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Dimitrie
Vatamaniuc,
Constantin Hrehor, Convorbiri sub
scara cu îngeri, Cuvînt înainte: acad.
Eugen Simion, Editura Timpul, Iaºi,
2010, 406 p. + zeci (sute?) pagini de
anexe (poezii, fotografii, facsimile),
unde mîna truditoare la scoaterea
cãrþii a obosit, se pare, sã mai
numeroteze
paginile.
Amplã
redesenare a unui traseu sinuos prin
viaþã, prin intermediul unor interviuri
succesive, din ultimii patru ani, agrementatã cu un Curriculum vitae
întocmit cu acribia-i cunoscutã de cercetãtorul Vasile I. Schipor,
secretar ºtiinþific al Institutului „Bucovina” din Rãdãuþi, cu o
Bibliografie, un Indice de nume ºi foarte numeroase ilustraþii,
cartea de faþã este un adevãrat ºi preþios omagiu adus acad.
Dimitrie Vatamaniuc, la cei 90 de ani proaspãt împliniþi.

Bucovina literarã (Suceava), Serie nouã, An. XXI, nr. 8-9,
aug.-sept. 2010, 64 p.
Într-o formulã remaniatã, cu
prozatorul Constantin Arcu la timonã,
acompaniat de Alexandru Ovidiu
Vintilã, Sabina Fînaru, Aida Hancer
ºi Carmen Veronica Steiciuc, revista
editatã de Societatea Scriitorilor
Bucovineni ºi de Consiliul Judeþean
Suceava îl omagiazã pe eminescologul acad. Dimitrie Vatamaniuc la
90 de ani, beneficiind ºi de semnãturi
de prestigiu, din toate pãrþile
românismului: ªerban Foarþã, Matei
Viºniec, Leo Butnaru, Constantin
Hrehor, Adrian Alui Gheorghe, Liviu
Ioan Stoiciu, Ioan Holban, Liviu Antonesei.

Preot Dumitru Valenciuc, Fondul Bisericesc Ortodox
Român din Bucovina. Probleme controversate, Biblioteca
„Mioriþa”, Cîmpulung-Bucovina, 2010, 260 p.
Sprijinit pe bogate ºi temeinice
documente, atît edite cît ºi inedite,
pãrintele Valenciuc de la Volovãþ
face o trecere în revistã a istoricului
importantului aºezãmînt „Fondul
Religionar gr.or. al Bucovinei”,
ana/lizînd situaþia acestuia în perioada austriacã (1786-1918), continuînd
cu schimbãrile intervenite în perioada
româneascã (1918-1949), pentru a
trimite în final ºi cîteva sãgeþi cãtre
contemporaneitate. Extrem de utilã ºi
documentatã, cartea este preþioasã
pentru stabilirea adevãrului într-o
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problemã aflatã încã ºi acum în litigiu.

Carmelia Leonte, Graþia viespilor / La grâce des guêpes
(poeme), Ediþie bilingvã, Prefaþã de Emanuela Ilie, Traducere în
limba francezã de Claudia Pintescu,
Edit. Junimea, Iaºi, 2009, 122 p.
„Cu Graþia viespilor avem senzaþia cã poeta face un pas înainte spre
procesul de decantare simbolicã,
obþinînd, implicit, un spor de tensiune
ideaticã. Dialogul cu invizibilul se
schimbã în confesiune parcã mai
directã, mai profundã despre
(pre)naºtere ºi moarte, despre viaþã ºi
agresiunea de a fi aruncat într-o lume
a oglinzilor înºelãtoare, despre tentaþia eliberãrii, prin fantasme, prin
crimã sau chiar suicid, despre necesitatea descoperirii unei gnoze care sã dea sens”, ne spune
Emanuela Ilie în prefaþã. Din cele oferite de sensibila ºi inteligenta Carmelia Leonte, vã oferim Rîsul: „Ce sã aleg: rîsul pe care mil aduci în tristeþe/ sau comica posturã de sfinx/ care bate la uºa
destinului?/ ªi cel care deschide eºti tot tu,/ mereu rîzînd,/ tu ºi
cuvintele tale:/ Cel care rîde e mai puternic!”.

Conta (Neamþ), nr. 3, 2010, 292 p.
Subintitulatã „literaturã & arte &
atitudini”, revista diriguitã de Adrian
Alui Gheorghe ºi Emil Nicolae ne
oferã un sumar bogat, din care remarcãm grupajul dedicat lui Jacques
Hérold, amplul profil al lui Gheorghe
Grigurcu (din care nu lipsesc interviul, ancheta, poezia, studiile critice),
poemele lui George Vulturescu ºi
Emilian Galaicu-Pãun.

