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Democrația 
socialistă

lenara Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, desfășurată 
sub conducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a luat hotăriri importante 
în legătură cu problemele mojore ale

vieții economice și sociale din țara noastră, in 
spiritul documentelor adoptate la Congresul al 
Xl-lea și la recenta Conferință Națională. înal
tele foruri ale partidului au creat manie dimen
siuni ale momentului 
orientînd întreaga 
cendent. Măsurile 
lor organizatorice 
ale colectivelor de

istoric pe core-l trâi*. 
viața a țârii intr-un mod ai
de perfecționare a structun- 
ți lărgirea unor competențe 
conducere au izvorit din rea-

litățile noi, create ca urmare a continue* per
fecționări a vieții noastre economice și sociale, 
spre care tinde întreaga politico a partidului 
nostru. Plenara Comitetului Central a dat o apre
ciere deosebită aportului excepțional al secre
tarului general al partidului la crearea unui ca
dru tot mai adecvat rezolvării sarcinilor istorice
ale partidului nostru, muncii sale neobosite, in 
fruntea partidului, pentru promovarea unor re
lații internaționale bazate pe cooperare, contri
buției sale la realizarea unei păci durabile și a 
prieteniei intre popoare. Din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu au fost adoptate hotăriri 
cu plivire la perfecționarea conducerii și plani
ficării economico-sociale, care trebuie să asigu
re creșterea rolului colectivelor de muncă din 
unitățile economice, participarea lor directă la 
elaborarea planurilor și a bugetelor de venituri 
și cheltuieli, asigurind o conducere democratică 
a activității financiare, prin stabilirea unui ra
port firesc între productivitatea muncii și bene
ficii. Aceste hotăriri reflectă, atit preocuparea 
partidului nostru față de sporirea avuției ma
teriale a țârii, cit și fațâ de crearea unui cadru 
democratic, favorabil expansiunii energiilor mo
rale ale poporului nostru, ridicării competenței, 
a implicării fiecărui om al muncii în intregul 
proces al vieții economice și sociale. Participa
rea tot mai activă a clasei muncitoare la făuri
rea conștientă a societății socialiste este o tră
sătură ce caracterizează epoca noastră, un ele
ment de semnificație istorică deosebită. Ridicarea 
cointeresării oamenilor muncii va contribui în 
acest fel la creșterea eficienței economice, dar 
și la ridicarea gradului de conștiință socialistă, 
corespunzător cu etapa actuală a revoluției

noastre, cu răspunderea ce rev-ire * rarratei 
noastre dese munctoore in desă». s rec proce
sului istonc care va rxfeco tara noastră pe cefe 
mai înalte culm de cm<4izc.e și cukurâ.

Anclizind raportul cu privire Io efectivei, co^ 
poziția și structura organizatorico a portidv 
plenara Comitetului Centra! a evrdeneat că ac
tivitatea partidului nostru in ocest domeniu a fost 
călăuzită de preocuparea continuă fotă oe 
creșterea calitativă și numerică o rindwilor 
fațâ de 'tărinea couooi-te- muedtoreșfe ți a 
caracterului sau de dasă. as-gwind ratui de 
forță pouticâ conducătoare. Conducerea oe 
către partid a întregii noasbe octhrâoo econo
mice și sodole cor'* â - V» oe w tă și de 
ocțiune poporului naștiu. garanția -noep nm: 
hotăriri Iar •woe sguranțo mersului inora- 
te pe calea pragresu j» ți btraostârn. Ir toate 
momentele store r*oot re oc n’e. partidul •ras
tru s-a dovedit forța .ea no, vie ți mai repre
zentativă a națiunii, izest—ă cu dep *ra iegri- 
nutate ista că ți cu voința de nezdrunc at a 
realizării progresului României.

Importanta cuvintore rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat expresie preocupări
lor secretarului general al partidului, ale în
tregii noastre conduceri de partid, față de con
tinua ridicare a nivelului muncii organelor și or
ganizațiilor de la toate nivelele de decizie, in 
vederea traducerii in viață a orientărilor stabili
te la Congresul al Xl-lea și la Conferința Națio
nală. Secretarul general al partidului a sinteti
zat intr-o strălucită expresie experiența partidu
lui nostru, condițiile asigurării unei perfecționări 
calitaVve a intregii activități. Document de 
excepțională importanță, cuvintarea este un în
dreptar limpede al. muncii noastre viitoare, _ pi 
calea obținerii unor rezultate tot mai valoroase.

In spiritul intregii acțiuni istorice a partidului 
nostru comunist, este firesc sentimentul de parti
cipare pe care-l încercăm cu toții in momente 
care se reflectă apoi in viața noastră de zi cu 
zi. Hotărîrile recentei plenare aduc pe fiecare 
om al muncii, pe fiecare comunist în prim-pla- 
nul intregii construcții socialiste, focindu-l răs
punzător de succesele noastre, de propășirea 
continuă a țârii. Democrația înseamnă respon
sabilitate, înseamnă participare, înseamnă mun
ca devotată a tuturor cetățenilor țării.

Luceafărul

• In pagina a 3-a : • Colocviile -Luceafărului». In discuție : „Barocul 
ca tip tie existență" de Edgar Papu • Participă : • Mihai Zamfir

