
 

 

 

 

 

 

Grupul literar "CATACOMBA" 

 
      Grupul literar Catacomba a luat ființă în anul 2011, odată cu nașterea revistei 

Bucureștiul literar și artistic, ai cărei amfitrioni sunt dl. Coman Șova și dl. Florentin 

Popescu, nume de prestigiu ale literaturii române. Și, iată, ce coincidență(?!) se 

împlinesc 10 ani, iar noi să facem un profil literar chiar la ceas aniversar! Dorindu-le 

La mulți ani binecuvântați, confraților noștri mai mari, să purcedem la drum! 

(Antoneta  Rădoi) 

 

    Despre Grupul literar "Catacomba" s-au scris deja trei cărți. 

  

  Prima carte, Scaunul electric, Editura RawexComs,  București, 2015, autor 

Nicolae Dan Fruntelată,  este o carte dedicată "celor de la Catacomba, care au fost, 

care sunt și, de ce nu, care vor fi!". "O carte despre grupul de la Catacomba, despre 

spiritul lui, despre prietenii lui". Mai întâi, o "prefață”: Catacomba domniței Ralu.  

      ”Făcând o trimitere la domnița Ralu, fiica lui Vodă Caragea, care i-a dăruit un 

teatru la "Cișmeaua Roșie" lângă vechea Operetă, Nicolae Dan Fruntelată realizează 

un subtil transfer, la un alt "teatru", al domniței Ralu Tudor, Raluca Tudor, cea care ne 

tipărește revista și cărțile și ne întreține spiritul de frondă la Catacombă, în subsolul 

unui bloc de lângă Bucureștii Noi".  

      Autorul face o trecere în revistă a tuturor membrilor și colaboratorilor revistei 

Bucureștiul literar și artistic, în frunte cu "marele boss", Coman Șova, cu Florentin 

Popescu, managerul și factotumul revistei. Autorul nu-i uită nici pe cei din provincie, 

nici pe cei din străinătate, din SUA și din Canada, care au îndrăgit această Ithacă din 

dunga Bucureștilor. Lista este lungă și ea este definitorie pentru ceea ce înseamnă o 

mișcare literară liberă, nesupusă niciunei cenzuri. "Ceea ce mi se pare miraculos este 

faptul că se mai poate, încă se mai poate , în acest timp al scârbei și al nonvalorilor 

triumfătoare, al golăniei politice, culturale, sociale, totale, să mai aduni oameni sub 

sigla unei mori de vânt". În fond, deși autorul nu se consideră critic literar, el face 

critică literară de cel mai înalt nivel, pentru că are cultură, are gust estetic, știe ce 

înseamnă o valoare literară și își exprimă cu sinceritate opiniile”.  



 

 

            

       A doua carte dedicată "Catacombei" este aceea a lui Florentin Popescu: 

Catacomba, o confrerie literară în vremuri de restriște, Editura RawexComs, 

București, 2015. O carte emblematică pentru profilul grupului nostru literar. Mai întâi, 

autorul face o scurtă anchetă printre catacombiști, din care reținem câteva păreri: 

 

    Ion Andreiță (jurnalist, poet, prozator): "Păi unde în altă parte mai poți întâlni 

atâția colegi (scriitori, ziariști, prieteni) ca la Catacomba? Că întâlnirile de la Uniunea 

Scriitorilor s-au gătat de mult. S-a terminat cu Mogoșoaia, s-a terminat cu 

restaurantul Uniunii, cel de la madam Candrea, s-a terminat și cu subsolul și grădina 

de la Muzeul Literaturii. Am rămas doar noi".  

