
Teatrul 
și revistele 
de cultură

e știe, demult, că teatrul, creația tea
trală, act pe cit de direct pe atit de 
evanescent, se păstrează, dincolo de 
amintirile unei generații, numai in pa
gina de ziar și de carte. Once istorie

a acestei arte recompune, de fapt, din cioburi 
cronicărești, oglinda operelor scenice. Se afirmă, 
desigur, cu Îndreptățire, că piesa scrisa traver
sează veacurile singură, intr-o mindră indepen
dență, ca orice product literar. E adevărat, dar 
ce a însemnat destinu-i scenic, ce a spus publi
cului, cum a inriunt cugetele ne mărturisește 
esențial tot inscripția jurnalistică Nu este deci 
nicicum lipsit de însemnătate cit și in ce fe
luri anume cuprinde piesa culturală fenomenul 
teatral, cum il inscrie in contextul spiritualității 
moderne ca literatură de sine stătătoare și ca 
artă de sine stătătoare.

A se observa, de la început, că ziarele și re
vistele sint realmente sensibile la ceea ce se 
petrece in viața teatrală, dar mai vag sesizate 
de mutațiile care au kx: in domeniu. Privirea 
atentă și specializată va observa. de pildă, că 
in materie de dramaturgie terenul factoiog 
curate a fost aproape părăsit, acum exptorin- 
du-se, cu efect puternic, zone metaforice, ale
gorice, simbolice, mitice. Intr-o tendință a ge
neralizărilor și sintetizărilor ți o propensiune 
spre analitic care duc la o amorsare mai cuprin
zătoare a realității. Chiar și in maniera realis
mului tradițional, temele se ramifică mai bogat 
intr-un cimp de semnificații ți nu se cantooea- 
ză exclusiv in faptul brut. A apărut, pe lingă 
modalitatea canonică de construcție, in creșteri 
compuse către un demodăm in t, ți o modalitate 
narativă, aparent liniară, de stări tensionate. 
Se remarcă o infuzie a documentarului — sem- 
nalabilă de altfel și în proza ultimilor ani. Lim
ba piesei istorice nu mai e arhaizantă, ci mo
dernă, autorii declarind pretextul și nedisi- 
mulind subtextele. Eroului individual i se ală
tură și un erou colectiv. Diversitatea de stiluri 
e vizibilă și fecundă. Elementul novator e se
sizabil in cele mal reprezentative scrieri.

xamenul ultimului deceniu, in care 
eliterații au fost continuu îndemnați 

spre o cercetare mai apropriată a 
realității, spre o continuă îmbogățire 
a mijloacelor de exprimare și spre o 

neistovită inovare creatoare arată că, pe lingă 
autorii consacrați în perioada anterioară, au 
apărut definitorii personalități noi și direcții noi. 
Drama socială de vector etic a cunoscut un re
viriment prin creația de o excelentă originali
tate și forță a lui Dumitru Radu Popescu. Ma
rin Sorescu s-a impus ca exemplar in tragedia 
ontologică, deschizând amplu compasul gnoseo
logic al literaturii sale filozofice, de la Ion*  Ia 
Matca. Paul Anghel a oferit un tip de dramă 
istorică modernă, remitizind în ordine logică, 
prin recurs la surse și problematizind in aria 
politicii, în aceeași direcție înscriindu-se apoi 
Capul de Mlhnea Gheorghiu, Răceala, și altele. 
Dumitru Solomon a propus o nouă varietate 
dramaturgică, o comedie gînditoare. de parafrază 
antică. Leonida Teodorescu s-a reliefat cu dra
mele sale poetice, alegorice, mistere laice con
temporane. Ion Băieșu a constituit o comedie 
grotescă, condensînd, in imagini proprii, expe
riența lui Baranga și a lui Mazilu. Ecaterina 
Oproiu se relevă cu proeminență in piesa de 
tip documentar, în parcela căreia se află, prin 
unele realizări notabile, Romulus Guga, t>""' 
Cornel Chitic, Mircea Radu lacoban............ ......
Bradu, Tomory Peter. Se adaugă și alte nume 
noi.

Dramaturgia română e mai 
azi peste hotare, e prezentă prin traduceri, chiar 
și antologii, în mari cărți de referință — deși in 
această privință se face încă puțin față de ceea 
ce am putea să întreprindem.

n ce privește teatrul : s-a consolidat 1 dispozitivul teatral al țării, a crescut
raza de acțiune a acestei arte și a spo
rit ponderea ei în cultura socialistă. 
S-a constituit fondul dramaturgie na

țional, prin vaste bibliografii și catagrafieri. A 
apărut o admirabilă generație de regizori tineri, 
de fantezie și curaj creator. Directori de efica
citate sint puțini, iar cei întîmplători, sau pur 
și simplu nechemați prin lipsă de vocație, cul
tură și aplicație, deteriorează concepția despre 
repertoriu, fac, deocamdată, aproape imposibilă 
statornicirea unei metodologii repertoriale ge
nerale.

Caracteristica principală a mișcării teatrale 
actuale e spiritul de emulație, întreținut de fes
tivalurile republicane și colocviile de teatrolo
gie care au loc lunar, în diverse centre din țară, 
semnificînd o experiență globală de cultură tea
trală activă, unică în lume : Colocviul regizo
rilor (Birlad), Festivalul spectacolelor de tine
ret și copii (Piatra-Neamț), Festivalul de co
medie (Galați), Festivalul de teatru contempo
ran (Brașov), Săptămina teatrului scurt (Ora
dea), Gala recitalurilor dramatice și Colocviul 
republican al criticilor teatrali (Bacău), Festiva
lul de teatru istoric (Craiova), cărora li se a- 
daugă acum alte manifestări de formulă simi
lară și profiluri diverse, la Constanța (teatrul 
antic), Sf. Gheorghe, Satu-Mare, Botoșani — 
toate instituționalizate și în periodicitate anuală 
sau bienală — cel mai eficace ferment al aces
tei emulații fiind festivalul național, ce le înglo
bează in secțiuni distincte.

S-a modificat și conceptul de funcționalitate a 
teatrului, accentul căzînd acum pe valorile for
mative și eficiența culturală.

Există o bibliotecă de teatrologie românească 
modernă, aici inițiațiva editurilor avind 
o contribuție esențială. Critica teatrală e for
mată, prezentă, de energică inițiativă ; nu 
excelează însă prin spirit critic pronunțat și

Paul
Radu lacoban, Mircea

bine cunoscută

Valentin Silvestru
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Mala Zamfirescu Bediran : „Portret da lată"

r

Ca în toate
primăverile...

-.-•Teei»l e plăpind. Albul lui este in-

g
cert. Tocmi răzbele diet re cărămizile 
pd<«iax*l»t  de aerad ort străpunge si- 
i*l  nlar ai zăpezilor veline. Răzbate, 
râiei încinge. șt învinge an anotimp.

■■ neta cziiornjc. sa conservatorism al naturii
csmlare ss tmpiocabile. Eroismul delicatei flori 
a ssat *i  ca si*  eu lumea. reazem fi pildă sub 
ca prtvaoruiiu seuibcl. a omului de suflet.

Probabil că m aici o alta zăbavă nos
talgică a aaslai aa înflorește mai pninciot 
■ ademaal aam poete : si ne facem daruri. Flori,
cart. bibelouri. zimbete șs săruturi, vorbe calde

U pogăae o le

TEATRUL
S SOCIETATEA ROMANEASCA

Goexge Genem .FwMn» om teotru ol oduoMoia

Dum.tru Solomon : „Ideto saorolo să davmă 
onțberMă de sase"

■ nrtaun prietenoase — cadourile pe care ni 
le facem, după dotiad. ciad «e anunță prima
vera. mereu așa pentru cd mereu se anunță 
primăvara. Și o face printr-o floare modestă, 
rai. fără fotoliu ta senatul suratelor ei, insă. 
*»*  cam remarca tot o poeți. Elena Farago (că- 
-rm. sub egida L.N.ES.C.O., ii vom cinsti cu- 
nad centenarul) : „e-aiila eintec intr-o vorbă 
ana ftie gtndul să fi-o spună...*.  E de necon- 
ceput să se-arete prtmăoarw-a lume fără ghio
cei, la fel cum e de neconceput să resfiri in 
palmă, sărbătorești secunde, cu aburul gindu- 
l*i  ba*.  piaptndele petale zăpezii ale acestei 
f.ert, iama dmtr-un an nou. intiia care, răzbă- 
riad erosc dra pămintul înghețat, dirdiie sub 
soarele subțtratic spre a ne bucura. Parcă și 
spre a bucura glia însăși care, de-acuma, intin- 
ziuda-si oasele eu troznet planetar, iși lasă sin- 
pele să se bulbuce fi nervii să-i clocotească de 
forfota muncilor de primăvară. Dezghețul dă 
brinci vieții in arterele efortului colectiv intru 
imbliuzirea gliei, cum acerați Farago observa : 
„Se sfaramd pămiatul sub sâpile-ascuțite...*

Acum, ciad auzim deja speranțele in mugurii 
ce vor crăpa cu declicul lor de poșetă nervoasă, 
acum, cind primăvara ne lărgește zilele, tot 
mai generoasă, cu un surit solar stropindu-ne, 
tonic, cu energia lui binefăcătoare, acum, cind . 
pe planeta Pămint mamele noastre, surorile, iu
bitele și soațele noastre primesc — după un o- 
bicei tras din cristalul eticii strămoșești — da
rurile eu care le înțelegem., la stimăm și le. iu
bim, acum, așadar, să alunecăm un lung minut 
aniversar pe pagina de miez de martie a lui 
Ovidiu, acolo unde se reașează inima in timpul 
eternei iubiri .*
_-Noi amindoi mergem spre-al cerului nalt. 
Soață unită fiindu-mi. și numele meu tu lua-vei, 
Căci al tău nume schi m bind. Libera te vei 

chema, 
lată coroana ce Venus ți-a dat. de Vulcan 

făurită.
Veșnică viață va-avea. cum tu eternă vei fi». 
Astfel vorta și schimbă-n stele nouă a ei

nestemate : 
Nonă stele acum de-aur pe boltă sclipesc*.

Ftrerte. na i-e dat oricui să dăruiască seme- 
neior lui mm mult decis cele nouă stele ale 
zimbetafiri drăgăstos, ale gestului tandru, ale 
simpatiei neeehtooee— Dar să nu uite — alt
minteri. pentru el nu s-a instaurat încă primă
vara.

Mireea Constantinesca

ECOURI 
Adevăr 

și fantezie
A n articolul Adevăr și fîrțiase. publi

cat in revista „Steaua*  nr. 11 1977. Ba- 
zil Gruia, polemizind cu Ion Lăncran- 
jan. afirmă cu privire la ultima pe
rioadă a vieții lui Lucian Bl aga. mai

precis la „ultimul deceniu și jumătate al vie
ții*.  că ..in nici un interval de timp egal ca 
durată, producția sa nu a fost mai fecundă. Mai 
iutii cri mai mare număr de poeme originale, 
un volum de aforisme, un altul de rememorări 
(Hronicul—), mai multe manuscrise de filoso
fi;» culturii și un volum apărut (Giadirea ro
mânească din Transilvania in seralul al 
XVIII-lea) plus volumele de traducere ș.a.“. 
Nu este in intenția noastră să intrăm în dis
cuția inițiată de Baril Gruia care dorește să 
lămurească anumite probleme de istorie lite
rară fără să înțeleagă distincția dintre ele și 
convertirea lor in substanță epică. Trecind pes
te faptul că nici un istoric literar și nid bio
graful de miine al poetului nu se vor ghida 
după pagini de roman (nici chiar după ..amin
tirile*  lui Baril Gruia), ci doar după documen
te. afirmațiile lui Baril Gruia, privind istoria 
literară, ridică serioase semne de întrebare.

Să vedem cum stau lucrurile in realitate. Este 
vorba despre perioada 1948 toamna, cind Blaga

Ion Maxim
Continuare in pag. a 6-a

CARTEA CU PRIETENI

Nicolae Manolescu
-a scris niciodată prea bine despre 
cărțile mele. Și nici n-o să scrie. De 
altfel, nu ne-ar fi nici unuia de folos.
Lucrul ăsta ne dă un fel de egalitate 
în drepturi — măcar egalitate in drep

tul la a fi pieziși.
Manolescu e un tip făcut tot din unghiuri 

ascuțite, unghiuri de cocori ce pleacă ferm 
convinși să nu mai încerce drumul înapoi. Și 
mai e făcut din ghimpi, din mirări tirzii și din 
bătăi îndesate în propria ușa. Dacă-1 privești 
cu sufletul rar îți face impresia unui seminarist 
întorcindu-se veșnic spre o odaie care trage prin

Fănuș Neagu
Continuare în pag. a 7-a

AMINTIRI • EVOCĂRI

Cenacluri 
de altădată

Cristinel Kira Popescu : „Surisul copilăriei"

—In romana Militari era un grup 
de prieteni piretehniști eu puștile um
plute eu zgomot pur : ei au făcut re
vista VRAJA Direcția Pirotehnici a 
zis ră o finanțează ea. Și le-a dat un 
comisar politic care in numărul 4 a 
pus in revistă portretul regelui CaroL 
In număra! S el au renunțat la ajuto
rul direcției și au devenit suprarealiști. 
In comuna Militari au început să apară 
Aragon, Breton. Tot aci Tudor Ștefă- 
nescu unul din colaboratorii Vrajei, 
a devenit primul primar comunist din 
țară la 1 Oct. 1944".

ȘTEFAN ROLL 
Revista „Luceafărul*  nr. 432/970.

u trecut 45 de ani de atunci. Din cei 
aproape douăzeci de așa-ziși piroteh- 
liști. cum ne etichetase Gheorghe Dipu 
ntr-un interviu dat poetului Adrian 
Păunescu, au mai rămas trei : poeții

Virgil Carianopol și Al. Șerban și semnatarul 
acestor rinduri. Restul au căzut pe diferite 
trepte. Teodor Scarlat. Miralena Milany și Mihail 
Sabini nereușind să urce in anul în care se îm
plinea o cifră rotundă de la dispariția revistei.

In anul 1933. pentru că scrisesem un articol 
incendiar după cum spunea maiorul Hotineanu, 
clțiva din noi am fost arestați, redactorul șef 
făcindu-și un stagiu de 11 zile in manejul de 
la cazarma Malmaison și apoi citeva luni la Ji
lava ; restul cumințindu-se prin fugă.

Vinovați de surghiunul nostru ar fi fost Sașa 
Pană, Ștefan Roll, Geo Bogza,. Ilarie Voropca și, 
așa cUm spunea Ghiță Roll, Louis Aragon,. Andre 
Breton și alții care nu auriseră de noi dar care

Tudor Ștefănescu
Continuare în pag. a 6-a ,

INSTANTANEE

Nu m-am supărat!
m văzut cu surprindere, citind la rubrica 
Dreptul la replică din Luceafărul de la 4 
martie, răspunsul lui Alexandru George la 
articolul meu despre mama lui Mateiu L Ca- 
ragiale, că acesta i s-a părut scris „la su

părare*.  In încheiere, iși manifestă din nou mirarea : 
„Mai greu e să pricepem de ce anume s-a supărat 

acum și, dacă nu am spera totuși intr-un nou adaos 
de minie (cu altceva însă decit anecdote) 
am regreta ceea ce am scris*.

aproape că

• IN ACEST NUMĂR : • Cariatida : Daniela Crăsnaru • Proză de Areta Șandru • Poeme de • Mara Nicoarâ • Domnița Petri • Profira Mî- 
hâilescu • Cornelia Djigola • Veronica Galiș • Debut : Cora Zamfira Corodeanu • Cronica literară : Dan Cristea despre volumele : „O zi in natură” și 
„Biografia debuturilor" de Dorin Tudoran • Cartea de debut de Al. Piru • Viața cărților. Semnează : • N. Carandino • Emil Mânu • Sultana Craia • 
Voicu Bugariu • Dan Arsenie • Contemporanii noștri : „Permanențe in poezia lui Virgil Teodorescu" • Fragmente critice : „Figura depărtării” de Eugen 
Simion • Profil : „Drumul spre clarificare" (Doina Uricariu) de Dan Laurențiu • Atelier literar de Geo Dumitrescu • intilnirile „Luceafărului" • Repere • 
Cultura românească in lume • Revista străină • O secțiune prin Europa de Ion Nicolescu • Revista revistelor • Sport

Care va să zică, nu i s-a părut numai că am scris 
articolul „la supărare*,  ci și cu „minie*  I

îmi , pare rău că nu pot publica din nou acel articol, 
ca' să las la aprecierea cititorilor noștri, dacă vreunul 
mai' împărtășește impresia lui Alexandru George, dar 
aceia dintre cititorii Luceafărului care-1 și colecționea
ză, vor putea judeca între noi doi, deoarece convin
gerea mea e că l-am scris la rece șl fără nici o ma
nifestare de aiecte (supărare și minie !).

Invitat din nou să spun tot ce știu despre mama 
lui Mateiu. mărturisesc că îmi lipsesc alte informații 
decît acelea pe care le-am dat. Din două fotografii 
care mi-au fost comunicate de N. Crevedia. pot spune 
că în tinerețe, la virsta de aproximativ 25 de ani. cu 
copil de trei-patru ani, pare o femeie plăcută, sveltă, 
nu lipsită de oarecare cochetărie vestimentară. Cara- 
giale a dat-o ca proprietară a casei din str. Frumoasă, 
nr. 14. unde s-a născut Mateiu. iar pe ea și Pe sine 
însuși, ca „rentieră*  și „rentier*.  Era o glumă ! Cind

Șerban Cioculescu
Continuare in pag. a 7-a

OPINII

Lectura activă
u toate modificările. emancipările,

Ceventual ereziile atitudinii față de artă 
in acest secol, rămine cert că. pentru 
a viețui, opera artistică va avea în
totdeauna nevoie nu numai de creato

rul. dar și de publicul ei. La modul ideal și 
fără a ignora diferențele lor specifice, acești doi 
termeni umani implicați in joc ar trebui să fie 
similari ca apetență și comprehensiune față de 
operă.

In numele creației sale, artistul are față de 
contemplator datoria de a face un efort implicit 
de comunicare, de intimpinare. Mijloacele folo
site in acest scop nu trebuie, evident, să fie 
niște elemente mai mult sau mai puțin stingaci 
suprapuse operei, ci să facă parte organic din 
textura acesteia — fără a impieta asupra echi
librului și expresivității estetice, ci. dimpotrivă, 
punindu-le in valoare. Este fenomenul prin care 
se consideră că artistul își formează publicul, 
este modul în care opera, cu materialitatea ei 
anume organizată, atrage, convinge, inițiază in 
spiritul unei noi viziuni.

Pe de altă parte, contemplatorul are cel pu
țin in aceeași măsură datoria să facă un efort 
de intimpinare pentru a înțelege opera și a se 
imbogăți cu o experiență estetică. Este absurd 
să ne închipuim o creație artistică, demnă de 
acest nume, care să prezinte însușiri de o na
tură atit de copleșitoare și agresivă incit să în
lăture necesitatea oricărui efort al înțelegerii, 
al receptării. Nimeni și nimic nu poate face, 
totuși, acest profitabil efort în locul publicului. 
Pentru ca gestul creator să se petreacă in toată 
demnitatea și cu cele mai bune consecințe va
lorice. creatorul de artă trebuie să se adreseze, 
ir. procesul muncii lui speciale, unui egal în 
zonele inalțe ale spiritului său. unui sine din 
afara lui insuși. A considera publicul inapt să 
priceapă cele mai interesante realizări ale ar
tistului — și a acționa in consecință — este pă
gubitor și umilitor atit pentru operă, cit și pen
tru public. „Arta se vulgarizează prin condes
cendență*.  notează cu atîta îndreptățire Adorno 
in Teoria sa estetică. „...Arta respectă masele 
prezentindu-li-se asa cum ar trebui ele să fie, 
și nu adaptindu-se lor într-o formă degradată*.  
Ce curios, ce fals act de creație este acela prin 
care._ în locul căutării sincere a adevărului este
tic. în locul însetării după forma ideală adec
vată și de maximă expresivitate, artistul iși 
adaptează înadins produsul unei țmagini pe care 
o crede el potrivită publicului. Cu alte cuvinte,, 
iși închipuie că se exprimă „pe înțelesul tutu-*  
rora*.  cam în felul în care se maimuțăresc unii 
oameni cind se adresează copiilor. Nu e cazul 
ca arta să-și propună a menaja mediocritatea 
de gust și pregătire — perpetuîndu-le astfel — 
ci să încerce a stimula progresul cultural al 
publicului mediu prin existența și deci exem
plul stimulator, superior educativ, al unor crea
ții lucrate cu toată seriozitatea, din profunzimea 
unor resurse de experiență și gîndire.

Prin cultură, in sensul cel mai larg, omul fi
gurează propriul său destin în lume și sensul 
societății in care trăiește cultura îi oferă senti
mentul demnității, durabilității, frumuseții efor
tului său uman în perspectiva timpului. Creația 
artistică are potențialitatea de a înregistra sem
nificația și mersul lumii cu o excepțională fi
nețe. Dar lucrurile acestea nu sint posibile prin-

Ioana Ieronim
Continuare in pag. a 7-a

Starea de pîndă
nțeleg foarte bine că fiecare ființă ori

1 vietate are dreptul să trăiască, de a- 
ceea nu mi-a trecut niciodată prin 
minte să mă opun la faptul de a fi, 
dar am avut totdeauna rezerve față 

de anumite moduri de a fi. Mie-mi sint dragi 
caii, oile și cîinii care le păzesc. Unora le plac 
iepurii, giștele, bibilicile. Altora — maturi sau 
ajunși bătrini și fără copii — cîinii de rasă și 
pisicile (de rasă ori nu) le țin loc de odrasle. 
Ciinii și dacă da și dacă nu sint ..nobili*  sint 
loiali și îndrăgostiți de stăpinii sau stăpinele lor 
pină la moarte. Un cîine căruia i-a murit stă- 
pinul în deșert rămine lingă el pină dispar 
amindoi în razele soarelui? Pe cind pisicile au 
curiozitatea bolnavă de a-și gusta stăpinii răpo
sați. Pisica desigur trebuie să-și găsească locul 
în fiecare casă unde prezența ei e necesară. Insă 
gustul, ce-1 au unii, de a cultiva prezența nu a 
uneia, ci a unei oștiri de pisici mi se pare sus
pect. Acești „umaniști*  preferă : în locul vocilor 
cristaline ale copiilor, miorlăitul : în locul pașilor 
de un zgomot suav, mersul calin, aproape in
sesizabil ; in locul gustului pentru taina jocului 
in care la sfirșit copilul anunță cu naivitate că 
nu știi unde se află, prezenta acelui ghem de 
nervi și pericol de pe sofa ; in locul mîngîierii 
datorate unui căpșor alb de puritate și soare, 
mingiierea ce le lasă pe manșete un păr nesănă
tos : în locul sincerității cu care te întimpină 
copilul, saltul acelui tigru devenit mărunt nu
mai din cruzime. Multi dintre cei dedicați 
prosperității pisicilor pot invoca neputința de 
a avea urmași, ignorind faptul că există atîția 
copii pierduți. părăsiți, orfani. Faptul cel mai 
măreț datorat pisicilor nu este măcelul șoareci
lor ; ele rămîn in istorie numai gratie acelui 
sforăit monoton și cald, care se amestecă tot
deauna cu sunetul ce-1 face timpul cînd trece.

Personal nu am nimic deosebit împotriva eres- I 
cătorilor de pisici ; imi exprim doar o vagă 
suspieiune. Ele însă. aceste vifore neauzite, 
aceste avalanșe surde, pe aceste proiectile trase 
direct de moarte le-am urit totdeauna cind 
le-am surprins la pindă în apropierea cuibu
rilor de rindunici sau ale altor păsări, le-am 
urit mai cu seamă cînd le-am văzut cu o aripă 
în gură. Cum adică, o vietate care nu se poate 
desprinde de pămint *să-și  poată înfige totuși 
colții într-o zburătoare ? Starea de pîndă este 
cea mai urită stare a vieții, iar forța care poate 
curma zborul — cea mai oribilă. Numai pentru 
că sint capabile de pindă. deci lipsite de no
blețe, numai din această cauză sint nesuferite 
pisicile. Ca toate ființele pinditoare, de altfel. 
Cînd auzi motanul torcind în liniște, ora care 
vine e infinit mai sigură.

Gheorghe Pituț
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n volum ironic și 
in același 

t de 
spontane 

dezarticulări de lim
baj ce corespundeau udul refu» 
de convenție și de conventiona
lism, o carte ambițioasă, de 
fapt un lung poem cam mono
ton și prea căutat în reflexivi
tatea sa și în soluțiile propuse 
(Cintec de trecut Akheronul), o 
culegere de poezii cu notă pre
dominant erotică, unde e vorba 
mai mult de stări decit de sen
timente (Uneori, plutirea) 
recentul volum, O zi 
despre care urmează 
pronunțăm, compun, 
dată, producția lirică 
rin Tudoran. Dacă ar fi. 
este și 
sătura 
de din 
găsi-o, 
încorporată in calitatea 
poetice. O frazare bine articu
lată. transparentă, de o elegan
tă firească, deloc ostentativă, o 
emisie cu toate elementele com
ponente distinct si energic ac
centuate, eliminînd prin tera
peutică proprie corpii străini ai 
rebarbativului sau ai vulgarită
ții si permițindu-și. totdeodată, 
o liberă, neîngrădită circulație 
printr-o diversitate de teme, 
iată ceea ce constituie. Înainte 
de orice, vocea poetului. Aces
ta își ia în stăpinire domeniile 
cu o familiaritate de ton ce 
exclude atît emfaza cit și cobo- 
rîrea de nivel artistic, liber de 
prejudecăți, căutînd chiar, ade
seori, „tipicitatea" pe care toc
mai prezumția o ocolește, 
crezător întotdeauna 
spune poate nimeri 
exactă și nuanța 
care să dea o viată 
deplin probantă situațiilor mai 
mult sau mai puțin Încercate. 
Gestul, de pildă, de a scrie poe
zie de dragoste intră in această 
Imunitate la suspiciunea care 
vede în lirica erotică un tărim 
de afirmare ori prea facil, ori 
prea epuizant pentru a mal fi 
abordat cu succes. Cine a cău
tat în aceste versuri „prospeți
me", in sensul de noutate abso
lută. s-a înșelat, pentru că 
proaspătă e doar limba, impul
surile. stările fiind voit, lucid 
extirpate din trunchiul comun 
al tipicului. Este vorba de o 
erotică in sine care nu năzuiește 
la individualitatea izolatoare, 
trufașă a sentimentului, ci 
așezarea, la ..punerea" lui 
tr-un context ideal capabil 
exprime intensitatea si să-i 
rlfice capacitatea de metamor
foză virtuală.

Dramatismul poeziei lui Dorin 
Tudoran. întelegind prin ăsta si 
mișcarea propulsatorie. impli
cită. a poemului, constă in ob
servarea tăioasă, nici sceptică, 
nici edulcorat optimistă, a ceea 
ce oferă existenta. Iar dacă 
justețea tonului, păstrarea lui 
in frîul unei exprimări egală cu 
sine prin nuanța de exactitate 
mereu prezentă ar putea im
pieta oarecum asupra profunzi
mii șl „acoperirii" poeziei, poe
tul găsește, fericit. însuși chipul 
dramatic al vieții, acel chip In 
stare să confere versului său 
zona de mister necesară si să-i 
amplifice luciditatea 
prin meandrele unor 
țări posibile.

Din acest punct de 
ultimul volum. O zi in naturi, 
rezervă reușitele cele mai con
cludente ale autorului. C*ct.  In 
vreme ce precedentele sale cărți 
erau construite. In genere, pa 
o stare de spirit dominantă, 
aproape exclusivistă și tiranic 
consumată in toate consecințele, 
acesta află poziția fertilă a li
niei imaginare ce desparte pre
zenta de absentă. înțelepciunea 
de conformism, curajul de iri
tarea umorală, orgolioasa conști
ință de sine de incitanta redefi- 
nire de sine. Neted spus, volumul 
dezvăluie o imagine mai comple
xă, nu neapărat reconciliantă a 
contrariilor, dar, in orice caz, 
pătrunsă de ideea, și mai înțe
leaptă omenește și mai rodnică 
liric, a cursivității existenței. 
Respirația naturală a acestei 
existențe, privită dintr-un ase
menea punct, privilegiat si 
matur deopotrivă, este chiar 
tema cărții : „Și viața — o in-

U sentimental in ac
timp (Mic tratat 
glorie), cu spor

si 
in natură, 

să ne 
deocam- 

a lui Do- 
cum 

normal, să definim tră- 
comună care se desprin- 
toate aceste cărți, 
aproape fără

am 
ezitare, 

limbii

în
că ceea ce 

expresia 
particulară 
nouă, pe

la 
in- 

sâ-1 
ve-

traseului 
reprezen-

vedere.

n debut ieșit din co-

Umun este volumul de
Poezii („Cartea româ
nească", 1977) al lui Mi
hai Cantuniari. Poe

ziile, împărțite în patru cicluri, 
sint niște evocări sau mai bine 
zis niște meditații asupra timpu
lui, sub ideea de rezistență 
(Drumul străjii, Nemuritorii 
scribi de altădată), dar și de ca
ducitate (Dagberotipuri, Doamna 
cu licornul). Autorul își alege 
pentru primul ciclu un epigraf 
din Phaidon de Platon : „Gindul 
cum că noi oamenii sintem aici 
ca intr-un post de pază, și că, 
firește, nu 'se cade să-1 părăsim 
și să fugim, mi se pare un gind 
măreț și nu ușor de pătruns". 
Ideea e pusă în versuri : „Sori 
efemeri / ciorchini pe tîmpla 
nopților perene / compun cioc
nind vitralii uitate cantilene".

cronica literară

DORIN
TUDORAN

<0 zi în natură»

«Biografia debuturilor»

somnie moștenită. Ruguri albe 
de-a lungul apei ; / înflorind, 
fiecare mugur bubuie ca o pe
tardă. Peste toate aceste naș
teri / înverșunate, ca o iertare, 
se așează rouă. O cumpănă de 
eter drămuiește / zădărnicia fie
căruia din ceasurile zilei. in 
vreme ce spectacolul continuă / 
Împrejmuit cu tnchipuiri de toa
te virstele. II între lumină si 
întuneric — o rană. Buzele ei 
de diamant făgă- / duie«c o 
auroră ; un gind pe intelesuî 
tuturor. Se-a ud oăsârile cioc
niri- / du-se-n zbor de ecouriie 
unor corpuri astrale desore care 
nu se știa nimic / ptnâ acum. 
Orbitoare, dar tremuri nd — via
ta ce părăsește trupul unui / 
Îndrăgostit !' începem sâ-nțe- 
legem că stelele pot fi lacome 
guri de tun. pin- / dindu-r.e. 
De-aceea, poate, nu uităm fu
mul rididndu-»e din pămlntul / 
proaspăt arat ; ghicitoare rici- 
pindu-se-n aer. I! J$i visel? 7“ 
— mă întrebi. 7 Si ele. as-meni 
norilor ce iau forme naasteo- 
tate : pindă și speranță. / în
tre noapte și zi — o punte de 
cristal. în zori, pe ea nu se ză
rește / nimic. Un ochi foarte 
atent poate descifra, cel muH. 
ci te va cicatrid. Ca o * despăgu
bire, soarele devine, pentru o 
clipă, prima literă din numele 
unei virste care ne părăaerte 
șuierind".

Această situare in timpul fra
gil. nedefint ei amalgamat ce 
desparte ziua de noapte si lumi
na de Întuneric, si care poate 
căpăta diferite accepțiuni. na 
cămine, din fericire, numai la 
nivelul unui bun simbol poetic 
abstract imaterial ii prin ur
mare neasumat in articulatele 
care pnveac însăși structura 
poeziei. O cei setare atentă poa
te descoperi nu numai recurer.ta 
temei, dar și felul îrrtfm. «►rfiFl- 
nar cum se mprtmâ * miluiri» 
ei oscilantă, de factură drama
tică. pe trupul versuri top De ja, 
alternanța infpulsurilpr țemae- 
ramentale, de la alternanta sen
timentelor și senzațiilor. împăr
țite intre violență și fervoare, 
ea trece in chiar cuprinsul poe
ziei, inmlădiindu-i contururile 
și sporindu-i coeficientul de 
gravitate firească. Poezia Iul 
Dorin Tudoran începe astfel să 
trăiască intr-un climat amfibiu. 
de ordinul polarității, generos 
prin trecerile și depășirile pe 
care le presupune, generos prih- 
tr-o risipire fertilă, nepremedi
tată dar cu atit mai evidentă 
în spațiul liric al acumulărilor. 
„Umanizarea" pe care o încearcă 
poezia se percepe deindată In 
pulsul crescut al versului, mal 
aproape de suprafața fluctuan
tă, multiplă a realului. împru-

mutind de la acesta configura
ția tensionată și simultaneita
tea surprinzîloare de manifes
tări : „Dar există și locul in 
care formele se devoră intre 
ele : o plasmă / dureroasă in- 
semnlnd același miros, același 
gust, aceeași culoare, același / 
delir — ca sîngele in războaiele 
civile. // ..EU „EU !“ „EU !“ 
— Intimplări crincene. simulta
ne. ale ace- / lelasi ființe. Din
colo de ele. miscindu-și fără în
cetare hotarele — împărăția 
umbrei".