• Alexandru Duțu • Dan Arsenie • Cariatida : Ioana Diaconescu

Patria

Poezia lui Mircea Dinesen

d
upă o lungă eclipsă, iată, la orizont 
se ivește un poet nou, Mircea Dinescu, 
aflat la a treia carte (Proprietarul de 
poduri). încă de la debut, el ofereq 
speranțe cercetătorului de poezie. Un 

aer particular, sprințar, o poezie lipsită de pre
judecăți, opera unui gamin, boem și pindit de 
soarta atîtor debutanți care au început bine și 
au terminat-o repede. După cum vedem, Mir
cea Dinescu își păstrează aerul candid și mai 
ales prospețimea lirică care așa ușor se ofi
lește. Nu vreau să spun prin asta că e bine să 
rămii în scutece poetice pînă la adinei bățri- 
nețe, dar mă plictisesc anecdotiștii (dacă nu 
au geniu ca Victor Hugo), sforăitorii pedagogici 
care fac din fiecare strofă un hap greu de mas- 
ticat. Mircea Dinescu trage cu praștia și spar
ge geamuri, calcă în străchini și merge mai 
departe. Ii stă bine cu genunchii juliți ai meta
forei ; poartă petice la nădrăgei și dă cu tifla ; 
este un nonconformist fermecător. Intr-o epocă 
în care cei mai mulți lirici și-au pus barbă și 
mustăți de palicar, Mircea Dinescu bate la to
ba mare și trezește critica — și ea amorțită — 
din somnul cel de moarte. Ia te uită, spun doc
torii docenți, cuvintele mai pot fi și proaspete, 
nu s-au ofilit și versurile nu mai miros a mu
zeu. Așadar, să trecem la materialul clientului.

„Cîntec de inimă albastră" este o frumoasă 
șuerătură de adolescent : „Mai știi cum te stri
gam pe-atunci / „icoană cu picioare lungi" // 
veneai pe riu sau riu erai / curgeai în mine 
pină-n rai // cu limba preschimbată-n bici / 
vinam pe coapse iepuri mici // coseam . prin 
pulpe fin mieriu / erai mireasmă eram viu. // 
Dar of of of desiș de ochi / acum de mine 
trag trei popi // carnea-mi miroase de pe-acum / 
a scindurică de salcim // pe cînd minzește muști 
din cai / mie (ărina-mi spune hai, // mie ul
cica-mi zice blid / iubire — măr rostogolit".

Poemul are ceva din șolticăria baladelor lui 
M.R.P. și un filon tragic străbate țesătura ve
selă, iăsihd cititorului un gust amărui ceea ce 
dă greutate poeziei sale.

Același aer necuviincios îl găsim în Plug de 
lemn : „Unul sărută cu duioșie caloriferul / al
tul bagă-n priză boschetul de trandafiri / oh 
auziți cum se depune fierul / in oasele copiilor 
subțiri, // deasupra noastră scaune blazate / ci
tesc din Shakespeare murmurind abia, / nebu
nul satelor civilizate / mină-n pășuni lămpi 
tunse, cu-o nuia, / stele rulante cară griu-n 
soare / limbile ceasului se coc și cad, / Doam- 
ne-al mașinilor mai ai răbdare, / lasă bătrinii 
noștri să are / măcar prin moarte c-un plug 
de brad". Aci versul „nebunul satelor civilizate 
/'mină-n pășuni lămpi tunse cu-o nuia", sau 
„limbile ceasului care se coc și cad" sînt din 

suprarealistă, dar lecția este învățată

bine și pe Mircea Dinescu îl prind oglinzile 
strimbe și deformările voite. Asta face farme
cul a tot ce scrie.

O melancolică romanță mi se pare Musafi
rul unde lamento-ul este discret, bine acordat, 
necăzind in trivial : „Pe masa mea și piinea 
șade / pe masa mea și vinul șade / iubita mea 
la masă șade / prietenul ia masă șade // ci nu
mai tu arunci ochiade / din cerul imbicsit de 
vină / lumina-nsingerată cade / din nicăieri ca 
o cortină // pădurea-ți curge pe-o sprinceană / 
și clopote in pleoape-ți toacă / surisul meu pe 
tine-i rană / și rana mea la tine-i joacă // și 
dacă-nchin un fulger plinge / și zarul stelelor 
mă pierde / și parcă te-oglindești in singe / și 
roșul parcă bate-n verde // și cind te-ndepăr- 
tezi de masă / vinul îngheață in pahare / iu
bita nu mai mi-e mireasă / prietenul și el dis
pare // și griu-n cimp neghină lasă / și vinu-i

Eugen Barbu
Continuare în pag. a 7-a

CARTEA CU PRIETENI

Gabriel Dimisianu
rintre atiția critici cu fagurii plini de 
aleluia și aminuri, Gabriel Dimisianu 
curge-n lume învelit într-o ploaie 
subțire și cu irișii spre stingere care 
prevestește un anotimp de melancolie

dunăreană — mai degrabă anotimpul retragerii 
vapoarelor decît cel al inălțării smeielor intre 
coloane de praf jucînd în largul cîmpiei de la 
Brăila. Dacă trece prin frig, gerul scîrțiie a unt
delemn de dăruit oamenilor cumsecade — înțe
legeți, deci, că Dimisianu face parte din rindul 
celor ce închid ochii cînd li se iau (sau li se 
fură) stafidele din struguri de Corint.

Gabriel a crescut într-o librărie din Brăila. 
La ei în casă mirosea tot timpul a cotor de 
carte și e de bănuit că, uneori, găteau pește cu 
clei de lipit coperțile. El e primul critic din ge-

Omagiu unei arte 
milenare

ltima sâptâminâ a lunii martie ,e 
înnobilată și anul acesta de o sărbătoare 
a spiritului devenită tradițională și 
semnificativă pentru voința omenim 
de a-și implica responsabil valorile

culturii.
Ziua Mondială a Teatrului e, astfel, mai mult 

dedt un omagiu adus unei arte milenare cu vo
cația ideii de comunicare și solidaritate umană, 
e un prilej de meditație gravă cu privire la 
destinul spiritualității noastre in pragul sfirșitu- 
lui de Secol XX, de prospecțiune in viitorul 
care ne așteaptă ,care reclamă imperios prezența 
actului creator, integrarea lui in viață, îmbogă
țirea acesteia prin el, in sfirșit, și nu in ultimul 
rind un raport nou intre termenii ecuației : 
creator-beneficiar, acesta din urmă ieșind din 
sfera receptării obiective, dacă nu chiar pasive, 
in favoarea participării deliberate la definirea 
zonei frumosului.