Vasilian Doboº, Despãrþirea de Tom ºi Jerry (noblesse
oblige) [poeme], Editura Opera Magna, Iaºi, 2009, 62 p.
Din cel mai recent volum de
poeme al acestui artist plastic cu tuºã
inconfundabilã, un eºantion: „Într-un
colþ al Terasei se vãd, ochi-n ochi,/
Daniel Corbu cu Daniel Corbu,/ interiorul cu exteriorul, rozul cu sumbrul./ Unul vorbeºte celuilalt despre
Viaþã,/ celãlalt vorbeºte celuilalt
despre Moarte,/ cã Moartea ar fi
Viaþa, ba cã nu,/ Viaþa ar fi Moartea,
ºi cã, oricum,/ amîndouã sînt
Obscure./ Niciunul nu este maliþios
cu celãlalt./ Atît despre infinitatea
Lor”.
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Spiritul critic (Paºcani), An. VIII, nr. 4(23), oct. 2010, 68 p.
Revista datoratã venerabilului
Leonard Gavriliu, spirit de pronunþatã
acuitate criticã ºi discreþie personalã
pe mãsurã, ne aduce aminte de
Constantin Ciopraga, exeget de
marcã al operei lui Mihail Sadoveanu
(autor Leonard Gavriliu), ne face
cunoºtinþã cu Adrian Marino – o singurãtate nãscãtoare de monºtri
(Magda Ursache), ne deschide porþile
cãtre Constanþa Buzea sau jurnalul
ca plîns lãuntric (Vladimir Udrescu),
plus trecerea în revistã a unor apariþii
recente desoebite, datorate lui Mircea
Radu Iacoban, Nicolae Busuioc, Varujan Vosganian, Vasile
Andru, Dan Puric ºi alþii.

Gabriel Stãnescu, O speranþã numitã Mayflower, poeme,
Cuvînt înainte de Adrian Dinu
Rachieru, Postfaþã de Nichita
Danilor, Editura T, Iaºi, 2008, 92 p.
Respirînd alternativ aerul tare din
patria veche (România) ºi cel
„înmiresmat” din patria nouã (Statele
Unite), scriitorul complex care este
Gabriel Stãnescu reitereazã experienþe trecute, înveºmîntîndu-le în
hainã nouã: „Ia-þi umbra ta ºi umblã
omule/ Doar umblînd vei afla cã
mergi// Întinde mîinile amîndouã/ Ele
vor fi aripile tale cu care/ Vei escalada înãlþimile// Deschide bine ochii/
Numai aºa vei înþelege/ Ce nu-nþelegi/ (Doar ºtii cã nu ºtii
nimic)// În orice certitudine/ Se ascunde o umbrã de îndoialã”
(Umblînd vei afla cã mergi).

Alexandru Ovidiu Vintilã, Cartea lui Koch, Editura
Brumar, Timiºoara, 2009, 114 p.
Din cel de-al treilea volum de
poeme al tînãrului ºi profundului
redactor al „Bucovinei literare”,
extragem un fragment: „cuvintele au
gust sãlciu/ doar creierul nu tace/ vorbirea e mai îngãduitoare astãzi,/
neiertãtoare în schimb alcoolurile
realitãþii/ pe care le sorbim clocotitoare,/ simþurile se ofilesc, se usucã/
dupã pofta inimii lor, spaima ne dezgoleºte,/ într-o noapte ca asta totul
pare în zadar,/ speranþele îþi sunt
deºarte, te scufunzi chiar/ în faþa
ochilor tãi, pe umbra ta va rãsãri
iarbã,/ va creºte bãtãtoritã, incandescentã, pe umeri/ ºi braþe, pe
þîþe roºu va curge, ca un discurs” (alcooluri), dar ºi: „pe ape doar
sfinþii ºi poeþii pot merge// poemul se naºte în liniºte/ într-un loc
îngust/ [...] cu poemul nu poþi trage cum tragi cu arcul/ însã
poemul îþi þine de foame, de sete, de frig,/ de ranã pe suflet ºi ranã
supurînd pe trup” (de sfîntul vasile).
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Robert Coravu, Arta fugii,
Postfaþã de Lucian Pricop, Editura
Paralela 45, Piteºti, 2006, 56 p.
„Poet ce se extrage modei poetice,
lãsînd poeticul sã gliseze într-o neregulã controlatã, Robert Coravu practicã,
nu numai atunci cînd e livresc, ci ºi
atunci cînd se joacã cu spectacolul
lumii, invenþia” – ne atrage atenþia
postfaþatorul. Noi exemplificãm: „Azi,
ca ºi-altã datã, zi rãtãcitoare,/ cînd
talantul doarme înfãºat în lut./ Sunt
Manole mortul. Am lãsat mistria,/ am
pus foc la toate ºi-am fugit. Sunt mut”
(Ultima fugã), dar, mai ales, aceastã Ars poetica: „niciodatã versurile/ nu vor fi la fel de frumoase/ ca presimþirea lor”.