Revenind acum la poezia ero
tici din cuprinsul cârtii de fată 
Si remareînd in această privință 
continuarea a ceea ce poetul în
cepuse în volumul lineari, pla- 
lirea (chiar și la nivelul titlului, 
căci ciclul respectiv de acum se 
cheamă Levitație intrsrapU) 
ar mal fi de adăugat la cele 
apuse că. pe linia tratării unor 
emoții asa-zietnd „comune", a 
unor emoții impersonale ce de- 
pfcșesc si diversifică timpul 
efectiv al sentimentului poter.- 
țir.du-1 prin imaginar. Dorin 
Ti*dcran  eae autorul unor foar
te frumoase poeme de dragoste 
ce hnbtnâ elevația cu clamarea 
tradiționali, imprecația cu fer
voare*.  nmpUtatee cu compli
cația. totul In cel mai curat stil 
mtsstenesc : „Și-am murit fără 
de moarte ' C-am iubit fări de 
iubire. / Pătimire, pătimire.
Ia-ti din mine dreapta parte. 7 
Print de fum treceam prin 
noapte t Sub treimea ei de 
foc. / Pătimire, pătimire f Loc 
uscat In fructe coapte. 7 Pleoa
pele mi-am uns cu lapte / Ca
lul mi-am hrănit cu iar. / Pă
timire. oâtimire. / Far pttshu 
de miazănoapte. 7 M-au iubit 
re rine șapte / P.eciii iarba de 
■uâțiri. / Pătimire, pătimire.
De-*sSi  fapte să te miri. » Dar 
■■arii țâră de tabtta. v O**

«f de iubire.'riWKtEîre. 
aaczmtr*.  l O» Sandal pe drt-

deaehideres cuarazĂioa.-':
față de realități st sentiment-, 
pnntr-o „complicație*,  in sensul 
bun al ctrvln tulul a nucleului 
poeziei, mai cordială, mai ata
cantă. mai directă decit in alte 
dăți. volumul O zi in natură 
devine cartea cea mai repre
zentativă a poetului Dorin Tu
doran.

alitatea limbajului, de

Ccare aminteam in le
gătură cu poezia lui 
Dorin Tudoran. nu este
străină, la urma ur

mei. de o calitate umană in
trinsecă. de un anumit fel dea 
fi care să o legitimeze și s-o 
verifice din interior, de O fran
chețe în raporturile cu ceilalți

transmisibilă și vizibilă in ace
lași timp in cuvinte. Interviuri
le din volumul Biografia debu
turilor (realizate din inițiativa 
revistei Luceafărul și publicate 
inițial tot aici) mărturisesc din 
plin nu numai o știință a con
versației, in definitiv exterioară 
sau cel puțin cultivabilă, dar, 
ceea ce e mai caracteristic și de
finitor. o structură deschisă sim
patiei, capabilă de a-și incorpo
ra fără efort, dintr-o pornire 
firească și nu dobuidită, atribu
tele intimității. Hotărit lucru, 
autorul izbutește să creeze in 
cuprinsul convorbirilor, destul d« 
diverse deși au ca temă comună 
momentul formativ al existen
ței, un spațiu unitar, intim in 
care cei chestionați, de altmin
teri personalități contradictorii 
și nereductibile la același nu
mitor. se simt, mai presus de 
orice, bine. Și nu plierea como
dă. excesiv de reverențioasă, la 
fluxul mărturisirilor sau aminti
rilor loc este ceea ce întreține 
o astfel de senzație de lejeri- 
tate, de firesc comportamental, 
ci o siguranță calmă o încredin
țare ce se instaurează, treptat 
și cuceritor, in plăcerea dialogu
lui purtat-

Întrebările sini, nu o dată, nu 
foarte le*mcio*se  ți nu se feresc 
in nici un caz să atingă zone 
mat umbrite ale vieții ori ale 
activității literare și. cu toate 
astea, scriitorii înterogați dau 
semne palpabile ca se află, cum 
s-ar spune, pe miini bune, intr-o 
situație ferită de orice antipa
tie. Vioiciune*,  umorul, o anu
me altitudine a intrebărilor și 
nu in ultimul rind o „informa
re" vizind aspecte diferite ale 
personalității umane avute in 
față sini cheile care deschid 
Îndeobște tainițele confesiunii. 
O familiaritate distinsă caracte
rizează cel mai bine climatul 
acestor interviuri, asigurindu-le 
fluența și temperatura umană 
propice. Autorul nu se ferește 
de a se ilustra și pe sine, lucru 
care nu dăunează obiectivitătii 
convorbirilor, cum ne-am aștep
ta. ci dimpotrivă, le acordă un 
aer natural. simpatic, deloc 
Încorsetat in prejudecăți sau in 
suspiciuni. Interlocutorul e adus 
pe calea răspunsului intr-un 
mod nonșalant, deschis și totuși 
lipsit de orice frivolitate ce-ar 
pute*  întina la un moment dat 
raporturile prea apăsat amicale.

Pretextul momentului forma
tiv m dovedește o pistă nu nu
mai fericită pentru Întreținerea 
dialogului, dar "și o excelentă 
marjă de siguranță pentru păs
trare*  lui permanentă la un ni
vel de interes remarcabil. .Se 
poate face chiar demonstrația 
că in prezența acestei teme de 
discuție conștiințele nu-șl per
mit nici o clipă să ..demobilize
ze". a*  se abată spre sfere de 
ușoară anecdotică sau de mă
runtă mărturie. Scriitori din di
ferite generaiții ș! de importan
ță literară 1*  tei de diferită 
păstrează. In legătură cu clipa 
debutului, aceeait rfîntă și să
nătoasă emoție. E una din mo
ralele pe care le oferă par
curgere*  cârtii, tor. If ian tă și pil
duitoare deopotrivă. Lăsind pe 
fiecare de a-și extrage din vo
lum informațiile biografice, li
terare aau de laborator artistic 
de care simte ne%xxa. să subli
niem. totuși. !n Încheiere, un 
lucru care «xrintme atlt la res
pirația ei de reală „altitudine" 
spirituală, cit și la generozita
tea pe care o tranamite. Semni
ficativ este astfel sentimentul, 
coroborat din mate mărtur.tie. 
el Ic orice loc din țară șt cit 
de mi! h existat e există oa
meni pentru care tratfiba cultu
rali al literară este o problemă 
de superioară abnegație K coe.- 
ștur.ță. O ..posrewe*  a cuhar.i. 
evraordmară fi captivantă ir. 
aceiași timp, o pcr.este a cul
turii. car*  se Iac*  in condiții 
nu de putina ori obscure sau 
improprii se poate desprinde in 
orice moment dintre paginile 
volumului.

Biografia iebwturilar este o 
carte nu numai toane utilă, dar 
și vie. reconfortantă și exem
plară in multe privințe.

Dan Cristea

CARTEA DE DEBUT

Poezie 
și cultură

viata cărților

Un text 
inedit de 

Victor Ion Popa

• Spre sfirșitul anului trecut a apărut, în colecția 
„Masca", un volum inedit •) de Victor Ion Popa. Volumul, 
îngrijit de cercetătorul Virgil Petrovicl, mai cuprinde o 
cronologie, note, comentarii și o postfață — toate menite 
să reîmprospăteze sau eventual să aducă la cunoștința 
generațiilor nci imaginea unuia din cei mal interesanțl 
oameni de teatru dintre cele două războaie.

Personalitate multilaterală. Victor Ion Popa, pină în 
momentul în care omul la 51 de ani dispăruse, avusese 
prilejul să-și manifeste in multe domenii variatele talente. 
Poet, nuvelist, romancier, autor dramatic, teatrolog și 
critic de artă, grafician, scenograf, caricaturist, director 
de scenă — această lungă enumerare nu este totuși 
exhaustivă.

I-au lipsit in viață două mari defecte — superficiali
tatea și suficiența. Activitatea lui teatrală a fost îndeo
sebi handicapată de o fire care simțea mereu nevoia 
de a reveni ca să adincească, de o seriozitate in lucru 
care urmărea rezultatul șl nu aplauzele.

Victor Ion Popa făcea o flguiă aparte printre teore
ticienii teatrului, teoreticieni care nu se osteniseră nicio
dată să ia contact direct cu scena șl cu problemele el 
specifice.

Lectura „Micului îndreptar de teatru" nu vg surprinde 
de aceea numai pe spectatorul obișnuit să ia contact cu 
piesa la birou sau din fotoliu. Tehnlcenil zilei de azi 
vor descoperi — sintem siguri — in paginile Iul „amă
nunte" pe care s-au obișnuit să le neglijeze. Și asta 
nu doar din perspectiva materialului inert, a luminii, a 
lemnăriei, a vopselelor, cl mal ales în ceea ce privește 
crearea șl modelarea actorului.

Sint mai multe feluri de a pune în scenă un spectacol. 
Victor Ion Popa a ales pe cel mal greu. își asuma 
toate grijile, toate răspunderile. Nu renunța în mod 
deliberat decit la glorie. Cind venea la repetiție totul era 
pus la punct — cel mai mic gest, cea mal anodină In
tonație, ca și cel mal umil element de decor. Fiindcă 
totdeauna in spectacolele lui Victor ion Popa, toate 
elementele inerte Jucau odată cu omul. Nimic nu era 
îngăduit să se desprindă ca sâ întunece sau să strălu
cească separat; urmărind realizarea viziunii sale, el cerea 
o ascultare și o precizare de execuție care eliminau din 
oficiu Improvizația. Dacă ar fi sft rezumăm într-un 
cuvlnt lecția iul Victor ion Popa — acest cuvînt ar ti 
— tehnicitatea, tehnicizarea lirismului interior. El a în
vățat mereu meșteșugul scenei, a făcut progrese de 
la un spectacol la altul șl a dus grija amănuntului de 
viață sau de stil ptnă la ultimele lor limite.

Fiu de răzeși moldoveni nu șt-a uitat o singura clipă 
obîrșla, dar mereu deschis spre modernitate izbutea să 
realizeze în spectacol convergența, sau cu alte cuvinte 
clasicitatea, o clasicitate europeană și românească. Mo
dernismul lui Victor Ion Popa nu era carențlal. El nu 
provenea din necunoaștere sau din dlbulală ci din do
rința de a lărgi granițele spectacolului. Munca pricepută, 
conștiincioasă șl luminată a lui Virgil Petrovici este de 
aceea cum nu se poate mai bine venită.

Cronologia activității teatrale așează locuri și date 
precise în desfășurarea unei gigantice activități din 
care chiar oamenii de specialitate dintre contemporanii 
lui au reținut doar piscurile : Henrlc IV, Azilul de 
noapte, Jedermann. Comedia zorilor, Lupii de aramă, 
îndrăgostita. Frații Karamazov, Cuadratura cercului etc., 
etc. Virgil Petrovicl trage concluziile intr-o substanțială 
postfață, concluzii la textele pe care le publică, ?1 în 
lumina lor. la valoarea unuia din substanțialii "noștri 
practicieni de teatru.

Am îndrăzni să recomandăm în mod deosebit lectura 
și studiul volumului tuturor oamenilor de scenă — actori, 
scenografi și mal alea regizori — și mal ales celor ce-șl 
închipuie că »e poate face teatru din inspirația neștiin- 
ței și a nepriceperii.

N. Carandino
•) Victor ion Pop*  i „Mic îndreptar de teatru", Editura 

„Eminescu", 1J77.

Problematica 
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Nimerit e și epigraful la cel 
de-al doilea ciclu, din Ion Pillat: 
„Ce straniu lucru, vremea I 
Deodată pe perete / Te vezi 
aievea numai în ștersele por
trete." De altfel Mihai Cantu
niari parafrazează într-o elegie, 
Din bătrini, celebrele distihuri 
din Aci sosi pe vremuri : „La 
porțile-amintirii se-aud patru 
bătăi. / împins ca de-o nălucă 
imi sare la o parte / ivărul greu. 
In curte-un docar ! Cu zurgă
lăi / mă-ntimpină căluții înzdră- 
veniți de moarte..."

De notat versurile, mai tot
deauna alcătuite cu grijă și con
tribuind din plin la adincirea li
rismului, ca un acompaniament 
muzical. Poezia e pentru Mihal 

1 Cantuniari un ceremonial, o ie
șire spectaculoasă din contingent 
sau, în cuvintele sale (Soră dul
ce) : „Peste-obșteasca împiclire, / 
poezia : ce sclipire 1“

într-o mare parte a volumu
lui, poetul contemplă vestigii ale 
trecutului, rememorează mo
mente, comunică impresii vi
zuale sau de lectură. Astfel ci
clul Doamna cu licornul e inti
tulat așa după faimoasa tapise
rie de la sfirșitul secolului al 
XV-lea, provenind din castelul 
Boussac, unde o văzuse George 
Sand care o descrie In romanul 
Jeanne și pe care am avut oca
zia rară de a o privi la muzeul 
Cluny din Paris, unde se află 
astăzi. Interesantă e paralela pe 
care poetul o face intre el și 
„licențiatul de sticlă", El licen- 
ciado Vidriera al lui Cervantes, 
Tomăs Rodaja, devenit, prin-

- tr-o vrajă „de materia șutii y 
delicada" : „între Licențiatul de 
sticlă al lui Cervantes / și mine 
dlferența-i izbitoare / — pe el,

casabil personaj, orice atingere-1 
sfărimă / prin mine totul pă
trunde, străbate șl doare..."

Ca El Desdichado al lui Ner
val, poetul stă țintuit sub un 
soare negru : „Rătăcitor cu chi
pul spart de stele / cu trupul 
înnădit de ploi, / deasupra, soa
re negru. împrejuru-mi / dibui 
cu palme drum fără-inapoi."

Sint resuscitați în versurile lui 
Mihai Cantuniari cavalerul și 
moartea din gravurile medie
vale figurind dansul macabru, 
conquistadorul, arhiepiscopul de 
Cantorbery, sfîntul Anselm, ca
valerii Graalului, meșterul Ma- 
nole, cavalerul fără de prihană, 
Don Quijote, hyperboreenii, 
„crivățenele noroade" ale lui Di- 
mitrie Cantemir, „magul" Orfeu, 
Pytagora cu ale sale „versuri 
daurite", filozoful Thales din 
Milet, de fapt metamorfozele 
poetului care se caută pe el în
suși în ei și în lumile lor de mit, 
la „marea tăinuită Erytree" 
(Marea Roșie), în Is, „orașul 
muced" cu clopot sub apă, spre 
„fîntînile Castalii" de la picioa
rele Parnasului. Pythia, Deuca
lion, Mitra și Ultimii Acheme-

nizi (cel din urmă a fost Darius 
al III-lea Codomanul) sint alte 
elemente de mitologie și istorie 
elino-persană care populează vi
ziunile sau stampele lui Mihai 
Cantuniari, poet care-și deco
rează in plus versurile cu cu
vinte rare precum : cornalină 
(agat roșu) feluci (mici ambar- 
cații), geronii (scările Capitolu
lui unde erau expuși osindiții la 
ultragiul public), harpiscord, 
hierodulâ (sclavă dintr-un tem
plu), logografi, luthier, oriflame, 
teocalli (piramide mexicane), 
torsadă, ziggurat.

Dar să nu se creadă că versu
rile au un aer savant și pedant 
de inscripții muzeale. Mihal 
Cantuniari e un poet afectiv, 
elegiac, cum se vede între altele 
din poezia Glasul fetei din ima
gini, pe un epigraf din Proust 
(,,...et dans un cadre ancien le 
fantome d’une dame d’autre- 
fois" : „Dă la o parte lacra 
de-oseminte, / nu mai scurma in 
proaspătul pămint. / Amvonul 
e pustiu. Ci tu, cuminte, / pri
vești icoana celei care sint. / f 
Nu mai ești tinăr, eu nu mai am 
virstâ, / alăturea — ce mindri

ne-am ținea. / Vezi nimbul meu 
de praf ce bine imi stă ? > aici 
nu-i vint »â-l poată răsfira. // 
Frumoasei fără cap tu furâ-i 
iute ' sărut intirziat, de muca
va. I Dar temător de ești, acuma 
du-te, I închide ușa-incet in 
urma ta."

Pe același motiv e poezia Tai
nă : „Grabnic spectator, ia sea
ma, lingă timpla adormită .' ora 
se prelinge-n slove. / Din cutia 
înnegrită / iți prefir pe dinainte / 
lung crimpei din altă viață : > 
te-ai rotit ca luna, iată. I pipăi 
nevăzuta-ți față. / Te credeai la 
adăpostul / mucedelor, șterse 
chipuri, / chiar acum, visind la 
mine / zimbești din dagheroti- 
puri."

în sflrșit, de o mare tandrețe 
și finețe a ochiului e poezia Ri
tual : „Lasă-mă numai să-mi 
trag suflarea. I apoi am să-ți 
grăiesc a-ncetul : I Frumoși in 
lumea asta sint copiii / femeia / 
poetul. I Spre tine vin după o 
lungă-lntunecare / in firide po
leite de tăcere. / Devorator, un 
foc la aspra vatră / te cheamă / 
țe cere / să fii stăpina pregăti
tă pentru jertfă / precum lă- 
sat-au moșii, bărbătește. / Din
spre pereți, îndrăgostit de 
Doamna-i de brocarturi, / licor
nul / privește...".

Este o interpretare foarte li
beră a legendei din Doamna cu 
licornul a cărei inefabilă in
scripție e : A mon seul deșir. 
Mal curioasă ml s-a părut cita
rea in poezia finală Din chiar 
acest moment a unui vers de 
Iancu Văcărescu din epitaful La 
mormintu) banului Țării Româ
nești și general al Rusiei Costa- 
che Gbica : „Fost-a, n-a fost, 
sau a fost vis ?“ cu răspunsul că 
cine are un fiu ca el nu moare 
niciodată, expresie poate, la Mi
hai Cantuniari, al aceluiași sen
timent patern.

AI. Piru

• Grădina Icoanei») încheie trilogia lui Bujor Nedel- 
covici. Moștenitorii. Substanța epică se organizează in 
jurul aceleiași problematici morale, proprii acestei proze 
introspective și psihologic conflictuaie.

Traiectul ontic al lui Iustin Arghlr traversează noi ex
periențe din care personalitatea sa dobindește tăria care 
vi ti și semnul izbăvirii sale, al eliberării de sub tutela 
malefică a culpabilității iluzorii. în acest roman capaci
tatea de a judeca a personajului se exercită, trebuie să 
se exercite efectiv, prin funcția sa justițiară. Substanța 
dilematică a lui Iustin Arghlr se confruntă cu propria sa 
intransigență de la care va ti tentat să abdice și căreia 
li va rămlne consecvent.

Ramificațiile epice converg spre drama personajului 
central, ce presupune asumarea gravității actului justițiar, 
evitarea erorii. înțelegerea complexității unei vinovății și 
in același timp o eliberare de propriile obsesii, de pro
priul trecut.

Dilema lui îunin Arghir rezidă pe de o parte In nece
sitatea opțiunii sale pentru propria eliberare, pendultnd 
între sentimentul datoriei și conștiința unei nelmpllnirl a 
comuniunii sale cu Dana — o dilemă de natură sentimen
tală, erotică. O a doua dilemă se ridică în fața judecă
torului iustin Arghlr, pus in situația de a-1 judeca pe 
judecătorul nedrept șl dovedit corupt al tatălui său, in 
situația în care posibilitatea unor resentimente ar afecta 
dreapta judecată, cu implicații asupra urmașilor, repe- 
tindu-se o situație tragică, o experiență deja Încercată. 
Judecătorul Arghir trebuie deci să incerce să se sustragă 
amintirilor, el care trăiește sub imperiul lor obsesiv. Con
știința sa dreaptă, intransigența sa morală este confrun
tată cu fluxul subiectiv a] celor mal Intime trăiri. Per
sonajul este susținut de un superior și tragic orgoliu, pină 
la refuzul acțiunii salvatoare. Orgoliul și conștiința morală 
li asigura refuzul compromisului in pofida oricărei pre
siuni.

Mai puțin tensionat în registrul său rememoratlv, roma
nul este dominat de dilemele lui Iustin Arghlr în con
fruntarea cu propria sa existență. Intre tentația abdicării 
de la propriile principii și energiile afirmării etice.

Cu această ultimă carte, trilogia se constituie unitară, 
ca un bildungsroman evolulnd într-o zonă intens confllc- 
tuală. încheierea trilogiei concide de altfel cu epuizarea 
unul filon epic, într-o deschidere spre reașezare, spre o 
anume iluminare și echilibrare a forțelor. Prozatorul în
treprinde un subtil sondaj al unei conștiințe complexe, 
a unei structuri afective hipersensibile, turmentată de Ob
sesii, de unde o percepție deformată de subiectivitate a 
realului, a unei structuri fundamental Introvertite, aspi- 
rtnd in fond la echilibru și la justiția purificată de eroare, 
resentiment sau revanșă. Sub semnul unei echilibrări jus
tițiare și al eliberării față de obsesii șl tentații se Încheie 
trilogia constituită în timp prin restructurări de viziune, 
tinzînd spre realizarea unei unități sub aspect tematic și 
stilistic.

Sultana Craia
•) Bujor Nedeleorici : „Grădina Icoanei", roman, Editu

ra „Eminescu", 1977.

Sentimentul 
pămîntului

Concurs de scenarii
In dorința de a oglindi cit mai fidel, cu mij

loacele artistice cele mai adecvate, amplele în
treceri de masă, artistice și sportive, pe care le 
cuprind Festivalul național „Cintarea Româ
niei" și, respectiv. „Daciada", Casa de filme 
Numărul Patru inițiază un corcurs de scenarii 
literare care să stea Ia baza unui film Închinat 
celor două manifestări de anvergură republi
cană.

Scenariul, avind la bază un pretext literar care 
să permită includerea mai multor momente de 
evoluție artistică și sportivă a concurenților. va

reflecta in modul cel mai convingător ideile 
inalt umaniste sub care se desfășoară aceste 
competiții in tara noastră. De asemenea, scena
riu] va oglindi, cu mijloacele filmului de cine- 
verite îmbinate cu acelea ale filmului artistic, 
stadiul dezvoltării spiritualității românești con
temporane.

Pot participa la acest ooncurs toate categoriile 
de creatori, artiști amatori și profesioniști.

Cel mai bun scenariu va fi achiziționat in ve
derea realizării filmului respectiv. De aseme
nea, ideile unor fragmente valoroase din sce
nariile prezentate la concurs vor fi achiziționate 
pentru desăvirsirea decupajului filmului. Scena
riile vor fi trimise pe adresa : București. Casa 
de filme Numărul Patru, Piața Scinteii, 1.

• Numele lui Const D. Ionescu nu mai spune azi 
aproape nimic ; de multe ori e confundat cu al Iul Con
stant Ionescu, biograful lui Camll Petrescu. Șl totuși, In 
vremea lut, era cunoscut șl stimat. Profesorul Al. Dima, 
îngrijitorul și prefațatorul ediției de față, elev al auto
rului, scoate din uitare și repune In circulație figura unul 
scriitor pe nedrept uitat. în prefață. Al. Dima reliefează 
personalitatea Iul Const. D. Ionescu colaborator la re
vista Datina, din T.-Severin (după t924), al Ramurilor 
crslovene și al Glndirii, în faza neortodoxizată * revis
tei, unde deținea cronica literară.

Deci, opera lui Const. D. Ionescu ar cuprinde, mal întfi, 
articole de critică șl istorie literară, nestrinse pină acum 
In volum, articole nu o dată elogiate de un Tudor Vlanu 
sau un Ion Pillat. Editura Scrisul romanesc, sub ale cărei 
auspicii apare acest prim volum, ar putea edita într-o cule

gere selectivă și opera critică de care vorbeam. Iubitor de 
peisaje șl de călătorii în spațiul mehedlnțean pe care l-a 
explorat cu atenție de cercetător (în domeniul folcloric, 
etnografic, artistic). Const. D. Ionescu a publicat in col. 
Scriitorilor Olteni, Ed. Ramuri-Craiova în 19S8, o parte din 
aceste Însemnări, sub titlul Prin Munții Mehedinților.

A doua parte a cărții de față e inedită si autorul inten
ționa s-o publice sub titlul Perspective mehedințene, dar, 
în 1950 a Încetat din viață. Pentru a informa, cel puțin 
sumar, pe cititori, amintim că scriit&rul s-a nqscut la 
17 mai 1895 la T. Severin, dintr-o familie modestă, venită 
de la Cerneț. vechea reședință a județului Mehedinți (pe 
tlmnul lui Mihai Viteazul și chiar mai tirzlu pină la 
Tudor). A fost un strălucit profesor de liceu, un anima
tor entuziast, care se bucura de prietenia unor scriitori 
de seamă din epocă (V. Voiculesau, Ion Pillat, N.M. Con- 
diescu. Ion Minulescu ș.a.).

Partea cea mai literară a cărții de față este ce*  Inti
tulată Prin Munții Mehedinților, din stină in stină. note 
și lmoresil. Scriitorul își Începe călătoria cu sentimentul 
plecării spre o terra ignota, spre 0 lume montană de care 
nu se ocupase nimeni pînă la «1. șl are aceeași revelație 
pe care o avusese Ion Pillat în fața peisajului de la Clo- 
șant : „De treci Baia de Aramă, de denarte vezi albind f 
Stai Căline, nu pădurea, ci doar munții de argint. / iată 
piatra nestemată, iată puii ei Cloșanll / Șl deodată uiți 
Florlca, și deodată uiți Miorcanli..." Const. D. Ionescu 
pleacă la drum cu sentimentul pămintulul de care vorbea 
și N. Iorga, știind că fiecare loc de pămint are o poveste 
a lui, pe care, ca s-o auzi, trebuie să tragi bine cu 
urechea, iar ca s-o înțelegi trebuie să ai șl un dram de 
iubire. Drumul se înscrie de la Cloșani la Culmea Cemil, 
pe Motru Sec și apoi pe valea Cerne! pînă la Coreoala. 
cu un urcuș pe Oslea unde sunt atlt de adevărate, după 
cum notează, versurile lui Blaga : „Tara șl-a tmolns ho
tarele / toate pînă la cel..." De la Oslea pe Rlu-Ses călă
torul ajunge la Godeanul, la Scărișoara, pe Rădocheasa, 
pe Lăsătoarea oilor, prin Vlăsia la Micușa, pînă la izvoa
rele Cernii...

Const. D. Ionescu face literatură ca Hogaș sau ca 
Bogza, dar are in permanență atitudinea unui poet : 
„Muntele întreg s-a răsturnat în înc&oerile inimii. Cresc 
acolo plaiuri mart păzite de creștete argintii ; răsar codri 
întunecați de brad cu izvoarele zdrumicate în colț de 
prund ; urcă în goluri triste turme de mioare plăvll ; în
lemnesc statuar ciobanii in sarici, proptiți în bită ; zîm- 
besc stine in adăoost de făget. [...] Drumul oe care umblă 
dorul nostru e bătrîn și se trezește din sînge..."

Partea a doua, Perspective mehedintenn, e mai puțin 
poetică ; se vorbește, cu apeluri 1a istorie și etnografie 
sau folclor, despre Drumuri păstorești mehedințene, 
desbre urmele Domnului Tudor, despre nedei sau sate 
(Titeriești, Sisești, Cemeți), despre Moții Mehedinților, 
despre cetătl șl mînăstlri, despre Tumu Severin etc.

O carte-contemplație, așa cum o caracterizează și pro
fesorul Al. Dima, și in același timp o severă consemnare 
istorică și istorico-economlcă, lucrarea lui Const. D. Io
nescu devine azi un document al unor eooci aouse. Pagi
nile cărții ne revelează talentul unul fin scriitor șl irf 
aceeași măsură ilustrează ideea locallsmuiui creator, exis
tența unor valori neștiute, demne de a fi inventariate și 
difuzate. Operă liii Const, D. Ionescu se înscrie în rlndul 
acestor valori.

Emil Mânu

Fals 
roman polițist t*n«KV

• „Din punct de Vedere psihologic, scrie Andră Wurm- 
Ser, romanul polițist trebuie inumai sâ nu fie inadmisibil, 
mai mult nu i se cere. Dacă cititorul se împiedică de ne
verosimilul psihologic totul e pierdut, dar dacă se intere
sează de psihologia personajelor, totul este de asemenea 
pierdut". în ceea ce privește romanul polițist tradițional 
lucrurile stau într-adevăr astfel. Multe cărți cu Intrigă 
polițistă încearcă insă să dovedească tocmai contrariul. 
Cartea •) lui Tudor Octavian face parte in mod vădit din 
această ultimă categorie, fiind un hibrid pe care autorul
— a cârul abilitate literară nu poate fi pusă ta îndoială
— încearcă din răsputeri să-l facă cit mai plauzibil.

Abil este, în primul rînd, titlul, ce folosește un cunoscut 
paradox pentru a sugera ambiguitate. Ingenioasa, în ace
lași sens, este și ilustrația copertei, pe care nu înțelegem 
însă de ce o semnează Sergiu Dlnculescu șt nu M.C. 
Escher, cel care a creat-o în urmă Cu vreo treizeci de ani. 
Dibace este, în fine, ideea de a construi un detectiv a 
cărui inteligență stă pitită într-un antierou reumatic, tra
casat Interminabil de o soție monomanlacâ, neîngrijit, 
murdar, nebărlgerit, cu o frunte prea cărnoasă (ca Nllă, 
personajul lui ^ann.Prejl*),  cu. ochit holbați a stupidi
tate etc. ' '

Desigur, această ultimă „găselniță" nu este nouă. Hercule 
Poirot are capul în țermă de jpară șl mustățile ridicole, 

v-Jer Father BrtTkn ețțrtBsigntfianl Există numeroase alte 
exemple, mai țxițin -celebre „Originalitatea" hit Tudor 
Octavian constă în extrema extrapolare a locului comun 
al contrastului dintre fizicul șl intelectul detectivului. Re
zultatul este obținerea unul personaj comic, construit din 
linii groase, a cărui umanitate (pe care autorul o suge
rează cu asiduitate) se află într-o constantă relație de 
nepotrivire cu profilul său parodic. Aici se află eșecul 
esențial al acestei cărți bine scrise : analiza psihologică 
„serioasă" a unui personaj convențional prin natură șl 
parodic prin voința autorului este deplasată, fără Bens. 
Este o lnadecvare ce ține de un eclectism soeciflc autori
lor care nu reușesc nici să scrie literatură mare, dar nici 
să cultive genurile convenționale după regulile acestora. 
Fiindcă, intriga polițistă din Banda lui MObius este 
modestă, iar acțiunea detectivlstă destul de stîngace.

Ceea ce poate fl reținut in acest roman-hibrid este 
însă, după cum arătam, scriitura ingenio&să, precum și 
umorul ironic ăl autorului, ce face ca peste carte să 
bată un vînt de permanentă veselie. Ce-i drept o vese
lie mecanică, de roboți, la care, nu se știe de ce, autorul 
s-a simțit obligat.

Voicu Bugariu
•> Tudor Octavian : „Banda lut MBbtus", Editura „Emi

nescu*,  1978.

Tentația 
actualității

O

• -Prindeți vulpile» *)  este a doua încercare narativă a 
lui Petre Anghel după -Fratele nostru Emanuel». Cartea 
evocă experiența amară a unui tînăr absolvent de medi
cină care-și exercită meseria în cadrul rustic al 
comunei Poienari. Repartizat la spitalul respectivei loca
lități, stagiarul sărac, inteligent șt „copil", după cum e 
caracterizat, are de îndurat inconsistența etic-profeslonală 
a altor, doi medici, dintre care unul fiind chiar directorul 
instituției. Colateral conflictului principal ni se prezintă 
și o poveste de dragoste care tinde vag să devină o mi
nusculă dramă sentimentală, lucru ce nu se intîmplă de
oarece autorul are grijă ca măcar în această privință 
proaspătul absolvent să iasă victorios.

-Prindeți vulpile» nu rămlne în captivitatea tematică a 
unul singur mediu. Spre a împrumuta mai multă bogăție 
soclografică textului, autorul șl-1 configurează biplanlc. 
Prim-planul ambianței medicale este proiectat pe un plan 
de fundal de cele cîteva evenimente convenționale pe
trecute în existența C.A P.-ului comunal : vite bolnave de 
febră aftoasă, porumbul înetns se strică, ploi și revărsări 
periculos de abundente etc. Cele două planuri rămîn 
aproape permanent Izolate coliziunile care se produc spre 
a ie armoniza eventual sînt nesemnificative, astfel incit 
s-ar putea vorbi de două para-romane ce se întrepătrund 
fără a se contopi.