Teatrul trăiește astăzi un complex proces de 
integrare activă in viața societății, și este de ob
servat, cu satisfacție, dt de pregnantă se face 
prezența spectatorului care cere cu exigență, cu 
informație și cu competență ca scena să vină în 
intimpinarea tuturor transformărilor care mar
chează evoluția sorietății umane.

tn lumea noastră socialistă, in România, tea
trul este confruntat la această oră cu o unică 
șansă : aceea a unui public deosebit de recep
tiv, de bine pregătit ideologic, de înzestrat cu 
criterii sigure ale selectării valorilor și ale op
țiunilor și poate că niciodată n-am fost marto
rii unui asemenea apetit teatral ca acela care 
se manifestă in stagiunea de față.

Dar, aflăți în fața unui astfel de public, slu
jitorii Teatrului românesc se află, totodată, in 
fața unui examen sever și angajant, capabil, 
dacă este bine înțeles și bine exploatat, să de
termine o stare și un climat de creație remar- 
caoile.

Dramaturgiyactori, regizori, scenografi se află 
în acest an teatral românesc contaminați de pa
tima încurajatoare și solidară a marelui public 
și fericit inspirați de idealurile unei atit de tul
burătoare efervescențe culturale cum este aceea 
produsă de a doua ediție a Festivalului Național 
Cintarea României.

In spațiul scenei românești se petrece astăzi 
un proces de cristalizare responsabilă a reper
toriului și .profilului teatral și de o destul de bo
gată și de vie experiență personală mă îndrep
tățește să cred că trăim un moment deosebit de 
favorabil pentru destinul teatrului nostru.

Totul depinde de noi, de patima noastră, de 
credința noastră, de ambiția noastră, de mindria 
noastră, de voința noastră de a lăsa în urma 
noastră argumentele unei actiyități de care 
niciodată, mai tirziu, să nu trebuiască să roșim.

Sărbătorim, așadar, Ziua Mondială a Teatrului 
sub semnul plenar al unui program politic și 
ideologic clarvăzător, Programul Partidului Co
munist Român căruia întreaga cultură româneas
că — și deci și Teatrul — ii datorează cadrul 
fericit pentru a-și putea împlini cu cinste ma
rea datorie de a sluji curajos, cinstit și convin
gător progresului moral și spiritual al umani
tății.

Dinu Săram

Vin cocorii
Semănători I
Vin in mine cocori I Cocori de din Miaiâzi I 
E primăvară I Eu vin a clocoti
in soare, in cer albastru ți in flori...
Omule al meu I Ce frumos e in zori I • »
Semănători !
Serrânați, in toți, sămința cea bună 
argintul de din vechea nouă lună 
să crească griul, să crească, să' crească 
pinâ dincolo de bolta cerească.
Semănători I
Semânați iubire I Cint de albastre flori... 
Vin in mine cocori. Frumoșii cocori. 
Poarta revenirii râmine soartă...
Umblăm in a lumii indepărtată poartă. 
Semănători !
Semănați Piine I Pi ine I Piine I Piine I 
S-avem suflet nou in ziua de Miine I 
Să avem, pretutindeni, Pace. Pace I 
Să nu murim in ținuturi sărace.
Semănători I
Vin in mine cocori I Cocori de din Miazăzi I 
E primăvară I Eu vin a clocoti 
in soare, in cer albastru ți in flori...
Cmule al meu I Ce frumos e in zori I

Ion Bănuță

și cuvîntul poetic
A n cartea sa „Patria și cuvîntul poetic" 

eseu „despre expresivitate și elocință" 
Voicu Bugariu reia dintr-o nouă 
perspectivă problematica unei mai 
vechi dezbateri privind raportul din

tre poezie și opțiunea politică. Volumul este in 
același timp o lucrare teoretică cu solide fun
damentări metodologice și o antologie comen
tată de lirică patriotică. Declarată ca „încercare 
de surprindere sincronică" a unor aspecte unifi
catoare. „cartea tinde spre definirea, prin diso
cieri și _ clarificări, a conceptului de poezie an
gajată în raport cu criterii sociologice și este
tice". Volumul este implicit polemic, vizînd ati
tudinea — sagace diagnosticată in cele două 
variante ale sale — sacralizantă, care își are 
originea, în ultimă instanță, intr-un anume sno
bism intelectual. Cartea este incitantă nu atît 
prin substratul ei polemic, cît prin readucerea 
în discuție a unei problematici actuale si com
plexe. Indiferent de perspectivă, sincronică sau 
diacronică, poezia patriotică, poezia politică si 
poezia militantă reprezintă. împreună, un feno
men definitor atît din punct de vedere social, 
cit și din punctul de vedere al istoriei literare. 
Fenomen definitor, ce nu contenește a se defini 
pe sine — și în acest proces eseul lui Voicu 
Bugariu este o lucrare de referință. De
finirea fenomenului, a naturii sale, a iposta
zelor, descoperirea unor tipuri de expresivitate, 
a unor serii și a unor nuanțe implică o viziune 
structuratoare și sintetică, bazată pe un profund 
spirit analitic. Cartea lui Voicu Bugariu este o 
întreprindere critică și teoretică originală și 
comprehensivă, construind o imagine esențială 
a fenomenului complex care este poezia patrio
tică. Ea realizează o situare în contextul lite
rar și social, cu evidențierea condiției particu
lare. Fiecare tip de expresivitate este ilustrat 
prin selecții de versuri, iar capitolul Poeți con
temporani este o veritabilă antologie comentată, 
interpretînd modalități poetice de expresie de la 
Mihai Beniuc la Ovidiu Genaru. Succesiunea 
profilurilor critice urmărind o anume dimensiu
ne, comentariul pătrunzător, configurează o ima
gine semnificativă a liricii patriotice contem
porană ta ceea ce are mai valoros si mai ex
presiv.

