
Familia nr. 2, februarie 2010
(redactor-şef Ioan Moldovan) se înfă-
ţişează în veşmânt nou, de o sobrie-
tate elegantă. Din editorialul plin de
amărăciune al poetului Traian Ştef
desprindem câteva idei interesante:
„România comunistă şi mai încoace
cea de astăzi e construită după

model militar. Nu au dispărut nici din limba română aces-
te automatisme: avem «unităţi» de învăţământ, culturale,
sanitare etc., iar lucrătorii lui sunt «cadre» fără identitate.
Editorialistul găseşte o continuitate cu vechile stări de
lucruri, oglindite într-un vechi editorial semnat de M.G.
Samarineanu, în numărul 1 din anul 1944 al Familiei:
Poate zilele viitorului să fie însorite. Pot fi însă întuneca-
te. Pentru a putea reînvia, Zeul Marte poate că ne rezervă
încă pătimiri”, rânduri la care comentariul editorialistului
contemporan sună astfel: „Şi i-au rezervat, dar nu din par-
tea ungurilor (Familia apăruse totuşi la Pesta, în 1865), ci
din partea alor noştri, cărora nu le mai păsa de drumul
crestat de Vulcan şi de pârtia trasă de Eminescu şi Goga”.
Consecvent artei sale poetice, Adrian Popescu e prezent în
număr cu un poem în care opune contingentului perspecti-
va salvatoare a divinului (cităm): „Se coc la focul dintre
două timpuri,/ Ciorchinii grei ai vinului ceresc,/ Sub raza
unor alte anotimpuri./ În altă lume, de pe-acuma cresc.../
Se-apropie. E-aici, aproape bate/ Cel care-nnoieşte tot şi
toate...” (Deja, dar încă nu...).

Un aforism sensibil, diafan, al lui Gheorghe
Grigurcu: „Scrii despre lucruri pe care le-ai trăit, nădăj-
duind totuşi să surprinzi netrăitul, increatul, Neantul,
carele pe toate le cuprinde”. Alte semnături prestigioase:
Al. Cistelecan, Alexandru Vlad, Vasile Dan, Alex. Ştefănes-
cu. Cronică literară scriu, cu profesionalism şi chiar stră-
lucire, Ioan Moldovan şi Ion Zubaşcu, care îşi dublează
vocaţia primă cu aceea a lecturii atente, de o deschidere
maximă faţă de alteritate. Fenomenul nu este unul singu-
lar în România, unde poeţii şi prozatorii scriu adesea cro-
nici cu nimic mai prejos decât cele ale veritabililor critici
literari. Excelente comentarii semnează şi Liana Cozea,
Mircea Morariu, Mircea Pricăjan. 

Într-un interviu realizat de Lucia Negoiţă, Ileana
Mălăncioiu vorbeşte despre tragicul în literatură, dar
exprimă şi nişte crezuri literare foarte pertinente: „Nu
cred în poezia cu temă dată sau cu teză. Fie ea şi religioa-
să. Poetul adevărat scrie despre sine în raport cu lumea în
care trăieşte şi cu Limita”. Astăzi, când în străinătate
numeroase reviste şi site-uri care găzduiesc grupaje de
poeme pe teme date, ca şi când lirismul ar fi de natură
obiectuală, plată, transparentă şi permisivă, ni se pare
aceasta o pledoarie de bun-simţ pentru poezia ca mister,
care nu îşi lămureşte de la primele versuri tematica, în
fond una şi aceeaşi: confruntarea cu Limita, ca să o para-
frazăm pe autoarea volumului Sora mea de dincolo...
Despre Alexandru Vona, poeta afirmă că „era un scriitor
care avea antene pentru miracol şi pentru sacrul cuprins
în profan. O dovedise atât în Ferestrele zidite, cât şi în
Misterioasa dispariţie a oraşului din câmpie, despre care
îmi place să cred că s-a vorbit mai puţin doar pentru că
este mai greu de comentat”. Coincidenţa face ca în 2002
revista Contemporanul Ideea Europeană să fi găzduit o
cronică la Misterioasa dispariţie..., realizată tocmai de
semnatara prezentei Reviste a revistelor.