Conflictul este ușor de schematizat, internată de urgen
ță, o studentă de la agronomie aflată în practică la C.A.P. 
moare datorită administrării neavenite cu penicilină. E 
vorba de o greșeală profesională involuntară șl, pînă la 
un punct, inerentă. Săvlrșită de un coleg de servici al 
tinărulul medic, greșeala devine în conștiința directoru
lui și făptașului o prezumție de vinovăție, o armă potri
vită să-l discrediteze pe Radu Dlmitriu (așa se numește 
eroul principal) și să-l expună la o posibilă vînătoare de 
vrăjitoare. Cu această prezumție se joacă cel cîțiva me
dici din roman, ca la o partidă de ping-pong, conflictul 
apare insolubil în roman, dar rezolvabil în afara lui ; 
numai tlnărul medic și... autorul par să cunoască adevă
rul. Iar autorul ni-1 comunică nouă. Această Idee de dez- 
nodămînt deservește într-o măsură cartea lui Petre 
Anghel.

Narare*  faptelor este liniară, scriitorul nevrînd (de 
ce 7) să opereze cu o gamă mai largă de procedee reto
rice. Petre Anghel are plăcerea dialogurilor suculente 
dintre țărani, ințesindu-și cartea cu o puzderie de exoresii 
proferate de gura localnicilor, atît de multe incit par 
consemnate de dragul lor. Efectul de tlplcltate (chiar de 
ultra-tlpicitate) este cvasl-moromețian, dar multitudinea 
lor tinde să atomizeze excesiv caracteriologia rusticului 
„ceaplst", lucru ce are reoercusiunl asupra stilului auto
rului. Mai corect ar fi insă să nu vorbim de un stil pro- 
priu-zis, cl de o unitate de ton mediu care persistă 
de-a-lungul întregului text. Nu că nu ar exista un stil 
oarecare, dar. fapt pe care îl semnalăm în mod expres, 
Petre Anghel nu face dovada forței stilizante. Oare auto
rul a abandonat prematur lupta pentru un stil acuzat sau 
momentul ei nu a sosit încă J Vorbind In limbajul foto
grafilor. Petre Anghel are filmul („vede" situațiile conflic
tuaie), insă nu $i revelatorul.

Dan Arsenie
•) Petre Anghel i „Prindeți vulpile", Editura „Emines

cu", București, 1978.
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GEORGE GENOIU

Pentru
un teutru

ui actualității

cure să participe

Iu viitor

— Drumul in dramaturgie al Ini George Ge- 
noiu este un drum început. Țintește aaaonri un 
Everest anume?

— Există o nevoie firească de autodepășire. 
Scriu mereu. îmi place să cooctrwesc perso
naje, să născocesc povești jucate h vorbite, să 
emit judecăți asupra unor relații umane pe 
care să le integrez in ambianța unui mediu. Cu 
alte cuvinte, imi place să scriu teatru. Ca tea
trolog de profesie vă dați seama că ștfu ce s-a 
scris. Interesant pentru mine este faptul că 
trăiesc intr-o realitate m care au loc man pre
faceri sociale. Secolul se grăbește să-și închidă 
ciclul, lumea trăiește schimbări fundamentale. 
Un nou umanism iși prefigurează valențele. So
cietatea in care trăiesc, ea insăsi și-a propus 
schimbări revoluționare, conștiința maselor de
venind obiectivul fundamental al transformă
rilor. Se acționează pentru formarea unui om

DUMITRU SOLOMON

Ideea
morală

să devină
conștientă de sine

— Dumitru Solomon, să începem discuția 
noastră printr-o caracterizare a momentului dra
maturgie și teatral.

— Pentru dramaturgia contemporană este un 
moment bun. Desigur, privit in contextul artei 
teatrale. E momentul în care un număr de regi
zori tineri, relativ tineri, foarte talentați, și cu o 
profundă gindire asupra fenomenului scenic, a 
creației scenice, au reușit să înlocuiască treptat, 
și să continue procesul de creație teatrală, în în
țelesul cel mai înalt al cuvintului, început de o 
generație mai veche. In acest sens cred că pre
zența în teatrul românesc a unor regizori ca 
Bogdan Berciu, Al. Colpacci. Mircea Corniștea- 
nu, Ioan Ieremia, Mircea Marin, Dan Micu. A- 
drian Lupu, Cristian Pepino, Nicolaie Scarlat, 
Al. Tatos, Alexa Visarion, alături de talente 
mai de mult afirmate — Cătălina Buzoianu, Au- 
reliu Manea și alții — este cît se poate de încu
rajatoare în ceea ce privește viitorul spectaco
lului cu piese contemporane.

— Eflorescenta artei spectacolului vine să re
abiliteze dramaturgia sau putem accepta o rela
ție directă și fertilizatoare între textul dramatic, 
ca punct de plecare, și reprezentarea sa ?

— Aici trebuie să ținem seama că dramaturgia 
nu și-a dat scenic întreaga măsură a valorii, 
știindu-se că există piese bune ale unor scriitori 
ca D.R. Popescu, Marin Sorescu, Teodor Mazilu, 
Paul Cornel Chitic, Paul Everac și alții, care 
n-au fost jucate și care ar contribui la contura-

Urmare din pag. 1

nici' prin capacitate de sinteză. Tinerii critici 
apar anevoios, sînt puțini și răzleți. Dacă se are 
în vedere că în secția de dramaturgie și critică 
a Asociației scriitorilor din București nici unul 
din (puținii) critici membri nu are sub 50 de 
ani se va înțelege că s-a instaurat un non-sens.

rice cititor de gazete remarcă existen
ța rubricilor teatrale permanente în 
marea majoritate a revistelor cultura
le. Se publică piese întregi (foarte 
rar), fragmente de piese (din cînd în

cînd) senzația predominantă fiind că mai toate 
redacțiile își propun, într-un fel sau altul, să 
intervină activ în viața teatrală. O cercetare 
simptomatologică a presei culturale ar eviden
ția încurajarea tendințelor novatoare, stimularea 
valorilor veritabile, efortul de informare multi
laterală, sprijinirea 
de cultură teatrală, 
depistate) procesele 
ficate și denunțate
în dinamica dramaturgiei. Mai deloc nu e ur
mărită mișcarea ideilor.

Nu a fost și nu e discutată satisfăcător rela
ția dintre literatura dramatică și teatru. De 
pildă, decalajele, uneori severe, între teatrul 
tipărit și cel jucat (al unor autori ca D.R. Po
pescu, Teodor Mazilu, Marin Sorescu, D. So
lomon, P.C. Chitic) circulația greoaie a unor lu
crări valoroase, care rămîn unicate spectacu
lare (Răceala, Muntele, Acești nebuni fățarnici, 
Diogene) sau au parte de un număr foarte redus 
de ediții scenice (Săptâmina patimilor, Balco
nul, Chițimia) în timp ce piese facile sau gra
tuite se răspîndesc pe prea multe scene, iar au
tori minori, ale căror nume dispar de la o sta
giune la alta, beneficiază de prioritate pe felu
rite scene.

„România literară" are o pagină permanentă, 
publică în mod curent cronici, reportaje, an
chete, discuții, știri de peste hotare, recenzea
ză toate premierele cu piese românești, stră- 
duindu-se să le afle pe toate scenele țării. O 
dezbatere actuală, amplă, temeinică, serioasă, 
despre problemele literaturii dramatice, în care 
s-au pronunțat pînă acum scriitori de seamă, 
oameni de teatru, critici, spectatori, e în curs. 
Revista are inițiative importante. Din păcate, 
teatrul nu e comentat ca literatură, piese se pu
blică rar, critica poeziei, a prozei, istoriografiei 
literare nu-și adaugă și preocuparea pentru dra
maturgie.

La „Luceafărul", în rubrica dedicată săptămî-

manifestărilor republicane 
Ezitant sînt combătute (și 
negative. Rău sînt identi- 
punctele de stază ce apar

Teatrul

rea tne imagini et întregi a potentelor scrii
torilor dramatid actnah

— Reiaa • întrebare pe rare am pus-a și altar 
dramalnrgi. Can re maaifesSâ. la nivelul textn- 
Ini. influența benefică a *rld  seeniee ?

— Știm că majoritatea dramaturgilor practică 
hteratura de teatru ca pe o a doua pasiune — 
ei fiind, in principal, prozatori sau poeți, de fapt 
nu majoritatea, ti o mare parte —, așa indt in
fluența spectacolului de teatru asupra scrierilor 
lor poate fi decisivă. Mai ales in ceea ce priveș
te structurile teatrale, dialogul scenic, coeficien
tul de vizualizare a ideilor, simbolurilor și me
taforelor dramatice. Mărturisesc că. de pildă, 
spectacolul cu piesa mea -Scene din viața 
unui bădăran". moctat de AL Colpacd 
la Teatrul din Galați, mi-a revelat o 
condiție nouă a piesei, ceea ce pentru un autor 
de teatru constituie o 
profund folositoare.

— Cum se face, deci, 
rare să iasă un spectacol 
tr-o lucrare dramatică de valoare, o 
plată ?

— Multă vreme n-am crezut în posibilitatea ca 
un spectacol să anuleze calitatea unui text sau 
dimpotrivă, „să pună in valoare- și să facă ac
ceptabil un text dramatic slab. Din păcate, acest 
lucru se intimplă și reprezintă, după părerea 
mea. un foarte serios pericol pentru teatru. In 
cadrul festivalurilor de teatru care an Joc aproa
pe lunar și datorită cărora pinesa lua cunoștin
ță in mod direct de ansamblul creațse: teatrale 
din țară, am constatat cu tnsaețe că piere im
portante. rlsnsrr sau contemporane, an devemt 
prin spectacol de-a dreptul ilizibtle. dnpă cum 
prin efortul imens de fantezie și inteligență al 
unor regizori, texte minore și-au găsit un echi
valent scenic, nu o dată nementat. Generaliza
rea insă a unor asemenea cazuri ar duce fie la 
deprecierea roiului cuvintului scris și la o inva
zie de mediocritate agresivă pe scenele teatrelor, 
fie, îa fel de grav, la libertatea nepermisă a 
unor regizori cu mai mult sau mai puțin har de 
a s trim ba sensurile unor opere importante, 
transformindu-le intr-un fel de pretexte marti
rizate pentru discutabile, dacă nu chiar penibi
le, imagini scenice.

— Vorbiți-mi 
a anei piese.

— Teoretic, o 
teatrală. Practic 
nă pot fi urcate și texte neteatrale la _ 
(proză, dialoguri filozofice, poeme), ceea ce a 
clătinat cumva știința noastră despre specificul 
artei dramatice. In ultimă instanță, singurul cri
teriu rămas in picioare ar fi acela al capacită
ții spectacolului, indiferent de textul care ii stă 
la bază, de „a trece rampa", de a convoca in 
chip activ gindirea și emoția spectatorilor.

verificare necesară și

ta dintr-e piesă aare- 
exeelent și, invers, din- 

mentare

despre tradiția de tratralitate

piesă de teatru trebuie să fie 
insă s-a demonstrat că pe sce- 

origine

cariatida

turgi de notorietate mondială. Sincer să fiu, în
cerc un sentiment de regret, din acest punct de 
vedere, deoarece, după cum se știe, noi avem 
oarecari priorități la acest capitol: novatoris- 
muL Camil Petrescu este promotorul teatrului 
de idei in dramaturgia europeană, iar Mihail 
Sorbul al tragicomediei. Acestea sint numai 
două exemple care vizează școli literare din 
ultimele decenii și pe care noi le-am comentat 

de 
de

ca niște snobi, uitind 
lor care aparțineau, 
natioaa^e.

Direcțiile novatoare 
care dramaturgia va intra 
cu spiritul revoluționar al epocii, atunci dnd 
contradicțiile existente iși vor găsi o expri
mare directă in expresie cframatică.

Intr-o recentă cuvintare, secretarul general 
a! partidului nostru spunea că „știința nu se 
poate dezvolta decit numai printr-o confrun
tare liberă a 
șruața despre 
sale de tragic 
care acț iea 
trebuie să fie 
matica socialului unde, așa cum spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu. „există și vor apare 
inevitabil și teze si păreri discutabile, critica
bile". Numai atunci dramaturgia va căpăta un 
specific mai pronunțat, va fi izvorită din con
tradicțiile existente și va ajuta la construcția 
txnană și socială a timpului nostru.

— Ce regizări uiuezi ia pnmul plaa al artei 
specsacaidaL așa e^m apare aceasta ia preaeai?

— Pe ce constanți cu ei: Liviu Ciulei, in pri
mul riad. Poate si pentru faptul că este un om 
de teatru total. Regret că acest mare artist nu 
ajută pies romanească de actualitate să se 
afirme la nivelul pe care-1 merită. Există și o 
generație de tineri regizori talentați, părăsită 
pretmpurzu de maeștri.

— De ce crezi că ■■ avem sinteze ale artei 
■eacrale? $i, tă nu uităm, nici ale dramaturgiei

existența predecesori- 
fapt, culturii noastre

sint posibile in măsura în 
in consonantă deplină

părerilor, a ideilor**.  Arta fiind 
om, iar teatrul, cu elementele 
și comic, o categorie estetică In 
eroului influențează conștiințele, 
mai eficient implicat in proble-

— In primul rind, cei care creează arta spec- 
tacotuln nu sint și buni teoreticieni ai proprii
lor concepte. Generația de cronicari cu expe
riență > fost refractară novatorismuluL A igno
rat sau a sfidat tendința de modernitate in arta 
spectacolului. Une-e rețineri poate că au fost 
îndreptățire, dar s-au vehiculat și destule idei 
preconcepute. Avem totuși sintezele lui Valen
ța Silve, iru. care «int revelatoare și cuprin
zătoare. Sigur că o cultură teatrală ca a noas

tră merită un boga: și variat comentariu, dar 
am certitudinea că actuală generație de teore- 
tidem va depăși etapa „colocvială- și va trece 
la sintezele necesare nouă și posterității.

— Te preacapă prezentai vieții noastre, Spu- 
ne-Hi, George Genein. după părerea la, de ce 
șoferi persraajul inspirat de viața înconjură
toare. De ee anume șoferi? Dacă suferă.

— Am răspuns la o altă întrebare de ce mă 
preocupă prezentul vieții noastre. Aș mai adău
ga faptul că. deși scriu piese cu eroi ai cotidia
nului. totuși, sint un cititor al is oriei. Trăind 
in Moldova ești îndemnat să cunoști istoria 
neamului, deoarece aceste meleaguri sint presă
rate de vestigii milenare. Aid au trăit gfeto- 
dadi, apo» carpii (Dacii de la răsărit de Car- 
p>U); aid sint osemintele marilor voevozi și 
cărturari ai leamului. Nu departe de Bacău 
s-a născut Vasile Pârvan. cei care a impus ar
heologia românească in lume și a dăruit, prin 
descoperirile sale de la Histria, conștiința de 
sine a unui popor cu identitate proprie. Mă „re
trag" în istor i pentru a descoperi etnicul in 
gindirea și simțirea neamului. Eroii zilelor 
noastre vin din timpuri mitice și poartă cu ei 
zestrea de suflet și cuget, de 
omenie. Avem rădăcini înfipte adine in istorie 
și ne revărsăm unii in alții. Copiii noștri sea
mănă cu străbunicii lor. Trebuie să-ți cunoști 
temeinic propria-ți seminție. “ 
specifică nouă, 
trebuie să fie

Revenind la 
•ocaju*  teatral 
Există o inflație de eroi logoreici, „deștepți" și 
„iraaia". personaje contrafăcute, care nu con
ving. orîefi de convențională ar fi, după unii, 
arta teatrului.

— Ce piere al scris ia ultima vreme și de ee
■a ți jucat?

— Am scris dramele „Europa 20“ și „Casa 
noastră-, iar pentru teatrul scurt, colecție de
dicată amatorilor, piesele „încredere" și „In 
amurg—“. Cred că se vor juca și se vor tipări. 
Din anul 1973, dnd am debutat, mi s-au re
prezentat piese pe scenele teatrelor din Bacău, 
Birlad, Botoșani, la televiziune și radio. Așa
dar, nu mă pot plinge că n-am fost jucat. Bine
înțeles că sint pregătit și pentru un eventual 
eșec, dar. atîta dt îmi va sta in putință, încerc 
să-l evit.

sensibilitate și

Există o trăire 
romănikc și acest adevăr uman 
relevat.

răspuns, vreau să cred că per- 
mai suferă și de boala vorbelor.

Opțiune

— A« putea opera • distincție Intre tipul de 
leatralitaie al anei piese, să zicem, istorice și 
aceia al nani text inspirat din prezent ?

— Cred că o piesă de tip istoric, teatrală sau 
nu, răspunde criteriului de care aminteam in 
măsura in care este actuală, iar o piesă actuală 
in măsura in care are un simbure de istoricitate.

— De fapt ce înțelegeți dv. prin istoricitatea 
unei piese actuale ?

— Prin istoricitate Înțeleg aptitudinea unui 
text dramatic de a nu fi o ilustrare a unui mo
ment, a unei intimplări, a unor fapte de viață, 
d de a se implica, prin ideile sale, prin filozo
fia sa. intr-o viziune istorică asupra personaje
lor și acțiunilor lor. cu alte cuvinte de a supra
viețui evenimentului pe care il relatează.

— Ce rai acordați cuvintului?
— E drept că se poate face și teatru fără cu-

Raluca Grigorcea : „Prietenie

vinte. sau teatru de improvizație, dar socotesc 
că pentru un autor dramatic cuvîntul rămine 
modul fundamental de exprimare a ideii. Nu în
totdeauna sintem atenți, foarte atenți, la cuvin
tele pe care le scriem și abia in spectacol ne 
dăm seama că nu tot ceea ce e cuvint scris poa
te deveni și cuvint jucat

— Prin ce se impun an ban dialog ?
— Prin mai multe. Aș menționa calitatea cea 

mai importantă, mi se pare, aceea de a-1 im
plica pe spectator, și de o parte și de cealaltă a 
conflictului dramatic.

— Putem aprecia • schimbare in conceperea 
și susținerea dialogului teatralul românesc con
temporan ca publicul său ?

— Azi discursul dramatic a fofit Înlocuit cu 
metafora dramatică, ceea ce presupune o impli
care nu numai afectivă, ci și una intelectuală. La 
același rezultat a condus și renunțarea la ex
cesul de epică. S-a produs deci concentrarea 
se. -urilor exprimate prin replică.

— Care e locul personajului In teatrul de azi?
— Teatrul modem practică o simbolistică a 

personajului, în sensul că personajul tradițio
nal exponențial sau categorial cedează locul per
sonajului simbolic, purtător de semnificații idea
tice. Asta nu Înseamnă, firește, că direcția tra
dițională in teatrul românesc nu este 
nuare fertilă.

— Definiți, vă rog. teatral pe eare
— In general mă preocupă teatrul 

teatrul in rare se face demonstrația 
cainurilor prm rare trece o idee morală pină a 
deveni conștientă de sine, pină a-și descoperi 
propriul adevăr.

— Să fixăm ritcTa dale de pere ni late ale dra- 
asurgiel rsmiarșii de azi.
— Dramaturgia contemporană este viabilă in 

m «ura in care caută adevăruri importante și in 
măsura in care știe să și-1 asocieze pe spectator 
la această căutare nu Întotdeauna ușoară (dim
potrivă. cu dt mai grea cu atit mai artistică).

— O ■ ■■ne considerați că va cristaliza pa
gina de dramaturgie din realitatea zilei ?

— Dramaturgia după părerea mea. nu poate 
fi — avind in vedere caracterul convențional al 
teatrului — o simplă oglindă a realității contem
porane. Cei mai buni dramaturgi re concentrea
ză asupra sensurilor filozofice ale epocii noas
tre, in cearcă să delibereze asupra cazurilor de 
conștiință, punînd in dezbatere ideile care agită 
și neliniștesc conștiința contemporană. chiar 
dacă aceste idei sint incomode sau tocmai dnd 
aceste idei sint incomode și ca atare generează 
interes drama ^c.

ironicilor

In conti-

D scrieți, 
moralist, 

pe viu a

Convorbiri consemnate 
de loan Lazăr

Teatrul
și revistele de cultură

nai, scriu de regulă critici tineri talentați, inven
tivi, lipsiți de fixații. Se publică și piese întregi 
(intr-un supliment recent, Scoica de lemn de 
Fănuș Neagu), fragmente dramatice. Au fost 
inițiate vaste și eficiente colocvii despre drama
turgie, despre (și cu) tinerii regizori ; într-un 
chenar permanent sînt portretizați tineri actori. 
E în curs un interesant serial de interviuri cu 
scriitorii de teatru. Dramaturgia nu e însă con
siderată nici aici, în fapt, de către critică drept 
literatură ; nu e recenzată decit sporadic cartea 
cu piese și cartea de teatru. •

„Secolul 20“ a publicat, în anul trecut, drame 
de Mircea Eliade, Sikelianos (într-un număr 
consacrat culturii elene), Rengifo (unul din cei 
mai buni dramaturgi latino-americani) interesul 
pentru o atare informare repertorială fiind că
lăuzit de criteriile politice și estetice ferme și 
clare care guvernează întreaga activitate a va
lorosului mensual. E urmărită mișcarea ideilor 
peste hotare (sesiunea Teatrului Națiunilor, pei
sajul polonez, teatrul politic pe scenele spaniole, 
sfirșitul de stagiune la Moscova). Se studiază 
convergențele între arte, teatrul fiind investi
gat în specificitatea sa. Revista ar putea, desi
gur, să comenteze și prezența teatrului româ
nesc peste hotare și să contribuie, pe măsura 
propriei ei răspindiri în lume, -•- ■
dramaturgiei noastre.

„Teatrul" publică în fiecare număr o piesă 
nouă. In 1977 a tipărit lucrări de prima mină, 
unele distinse ulterior și distingîndu-se pe afi
șe : Răceala, Patetica, Descăpăținarea, Hotărî - 
rea, Viața particulară. Noaptea pe asfalt. Au
tobiografie, Echinox. Audiență la consul a în
semnat debutul poetului și romancierului Ion 
Brad in dramaturgie, iar Ultima răpire, debutul 
tînărului Dan Stoica in literatură. S-au accep
tat insă și dteva scrieri anodine, fără perspec
tivă. în revistă apar atractive anchete privind 
șantierul de creație. Cronica teatrală e totdea
una în actualitate, nu însă și totdeauna decisă, 
incisivă, atunci cînd e chemată să dea verdicte 
negative. Semnează un mare număr de colabo
ratori din toate ramurile încrengăturii teatrale. 
N-a fo6t angajată însă nici o dezbatere de fond, 
la masa rotundă ; ceea ce publicația numește

la difuziunea

I

citeodată „colocviu" sint doar elongații ale cite 
unui subiect pe linii paralele — cum a fost, de 
exemplu, disduția despre critica teatrală, im
precisă și fără țel, participanții refuzind să se 
citească unii pe alții, iar redacția ui tind să-și 
formuleze un punct de vedere. Unde s-ar putea 
oare discuta mai avenit decit aici, natura ca
tegorială a realismului in teatrul de azi ? Sau 
raporturile dintre literatură și teatru, și formele 
creației teatrale ? Mensualul specializat e cel 
dinții chemat să schițeze răspunsuri la întrebări 
teoretice, cu atît mai mult cu cît s-a constatat, 
în practică, necesitatea unor clarificări teoretice; 
nu puține dintre controversele prelungite și a- 
gitate din viața teatrală sînt alimentate de con
fuzii în principii și în termeni. „Teatrul" ar pu
tea să abordeze cu franchețe situațiile de de
zechilibru repertorial, analizind abundența de 
lucrări mediocre într-un teatru, abandonul ideii 
de studio experimental acolo unde spațiul de 
această inițială destinație adăpostește acum 
fleacuri și se degradează in rutină, absența co
mediei satirice într-o lungă perioadă — și așa 
mai departe.

„Viața Românească", solidă publicație lunară 
a Uniunii Scriitorilor, consideră dramaturgia 
în afara literaturii, nu publică piese, nu co
mentează piesele, are în fiecare număr o mo
destă cronică la cite un spectacol (modestă prin 
dimensiuni și prin perimetrare strictă la specta
colul comentat). Citind cele douăsprezece cronici 
apărute într-un an (altminteri scrise cărtură- 
rește și pertinent) nu-ți poți face nici o idee 
despre ierarhiile valorice din literatura drama
tică și din teatru, despre ce a marcat o stagiune, 
ce a însemnat existența unei instituții, care a 
fost sensul dominant al vieții teatrale.

Un aport excepțional la întregirea zestrei dra- 
maturgice naționale îl aduce revista „Manu- 
scriptum" a Muzeului Literaturii Române, care 
descoperă senzaționale inedite și produce stu
dii și cercetări de profunzime. Inițiativa Mu
zeului și a revistei de a Întemeia un teatru de 
lecturi scenice ale unor vechi și străvechi piese 
românești e un act cultural de maximă oportu
nitate.

„Ateneu", „Ramuri", „Tribuna", „Familia",

„Steaua", „Orizont", „Cronica", „Vatra" abordea
ză cu amplitudine și concretețe problematica 
teatrală, unele publică fragmente dramatice, nu 
suferă de complexe provinciale, întreprind an
chete și dezbateri cutezătoare, întrețin rubrici 
stabile și nu uită să privească amănunțit teatrele 
din orașele de reședință, sau din zonă. „Convor
biri literare" are preocupări mai vagi in aceas
tă direcție și, ca consorele ei bucureștene, 
socotește literatura dramatică o cenușăreasă, 
nu comentează critic piesele tipărite, nu-și ex
pune opinia, în articole de generalizare, ori 
bilanțiere, asupra dramaturgiei. „Argeș", „As- 
tra", „Transilvania" par a considera teatrul în 
afara culturii, arareori ii semnalează prezența — 
și atunci in mod aleatoriu.

e așteaptă insă dezbateri substanțiale
— ale unor probleme rămase în suspen-

_................ ? — se
— pune uneori întrebarea. Dar cu ce ar 

fi mai prejos comedia satirică româ-
decît proza satirică ? De ce ar avea sta- 
inferioritate drama istorică modernă în 

cu romanul nostru istoric ? Dintr-un alt 
privind lucrurile : e piesa într-un act

Sale unor probleme rămase in s 
sie. E dramaturgia literatură ? 
pune uneori întrebarea. Dar cu

nească 
tut de 
raport 
unghi 
literatură cînd e destinată teatrului profesionist 
și simplu, sărman libret cînd e destinată tea
trului amator ? Se știe că sub pretextul pre
carității mijloacelor în formațiile de amatori, 
se teoretizează uneori mediocrizarea deliberată 
a textelor, ceea ce, în fapt, constituie o justi
ficare directă a maculaturii. Apoi : putem fi 
satisfăcuți pe deplin de orientarea prezentă a 
teatrului de televiziune și la televiziune ? Ches
tiunea nu mai e discutată nicăieri, deși reper
toriul teatral al instituției, vizînd un public u- 
riaș, impune o dezbatere la obiect ; în ce pri
vește modalitățile spectaculare, teatral TV se 
retrage din ce în ce mai clar spre stilurile pri
mei jumătăți a veacului nostru.

Revistele culturale își spun acum cuvîntul cu 
autoritate, dar nu încă în toate problemele de 
prim ordin ale mișcării teatrale. O conștiință 
critică mai acută ar da lumii dramaturgilor in 
special și oamenilor de teatru în general senti
mentul că publicațiile noastre semnifică avan
posturi în lupta acestor creatori pentru cultură’ 
teatrală autentică, pentru ceea ce e nou, pentru 
valoarea împotriva subproduselor și imposturii, 
a manufacturii conjuncturale și mediocrității 
agresive.

Există în redacții oameni de îdei și de acțiu
ne, scriitori și gazetari în stare să genereze 
sentimentul plenar sus-amintit.

E timpul sâ aflu singur 
culoarea sîngelui meu. 
Continentul desenat de venele mele 
nu va fi scos niciodată 
la licitație.
Dacă seringi abstracte 
ar incerca să pătrundă-n adine 
n-ar scoate decit imprecise 
probe de Grație.
In secolul nostru aud 
că Faust iți vinde prea des 
cuvintele (cu suflet cu tot) 
Prin marea de foi 
a cărților lui care-au ajuns 
pîn’la cer 
trec turme de bivoli inot, 
E timpul să spun ce sentiment, 
ce anotimp, ce culoare prefer. 
Nu-mi plac sentimentele 
distribuite precis, din oficiu. 
Nu cred in ingeri pentru că, mai ales, 
nu-mi place să-mi spună 
din minut în minut ora exactă 
ingerul de serviciu. 
Cerul cu șapte locate inchis 
nerușinate ocheade aruncă 
spre carnea noastră plâpindă 
ți mult mai aproape pămintul 
cu porțile vraiște 
in eterna lui pindâ flămîndă. 
Dacă e să aleg, 
dacă dat e să trec 
această supremă probă 
de libertate, 
aleg pămintul, 
chiar dacă umbra mea scursă in el 
mă va pindi clipă de clipă 
din spate.

Partitură pentru corul
**’ ‘ f 1 . ■' ft V;’- . J .

Itnc.’kX «mp, tiînvbuii
Acopăr cu pieptul 
țeava acestui tun anacronic 
indopat cu iluzii calculate precis 
cu rigla mecanică.
In toate școlile lumii 
se înmulțesc orele de fizică-atomicfi 
și scad simțitor orele de botanică.

Amploaiați cu veștede haine 
specialiști in balistică 
disciplinați și tenace 
pe o singură voce cintind 
țintesc in miezul lentilei opace 
pieptul Himerei, pe rind.

Oh, secol cu nichelate retorte 
cu savanți aspirind să descopere 
formula chimicâ-a fricii. 
Juriul planetar, din plictis, 
acordă Magna Cum Laudae 
pentru eterna lege-a furnicii.

Cu pieptul acoperind 
țeava acestui tun anacronic, 
cu trupul meu din atomi cintători 
ard de fantasticul nimb 
pling și cint 
și refuz să accept că vorbele ar fi 
cea mai ieftină 
monedă de schimb.

Medievală
Triunghi de-ntuneric 
Imaginat cu migală in somn. 
Mijlocul lui fosforescent 
unde n-ai să ajungi. 
O piață, in care viu 
e doar sunetul tobelor. 
Oh. quatrocento 
execuții incete, prelungi... 
Tropotul unor vești 
lovindu-se-ntruna 
de lemnul eșafodului, ud. 
Toamnă mereu, 
trasă de cămile împrumutate 
dintr-un Levant mult mai crud, 
mult mai crud.
Dale de marmora 
traversate de nervi răsuciți 
cenușa din urne izbucnind in urale. 
Umbre-anonime 
rindurile acestor ziduri pină la cer 
scurgindu-se-ncet in canale... 
Magister Ludi, priviți-l, are mantia ruptă 
ți zece gemene pumnale în spate. 
Oh, quatrocenta 
execuții incete, prelungi 
ți vorbele, vorbele decapitate.

Luciul rece
Cum ai urmări 
arabescul unei patine pe gheață 
privești lucrarea toamnei 
in verde, in viu. 
Noapte de noapte 
nisipul scurs de cămările Lunii 
clădește aici un roșu pustiu. 
Nici o hartă a lumii nu-l știe, 
nici o respirație 
nu-i cuprinde spinarea. 
Somnoroase corăbii in marginea lui 
visează că spintecă marea. 
Zile cu zaua topită 
prin care pătrunde ploaia 
ți vintul.
Aspru, magnetic 
tot mai apioape de inimă 
curge prin vene pămintul. 
Și totuși, 
undeva in văzduh in susul privirii, 
atit de egal pentru toți 
luciul rece 
ți zimții 
Cosmicei Roți.
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mara nîcoarâ
De dragoste
Poate nu știi cit te iubesc 
Poate trebuie sâ zbor cu aripi de cearâ 
Poate trebuie sâ strâlucesc o secundâ

și să mor 
Câzind in Flăcări de pe cerul de vară. 
Nu mai știu care e trupul meu,

care al tău, 
Zilele mele s-au amestecat cu ale tale 
Sufletul meu s-a amestecat cu al tău 
Lucrurile mele s-cu amestecat cu lucrurile 

tale. 
Orologiile mele s-au amestecat cu zăpada ta. 
Dacă te-ai smulge din mine, aț muri. 
Dâ-mi viață cu sărutările tale 

la lumina a doi trandafiri galbeni.

Fructul și pomul
Nu mă trage pe roata unei flori, nu 
Dansa tangou cind timpul trece. 
Obiectele, tablourile, rochia roz, 
Brățara, toate rămin, numai eu 
Voi dispare in grota albastră a timpului, 
Voi rămine tinără in interiorul unui ghețar. 
Azi sint o floare de cais, fruct sint miine 
Fructele toamna dispar, pomul veșnic rămine. 