Intre problemele teoretice reluate de autor se 
numără și aceea a raportului dintre retorică si 
poezie, raport, ce Înregistrează» istoric, fluctuații, 
Voicu Bugariu atrage atenția asupra impor
tantei. negate de critica „sacralizantă". . punc
tului de vedere retoric. In fapt, poezia si reto
rica nu exclud un raport de comutare : poezia 
poate deveni frecvent retorică prin deficit ar
tistic și emotional, după cum retorica poate — 
mai puțin frecvent, desigur — fi convertită In 
poezie, gratie unei capacități lirice excepțio
nale, unei autenticități a trăirii capabile de 
transfigurare. Raportul poezie-retorică este re
ductibil în ultimă instanță nu la un principiu 
teoretic, ci la o chestiune de vocație individuală, 
de înzestrare artistică. Aceasta cu atit mai 
mult. în cazul liricii patriotice, cu cît tema 
acesteia — generic vorbind — este capabilă de 
a rezona prin ea însăși. Discursul liric, in acest 
caz, implică celebrarea, deci patosul transfigu
rator. sintetizarea emblematică, deci stilizarea 
convertibilă în poezie, trăirea stării de fer
voare — deci transfigurarea afectivă. Aici in
tervine prin asociere, problema poeziei de cir
cumstanță. Nu atît atașarea prea strimtă la eve
niment. cum observă Voicu Bugariu. determină 
efemeritatea ei, cît aceeași condiție subiectivă :

Sultana Craia
Continuare în pag. a 7-a

Promoția

Fănuș Neagil
Continuare în pag. a 6-a

INSTANTANEE

Poet de baltă

d
eși cunoscător al adagiului horațian 
„Nil mirări", George Călinescu își dez
văluie in Istoria literaturii romane 
stupefacția cu privire la deosebita pre
țuire pe care i-a acordat-o mediocru

lui stihuitor, un poet dintre cei mai mari :
„Cum s-a putut ca oricit de generosul Ma- 

cedonski să exalte în cor de altfel cu mulți con
timporani, pe ridiculul Carol Scrob, rămîne o 
taină descurajatoare a destinelor literare".

Printre acei contemporani, este suficient 
să-i amintesc pe Vasile Alecsandri și pe George 
Sion. Cel dinții i-a trimis o scrisoare de recu
noaștere, cu locul și data București, 4 novembre 
1882, la volumul de Poesii complecte, apărute 
în anul următor la librani-editori Ig. Haimann 
și Schonfeld. dm București (in-16°, 350 pagini). 
Semnind cu toată considerația „al D-voastre 
servitor devotat V. Alecsandri", poetul își ma
nifestă „plăcuta impresie" ce i-au făcut „acele 
poezii ușoare și elegante". Așadar complimen
tul nu era exagerat : poeziile „ușoare" ale lui 
Carol Scrob, poet sentimental, sortit răspîndirii 
prin concursul numeroșilor compozitori muzicali 
de romanțe, erau și „elegante", în sensul strict 
al corectitudinii și al fluenței metrice.

Oferindu-i o Prefață, George Sion îl situa în
Șerban Cioculescu

Continuare în pag. a 7-a

fără critici
II

3. Ar fi greșit să se înțeleagă din cele de mai 
sus că „promoția fără critici" reprezintă un epi
sod dramatic in proza contemporană. Mai întii 
că reunirea scriitorilor amintiți sub emblemă 
comună e în sine o convenție, evident discuta
bilă. Apoi, prezența literară a acestor autori e 
destul de apăsată pentru • ca eventuala nepotri
vire dintre calitatea literaturii și modul recep
tării să fie pasageră. Firește, un strat de reali
tate nu lipsește convenției propuse. E vorba de 
realitatea acelor semne unificatoare, de poetică 
a romanului, dar și de realitatea, încă mai con
turată, a diferențelor. Fără a încerca acum o 
descriere a tuturor individualităților epice inte
grabile promoției, să decupăm, totuși, cîteva ima
gini din tablou Spre a sublinia îritr-un chip mai 
concret ipotezele anterioare.

Mircea Ciobanu, unul dintre cei mai originali 
prozatori de azi, e interesat începind cu Martorii 
și continuind cu Cartea fiilor, Epistole, Tăietorul 
de lemne, Istorii de relevarea sub unghi psi
hologic și moral a naturilor umane misterioase, 
de sondarea structurii nucleare a personalității. 
O întreagă psihologie a ideilor, cu precădere 
morale, dezvoltată într-o proză de atmosferă și 
într-o manieră stilistică personală ; univers epic 
închis, dominat de relații simbolice și de atitu
dini echivoce ; forță de persuasiune nu atît prin 
materia epică propriu-zisă cît prin scriitură. Spa
țiul, în sens geografic, și timpul, în sens istoric, 
sînt categorii indiferente acestei proze a cărei 
unică obsesie rămîne descifrarea și interpretarea 
surselor și resurselor ființei morale a omului. 
Singular prin aria problematică, prozatorul e 
singular și prin „viclenia" compozițională, dis
cursul epic pendulind înșelător între alegorie, 
ficțiune simplă și eseu.

Maria Luiza Cristescu, timpuriu profesionali
zată în romancier, scrie o proză de comporta
ment inspirată din medii familiale, observate, de 
regulă, sub unghi feminist, cu un accent spe
cial pe dominanta individual-afectivă (în Dulce 
Brigitte, Nu ucidefi femeile, Așteptare) sau ur
mărind relația multiplă a comportamentului cu

Laurențiu Ulici
Continuare în pag. a 7-arecuzita

1 %

I



ritica lui Lucian Rai-

C
cu nu și-a făcut !cc 
ușor in rindurile ci
titorilor de comenta
riu literar, profesio

nalizați sau neprofesionalizați, 
ba, dimpotrivă, după cum difi
cile, pline de chinuri și de în
toarceri in sine îi par a fi ges- 
tația, montarea în subiect, „iri
tarea" liminară, declanșatoare, 
absolut necesară continuării lu
crului într-un regim asigurat, 
tot astfel ea a trebuit să aștep
te, cu o răbdare nu resemnată, 
ci provocatoare, In ofensivă, 
momentul favorabil recunoaște
rii sale drept una din culmile 
actuale ale genului la noi. Spre 
cinstea lor, cu pătrunderea și 
forța anticipativă ce-i caracte
rizează. scriitorii au fos-t prin
tre primii care au simțit va
loarea, complexitatea, nucleul 
viu. iradiant al acestei critici, 
și nu in baza cine știe cărui 
procent buimăcitor de sentințe 
„juste", aflate in cuprinsul ei, 
ce ar fi transformat-o automat 
intr-un for infailibil (de altfel, 
cu neputință), nici „lingușiți" 
de ademenitoare concesii și nici 
măcar seduși de vreo posibilă 
penetrantă a formulelor-clieie, 
miraculoase traduceri de iden
tități, eu o atît de răspindită 
audiență în mijlocul unei părți 
din publicul cititor.

