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REVISTA REVISTELOR

DISCOBOLUL, nr. 229-230-231, pe 2017, revistă editată de Consiliul Judeţean Alba, Consiliul Municipal Alba
Iulia şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, redactor-şef: Aurel Pantea, are un sumar divers, de foarte bună
calitate, din care reţinem: „Poezia”: Ioan Moldovan, Dumitru Zdrenghea, Ioan Barb, Ion Scorobete, Eugen Evu,
Ioan I. Nistor, Silviu Dachin şi Gheorghe Dăncilă, segmentul „Cărţi, cronici, autori”, la care scriu: Nicolae Oprea
(despre romanul Copiii războiului, de Varujan Vosganian),
Iulian Boldea (despre poezia lui Nicolae Prelipceanu), Iulian Chivu (despre poetul Virgil Todeasă), Sonia Elvireanu
(despre romanul Laika al lui Adrian Alui Gheorghe), Vistian Goia (despre romanul Haz şi necaz, al lui Ioan Popa),
Monica Grosu (având în vizorul critic povestirile lui Florentin Gabriel Niculescu, din volumul Roşii roşii), Adina
Curta (cu referiri la romanele lui Octavian Segărceanu:
Namaste. Un roman de aventuri spirituale în India, respectiv:
Namaste. Un roman de aventuri spirituale în Nepal). „Temele
la alegere” sunt sus-ţinute de: Aurel Pantea, cu studiul său,
Reveria resentimentară şi reveria integratoare la Alexandru
Macedonski, de Liana Cristea, analizând implicaţiile „documentului mărturie”, atât de celebru, al lui Paul Goma: Culoarea Curcubeului ’77, de Nicolae Mareş, cu studiul:
Lucian Blaga despre critica literară românească şi de Alina
Zoltan, cu o continuare din nr. anterior al revistei: Daniel
Turcea. Repere biografice. „Proza” este prezentă prin contribuţia lui Cornel Nistea şi Paul Tumanian, iar „Teatrul”
prin Gheorghe Truţă. Mircea Popa continuă pozitiv exemplificatoriu să se pronunţe cu „note şi variante” pentru o
ediţie critică Ion Agârbiceanu. „Piaţa cărţilor” este străbătută cu aplicaţie de Mircea Stâncel, care scrie despre Poezia
lui Mircea Cărtărescu, volum antologic apărut la „Humanitas” în 2015, apoi despre versurile poetului aiudean
Ioan Hădărig şi ale poetului şaizecist al promoţiei clujene,
Petru Apetrei, din fiecare poet Mircea Stâncel axiologizând
cu câte un „poem ales”. Urmează în DISCOBOLUL un
studiu incitant, amplu, paralelic, cu o bogată bibliografie,
despre „Originile postmodernismului”, semnat de George
Remete. Roxana Pavnotescu şi Cristina Smadea titularizează critic rubrica teatrală „alia”, în timp ce prozatorul şi redactorul Cornel Nistea aduce „in memoriam” un
frumos omagiu regretatului prozator Eugen Curta. Pe acelaşi traseu, la „Comemorări” şi „Aniversări”, Titu Popescu
scrie despre istoricul şi marele nostru iluminist Gheorghe
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Şincai, urmat apoi de criticul, poetul şi profesorul Ion Pop
(directorul de onoare al revistei), care marchează cu roşu
în calendarul literar atât aniversarea celor o sută cincizeci
de ani ai revistei „Convorbiri literare” cât şi centenarul
morţii lui Titu Maiorescu, iar Ion Buzaşi e prezent cu un
studiu inedit: Medalionul literar – o formă a publicisticii
agârbicene. Rubricile de final, cu feedback istorico-critic:
„Historica”, „Rola de celuloid”, „Archaeologica” şi „Varia”,
abordate de Silviu Opriş, Alexandru Ciocan, Vasile Moga,
Cornel Nistea şi Doina Blaga, încheie o variată şi substanţial compartimentată contribuţie la aceste nr. ale „Discobolului”, aflat, cu un format şi ţinută grafică deosebite, în
anul XX de apariţie, şi căruia îi urăm tot aşa o prezenţă
cât mai à la longue în peisajul revuistic cultural românesc.
Aşadar: „... Fortis!”.
Revista SUD, editată de „Asociaţia pentru Cultură şi
Tradiţie Istorică Bolintineanu”, nr 5-6 (mai-iunie) 2017,
este publicată cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local
Bolintin Vale, director fondator: Constantin Carbarău, redactor-şef: Vasile Grigorescu, semnatarul Editorialului Aral,
din care cităm: „... Despre Marea Aral am învăţat ca despre
unul dintre cele mai mari bazine acvifere ale planetei. Urmare a unor necumpănite măsuri ale conducătorilor sovietici, în decurs de numai cinci decenii, întinsul luciu de
apă s-a transformat în deşert, într-o «mare» de nisip, ca să-i
zicem aşa, într-o «formă fără fond». Ar putea oare România,
în urma depopulării şi a unor decizii sau în absenţa altora,
să devină un «Aral cultural»? Vom trăi oare apusul definiţiei clasice a conceptului de român? Sunt gânduri stârnite
de amintirea cuvintelor lui Maiorescu, pe când vorbea tocmai despre «forme fără fond»: «...mediocrităţile trebuie
descurajate de la viaţa publică a unui popor şi cu cât poporul
este mai incult, cu atât mai mult, fiindcă tocmai atunci sunt
primejdioase»”. SUD-ul de faţă are ca apertură un frumos
poem al lui Marin Sorescu: Gest. Rubrici semnate de Florentin Popescu, Şerban Tomşa, N.D. Fruntelată, Ion Andreiţă,
Titus Vîjeu, Traian Diaconescu, Ionuţ Caragea ş.a.. Urăm
şi noi, deci, inspiraţie bună, în continuare, celor de la SUD!
ASTRAL-X
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