
Interesat de formă și de geneza acesteia în spațiul artelor 

vizuale, autorul readuce în memoria/atenția lectorului con-

cepțiile referitoare la acest subiect de-a lungul timpului. Partea 

aceasta a cărții apare ca un fragment de studiu mai amplu în 

teritoriul esteticii, cu repercutare asupra artelor plastice și cu 

motivare dinspre psihologia artei și cu trimiteri spre o bibli-

ografie incontestabil valoroasă a anilor 30-70 (H. Read, E. 

Gombrich, K.E. Gilbert și H. Kuhn, V.E. Masek, M. Golu, M. 

Ralea etc.).

Cea mai valoroasă, din perspectiva originalității și a expre-

sivității, marcată de respirația autentică a bucuriei de a admira 

opera de artă și de a fi fost contemporan cu aceasta, este partea a 

doua a cărții, credem, acolo unde gustul personal, pasiunea 

teoreticianului își caută expresia în fraze rememorative, elogii, 

omagii, judecăți asociate câte unei frânturi de biografie. Sunt 

evocați Ștefan Mironescu – Bădia, Eftimie Modâlcă, Friedrich 

Bömches – baronul, Aurel Bordenache, Necolai Codreanu, Ioan 

Mattis, Dinu Vasiu, Teodor Rusu, Hans Mattis Teutsch. Por-

trete sugestive, amintiri transcrise cu pastă viguroasă, repro-

ducerea unor crezuri sau idei critice… Dan Mihăilescu încearcă 

să facă dreptate, cu anume discreție, unor artiști răniți fie de 

regimul ostil, fie de vituperările confraților mai mult sau mai 

puțin onești și corecți, pe care „democrația” i-a asmuțit asupra 

celor cu autoritate înainte de 1990. Cazul cutremurător al lui 

Bordenache, acela dureros al lui Eftimie Modâlcă sunt doar 

două exemple care stau mărturie asupra destrucției izbutite de 

politic (dacă se poate numi astfel).

Cu toate că, la asemenea conținut, s-ar fi impus sprijinul 

unui filolog întru acuratețea gramaticală și ortografică a tex-

tului, cartea lui Dan Mihăilescu merită considerația reală a 

cititorului și pasionatului de artă, care află aici o sursă valoroasă 

de documentare și un stimul pentru reflecție.

* Dan Mihăilescu, Eseuri despre artă şi artişti braşoveni, 

Postfaţă: Gabriel Stan, Braşov, Editura Kron-Art, 2010.

Dilemele identităţii : forme de legitimare a literaturii în 

discursul cultural european al secolului XX : Conferinţa 

Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România : 

Braşov, 14-15 iulie 2011, coordonatori Andrei Bodiu, Rodica 

Ilie, Adrian Lăcătuş, Braşov, Editura Universităţii 

„Transilvania”, 2011, 409 pag.

 Volumul, apărut în cadrul proiectului „Excelenţă Culturală 

Academică Braşoveană”, cumulează comunicările susţinute de 

participanţii la Conferinţa Asociaţiei de Literatură Generală şi 

Comparată din România, organizată în zilele de 14-15 iulie 

2011 de către Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” 

din Braşov. Lucrarea se deschide cu conferinţa intitulată Patri-

moniul nostru moral şi simbolic, a preşedintelui Asociaţiei de 

Literatură Generală şi Comparată din România, profesorul 

Mircea Martin, iar conţinutul volumului este structurat pe trei 

secţiuni, strict delimitate : Strategii identitare în cultura română, 

Concepte şi perspective teoretice, Teme ale identităţii în literatura 

Europei. 

În comunicările aferente fiecărei secţiuni, tema conferinţei, 

Dilemele identităţii. Forme de legitimare a literaturii în discursul 

cultural european al secolului XX, este abordată din diverse pers-

pective, surprinzând un spectru larg de argumente din dome-

niile istoriei ideilor, teoriei literare, comparatismului şi literatu-

rii universale, istoriei literare autohtone, interculturalităţii, a 

relecturilor de literatură contemporană, a reconstituirilor de 

controverse literare, a incursiunilor în dosarele de la CNSAS ale 

scriitorilor etc.

 

Ilie Dumitraşcu – 13 eseuri scurte, recenzenţi : prof. univ. 

dr. Romulus Chiriţă, conf. univ. dr. Corneliu George 

Voicescu; ediţie îngrijită de prof. univ. dr. Florin Andreescu, 

Braşov, Editura „Lux Libris”, 2011, 104 pag.

Pe parcursul acestor eseuri cu tematică filosofică, literară, 

lingvistică, în ansamblu culturală, Ilie Dumitraşcu, cu dublă 

pregătire universitară în filosofie şi muzicologie, trasează câteva 

repere ale spiritualităţii universale, acordând o atenţie aparte 

spiritualităţii româneşti, manifestate prin intermediul unor 

personalităţi precum: George Enescu, Lucian Blaga, Ştefan 

Angi, Mihai Eminescu, Mircea Eliade etc. Pare o alăturare sur-

prinzătoare, fiind vorba de personalităţi din diverse domenii ale 

culturii, însă remarcă autorul: „Valorile muzicale nu sunt nişte 

entităţi imobile, ci raporturi vii, care, în conexiune cu alte valori 

ale culturii spirituale, trebuie să intre în circuitul unui continuu 

proces de valorificare”, „Într-un act autentic de creaţie, ordinea 

sunetelor muzicale nu se suprapune oricum peste cea a vocalelor 

şi consoanelor, iar ideea muzicală nu poate avansa alături, fără 

aderenţă la conţinutul poetic ce intră în jocul exprimării”, „Ver-

sul românesc este determinat de valorile de exprimare ale limbii 

(...)”, iar „limba română este patria noastră de spirit”. Prin 

urmare, demersul filosofic al autorului demonstrează că: „Gân-

dul filosofic simbolizează esenţa universului uman”.

Atila Socaciu – 10 duzini de hapuri ardelene, vol.8, 

prefaţă: Ion Topolog-Popescu, Braşov, Editura „Kron-Art”, 

2012, 158 pag.

 Cel de-al optulea volum al „Hapurilor ardelene” continuă 

publicarea în format monografic a foiletoanelor umoristice, 

publicate anterior în „Gazeta de Transilvania”, de către jur-

nalistul Atila Socaciu. 

Volumul de proză satirică, însumând 52 de „hapuri”, pre-

zintă întâmplări pline de tâlc, la care iau parte personaje autoh-

tone, surprinse în situaţii de viaţă veridice, exprimându-se prin 

intermediul unui limbaj savuros, plin de regionalisme şi arha-

isme specifice zonei Braşovului, presărat pe alocuri cu neolo-

gisme intrate în uz în timpul perioadei postcomuniste, adeseori 

utilizate în mod incorect. Oralitatea discursului creează o 

atmosferă de taifas şi, precum în viaţa de toate zilele, personajele 

manifestă un umor subtil, trăsătura specifică poporului român 

de a face haz de necaz răzbătând printre rânduri, indiferent de 

situaţia de viaţă surprinsă. Astfel, sunt ironizate defectele ome-

neşti, dificultăţile materiale, „efervescenţa” perioadelor electo-

rale, tranziţia etc. 
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