Aflăm, din interviul acordat de Basarab Nicolescu
lui Petrişor Militaru şi lui Marius Ene, în Convorbiri
literare nr. 2, februarie (redactor-şef Cassian Maria
Spiridon) că excepţionala colecţie „Ştiinţă şi religie”, iniţia-
tă de distinsul academician, împreună cu doamna Magda
Stavinschi, la Editura Curtea Veche, în 2006, cu finanţare
din partea Fundaţiei John Templeton, numără deja 35 de
volume, urmând să cuprindă, în final, 59. Va fi „o adevăra-
tă bibliotecă de informaţie (...), în acest domeniu atât de

necesar societăţii contemporane”. Stranie însă este evolu-
ţia evenimentelor legate de împlinirea acestui proiect, în
rememorarea lui Basarab Nicolescu însuşi, care punctează
fazele împotrivirii, de tip fundamentalist, la ideea trans-
disciplinarităţii. În acest context, unul dintre volume, pri-
vitor la posibilitatea gândirii patristice de a se angaja în
dialog cu ştiinţa contemporană, a fost prefaţat de un autor
anonim, care nega putinţa acestuia. În plus, în chip sur-
prinzător, din cele 50 de pagini ale introducerii, 8 sunt
dedicate condamnării marelui mistic german Jakob
Böhme, considerat eretic. Cu bun-simţ, Basarab Nicolescu
restabileşte adevărul: nimeni nu l-a catalogat pe Böhme ca
eretic, cu excepţia contemporanului şi concitadinului său,
preotul din orăşelul Görlitz, care, gelos pe faima, deja
antumă, a misticului, l-a etichetat astfel, constant, în pre-
dicile sale, ba chiar, după moarte, a mers cu invidia şi ura
până-ntr-acolo încât i-a profanat piatra de mormânt. Prin
contrast, cărturarul român aminteşte că Papa Ioan Paul al
II-lea, cu care a discutat despre Böhme în 1995, îl socotea
pe acesta un „mare om”. „Să îmi fie permis să mă încred
mai mult în discernământul teological Papei Ioan Paul al
II-lea decât în acel al autorului introducerii”. Un interviu
substanţial, în jurul unei problematici majore, tulburătoa-
re.

Spicuim din cuvântul rostit de Dorin Tudoran, la
primirea, în 2010, a Premiului Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu”: „Cultura nu se face prin excludere. Cultura se
face prin includere. Sunt mai întotdeauna oripilat de acel
tip de anchetă întrebând: «Cine este cel mai important, cel
mai mare...?» Nu există «cel mai». De fiecare dată când am
norocul să recitesc un poet român, altul este cel mai mare
poet: o dată Bacovia, altă dată Eminescu, uneori Ion
Barbu, alteori Tudor Arghezi şi atâţia alţii”. 

Remarcabilă este cea de a patra secţiune (şi ultima)
a unui studiu dedicat operei lui Grigore Vieru de tânărul
critic Daniel Cristea-Enache. Acesta precizează că finalul
de faţă nu este unul apoteotic, că, în ceea ce-l priveşte,
admite existenţa unei funcţii identitare a literaturii, care
poate asigura consistenţa simbolică a unui spirit colectiv,
dar mai crede „şi în funcţia critică a lecturii oricărei pagini
de literatură”. În consecinţă, criticul nu şovăie să nege
valoarea poeziei patriotice a autorului basarabean, atră-
gând atenţia asupra unui fenomen periculos: confuzia din-
tre valoarea estetică şi emoţia primară. „Cercul extrem de
larg, enorm, al preţuirii unor scriitori, îmi arată tocmai
transformarea lor, din scriitori originali şi cu un rest enig-
matic, în autori de consum popular, semnatari ai unor
texte ce au tot mai puţină legătură cu literatura veritabi-
lă”. După care urmează analiza poemului Eminescu,
„poate cel mai cunoscut şi mai prizat poem al lui Grigore
Vieru”, spre a conchide: „această continuă şi jenantă
improvizaţie a putut trece drept o formidabilă poezie
patriotică”. Niciodată nu se accentuează îndeajuns, cre-
dem, deosebirea de substanţă dintre emoţia estetică
autentică, sprijinită pe texte de reală prospeţime  a percep-
ţiei, şi cea strict umană, care se complace în savurarea
unor clişee şi formule vagi, pe drumurile bătătorite ale
mentalului colectiv. Concluzia criticului este însă una toni-
că, el recomandând redescoperirea textelor cu adevărat
poetice ale acestui autor iubit, din păcate, mai cu seamă
pentru „cea mai perisabilă parte a creaţiei lui”. 

Revista Ramuri nr. 2, februarie (redactor-şef Paul
Aretzu) găzduieşte o amplă dezbatere pe marginea recen-
tului volum al lui Gabriel Chifu, Fragmente din năstruşni-
ca istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povesti-
tă (Ed. Ramuri, Craiova, 1999), în care Paul Aretzu recu-
noaşte un postmodern amestec de genuri, Gabriel
Coşoveanu depistează un „sound vizionar”, iar Constantin
M. Popa remarcă „amintirea unor vremuri traversate sub
ameninţarea dedublării, a schizofreniei, a anulării perso-
nalităţii sub tăvălugul totalitar”. Impresiile de călătorie,
din Azerbaidjan, ale lui Horia Gârbea recreează o atmosfe-
ră specială, cea a unui ţinut învăluit în mireasma aparte a
Mării Caspice şi binecuvântat de o istorie străveche, boga-

tă în evenimente, legende şi mistere. Adrian Popescu, în
articolul Uniunea Scriitorilor şi veleitarii, este revoltat, pe
bună dreptate, de intrarea în acest „club select cândva” a
unor amatori, terni făcători de literatură, care diluează
calitatea vieţii noastre literare şi îneacă „toată plăcerea

