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Revista revistelor
Având o distribuţie discretă, aproape de aceea a unui cerc
foarte restrâns, cum se impune unei apariţii cvasiacademice, revista
„Transilvania”, serie nouă, este editată de Biblioteca Judeţeană
ASTRA din Sibiu, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu,
director: Silviu Borş, redactor-şef: Dragoş Varga, redactor: Radu
Vancu, secretar de redacţie: Ovidiu Tomuleţiu. Numărul dublu
11-12/2013 primit la redacţie, cuprinde Studii literare de amplitudine, semnate: Andrei Terian, Alex Goldiş, Dragoş Varga, Radu
Vancu, Andreea Mironescu, Roxana Patraş, Ioan Şerbu, Laurenţiu
Hanganu, Loredana Cozmici, Ovidiu Moceanu, Tania Muşina, Dan
H. Popescu, M. H. Abrams. La segmentele impuse: Perspective culturale sud-americane şi Istorie şi studii culturale, contribuie: Teodora
Dumitru, Rodica Ilie, Mihaela Ursa, Ruxandra Ivăncescu, Teodora
Coman, respectiv: Iacob Mârza, Carmen Popa şi Ioana Constantin,
Nicolae Rusu, Alexandru Nicolaescu, Alin Rădac, Mara Magda
Maftei (în franceză), Alexandru Matei (tot în limba franceză), iar la
capitolul: Ştiinţele limbajului întâlnim studii în limba engleză, avându-le ca autoare pe Silvia Florea şi Camelia Firică. La en-têtes-urile
Filozofie, Academica şi Eveniment (despre „Maratonul European de
Poezie la feminin” din toamna lui 2013, de la Braşov, şi „Latinitatelimbă, spiritualitate şi identitate”) semnează: Marius Cucu, Dan
Popescu, Mirabela David şi Alina Bako. Fără a fi o revistă cu morgă,
restrictiv-elitistă, având o apertură universală (toate studiile autorilor
universitari au un rezumat în limba engleză şi keywords-uri, tautologic necesare) şi cu o ţinută grafică de invidiat, revista „Transilvania”
acoperă în peisajul revuistic cultural - literar autohton un de admirat
şi necesar travaliu filologic, cu o recognoscibilă logistică şi larg(istic)
ă deschidere spirituală.
În nr. 3 (martie)/2014 din „Luceafărul (de dimineaţă)”, la
Cronica literară, Dan Cristea analizează antologia de memorii editată de Ştefan Cazimir: Amintiri despre Caragiale, aflată, după 42
de ani, la a doua ediţie. Caietul critic al „Luceafărului” este şi de astă
dată axa consistentorie a revistei. Semnează: Felix Nicolau (despre Ciprian Măceşaru), Andreea Hedeş (despre Viorica Răduţă),
Adrian G. Romila (referitor la poezia lui Emilian Galaicu-Păun),
Ioan Groşan (despre Viorel Martin), Radu Voinescu (despre cartea
de cronici şi recenzii a lui Gabriel Dimisianu: Sfârşit şi început de
secol), Monica Grosu (despre Poemul lui Nokia al lui Daniel Pişcu),
Gelu Negrea (despre Grig Gociu), Nicoleta Milea (despre Maria
Postu), Simona Grazia-Dima (având în vizorul critic poezia Luciei
Negoiţă), Nicolae Coande (despre Cobaltul lui Claudiu Komartin).