Foarte departe de siguranța 
liniștită și liniștitoare deopo
trivă a comentariului care spu
ne tot și dintr-odată, foarte 
departe de exactitatea lineară 
a dării de seamă memorabile, 
atît de plăcute auzului, memo
riei și... istoriei literare, oferind 
cu parcimonie pasaje critice 
perfect izolabile, probante pen
tru un autor și, de aceea, greu 
de citat atunci cind vrei să ex- 
pui repede, schematic-definitor, 
critica lui Lucian Raicu este o 
critică trebuind intr-adevăr a 
fi citită și nu decupată, citită 
în sine, în substanța și în afir
mația ei profundă, în demonstra
ția mai puțin vizibilă sau chiar 
opacă pentru ochiul superficial. 
Ea se adresează cu precădere 
scriitorului sau cititorului avi
zat făcindu-1 pe acesta martor 
și participant. antrenJndu-1 ln- 
tr-un demers care nu-i satis
face nici o clipă comoditățile, 
așteptările tihnite, din contră, 
îl pune pe gînduri, îl mobili
zează, îl așază într-un du-te- 
vlno de impresii și supoziții, ii 
provoacă reacția promptă, fie 
de adeziune, fie de iritare, dar 
i-o provoacă negreșit, întoc
mai veritabilei creații. Scriito
rul, scriitorul adevărat se În
țelege. nu se va îndoi nicioda
tă citindu-1 pe Raicu că actul 
critic este esențial același cu 
actul de creație, că el presu
pune nu o modificare arbitrară 
a datelor operei, o „imixtiune" 
superioară și grăbită în ceea ce 
a făcut creatorul, dar o parti
cipare, intensă, caldă, cordială, 
o participare „sfîșietoare" (să 
nu ne ferim de cuvînt) fără 
de care nimic din ceea ce în
treprindem nu capătă girul 
autenticității.

cronica literară
Lucian
Raicu:

„Practica 
scrisului
și experiența lecturii"

A vorbi în legătură cu criti
ca profesată de Lucian Raicu 
despre inteligență, despre mo
bilitatea ideilor, despre forța 
argumentativă și celelalte atri
bute care compun ființa unui 
critic autentic ar îneemua să 
rămînem la lucruri foarte im
portante. nici Îndoială. Insă lu
cruri repetabile la acel nivel 
intelectual care încă nu declară 
toț șî. mai eu seamă. încă nu 
legitimează ; plnă la capăt «1 
din interior un demers critic. 
Pentru că Lucian Raicu „tră
iește" în critică și trăiește in 
literatură, este inlăuntrul lor, 
în zonele cele mal fierbinți, în 
care se exprimă omenescul viu 
și inalterabil. Accentul de in
tensitate. de trăire, în accepția 
ei pură, deloc sofisticată, deloc 
„inspirată", acest accent care 
11 face să se bucure și să su
fere odată cu autorul comen
tat este propriu, intim și înalt 
propriu. criticii lui Lucian 
Raicu. A descoperi literatura 
In articulațiile ei extraordinar 
de omenești, în articulațiile și 
mai simple dar și mai compli
cate decit ni le închipuim în
deobște, în misterul ei genera-

tor dar și în tereștri ta te a cu 
care ne cuprinde pe toți laolal
tă și. in primul rind, pe auto
rul ei, aceasta poate fi insert- * 
să drept deviza de Inimă a 
criticului. A da respectul cuve
nit misterului creativității, e- 
nigm aticei puteri de creație, pe 
cit de fragile, pe atît de ener
gice, a da un respect cuvenit 
prin urmare, nici encomiastic, 
nici căzut in transă dar nici 
filistin totodată și a încerca să 
vezi de oe un lucru scris vor
bește cu o voce și nu cu alta, 
cu un timbru al său propriu, 
inconfundabiL neforțlnd răs
punsurile ultime, cu un orgoliu 
suspect și suficient In egală 
măsură, iată cam între ce poli 
de afirmație se rotește critica 
lui Lucian Raicu. Și dacă exis
tă o ademenire pentru scriitor, 
o „captare" in a-i da creditul 
său și a-1 urmări, de altmin
teri cu toate riscurile ce reies 
dintr-o critică fundamental de 
bună-credință, acestea rine le
gate de felul cum vorbește 
Raicu despre problema artis
tului. de felul, completamente 
aflat la antipodul frivolității, 
cum meditează asupra specifi
cității energiei creatoare. E o 
înțelegere care nu vine în pri
mul rind din lecturi, din sedi
mentarea lor fertilă, deși vine 
indiscutabil și de aici, sau din 
principii rigide șl insurmonta
bile. ci. dimpotrivă. dintr-vn 
rar simț de a descifra efluviile 
umanului și de a avea un larg 
acces la realitatea cea mai 
grăitoare. Cu o Înaltă părere 
despre menirea și ființa artis
tului. a creatorului, cu o me
ditație asupra valorilor artei și 
a originii scrisului ce îndepăr
tează de la sine, ca pe un pă
cat de moarte, „ispita de a 
trata într-un spirit de ușurință 
și platitudine problema artis
tului". ispită, totuși, nu atit de 
ininteligibilă pe dt ni s-ar pă
rea. criticul face. în aceiași 
timp, tot ceea ce-i stă in pu
tință pentru a observa in operă 
și in spatele operei un om. un 
om de un fel aparte dertgur. 
dar un om viu. extraoedi.tar
de viu. de legat de concretul 
existenței și tocmai prin asta 
creator. în optica criticului 
„principiile", gravele și serioa
sele principii sînt bune, ba uneori 
chiar foarte bune, insă nimic 
nu poate înlocui palparea a tot 
ceea ce constituie statutul im
prescriptibil. unic, tulburător 
de unic, al ființei umane. Fără 
tereștri ta tea „sănătoasă", ener
gică a vieții nici o transcen
dență nu-1 poate crea pe auto
rul de capodopere.

