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Revista revistelor
„România literară”, nr. 2/2013, îl omagiază şi ea, cu ocazia

interviu luat de către marele nostru matematician şi cărturar

Scriu, generic: Mircea Pora: Eugen Simion sau neliniştea crea-

pe anul 2008, descoperitor al virusului SIDA, profesorul Luc

octogenarităţii, pe profesorul şi academicianul Eugen Simion.
toare şi Dan Mircea Cipariu: Un ardelean din Chiojdeanca. Tot

aici este sărbătorit octogenarizat şi poetul Horia Zilieru, despre
care se pronunţă criticul Ioan Holban. În Grecia, 2013 fiind

Anul Kavafis, la rubrica „Meridiane” din „România literară”,
memento-ul este marcat printr-un medalion semnat Yorgos
Seferis. Revistă etalon, de citit, toată, număr de număr.

Şi revista „Luceafărul” (de dimineaţă), nr. 5/2013, aniver-

sează, de astă dată, pe colegul nostru, Călin Vlasie, „ascuns”
sexagenar. Restul numărului 5 al „Luceafărului” este consistent

principalizat cu articole susţinute la Colocviul de critică al Aso-

ciaţiei Scriitorilor Bucureşti, semnate: Radu Voinescu: Critica
tânără – o nouă critică?, Florin Mihăilescu: Pentru o altă orien-

tare a criticii tinere, Paul Aretzu: Vârstele criticii, Ana Dobre:
Singurătatea şi solidaritatea criticului şi, de braşoveanul Adrian

Solomon Marcus laureatului premiului Nobel pentru medicină
Montagnier.

Şi, pentru că nu-i putem ignora nici colegial, nici axiologic,

anul acesta au mai schimbat, până acum, prefixul etateic, poe-

ţii Aurel Pantea şi Viorel Mureşan, aniversaţi la rândul lor de

revistele „Discobolul” şi „Caiete Silvane”, Daniel Corbu, dar şi,
după cum am mai spus, Călin Vlasie, ultimii doi omagiaţi de

„Argeş” în numărul 4 şi respectiv 5/2013, cu grupaje din cre-

aţiile lor şi interviuri consistente, luate de Dumitru Augustin
Doman, sub chapeau-ul Generaţia 80 văzută din interior; primul

cu (c)o(n)cluzia: „Lumea e plină de autori, dar poeţi sunt foarte
puţini” (id est!?), cel de-al doilea reuşind să răspundă cu aproape
un capitol de istorie literară axistic optzecistică (cu precădere

despre Cenaclul de luni), an-tetic: „Puţin a lipsit ca sintagma
generaţia 80 să rămână în istorie ca generaţia 77!” (de la Războ-

Lesenciuc, cu intervenţia: Dincolo de postmodernitate. Critica în
orizontul noii paradigme.

Că tot suntem la aniversări şi comemorări, anul 2013 ar

putea fi emblematizat de/în literatura noastră drept „Anul
Nichita Stănescu”, adică anul în care marele nostru poet ar

fi împlinit 80 de ani. Printre revistele care îl omagiază pe cel

căruia cunoscuţii şi prietenii, îndrăgostiţi de poezia lui nouă,
originală, atipică în literă şi spirit, adevărată, până în pânzele

albe ale nomenclatorului retorico-poetic, îi spuneau, simplu,
Nichita, ca unui brand granitic ocrotitor, se numără şi revista
„Viaţa românească”. În numerele 3/4/2013, în „editorial”, Nico-

lae Prelipceanu, omagiindu-l pe înaintaşul nostru, conchide:
„Poate că generaţiile mai noi de poeţi, puţin sensibile în princi-

piu la cei dinaintea lor, ar putea găsi, aici, în poezia lui Nichita
Stănescu, începuturile libertăţii lor. Iar aceasta nu e fructul unui

miracol inexplicabil, ci, în fond, rezultatul unei evoluţii la care,

prin felul cum a manevrat ideile şi limba, Nichita a contribuit.
Şi încă în anii când libertatea de orice fel era doar un vis”. Tot

în „Viaţa românească”, dar în numerele 1-2/2013, nu putem să
nu lecturăm, cu aplicaţie şi aplecare, prima parte a catiheticului
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iul de Independenţă, nu de la cutremur!). Ca anexă la interviu,

sub formă de broşură-magazin, vie şi tinerească, non-teribilistă,

generaţia mea / e sleită/ doar pentru că/ eu am scris/ în urmă cu

tivă, ce im/pune la vedere evenimentul Bookfest, cu un interviu

dintre Logopoemele lui Călin Vlasie, cităm: „un imbecil crede/ că
/ douăzeci de ani/ că noi oponenţii/ sistemului/ eram atunci/ o
generaţie/ obosită/ de scârbă” ( un imbecil crede).

Ar trebui să o ducem tot într-o beţie, dar când te gândeşti cât

de repede a fugit timpul, şi când te gândeşti şi la cei care au dis-

părut prea curând dintre noi, euforia literară pare să de/turneze

într-o simfonie timidă, dar verticală, indiferent de generaţie.
Însă, cu precădere, optzeciştii şi nouăzeciştii, acum în deceniul
doi al secolului XXI, e drept, ar trebui să se gândească mai acut

şi totodată mai cron(olog)ic la ce rămâne după ei, „tele”-litera-

turizant vorbind, deşi, se pare, despre asta n-ar trebui încă să ne
facem griji, nici măcar din cele festivist-encomiastice, căci fie că

vorbim despre şaizecişti ca: N. Stănescu, M. Sorescu, I. Mălăn-

cioiu, A. Marinescu sau: N. Breban, G. Bălăiţă, A. Buzura, D.