     Vasile Szolga (prozator și pictor): "E un lucru extraordinar ce se întâmplă la 

întâlnirile din Catacombă. Mă refer la atmosfera caldă a întrunirilor, la oameni, tot 

unul și unul, iubitori cu adevărat ai artelor, oameni cu care ai ce discuta". Theodor 

Damian (poet și editor, New York):"Am să le povestesc și colegilor mei din Cenaclul 

"Mihai Eminescu" de la New York ce am întâlnit la Catacombă, pentru că puteți fi un 

exemplu nu numai pentru creatorii din România, ci- nu exagerez deloc- și pentru cei 

din toată lumea".  

       Ion Arcudeanu (actor): "Pentru mine Catacomba e o supapă prin care 

motoarele sufletești se alimentează cu aer și sentimente. Nicăieri nu mai găsești atâta 

entuziasm, atâta bună dispozișie, atâta umor. Cine vine aci o dată, vine și a doua și a 

treia și a n-a oară pentru că merită".  

       Alex Cetățeanu (fondator și redactor-șef al revistei Destine Literare, Canada): 

"Noi de-acolo din îndepărtata țară a frunzei de arțar vă urmărim cu bucurie 

activitatea, dar ceea ce am întâlnit aici mi-a depășit cu mult, cu foarte mult 

așteptările. În bine, desigur, Vă felicit!". 

       Faptul că apar cărți despre Catacomba este și acesta un semn că e vorba 

despre un fenomen literar viu, în mișcare, în deplină afirmare, cu un profil propriu, 

inconfundabil, în peisajul literar contemporan.  

       Florentin Popescu face o radiografie completă și complexă a acestui fenomen. El 

descrie cu lux de amănunte spațiul în care se află Catacomba, care este, de fapt, 

subsolul unui bloc din Calea Griviței Nr. 403, Sector 1, București și în care se produc 

cărți și reviste. Aici și-a fixat doamna Raluca Tudor (principala animatoare, sufletul 

Catacombei) biroul, calculatorul și imprimanta. Lunar (înainte de pandemie) veneau 

aici 20-30 de persoane, scriitori și ziariști din București și din provincie, pentru a 

schimba impresii și păreri, despre cărțile lor și ale altora, despre reviste, despre 

cultură, pentru că, să precizăm, Catacomba este și un cenaclu literar de prestigiu, 

format din scriitori consacrați. Atmosfera este, într-adevăr, una prietenească, 

deschisă, de voie bună, mai ales că ea se desfășoară în prezența unei cafele sau a 

unui pahar de vin.  

      Catacomba este, într-adevăr, o confrerie, o grupare de oameni cu aceleași 

preocupări și afinități, un fel de "boemă" modernă.  

      Principala amfitrioană a Catacombei este doamna Raluca Tudor, fost inginer 

chimist, care, în contextul noilor realități de după 1990, a fost nevoită să se 

reprofileze, să devină editoare de cărți și reviste, tipărite cu har și talent. Prima care 

se bucură de frumusețea unei cărți sau reviste este chiar ea.  



 

 

      Florentin Popescu prezintă istoria scurtă și adevărată a Catacombei . Această 

istorie este strâns legată de istoria revistei Bucureștiul literar și artistic, care a apărut 

la 11 octombrie 2011 dintr-o inițiativă și sub conducerea lui Coman Șova și Florentin 

Popescu.  

      Autorul este mândru că a adus la revistă oamani de condei, pe care îi cunoștea, 

care aveau să devină apoi protagoniști ai Catacombei, oameni de caracter, integri 

moral, prieteni adevărați. Cineva a avut ideea să ne întâlnim lunar, după fiecare nouă 

apariție a revistei Bubureștiul literar și artistic, și așa a rămas.  

           Cine sunt aceștia? Iată-i într-o rapidă trecere în revistă: 

          Ion (Jean) Andreiță, poet, prozator, gazetar cu vechi stadii de serviciu, fondator 

al acestui conclav de literați, prezență stenică, optimistă, inteligență vie, plin de vervă 

și umor, care are cultul prieteniei, nesecat izvor de bună dispoziție.  

