Vasile Iancu

Intersecții relative

Colecţia OPERA OMNIA
publicistică şi eseu contemporan

Redactor: Aurel Ştefanachi
Coordonator serie: Cassian Maria Spiridon
Coperta: Andrei Ştefanachi
Tehnoredactor: Roxana-Alexandra Costinescu

ISBN 978-606-676-359-2
© Tipo Moldova
Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru
domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-20120355).

Iaşi, 2013
Editura Tipo Moldova,
E-mail: office@tipomoldova.ro
www.tipomoldova.ro

Vasile Iancu

Intersecții relative

Colecţia OPERA OMNIA
publicistică şi eseu contemporan

Referințe critice

„Cele nouăsprezece capitole din Prizonierul se întreluminează
unul pe altul. Voci diferite, dar partitură comună. Autorul romanului
ar fi putut reproduce întocmai confesiunile imprimate pe bandă
magnetică. A preferat să selecteze, să înlăture, să decanteze esențele.
Modalitate scriptică de găsit anterior, bunăoară, în Memoriile lui
Hadrian, de Marguerite Yourcenar, redactate la persoana întâi, sau în
Dumnezeu s-a născut în exil, de Vintilă Horia, care monologhează în
numele lui Ovidiu, pripeagul la Tomis. A nara în numele altora, cum
procedează Vasile Iancu, înseamnă a te instala în tot atâtea roluri
precum un actor, dând viață feluritelor personaje. Așadar, Vasile
Iancu își asumă diverse măști și formule naratoriale, fără a trăda
autenticitatea, fără a reduce personajele la un singur model. (...)
Asistăm la o confesiune polifonică, la un film documentar zguduitor”.
(Constantin Ciopraga - „Confesiune polifonică”, Cronica, dec.1999);
„Într-o altă literatură, memoria este unul dintre spațiile de
siguranță ale ființei interioare. În cărțile de proză ale lui Vasile Iancu,
memoria este sursa tuturor neliniștilor și insecurității pentru că ea
prezentifică istoria bietului om sub vremile din România ultimelor
decenii ale secolului trecut. Cu cât ar vrea să uite o istorie pe care parcă
nici n-a trăit-o el, cu atât protagonistul lui Vasile Iancu o trăiește mai
intens în instanța amintirii și confesiunii. Fuga în memorie (2003),
Prizonierul (1999), Când vii din mlaștini (2005) sunt, deopotrivă, cărțile
unui jurnalist adevărat, iar memoria lui este o parte, poate cea mai
importantă, din memoria colectivă. Vasile Iancu scrie aici despre ceea
ce tratatele de istorie nu pot scrie: ținta lui o constituie simpla viață,
speranța și surparea ei, oameni care au trăit/murit, visând libertatea și
timpul când vor putea (re)deveni ei înșiși.
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