R. Popescu, şaptezecişti ca: G. Adameşteanu, Al. George, E.

Brumaru, M. Ursachi, C. Simionescu ori M. şi C. Ivănescu,

optzecişti ca: I. Stratan, Al. Muşina, M. Marin, M. Cărtărescu,
M. Vişniec, nouăzecişti: C. Popescu, Ioan Es Pop sau douămiişti: Ianuş, Crudu, Vakulovski, Komartin, pentru a face numai o

mică rotondă ex-tempora(l)ră, subiectivă, of course, e suficient

ca să putem spune că literatura noastră „a cultivé son jardin”...
Nu numai la Bookfest, Gaudeamus (igitur!), dar şi la un Salon
du Livre, ori la alte „meetinguri” literare... Aşadar, Ave!

În revista „Mozaicul”, numărul 3/2013 reţinem la rubrica

Mişcarea ideilor interviul realizat de Cosmin Dragoste cu I.B.
Lefter, care, ca îngrijitor de ediţie la reeditarea antologiei Vînt

potrivit pînă la tare a autorilor de limbă germană din România,
paralelică la cărţile de început ale generaţiei 80, concluzionează

consistentă calitativ cât o revistă tomică. Cu o copertă atracluat de redactorul (şi singurul?!...) Ciprian Măceşaru, Nataliei

Muzhennikova, secretar II şi şef de cabinet la Ambasada Fede-

raţiei Ruse la Bucureşti, pe probleme de educaţie şi cultură, care,
la întrebarea-constatare: „Muzicienii, regizorii şi artiştii români

sunt destul de ceruţi în Rusia. Nu la fel stau lucrurile în privinţa
literaturii. Traducerile în limba rusă din literatura română sunt

extrem de rare (...) Să fie una dintre cauze faptul că la Moscova
nu există o filială ICR?”, răspunde: „(...) depinde foarte mult de
cunoaşterea cerinţelor pieţei ruseşti. La noi sunt destui autori
care scriu despre crime, război, iubiri, intrigi, dar sunt puţini

cei care aleg ca temă valorile omeneşti. Dacă vorbim deschis, se

simte foarte mult lipsa de cunoştinţe comune, de adevăr despre
ţările noastre. Sunt convinsă că filiala ICR la Moscova ar putea

rezolva problema, ar da indicaţii pentru o direcţie către Rusia.
Va fi un mare ajutor şi pentru cei care vor să studieze limba
română. Simţim chiar lipsa specialiştilor, ICR poate îndruma şi
scriitori, şi profesori, şi cineaşti, şi pe cei care sunt interesaţi de
România. Dar eu pot să vă asigur că asemenea oameni există”. La

rubrica Poemul lunii, frumoase şi cu mesaj greu, micro-poemele
lui Matei Hutopila, din seria „bukowina ueber alles”: „au venit
regăţenii să lucre în /fabrici/ şi-au rămas” (demografie). Sau: „erai

în fundul grădinii chezaro-/ crăieşti/ şi-ai ajuns în fundul grădinii mai-/ cii domnului (mîndră floare) sau: „pe hubloul compartimentului ca-/ ntr-un diafilm/ satele rămîn/ unele mai aşa altele

mai aşa/ mă uit şi mă gîndesc/ coloniştii nemţi – dinţii tăi lipsă,/

bukovina/ casc obosit, mi se văd cariile/ şi ţie la fel” (cu trenul).
Alte rubrici: Altfel, susţinută de Carmen Muşat-Coman, Carte,
titular: Dan-Liviu Boeriu, despre poezia lui Ionel Ciupureanu,
iar Ciprian Măceşaru despre Ce mi se-ntâmplă. Jurnal peziş, de

plat-formic, adecvat: „Era evident că Vîntul potrivit... trebuia

Dan. C. Mihăilescu, sau Lavinia Sîrbulescu despre „Austria la

oadă, când apărea antologia poeţilor nemţi, poeţii generaţiei

itoarei spaniole Emilia Pardo Bazan, „creatoarea curentului

reeditat”. Aşa este! Noi ne gândim acum că tot în acea perideceniului opt citeau cu nesaţ şi minunatul florilegiu, tot antologic, al lui Petre Stoica: Roza Vînturilor, de la Editura „Uni-

vers”, care ar trebui şi el/ea, nu-i aşa, retipărit/ă. Ca, evident şi
imperios necesar, şi inegalabila Panoramă a poeziei universale
contemporane a lui A. E. Baconsky.

Semnalăm, aici, cu bucurie şi admiraţie, revista „Accente”,

fondată în anul 2012 de către scriitorul Ciprian Măceşaru, revistă

de opinie culturală şi socială, distribuită gratuit în Bucureşti, în

teatre, cinematografe, muzee etc., ajunsă în anul II, la numărul 9,
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Bookfest 2013”, apoi un fragment de proză din volumul scri-

numit naturalism creştin, o îmbinare între tehnicile narative ale
prozei naturaliste şi concepţiile despre viaţă, om şi lume impuse
de creştinism”, Dragoste în spaniolă, Editura Allfa, 2013, traducere: Marin Mălaicu-Hondrari. Rubrica Semnal, unde se scrie

pe scurt despre ultimele apariţii editoriale... Începând cu acest

an, „Accente” a acordat şi premii pentru debut în poezie şi proză,
pentru cărţi apărute în 2012. O mică bijuterie literară, o revistă

de citit oriunde se poate face rost de ea: „Accente”. Accentuăm
şi noi asta!
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