Mamă a pămîntului
Trec, femeie vulnerabilă prin viață, 
Și toți se agață de poala rochiei mele 

sâ ii ajut

domnița 
petri

Ana
Și-atunci au înflorit pereții. 
Priveam lumina, și era 
o gură care lumina 
la malurile dimineții.

O, gura ta, ea s-a atins 
de florile ce-n pirg musteau. 
Cind intre noi amiroseau 
slava tăcerii le-a încins.

Ce sfint se rostuie, se-alungâ 
sămința lentei noastre vieți.
Vorbeau cu moartea in pereți 
fecioarele de noapte lungă.

Și noaptea nu se mai sfirșea. 
Ceas după ceas cum timp inchid, 
floare din floare gura ta 
incet mă îngropa in zid.

înserare
Era mai mult o respirare, un cuvint, 
și s-a sbătut in palma ta, in gura care 
nu l-a rostit, din umezeala gurii sale 
nu l-a iertat, născindu-l iară din pămînt.

Venea cu el, înrobitoare, moartea bună ; 
am respirat, era o boltă in plămini, 
duioase rochii irizau pe git, pe sini; 
la nemișcare trase timpul in lagună.

Mireasă nencepută și ciudată, 
o piine tare și in jurul ei, lumina 
oprită in pereți, in coapsa lată 
a stelei care imi albește vina.

Copilul, floarea, iubitul, animalele blinde, 
semințele din țârinâ, 

Pămintul se rotește și el cu rochia lui verde 
cîrpitâ. 

Marile capitale strălucesc de lumini sub nori 
Invirt ca pe niște minutare lingurile in crătiți, 
Lebedele din cearceafuri,
Frec covoarele, spăl greșelile zilelor trecute. 
Nu pot răsufla o secundâ
Singurâ intr-o oglindă
Că imediat plinge cineva cerind ajutor. 
Undeva, in munți, ultimii zimbri

aleargă printre ramuri crude.

Privighetoare purpurie
In fiecare on celulele trupului nostru sint 

altele
Unde au rămas cele douăzeci și cinci 

de trupuri ile mele,
Poate au fost aruncate de pe e navă in 

hâul oniversului.
Și plutesc spre abatoarele de argint ale 

stelelor
Unde este trupul meu de la cinci ani. 
Cel care învăța câ hwnăatrî ou gheare 

veninoase
Și câ obiectele casei sint niște cfini 

credincioși.
Unde este trapul mea de șaptesprezece ani, 
La care veneau peregrini desculți

sâ se închine 
Trupul mea de zăpodâ.
Fiecărui trap i s-a odâugot o cicatrice
Numai sufletul este o privighetoare purpurie.

Țara de Oz
Doco mă caut m «oara aceasta 
in comera mea mm* anta va fi.
Te va primi as zăpezi vwtetĂ 
sub care visezi sub:rea mea. casta.

Pec ■nginea răului, ara de Oz 
spre care le duc corăbierU fruteții.

Dar mingiie potul, întinsă cimpie 
cu trepte năuce spre noapte cotind, 
dar alb te coboară cu mine in gind, 
spre liniștea care-ntre noi va sâ vie.

Așa te primesc, intru vrăjitorie, 
cu lămpile galbene și nevăzute.
In camera mea, cu zăpezi pergamute 
lumina e umbra durerii, tirzie.

De-a șarpele
In semn de liniște, conțin 
sideful perlelor candide. 
Ochi nepătrunși se vor divide 
lnr-un penat amurg marin.

Sâ te inșel, să te declin 1 
O toropeală mă decide 
spre larma toamnelor aride 
Să te păstrez, sâ te conțin,

Să te păstrez, să te conțin, 
chenar de alge in clepsidre ? 
In semn de patimă, lichid e 
fermentul aburului plin.

Pentru acest onest declin 
altoiuri arse vor decide.

ștept mașina ce va străbate cartierul 
de lingă gară. Rămin cu fruntea pe 
fereastra aburită, incintată că voi avea 
din nou spectacolul străzii. Seara ii po
vestesc lui Dimi drumul meu care 

durează o oră. Trec pe lingă fereastra lui și-mi 
închipui ce plăcut e să lucrezi într-o autogară 
unde vin tot felul de mașini de prin satele din 
împrejurimi cu coșurile pline de roșii și ver
deață sau conopidă ; cită culoare trebuie să fie ! 
N-ar fi prima dată cind m-ar lămuri că fereastra 
lui nu dă nicidecum spre ceea ce îmi închipui eu, 
ci spre o curte interioară foarte îngustă cu tot 
felul de ambalaje inutile — o curte în care nu 
intră soarele și care n-are idee de culoarea verde 
a ierbii. Ultima dată cind l-am așteptat pe Dimi 
era foarte cald și mă amuzam văzind că dintr-un 
parc din apropiere veneau mai mulți tineri cu 
cămășile ude de ploaie în timp ce pe trotuarul 
meu nu era nici o urmă de apă. Portarul nu 
mi-a dat voie să intru la Dimi, stătea la intrare 
și citea „Sportul", nu puteam să-i explic de ce 
voiam să urc Ia el, era absurd să-i fi spus că nu 
credeam o iotă din tot ce-mi zisese și mai ales 
că fereastra lui ar putea să dea într-o curte inte
rioară. Aș fi vrut să intru puțin, doar cit să văd 
cu cine împarte biroul, dacă a fost sau nu trist 
în ziua aceea, oricum, ce-ar fi putut înțelege por
tarul din toate astea ?

L-am pindit un timp pe portar, dar nu-1 chema 
nici un telefon de nicăieri. Bărbați sau femei tre
ceau pe lingă el, il salutau și atita tot

Renunțasem. Am început să mă plimb un timp 
prin fața clădirii, ferestrele erau larg deschise 
și străluceau cu pete de lumină pe ele. Se strîn- 
seseră cițiva bărbați umăr la umăr pe trotuar ; 
printre mașinile care veniseră din satele de prin 
împrejurimi erau puse o serie de obstacole prin
tre care mașinile făceau slalom. Era vorba de un 
examen de conducere auto și mi se părea cara
ghios că adulții aceia puteau avea emoții. Cel de 
lingă mine eni mbrăcat în costum gri, cu 
cravată La git ; iși aștepta nerăbdător rîndul cu 
palmele umezite de emoție, pe care și le ștergea 
mereu cu o batistă uriașă. Cind i-a venit rîndul, 
a alergat cu niște pași caraghioși, trăgind inutil 
de portiera care nu vroia să se deschidă, apoi in 
sfîrșit s-a urcat și toate comenzile le făcea 
anapoda. Cei de pe trotuar 11 încurajau, ce e 
drept, dar celui cu costumul gri continua să nu-i 
iasă nid o manevra, instructorul a strigat la el 
să părăsească mașina, ce, iși bate joc de el, e 
prima oară cind sr urcă la volan ?

N-am simțit decit tirziu mina lui Dimi pe 
umărul meu. mă aștepți de mult, a întrebat, nu, 
l-am mințit eu. de-abia am venit Nu i-am spus 
nimic de portar și de intenția mea de a urca 
in birou.

...Am trecut pe lingă clădire, ferestrele erau la 
fel, cu pete de lumină pe ele și cu umbrele răs
frânte ale copacilor, incercam să ghicesc, dincolo 
de care geam poate fi biroul lui Dimi, și-o clipă 
chiar am aiul impresia eă-i ghicesc umerii aple
cați spre interior. Am rămas cu fruntea lăsată 
pe geam, uitlndu-mă pe trotuar, o femete bătrină 
iși sprijinea bastonul de zid. incercind să-și puna 
cumpărăturile intr-o plasă. într-o altă curte 
cineva iși spăla tr-apna, și-o clipă am zîmbit la 
gmdul că o colegă imi povestise cum soțul ei 
cumpărase de șapte ani mașină, nu condusese 
niciodată deși avea carnet de conducere, nu 
ie«ise cu ea nid măcar din garaj, in schimb stă
tea in fiecare zi și-o spăla, o gresa, dădea dru
mul la motor să audă cum merge, era îngrijorat 
zile întregi daca motorul nu mergea cum trebuie, 
chemase chiar un mecanic priceput care fusese 
uluit de mașina care stătea de atiția ani in garaj, 
pe butuci sau așa tot dracul ăla este, se mirase 
el. rr.a: apoi se obișnuise, ii făcuse pe plac, înce
puse să-i cinte in strună lui nea Toma. că in
tr-adevăr frir*le  erau slăbite, că șurubul cutare 
trebuia schimbat, că nu știu ce compresor era 
aiurea, și treptat-treptat o stricase de tot. Bine, 
m-am revoltat eu atunci, de ce nu schimbați 
mașina pe ceva util, de ce nu o vindeți dacă tot 
nu p'ecan nicăieri? Femeia m-a privit amuzată, 
apoi m-a întrebat : Pai de ce s-o vindem ? Zic 
mersi că n-are patima băutului, stan acasă și-mi 
vad de copt: șt d>: gătit și Mnt liniștită că-1 știu 
p- Hneă —une ' Numai eă povestea făcuse ocolul 
cartierului și cocvu U Întrebau foarte 
serios : nea Toma. cind plecați la Sinaia ? Iar ei 
răspundea foarte reset de fiecare dată cu același 
răspuns : chart:rucă. donimcă. Așa că nu peste 
mult timp, m-asn trezit că băiatul lui Dumitracbe 
:: strigi peste gard altuia, cam de-o virstă cu 
■ei cu se ion pbaoăaaa : Ducă «o crezi, n-a: de- 
cri «ă-i -".creta pe nea Torre Ihiunuă Șt după 
ati'ia atu de Unișze, parcă sai-a vemt nu șmu 
ora. așa. dmtr-ooa.k. să pun mina pe ceva, să 
sfarm dracului mașina aia. că au credeam e-o 
să ajungem de ria din pnctoa copiilor, nu-a 
spus ea—

• O aureolă neobișnuită a iluminat 
chipul femeilor în săptămîna pe care o 
încheiem. Ea a fost captată și de ca
merele de luat vederi, astfel că emi
siunile cu și despre femei mi s-au pă
rut deosebit de frumoase, inundate de 
o lumină secretă tulburătoare. Opera
torii și-au mișcat parcă mai lin came
rele de luat vederi, unghiurile de fil
mare au fost parcă mai dulci, mai 
apropiate, fondul sonor mai discret, 
mai duios, întrebările reporterilor mai 
firești și mai tandre. Da, Ele, femeile 
contemporanele ni s-au arătat în 
această săptămină într-o lumină nouă, 
sărbătorească. Chipul lor, Înconjurat 
de acea aureolă neobișnuită, ni s-a 
părut mai apropiat, mai frumos. 
Iată-le in fața reporterilor ușor emo
ționate, bucuroase. Iat-o pe Anca 
Păduroiu (emisiunea „Contempora
nele noastre", de marți), președinta 
C.A.P.-ului din Comișani, o femeie de 
o bunătate deosebită, o femeie deli
cată, marcată de muncă și de 
răspunderea care ii apasă pe umeri : 
„eu sint un om de rind care s-a ridi
cat prin muncă, muncind am învățat 
să fiu om" ; iat-o pe femeia construc
tor (din modestie nici măcar nu-șl 
pronunță răspicat numele) țtnînd în 
mină un mănunchi de ghiocei : „nu e 
ușor să fii și mamă, și soție, și mun
citoare : pentru asta eu le consider pe 
femei foarte dirze, foarte curajoase, le 
urez multă sănătate și fericire" ; iat-o 
pe Elena Dumitrescu, muncitoare la 
„Electroputere", o femele foarte tinără 
intr-un colectiv de muncă a cărui me
die de virstă nu depășește 21 de ani : 
„ce mult s-a transformat orașul meu 
în ultima vreme, nu-1 mai recunoști" ; 
iat-o pe Eva OIosz, profesoara de de
sen din Covasna, autoarea unor splen
dide tapiserii, realizate cu o dexteri-

Cind am ajtma ai tnaazna aproape de casă, 
m-am dat jos și am men o bucată de drum, dru
mul meu trecea pe lingă o creșă. mai trecusem 
și altă dată pe acolo, lin Dimi nu-i plăceau copiii, 
nu mi-o spusese dar imi dădeam seama după 
felul in care ii privea, n-diferent, sau felul cum 
vorbea cu ei, așa cum ai fi vorbit cu un adult, 
copiii rămineau nedumeriți. Mai trecusem cu 
Dimi pe lingă creșă. de obicei aveam drum pe 
aid seara, cind copiii erau culcați, și rămineam 
o clipă in urma lui, lipindu-mi fața de gardul de 
sirmă, uneori zăreau la ni si par vreo găleată 
uitată, leagănele re balansau oșor in vint. într-o 
altă dimineață trecusem pe acolo cu el, puștii 
erau pe afară, toți îmbrăca ți in chilot alb și 
maiou, erau zed de copii și era o in rin tare să-i 
privești, parcă sint niște iepuri mici, nu ți re 
pare ? l-am întrebat, și l-am luat de mină pe 
Dimi obligindu-1 să se uite spre ei, aș fi stat așa 
ore întregi admirindu-L Unul din ei iși rătăcise 
mingea prin iarbă, aproape de gard, și dnd s-a 
apropiat s-o ia, Dimi s-a așezat mai aproape de 
gard și l-a strigat deodată, încet, să nu-1 sperie : 
pst ! Puștiul a venit, deloc mirat, avea atita în
credere in noi incit aproape că m-am speriat ; 
cu mingea in mină, in ierburile care-i veneau 
pină aproape de umeri, s-a înfipt in fața noastră, 
intre noi gardul parcă dispăruse și fiecare il pin- 
dea pe celălalt Apoi cel mic l-a Întrebat pe Dimi, 
fără nid o legătură cu mingea pierdută in iarbă, 
ca și cum întrebarea asta o avea pregătită pentru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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oridne, oricînd, chiar și acum cînd fusese între
rupt din joc ; cînd vine mămica mea ? Miine — 
spusese grăbit Dimi, iar eu, deși nu fusesem în
trebată, i-am spus în același timp cu el: astăzi. 
Puștiul s-a uitat pe rind Ia noi, amindoi păream 
poate la fel de neserioși în gindul lui, în cine 
trebuia să creadă mai întii ? De ce-1 minți, mă 
întrebase Dimi, dar nu-și întorsese fața spre 
mine, continua să se uite intens la copil, parcă 
atunci descoperea copilăria altuia pentru prima 
oară, numai că puștiul a plecat fără să se mai 
uite la vreunul din noi, cu mingea uriașă in 
brațe, care-i lăsa, sint convinsă, o pată de iarbă 
și pămînt pe albul maioului. Parcă ar fi niște 
iepuri mici, m-am trezit că-i repet lui Dimi, și el 
adăugase, da, niște iepuri de casă, și n-am sesi
zat dacă era sau nu ironie în glasul lui.

Acum aveam să trec din nou pe lingă creșă, 
copiii probabil plecaseră în vreo colonie, nu se 
vedea nimeni în curtea aceea mare ; iarba fusese 
nu de mult cosită, și-așa, de-o palmă de-asupra 
pămîntului, mi se părea urîtă, arsă de soare cum 
era, mi se părea că văd în față un copil în prima 
lui zi de școală, tuns de pletele care-i marcaseră 
zilele de joacă, cu tot corpul bronzat, numai cu 
fruntea de citeva degete albă, pe unde nu apuca
se să î-o atingă soarele.

...Cînd am ajuns aproape de gard, m-am des
călțat de sandale și-am mers un timp pe asfaltul 
încins, am ocolit pe lingă blocuri spre dunga de 
clmp de la marginea orașului, plin de grîu și de 
maci, pe unde mă plimbam cu Dimi aproape in 
fiecare seară ; lui îi plăcea să mergem împreună 
pe cimp, mai mergeau și alții la grîu. Dimi avea 
sentimentul că e acasă, cel puțin așa cred, griul 
îl făcea mai înalt, mai sigur pe el, se bucura că și 
alții merg la griu, uneori se încrunta cind vreun 
copil scăpat din mina părinților se tăvălea prin

Margareta Sterian : „4 personaje folclorice**

grîu, ascunzindu-se după spice sau mai rupea 
citeva din ele, cu palmele tăiate de tulpinele lor, 
amețit ca și noi de răcoarea care venea de sub 
ele. Nu îndrăzneam să mă bucur decit cu Dimi 
alături, il simțeam fericit lingă mine, il simțeam 
mai bun. mai înțelegător chiar și cu copiii in cli
pele acelea. Atunci încerca să-i înțeleagă și la 
revolta mea in fața spicelor aplecate spre pămînt 
de parcă trecuse . ploaie cu pietre, le lua a- 
pArarea : n-ai ce să le faci, zicea et nu se pot 
juca iu casă. un pot alerga aia țipa, că se aud 
bătăi in caloriferul de sus sau de-aiurea din bloc. 
Uneori alerggna cu Dimi prin lanul de griu. 
făeeam un buchet de mad uriaș, ca să Ie pot 
prinde mirosul, erau toate așa de subțiri și pe
talele erau atit de șterse incit la puțin timp după 
ce Ie culegeai, erai obligat parcă să le lași mai 
departe in lan, ca și cum acolo le-ar fi stat cel 
mai bine. Țin minte că de multe ori Dimi lăsa 
cărțile pe masă, enervat de țînțari sau poate de 
căldura care intra prin geamul deschis, il urmă
ream cu genele întredeschise, prefăcindu-mă că 
dorm, adulmeca parcă ceva anume în noapte, 
ceva ce-mi scăpa, se apleca peste tocul ferestrei, 
cu picioarele ușor deslipite de parchet, intuiția 
mea de femeie îmi spunea că ceva ce vede și sim
te el dincolo de fereastră îi dădea poate un senti
ment mai intens decit dragostea pentru vreo 
femeie .cerul se mai albea o idee, se mai auzea 
un cocoș, departe, la marginea pămîntului. Dimi 
se plimba in spațiul îngust dintre masă și reca- 
mier, iși întorcea o pagină de la carte, încerca 
să deschidă vreun caiet, auzeam, știam fiecare 
mișcare, apoi nu se mai auzea nimic, știam că 
mă privește, se apropia de mine acoperindu-mi 
umărul eu cearșaful, își lua canadiana și 
bascheții in mină ca să nu mă trezească și ple
ca pindindu-și proprii săi pași ca să nu se dea de 
gol. N-am știut unde merge in prima lui noapte, 
imi închipuiam, ca orice femeie, că are vreo aven
tură, am aflai ceva mai tirziu cînd, întoreîndu-se, 
mirosea a răcoare, era sigur că drumul lui trecea 
pe lingă lan, de aici nu mai știam nimic, era cu 
totul deosebit, un miros de maci, griu și pămînt, 
și cind i-am spus asta a ris așa cum nu-1 vedeam 
prea des. N-am crezut sau n-am vrut să cred 

mult timp, pină cînd într-o seară și-a împins car
tea la o parte, știam că gestul era suficient, era 
semnul că nu mai putea citi un rind, s-a uitat Ja 
mine și ca de obicei m-am prefăcut că dorm, imi 
plăcea să-i dau certitudinea asta. L-am auzit 
rupîndu-și o foaie, a scris ceva pe ea, a trecut pe 
lingă mine acoperindu-mi ca de obicei umerii și 
a plecat. L-am așteptat să coboare treptele, am 
sărit aruncindu-mi cearșaful ; pe foaia de pe 
masă era scris sint la grîu, numai că în locul 
griului erau desenate două spice cu boabele 
rotunde și inițiala lui pe jumătate de pagină. 
M-am îmbrăcat repede, aproape fugind pe scări, 
lăsind veioza aprinsă în cameră și coborind trep
tele aproape de ziduri pină la parter. Dimi se 
oprise să-și tragă bascheții pe picior și să-și lege 
șireturile. L-am urmărit pe Dimi in noaptea a- 
ceea pină la marginea orașului, era o curiozitate 
a mea, îmi doream foarte mult să știu ,ce face, 
ce se intîmplă cu el. Alerga aproape, în fața mea, 
mi-era greu să mă țin pe urmele lui, plecasem 
fără sandale și mă înțepasem adine în talpă, dar 
n-aveam timp să mă opresc, l-aș fi pierdut din 
ochi. L-am văzut cum ajunge în griu, ii vedeam 
umerii largi, nu s-a uitat nici o clipă înapoi, l-am 
văzut cum iși dezbracă canadiana și cămașa, și 
cum stă așa, in bătaia vintului. Aluneca tot mai 
mult, ca o pată de umbră prin griu pină nu s-a 
mai zărit, o clipă am vrut să-l strig, să nu mă 
lase acolo, la margine, mi-era frică să mă întorc 
singură, am făcut chiar gestul cu mina de che
mare înapoi, drumul la intoarcere îmi părea 
mult mai lung.

Am ajuns înaintea lui acasă, am stat mult timp 
pe marginea patului pină cind i-am auzit pașii 
lingă ușă, i-am simțit un timp răsuflarea fier
binte lingă mine apleeîndu-se să-mi aranjeze 
cearșaful pe umeri și i-am simțit privirea pe 
glezne, pe piciorul zgiriat, simțeam lumina veio- 
zei dîndu-mă de gol, îmi prefăceam aceeași răsu
flare regulată, dar el rămăsese încremenit

...Aproape de casă mi-am pus sandalele in 
picioare sprijinindu-mă de cutia de scrisori, 
și-am urcat cu liftul. Sus era răcoare. Acvariul 
era gol, cu urme verzi pe marginea lui, cu fire 
de nisip și scoici in el. îmi aminteam de fiecare 
dacă cind intram in cameră de prima mea ple
care departe de Dimi, vroiam să las impresia că 
nu-mi pasă și ca dovadă plecasem cu foarte pu
țin timp înainte de-a veni el, aproape că trecu
sem unul pe lingă altul, am plecat lăsindu-i pe 
birou o listă de zece porunci banale referitoare 
la mincarea din frigider, la cămășile călcate cu 
grijă, pe care trebuia să le schimbe în fiecare zi, 
iar la a zecea poruncă îi scrisesem să nu uite să 
schimbe apa la pești, lucru pe care — mi-a seni 
el — l-a făcut conștiincios, mai ales că de ani de 
zile nu mai existase „picior" de pește in acvariu. 
Acvariul era o amintire mai veche, rămasă 
numai pentru mine, pentru că de cite ori ai mu 
se hotărau să arunce din prea multele lucruri 
care ajunseseră să ne sufoce, începeau cu acva
riul acela monstruos, ca o cușcă cu pereții d" 
sticlă, plină de ochii inexpresivi ca la melcii cu 
irisul ieșit in afară ai cine știe căror pești dece
dați înainte de-a-i fi cunoscut, mă urmăreau 
neplăcut atunci cînd, mai mică fiind, eram închi
să in camera peștilor, așa cum o botezase tata, 
care mă lua calm de mină și mă așeza in fața 
acvariului cu amprentele verzui din el. Știa că 
e cea mai grea pedeapsă pentru mine de a rămi
ne acolo, n-aream decit să-mi cer iertare sau să 
mă apăr pentru cece ce făcusem, dar cum nici 
nu acceptam vreuna din metodele astea, și o altă 
cale de mijloc nu exista, mă supuneam făcin- 
du-mi curaj că nu voi apuca să stau prea mult 
acolo, că oricum, tatii i se făcea milă de mine 
și-mi aducea grațierea, la insistențele mamei, 
care știa ea pe alții care făceau altele și mai și. 
Și tata, care-și dorise un băiat și nu-1 avusese, 
dar avusese in schimb uimirea de a-și vedea fiica 
dind cu praștia după vrăbii sau bătindu-se cu 
băieții. Chiar și după ce nu mai fusese, sau poate 
de aceea, acvariul rămăsese mai departe, și după 
atiția ani, uneori, stăteam singură lingă el, uitin- 
du-mă mult timp la sticla ca niște lentile groase 
de ochelari cu imaginea concavă și rămineam 
hipnotizată, reușind să recompun spaima după- 
amiezilor cind, inutil, n-avea cine să mă mai ia 
de mină și să mă aducă in fața fotoliului (dacă 
ai fost rău, stai aici, spunea tata, ca și cum s-ar 
fi adresat unui fiu, stai de vorbă cu peștii, cu 
altcineva n-ai voie să discuți).

O mai simțeam uneori pe mama răsucindu-și 
pașii prin antreu, căutind motiv să intre in ca
meră, eu oricum aveam tăria să nu scot un cuvint 
o după amiază întreagă, și tata știa că mă supune 
la o grea încercare, întrucit aveam obiceiul să 
vorbesc mereu, nici la masă nu-mi stătea gura o 
clipă. Tata, cu un fel de mindrie cînd vedea că 
ascultă toți copiii de mine, și care-și închipuia 
că mă voi face avocat, mama, cu triumful femeii 
care suferise atiția ani ironia vecinelor în fața 
cărora refuzam să mă produc și care-mi porun
ceau să vorbesc, asigurîndu-mă că nu am limbă, 
lucru pe care-1 respingeam, ideea revoltîndu-mă 
în așa hal incit mă vedeam silită să le demon
strez, e drept, nu prea elegant, contrariul...
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Spectacol de anvergură, impunînd 
prin monumentalitatea montării dar și 
prin viziunea de largă respirație ar
tistică, „Eduard al II-lea“ de Cris- 
topher Marlowe este fără îndoială un 
eveniment. Dublu, dacă ne gindim că 
avem de a face cu prima versiune ro
mânească a textului, semnată de Ma
rius Robescu și Mircea Marin. Ale- 
gind această piesă de referință pen
tru teatrul elisabetan dinaintea lui 
Shakespeare, regizorul a fost tentat 
atit de resorturile subterane ale uni
versului uman, dar, mai ales, de ten
siunea creată de ele în planul politic 
aproape întotdeauna organic suprapus. 
Discrepanta dintre cele două ipostaze 
va forma aici substanța tragediei, ezi
tare perpetuă în virtutea unei ire- 
presibile alegeri. Dacă acesta va fi 
destinul lui Eduard al II-lea, rege 
înlănțuit de propriile-i dorințe, însă, 
precum Lear, iluminat la contactul cu 
mizeria și suferința omenească, cei
lalți — curteni, conjurați, rude, — 
revoltați și, in fond, oportuniști, în
șelați de variantele optimiste ale ace
leiași înstrăinări, proteică și atotcu
prinzătoare. rămin circumscriși în 
limitele unei fatale inerții. Traiectoria 
personajului central se recompune 
astfel prin reflex Ia geografia morală 
a lumii. Regizorul Mircea Ma
rin a construit un edificiu cu mai 
multe nivele, incercind să dea o 
imagine globală asupra tramei marlo- 
wiene în care factorul moral nu este 
totuși cel dinții. Adevărata dramă 
politică, deși generată „la vedere" de 
manechinele puterii, ne este sugerată 
doar prin degringolada acestora. Nu 
există victime nevinovate sau ele 
sint lipsite de pregnanța care le-ar 
putea absolvi. Teatru „negru", spec
tacolul Teatrului Dramatic din Bra-

Eduard
al 11-lea

șov are ceva din violența și grotescul 
unui alt spectacol vizionat cu ani in 
urmă, „Arden din Feversham". Acolo 
însă puritatea stilistică atingea per
fecțiunea, dispensindu-se de accesorii 
sau elemente de recuzită. Mircea 
Marin acordă mai puțină importantă 
formalului, discursul său este brutal, 
uneori neomogen, obsedat de plastică 
și mișcare, dar punind accent și pe 
simbolismul legat de scenografie și 
costum. Decorul creat de Mihai Mă- 
descu în care cețoasa, fantomatica 
verticalitate barocă covîrșește spațiul 
conflictual, este incărcat de semne 
pre-vestitoare. Grupuri de păpuși 
suspendate pe practicabile, închipuind 
curteni, participă ca un cor mut la 
desfășurarea acțiunii, refuzindu-și a- 
sistența în fața decăderii și a sufe
rinței. Sigur că spațiul restrins al 
cronicii nu permite o analiză deta
liată a modului în care operează sis
temul de semne în spectacol, dar fa
cem o ultimă mențiune pentru exce
lența cu care o întreagă trupă a 
reușit să se implice intr-o asemenea 
întreprindere de proporții. Astfel, 

'Mircea Andteescu demonstrează o 
nebănuită disponibilitate creatoare în 
rolul titular, pe rare am dori-o obiec
tivată și cu alte ocazii. Costache Babii 
întruchipează păstos pe favoritul 
Gaveston, Dan Dobre joacă interiori
zat drama nobilului Kent. Apoi. Lu
minița Blănaru construiește o apariție 
similară cu a viitoarelor eroine sha
kespeariene. Constanta Comănoiu și 
Dan Săndulescu se remarcă în roluri 
de pregnantă caracterologie. Ca și 
Nicolae C. Nicolae, traduclnd scenic 
admirabil semnificația unui personaj 
nefast.

Valentin Dumitrescu

„Cursa"

pe cont propriu
Cursa, primul film al lui Mircea 

Daneliuc, ne-a descoperit un regizor 
a cărui personalitate intrecea cu mult 
condiția debutantului — și nu jude
cind după valoarea de unicat a filmu
lui său (irepetabil la urma urmelor !), 
ci datorită calității observației umanu
lui, datorită timbrului atit de curat al 
stilului său cinematografic.

Și iată că acum, la al doilea film al 
său, Mircea Daneliuc renunță la 
„cursa" pe cont propriu intrind in 
acest uriaș maraton care este filmul 
„polițist" — competiție în care, ca să 
„te vezi", trebuie să ai cu adevărat o 
personalitate ieșită din comun. Condi
ția alergătorului singuratic este înlo
cuită in Ediție specială de aceea a 
participantului la un pariu in care da
tele personale trebuie să reziste la 
proba de foc a comparației și, trebuie 
spus, filmul este o victorie. — și nu 
numai pentru cinematografia noastră 
care, chiar în genul acesta, s-a ilus
trat prin citeva foarte bune realizări.

Totuși. Ediție specială se tace re
marcat nu atit prin elementele de gen 
ci prin calități care țin tot de 
vocația regizorului Mircea Dane
liuc nu inventează așadar în domeniul 
recuzitei filmului polițist și nici in 
datele filmului politic, scenariul scris 
de el în colaborare cu Beno Meirovici 
fiind, din acest punct de vedere, doar 
un pretext. Pornind insă de aici, fil
mul se împlinește printr-o remarcabi
lă reconstituire tipologică, printr-o 
subtilă analiză psihologică, printr-o 
atmosferă numai a sa in care sordi
dul se Intilnește cu aria de operetă 
într-o foarte specială combinație. Nu 
virtuțile sale in gen fac din Ediție 
specială un eventment, ci povestea de 
dragoste pe care o cuprinde, urmărită 
cu o gingășie și o ingenuitate in care 

il recunoaște pe Mircea Daneliuc din 
Cursa, care ne-a cucerit prin forța sa 
de sugestie și mai puțin prin calități 
extraprofesionale la care, acum, se 
face atit de des apel. Ioana Crăciu- 
nescu, interpreta Adaldsei, debutează 
cu o creație antologică, pe care doar 
un regizor de talia lui Daneliuc pu
tea să o prevadă și să o controleze in 
cele mai imperceptibile nuanțe ale 
sale. Ștefan Iordache, in rolul repor
terului de senzație, dar mai ales în 
acela de „erou" urmărit de privirea 
admirativă a fetei, compune un perso
naj care rezistă oricărei comparații — 
pe care îl înzestrează cu darul de a se 
tulbura profund omenește In fata fru
mosului și uritului deopotrivă, a agre
siunii și generozității totodată. In sfîr
șit, în postura sa de actor, Mircea 
Daneliuc nu este mai prejos decit în 
aceea de regizor.

Umorul, tăietura nervoasă a acțiu
nii, fără căderi de ritm, cu o grabă 
care poate fi luată drept neglijentă, 
dar care nu este decit o nestinsă poftă 
de concret, pun spectatorul intr-o po
ziție incomodă, dindu-i sentimentul 
că, pentru a fi tot timpul „în centrul 
evenimentelor", trebuie să renunțe la 
comodități de gindire. Ia obișnuința 
'de-a primi totul de-a gata. Sacrificiul 
pe care il facem este insă răsplătit 
prin senzația de autentic, de firesc — 
aventură de cea mai bună calitate ar
tistică pe care o trăim împreună cu 
regizorul, cu interpreții filmului și cu 
toți ceilalți realizatori dintre care țin 
să-1 amintesc în mod special pe Florin- 
Mihăilescu. datorită căruia imaginea 
se armonizează perfect la ansamblu.

Un film de certă valoare, un oma
giu sobru, emoționant, adus luptei co
muniștilor in ilegalitate.