          Nicolae Dan Fruntelată, un alt protagonist, este un sentimental cu care ai ce 

discuta, un gazetar cu o experiență jurnalistică și literară foarte bogată, toată viața lui 

de până la pensionare petrecându-se în redacții de ziare și reviste (Viața 

studențească, Amfiteatru, Luceafărul).  

          Vasile (Bebe) Răvescu este cronicarul întâlnirilor lunare ale revistei Bucureștiul 

literar și artistic. El a fost și a rămas și azi un "argint viu" pe care îl poți întâlni 

oriunde. Prezență stenică, el a rămas același ins din tinerețe, cu simțul umorului și al 

prieteniei. În ultimii ani, s-a afirmat și ca scriitor, ca poet, ca epigramist, scriind 

epigrame "la patru ace" și "cronici în pijama".  

          Un om mereu îngândurat și frământat de neliniști, dar un coleg și un prieten de 

nădejde, un om de o mare eleganță intelectuală, un cititor avizat, el însuși scriitor, 

poet, prozator, critic literar, este Emil Lungeanu.  

       Fostul ambasador al României în Finlanda și Estonia, autor de cărți de călătorie, 

în care consemnează impresii personale despre cele văzute pe meridianele globului, 

autor el însuși al unei originale istorii a presei românești (Condeie, chipuri, voci-2014), 

este Neagu Udroiu.  

       Revista Bucureștiul literar și artistic și, implicit, Catacomba s-au născut din 

ințiativa lui Coman Șova (poet, dramaturg, scenarist, ziarist), om de o mare modestie 

și bună cuviință, un sentimental, calm, cumsecade, tolerant, interiorizat, care, prin 

anii șaizeci-șaptezeci a fost secretar general de redacție al revistei Amfiteatru, cea 

care a promovat celebra Generație ’60.  

      George Theodor Popescu, supranumit "Dropioiul", cel care are un cult al 

câmpiei, ca și Odobescu, are în revista Bucureștiul literar și artistic o rubrică 

permanentă, o tabletă pe diverse teme. Cultivând mai ales vorbirea țărănească de 

altădată.  

      Profesorul universitar Vasile Szolga s-a integrat perfect atmosferei Catacombei, 

"un secui mai român decât mulți români", este un prozator dar și un pictor talentat. El 

a făcut portretele multor catacombiști și în revistă deține o rubrică permanantă:"Viața 

în fișe de roman”. Este și autorul unor cărți pentru copii, care se citesc cu plăcere și 

de oamanii mari.  

      Serghei Esenin e subiect de dispută la Catacomba. Ion Haineș recită cu patos 

poezii celebre ale marelui poet rus, în traducerea lui George Lesnea, ceea ce naște 

dispute cu Adrian Bucurescu, traducător și el din Esenin.  

      La Catacomba mai participă, periodic, și alți scriitori, printre care: Vasile Groza, 

autor de literatură pentru copii, Dan Gîju, colonel în rezervă, romancier și gazetar, 



 

 

redactor-șef al revistei Pro Arme, însoțit de tânăra sa soție, Irina, care ne încântă cu 

vocea ei plăcută, melodioasă, Romanița Ștențel, ziaristă de televiziune, autor de cărți 

pentru copii, Passionaria Stoicescu, poetă, prozatoare, eseistă,  care întreține 

atmosfera cu fel de fel de bancuri, doctorița Veronica Florescu, poetă și prozatoare, 

Iulia Paloda-Popescu, autoare de poezii religioase, pictorița Delia Bialcovski, sculptorul 

Adrian Radu, scriitorul și ziaristul Firiță Carp, Geo Călugăru, poet, prozator, gazetar și 

critic literar, Dumitru Matală, prozator și ziarist, actorul, dramaturgul și criticul teatral 

Candid Stoica, actorul și prozatorul Ion Arcudeanu, poetul, criticul literar, deținător al 

rubricii Poezie universală la Km 0, Titus Vîjeu.  

