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Gata ! Vara, simbolici sau nu, a ie;it din calculcle cal-
endarului,  pàsàri le migratoare...  boboci i . . .  si  gutui
amàrui/cu puf galben ca de ... dar mai ales întoarccrea la
rîvna cotidianà, fârà obscsia umplerii conccdiului cu abur
de ducà si invidii culese de pc meridiane si paralclc inac-
cesibile bunului si calicului condcier. Vin gi la noi
alegerile, care sper din tot sufletul cà nu vor copia mod-
elul la vedere pe toate gardurile si ecranele, si, parafiazînd
spusa dumnealui, Miron Costin, declar si eu cà nu este
alta mai plàcutà si de folos în toatà viata omului zàbavà
decît...bàtutul de cîmpii, cum sunt pe cale sir fac;i eu.
încît mà gràbesc sà deschid ,,România literarà", carc
foarte m-a bucurat pentru aprecierilc la adrcsa numàrului
nostru precedent, drept pcntru care le multumesc si mà
asez comod în fata articolului lui Ioan Holban cu trimiterc
la ce mai vinde la taraba telcviziunii, adicà ltt Rating si
tiraj pe vii, btilrut,i si morti, articol în care surprindc
pasiunea de teleman a lui Ioan Holban, dar mai ales
bogàlia unui nou lblclor dc mahala, de cea mai proastà
calitate, care se deschide, dezinhibat si spectaculos, la
prima atingere de buton. Rar, cîtc o stire despre un eveni-
ment important, trece sfloasà si timidà pe lîngà lalele
dezlànhrite si mugitorul Gigi ti. Dar sà nc ocupitm si dc
subiecte mai pu(in tristc, cum ar fi provocarea lui Alex

Çtefânescu din lconocloslle, în carc vom alla cc si cum
mai demitizeazà românul sau ampla radiografie a poezici
lui Aurel Ràu f?icutà de Gheorghe Grigurcu. Ioana Revnic

,,comite" un gest similar fatà dc scrierile lui Stcfan
Bànulescu, punctînd cincmatic, prin cîteva csantioane din
opera lui Çtefan Bànulescu, o màrturisità si iertatà pasiune
pentru scrierile salc.

De la Bîrlad ne soseste un numàr proaspirt din rcvista

,,Baaadul literar", constantà si fireascà revcrentà mem-
oriei lui Don Cezar, revistà cruc se fortillcir de la numlr
la numàr, cîstigînd în audientir si colaboratori. O bogatir
iconografie dà seama despre pulsul vielii culturalc a
Bîrladului, din care nu lipsesc vernisajele, lansàrile de
carte, spectacolele de teatru. Un spa[iu gencros este acor-
dat poemelor lui Ion Murgeanu, poet de o vitalitate de
invidiat, în pofida notelor pcsimiste, ruiate ludic, din sub-
solul grupajului. Citàm cu plàcerea lecturii: ,,Çi dc ce m-
as mai duce afarà la soare/ Avântat ca-n lanul de secarS
când iubeam?/ Ultima oarà - chinul meu dc astit varà
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eram./ Asa ozrre va înceta?!.. Ard çi tot ard// In;elat si tras
pe sfori ca într-un circ adun/ In crivàpl de spre searà
vrcasc pe vrcasc:/ Un st:s dc neghinà bate pe undeva, vân-
tuV S-a întins acum si în inima mca" ( Çi de ce)
Enumeràm doar, dintr - un motiv pe carc am tot ostenit sà
îl rcpet, articolele lui Constantin Càlin, ,,ochirile indis-
cretc" ale lui Valentin Ciucà prin exptlziçii, fragmentul
din Incest, romanul lui Michel Martin, ca si contribulia la
o bibliograhe a lui Alexandru I. Philippide, giratir de Ion
Popescu - Sircteanu. Nu închei înainte de hritisi grupul
de pricteni din Colegiul de redac[ie, de la Gruia Novac,
Marian Costandache, Iorgu Gàlà(anu pînà la .,nestator-
nicul" Mario Castro Navarrete. devenit. mai nou, scandi-
nav !