Nicolae Mateescn
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tate uimitoare ; iat-o, in sfîrșit, pe 
Constanța Istrătescu, cercetătoare la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului : „doborirea 
unui copac din pădure îți provoacă un 
fel de durere"
• Emisiunea „Noi femeile" a adus 

în fața noastră o altă galerie de por
trete feminine, la fel de Interesantă. 
O muncitoare de la întreprinderea 
„Crinul" — 20 de ani in producție, 
„școală de maiștri la seral, făcută din 
ambiția de-a mă pregăti" ; Constanța 
Buzea — poetă — cit de delicat și de 
pătrunzător poate să sune poezia por
nită din inima unei femei in acest in- 
ceput de martie : „Pădurile sint vineți 
de singele lor harnic" ; Susana Paudi, 
muncitoare la întreprinderea de con
fecții din Satu Mare : „aici sintem cu 
toții prieteni, muncim împreună cu 
bucurie" ; Maria Luize, laborantă la 
întreprinderea „Biofarm" : „meseria 
de laborant mi se pare una din cele 
mai potrivite pentru femei, ți se cere 
delicatețe, pedanterie, se lucrează cu 
zecimi de miligrame" ; Adelina Oprea, 
directoarea I.A.S.-ului din Pitești : „cea 
mai importantă latură a muncii mele 
o consider munca cu omul".
• Spectacolul TV de miercuri seara, 

dedicat „Zilei femeii" a fost o reușită 
deplină. La polul opus se situează 
piesa „între noi doi n-a fost decit tă
cere" de Lia Crișan. realizare modestă, 
atît ca text cit și ca interpretare. Su
biectul „confecționat", personaje ne
verosimile, replici nefirești, pline de 
clișee, „teză" expusă didacticist, inter
pretare lipsită de strălucire : iată cite
va din motivele pentru care piesa nu 
ne-a plăcut.

Mircea Florin Șandru

â
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Și Dimi, care nu uitase nimic, sau cel puțin 

așa Îmi scrisese intr-o scrisoare, și care schim
base apa la pești, una din cele zece porunci pe 
care o îndeplinise cu plăcere, pentru că la întoar
cere găsisem acvariul plin cu apă proaspătă in 
care înotau cuminți niște peștișori subțiri ca ața 
și frumos colorați. Și Dimi, surprins lingă 
acvariu, discutind cu ei sau certindu-i că sint 
prea lacomi .Frigiderul rămăsese la fel de plin, 
numai ceștile de cafea îl trădau și resturile de 
sandvișuri făcute în goană.

Intr-o altă zi am plecat cu Dimi acasă la el. 
la părinții lui care țineau să mă cunoască, și 
mi-am adus aminte de pești ceva mai tîrziu, abia 
în tren. Nu se intimplă nimic, mă asigurase el, 
stăm puțin și venim inapoi. Totuși am rămas mai 
mult decit plănuisem. Mama lui Dimi după mine 
trimisese, e drept, dar simțea că e singurul gest 
prin care ar putea să-l mai aducă pe Dimi lingă 
ea. Abia intr-un tîrziu și-a adus aminte de mine 
și apropiindu-se, mă întrebase cu buzele strînse 
„tu ești ?“ și-n întrebare nu era atit curiozitate, 
cit acuzația că am îndrăznit să i-1 iau eu, tocmai 
eu, care nu prea aveam șansa să semăn cu altele, 
prietenele de pe acolo ale fiului, ce mai, femei 
in toată puterea cuvîntului. Nici măcar o rochie 
ca lumea, zău așa, am auzit-o spunind, și deși 
imprudența de-a veni în blugi și In niște pantofi 
ușori de pînză, a fost reparată a doua zi, imbră- 
cindu-mi rochia care-mi plăcea cel mai mult și 
cu sandalele care costaseră o avere, cum spunea 
mama, a refuzat să iasă cu noi în oraș. A trebuit, 
e drept, să mai răminem o zi, năvăliseră vreo 
patru perechi de bunici, fel de fel de verișoare, 
sub cele mai diferite pretexte, mă lăsam descu
sută și lansam cele mai inutile amănunte despre 
mine, maică-sa făcea mereu cafele și auzeam 
cum mă birfea dincolo, în fața surorilor ei : auzi 
pe cine îmi aduce în casă, o idee de femeie, și 
vocea ei gituită de emoție. Ne așezasem împreu
nă la masă, în fața paharelor de vin și-n fața 
cafelelor, cineva avusese ideea să ascultăm niște 
balade, și acolo, în fața mea, pe masă, parcă dis
păruseră toate ceștile, nu mai exista decit pădu
rea de mesteceni în care fusesem dimineața. Tre
cusem dincolo de debarcader, din pădure se ridi
case ceața, rămăseseră doar niște aburi la rădă
cina vreunui copac, pădurea refuzase parcă iama, 
nu rămăseseră decit frunzele uscate de anul tre
cut, ceva intermediar intre trei anotimpuri și 
nimic fixat încă, am trecut pe marginea 
apei, rămăseseră doi pescari pe mal, dar 
nici unul nu ridicase capul. Apoi trecerea prin 
pădure, pe lingă mesteceni, un aer jilav și mer
sul nostru pe cărare, mereu înainte, grăbiți, 
fără să știm de ce, poate doar faptul că intra
rea noastră in pădure însemna despărțirea de 
oameni, fie și pentru citeva ceasuri. Ne simțeam 

\bine, poate .numai pădurea să fi avut ceva aa- 
til, asta-mi venise deodată și vroiam aă i-« 
spun lui Dimi, dar n-am mai avut timp. Foș
nise ceva in spatele nostru .stăteam pe maL k>- 
cepuseră să mă doară ochii de apele gaibe 
care curgeau spre pori, la vale, vroiam ta-i 
propun lui Dimi un joc cu pietrele care «r 
de mai multe ori aruncate pe suprafața apei. 
Dimi făcuse chiar cițiva pași spre margine sâ 
le aleagă. Rămăsesem cu capul pe frunzele us
cate și cu urechea lipită de pămtnt, am m» 
impresia că se apropie cineva de not, simțeau: 
că merge cineva pe urmele noastre. Am vrut 
să-l strig pe Dinu, dar n-am mai avut timp. 
In locul cafelelor de pe masă vedeam acum 
fuga mea prin pădure, printre mesteceni, no 
auzeam decit țipătul lui Dimi in spatele meu. 
simțeam nevoia să renunț la tot ce este grea ca 
îmbrăcăminte pe mine, Îmi simțeau comete 
afundindu-se printre frunze, tmpterficteAj-se te 
rădăcini, mestecenii se izbeau ea trmefeiunte 
unul de altul, ciorapii mi ae agățaaert de fieca
re tufă, iularul il pierdusem rine ștte pe tstde. 
Aproape de șosea mă oprisem, dinspre meste
ceni nu se mai auzea nimic, era atita liniște 
cind apăruse Dimi. doer părul lui răvășit ri 
miinile pătate parcă de seama unor fructe ne
cunoscute... Pe șosea nu mai era nimeni ne 
luasem de mină fără sa ne spunem ceva, de-o 
parte și de alta albia pădurilor amestecate In 
ceață, drumul la întoarcere il făceam prin mij
locul șoselei pe care nu trecea nici o mașină. 
Aproape de oraș m-am oprit lingă o piatră kilo
metrică, cu spatele la mesteceni, și-am rămas 
așa un timp, uitindu-ne unul la altul. Minutele 
cind ne-am întors, cind a trebuit să mă schimb, 
în vreme ce Dimi ii ținea de vorbă pe ai Im. 
mi s-au părut cele mai lungi. Pe masa cu cești
le de cafea, nu aveam să văd, citeva ceasuri 
mai tîrziu, decit o roată uriașă de brațele băr
baților deasupra frunzelor uscate. Părul meu 
cafeniu avea o șuviță albă care-mi amintea de 
mesteceni, n-am vrut niciodată s-o vopsesc, 
poate pentru că lui îi plăceau mestecenii și din 
cauza asta n-am putut niciodată să uit ceva...

La întoarcerea mea acasă n-a mai fost nevoie 
să aprind lumina, știam că nu voi găsi decit 
oasele peștilor cu care Dimi discuta uneori se
rios, certindu-i, ca de obicei, pentru lăcomia lor.

Aveam să-l aud vorbind tot așa cu copiii, la 
fel de grav, de parcă ar fi avut în fața lui niște 
adulți. Aș fi plîns inutil, erau aceleași urme de 
verde inchis pe marginea acvariului, același 
nisip stors de apă. în noaptea aceea Dimi a ră
mas la mine, și-am stat veghind moartea ace
lor pești uitindu-ne la acvariu, urmărindu-i 
direle verzi, parcă trase cu cretă.

îl așteptam pe Dimi să vină, urma să plecăm 
amîndoi, era ultima noapte petrecută în came
ra peștilor, simțeam cum se izbesc de geamu
rile întredeschise gîndacii de-afară și cum or
biți de lumină cad și se risipesc pe parchet.

Și așteptindu-1 pe Dimi să vină mal repede, 
cu pumnii uitați deschiși pe marginea fotoliu
lui, aveam senzația că din ei vine biziitul e- 
nervant al gîndacilor și în sfirșit certitudinea 
că niciodată, da, niciodată, nu mi-a fost frică 
de acvariu, că poate greșeam conștientă, ca să 
fiu închisă în camera peștilor, dovadă că re
nunțăm întotdeauna la lucruri care ne-au pro
vocat vreodată frică, iar eu nu renunțasem la 
acvariu nici mai tîrziu, nici acum. Aveam sen
zația că într-o zi aș putea să uit să aștept, 
și-atunci s-ar fi petrecut o schimbare cu mine, 
de lucrul acesta trebuia să mă tem cel ma' 
mult, și că nici intr-un caz de pești, nu de ei 
trebuia să mi se facă frică.

f radio

profira 
mihăilescu

Șoaptă

Și toamna...

Prea multă resemnare

Vis de amforă
unda sint zilele veți 
cind țineam soarele i» palme, 
prea lacomă de căldură 
purtam pe umeri ramuri mătăsoase 
in care nopțile iți ascundeau tainele 
iar poala mea era plină de trandafiri

chipurile celor pe care r-aei iubii cratec. 
prieteni buni cu gânduri ce uu udicr*  iu ce 
ți închinam cupele rătăcitoare idoEter de tel 
(in care mustea vinul cel de rtao «esn că)

astăzi toc sub umbrele pleoapelor 
ca o nedreptate a jertfea vefeaate 
cind de cenuțe taci mutai nu se mai 
oprit de somnul iernă—

Oana Popa Hogiu : „Șantierul naval 
Constanta'

Voci
pentru eternitate

[~debwt j cora zamfira 
corodeanu

asfintMsub stele
l. Mtraoeta latotderuno o tettdntec te alge 

pram pr te n o căluți te marc «tropi ți te virate ti
nere ta tra nopți la trei oetațctesuri sub nrt. 
OM ie taturceai iota umu. suațeam Suxul tot

veronica 
galiș

Vocalele limbii române

cornelia 
djigola

tonte crăpăturii*. Ara tras berea ia mal p m-*m 
du» tactas la el: „Noroc. Mtrine !■

Ața cum in ceru nostru veșnic rumina 
Hapul de aur al limbii române.

plastică

p J Patru sculptori 
tineri

$< ănd teamna târzie spre iwnâ w-nclină 
Mai râmine o frunză intr-un plop de lumină

Cerbul magic

Făta ta stan că ute-a O

Frumasta cerb pe care noi 
L-om vrut troleu de vânătoare 
Și care-a tocul nostru bea 
Adinca Inrriminr mare.

muzică '

m j

Septembrie
Macină macină septembrie 
molețeala oaselor ți-a cărnii 
ie nopțile tale umede ți reci

macină macină septembrie 
goana ți urma pașilor lui 
prețuind in cumpăna echinocțiului 
anii adunați cu grijă

macină macină septembrie 
cearcănele încă veni ale frunzelor 
aruncate pe-obrazul ingălbenit de vreme

marină macină septembrie 
piatra sinilor copți ți 
arsul lut al pintecului nerodit 
m nici-o primăvară

ți fă-mă peste noapte, septembrie 
vie in soare
bună de cules

Poem
Na ți-am putut dărui 
o grădină luminată de aștri 
sau roză de-atita senzualitate 
pictură necuprinsă a lui Bosch.

Dor m-am gindit câ niciodată 
zodia scorpionului nu va mai fi 
ta fel de luminoasă cu mine ți 
zilele frumoase de noiembrie s-or sfirși.

Nu ți-am putut dărui zorile 
osa cum le-așteptasem o noapte 
legânindu-ne intre coapsele dealurilor 
părăsite din graba regăsirii noastre.

Dar mă întreb pină-n zori 
ce faci și mai ales pentru ce 
iți trebuie atita liniște in trup 
de ai luat-o ți pe-a mea cu tine î

Păsări albe, 
păsări negre 
Palma întinsă ca o aripă 
se face piedestal de piatră 
odihnei zborului promis...

Păsări albe, păsări negre 
desprind de pe umerii inălțați 
adevărate trepte ce duc nicăieri

Ochii, doar ochii-și păstrează lumina 
verde a ferestrelor deschise către oriunde 
in căutarea zborului pierdut...

Păsări albe, păsări negre 
din tuș, sau din piatră 
din cărbune sau lumină

Păsări obs, păsări negre 
veșmint abandonat aevea 
de miri ți mirese uitate 

de hime.

Rugă
iartă-mă mamă 
brațele-mi uscate 
nu ou puterea leagănului 
ce ne-ai fost tu aevea.

iartă-mă mamă 
pentru obrazul încercănat 
de plinsul pruncilor 
pierduți m lume.

iartă-mă mamă, dacă poți 
ți gindețte-te la liniștea 
aibă, curată a camerelor 
adunată pentru tine 
intr-o surdă pocăință.

Mirificele instrumente 

ale muzicii
în fața geamului era cireșul. Iubitul 

cireș înghețat in iarnă. Și se zbătea 
creanga lui înmărmurită lovind gea
mul și chemîndu-te afară, teamă fiin- 
du-i de singurătate. Și tu erai singur 
în casă așa cum el era singur afară, 
în ziua aceea n-ai fi dorit pe nimeni 
in preajmă, i-ai fi trimis pe cei 
dragi in casa de peste drum. Ai fi 
rămas numai tu, cu cireșul, despărțlți 
de tăișul ascuțit al geamului care, 
cu o severitate inconștientă separa 
două lumi ce s-ar fi dorit alături. Ce 
sint gindurile de mai sus ? Amintiri 
din viitor pe care le trăiesc cu ochii 
închiși. Sint sigură că, odată, voi 
avea în fața geamului un cireș, în
tr-o iarnă, înghețat și dornic de 
căldură. Sint sigură că va fi o zi 
unică în care nu voi primi lîngă 
mine pe nici unul din cei dragi și 
voi rămîne numai eu cu mine, cu în
serarea și cu zbaterea cireșului în 
iarnă. Voi spune că fac ce vreau și 
nu voi face nimic, înfiorată de liniș
tea peste care voi fi stăpînă absolută. 
Nici îndepărtata și mult lucitoarea 
Casiopee, constelație ce m-a fascinat 
întotdeauna, nu mă va abate de la 
hotărirea mea de a rămîne cu obloa
nele trase peste noaptea înstelată din 
fereastră.

Numai ele, glasurile acelea ascultate 
cu evlavie, numai ele mă vor putea 
invada, copleși, ului, vor aduce după 
ele întreaga personalitate a celor ce 
le-au purtat. Namai ele, glasurile, 
vor avea puterea să-mi tulbure li

niștea. Și ele intră pe ușă, pe fe
reastră, pe hornul casei, ele intră in 
casa mea și acum, in fiecare simbătă, 
ele vin și alungă cu forța lor tot răul 
ce mi s-ar putea intimplă. Șl atunci 
ei sint cu mine aici, aproape de mine, 
aproape de tot și mă invață uneori și 
alteori recită sau dau răspunsuri la 
Întrebări, răspunsuri din care avem 
atîtea de învățat...

Nimic mai grav și mai curat decît 
să-l auzi pe însuși George Bacovia, 
să-1 asculți pe Lucian Blaga recitind, 
să fie aproape de sufletul tău tremu
rător Emil Botta...

Cu cită „cumințenie" ascult lecția 
lui George Călinescu sau a lui Vla
dimir Streinu, a lui Mihail Sadoveanu 
sau profesiunea de credință a lui 
Ion Agârbiceanu !

Găsesc, după părerea mea, că cea 
mai tulburătoare emisiune literară 
(tocmai prin gradul înalt de emoție 
pe care-1 transmite) a radioului este 
Fonoteca de Mir. Spun „cea mai 
tulburătoare" fiindcă datorită acestei e- 
misiuni (redactată și condusă cu atita 
pricepere de Iulius Țundrea) sintem, 
aș spune, în contact direct cu ma
rile personalități artistice ale neamu
lui nostru. După-amiaza de sim
bătă este, cel puțin pentru mine, de 
fiecare dată, o sărbătoare. Și caut să 
rămîn întotdeauna singură cu acele 
tulburătoare voci pentru eternitate.

Ioana Diaconescu

Nu arareori sculptorii experimen
tează in lucrările de mai mici dimen
siuni — cu excepția cazului cind aces
tea sint destinate a avea o funcție 
pur decorativă, ilustrativă sau simbo
lică — forme apte ca printr-o mărire 
la scară să nu iși piardă o caUtațe in
trinsecă, aceea a monumentalității, in 
stare să le confere prestigiu, reprezen- 
tativitate, capacitate de polarizare a 
atenției. A atribui unui obiect de 
mici dimensiuni virtuțile unui mo
del Înseamnă în fond in sculptu
ră,- a demonstra că in „conflic
tul" cu materia poți ieși învingă
tor, ii poți „smulge" acele forme des
pre care acum citeva secole cel mai 
mare coleg al tuturor celor ce utili
zează dalta și ciocanul in scopuri ar
tistice spunea că ele oricum preexistă 
oricărui concept al creatorului. A for
mula de la toți cei ce practică sculp
tura mică — indiferent de modalități
le de exprimare proprii fiecăruia — 
minima exigență de a conferi calități 
de model lucrărilor înseamnă in fond 
a îndemna la respectarea acelui spirit 
de continuitate ce a conferit noblețea 
unei arte pentru proiectarea căreia 
echilibrul, armonia și proporția sint și 
rămin obligatorii în ciuda încercărilor 
disperate, din ultimele decenii, de a 
le nega sau, în cel mai fericit caz, mi
nimaliza.

Privite dintr-o asemenea perspectivă 
lucrările din expoziția Fleissig-Cim- 
peanu—Bențe—Istudor (Galeria „O- 
rizont") ni se par a vădi o cău
tare în domeniul formelor care 
poate fi fertilă pentru precizarea evo
luției fiecăruia, prin mijloace proprii, 
pe drumul înțelegerii sculpturii ca 
artă al cărui principal obiectiv este, 
pină la urmă și la urmă, să reprezin
te și să simbolizeze.

Fleissig prezintă o sultă de lucrări 

in piatră in care volumele sint șle
fuite ai migală, evidentă fiind dorința 
te a nu elimina, in duda epurării tu
turor elementelor strict figurative, po
sibilitatea sugerării unor coresponden
țe. Claritatea și eleganța compoziției 
sint rodul unei reflecții mature asu
pra sensului formei. Sculpturile sale 
au forță și masivitate fără a fi 
greaa-■_

CimpeMu încearcă să atribuie mici
lor sale forme in lemn acea prestanță 
fără de care lucrarea de arta se tran
sformă in simplu obiect ce interesează 
strict din punctul de vedere al func
ției. Două mid posibile Victorii (temă 
ce 11 preocupă și pe colegul său), exe
cutate cu siguranță prin simplificarea 
maximă a planurilor, ne fac să ne gin- 
dim că o confruntare cu dimensiuni 
mai mari ar fi fertilă pentru sculptor.

Pentru Bențe mai important este se 
pare la ora actuală efectul degajat de 
obiect. El gindește in termeni sceno
grafia și pe ansambluri, ca atare lu
crările iui trebuie considerate în func
ție de spațiul in care sint plasate. Cel 
dintr-o galerie nu este cel mai potri
vit Ceea ce ni se prezintă poate fi 
caracterizat momentan ca un joc 
agreabil.

în fine, Itfudor încearcă prin mo
delele sale in gips o definire a operei 
de artă ca partidpatoare la ambianță 
și creatoare de ambianță. Cel puțin 
așa lasă să se înțeleagă proiectul de 
compoziție monumentală (cu scări) 
care ca idee trebuie luat in conside
rare eăd mărturisește o preocupare 
serioasă de a trece dincolo de sche
mele consacrate in domeniu.

Grigore Arbore

Mai cu seamă la Johann Sebastian 
Bach se observă o contradicție in tra
tarea instrumentelor muzicale. Unele 
lucrări le anvizaiează ca pe simple, 
abstracte, producătoare de sunete. Aid. 
in tradiția purismului renascentist, ele 
poc anta orice le permite registrul, 
fraze nelegate in vreun fel de struc
tura obiectului emitent, d avind a răs
punde doar in fața propriilor lor 
meandre intervallce. De aceea. In ulti
mă Instanță. Bach nid nu mal notează 
instrumentele, a doar liniile melodice. 
Ceea ce foarte putini compozitori au 
reușit să facă este insă de a-si schim
ba foarte dezinvolt estetica, sau mai 
bine zis. de a avea două puncte de ve
dere diferite și simultane. Bach izbu
tea să fie și un virtuos al mutațiilor, 
chiar cind era vorba de stil. Așadar 
Bach poate privi instrumentele și in 
alt mod. ca interlocutori familiari, mai 
ales in muzica de cameră, ca pe minu
nate obiecte al căror specific sonor tre
buie eshibat. Este invenția instru
mentalismului baroc, italian si englez, 
mai cu seamă, la care Bach iși pleca 
adesea urechea, eoborind din sferele 
Înalte ale radicalismului cultural.

Așa cum Arta Fugii este încununa
rea abstractizării. Concertele Branden- 
burgice sint splendida expoziție de 
„gadget-uri" instrumentale. Muzică de 
ocazie, ele prilejuiesc incursiunea In 
concret, material, plăcere sonoră, a ge
niului ascetic care Iși oxigena În per
manentă gindlrea cu seva practicii ce-i 
era Intr-un fel antinomică, consubstan
țială. Bach șaradistul canoanelor era 
totodată și Bach teatralul oratoriilor si 
Bach conversatlvul Brandenburglcelor. 
O superioară Înțelegere a viitorului 
muzicii, tot mai mult laicizată. însoți
toare fidelă a căminului tihnit al aris
tocrației germane, prezidează această 

aventură bachiană in lumea frumosu
lui contingent. Și, paradoxal, Henry 
Moore susține, pentru artele plastice, 
că barocul înseamnă sistarea dialogului 
dintre creator și materialul său. pen
tru muzică, și mai ales pentru Bach. 
barocul pare tocmai să inițieze schim
bul de idei dintre compozitor și obiec
tul muzical manevrat.

Sintem datori dirijorului Ludovic 
Baci de a fi putut reaudia intr-o sin
gură seară toate cele șase Concerte 
Brandenburgice. alcătuind un viu ..tra
tat de instrumentație", cum spunea cri
ticul Iosif Sava, totodată unul dintre 
protagoniștii serii, la clavecin. Acest 
maraton interpretativ s-a mai sprijinit 
pe solistica de înaltă clasă a violonistei 
Gyongyver Ercse Bacs. a flautistului 
îlie Macovei. a corniștilor Ion Rațiu si 
Nicolae Dosa.

Ideea integralelor poate fi uneori 
binevenită, alteori nu. In cazul Con
certelor Brandenburgice ni se pare sin
gura modalitate de a sesiza toată am
ploarea si tot spiritul întreprinderii. 
Bach scrie violonistic pentru vioară, 
clavecinistic pentru clavecin, trompe- 
tistic pentru trompetă. Aceste secvențe 
specifice se înlănțuie uneori abrupt, 
dind un spiritual colai stilistic, atitu
dine estetică ce va fi dusă pină la pa
radox în secolul nostru de Igor Stra- 
vmski. lntr-una din perioadele sale de 
creație.

Revenind la concertul formației Mu
sic*  Rediviva, trebuie să recunoaștem 
că. din nou, datorăm una dintre serile 
enciclopedice ale stagiunii bucureștene 
acestui ansamblu de elită și dirijorului 
lui, Ludovic Baci.

Costin Cazaban
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CONTEMPORANII NOȘTRI PeV 1113.11011(6 îll pOeZÎâ 
lui Virgil Teodorescu

PROFIL

oezia iși creează un univers propriu.

P Termenul de „univers" nu trebuie 
înțeles numai in accepția sa secundă, 
de proiecție vizionară, de constelație 
semantică, d in cel mai concret din 

înțelesurile sale : lume nemijlocit accesibilă. 
Dificultatea receptării poetice iși are originea 
in diferitele raporturi (înțelese prin referire la 
realitatea contingență) pe care textul liric le 
instituie intre termenii care alcătuiesc univer
sul său. Dificultatea crește atunci cind legea 
textului impune constituirea unui spațiu hao
tic, a cărui noimă esențială este tocmai abate
rea de la normalitate, atingerea unei entropii 
maxime.

Este și cazul liricii lui Virgil Teodorescu, 
care proiectează un univers in destrămare, 
compus din fragmente de corpuri aflate intr-o 
permanentă și distrugătoare interacțiune. Nu 
știu dacă, parcurgind poeziile sale, poate fi gă
sită vreo metaforă sau vreun simbol predomi
nant, in jurul cărora să fie axate toate cele
lalte imagini. Din contra, chiar și acei ter
meni poetici care revin mai frecvent (oglin
zile, copacul, marea, lampa, umbra etc.) sint 
așezați in contexte atit de diferite, incit cea 
mai sumară incercare de a schița un cimp 
definit de înțelesuri este, in mod evident, sor
tită eșecului. Al sentimentului că la fiecare 
nouă poezie poetul iși recreează (pentru a cita 
oâră ?) intreg universul. Gestul este in egală 
măsură sisific și demiurgic. Căci, in acest spa
țiu unde totul palpită, se zvircolește, suferă și 
se preschimbă, singura realitate covirșitoare 
este aceea a permanentului dclu al ipostaze
lor. Nu vom întilni aid obiecte sau ființe în
tregi, căd insăși posibilitatea existenței lor 
este pusă sub semnul Îndoielii. Ne vom docni 
insă de fragmente, resturi, doturi amputate. 
E o viitoare de puteri care rupe și îndoaie, 
anihilează formele, mută contururile. Nu cor
purile, d un cimp nestăvilit de forțe umple 
universul poetic al lui Virgil Teodorescu : 
..Seara auzi prin lucruri centaurul cum umblă / 
Să rupă ca pe-o frunză conturul lor stri
cat.." (Seara auzi prin lucruri centaurul) sau : 
..Oglindă ruptă-n două de vint intr-o dmpie / 
pe care un tren de marfă destramă peisa
jul .“ (Copac frumos). Lumea aceasta nu este 
bintuită de stihii, căd marile latențe stau as- 
ctuîie, zăvorite intr-un somn apăsător : „Tre
ceau păstorii de pe cimpul foarte dur / 
spre iez<re« care secaseră de mult / cu de- 
eete fliude si mirate ei dibuiau prin aerul 
sărat Ca pe ua cearcăn greu de somn / 
izvorul". (Cearcă*).  Nu forțe ordonate, crea
toare <4- echilibru mișcă acest univers. E ca și 
cum toate legile interacțiunii dintre lucruri ar 
înceta si acestea, rămir-ind purtate de un rest 
inerție de mișcare, ar începe să se înfrunte și 
să se ciocnească : „Cele mai banale ră-
n;a.>;:r ale matiriei, cele mai ignare, mai in- 
căpă. nate, med ab;-"—■=■ materiale— devin ima
gini tulburătoare, apariții inegalabile, fantasme 
concrete ale f '”ei noastre in liane. Aceste

Adevăr și fantezie
Urmare din p*g.  1
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a fost IrJAcjrat de la catedră (mai tirziu R de 
la Academie), si 1981. anul marții, dea nu chiar 
..deceniu; si jurr-âuie" înouninat. A«a cum am 
arăta: intr-o notă la studiul Loetaa Blaga R 
r«n~iii*i*  fBoMfxd UViat*  romiueivi’ nr. 
3 isCt). irir-o coevortare avută cu poetul in iu- 
zic 1^*7  acesta-nu «pune*  că are mai multe lu
cra.-: ga-a centra ixnr : ud » auatnogra-
■:z. Dir-sa If P**a_  o —trUnOt de poezie 
ur.ive-sarâ s: trei iocrfci de fiîasoGe : P—R» 
rvaetunta fBoaoflr*.  Aspecte sMro*oln<iee  sj 
1 linia ««-Teă. ar. r~> • «nuntise ds
r.i> zerea peteetor ’*xSe  drrr» ar.:c4oea 5*  
poexx. rorxfaarâ *î  despre aforuoe.e aepcbh- 
eate. M*  ■*  nt tas*  bon ia combatere*  1*--  
tsnilor lut Ran! Gruia pe convorbire*  amin- 
!:'i llmor.i poxte înșel*  pe octane na nu
mai ce poiemtr>ul de I*  Ocna Mureș, dacă *fir-  
r.'auiie acestuia se bazează pe o mărturierp a 
iui Blaza sau pe alte mărturii încă necunos
cute. Aminhriie dacă nu sint confirmate de do
cumente trebuie utilizate cu prudență. Numai 
c„ m ceea ce privește afirmațiile lui Blaga 
cin cor.. .itxrea avută, documentele există și se 
dc: controla.

Iată ce desprindem din C*vi*t«|  înainte la 
HranaeaJ si n*tec*|  virsteiar (Ed tineretului, 

semnat de George Ivajcu : „Dintre scrie- 
r.Ie Dcsrume ale iui Lucian Blaga caietul in
titula: Hr**ir*|  si tă*lee*l  virstelar. datat 1946 
f'te d^sizur cel mai interesant pentru istoricul 
și criticul literar" (p. V).

Piesa Anta*  Pa**  _*  fost elaborată In 1945", 
dună Nat*  asapr*  ediției 1*  volumul Teatru 
(Ed. Minerva. 1978), îngrijit de Eugen Todo- 
ran. afirmație confirmată de Opere V (Miner
va. 1976) : „manuscrisul primei redactări este 
elaborat la începutul verii 1945“. pe prima pa
tină a caietului cu cea de-a doua redactare 
fiind scris : .„Anton Pann, piesă in trei acte. 
Sibiu. 1945“ (p. 486).

Volumul Despre conștiința filosofică (Ed. 
Facla. 1974) s-a publicat după textul litogra
fiat in 1947. fiind inițial un curs pe care Lu
cian Blaga l-a ținut in anul școlar 1946/47, după 
cum rezultă din Nota asupra ediției. Trebuie 
-ă fi fost scris cel mai tirziu in vara anului 
J946. Celălalt volum. Aspecte antropologice 
(Facla. 1976) a fost litografiat in 1948. fiind tex
tul pregătit pentru tipar al cursului ținut in 
anul 1947/48. Dar dmtr-o notă a lui Blaga se 
desprinde că a fost elaborat in timpul războ
iului : „Ampla literatură de specialitate in le
gătură cu problema primitivismelor umane se 
găseste larg dezbătută in studiul de mari pro
porții „Der Mensch" de Arnold Gehlen (1940), 
care în condițiile precare de informare și de 
cercetări științifice ale anilor de război ne-a 
fost și nouă de un deosebit folos" (p. 93 nota). 

Ființa istorică, volumul ce încheie sistemul 
lui Blaga. in general, și Trilogia cosmologică, 
in special, a apărut in 1977 la Editura „Dacia" 
îngrijit și postfațat de Tudor Cătineanu. „Lu
crarea. scrie acesta, — ne informează Dorii 
Blaga Bugnariu — a fost elaborată in perioada 
1943—1959. Primele patru capitole au fost pu
blicate de autor in citeva numere ale revistei 
..Saeculum" (1943). Probabil că lucrarea a fost 
f'roiectată in linii mari încă în acel an" (p. 244).

n realitate, lucrarea a fost proiectată ceva mai 
înainte, deoarece Blaga a ținut un curs de fi- 
losofia istoriei in 1942/43. iar din Prefața la 
Diferențialele divine (1940) aflăm ca prim ti
tlu al proiectatei Trilogii pragmatice : „Ființa 
istorică (in lucrare)" (p. 6). Ceea ce înseamnă 
că problema îl preocupa pe Blaga încă înainte 
de 1940. Tjate aceste date precum și dactilo
grama consultată de noi. ce poartă data ulti
mei revizii. 18 mai I960, ne îndreptățesc să afir
măm că lucrarea era parțial încheiată în 1943, 
probabil în intregime in 1947. dar intrucit Bla
ga a lucrat la ea și mai tirziu reținem și data 
ultimei lecturi. 1960.

Ideea unei Antologii de poezie universală este 
destul de veche dacă ne orientăm după cuvin
tele lui Blaga : „Cele mai multe dintre tăl
măcirile adunate in culegerea de față s-au al
cătuit. cu scurte sau mari întreruperi. în cursul 
anilor, incepind cam din 1943“ (In loc de pre
față la Din lirica universală, EPL, 1957), Din 
notele la Opere III, unde se retipărește textul, 
rezultă că tălmăcirile din Esenin au fost publi
cate încă în noiembrie 1928 în revista „Gîn- 
direa". Cit privește cele din Holderlin, acestea 
au apărut în „Saeculum" nr. 4 din august 1943, 
la împlinirea a o sută de ani de la moartea 
poetului.