    La Catacomba mai vin Nicolae Roșu, editor, Margareta Labiș, Ion C. Ștefan, 

poet, prozator, eseist, Florin Costinescu, poet și ziarist, Tudor Meiloiu, pictor, Dan 

Anghelescu, poet și critic literar, Antoneta Rădoi, prozatoare, jurnalistă, redactor-șef 

Convorbiri literar-artistice.  

    Din provincie, vin la Catacomba Șerban Codrin, poet și critic literar, Titi Damian, 

prozator, Vasile Grigore și Ștefan Crudu, ziariști, Ioan Barbu, scriitor, redactor-șef al 

Curierului de Vâlcea, Mihai Stan, redactor șef al revistei Litere din Târgoviște.  

      Oaspeți din străinătate: Theodor Damian, poet și editor din SUA, și Alexandru 

Cetățeanu din Canada, poet, direcor al revistei Destine Literare din Montreal.  

      Catacomba participă și la diverse manifestări culturale din București sau din 

țară, cum ar fi lansarea de cărți, aniversări, vernisaje, expoziții de pictură, 

simpozioane etc. În finalul cărții, autorul prezintă un reprezentativ album foto-

Catacomba în imagini.  

 

      O a treia carte despre Catacomba a publicat Ion Haineș, Grupul literar 

Catacomba, Editura RawexComs, București, 2017.  

      În prefața cărții, Florentin Popescu scrie, printre altele: "Domnul Ion Haineș, 

poet, prozator, publicist și fost profesor de literatură la un institut de învățământ 

superior din București, era, probabil, cel mai indicat autor capabil să realizeze 

medalioanele critice adunate între coperțile cărții de față, după ce multe dintre ele au 

văzut lumina tiparului în paginile Bucureltiului literar și artistic din ultimii ani. Domnia 

Sa (autorul) ne oferă acum un volum care poate fi interpretat și ca un dicționar, dar și 

ca o minienciclopedie, fără îndoială de mare folos pentru criticii și istoricii literari de 

azi, dar mai ales pentru cei din viitor"; ”(...) De aceea, cred că se poate afirma, fără 

teama de a greși, că autorul prezentului tom ne pune la dispozițșie un fel de oglindă 

panoramatoare a scrierilor celor ce formează Grupul literar Catacomba. ...Carte 

necesară și binevenită, această miniistorie literară se constituie, în total, într-o 

mărturie de necontestat, unică în felul ei, că și în vremuri de restriște (sau, poate, mai 

ales atunci!) spiritele hărăzite de Dumnezeu să creeze, să lase ceva frumos și durabil 

în urma lor se pot întâlni și pot deveni un grup unitar, în care membrii lui, animați de 

puternice sentimente de solidaritate și de prietenie sunt legați între ei și prin forța 

cuvântului pus în slujba unor idealuri literare frumoase, rostite prin creație să dăinuie 

în timp".  

      Grupul literar Catacomba se situează pe un palier mai mult decât remarcabil al 

vieții literare de la început de secol XXI, fiindcă avem a face atât cu scriitori unanim 

recunoscuți, membri ai Uniunii Scriitorilor, cât și cu oameni care  se află la prima, a 

doua, a treia sau a patra lor carte, ori nici măcar n-au debutat editorial".  



 

 

      Trebuie să spun că am avut bucuria de a descoperi în profunzime personalități 

numeroase și diverse -poeți, prozatori, critic și istorici literari, eseiști, publiciști cu 

îndelungată experiență profesională-, care s-au constituit într-o grupare liberă, 

nesupusă niciunei cenzuri, unde au loc dezbateri de idei, un centru intelectual 

comparabil, poate, păstrând proporțiile, cu Junimea de altădată și care îmbogățește 

peisajul literaturii române contemporane.  