întâlnirilor, lansărilor de carte, dialogurilor cu simţ critic”.
Poetul afirmă, premonitoriu: „Primejdia o văd, clar, în
schimbarea compoziţiei calitative a Uniunii, netalentaţii
copleşindu-i în viitor pe cei talentaţi (...) Fără o ierarhiza-
re a meritelor literare, fără meritocraţie, ne întoarcem la
gazeta de perete”. 

O delicioasă transpunere în proză a unei nopţi de
transă poetică sui generis ne oferă Nichita Danilov, în timp
ce Dumitru Chioaru scrie despre Alexandru Muşina,
Marian Victor Buciu despre proza Aurei Christi, iar Bucur
Demetruan despre cartea Constanţei Buzea, Creştetul ghe-
ţarului; 1969-1971, Ed. Humanitas, 2009. �
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■ Bancurile lunii
Mărturie falsă
La tribunal:
– Ştii ce te aşteaptă pentru mărturie
falsă?
– Da, mi-au promis un Mercedes!

Miliardar ca tatăl meu 
– Visez să fiu miliardar ca tatăl
meu, zice Bulişor.
– Tatăl tău este miliardar?
– Nu! Şi el visează.

Sigur doriţi să frânaţi acum?
De ce nu a inventat un informati-
cian maşina?
Pentru ca în momentul în care ai fi
frânat, ar fi apărut mesajul:
„Sigur doriţi să frânaţi acum?”

Eroare
Calculatorul meu mergea ca naiba.
De aceea, l-am sunat pe Gigel,
puştiul de 11 ani care locuieşte
vizavi, al cărui dormitor arăta ca
centrul de control de la NASA şi
l-am chemat până la mine.
Gigel a butonat cam un minut şi
totul s-a rezolvat ca prin farmec.
Înainte să plece, l-am întrebat:
– Care era problema?
– O eroare „ID ten T”, mi-a răspuns.
Nu voiam să par ignorant, dar nici
nu voiam să las lucrurile nelămuri-
te.
– O eroare „ID ten T”? Ce-i aia?
Explică-mi mai mult, poate că mai
apare şi când nu eşti tu acasă.
Gigel s-a strâmbat:
– Chiar nu ştii ce înseamnă?
– Nu, i-am răspuns.
– Scrie-o pe hârtie şi-ţi vei da
seama imediat. Şi a ieşit repede.
Aşa că am scris-o pe hârtie: I D 1 0
T.
Şi-mi era simpatic, afurisitul!

Iubea viaţa frumoasă 
Honore de Balzac iubea viaţa fru-
moasă.
Când un unchi bătrân şi zgârcit a
murit, lăsându-i o mare moştenire,
Balzac a comunicat vestea astfel:
– Azi, la ora 5 dimineaţa, unchiul
meu şi cu mine am păşit într-o
lume mai bună!

■ Întrebări şi răs-
punsuri deştepte
• Cum au spart chinezii site-ul
Pentagonului? Fiecare a încercat
câte o parolă.

• Care sunt cele 3 mari crize din
viaţa unui bărbat? Pierderea neves-
tei, a locului de muncă şi prima
zgârietură pe maşină.

• Cum se numeşte un bărbat inteli-
gent, sensibil şi frumos? Un zvon.

• Cum se numeşte femeia care ştie
mereu unde este soţul ei? Văduvă.

• Care este diferenţa dintre un poli-
tician şi un iluzionist? Ultimul
recunoaşte că foloseşte tot felul de
trucuri.

• De ce are girafa gâtul lung? Ca
să-i ajungă la cap!

• Care este singura asemănare între
ghilotina şi alcool? Amândouă te
fac să-ţi pierzi capul!

• Ce este viaţa? Cea mai răspândită
boală transmisă pe cale sexuală.

• De ce l-a creat Dumnezeu primul
pe Adam? Ca să poată vorbi până
apărea şi Eva.

• În câte categorii se împart femei-
le? Frumoase, deştepte şi majorita-
tea.

• De ce s-a mutat Bula la etajul 10
într-un bloc fără lift? Pentru că are
soacra cardiacă.

• La ce e mai uşor să renunţi: la vin
sau la femei? Depinde de vechime.

• Care este pluralul de la sticlă?
Cioburi.

• Când este un bărbat o companie
plăcută pentru o femeie? Atunci
când bărbatul este patronul compa-
niei!