Valentin Talpalaru, Ultimul vorbitor de umbrã, Editura
Opera Magna, Iaºi, 2009, 104 p.
Valeria Manta Tãicuþu scria cîndva: „Apropiindu-se uneori ca tonalitate
de acuarelele ºi crochiurile bacoviene,
poemele lui Valentin Talpalaru mãrturisesc o boalã a sufletului într-un
mileniu bolnav, nevrozele, psihozele ºi
solilocul reprezentînd locuri comune
ale fiinþei”. Iar colegul nostru de
redacþie alcãtuieºte urmãtorul Pastel:
„Ling cîinii dimineaþa de pe trotuare,/
degetele tale-s tot mai verzi,/ abia le
moi în ochii mei ºi iatã/ cum dau lãstari
care devin livezi.// ªi eu m’ ascund în
vorbe ca ’ntr-o scoicã/ fir de nisip
visînd mãrgãritar/ din urmã vulpea timpului adulmecã/ deºi n-am iz
nici de vînat mãcar.// Tu te topeºti de plictisealã-n geamuri/ cu tot
orgoliul sînului promis/ n-aºtepþi mãcar sã termin rana/ în care sã teascund ca-n manuscris.// Cîinii sãtui de-atîta dimineaþã/ cautã încã
zgârciul nopþii în canal/ pe cînd o pensulã imensã, ca de ceaþã,/
ºterge poteca timpului spre mal”.

Liviu PAPUC

Cãrþi primite la redacþie:
Anton Adãmuþ, Filosofie ºi teologie la Sfântul Augustin,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 2009, 220 p.
Însemnãri ieºene, Seria a treia, An. II, nr. 9, sept. 2010, 78 p.
Hyperion (Botoºani), An. 28, nr. 7-9, 2010, 190 p.
Poesis (Satu Mare), An. XXI, nr. 6-8, 2010, 126 p.
Plumb (Bacãu), An. V, nr. 42, sept. 2010, 16 p.
Viorica Petrovici, Cãlãtorul cu aripi indigo (poeme), Edit.
Axa, Botoºani, 2010, 112 p.
Caiete mãlinene, Ediþia XLI a Festivalului Naþional de
Poezie „Nicolae Labiº”, Suceava – Mãlini 2009, Edit. Lidana,
Suceava, 2009, 100 p.
Caiete udeºtene ale Festivalului Naþional de Literaturã
„Eusebiu Camilar – Magda Isanos”, Udeºti, Ediþia a XV-a, 2010,
Edit. Lidana, Suceava, 2010, 102 p.
Radu Tãtãrucã, Actoríi (prozã scurtã), Edit. Opera Magna,
Iaºi, 2009, 204 p.
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Dana Galanton, Monumentele unei reºedinþe de þinut
moldovenesc la graniþa austriacã: Mihãileni, Biblioteca
Bucureºtilor, Bucureºti, 2010, 270 p. Cu un Cuvînt înainte de Acad.
Rãzvan Theodorescu.
Viaþa Transilvaniei (Cluj-Napoca), An. IV, nr. 3-4, mai-sept.
2010, 16 p.
Tribuna (Cluj-Napoca), An. IX, 16-31 oct. 2010, 36 p.
Cristian Florin Bota, Odinioarã în Vinþu de Jos, Astra-Blaj,
2010, 252 p.
Ioan Popa, Þara Secaºelor, Editura ASTRA, Blaj, 2006, 388 p.
Maria Bogdan, Trei anotimpuri ºi o iubire [roman], Editura
Fundaþiei Culturale Cancicov, Bacãu, 2009, 136 p.
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Bicentenarul naºterii Mitropolitului Andrei ªaguna.
Lucrãrile celei de a 103-a Adunare Generalã a Asociaþiunii
ASTRA, Sibiu, 14-16 noiembrie 2008, Coordonatori: Dumitru
Acu, Elena Macavei, Cãtãlina Gruian, Editura Asociaþiunii Astra,
Sibiu, 2010, 260 p.
Cenaclul literar-artistic Avangarda XXII, Retrospective (2),
Realizator Victor Munteanu, Bacãu, Editura Fundaþiei Culturale
Cancicov, 2008, 258 p.
Adam Puslojic, Asimetria durerii [vol. I], Cînt posibil [vol.
II],Trecerea surîsului [vol. III], ilustraþii de Mircia Dumitrescu,
Editura Proema, Baia Mare, 2008-2009-2009, 252-240-144 p.
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