Dincolo de programul afir
mativ. care nu în rare cazuri 
poate rămîne și literă goală, 
dincolo deci de cerința de a 
expune opera și scrisul, în ge

nere, unui examen de autenti
citate printr-o critică, ea În
săși, „formă de viață", puțini 
critici ca Lucian Raicu știu și 
au in același timp posibilitatea 
să convingă de umanitatea in
tegrală care palpită intr-o 
scriere, de contorsiunile pro
fund omenești care o străbat, 
de ce și cum este acoperită 
această scriere printr-o verita
bilă cheltuire existențială. A- 
pelul neîntrerupt vreo clipă la 
experiența concretă, la sursele 
adevărului, la resursele afecti
ve secrete, la centrii autentici 
de iradiere a ființei, apel care 
diversifică în sine deopotrivă 
tonurile afectuoase, subiective, 
intim individuale ale cerințelor 
vieții, „umanizează" într-un 
chip cu totul particular critica 
lui Lucian Raicu, și nelndoioe 
că însăși deplasarea noastră 
spre operele care să ne lase 
imprimată în conștiințe convin
gerea despre organica lor „im
plicare" în spațiile umane lu
crează in favoarea ei, in favoarea 
straturilor de legitimitate in
terioară. cu drept de existență 
care o inspiră și pentru care 
optează hotărit. „Deschiderea" 
spre toate aspectele lumii și 
intensitatea cu care e trăită 
viața in literatură și nu numai 
în literatură, d și dincolo de 
ea reprezintă nucleu] interpre
tativ in critica lui Lucian Rai
cu. nucleu ce «fringe toate ce
lelalte fire și propulsează opera 
pe o orbită care atinge în ace
lași timp planul de sus și pla
nul de jos al existenței. Astfel 
despre Blaga : „Sensibilitatea 
-metafizică- are drept suport 
in lirica lui Lucian Blaga o 
extraordinară intuiție a lumii 
fizice. atașamentul exultant, 
dus plnă la limite aproape du
reroase. față de viață sub toate 
formele ei. o copleșitoare per
cepție crudă a universalul con
cret de aid și de acvm. Gustul 
meditației cosmice țintind spre 
veșnicie și spre absolut se nu
trește la el. încă de la Început, 
din fascinația pe care o pro
duce clipa de v-atl trăită ca 
atare, cu :n;easitatea unui fnl- 
ger vital”.

Ș: încă aceste afirmații, nu 
o dată de aparență' pardoxală 
avind in vedere ceea ce s-« 
afirmat, în genere, pină acum, 
ar putea fi bănuite de o fer
voare chibzuită la rece dacă 
nu ?r interveni in ele, cu un 
ce anume, însăși ființa criticu
lui. mobilizată admirabil pe 
traiectele demersului său in 
care pompează un singe cald 
și viu însuflețind opera, deter- 
minind-o să trăiască încă o 
dată, înaintea noastră, cu în
fățișarea ei cea mai umană, cu 
acel ceva pe care îl expune 
chiar viața pentru o privire 
largă și cuprinzătoare, cu pli

aturile și golurile ei, eu subver
siunile și conversiunile pe care 
le suferă, cu rezistențele inte
rioare deopotrivă ale lucrurilor 
și ale oamenilor. Existența o- 
perei se transformă intr-o 
existență dramatică, de o com
plexitate nebănuită și totuși 
credibilă și înseși cuvintele fo
losite cel mai des de critic în 
analiza sa (ton, ritm, viteză) se 
bucură, ele însele, de un .soi 
de personificare ce le scoate 
din limbajul critic obișnuit și 
le acordă puteri discreționare 
asupra mesajului adevărat, de 
cea mai curată autenticitate. 
Modul cum „explică" Lucian 
Raicu o operă, mod trăind in 
hotarele bunului simț validat 
de înseși chipurile existenței, 
fervoarea extraordinară pe care 
o pune în demonstrarea (deși 
cuvintuL aducind aminte de 
niște mecanisme abstracte, ri- 
gidș, nu-i prea la locul său) 
conflictelor și dedublărilor din 
care ea se naște, cu alte cu
vinte în palparea existenței 
ei conflictuale, e greu imitabil. 
Auzul extrem de fin la crește
rile, la depozitările lenxe, im
perceptibile, ca și la surpările 
în egală măsură de impercep
tibile din „viața" unei creații 
imprimă criticii sale nu numai 
un aspect de intensă vivacita
te, dar și conformația unei ve
ritabile cutii de rezonantă. A- 
tașamentul criticului față de 
plinurlle existenței, ale exis
tenței creatoare ca și ale exis
tenței luate în sine, și nu o 
dată amîndouă triumfătoare în 
așa-zisele locuri comune, se 
exprimă nu numai prin afir
mațiile nete, ci și prin submi
narea. la fel de netă, a multora 
din atitudinile care impietează 
asupra organicității și autentici
tății lucrurilor, a acelora care 
creează „golurile" : de pildă, 
blazarea („Boala cea mai rea a 
spiritului nostru este, desigur, 
blazarea"), seriozitatea morocă
noasă, invariabil gravă („dova
dă sigură de nesinceritate sau 
de prostie"), morga, poza „ins
pirată" etc.