Lir Bolintin, birjirr, la Bolintin, adicir la revista ,,Sttd" !
Nu dc al1a, dar ratàm - dacà nu cumva am si fàcut-o - sàr-
bàtoarca din carc Constantin Carbaràu se stràduie Ei
rcuse$tc sà l'acà un roper cultural. Surprizelc (plàcute) vin
din partea arhivelor, din carc ni se dezvirluic cîte ceva din
personalitatea lui Emanoil Bucula, plin grija lui Gelu
Brîncoveanu si Emil Pàunescu, cei care pregàtesc o
monogral ic. Tot în zona subicctc-lor 'gravc si a apeti tului
dcclarat pcntru istoria litcraturii notàm începutul de serial
al lui Teoclor Vârgolici dcsprc Ovidiu Papadima sau
Conlr()versutul Goga scmnat de Georgo Apostoiu. Tonul
elcgiac înso(e;te notele lui Florcntin Popescu în S-a .çrin.r

;i ultinrul vkistur, un delicat fairc part la disparitia
Gabriclei Dcfbur - Voiculescu, cea mai micà dintre fetele
scriitorului. Faccm cuvenit.e reveren[à memoriei cclei
care a làsat o scrie dc confesiuni despre tatàl sàu si trecem
discret, la alti paginà, pentru o întîlnire cu scriitorii din
Teleorman, dc data âceasta reprezentali de Florea Burtan
si Liviu Nanu. Am ràsuflat usurat abia spre f inal:
Concursul Naqional dc Creal ic l , i terarà ,,Dimitr ie
Bolintineanu" are loc abia în octombrie, deci timp sttfi-
cient pcntru a ne prcgàti spiritual pentru întîlnirca cu
Bolint inul din Valc!

Pînâ atunci anrncàm o privire prin ,,Tribuna", ispitili
de notele Florentinei Ràcàtàianu despre Basarab
Nicolcscu si dc provocarea lui Florian Dumitru Soporan
de a cunoaEte Premisele medievale ale construcliei
europene. Mai întîi, am parcurs istoricul Congresului
Interna[ional din 2005 organizat dc Fundalia John
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Templeton, Academia Românà, Funda[ia Na(ionalà pen-
tru Çtiin!à si Artà, Centrul International dc Ccrcetàri si
Studii Transdisciplinare si Universitatea lnterdisciplinarà
din Paris. Lucràrilc s-au concretizat în volumul publicat
un an mai tîrziu, coordonat de llasarab Nicolescu si
Magda Stavischi, Stiinlà si Ortodo.rie, un diaktg neL:e,\ur,
cum ar suna titlul în traducere. Florcntina Ràcàtàianu reia
metodic si scrupulos mostre din intervcntiile partici-
panlilor, punctînd insolitul si originalitatea punctelor de
vedere. Cclàlalt autor invocat, È-lorian Dumitru Soporan,
îsi  începe demersul sàu cur-opcan de la problema
grupurilor etnice ,,cristalizate pc solul Europci Ccntrale si
de EsC'. Nu comentàm articolele cu pricina, pe ntru cà nc
duce în ispità, dc pildir, amplul cr>mentariu al Moniciri
Danci: Beckett sau inocento leotntlui ubsunl, o nouà
abordare a mereu deschisului spatiu al lui Bcckett. Un
numàr interesant, cu multc escale posibile, la care và
invitàm.

Pe ,rArges" în jos, curg invitatiile la concursurile
nationale de poczic. Iasi, Bolintin, Pitcsti, nu astcaptir
decît manuscrisele proaspitt ambalate în motto-uli si
stampila postei cu data conform reglcmcntului. I-îngir tcx-
tul grav, càdelnitat,  al lui  Nichita Danilov, sc insinucazir,
jocul subtil si ralinat al lui $crban Foarti din traduccrea -

artif-rciu din Jarry. Nicolae Turtureanu s-a scufundat pînà
peste câp în prozà, cu toatc cà dcmonul liric îl mai trage
de nrînecà, încît în Noctunte avem si prirnul si al doilea
fel de cumineclturà: prozii si poezie. Cu acceasi plâcere
am primit un nou cpisod din serialul ,,crailor dc Pitcsti",
boema de altàdat' din evocarcir lui Aurel Sibiccanu. Dar
centrul energetic al numàrului este làrà îndoialà grupÂjul
lui Ion Zubascu completat, cîteva pagini nrai departc, cu
ràspunsul la ancheta rcvistei despre gencra[ia 80. Estc
multà literaturà de calitatc în lcvistit, prccum si provociri
gen Luca Piçu ori Dan Arscnie, dar cu vreiiu, cu dcclaratà
subicctivitatç, sit o liritiscsc pc Alcxan<Jrina Chelu, care,
pe lîngà cà aratà bine în pozir, scrie si sonctc cu maturitltc