Culegerea primelor texte. Zări și etape (EPL 
1968) este datată precis de poet în Prefață : 
„Sibiu. 25 dec. 1945". Trebuie să spunem cu 
acest prilej că Blaga n-a venit la Cluj îndată 
ce Universitatea refugiată la Sibiu s-a întors 
la locul ei. A rămas acolo în concediu medical, 
iar catedra i-a fost suplinită de către Const. 
Sudețeanu. profesorul de sociologie, care ne-a 
vorbit după volumul lui Tudor Vianu, Filoso- 
fia culturii (1944. Publicom). Blaga și-a reluat 
activitatea abia in toamna anului 1946. Cit des
pre Antologia de poezie populară (EPL. 1966) 
cit de veche este preocuparea lui Blaga re
zultă din nota 127 : „Descîntec popular comu
nicat de un student de la seminarul de Filo- 
sofia culturii în 1939".

x_________________

obiecte care se regăsesc în propria lor emoție, 
într-o perfectă libertate a formei, în virtejul 
violentei spontaneități centrifugale, aceste o- 
biecte speriate redate vederii ne relevă Ima
ginea în puritatea ei infinită și totodată minu
nea ovoidală a existenței, ca rezultat al mișcă
rii ideale." (Nostalgia izvorului negru). In 
dimensiunea sa cotidiană, in raporturile sale 
cu celelalte lucruri, obiectul își pierde purita
tea sa originală. El trebuie eliberat de sub 
cătușele interacțiunilor banale, trebuie pus in 
situația de a se manifesta ca el însuși, pentru 
a-i face evidentă esența sa primordială.

Poezia este evadarea din banal, o evadare pe 
care doar ea o poate realiza : „Hai să ieșim 
și noi din noi / prin ușa asta zugrăvită pe tre
mele de aer rece / prin ușa zugrăvită de zbo
rul diafan pe care / abia dacă-1 zăresc poeții" 
(De 1*  început). Tot așa cum lucrurile tind 
către esența lor supremă, prin poezie, eul poe
tului este atras de fața ascunsă a sinelui 
său : „.„in timpul istovitorului voiaj / spre 
ideala mea figură" (Ultimele trepte).

Poarta poeziei este (și doar aparent para
doxal) acea operație a gindirii prin care se 
instituie și se afirmă cele mai certe adevăruri : 
judecata existențială. Căci atunci cind cel de 
al doilea termen al ei nu conține unul din 
atributele primului, întreaga construcție logică 
se prăbușește in poezie (sau in sofism). Iată 
citeva asemenea afirmații, cu aparentă greu
tate ontologică, dar care instituie de fapt un 
univers poetic: „Părul tău e lampa acestei

In legăturii cu aforismele, publicarea volu
mului Ba**]  insulei (Dacia. 1977) lămurește, 
chiar dacă partial, lucrurile. Se retipăresc cele 
Peste 340 aforisme din Discobol(Publicom. 
1945). după care urmează o altă culegere EJaanl 
lasalri „pregătită pentru tipar de către Blaga 
in IM6*.  ruprinzÎDd 3M însemnări și aforisme, 
partial pubbote in „Revista Fundațiilor" și 
culegere*  „Agora" (ltfD. Apoi alte 70 defini- 
ti-a-c de Blaga (sectitnwa l*sem*ări  si *f*-  
ri«e). f*ră  ta '•u asapr*  ediției să specifice 
dat*  redactlriz. Ultima parte. Di*  ă*b*|  eres*-  
**L. ea 4H afmscne. „reneexmtâ o selecție lar- 
aă. «hati-um marc sacîr de aforisme dictate 
ev Buaa ia altuu; axa a: vieții" (p. 361.

Ia-î dea rmadri. perxaade-, I O—1S48. 1*  care 
adăugăm și «i doi an. de reîâtfrt liniște pe 
care poetul i-a avut pină in toamna anului 
1943 : Despre riadire*  Magică (Editura Funda
țiilor. UNI). Religie si spirit (Dacia Traiană. Si
biu. 1942). Opera dramatică. 2 voi. (Dacia Tra
iană. Sibiu. 1942). Poezii, ediție definitivă (Fun
dații. 1942), Știință și creație (Dacia Traiană. 
1942). Trilogia cunoașterii (Fundații. 1943), Ne
bănuitele trepte (Dacia Traiană. 1943). revista

te.

Deien de Lucio loon

„Saeculum" ce apare doi ani (1943—1944). Arc*  
lui Noe (Dacia Traiană. 1944). Trilogia culturii 
(Fundații, 1944). Anton Pann (1945, premiera in 
31 oct. 1964 La Teatrul de Stat din Timișoara, 
publicată de revista „Teatru" in aprilie 1965 și in 
volum in 1970). Discobolul, aforisme și insemnări 
(Publicom. 1945), Zări și etape (1945, tipărită la 
EPL in 1968), Elanul insulei (1946 in volumul de 
la Dacia din 1977) Trilogia valorilor (Fundații, 
1946), Hronicul și cintecu) virstelor (1946. tipărit 
de Ed. Tineretului in 1965), Despre conștiința 
filosofică (1946, litografiat în 1947, tipărit la 
„Facla" in 1974), Aspecte antropologice (1947, 
litografiat in 1948, tipărit la „Facla" in 1976).

Incepind cu anul 1949 existența lui Lucian 
Blaga ia un alt curs, fiind obligat să fișeze 
cărți, reviste, ziare. De această perioadă ține, 
după cum afirmă Bazil Gruia, Gindirea româ
nească din Transilvania in secolul al XVIII-lea, 
dar să urmărim și situația acestui volum, așa 
cum rezultă din Prefața publicată de George 
Ivașcu in 1966, cind a apărut la Ed. științifică. 
Deși „încheiată în 1950, reprezintă o preocupare 
mai veche a autorului. După știința noastră ea 
datează cel puțin din anii 1942—43". Prefațato
rul ii ceruse lui Blaga un articol pentru revista 
„Vremea", Școala ardeleană latinistă, care a și 
apărut în nr. 726 din 28 nov. 1943. Și după 
părerea lui George Ivașcu, care a verificat tex
tele, rezultă că ultima versiune „dezvoltă și în
cadrează printr-o nouă metodă mai toate ob
servațiile de bază formulate încă în 1943“ (p. 6). 
Volumul s-a tipărit la cinci ani după moartea 
poetului și nu in timpul vieții acestuia, cum 
afirmă Bazil Gruia.

Dar Blaga a elaborat și alte studii care i-au 
scăpat lui Bazil Gruia in focul polemicii : Ex
perimentul și spiritul matematic (Editura știin
țifică, 1969) care, aflăm din Nota redacției, „a 
fost scris de Lucian Blaga în perioada anilor 
1949—1953". Blaga ne vorbise despre aplicarea 
factorilor stilistici în domeniul matematicii încă 
din 1943 intr-o memorabilă lecție de deschidere. 
Dar dacă manuscrisul arată data 1949. lucru ce 
urmează să fie verificat, trebuie să ne oprim 
la sa. In „testamentul filosofic" al lui Blaga, 
din august 1960, titlul figurează ca „supliment" 
la Trilogia cunoașterii.

Tot acestei perioade ii aparțin și „fișele" pe 
care Bazil Gruia le-ar dori publicate, fără să 
știe că au fost parțial tipărite în volumul co
lectiv Românii in periodicele germane din 
Transilvania 1778—1840 (1977) și traducerile cu
noscute : Din lirica engleză (Univers 1970), din 
Goethe și Lessing, Faust (1955), Nathan înțelep
tul (1956) și Opere alese (1958).

Să vedem care este situația poeziilor, lucru 
din cele mai complicate. De menționat faptul 

spelunci / Clătinindu-se mă lasă in umbră /...“ 
(Castelană înecată) ; „Și umbra e un orb aco
perit de răni / ..." (Poți călători zile nesfirși- 
te) ; „...brațele tale de languste sint som
nolențele umărului..." (Ceea ce atingi) ; „Fe
meile mai toate erau fintini fragile..." (Cola
nul de ferestre) etc. Exemplele pot fi înmul
țite, căci procedeul amintit stă la baza majo
rității poemelor lui Virgil Teodorescu.

Universul său poetic se construiește prin a- 
firmări succesive ale unor relații imposibile', 
care descătușează obiectul din contextele sale 
normale, pentru a instaura noi structuri. De- 
curgînd din acest procedeu și întărindu-1 tot
odată este și comparația (unind desigur cate
gorii disparate ale realului) : „Lăsați să treacă 
noaptea peste meninge / Ca o mină de pluș, 
ca o dulce rezervă (Metodă) ; „...adorația lem
nului se răsfringe limpede / în apă / ca o lu
ciolă prăbușită / ca o căprioară speriată / ca o 
eclipsă de lună..." (Revers) ; „Se îndepărtează 
de noi copilul / ... se îndepărtează ca un mes
teacăn ciuruit de un stol de vrăbii" (Sacrifi
cii inutile). Poezia apare ca o suită inepuiza
bilă de pseudo-afirmații existențiale și com
parații întăritoare, care au ca scop scoaterea 
obiectului din circuitul său uzual, și introdu
cerea lui într-o structură nouă, în care să-și 
poată releva esența sa. Și cum noul context 
poate, la rîndul său, să umbrească puritatea 
obiectului, el este distrus imediat după afir
marea sa, pentru instaurarea altuia.

Inchizînd volumul Poezie neîntreruptă (B.P.T., 
Ed. „Minerva", 1976) și răsfoind ultima apariție 
editorială („Ancore lucii", Ed. „Eminescu", 1977) 
a poetului redescoperim același univers proteic, 
măcinat de propria-i devenire. Existentul pare a 
sta sub zodia trecătorului, căci nu numai „moar
tea este eferemă" ci și „Poemul are margini de 
aer de tăcere / de apă, de mișcare și de foc / 
vocale adunate la un loc / de respirarea cli
pei efemere" (Escale). Pe traiectul acestui 
circuit al aparențelor, în eterna căutare a puri
tății ascunse, totul se relativizează și se trans
formă. In acest teritoriu liric nu trebuie cău
tate sensuri secunde, viziuni transcendente : 
cuvîntul iși este suficient sieși. Anihilînd orice 
denotație, lăsindu-se in halucinanta horă a echi
valențelor nestrunite, el își instituie un spațiu 
propriu, a cărui dimensiune semantică este 
dată de semnificația momentană și contextuală. 
Privită din această perspectivă, lirica lui Vir
gil Teodorescu poate fi comparată cu sclipirile 
apei în bătaia soarelui, fiecare străfulgerare, 
puritate efemeră, e rodul întîlnirilor de o clipă 
dintre real și ireal. In veșnică preschimbare ele 
sint universuri trecătoare, răsfrîngeri inalte- 
rate, umbră a esențelor : „Matricea visului în 
noi răsfrint / Izvorul vieții care a început / 
Cind viitorul mai era trecut / Și umbra nu 
fusese culeasă de pămint." (Palid trandafir).

Mihai Coman

că din septembrie 1947 cind a apărut in „Revista 
Fundațiilor" poema Octombrie, pină in mai 
1960 cind revista „Steaua" ii tipărește poema 
Sapă, frate, sapă, sapă. Lucian Blaga a fost 
lipsit de posibilitate*  publicării poeziilor sale. 
Era de așteptat ca volumul Opere II care in
clude poemele postume să lămurească situația. 
Bănuim insă că poeziile nefiind datate de autor 
situarea lor in mnp este foarte greu de făcut. 
Totuși, după uiumul volum antum. Nebănnitele 
trepte, in dactilograma lui Blaga. după care se 
publică poeziile, urmează un ciclu de 31 poeme, 
Virrta de fier (III* —1M4). Ce a scris intre 
1*44 —1M8 se va putea afla, eventual, după cer
cetarea manuscriselor de către un specialist.

Situația din Opere □ este in continuare ur
mătoare*  : CarăMi r*  cenușă (54 poeme). Cin- 
leeui faaaM (M). Ce a*de  anicorunl (48). Mira- 
Mia sdaiaiă (>n n Addead*  (21 poear). Doar 
ntiu! Mirabila *kni*|ă  ae qteaf:^ a fi sens 
intre ltâ* —190. Din primul »1 al doilea ciclu 
insă au apărut mai multe poeme in revistele 
vremii : Clinele di*  Faaapei. I*til*iri,  Brinda- 
sile. Oedip 1*  fața Sfinxul*!,  Ziua * șaptea și 
Oetambrie. in Claviaturi. respectiv „Revista 
Fundațiilor" (1M7). Putem presupune deci că 
măcar a ciul Carăbii e*  cenușă este scris in 
perioada 1944—1948. dacă nu și următorul.

Iată deci lucrările elaborate de Blaga in ulti
ma parte a vieții : parțial Ființa istorică (1940— 
1959. Editura Dacia, 19T7). parțial Din liric» uni
versală (1928—1956. ultimul an fiind acela al 
apariției la EPL). parțial Antologia de poezie 
populară (1939—1954, tipărită de EPL in 1966), 
Gindirea românească din Transilvania in secolul 
al XVHl-lca (1942—1950. apărută abia in 1966), 
Experimentul și spiritul matematic (1949—1953, 
publicat de Exiitura științifică in 1969). Din 
liric*  engleză (Univers 1970). Faust de Goethe 
(1955), Opere I—II de Lessing (1958), peste 500 
aforisme (cea mai mare parte in Elanul insulei, 
Dacia 1977) și un număr nedeterminat de poeme, 
aproximativ 160 (Opere II. Minerva. 1974).

Revenind la afirmația lui Bazil Gruia lăsăm 
cititorul, comparind listele lucrărilor, să aprecie
ze care perioadă a fost mai fecundă. Cu speci
ficarea că intre 1949—1960 Blaga se afla in plină 
maturitate și putere de creație. Mai mult, deși 
intenționase să scrie o Trilogie pragmatică (in 
care-și afla locul și o Etică, din cite am înțeles 
din spusele ginditorului și din corespondența 
purtată cu Gh. Iftimie), a renunțat la proiect, 
încheind Trilogia cosmologică cu Ființa istorică. 
Cauzele ? Le știe și Bazil Gruia ca și noi, 
deoarece le amintește în articolul său : „a fost 
nevoit să suporte reprimada acelor animozități 
personaliste (sic). Nu contestă nimeni ajutorul 
ce i s-a dat de către unii cu vederi mai largi 
decît cei ce urmăreau să-1 scoată pe poet din 
viața literară, tentativă reușită de vreme ce 
Blaga nu a publicat în acea perioadă (1949—1961) 
nici un volum original.

Iată deci „adevărul" pe care avocatul Bazil 
Gruia il cunoaște mai puțin decît ne-am fi 
așteptat de la un apropiat al poetului cum se 
pretinde. Și fără să ne amestecăm într-o pro
blemă ce ține totuși și de istoria literară. între 
un roman unde Blaga este denigrat și Caloianul, 
preferăm oricînd ultimul titlu.

Cenacluri
Urmare din pag. 1

ne îndrumaseră pașii către literatura de avan
gardă pentru care unii, devotați pină la filia- 
țiune, au lăsat în mapele lor sau la edituri ma
nuscrise care am siguranța că vor deveni cărți.

Toți de atunci de la Vraja știam că talentul 
nu se măsoară nici cu metrul și nici nu se cîn- 
tărește cu balanța. Ședințele noastre nu se țineau 
după o anumită regulă care să se cuprindă in
tr-un spațiu bine determinat. Dacă ne adunam 
trei, patru, începeam să citim, să discutăm și 
mai ales să ne certăm pină cind zorile pătrun- 
zînd prin faldurile perdelelor, ne aminteau că 
in puțin timp o să auzim strigătul înăbușit al 
sirenei de la Pirotehnia Armatei unde înghesuiți 
în cite un atelier cei care lucrau aici trebuiau 
să intre pe poarta păzită de o sentinelă pentru 
ca să înceapă lucrul la secțiile de fulmicoton, 
dinamită sau nitroglicerină.

Deci, așa cum spunea și Ștefan Roll, surrealis- 
mul nostru începea de aici de la Pirotehnie si 
se termina în coloanele revistelor Vraja sau 
Unu, după cum știam să mînuim materialul ex
ploziv care-și găsea loc nu numai in capsulele 
obuzelor sau cartușelor ci și in literatură privită 
chiondărîș de către cei care trebuiau să vegheze 
la menținerea ordinei publice.

Cenaclul, care era părintele revistei Vraja, 
purta numele poetului dobrogean Panait Cerna, 
de ale cărui versuri apropiate de tendințele noas
tre ne îndrăgostisem atit de mult că pe frontispi
ciul ei puseserăm ca motto versurile: „Prin noapte 
trece-un fulger, / Cui ce-i pasă ? / Destul că face 
noaptea / O clipă mai frumoasă..."

Și-n-tradevăr, nopțile noastre fulgerate de 
poezia nouă, de literatura nouă, pritocită în 
lăptăria din strada Bărăției, avea nevoie de un 
vers care să ne lumineze pentru o clipă măcar, 
viețile năclăite de vicisitudinile vremurilor.

Nu toți din cei de la Vraja de acum aproape

Drumul
spre clarificare

(ori 
pre- 
unui 
cărți

nostru nemijlocit cu 
mijlocirea cuvintului. 
să fie „mut ca o le- 
acest adevăr profund

unoscută și prin comentariile critice de 
Co netă orientare modernă în metodo- 

logiile pluraliste ale disciplinei, publi
cate in ultimii ani mai ales în revista 
„Luceafărul", Doina Uricariu a tipărit 

pină acum două volume de versuri care prin 
stil, problematică și viziune pot face obiectul 
unei schițe de portret, chiar dacă portretul, 
mărturisim, nu ne mai interesează pictat 
sculptat ?) după canoanele academice, ci îl 
ferăm, de pildă, in reprezentare grafică a 
semn de întrebare. Căci, așa cum unele 
copleșesc prin vehementa întrebării importanța 
răspunsului, există poeți pentru care tăcerea este 
mai elocventă decît vorbirea, deși această tă
cere, ca manifestare a absenței oricărui obsta
col în calea contactului 
lumea, se realizează prin 
Cind Lucian Blaga dorea 
bădă" el exprima tocmai 
resimțit de toți marii poeți ai epocii noastre care, 
asemenea stelelor negre născute din concentra
rea unor colosale mase gravifice nu mai emit, 
nu le mai scapă nimic în afara cîmpului lor au
tarhic, ci absorb totul, cucerind, nu prin sem
nale hoinărind de colo-colo. ci printr-o inexora
bilă energie centripetă ; energie a verbului care 
nu se face praf și pulbere la prima suflare, la 
prima lectură.

Așa stînd lucrurile în perspectiva lor ipoteti
că, o perspectivă desigur, la fel de voluntară (nu 
arbitrară 1) ca oricare alta, vom spune că pri
mul volum al Doinei Uricariu, Vindecările (edi
tura „Cartea Românească" 1976) este, structural, 
mai interesant sub aspectul său morfologic, iar 
al doilea, Jugastru sfiala (editura „Eminescu" 
1977) sub aspect sintactic. Dintr-un punct de ve
dere al problematicii, al simbolicii existențiale, 
evoluția de la prima la a doua carte este aceea 
de la simțul văzului la acela al tactilului, de la 
individuația prin detașarea de lucruri cu instru
mentul ordonator și analitic al ochiului la ten
tativa de comuniune a eului cu alteritatea într-o 
sinteză realizată cu gesturile muzicale, compre
hensive și mîngîietoare ale sorei. Ca o notă co
mună a celor două trepte evolutive (căci există 
o evoluție) ale poetei, vom observa egalitatea, 
aproape neutralitatea regimului ierarhic al emi
siei verbale, în sensul că impactul și ruptura 
intre sintagme nu sint trăite ca drame explozive 
ale textului .materia verbală nu face salturi, 
nu cunoaște fragmente umile sau privilegiate.

Vindecările (mai este nevoie să o spunem ?) 
ar tinde să exprime în esență tendința noastră 
de a resimți necunoscutul ca pe o boală și deci 
necesitatea de a o învinge prin cunoașterea, prin 
numirea, prin fixarea, prin punerea unui diag
nostic formalizat în cuvînt. Dar, dacă în prac
tica taumaturgică medicală punerea diagnosticu
lui echivalează (cum grano sails !) cu o vinde
care pe jumătate, numirea energiilor latente, 
necunoscute ale sufletului înseamnă deja naș
tere și desăvîrșire a eului, ceea ce se ia în po
sesie prin expresia lirică devine însuși statutul 
nostru ontologic, orgoliul și speranța omului 
într-o cunoaștere infinită, așadar o vindecare 
totală fiind posibilă la infinit. Exorcizarea elemen
telor naturale și hibrizilor artificiali prin cu- 
vint conține, pină la urmă, și o intenționalitate 
a redempțiunii deși, după cum vom vedea. încă 
insuficient organizată intr-o sinteză intimă, încă 
pindită de tot soiul de asociații intîmplătoare: „Ce 
straniu privesc dintr-odată casele / cind nu
mești cu numele lor naufragii / măști străvezii de 
meduză ta palmi 7 în apa ce se scurge pe zi
diși f mai tiemuri golașe punți de vas r imense 
Cori de
rămas".
aceste*"
rilor !).
zantă a 
formula

apă in ecouri / din umbra lor sărată au
Cu toate acestea (printre „toate 

trebuie remarcată și stingăcia versu- 
deși cuvintul este abstracțiune to tali- 
unei realități considerată ca secundă, 
posesiunii, a luării in stăpinire prin

FRAGMENTE CRITICE

Figura depărtării
orbeam, în niște insemnări anterioare, 
despre strategia critică a lui Maio- 
rescu și despre tendința lui de a 
transforma patologia literară într-o 
mitologie critică. Să vedem, acum, po

ziția lui față de obiect (operă).
Fiind, în esență, o critică prospectoare, o critică 

de identificare a operei ca simbol al unei cuprin
deri ideale („cuprins ideal al culturii omenești"), 
critica maioresciană nu-și asumă niciodată 
obiectul. 11 ține mereu la distanță, într-o pozi
ție care permite contemplarea formelor exteri
oare. Nu remarcăm la el dorința de a depăși 
granițele celui de al doilea spațiu, nici regre
tul că n-o poate face. Spiritul este senin, con
știința împăcată. Există la Maiorescu o decizie 
a refuzului în fața operei, așa cum este o de
cizie a acțiunii atunci cind trebuie să fixeze 
hotarele din preajma operei. El nu are, în orice 
caz, nici conștiința limitei, nici conștiința eșe
cului. Intilnirea cu opera de artă este o cere
monie rece și scurtă. Ca o festivitate grăbită 
după o bătălie lungă. Se poate medita, din 
această perspectivă, la ceea ce am putea numi 
figura depărtării maioresciene. Distanța este o 
altă formă a înălțării impersonale, un alt mod, 
cu alte cuvinte, al refuzului de a asuma obiectul 
pentru care criticul a dus o bătălie dură.

Lucru, iarăși, curios, Maiorescu nu cunoaște

de altădată
cincizeci de ani au reușit să-și facă glasurile 
auzite; doar cițiva au tipărit volume și au ajuns 
membri ai Uniunii scriitorilor, dar asta nu în
seamnă că cei de la Vraja dezamăgiți au lăsat 
condeiul jos și și-au văzut de treburile coti
diene. Dacă s-ar aduna toate manuscrisele ce
lor aproape douăzeci de „vrăjiți", după cum ne 
numea Sașa Pană, și s-ar tipări, ar umple o bi
bliotecă. Intre cei de la Vraja, figura cea 
mai luminoasă, caracterul cel mai curat, talen
tul cel mai plin de rezonanțe le avea poetul 
Teodor Scarlat, doborît de o boală perfidă cu 
citeva săptămîni în urmă. în lunga sa carieră 
de scriitor niciodată nu și-a făcut loc cu coa
tele pentru ca să pătrundă acolo unde își avea 
de mult locul său, nu a cerut nimănui ce nu 
i se cuvenea. Nu a trăit din pomenile altora, nu 
s-a tirît în fața celor cu burțile pline de osînză. 
Cind a avut a mîncat, cind i-a prisosit a dat 
și altora, dar cind nu avea pe masă o coajă de 
pline nu se uita cu jind la cei care nu amînau 
nici prinzul, nici cina.

Nu se certa cu editorii. Poezia lui nu avea 
nevoie de prea multe intervenții din partea 
redactorului. încă de la început scria o poezie 
combatantă. De altfel însăși structura ființei 
sale era clădită dintr-un material în care uma
nistul, teoriile despre omul de alt tip avea pre
ponderență. Personal, am avut ce învăța de la 
el în acei ani vitregi și mai tîrziu dacă nu a 
continuat să parcurgă același drum, rămăsese 
omul plin de omenie, plin de dragoste față de 
confrații săi, stimînd tot ce se clădea, apreciind 
înnoirile ca ceva firesc, așteptat de mult timp.

Revista Vraja, pomenită în mai toate cărțile 
de istorie literară, a însemnat o pirghie solidă 
in viața culturală a țării și, dacă ea nu a putut 
apare decît puțin timp între cele două războaie, 
ca multe altele, nu s-a stins fără ca licărul ei 
să nu lase o dîră de lumină sclipitoare în viața 
noastră literară.

discurs liric impune o formă, iar această formă 
poeta o găsește în calitatea vizuală ca semn al 
izbăvirii (și care, de fapt, nu e !), ca punct fix 
în curgerea nesfîrșită a lucrurilor : „Pentru cel 
fără ochi nu se află pace / înțelepciunea ii stă 
vămuită / întrupate vinele caută înțeleptul / 
Mierea e limpezită..." (Văzul fi nevăzut). Ochiul, 
văzul, privirea, lumina etc., adică tot ceea ce 
ține de contemplarea suprafețelor determină o 
nivelare a discursului prin egalitatea tonului 
enunțiativ in care toate sintagmele, contrastele 
și pulsiunile dilematice se aliniază in penumbra 
unei paradigme abia întrezărite ; astfel că, in 
absența unei note dominante, fiecare vers tri
mite la alt sistem de referință, fragmentele se 
refuză intre ele aproape ca în tehnica suprarea
listă, dar fără să se închine la idolul acesteia 
ipostaziat in „frumusețea convulsivă".

Cit de interesante ar putea fi ipotezele fulgu
rante avansate în volumul de debut al 
Doinei Uricariu, un fel de joacă, fie ea și serioa
să, cu arta combinatorie a ideilor demne de 
meditație ca și cum ar fi vorba de feeria capri
cioasă a cuburilor colorate, se observă mai clar in 
recenta sa carte, Jugastru sfiala, unde morfolo
gia imaginilor, asociațiilor aleatorice, se trans
formă, iau conturul ferm al unei sintaxe coe
rente prin eliminare, selecție și desfășurare pro
gresivă, omogenă a unui model axiomatic. Dacă 
ne putem îngădui o parafrază, poeta nu se mai 
duce la cuvinte cu biciul, capacitatea de înțele
gere prin sfială este acum marele bun ciștigat 
împotriva unei atitudini dacă nu trufașe, cel 
puțin detașate, indiferente față de materia lexi
cală. Limbajul nu mai este tratat ca slu
gă obedientă și instrument neutru întru rea
lizarea unui scop care-1 transcende, ci el de
vine materie și formă, obiect și subiect cu legi 
proprii de autocunoaștere și autoregenerare a- 
nunțînd, proclamînd vîrsta aurorali a ființei ca 
refuz al coborîrii în reificare și rutină : „Deprin
derea roade urzeala cuvintelor / spun ..soare de 
aur" cind aș vrea să numesc / întunericul ce 
în mine coboară tămăduitor și firav / cind 
ochii întîi îi deschid și o rază se așează in mine / 
împodobindu-mi înlăuntru trupul, smălțuindu-1 / 
căldura se adună în mine venind de afară / bu
chet împrăștiat" (împotriva deprinderii).

Obsesia (obsesia ? cind totul se enunță cu atita 
grație și mansuetudine !) taumaturgică. orfică a 
cuvintului trece și în volumul de față, dar ea nu 
se mai pulverizează ca cioburile de sticlă colo
rată în cele patru puncte cardinale, ci se orga
nizează lent și sigur, se desăvîrșește ca un prunc 
în pintecele matern pină cind îi vine sorocul să 
vadă lumina soarelui : „Să nu clatini, să nu 
atingi / nici-o vălmășeală, mai ales nici o tris
tețe / așteptîndu-1 să se ivească / din singurul 
alb mușuroi, / crește, aerul îi face loc în preaj
mă, îl încuviințează / pîntecul se surpă năs- 
cîndu-1 / iată-1 asurzitor strigă în noi" (Singurul 
alb mușuroi). Varietatea lexicală cam pestriță 
din Vindecările a suferit în al doilea volum al 
Doinei Uricariu o reducție hotărîtă spre o uni
tate de viziune și stil caracterizate prin echili
brul și ordinea construcției vizibile cu temelia 
în misterul ființei, al actelor vitale, nu în ob
scuritatea intîmplătoare a asociațiilor. Discursul 
liric se desfășoară ca un murmur egal măsurind 
irdinea temporală fără să fie întrerupt nici de 
strigăte de deznădejde, nici de chiote de bucu
rie, căci se simte puternic, stăpîn și slujitor al 
lucrurilor.

Ordonarea imaginilor într-n structură din care 
pot să plece toate sensurile in toate direcțiile 
— iată efectul de „limpezire" a textului lăsat in 
libertatea dubito-uliri existențial autentic prin 
decizia și fermitatea conturelor unei problema
tici, altfel, supusă unei infinități de soluții ca 
insăși infinitatea cunoașterii lirice.

Dan Laurențiu

ezitarea pe care o au mulți în fata literaturii. 
S-a vorbit despre indeciziile lui Sainte-Beuve 
și despre drumul ocolit pe care îl alege spre 
a ajunge la inima operei literare. Maiorescu 
știe de la început unde trebuie să ajungă, tonul 
este hotărît, drumul cunoscut. O tactică a ac
țiunii pe față. Armele criticii lui sint, in primul 
rind, armele logicii formale. Complicarea in
strumentelor ar diminua efectul acțiunii. Ma
iorescu alege o cale (calea cea mai simplă) și 
nu se abate, in tot cursul demonstrației, de la 
ea. Există, de aceea, în demersul său, un fel de 
uscăciune, sesizabilă și în limbajul, metalic no- 
țional, și în iubirea criticului pentru categoriile 
abstracte. Uscăciunea formală corespunde unei 
răceli sensibile în structura maioresciană, mani
festată și în preferința criticului, cind este vorba 
de poezie, pentru melancolia senină, impersonală 
și disprețul față de „galanteriile pleoștite". 
Orice cădere sub un anumit grad de intelectua
litate și de discreție (demnitate) a sensibilității 
și, inerent, a stilului este sancționată : „slăbirea 
manifestă a inteligenței", „nici un respect pen
tru acea parte a naturei omenești care se nu
mește inteligență".

în oroarea de proliferare a formelor se mani
festă, la Maiorescu, și oroarea lui de indiscreție, 
de pierderea bunului simț, a naturalului în lite
ratură. Pleoștitele galanterii merg împreună cu 
pleonasmul și nonsensul, rătăcirea limbajului ex
primă nu numai o confuzie a gîndirii dar și un 
gol al sensibilității. A surprinde și a izola aceste 
simptome ale patologiei literare reprezintă grija 
și. am putea zice, bucuria spiritului maiores- 
cian. O grijă culpabilă pentru că spiritul tre
buie să se limiteze la acțiunea de degajare a 
scenei din vecinătatea operei. O bucurie tristă 
deoarece mitologia (care este sensul oricărei 
creații majore) iese dintr-un viu sentiment al 
vidului și al agresiunii pe care o exercită asu
pra lectorului grămădirea de absurdități.

Contactul propriu-zis cu opera este, din aceste 
cauze, limitat. S-ar putea spune că Maiorescu 
cunoaște, în această întîlnire, un eșec lipsit de 
patetism. Un sacrificiu care vrea să fie un elo
giu și un elogiu ce se exprimă indirect. Cine 
dictează acest sacrificiu, cine curmă desfășu
rarea elogiului ? Necesitatea, ne vine să răspun
dem numaidecit. Intr-o epocă de confuzii a pune 
ordine in idei este actul critic esențial. Și cind 
vedem ce exemple aduce Maiorescu, înclinăm 
să acceptăm explicația. Totuși... Faptul că Ma
iorescu nu trece decît rar (și neconcludent) li
nia dintre cele două spații arată și natura spe
cială a sensibilității sale. O sensibilitate ce re
fuză sistematic apropierea, asumarea obiectului.