De altfel, teama de „goluri", 
de sterilitate, de devitalizare, 
de suspendare a resurselor a- 
fective ale vieții este organic 
întipărită în spiritul criticului 
și aspectul plin al criticii sale, 
înfățișarea ei. nu de puține ori 
debordantă, umpllnd ca o lavă 
încingă toate spațiile disponi
bile. răsucindu-se In sine, cău- 
tlnd locul de trecere spre a se 
azvîrli o dată și încă o dată 
spre ceea ce a rămas neacope
rit, neîncălzit, furia patetică, 
esențială cu care atacă în toate 
părțile, nemulțumirea cu care 
revine și reînnoadă lucrul în
ceput, deci toată această for
mă a unei vioiciuni și robuMeți 
existențiale răsfringlndu-ae in 
corespondențele vii ale concre
tului e urmarea unei compri
mări. a unei rezistențe inițiale 
și depășite acum prin «mapele 
expansiunii la realitate. Lucian 
Raicu Iși cunoaște defectele la 
fel de bine, chiar mai bine de
cit calitățile de conformație 
psihică și atunci dnd îri măr- 
turi«e<te. intr-un interviu, .spi
ritul cam sceptic, repede încli
nat să vadă partea derizorie, 
zădărnicia lucruriior «c.“. ne 
dă el însuși cheia pentru a 
vedea și măsura la juste pro
porții transformarea, deturna
rea datelor structural negative, 
a celor predișțxise blazării, 
prin forța dirijată a pasiunii : 
a pasiunii de carte. Dintr-o 
dată toată aceasta căutare te
nace a aoneior de exprimare 
plenară a vieții Șt atenția mă
rita. in cooMl alertă, la ma
nifestările tranșant implicate 
in existentă capătă o altă, o 
nouă și intimă acoperire. Tră
irea plină de patos a criticii și 
implicit a literaturii e o cale 
de formație umană și. printre 
temele din prima parte a cărții 
sale, dedicată „originii scrisu
lui". Lucian Raicu nu făcuse 
altceva decit să mediteze avi
zat. in profundă cunoștință de 
cauză, la avantajele și dezavan
tajele acestei căi. nici mai 
grea, dar nici mai ușoară de
cit altele.

Dan Cristea

viata cărților

Repere 
dostoievskiene

• Dispărut prematur, fără a-șl a putut da întreaga 
măsură, poate prea discret și fin pentru o anume „viată 
literară" unde... vitalitatea este prima condiție a exis
tenței, Dinu Pillat ne oferă postum acest studiu de lite
ratură comparata •) care merită atenție. Autorul procedează 
cronologic printr-o atentă șl Insistentă despuiere de Iz
voare și reușește să fixeze marile etape ale recepției lui 
Dostolevski „în conștiința literară românească" : critici, 
scriitori, ideologi, jurnaliști literari. El pune In lumină trei 
faze : „descoperirea” propriu-zlsâ (1881—1920), „înțele
gerea” (1920—1944) și „reconsiderarea” (1944—1974). Prima 
referință este un necrolog, publicat la 20 februarie 1881, 
pan de cotuiderații ideologic» (ostile) care indică — pen
tru a spune astfel — calea comentariilor viitoare. Fapt 
constatat (șl demonstrația Iul Dinu Pillat este pe deplin 
convingătoare) : recepția și asimilarea românească a lui 
Dostolevski este in primul rind și in mod predominant 
ideologică : spiritul „creștin”, „ortodox”, apoi „existen
țialist” și „tragic" atrage și se impune cu precădere. In

tegrarea literară propriu-zisă este destul de tardivă. Ea 
aparține celei de a doua faze, fără a produce efecte 
foarte notabile și „influențe” creatoare intr-adevăr fe
cunde. Studiul scoate în evidență (șl faptul este de re
ținut) lipsa de afinități, o anume rezistență și chiar qpa- 
cltâțiie legate de Interpretarea românească a scriitorului 
rus. Aceste obstacole sînt compensate în mod larg de 
apariția, dezvoltarea și intensa circulație a unui adevărat 
„clișeu” critico-literar. Dostolevski face parte mai ales 
din sistemul de referințe al criticilor, ideologilor, eseiș
tilor epocii, aceștia adesea — ca și cum de multe ori — 
la remorca Izvoarelor străine (în speță : Glde, .Berdlaev, 
Chestov, Prager ș.a.). Dinu Pillat recoltează o mare can
titate de fișe care atestă difuziunea imaginii unui DOsto- 
ievskl „profet", „vizionar mistic”, „mesianic" etc., imagi
ne din cele mal simplificatoare, contra căreia se ridică, 
șt pe bună dreptate, autorul postfeței, Alexandru Paleo- 
logu. Textul său echivalează în partea sa strictă de exe
geză cu o adevărată punere la punct. Ne aflăm, în felul 
acesta, în fața unei duble analize comparatiste ; a unul 
text, să-i spunem de „bază”, urmat de comentariul său 
plin de rectificări ce se dovedesc necesare.

Cartea are, de fapt, In felul acesta, doi „autori* ce-și 
unesc eforturile !ntr-o direcție convergentă. In „supli
mentul de anchetă" final asistăm la o adevărată execuție 
a tuturor „miturilor" și cllșeelor-tfp care circulă despre 
Dostolevski în întreaga noastră critică, tn aceste pagini. 
Alexandru Paleologu face din nou dovada calităților sale 
de spirit critic disociativ, bine orientat, dublat de un po
lemist de Idei refulat. Criticul declară război, mal ale6, 
următorului loc comun, plinea unor cronicari literari : 
orice scriitor care descrie Scene violente, cazuri patologice 
sau fenomene obsesionale devine prin definiție și In mod 
necesar „doatoievsklan” (p. 153). Vine la rind topos-ul 
degradat al „iraționalismului" și „Imaginea unui Dosto
levski profetic și apocaliptic" (p. 158), Acestei definiții 
•tereotlpe, Alexandru Paleologu îi opune pe aceea a unui 
mare scriitor al sltuațlilor-llmltă, explorate lucid, a unei 
autentice conștiințe de om de litere (formula continuă pe 
a Iul Ortega y Gasset), caracterizată prin „meserie", prin 
vocația de „tehnician a romanului" care a fost, după cri
tic, mal presus de orice Dostolevski.