      Precizez, de asemenea, că nu avem de-a face cu portrete așa cun sunt cele 

descrise de Fănuș Neagu (Carte cu prieteni), Mircea Micu (Întâmplări cu scriitori-

istorie literară amuzantă) sau Florentin Popescu (Portrete în peniță, Catacomba, o 

confrerie literară în vremuri de restriște), ci cu eseuri literare, cu un studiu critic 

privind "portretul" literar al fiecărui scriitor, în funcție de valoarea și dimensiunea 

operei sale. Singurul criteriu de evaluare a fost cel estetic.  

 

    Despre această carte, au apărut deja unele cronici elogioase.  

        Bogdan Dinescu (Dan Gîju) (poet, prozator, cercetător istoric, ziarist, 

dramaturg, pictor) semnează în revista Pro Arme, iunie-decembrie 2017, un eseu 

intitulat: ”A treia carte despre Catacomba”, în care autorul, după ce amintește numele 

celor ce formează acest grup, precizează: "Sunt scriitori de toată mâna și de vârste 

diferite, îndeosebi trecuți de 50 de ani, unii dintre ei jurnaliști, alții și editori, artiști 

plastici, și nu numai, regăsiți aici pe criteriul afinității literare"...."Cert e că se poate 

vorbi de un oarecare "fenomen" care, dacă timpul va mai avea puțintică răbdare, 

poate însemna ceva în istoria literaturii române". ..."Profesorul Ion Haineș, un 

profesionist în materie, a cărui competență nu se discută, a căutat să identifice nu 

doar punctele luminoase, ci și pe acelea mai întunecate din texte, astfel că 

diagnosticul său este unul pe cât de îndatorat tehnicii rembrandtiene, a clarobscurului 

adică, pe atât de corect".  

        Șerban Codrin (poet, dramaturg, prozator, eseist, jurnalist) face o interesantă 

prezentare a cărții, publicată țn revista Bucureștiul literar și artistic, sub titlul original  

”Grupul literar Catacomba, văzut și chibzuit de un martor, profesorul Ion Haineș”. 

   "Pe nebăgare de seamă, un coleg, un prieten, profesor al multora dintre scriitori, 

jurnaliști, Ion Haineș, conferențiar universitar, specialist în teoria comunicației și 

mass-media, autor de manuale, monografii, istoric și critic literar, poet recunoscut de 

importante nume, a început să publice, număr de număr, câte un eseu pe o pagină a 

Bucureștiului literar și artistic despre un "catacombist" sau altul, până la punctul critic, 

când recolta lunară a devenit o primă carte dintr-o serie așteptată în mai multe 

volume. Este un portret colectiv al confreriei, alcătuit, la rândul său, din 39 de 

portrete individuale. Catalogați alfabetic, scriitorii, de la Ion Andreiță la Titus Vîjeu, 

binemerită câte un text foarte bine redactat și informat cât mai complet într-un spațiu 

fatalmente redus (în total, 296 de pagini). Fiecare autor beneficiază de o scurtă 

biobibliografie și  de o analiză a operei, de unde nu lipsesc citate esențiale, încât îți 

poți face o bună idee despre un scriitor sau altul prin propriile cuvinte. Ion Haineș are 

o mare experiență pedagogică și cartea este un tur de forță printre scriitorii de multe 

ori nărăvași, prezentați esențial, în același timp într-un mod cald, prietenesc, fără 

încruntări estetizante, istoricizante, definitive, irevocabile".  

          

       Ion Andreiță (poet, prozator, gazetar, eseist, traducător) publică în revista 

Flacăra, a lui Adrian Păunescu (...), o cronică a cărții, făcând o paraleleă cu Generația 



 

 

singaporeană, grupul de scriitori boemi, în frunte cu Tudor George (zis "Ahoe"), care 

se refugiaseră în subsolul unei cârciumi modeste aflate în Piața C.A.Rosetti. 

("Peștera").  