O structură intelectuală ce îndepărtează suges
tiile imaginarului și vede în figurația limbaju
lui numai o manifestare (o sensibilizare) a 
ideii. Ea tinde să abstractizeze elementele ope
rei și să le cuprindă, atunci cțnd le cuprinde, 
cu brațele reci ale conceptelor.

Apare limpede că demersul critic -maiorescian 
este prin excelență eliberator și întemeietor, 
construit după un scenariu dinainte calculat și 
desfășurat pe un traseu sigur, fără evaziuni in 
subiectivitate. El se oprește la o comodă dis
tanță de operă și nu-și asumă, niciodată, res
ponsabilitățile ei interioare. își asumă, in schimb, 
o altă responsabilitate, nu mai puțin gravă și 
profundă : nașterea, Întemeierea operei ca obiect 
estetic total. A nu încălca frontiera ce duce 
spre lăuntricul acestui obiect este modul criti
cului de a-i sublinia prezența iradiantă. Depăr
tarea și înălțarea reprezintă o înstrăinare care 
face posibilă identificarea artei.

Eugen Simion



atelier literar
[ posta redacției j

MARIAN C. R. : In general, 
lucruri interesante, parcă mai 
,,organizate**  și mai cursive : 
..Punctul**,  „Trei poeme**.  „Cin- 
tec medieval**,  ,.Un...“.

T. CERNA UȚEAN U : Aproape 
toate, lucruri de mina-ntii. mai 
limpezi, mai echilibrate, mai 
mature ca pină acum.

D. C. ANTOHI i în ultima 
scrisoare, ne dati și un sfat pre
țios : „nu vă grăbiți în catalo
gări !“ La drept vorbind, noi ne 
străduim de mai multă vreme 
să aplicăm această Înțeleaptă 
povață, dar se vede treaba că 
nu prea am reușit — oricum, vă 
mulțumim că ne-o amintiți (nu 
e niciodată prea tîrziu să pri
mești cite un sfat folositor, 
chiar dacă intonația lui e cam 
sentențioasă și drastică, gen „nu 
căleați pe iarbă**  ori „fumatul 
interzis**...).  Ce ne facem, însă, 
că. nici n-am terminat bine de 
citit scrisoarea dv., și am și dat 
cu ochii peste acest vers buclu
caș : „cum se dorește soarele pe 
sieși**  — și, în ciuda remarca
bilei noastre stăpiniri de sine și 
a solemnelor angajamente — 
oameni sîntem ! — ne simțim 
deodată furnicați irezistibil de 
blestematul nărav al „catalogă
rii**  („agramatism", „analfabe
tism". etc., etc.). Mai ales că 
această „podoabă stilistică" nu 
e deloc o excepție în textele 
dv. ! Și atunci trebuie să ne în
toarcem iar la scrisoare și să 
vă dăm dreptate cînd spuneți 
(frumos, de altfel !) că „întoc
mai cum ți se întimplă să nu 
știi ce să faci cu miinile. exis
tă poate situații similare și în 
ceea ce privește cuvintele". Ob
servație perfect adevărată, pe 
care manuscrisele dv. o ilustrea
ză din belșug (o pildă dlntr-o 

. I mie. această strofă meditativă, 
” plină de „grație" lirică : „Se 

sparg conflictele în bășici in 
tine / Și plingl pentru lungimea 
clipei / In care absent, terestru, 
visul sugrumă regine / Trăgînd 
neprihănit dar beat de ele dul
ceața gindurilor pipei".). Dar 
talentul, dragă tovarășe Antohi, 
înseamnă tocmai capacitatea su

premă de a stăpini cuvintele, 
de a ști ce să faci cu ele. pu
terea miraculoasă de a numi 
pină și lucrurile și stările fără 
nume. (E vorba, firește, de un 
talent educat, „hrănit", valorifi
cat prin muncă. învățătură, cul
tură, fără de care orice talent 
e amenințat de plafonare, ori 
chiar de pieire). Iar dv. scrieți 
cam așa (cităm acum, in între
gime, un alt text, intitu'. t 
„Steaua") : „Eu caut să-mi po
trivesc pașii i Aruncind sama
rele in urma vremii / Să nu mă 
prindă din spate gonașii / 
Timpului, la copacul muced 
adunați ca viermii. / Și să tre
sar la limba mea / Așa slută ca 
o caracatiță / Cu fiece braț in- 
ghemotocind o stea / In firi
șoare roșii prelingindu-se xgrun- 
țuroasă crăiță !". Ceea ce e urit, 
îngălat, nebulos, primitiv, ceea 
ce arată și lipsa de control asu
pra cuvintului. și (mai ales) 
lipsa de consistență, caracterul 
rudimentar al „forului" de con
trol. nivelul de cultură, de gust, 
intuiție, exigență artistică, etc. 
Cam așa se prezintă, și de data 
asta, manuscrisele dv. N-o să 
mai repetăm ceea ce v-am spus 
in răspunsurile anterioare (mai 
ales cu privire la înfrigurarea 
grafomană și la ambițiile dv. 
cantitative). Nici n-o să ne gră
bim să vă „catalogăm" defini
tiv. Dar vă vom oferi si noi un 
sfat (sau. dacă vreți, un proverb 
parafrazat) : Grafotnania strică 
poezia ! Și vom spera, in con
tinuare. că acest schimb de 
sfaturi dintre noi se va dovedi 
— cum se zice — reciproc avan
tajos. în plicul următor, nimic 
nou !

I. CIOANCAȘ : Două pagini 
destul de bune : „Aș vrea". „Ce 
mult v-aș iubi".

•IILOȘ BERTHA : 1) Adre-
sați-vă Uniunii com poci tocilor. 
2). Puteți trimite versurile ori- 
cind.

B. MARIAN : „Portret*.  _O- 
dihnă". „Limpezire". „Joc*.  „în 
apărarea Pămintului". „Beatifi
care". ..Albatrosul*.  „Aia".

DANIEL B. : Nimic nou 1 Sfa

turi ? : lectură abundentă, di
versă. studioasă.

TRICOTEXT : Nu. realmente 
nu merită să mei insistați.

M. FRELIPCEANU : Dincolo 
de confecția de iz suprarealist, 
de „circul" metaforic ostentativ, 
există fără indoială semne de. 
poezie („Zeule zeu". „E cineva". 
„Decapitarea soldatului*.  „Călă
toriile". etc.). Care n-ar avea 
decit de ciștigat prin reducerea 
zorzoanelor artificiale, prin cul
tivarea ideii și a limpezimii. în 
ce privește semnătura, e cazul 
să evitați c infuziile.

A. KALU : Ne bucurăm de 
bucuria dv.. vă mulțumim pen
tru urări (și reciproca !) și tre
cem la ..revendicări". Noile poe
zii ne-au plăcut mai puțin. U- 
nele sint greoaie, aglomerate, cu 
insistente verbi oase și livrești, 
ori prețioase, afectate (la modul 
„romanțios", „literar"), altele 
metaforizează cu exces — meta
fore-mamut. stufoase, care ra
mifică Îndelung, sofisticat, pină 
la pierderea sensului si a frea
mătului. etc. Ni se pare. deci, 
că pașii următori (primuL al 
doilea si al treilea) trebuie în
dreptați spre simplitate — pro
ba supremă a oricărui talent. 
Dmtre paginile de-acum. cele 
mai bune ni «-au părut „Zine 
bune*.  „Pointilism". „Ci st nare a 
dreptului de a nu tăcea-.

Te, Dilairaaa. Aurei Furtu
nă. Viarel Maniraau. EuseHe 
Cunescu. Flariau Fierea. Petru 
Muscel. Fnarile Iau. Caainaa Co- 
xipesra. Manca Sărai. Dăscăles
eu M-. lorilă Cătălin (cvva mai 
tr..-e în ..Teama de uniirin"). 
Alexandra Stăaeaeu. (Mvasan 
M.. Stanch! Irina. Weldon. P. 
■Udulearn-Roved. Coatăcteel Mi
hai. Fili*  Rădănlennn. Marinele 
Flames. Nistor Tânăseseu. Va- 
silc Blaga. Armia Diana. Petri- 
cu Octavian. L Bahăiccnnn. 
Conaiantinescu Dn . laoercăn 
de nivel rr.odeat.

Geo Dumitrescu
P.S. Manncriaele nu te res

tituie.

Port artificial
Sini plin de zale, 
din orice parte ai veni 
sint plin de zale. 
O amintire e o lance 
de care trebuie sâ te ferești. 
Orice s-ar intimpla 
mi-am imaginat toate posibilitățile, 
am creat cu gindul o posibilă lume, — 
probabil singurul meu punct vulnerabil 
e privirea.I

ION H.E$A

Circ
Copii I
Nu vă bucurați prea tare 
de circurile cu care 
copilăria voastră vrea 
să pară fericită I 
încă nu știți nimic despre 
distanța infimă a curajului 

față de moarte, 
incâ nu știți nimic despre 

tristețea grațioasă 
a tigrilor, 

incâ nu ați invâțat 
sâ deosebiți biciul dresorului 

de zimbetul hii...
Copii I
Nu vă bucurați prea tare 

cind August Prostul 
se preface că se trage 

din maimuță I 
El ride numai așa, 
ca să nu se vadă 

cit il doore.

LUCIAN MANAILESCU

Minciuna ia oglinda
S-au in*«Mjltit  tilbarii de cuvinte 
ciuma hirtei nu i-a prins să-i frigă - 
cum as mai înroși un drug fierbinte 
să perpe ’sc minciuna pină strigă, 

cum aș ivirii cu negi din mii de flinte 
să-mpodobesc obrazul ei de rigă 
cum i-aș mai smulge ochii ca pe-un dinte 
să-și vodă golul negru in oglindă I

GHEORGHE IOSJF

Crez
Nu I
Viața nu este-un afiș
Multicolor și beat de vorbe
Nimic mai laș,
Cind, pe furiș, muți virgula 
Cum iți convine.
Ce poate fi mai cald, mai alb,
Mai trainic
Decit cuvintul drept ca un arac 
De care-alâturi, falnic, te ridici l

DAN STANC1ULESCU NAPARIS

Ileana Bratu : „Eminesciana I*

Casa bătrlnâ
Casa oceasta nu mai are somn.
Pare un alergător de cursa lungă 
care m lasă pe nisip să moară 
l-ndcă nimeni nu r-a spus 
cit să alerge, si el 
a alergat toată vota 
Io întrecere cu tristețoa lui.

Casa aceasta nu mai are somn.

ADRIAN ALU! GHEORGHE

Întâlnirile „Luceafărului"
REVISTA REVISTELOR

Lectura

I

Bill c
-

X —

f w

amfiteatru
prin me- 
un balast 
de puțin 
insemnă-

în continuarea manifestă
rilor organizate de revista 
..Luceafărul", un grup de 
scriitori s-a întilnit cu co
operatori, cadre didactice, 
muncitori, elevi din comu
nele Lupșanu și Perișori, ju
dețul Ialomița.

• La întilnirea de poezie 
ce a avut loc simbâtă, 4 mar
tie, la Lupșanu, au parti
cipat scriitorii Denisa Comă- 
nescu, Florin Costinescu, Dan 
Cristea, Mircea Dinescu, Ni- 
colae Dragoș, Ion Gheorghe, 
precum și membri ai cena
clurilor județene, poeții 
rin Lupșanu, 
goriu, Nicolae 
rius Stănilă 
drin, care 
creația lor. 
prilejuit, de 
viu dialog cu cei prezenți 
privind probleme ale litera
turii contemporane, cit și

Ma- 
Gri- 
Ma- 
Co- 
din 

a 
asemenea, un

Florin 
Sirius, 

și Șerban 
au citit 

întilnirea

proiectele literare ale celor 
prezenți.

• A doua intilnire a avut 
loc duminică, 5 martie, in 
comuna Perișori, din ace
lași județ, bucurindu-se de 
audiență și caldă primire din 
partea țăranilor cooperatori, 
a cadrelor didactice și a altor 
specialiști din comună. Poe
ților Denisa Comănescu, Flo
rin Costinescu, Dan Cristea, 
Mircea Dinescu, Nicolae Dra
goș, Ion Gheorghe li s-au 
alăturat, de astă-dată, scrii
torii locali Mihai Vișoiu și 
Șerban Codrin.

La intilniri a participat to
varășul Gheorghe Antonescu, 
președintele Comitetului de 
cultură și educație socialistă 
a județului Ialomița, îm
preună cu care au fost or
ganizate cele două șezători 
literare.

• Marți, 7 martie, a.c., la 
întreprinderea de comerț ex-

terior 
poeții
Cornelia
DracIon Horea,
Tran, pfâactnr. 
Iulian Neacun.
prin lucrările citite, ur oma
giu liric ias preoțma zilei de 
8 Martie. Melodiile interpre
tate de rintăreții 
tinără Adrian 
Benedict Popescu 
Mureșa». precum 
rile
Bardan, au 
acest omagiu.

Aceste intilniri se 
intr-o suită de acțiuni ini
țiate de redacție in cadrul 
celei de a Il-a ediții a Festi
valului național „Cintarea 
României", cu dorința de a 
face cunoscută creația poe
tică actuală și de a stimula o 
literatură izvorită din reali
tățile vieții.

CONFEX București. 
Fit rin Coaiam.

Djif*ia.  NiraUe 
Lăitaua

«j nroeițocul 
au propus.

Și 
Și 

merceologului 
întregit

de muzică 
Antapascu, 

Carmen 
versu- 
Vasile 
firesc

înscriu

Nr. 2, februarie 1978
Deși axat in cea mai mare parte pe proble

mele actults de traducere a literaturii străine in 
români. și invert. a Literaturii române In limbi 
atrâine. ioturi amplul interviu luat de Dinu Flă
mând lui Ștefan Augustin Doinaș conține pi o 
seamA de reflecții cu pnvire 1a viața liter rA ac- ■ 
tuală de indiscutabilă acuitate. Astfel, atrage 
luarea aminte acea parte din Interviu in care 
scriitorul iyi expune opiniile cu privire I» rapor
tul dintre creatorul de literatură. In speță, poe
tul. și critică : „Personal, am avut parte și de 
critici favorabile și de critici nefavorabile : 
le-am considerat întotdeauna, pe unele ca și pe 
altele, simple optau literare care definesc. In 
primul rind. pe cel care le-a sem-iLBt. Respectul 
față de aceste opinii, abținerea de ta orice ri
postă inadecvată mi se par legi nescrise ale 
vieții literare". Bogat este sectorul de critică al 
acestui număr al revistei. La cronica literară. 
Alexandru Ștefănescu analizează voiumui L'eeoi- 
rai ueascuilălar de George Bâ’.â. j iar la Jurnal 
ie căști sint praniaie volutele : Piatra palidă 
Cr Dcrin Mugur. Marele sigiliu «te Viorel Șt~~bu 
ri Introducere Iu opera iui Si. Ol le«if de Mlr- 
c- a Vaida. La „Cartea d debut". Constanța

■ Buzea analizează volumul de versuri al Anei 
Selena. Ion Cristoiu continuă a „pro
punerile" sale pentru o „posibilă" a lite
raturii române contemporane reconstituind „ca
zul" Ana Roșculeț, nuvela lui Marin Preda. 
Pină in momentul de față, reconstituirea 
Întreprinsă de Ion Cristoiu ni se pare a se carac
teriza printr-un exces factologic in dauna unei 
mai pronunțate preocupări pentru comentariul 
critic propriu-zis. Interesantă se anunță noua 
dezbatere a revistei. Dialectica perspectivelor 
critice, la care, răspund in acest număr, Nicolae 
Manolescu, Mircea Martin. Al. Paleologu. Ion 
Pop, Eugen Simion și Mircea Zaciu. Rezumin- 
du-ne a evidenția doar aspectele ce țin de sec
torul de critică și eseistică^mal menționăm re
marcabilul articol al lui Grigore Arbore intitulat 
Corneliu Baba sau revanșa sensului.

Urmare din pag. I
tr-un mimiuii de minimă rezistență. 
Canisme estetice revolute, mu folosind 
de materie declarativă, indiferent cit 
banală ar fi. Pentru a avea o reală
tate cognitiv-artistică. opera de artă se cuvine 
a nu-si ignora propria natură — și nici datoria 
de onoare a calității.

Existenta artistului se petrece, firește, pe ace
leași coordonate esențiale cu ale celorlalți oa
meni. Dacă el însuși si-a depășit niște inerții 
și gindirea sa creatoare a descoperit O nuanță 
nouă a lucrurilor, el trebuie urmat, prin Infrin- 
gc.ea acelorași inerții.

într-o lume in care performanțele științifice, 
tehnice, etc. au ajuns de ordinul miracolului, 
a te bizui pe cotigă atunci cind e vorba de 
chestiunile artei înseamnă să refuzi o sincrotil- 
Zare. o dialectică elementară a componentelor 
vieții socjale. Iar „realul", după formularea lui 
Mikăl Dufrenpe. „are nevdie sâ fie iluminat prin 
artă, așa cum e iluminat prin știință".

Urmare din pag. 1

se cunoscuseră, cu un an-dol Înainte, ambii erau 
salariați ai Regiei, el ca funcționar, ea, probabil, 
ca lucrătoare. Era de condiție mic-burgheză. Un 
frate al ei. funcționar șl el, prin 1910 locuia pe 
str. Speranței nr. 3, în casa de sub bolta care 
dădea pe b-dul Elisabeta și primea elevi în gaz
dă. Unul dintre aceștia a fost Dan Barbilian, 
gimnazist. care i-a păstrat o bună amintire, de
oarece gazda lui, care-i era și corespondent, ii 
oferea ca unui adult, dulceață, cafea și tutun, 
inchizind ochii asupra tragerilor lui la fit. Tîr
ziu. după ce Constantinescu murise. Barbilian a 
aflat de la colegul său, Gabriel Sudan, că acea 
gazdă ideală era fratele mamei lui Mateiu, ido
lul său ! A aflat cu mare regret, deoarece, dacă 
ar fi fost în viată. Constanținescu i-ar fi putut 
răspunde la multe întrebări despre autorul 
Crailor de Curtea Veche. Ani de-a rindul. cînd 
Mateiu nu mai ședea la tatăl său, locuia la 
mama lui și s-a putut bucura de îngrijirea ei. 
La data cind ea rămăsese fără domiciliu șl a 
fost provizoriu „garată" in condițiile arătate, era 
trecută de șaizeci de ani și probabil „trecută" 
din toate punctele de vedere.

Alexandru George nu se prea încrede în cele 
două fapte relatate, de felul „anecdotelor". Iată 
însă că fostul consilier economic de la Madrid, 
Grigore Ghica. in cartea lui. Grigri (cu șapte 
ilustrații de W. Siegfried, Madrid 1973), scrie 
următoarele despre eroul nostru, conflrmînd pri
ma „anecdotă".

«Unul care venea des, pe urmă și la mese 
(la „mătușa mea Margareta Miller-Verghi. vară 
primară cu mama") era Matei Caragiâle. copil 
din flori al marelui scriitor. Urit. deștept, rău 
inofensiv, ingimfat, plin de talent ; a scris o 
carte bună, primenită dese ori : „Craii de curte 
veche".

Vorbea pompos, cam fncilcit. era obraznic, 
amoral, leneș.

Ura pe oricine avea bani, situație ; disprețuia 
pe toți ceilalți. Interesant, știa multe ; povestea 
frumos, cu haz cind terfelea. N-avea letcaie, 
„împrumuta", — tata i-a dat de ajunse parale.

Obișnuit ai casei, a cerut voie să pună în 
grajdul (sic) gol. niște mobile (avea „prea mul
te") chiar el le-a adus intr-o seară. Se ducea 
zilnic să le vadă.

într-o bună zi, Tante Margot m-a rugat să 
descopăr ce vaiete vin din grajd ; cu a doua 
cheie am intrat, m-am îngrozit: pe o lalțft, sub 
niște boarfe, zăcea o bătrină. se văita ; am în-

Cronicar

supărat!
trebat-o cine e. ce face acolo ? Era... mama iu*  
Matei. Ea era mobila ! O băgase in grajd, poate 
neavind unde in altă parte ; bolnavă, iarna grea, 
degera. Matei ducindu-se să-și „vadă mobila", 
îi ducea de mîncare.

Ne-a fost milă și oarecum, să-i vorbim. Aproa
pe de Paști „mobila" a dispărut.»

Dacă e adevărat adagiul juridic, după care un 
singur martor nu e valabil (unus testis, nullus 
testis), iată a doua mărturie, a vărului primar 
al gazdei, stăpină a „grajdului" (sau a gara
jului, cum își amintește Cella Delavrancea. vară 
atit cu Margot, cit și cu Gr. Ghica).

Cit despre cea de-a doua „anecdotă", relativă 
la moartea Măriei Constantinescu. in condițiile 
arătate, o anchetă de stare civilă la „Sionu" 
ar putea, credem, s-o confirme. îmi pare rău 
că personal n-o pot întreprinde. Incerce-se ti
nerii „mateini" !

Dacă Alexandru 
crezind că elogiile 
Iui I. L. Caragiale 
gur volum. Editura Eminescu, 1977) nu mi s-au 
părut suficiente, 11 asigur că, dimpotrivă, m-au 
copleșit și dacă pină azi nu i-am exprimat mul
țumirile mele, să le primească acum, îndoite !

N-am fost, nu sint și nu voi putea fi nici
odată supărat pe Alexandru George, critic pe 
cit de lucid și talentat, pe atit de elegant in 
tot ce scrie, oricit ar fi, uneori, de tăios.

George m-a crezut supărat, 
ce a adus cărții mele (Viața 
și Caragiaîiana, într-un sin-

Doina Botez t „Peisaj din Harghita

Ciudat este că unii contestă eu suficiență va
loarea unor opere de artă pe care n-au putut 
sau nici măcar n-au încercat să le descifreze, 
dar acelorași oameni nu le trece prin minte 
să nege valabilitatea obiectivă a unei mașinării 
pe motivul că nu-i înțeleg mecanismul 
ționare. Nimeni nu are tendința să se 
de coborîrea oamenilor pe lună (deși... 
tut fi de fată la eveniment) — și nici 
malizeze importanta unei asemenea

de func- 
îndoiască 
nu a pu
să mini- 

reușite. 
Omul care nu se pricepe, practic, decit să bată 
un cui intr-o scindură, nu tinde să reducă 
ceptarea unor realizări tehnice la nivelul 
noștințelor sau posibilităților lui personale, 
ce ar proceda altfel in chestiunile artei ?

ac- 
cu-
De

sport | Mult zgomot pentru nimic!
a produs-o, nu numai în 

pierdut de naționala noas*
• Tulburarea pe care 

presă, meciul de fotbal . 
tră In fața echipei Iugoslaviei pare a-și fi epuizat 
resursele. S-a vorbit atunci mult, șl uneori bine, 
despre condiția fotbalului nostru și a fotbalistului 
român. A fost o mare temă, uitata din pScate pe 
drum. Sulta de măsuri preconizate nu se arată. Cu 
alte cuvinte, multă cerneală — puține fapte. O 
excepție este măsura prin care timp de cinci ani 
un fotbalist ■ nu poate ieși dlntr-un județ.

A trata de sus sportul, fotbalul fără o privire 
avizată nu mal e de actualitate. Atunci cind aproape 
orice manifestare sportivă de ecou strlnge In tri
bune șl în fața televizoarelor iute de mii de ama
tori, sînt, de exemplu, meciuri de fotbal care po
larizează atenția a milioane de privitori, este cazul 
ca fenomenul sportiv să fie tratat la adevărata 
Iul valoare șl semnificație. Cu mijloace băbești de 
lucru, cu măsuri după ureche, nici o situație nu 
se redresează. N-am văzut nicăieri nici o analiză 
solidă a mișcării noastre fotbalistice care să pună 
la contribuție cifre, procedee statistice, compara
ții, concluzii clarificatoare. Simulacrele de analize 
care se fac, și care se reduc În esență la a aduce 
mustrări jucătorilor pentru Indisciplina lor, sint 
complet inoperante. Vrem să ne confruntăm favo
rabil cu o mișcare fotbalistică ca a Spaniei, a An
gliei, a R.D.G.-ulul, pentru că asta înseamnă a

Ileana Micodin : „Barajul de la dealul Beliț

cere victorie naționalei noastre în întîlnirile directe 
cu asemenea echipe. Confruntarea începe însă cu 
mult înainte de joc șl angajează ststemele compe*  
tiționale, statutul jucătorilor, rigoarea aplicării unor 
regulamente. Este evident că o mișcare fotbalistică 
tare în ceea ce privește aceste chestiuni va avea 
ciștig de cauză și în teren. „Hel-rup“-ul nu mai e 
de actualitate. Se cere știință și seriozitate în orice 
sport, nu declarații goale și inițiative după uneche. 
După supărătoarea înfrîngere în fața Iugoslaviei, 
momentul de luciditate șl de profunzime' n-a venit. 
Măsurile salutare nu se văd. Fotbalul care se 
joacă este mediocru. Aici vom vorbi doar despre 
trei echipe. Despre Sportul studențesc care a ară
tat o interesantă mișcare in teren în meciul de 
cupă cu Steaua, pierdut la limită, și care a confir
mat în primele intilniri de campionat că este o 
echipă la care s-a lucrat in perioada de răgaz de 
la tur încoace. Dar cu o floare nu se face primă
vară. Meciul dintre Universitatea Craiova și Poii 
Timișoara a fost o decepție. Două echipe altădată 
puternice ne-au oferit un meci lipsit de ținută. Poli 
e consecventă unui Joc agresiv pe tot terenul, a unul 
presing permanent, trăsătură modernă de joc pe 
care puține echipe românești o au, dar ni se pare 
că pune exces de zel nu atit în angajamentul fizic, 
superior, cit In depășirea limitelor regulamentu
lui In această direcție. Craiovenii au prezentat o 
echipă vlăguită, amintirea celei de altădată, vădit 
incomodată de jocul la presing al oaspeților pe 
care n-a reușit să-l depășească cu adevărat decit 
o singură dată, la faza de gol în care Baiacl șl-a 
adus aminte că este un mare jucător și a acce
lerat In stil de profesionist în momentul decisiv 
ai fazei. Dar este prea puțin pentru 0 echipă cu 
mai multe personalități fotbalistice decit Poli, la 
drept vorbind aici n-am văzut nici una, pentru □ 
echipă a cărei forță de Joc și al cărei talent pro
miteau atit de mult pe vremea antrenorului 
C. Teașcă. Linia mediană a craiovenilor nu s-a 
văzut ca altădată ; Donose e departe de vechea 
formă, Beldeanu pare șl el a fi altul ; Crișan și-a 
pierdut viteza etc. Singurul element de constanță 
al echipei l-a dat jocul lui Ștefănescu și Intr-o 
oarecare măsură al lui Marcu. Dar pasele la în- 
tlmplare ale craiovenilor și antijocul timișorenilor 
au pus pecetea finală pe o partidă care a fost 
departe de pretențiile unui derby. Meciurile văzute 
pină acum, situația echipelor de consolidată repu
tație, ne referim la Dinamo șl Steaua care evo
luează mediocru, ne arată că necesara redresare 
după pierderea calificării la campionatul mondial 
din Argentina nu se anunță. Nici etapa de miercuri 
n-a dezmințit această concluzie.

Discobol

Casa
Intr-un timp 
număram planetele 
ți mi se atrăgea atenția 
să fiu mai decent 
nimeni nu voia să recunoască 
suspiciunile ochilor 
ți nici toate semnele de intrebare 
insă curiozitatea e un cal 
ce trebuie dus mereu 
la potcovar 
de aceea bintuitul de amănunte 
ți-a construit cea mai 
scundă casă din sat 
ți in ea intră orice privire.
Casa lui 
este o carte.

AUREL DUMITRAȘCU

Oamenii scriu o poezie
Oamenii scriu o poezie 
cu litere mari 
pe Pămint 
Nu poate fi citită, decit de 
undeva, foarte de sus ; 
Sfintul Petre se minunează 
de ceea ce fac oamenii ți ce ta 
trece prin minte.
Cui să descuie poarta, 
pe cine sâ arunce in 
cazanul cu smoală 1

Oamenii scriu poezii 
frumoase, macabre... 
Petre, săracul, nici el nu țtie 
ce sâ mai creadă...

Oamenii trăiesc o poezie 
ața cum pe nisip 
indrâgostiții scriu taine 
ți copiii bazaconii 
pe care le citesc numai pâsârile.

PETRE CERNAT

activă
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în societatea noastră omogenă, după un timp 
considerabil de clarificare și propagare a con- 
ceDtiei radical înnoite despre om și lume, în 
condițiile in care aserțiunile teoretice esențiale 
se formulează, se nuanțează mereu și sint atit 
de bine cunoscute, creatorilor 11 se poate acorda 
un larg credit de principiu in ce privește sem
nificația operei lor. Fiindcă ei aparțih acestei 
lumi la fel ca toți ceilalți, cu Înțelegerea lor 
sensibilizată de exercițiul artei. Faptul că niște 
adevăruri au fost asimilate in profunzimea gin- 
dirii fiecăruia eliberează de necesitatea sau uti
litatea afirmării nude, Îngroșate, fără acoperirea 
artistică de rigoare a acestor adevăruri.

Dacă se folosesc mijloace mai complicate, mai 
rafinate, uneori mai greu accesibile In mod ne
cesar. iar substanța nu transpune tale quale, de 
fapt .simplist și irelevțmț realitățile vieții, aceas
ta e el mai adesea în favoarea calității este
tice. de reflectare și interpretare a universului. 
Trăim o vreme care pretutindeni solicită poten
tele maxime ale omului. Așadar, un public cit 
mai larg s-ar cuveni să nu-și refuze, din scep
ticism sau comoditate, bucuria și iluminarea pe 
Care i le poate oferi creația artistică de cea măi 
bună calitate a contemporanilor. Cultura făuri
tă cu respect fată de menirea gestului creator 
se va infiltra, In mod necesar și subtil. în me
canismul mai general de gîndire și percepție, în 
imaginea despre lume a oamenilor, le va îmbo
găți orizontul de Înțelegere și luciditate adecvat 
timpului lor.

Nicolae Manolescu
Urmare din pag. 1

toate colțurile. în realitate, eu 11 știu gata să 
prindă cuib de pasăre frumoasă pe coșul hor
nului. Miini de argint. Le-o fi păstrind intr-o 
cutie de beteală sau. noaptea, doarme legat 
în cătușe ? Afurisit. Fumează subțire. Crede 
mult in literatura scrisă pe la miezul nopții, 
aia prin care pătrunzi ținind palmele la ochi 
ca să nu te zgîrii pe față. Are cultul cuvintului. 
Pină în prag de pierzanie. Ceea ce înseamnă 
că tremură In el foaia de cositor a serilor despre 
care Mateiu zicea că se întorc de demult. Se 
pricepe cite puțin și cu patimă și la poezie și 
la proză, dar cel mai mult iubește critica. Dacă 
l-am ghicit bine, seara, tîrziu, îndoaie pagina 
cărții și lustruiește sfeșnice de bronz din care 
se pot turna statuete. Nu-și răsfață prietenii 
decit după moarte, fapt pentru care mă rog lui 
dumnezeu să nu mă laude cit mai multă vreme. 
Inteligent și cu dispoziție pentru humor — la
tură care putea să-i lipsească fiindcă un acade
mician zice că humorul e o trăsătură străină 
geniilor (se referea probabil la mulțimea de 
genii in viață, nu la Creangă ți la Caragiale). 
Senzația de lumină orgolioasă, acel fel aparte 
de a spune fără cuvinte : eu sînt scurt și cuprin
zător Nicolae Manolescu, care i-a adus lui Ma
nolescu multe aversiuni mi-1 face drag. Fiindcă 
eu cred că fiecare critic poate să spună : sînt 
propriul meu idol și al pomului din fața casei. 
Acest drept special, printre pomi, il au măs
linii. (Măslinii cu mistica lor rece și adorația 
pentru critică, iată lucrurile care-mi leagănă 
mie clipele de vis). Manolescu iși cunoaște 
darurile și le udă cu izvoare limpezi. Nu-și cu
noaște bine defectele sau nu vrea să ia știre 
de existența lor, socotind, poate, că a-ți nega 
o parte din fire înseamnă a te arunca premedi
tat în brațele dușmanilor. El și-a crescut un 
spic de iarbă cu gilceavă și l-a pus la păstrare 
între stele, ca pe un mal drag de Mediterană. 
E timid. De aceea e și apucat și are, intr-un 
chip foarte pronunțat, intuiția veninului, pe ca- 
re-1 și secretă. Nu l-am văzut niciodată pur- 
tind o floare. I s-ar părea, cred, că se coboară 
între trandafiri, care sint prea aproape de pi
cioarele cîinilor. Am observat, însă, că-i place 
să-I îmbrace marea. Și ride fericit cînd o pă
țește. Dacă se-mbolnăvește de exaltare șl laudă 
(o dată, de două ori pe an) face impresia că 
și-a trimis Ideile să ningă în altă parte. E acasă 
cînd e rău. Nu se simte vinovat în fața nimă
nui — și asta-i dă tărie. Respinge sau adoptă, 
la adăpostul unei perdele de marmură prin care 
i se zărește numai umbra surisului. Stă ascuns. 
Și-ar trebui să stea și mai ascuns. Ca de altfel 
toți criticii. Cred că Manolescu e unul dintre 
puținii oameni cărora uneltele scrisului li se 
ascut singure și dimineața ei trebuie să le ră- 
zuie cu cuțitul ghearele crescute peste noapte. 
Aș putea să stau îndelung cu el într-un pridvor 
și să privim munții. Nu l-aș simți lingă ini- 
mă-n cîmpie. Asta înseamnă că-mi place și-mi 
displace, fără să mă crucească. Se teme de 
prevestiri și nu-i stă la suflet, să-și găsească 
asemănări în alții. E un ambițios, dar chipul 
și umbletul moale te fac să crezi minciuna că 
glndurile lui se odihnesc, departe de luptă, de
parte de flacără. Idee contrazisă de forța, ob
sesia și bucuria riscului înscrise in cărțile sale, 
îl bănuiesc că In taină țese romane, dar nu-mi 
închipui că va avea curajul să le publice, pur 
șl simplu fiindcă insomniile din nopțile cu vio
lete se povestesc la optsprezece, douăzeci de 
ani. Iar dacă va îndrăzni, multe ii va fi dat 
s-audă.
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Descoperirile arheologice — 
argumente de necontestat ale continuității 

vieții strămoșilor noștri 
pe pămintul României

De vorbă cu arheologul dr. Alexandru Vulpe, cercetător principal la 
Institutul de arheologie din București

— Nu demult a avut loc la Frankfurt pe 
Main un Colocviu internațional cu tema : „Se
colul XVI i.e.n, in Orient ți-n Europa14, coloc
viu la care au participat specialiști din R. F. 
Germania, Marea Britanie, Elveția, Italia, Aus
tria. Din partea României a fost prezent arheo
logul dr. Alexandru Vulpe, care a avut amabi
litatea de a ne da citeva amănunte referitoare 
la colocviul mai sus amintit.