Tot la capitolul critic, sub emblema: Scriitori din sud, semnează Ana
Dobre (despre Florea Burtan şi Stan V. Cristea), iar Horia Gârbea
concluzionează în tableta critică Soarele comunist şi sosia perfectă la
romanul lui Gheorghe Stroe, Soarele roşu: „… dacă ne referim strict
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la societatea noastră ne putem bucura, citind romanul lui Gh. Stroe:
dezorganizarea de azi nu e atît de crudă şi malefică precum lumea
regulilor stricte de acum 25 de ani…”. Proza revistei este susţinută
de Dan Iancu, iar poezia de: Mircea Bârsilă, Clara Mărgineanu
şi Ciprian Măceşaru. Cartea lunii (martie) este aleasă Scara din
Bibliotecă, volumul de critică şi istorie literară al lui Ion Pop, analizat
de Răzvan Voncu. La Pro memoria, Cornel Ungureanu are în vizorul
critic antologia de poezie a „Cenclului Pavel Dan” din Timişoara,
realizată de Eugen Bunaru, în ultimii douăzeci de ani coordonator al
cenaclului: „o carte de referinţă pentru înţelegerea literaturii române
din partea de vest a ţării”. La aceeaşi rubrică, Gabriel Rusu se referă
la romanul lui Gabriel Năstase, Poveste cu Emanuel. Revista bucureşteană mai conţine Traduceri interesante din Dragoljub Firulovic
(în româneşte de Adam Puslovic) şi din Cristopher Moncrieff (versiune românească de Simona Grazia-Dima). La Vitrina cărţilor semnalăm şi noi cu precădere cartea lui Mchael Finkenthal, Trost. Între
realitatea visului şi visul ca realitate, cronicarul anonim al paginii
observând, pe bună dreptate că: „Michael Finkenthal şi-a asumat,
prin urmare, dificila muncă de dezambiguizare a vieţii şi operei teoreticianului grupului suprarealist bucureştean (care îi mai cuprindea
pe Gellu Naum, Gherasim Luca, Paul Păun şi Virgil Teodoresu)”,
apoi un Interviu luat de Irina Budeanu maestrului Vasile Menzel,
pus sub chapeau-ul: „A fi actor la teatrul de copii este cel mai greu”
(dixit!). Debutantă în revistă cu poezie este Alina Claudia Nauiu, a
cărei evoluţie trebuie urmărită. Literatura lumii mai este prezentă cu
un fragment de traducere de Tudora Şandru Mehedinţi, din volumul Funeraliile Mamei Mari, de recent dispărutul dintre noi, marele
scriitor Gabriel Garcia Marquez. La rubrica de Teatru/Film întâlnim
semnăturile lui Dinu Grigorescu şi Călin Stănculescu, iar Opiniile, la
zi, sunt semnate de Radu Aldulescu şi Ioan Buduca, despre Premiul
Augustin Frăţilă, respectiv: Începuturile istorice ale afacerii Roşia
Montană. Capitolele Educaţie şi Muzică/Sport sunt arondate lui
Adrian Costache, Costin Tuchilă şi misteriosului „Gică Contra”. Ca
de obicei, „Luceafărul” dedică ultima pagină Cronicii Plastice, bifată
cu attachement critic şi vizual de Iolanda Malamen.
Din nr. 4 (aprilie 2014) al revistei „Nord Literar”, editată de
Asociaţia Scriitorilor Baia Mare, una dintre puţinele reviste ce ne
parvin regulat la redacţie, reţinem, la Cronica Literară, studiul: 120
de ani de la naşterea lui Camil Petrescu. O nouă estetică a romanului, în care profesorul universitar Gheorghe Glodeanu (directorul
revistei băimărene) concluzionează: „…Spre deosebire de atitudinea
orgolioasă a predecesorilor, perspectiva lui Camil Petrescu (situată
în descendenţa celebrului model proustian) este una voit demitizantă. Pentru autorul Tezelor şi antitezelor, scriitorul nu mai este un
demiurg, ci un om obişnuit care, neputându-şi depăşi condiţia, nu
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poate şti exact ce se întâmplă în interiorul celorlalte personaje, de
unde insistenţa asupra propriului for interior. Pentru a nu cădea în
capcana precursorilor săi, scriitorul (C. P., n.n.) ajunge la o soluţie
celebră, pe care o exprimă în felul următor: «Să nu descriu decît
ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce înregistrează simţurile mele, ceea
ce gîndesc eu… Dar aceasta-i realitatea conştiinţei mele, conţinutul
meu psihologic… Din mine însumi, eu nu pot ieşi… Orice aş face
eu nu pot descrie decît propriile mele senzaţii, propriile mele imagini. Eu nu pot vorbi onest decît la persoana întîi…»”. Ce tinere în
gândire sunt şi astăzi teoriile camilpetresciene! Întâlnim şi în acest
număr al revistei „Nord Literar” poezii de bună calitate, semnate
de Viorel Mureşan şi Valentin Moldovan, de poetul belgian Paul
Mathieu, în traducerea lui Horia Bădescu, ca şi un grupaj din poetul
maghiar Szentmartoni Janos, în versiunea românească a lui Ioan J.
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Popescu şi Fabri Sandor, apoi eseul şi astăzi actual, Filosofia compoziţiei, al lui Edgar Allan Poe, tălmăcit în româneşte de Ioan Mazilu
Crângaşu. Întregesc conţinutul revistei: Ioan Negru (cu proză), Ioan
Mariş, Daniel Dragomirescu, Alexandru Zotta, Ana Olos, Săluc
Horvat, Sonia Elvireanu, Marian Barbu. Având rubrici bine consolidate: Viaţa culturală, Cronica literară, Vitrina, Disocieri, Orfeu,
Eseu, Proză, Istorie literară, Consemnări, Poezie, Varia, Traduceri şi o
punere în pagină accesibilă, „Nord Literar”, departe de un provincialism searbăd, e, dimpotrivă, o demonstraţie de cu/prindere de foarte
bună calitate a câmpului literar-cultural autohton, dar şi globalistic,
aşa cum se cuvine unui colectiv redacţional profesionist, bine orientat prin exactitate şi seriozitate.
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