       Autorul subliniază și el câteva trăsături esențiale care caracterizează Grupul 

literar Catacomba: "Catacombiștii, urmând exemplul revistei -echidistanță, 

autonomie, valoare și criteriu estetic, slujire necondiționată a neamului și a limbii 

române- sunt împătimiți ai scrisului, profesioniști ai condeiului, neangajați grupurilor 

și intereselor literare și politice. Aceste însușiri au adus cu sine -mai exact, de la sine-, 

camaraderia, atmosfera prietenească, confruntarea colegială de opinii artistice, 

umorul. Întâlnirile lunare erau/sunt așteptate ca o  sărbătoare". ..."Și, pentru ca nimic 

să nu se piardă, a apărut ideea alcătuirii unei cărți (o altfel de "Generație 

singaporeană"), în care, vorba cronicarului, fiecare să dea samă de timpul, vrerea și 

fapta sa. Datoria redactării acestei cronici i-a revenit confratelui Ion Haineș, poet, 

prozator, publicist, dascăl universitar. El a scris istoria Catacombei prin prezentarea 

bio-bibliografică și analiza literar-artistică a fiecărui membru al confreriei".  

    (Ion Haineș, doctor în filologie, poet, prozator, publicist, critic și istoric literar) 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am fost invitată de mai multe ori, de maestrul Bebe Răvescu, la întâlnirile 

Grupului literar Catacomba. M-am intersectat deseori, pe la diverse lansări de carte, la 

diverse vernisaje expoziționale, la Bookfest și/sau Gaudeamus, îi cunosc bine pe 

majoritatea ”greilor” catacombiști, dumnealor fiind activi și în alte acțiuni din domeniul 

literaturii și/sau al artei, al culturii în general. Aproape pe toți i-am filmat, de mai 

multe ori, în diverse evenimente, iar despre unii chiar m-am încumetat (eu sunt 

așa...mai curajoasă! M-ating de statui!) și am scris. Întâlnirea cu astfel de intelectuali 

(de calibru) este totdeauna un câștig, o bucurie și, totodată, o șansă, moment în care 

poți să rămâi mut (nu e cazul meu) de emoția tangențierii, uneori intimidat de 

noblețea câte unui ”boier”, care te ”observă” și te ”bagă-n seamă”, îi pari interesant –

nu tu, scriitura ta-, și te invită la dialog, dar tu, surprins, emoționat peste măsură, te 

blochezi, îți înghiți cuvintele, te pierzi..., iar alteori poți simți că-ți vine, pur și simplu, 

să te faci mic, mic și să dispari, căci nimeni, nimeni n-a observat că ești și tu pe-

acolo...  

 

      Le-am citit cărțile, multora, câțiva catacombiști, cum ar fi Vasile Szolga, 

Florentin Popescu, Jean Andreiță, Bebe Răvescu, Iuliana Paloda-Popescu, Romanița 

Ștențel, Firiță Carp, Geo Călugăru, Ion C. Ștefan,  Șerban Codrin și alții,  au publicat și 

publică în revista mea, Convorbiri literar-artistice. Eu citesc Bucureștiul literar și 

artistic, sunt la curent cu tot ce se publică în revistă și cam cu tot ce se-ntâmplă la 

Catacomba. E bine că încă mai există grupări literare, e bine că suntem!... 

      Nu am să mai adaug nimic în plus față de ce au spus corifeii care s-au exprimat 

mai sus, însă am să spun că sunt bucuroasă că am fost ”aleasă” eu ca să întocmesc 

portretul...Catacombei! Le mulțumesc catacombiștilor pentru că există și creează! În 



 

 

mod cu totul excepțional, îi mulțumesc d-lui. profesor universitar Ion Haineș pentru că 

mi-a trimis materialului necesar întocmirii profilului Catacombei! 

  (Antoneta Rădoi, 25.04. 2021) 

 

 

   Profil literar întocmit de Antoneta Rădoi 

   Redactor-șef Convorbiri literar-artistice. 

          

 

 

                                                                                                                                   

          