,,profesionalà" si dezinvolturà dc condeicr hîrsit în ale
tbrmei hxel

,,Viata Româneâscà", din ce în ce nrai consistentir, si
la talie si la spirit, puncl.eazii editorial, prin rcdactolul sc[,
Nicolae Prelipceanu, un caz cArc ar fl trcbuit, poate, sir
facir sà curgà mai mult sînge vinovat în prcs:r liturarâ:
cazul lui Ioan Moldovan si lcin Simut, scosi din albia
fireascà unde i-a asczat tal€ntul si cultura prin grija si
abnegatia pol i t ic ieni lor local i ,  pe nrotiv, probabil ,  dc l ipsà
de bascà. Intre timp au lbst ,,rcprimi1i", (cc penibil sunà!)
în spa{iilc pe care le-au înnobilat, recto revista Familia si
Universitatea din Oradca. Ca si cum orasul ar musti dc
vâlori care pot înlocui oricînd un poet ca Ioan Moldovan
ori un cri t ic si  istoric l i terar dc tal ia lui  lon Simutl Între
timp, celor doi li s-a fircut clreptirte ('?), lucrurilc s-au
reasezat în matca lor, iar noi trcbuic si nc prclacern (a cîta
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oarà?) cà nu s-a întîmplât nimic...$i iatà cum, purtat de
clan abia mai am spatiu sI arirt cu degetul fragmentul de
roman al lui Dumitru lepeneag, CanûonuL buuLg,ar, care
promite o aparilie de cxceptie. Sau tînàrul poet antologat
de Marian Dr'àghici, Cosmin Perta, din care citez cu
zgîrcenie, lisîndu-và domniilor voastre plàcerea lechrrii
integrale: ,,Amintirilc mamei/ sunt ca lipitoarea de apà
dulce,/ (i se sudcazà de pieie/ si încep sâ sugâ din tine/ tot
rirul ce l-ai avut vreodatà" (Scrisoure cdlre muma)

Proaspàtul numirr din ,,Verso" girzduieste cuvîntul lui
Andrci Marga rostit la Forumul Universitar Clujcan, cu
dediczrçie specialà anivcrsiilii din acest an a cclor 90 de ani
dc la înl i inçarca Univcrsitàçi i  Babeç - Bolyai.  Sintet ic ; i
binc alticulat, ,,cruvîntul" estc o râdiografie a stàrii acfuale
a învà$mîntului universitar în general, avînd ca reper
istoric, zrnul si situaçia Universitàçii la tbnd:rrea sa. Un
grupaj de versuri dc calitate al lui Bogdan Dragomir
adâugir încà o verigà la bnlul poe{ilor, rubricil giratà de
Ion Muresan. Iatà si un semn câ am dcpàsit mcnl.alitatea
crizei: nc gîndim cc vor face sitrmanii americani, cei pe
carc nu contcnim sà-i asteptirm! Mà ref'cr la ancheta iniqi-
atri cfe revisti sub gcnericul Antericu lu rùscruce, anchetir
care bate în cuie urrnàtoarcle semne dc întrebare: Ce este
si cttre .sunt re.sursele erceptionali,rmului cunericun?
Credeli cti txluld cu cri?.u exceptbndlismul anterican a

lost de.t'initiv <nntprontis? Cure sunt sursele, arg,unentele
.çu litnilele unli - omericanismului? O retragere u
Anericii rlin relayiile internalionule ar Ji beneJicit? Cum
au rczolvat dilema Marius Jucan, Doina Micu, Liliana
Mihuq, Mihacla Mudure, Raluca Moldovan, Gabriel C.
Ghcrasim ;i Vlad Moldovan, vcti alla deçigur de la sursà.

Pc l inal înir lçàm ochi i ,  nu visàtor, ci  cr i t ic la

,,Steaua", în carc, un substanlial grupaj, sub semnàturile
lui Adrian Popescu, Virgil Mihaiu, Fernando Couto e
Santos, Simion Doru Cristea, actuâlizeazà colocviul ded-
icat lui Marian Papahagi dc càtre ICR de la l-isabona. Iatà
cà se poatcl Mircea Braga scric: despre Atlrian Marirut
sttu t:ontroluL pntiectului intposibil, plecînd de la prcmrza
cà,,oper.r nu sc dctaseazà dc biogratic (çi reversul e la i'cl
dc adcvàr'at), cxistînd o ccrtâ interconditionarc, o via[:i în
opcrà, niciuna ascunsà în relatie cr,r ccalaltà, pînà la o
suprapuncrc carc nu a prc:r làsat loc unor ,,cotloane
ascunsc". In ce privcste metoda;i  concluzi i lc, acestca cer
un alt spatiu mai gencros, încît nc rczumirm la a adàuga o
âltà perspectivii a glosclor despre Adrian Marino, celc
propuse de Simona Pop în Atlrian Marino ;i experien{u
îttclti.çrtrilor utmu.niste. Interesant qi plin de atmosferà,
jurnalul pclelinului Mihnea Miru$: Nu,ttiu nimic. Jurnal
le lu Atfuts. Iar noi închciem aici pcliplul nostru prin
rcvistele l i terare, nu înâintc dc a vàrsa o lacrimâ pentru
poetul krn Panait, prictenul nostru vrîncean, plecat sà-l
rcgirscascit pc Dumitru Pric<lp acolo, în Vr:rncea tàriilor.
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