— Organizatorul acestui Colocviu a fost pro
fesorul in preistorie de la Universitatea din 
Frankfurt pe Main, H. Muller-Karpe, nume 
binecunoscut in lumea specialiștilor, care a in
vitat egiptologi, hititologi. specialiști ai civiliza
ției Greciei miceniene, și cea mai mare parte 
dintre preistoricienii direct interesați in pro
blemă.

— Tema Colocviului, pentru un nespecialist, 
apare ca fiind foarte vastă, fără elemente ime
diate de interes. Care a fost, de fapt, mobilul 
științific al acestei intilniri internaționale ?

— Semnificația istorică a secolului XVI i.e.n. 
rezidă in saltul social și cultura] infăptuit in 
Grecia miceniană. Est perioada vestitelor 
morminte princiare („morminte puț”, cum li se 
mai spune, după forma lor) al căror inventar 
mărturisește despre importanta diferențiere so
cială existentă in societatea acelei vremi in lu
mea egeică. Evident, acest fenomen, cunoscut și 
studiat de multă vreme, nu este izolat, iar 
importanța lui constă tocmai in consecințele pe 
care le-a avut transmiterea influenței culturale 
miceniene asupra întregii Europe pină in Ma
rea Britanie. dar cu precădere in Europa de 
sud-est Obiectul Colocvii,ui a fost acela de a 
contura cit mai precis stadiul cunoștințelor noas
tre despre impactul culturii miceniene asupra 
culturilor locale din diverse părți ale Europei, 
și formele noi culturale rezultate.

— In acest context, ce loc a ocupat Româ-.:a 
in materialul documentar prezentat de specia
liștii străini ?

— Descoperirile din România au ton des ci
tate in comunicările CotoeriuluL. Si nu este de
mirare că din cele circa 1*  comuniicân. unote 
la cel mai înalt nivel piintifie. tn 12 dintre ele 
a revenit, a fost vorbe cu insistentă despre des
coperirile din Romania. Descoperiri ca : tezau
rul de la Perșinari. Dîmbovița ; așezarea st c- 
mitirul de la S3 rata Monteoru. Btriăn ; Culura
Suciu de Sus și depozitul de bronzam de la 
Apa (Satu Mare), sint nume ce an reve
nit cu un leitmotiv in majoritatea w—ianacâr;w 
și a discuțiilor. Este regretabil Japenl e*  asat *>«  
descoperirile de la Pwjiain. Sărata Moaaeora s
altele, atit de importante pentru ntona ea-

pato-dunărean (la acea dată deja tragic) la dez
voltarea civilizației bronzului in întreaga Eu
ropă.

Din discuțiile purtate la această întîlnire in
ternațională România a apărut ca o adevărată 
placă turnantă în transmiterea curentelor cul
turale din lumea egeo-miceniană și din Orient 
spre Europa centrală și nordică. Personal, am 
fost pus in situația de a lua cuvintul la cele 
mai multe comunicări și am fost solicitat să dau 
explicații asupra unor importante descoperiri 
arheologice din România.

— Care a fost tema comunicării dumnea
voastră, ți care a fost demonstrația faptică ve
nită in intimpinarea acestei realități privitoare 
la locul României in acest context istorico-cul- 
tural indepărtat ?

— în comunicarea mea am urmărit să pre
cizez formele culturale ce caracterizează seco
lul al XVI-lea i.e.n. in spațiul carpato-dunărean 
și să pun in lumină incă o dată puternicele și 
directele influențe ale culturii miceniene, ma
nifestate pretutindeni dar cu precădere in Mun
tenia și N-Vestul Transilvaniei. De altfel, des
coperirile din nord-vestul Transilvaniei au 
format obiectul și al comunicării profesorului 
B. Hănsel. de la Universitatea din Kiel, bun 
cunoscător al antichităților din țara noastră.

Comunicarea mea cu titlul ..Observații cri
tice asupra formelor de cultură ale bronzului 
timpuriu in spațiul carpato-dunărean" a contri
buit la stabilirea ritorva corespondențe crono- 
logiee intre culturile din Carpați și cele din 
Europa centrală. Pe de altă parte. tezaure 
spectaculoase, ca acelea de aur și argint de la 
Perșinari. sau cele de la Tufalău, Covasna și 
altele, ne arată stadiul avansat al societății 
primitive, al populației de pe teritoriul țării 
noastre, respectiv o diferențiere din ce in ce 
mai acer ta ti ia odru! acestei societăți. Este 
evident că faptele istorice și sociale petrecute 
-,u departe spre marări. In lumea egeo-mice- 
manâ. au avut repercusiuni nemijlocite asupra 
dezvoltării socăetățu strămoșilor noștri. Semni- 
îkatir este faptul că această realitate a fost 
reamoaeottă șl subcamtă si in contribuțiile aduse 
la acest Cutis. «■ de majoritatea cercetătorilor 
străini.

La ace axă tanszre internațională mi-am dat 
incă • dată că este o datorie patriotică
Hm partea noastră, a x>erialiștilor, a oamenilor 
dc SQxapk. de a publica in condiții corespunză- 
tj. —portante descoperiri ariwologice. scoase 
cu tec de am in urmă din pămintul României, 
tncârcaa cu asemenea dovezi de istorie, de viață 
nemtren^tă. materiale care se află in depo- 
atfe Mcneetar st tnrtitutetar de specialitate, 
pestra a se adăuca aigumentelor de necontes
tat ale ■■■■-•sț-- vieții strămoșilor noștri pe 
acest păKSL 4? la care entem îndreptățiți a

Reporter

2C0 de de la nașterea lui

Ugo Foscolo
• Viața lui Ugo Foscolo (nasem a 6 feonra- 

rie 1778, mort ia Tianhc-u Grae- in apropie 
de Londra, in 1827). bogată in crar-orn» exte
rioare și irțensă io oroarea e> tăur*r  că. a fost 
deosebit de legată de lea’itosea t-pvfo. său. 
Poetul, însuflețit de spiritul noului ev. este pă
truns de imperatrrel octainu, dar ^jszâ dm pLn 
și bucuria crec e neparăs - a insă ■ caodctâ 
conceptul fundamentul peatre poezia sa. a ■ e"ii 
ca dure/e; dar ntefoncoita și pasun^e fosco- 
liene, specifice romanocufor. inforoca adesea 
forme stiiist.ee evocatoare c.e unei lumi ideale, 
armonice, scumpă neocfos»osr-- ui

Motivele esențiale. Moartea și Frumusețea. 
Eroismul și Arta, Mindria și S n^irâtatea. ce

transpar <fn '^treaga sa producție poetică, iși 
găsesc cea mai ‘malta sinteză in amplul poem 
J Sepoicri*  (Mormintele); pietatea umană și 
destinul xXri cultul mormintelor și venerarea 
eroismului pi roteală cr'vergent in jurul mare
lui mit al :morahtății faptelor și amintirilor omu
lui prin m jlocireo poeziei. .Mormintele" mar
chează începutul literaturii patriotice ita iene 
propnu-zise și reprezintă cea mai expresivă bio
grafie spirituală a poetului insuși, s. ntezâ nu 
•njmai a imaginației sale artistice dar și a con
științei sale exemplare. O atit de intensă vi
brație in fața marilor figuri ale istoriei și cul
turii, privite ca imbold pentru regenerarea pa
triei, simțim doar in EKGONII lui Mihai Eminescu.

Mormiitele
( fragment)

Imbold sint de mari faple perrtru an suflet vajnic 
urnele celor vajnici, oh Pfodemonte’); ș frumoasă 
și sfintâ pentru călător e țara
ce-1 primește. Eu cind văzui mormintul 
unde se odihnește frupul acelui mare spirit] 
ce invățind pe doreaileri să guverneze, 
laurii desfrunzii ai coroanelor, omenirii arâtind 
ce tacrimi și ce singe-ascund;
și piatra celui ce-nalță ta Roma) 
un nou Olimp al zeilor; și a acelui 
ce văzu rotindu-se-n eterul bolții') 
mai multe lumi, și Soarele neclintit luminindu-le, 
astfel că britului ce aripa mult și-o înălță ) 
primul u deslușise căile firmamentului; 
tu fericite,^ strigai, căci tată, iți adie 
zefiri, plămadă vieții, și riurile-ți curg 
din culmile Apeninului I 
îmbucurată de văzduhu-ți luna-mbracă 
in limpede lumină a tale dulci coline 
sorbind culesul strugurilor, iar văile-s 
cu case semănate și măslini
a căror mii de flori văzduhul tâmiiază : 
și tu, Florențe, -ntiia ai auzit poezia 
ce indulci minia Ghibelinului peregrin, 1 
ai dăruit părinții și graiul cel mai dulce 
bardului binecuvintat de Calliope •) 
ce-mpodobind Iubirea, goală in Grecia 
și Roma de-odinioarâ, cu-n văl neprihănit, 
o aducea ta sinul Venerei preacurate.

Dar și mai fericită că intr-un templu, tu •) 
păstrezi italicete glorii, unica ta comoară, 
cind năvăleau din Alpi, uzurpatorii, 
pe rind. parcă sortiți, 
armele, averile cot•opindu-ți și-altarele 
și patra, totul, afară de-amintire. 
Nădejuea-n biruință de-aici 
va străluci Italei și sufletelor mari, 
de-aicea vom spera. La marmurile acestea 
adesea Vittorio *)  venea să se pătrundă. 
Mihnit de Zeii patriei, mut rătăcea 
acolo unde Amo e mai pustiu, cimpiile 
și cerul cu mult dor contemplind; și fiindcă 
nicio ființă vie nu-i alina durerea, 
aici se odihnea sihastrul; și-avea pe fața sa 
paloarea morții și speranța.
Cu-acești giganti el locuiește intru veșnicie 
și oasele ii freamătă de-a patriei iubire. •

Prezentare și traducere 
de Geo Vasile

’). Ippolito Pindemonte, cunoscut moi ales ca 
traducător al Odiseei; lui ii este dedicat 
poemul Mormintele

’). Niccolo Machiavelli
*). Michelangelo, constructor al cupolei cate

dralei San Pietro
*). Galileo Galilei
5). Isac Newton
®). Florența
7). Dante Alighieri
*). Francesco Petrarca
*). Santa Croce

w). Vittorio Alfieri

Luceafărul
y Revistă editată de

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

CULTURA ROMÂNEASCĂ

IN LUME
• REVISTA AMERICANA Shantih consacră 

aproape tn întregime un număr recent (1977), Li
teraturii și artei române moderne. Traducerile de 
poezii din Tzara, Arghezi, Doinaș — reproduceri 
din volume publicate anterior — sint datorate lui 
Brian Swain, Michael Impey, Peter Jay, Virgil 
Nemoianu Alți traducători (R. Loring, Taylor, Eva 
Feller, Stanley, H. Barkan, Dan Duțescu) oferă o 
selecție din producția poetică a lui Lucian Blaga, 
Mircea Ivănescu, Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, 
Ana Blandiana, Nina Cassian, Constanța Buzea. Un 
fragment din lona de Marin Sorescu este prezen
tat de traducătorul său : Leslie Auerbach. Se mai 
pot citi patru proze scurte, de D. R. Popescu,

Brâncuși : „Pasărea măiastră"

N. Vele», Marin Preda, Romulus Vulpescu și studii 
de Thomas A. Perry (Romanian Literature : a 
study in Literary Migration), Michael H. Impey, 
Avant-garde in Romania : The Beginning and the 
End, Haim Finkelstei, Marcel Janco, Peregrinations 

a Dadaist. Articolele despre arta plastică sint 
■emnaae de Uviu Dumitriu (Brancusi and Modern 
AxcAiieaure), Eugenia Popescu-Judetz (Ceramirt 
an eld Tradition), Donald Stoddard (The M rry 
Cemetery, de la Săpința). Multe ilustrați-, repro
duceri și note bibliografice despre colaboratori 
completează sumarul numărului.

• PROFESORUL ZOLTAN SZABO, de Ia uni
versitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, semnează 
o amplă recenzie științifică, in revista internațio
nală de studii literare publicate in limba engleză 
P.TX. (2/1977, pp. 412—414), a lucrării Semiotica 
folclorului. Abordare lingvistico-matematică, sub 
redacția prof. Solomon Marcus (București, Ed. 
Academiei, 197S).

• AU APĂRUT de curînd. elegant editate, actele 
celui de al IV Congrăs de l’Assoclation Internatio
nale des Critique! Litteraires, Lisbonne, Mars 30 — 
Avril 2/1976, Lisbonne, 1977), care cuprinde și tex
tele intervențiilor partlcipanților români : George 
Ivașcu, Critiques Utteraires, haumanisme et sciences 
humaines și Ov. S. Crohmălnlceanu, La critique 
dans la creation litteraire et la creation litteraire 
dans la critique.
• ADRIAN MARINO publică un articol tn re

vista italiană Futurismo-Oggi (IX, 8, novembre- 
decembre 1977), sub titlul Dalia Romania—, in care 
demonstrează că celebrul Manifest futurist al lui 
F. T. Marinetti a avut, de fapt, o dublă lansare si
multană europeană. El a fost publicat — printr-o 
tntimplare — In aceeași zi (20 februarie 1909), atit 
in limbă franceză tn ziarul parizian Le Figaro, cit 
și in traducere românească, de către un obscur 
M. Drăgănescu, In revista craioveană Democrația 
(L -9, 20 februarie 1909, pp. 3—7), însoțit de comen
tarii. Articolul urmărește și primele ecouri roma
nești ale Manifestului futurist.

• ULTIMUL NUMĂR (8, decembrie 1977) al pu
blicației Cahiers des amis de Panait Istrati, ani
mate de Marcel Mermoz, cuprinde ca de obicei 
texte și scrisori de Panait Istrati, articole comemo
rative, amintiri, documente, mărturii, de o incon
testabilă semnificație istorico-literară. O scrisoare 
adresată prietenilor francezi ai operei romancieru
lui român semnează Margareta Panait Istrati, da
tată : București, 23 noiembrie, 1977. Fascicola — ea 
și cele precedente — se bucură îndeosebi de larga 
colaborare românească al lui Alexandru Talex, care 
publică In acest număr — între altele — o inte
resantă introducere a manuscrisului inedit, Les 
Frtres Pauvres de Panait Istrati. Un colocviu in
ternațional „Panait Istrati**  Iși va desfășura lucrări
le, in septembrie 1978, la Nisa, cu sprijinul activ și 
al specialiștilor români. Al. Oprea și Al. Talex. 
Ultimul va organiza în Franța în acest an și un 
centru de documentare „Panait Istrati**.

• CUNOSCUTA REVISTA PORTUGHEZA Co- 
lâquio/Letras (no. 40, Novembre de 1977, p. 107, 
Lisabona) semnalează cu extrase, la rubrica sa Re
vista de Revistas, două numere recente din Cahiers 
roumains d’etudes Iitteraires : 4/1976, din care re
ține contribuțiile iul Adrian Marino, Romul Mun- 
teanu, Franțois Jost. Sumarul nr. 1/1977, Litera
ture orale — Literature ecrite este reprodus In 
întregime, cu indicarea tuturor colaboratorilor : 
Adrian Fochi, Ovidiu Bărlea, Juha Pentikainen, ion 
Naloș, I. C. Chițimta, Jaap Llntvelt, Stefania 
Skwarczjînska, Romul Munteanu.

• NUMĂRUL 11 (noiembrie, 1977) al buletinului 
Asociației Internaționale a Criticilor literari cu
prinde o parte a Intervențiilor partlcipanților la 
congresul A.I.C.Z. de la Atena : La tradition classi- 
que et le monde moderne, Intre care și alocuțiu
nea iul George Ivașcu, Le passe et la revolution 
moderniste. Multe pasaje ale acestui text sint re
luate și in Synthesis (IV, 1977), sub titlul : Le 
Passe et le Modernisme. La rubrica Nouvelles, Ici 
et lâ.„ sint menționate și revistele Cahiers rou
mains d’etudes llttâraires și România literară.

• IN EDITURA „Merani" din Tbilisi a apărut 
volumul „Florile vor să intre tn casă” de Dumi
tru M. Ion, în traducerea poeților gruzini Moris 
Poțhișvill șl Otar Șalamberidze, cu o prefață de 
Ioslf Noneșvlli.

Redactor țof: Nicolae Dragoș 
Mihai Ungheanu (redactor șef 
adjunct), Teodor Balș (secretar 

responsabil de redacție)

REPERE

Un studiu istoric 
și tipologic al romanului

Volumul lui Tu
dor Olteanu*)  con
stituie un studiu 
de tipologie a ro
manului din unghi 
declarat paradig
matic și nu al sin
taxei narative. Ter-

tudor oiteaiin

menul ales pentru 
a desemna metoda 
sa, morfologia ro
manului nu exclu
de analiza formei, 
din contră, dar ac
centul cade pe re
lațiile de similari
tate și nu de con
tiguitate (atit de 
importante in ana
liza unui gen lite
rar). Aceasta teo
retic întrucit autorul 
ternînd și nuanțind metoda in funcție de specifi
cul subiectului abordat. Viziunea statică, descrip
tivă se manifestă in interiorul unei perioade 
(înregistrarea motivelor și procedeelor artistice 
caracteristice) dar fiecare etapă este încadrată 
într-o linie a evoluției diacronice : „Există o na
tură sau o ordine a literaturii și, deci, a romanului 
din secolul al XIX-lea, dar ea nu este nici opu
să și nici brusc separabilă de aceea a spațiilor 
temporale înconjurătoare. Este posibil ca la 
apariția lui Hyperion (1797) al lui Holderlin ro
manul secolului al XIX-lea să se fi născut deja, 
este posibil ca Ambasadorii (1901—1903) lui
Henry James să nu-i arate sfîrșitul**.  Demersul 
lui Tudor Olteanu se desfășoară ambițios, cu 
riscul imanent la un moment dat al prolixității 
și confuziei de criterii — pe multiple nivele. în 
afară de raportul sincronie-diacronie de care 
am amintit, este urmărit și transferul conținu- 
turilor din real în imaginar. Altfel spus, uni
versul motivematic este analizat dintr-o dublă

morfologia 
romanului
european
în lecolul al

procedează cu suplețe al-

perspectivă : al modelării in funcție de legile 
intrinseci ale ficțiunii pe de o parte și in func
ție de unghiul receptiv al epocii (evenimente

istorice, sociale, programe estetice individuale 
sau de grup, curente literare etc), de cealaltă. 
Astfel, romanul romantic de la începutul se
colului se caracteriza prin cultivarea a două 
mari teme : istoria medievalizată și fantasticul. 
Forma este poematică, deoarece gradul de poe- 
ticitate (plus poezie — minus poezie) reprezin
tă nu numai mijlocul de exprimare dar și un 
criteriu de apreciere. Și, desigur, receptarea 
estetică se face din perspectiva unor termeni 
ca revoltă și sinceritate, revelatori pentru sen
sibilitatea și conștiința epocii. în sfirșit, in 
acest joc de oglinzi menit să surprindă obiec
tul (fenomenul literar) în cit mai multe ipos
taze sint inserate ample analize dedicate ope
relor propriu-zise, uneori luind aspectul unor 
micromonografii ca in cazul marilor reprezen
tanți ai realismului, Stendhal, Balzac sau Flaur 
bert. O atare varietate și complexitate pe de o 
parte a metodologiei pe de alta a materiei tra
tate, opere aparținind unor curente, scriitori și 
literaturi pregnant originale, individualizante 
(Gautier, Chateaubriand, Eminescu, N. Filimon, 
Manzoni, Verga. Stendhal, Balzac, Flaubert, 
Dickens, Meredith, Tolstoi, Dostoievsky ș.a., 
ș.a.), a determinat desigur și valoarea demer
sului critic, plusurile sau minusurile. în pre
zentarea realismului am remarcat interesantele 
considerații referitoare la tehnica narativă, din 
capitolele „Organizarea cimpurilor vizuale**  sau 
cele referitoare la compoziția romanelor dosto- 
ievskiene structurate în jurul vocilor narative 
(„Polifenic și roman polifonic"). Corecte judecă
țile despre Balzac sau Flaubert, in schimb mult 
mai incitantă, mai personală analiza romanului 
lui Fromentin, Dominique, pentru a nu da decit 
un exemplu dintr-o materie atit de amplă. în 
concluzie, o remarcabilă contribuție româneas
că intr-unui din domeniile cele mai controver
sate ale teoriei și istoriei genurilor literare, ro
manul.

Paul Dugneanu
•) Tudor Olteanu : „Morfologia romanului eu

ropean în secolul al XIX“, Editura „Univers", 
1977.

0 secțiune prin Europa
(dintr-un jurnal liric

entru un poet singura povară fiind 
universul, am reținut întotdeauna ca 
pe o virtute capacitatea cuiva de a-și 
păstra 'firea. O întimplare extraordi
nară ne-a pus în limba română, che-

zași și anahoreți. Dacă ne-am putea face ordine 
în ginduri pină la sfîrșitul zilelor, limba ne-ar 
ajunge pentru multe vieți. Am afirmat în aproa
pe jumătate din capitalele Europei că viata mea 
este limba română, am afirmat acest lucru in 
aproape toate limbile europene și am fost înțe
les exact. Nu mi-a reproșat nimeni că sunt ro
mân și nu s-a simtit nimeni nedreptățit. în 
orice limbă ne-am vorbit am conchis că Euro
pa. aidoma lumii, este împărțită în state, astfel 
că treaba fiecăruia este la el acasă, iar a poe
tului este răspundere morală față de tara lui 
șt fată de umanitate.
• Trăim intr-o ItinTe care pretinde pace prin 
toti porii săi. fiind Împărțită, printr-un meca- 
nisnț al trecutului greu de anihilat, in picioare 
de razbu. Forțele progresiste de pretutindeni 
trebuie și vor Înclina pirghia lumii spre pace 
pentru ca omenirea să nu umble in viitor pe 
picioroange. Nu văd cum un poet s-ar putea 
situa, de bună voie, de partea cealaltă a pir- 
ghiei. Turismul nu este factorul determinant al 
vieții sociale, ci un simplu aspect al consumu
lui. De aceea simt nevoia de a spune că 
fost prin Europa și la Monteoru. Adică ce 
s-a-ntimplat și ce am simțit.

am 
mi

Am fost cu Max Heidler și Sabine Braun in
tr-un cimitir din Berlin unde am văzut două 
dreptunghiuri pe piatră ; pe unul scria Hegel, 
pe celălalt Fichte. în patrie, profesorul D.D. 
Roșea mi-a mărturisit că nu le-a văzut. Gazdele 
mele îmi mărturisiseră, de asemenea, că le ve
deau pentru prima dată $i că. foarte probabil, 
putini berlinezi știau de existenta lor. Am avut

de călătorie și studii)

vreo amnezie pentru că i-am întrebat cum se 
spune în limba germană „flori". Au zis că 
blumen. M-am Întors la Monteoru in cortul meu, 
făcut de mine, am aprins focul și am privit 
cerul. Am scăpat și de obsesia respectului pen
tru grecii care au creat geometria. Sint. acolo, 
pe cer. pentru toate popoarele lumii : triun
ghiuri. dreptunghiuri, trapeze și pătrate la dis
creție.

Intervine, desigur, istoria, greutatea specifică 
a unui _ popor, a unei culturi în istorie. Există 
denivelări, relief. Apare și dispare ideea de 
subordonare. Subordonarea muntelui sau a cîm- 
piei ar duce la fabulă. în mod firesc Europa 
este escaladată de arheologi, conviețuirea pe 
continentul nostru a devenit o problemă complet 
științifică. Pretutindeni se restaurează. Europa 
este și va rămine cel mai mare muzeu al lumii.

Toate capitalele Europei, aidoma tuturor ora
șelor lumii probabil, sunt bi iuițe de .cile cine
va in blue-JCSfis" ai o larta in mină care caută 
ceva anume ; un localnic Încearcă să ajute și 
deseori nu știe nici el unde se află ceea ce se 
află. Ar fi iresponsabil să pretindem mai mult. 
Pare a veni si mileniul trei, după care nu este 
exclus să pară a veni și mileniul patru. Aproa
pe că nu mai contează ce a zis Ovidiu din Con
stanta. cînd Eminescu din Ipotești a zis că „pia
ră oamenii cu toti. s-ar naște iarăși oameni". 
Trebuie să ne obișnuim cu ideea că toți euro
penii au personalitate și că nu e nici o catastro
fă dacă ei și-o pun în aplicare.

Și iar m-am Întors la Monteoru in cortul meu, 
făcut de mine, am aprins focul și am privit 
cerul: triunghiuri, dreptunghiuri, trapeze și pă
trate la discreție ; pentru toate popoarele lumii.

Ion Nicolescu

REVISTA STRĂINA

• URMARE A LUCRĂRII „MAREA IITERATURA 
UNIVERSALA", editată in 1930—1933 în 4 volume, 
de curînd a apărut în librăriile poloneze primul 
volum din „Istoria literaturilor europene" — ed. 
P.W.N. — (următoarele 2 volume vor fi editate 
pină în 1980), prima publicație- poloneză de acest 
gen din ultimii 40 de ani care, pînă în final, va 
totaliza opera a 37 de autori care Iși vor da con
cursul pentru capitolele consacrate istoriei litera
turii olandeze, flamande, lituaniene și altele. In 
plus, vor fi cuprinse și aspecte rezumative din 
literatura Statelor Unite, pornind de la înrudirea 
ei lingvistică și culturală cu cea europeană. Pri
mul volum este consacrat literaturilor antice și 
romanice — greacă, antică, bizantină, și neo-greacă, 
romană, neo-latină și italiană, franceză, spaniolă, 
portugheză și română. Volumul al doilea va cu
prinde istoria literaturii din familiile de limbi ger
manice, iar cel de-al treilea, istoria literaturilor 
slave.
• ZILELE INTERNAȚIONALE ALE TEATRULUI 

TINERETULUI se vor desfășura pentru prima oară 
anul acesta la Viena. Nouă grupuri din Austria — 
cite unul pentru fiecare provincie federală — șl 
șase ansambluri teatrale din întreaga lume se vor 
produce in diferite centre culturale din capitala 
Austriei între 1 și 20 iulie. S-a prevăzut tipărirea 
unui pliant, care va ține loc și de program, care 
pe lingă toate amănuntele asupra repertoriilor, ln- 
terpreților și istoricului ansamblelor respective va 
servi și drept legitimație de intrare la toate ma
nifestările ce vor avea loc.

• mausoleul ȘABURGAN din Uzbekistan a 
fost descoperit de două ori : la început, de către 
restauratorii din Buhara, cu ajutorul manuscrise
lor unor istorici asiatici din evul mediu, apoi da
torită ghidurllor vechi cu care oamenii de știință 
l-au putut găsi în nisipurile din regiunea Buhara. 
El este instalat Intr-un deal făcut de mina omu
lui. In partea de nord a mausoleului s-a desco
perit o cărămidă pe care sînt lăsate amprentele 
a două picioare de copii. Evidente fiind pînă și 
desenele capilare ale țesutului s-a putut stabili 
că aparțin unei fetițe de 10—11 ani și a unul băiat 
de S—6 ani, care tn urmă cu cei puțin 900 de ani 
și-au măsurat probabil picioarele. Cărămida aceasta 
din mausoleu este un unicat. După cum apreciază 
specialiștii de la Institutul de arheologie al Aca
demiei de științe a U.R.S.S., în Asia Centrală nu 
au mal fost făcute astfel de descoperiri, ci doar 
Intr-un monument din vechiul Kiev.
• IN EDITURA ITALIANA MAX HOOPER a 

apărut nu de mult LE QUATRO STAG1ONI (Cele

patru anotimpuri), semnată de Richard Adams. 
Natura trebuie să fie observată, ascultat» și iubită, 
ne spune autorul, invitîndu-și cititorul să vadă lu
mea animală care se ascunde prin pajiști, prin 
păduri, în toate hățișurile, in mlaștini ■ și rîuri, 
dind amănunte asupra mutațiilor petrecute cu tre
cerea timpului. Lucrarea este bogat jlustrată cu 
minuțioase desene executate de David Goddard, 
cu precizia graficelor științifice și calitatea poetică 
a stampelor antice.
• CA UN OMAGIU adus bicentenarului poetului 

Heinrich von Kleist, pe lingă manifestările care au 
avut loc cu acest prilej, a fost publicat' și Dicțio
narul limbii lui Kleist, elaborat cu ajutorul pre
lucrării electronice a datelor care cuprinde în 
4 volume toate cuvintele folosite de poet (aproape 
303 000). După cum relatează șeful echipei de cer
cetători de la Institutul Tehnic Superior din 
Aachen, sub îndrumarea căruia a fost întocmit 
acest dicționar, lucrarea deschide „noi perspective 
în analiza aspectului stilistic al dramaturgiei lui Kieist**.
• SUB AUSPICIILE editurii Feltrinelli, Franca 

Faldini semnează volumul TOTO : L’UOMO E LA 
MASCHERA (Toto : Omul și masca), apărut odată • 
cu împlinirea a 10 ani de la moartea marelui 
comic italian. Autoarea povestește în 13 capitole
15 ani trăiți de ea alături de omul de teatru, 
de omul generos, impetuos și plin de bonomie. 
Îndrăgostit pînă la sacrificiu de teatru și toate 
implicațiile iul, de omul chinuit de amintirile să
răciei , îndurate de-alungul întregii lui tinereți. 
Volumul este completat de un studiu semnat de 
Goffredo Tofi, de fragmente din presa timpului 
și de fotografii.
• „ȚĂRILE SOCIALISTE DUPĂ CEL DE-AL 

DOILEA RĂZBOI MONDIAL 1944—1974" (cuprin- 
zînd rezumate in engleză, germană și rusă) a apă
rut în editura varșoviană P.W.N. Sînt analizate 
aici căile de dezvoltare socialistă a tuturor țărilor 
care intră azi tn sistemul socialist mondial, pre
cum șl experiența acestor țări în domeniul con
strucției și dezvoltării societății socialiste în anii 
de după cel de-al doilea război mondial. Colectivul 
autorilor acestui volum s-a limitat la analiza prin
cipalelor probleme ale dezvoltării politice șl so- 
cial-economice din aceste țări, ale premiselor obiec
tive și, mai ales, subiective ale politicii partidelor 
comuniste și muncitorești, ale autorităților de stat, 
cit și ale rezultatelor lor.

• STRĂVECHIUL MEȘTEȘUG al țesutului covoa- 
relor, introdus în China cu 2 000 de ani în urmă, In 
timpul dinastiei Han, continuă să dea naștere unor 
minunate opere de artă, impresionante prin realis
mul transpunerii în țesătură a modelului. La sediul 
Națiunilor Unite se află o tapiserie uriașă reprezen- 
tînd, într-o bogată gamă coloristică, Marele zid 
chinezesc. Minuțiozitatea detaliilor, rezultat al unei 
operații extrem de complicate care necesită munca 
unui mare număr de țesători, conferă măreție lu
crării.
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