Critica de idei literare și comparată profită din plin de 
pe urma acestei duble anchete paralele : destul de uscată 
și inevitabil monotonă în partea sa inițială (D.P.), mult 
mai vie și polemică în postfața lucrării (A.P.) Cercetă
torii român! și străini stnt in felul acesta bine Informați 
asupra „soartei" lui Dostolevski în cultura română. Multe 
episoade au generat și continuă să provoace un anume 
comparatlsm empiric, sauvage, pe care Alexandru Paleo
logu 11 rectifică pbb cu pas ; clivajul Occident — Rusia 
țaristă, romanul occidental — romanul rus, referința „o- 
bligatorie* pentru orice literatură psihologică morbidă sau 
a „cazurilor de conștiință* Pentru a nu mai aminti de 
combarațiile diletante și aventuroase Intre Dostolevski ți 
Proust, Faulkner, Kafka, expresionismul german, ba chiar 
și... Baudelaire, căci Jurnalismul literar suportă orice. 
Să subliniem In același timp (șl cronologia are in acest 
caz Însemnătatea sa) că relativ recenta descoperire și 
chiar o anume mică vogă românească a lui Dostolevski 
după anii '59, se datorește tn mod esențial caracterului 
„radical non-conformlst al operei sale* (p. .150).

In sflrșit, trebuie menționat și faptul că această publica
ție postumă reprezintă din partea lui Alexandru Paleo
logu un gest de fidelitate ți de prietenie literară. Astfel 
de „cazuri* nu tint chiar foarte numeroase intr-o anume 
„viață literari*.

Adrian Marino
•) Dina PdMt : J)«nlmld și mnșdinta " r*r* roata- 

n—■**■ cam ca a prefață de atoitaia Patrotoga, Buea- 
resu, Edkaia „Cartea Bamâaaaacă", 1XX.

Proze 
fantastice

carte bine scrisă, ma-

O
tură, bogată in idei, 
observații și sugestii 
este eseul lui Anton
Cosma Romanul ro

mânesc și problematica omului 
contemporan („Dacia", 1977). Cu 
toate că dezbatere teoretică în 
primul rind, lucrarea poate fi 
socotită totdeodată și ca o pre
zentare critică a romanului 
românesc postbelic, văzut in 
principalii săi reprezentanți. 
Ideea lui Anton Cosma este că 
romanul românesc postbelic cu
cerește, în pas cu romanul con
temporan de aiurea, „formele 
adecvării mai depline la realita
tea omenească modernă și cele 
două tendințe fundamentale ale 
acesteia, tendința spre anoni
matul care sâ nu însemne reifi
care. ci asumarea liberă a con
diției umane de către individ, 
și acea spre omnilateralitate pe 
care o presupune dezvoltarea și 
împlinirea superioară a ființei 
omenești".

CARTEA DE DEBUT
*

Romanul 
românesc actual

„Vint de vis* e un volum eu unitate iibitoare sub ra
port pur figurativ. Altfel, poetul si-ș împărțit cartea 
într-o tricotomle, pe un criteriu conținutistic. Deși armo
nica in proporțiile ei metaforice și energetiste, poezia lui 
Ilarie Hinoveanu nu este monocordă ci, dimpotrivă, în
clinată către totalitate. Nu întîmplâtor, în „Vint de vis", 
criticul va detecta felurite producții, inclaslficablle sub un 
singur criteriu și care dau acea nuanță de energie com: 
pestră șl de viziune caleidoseopică pronrțe poeziei lui 
Ilarie Hinoveanu. Intîia diviziune' „Neam cldpllt ih piatra" 
conține poezii de formulă învederat patribtlcft, tieșl rară 
acea monotonie metaforică, izbitoare la alții. Poetul este 
encomiastic și îmbătat de locurile sacre : vpivt),, lanul, 
fîntîna, riul. Carnații. Toate acestea nu sint expresii par
ticulare cl spețe, simboluri pe eare eroul Urle le-a în
cărcat cu o chintesență. „Fîntîna" e originea și Ungă 
„Izvor" ți „rlu” semnifică viață în ce ara ea setnpitern 
local. „Lanul*. e germinația, „vatra* e însemnul stabili
tății românești și a cumpătării istorice a poporului nostru. 
Iată un „Drum", cu sugestie eminesciană (tn înlănțuirea 
vieților care se nasc unele din altele), îndărătul râsuein- 
lor metaforice, baroce ; „Redîndu-mi sufletul el blind / 
Fîntîna. drumului m-așterne / Și fiecare nâs g-tln lînd I 
Cedat luminilor eterne, / Aici, o troiță de oștean 1 șub 
care odihnesc eroii, / Liana verde ninsă, har, / La taina 
lor. de sita ploii". Ilarie Hinoveanu clntă sentimentele 
unanime ,,statornicia", „sunetul înalt", „crezul milenar*, 
rareori direct, întotdeauna imnic și cu o formalistlca 
„obscură" căci poetul e simbolic si leagă alegorii pește 
alegorii intr-o laudă a fertilității ți abundenței care sînt 
copiate de poemul însuși. Rar poet român de azi care 
să imagineze Urle ' ------ ------------------ -
Ilarie Hinoveanu.

Al doilea ciclu 
metrii complicate, 
viratei infantile, o 
ducțli inclasablle 
diflcat (energetic, 
estetlcă, vag asemănătoare cu Ion Vlnea dos diferențele 
sînt mari. Eul Uric e o acumulare de. impresii, aproape 
stenografiei, și din șirul senzorial, aproape sub dlcteu. 
se naște o poezie involuntar ermetica : „Ferestre mari 
în suflet port f tn locul geamurilor-boare / Cocon din 
arcul unui port... / o, anotimpuri călătoare-. Principiul 
metaforic este Învederat, nu tinde către clantate ci către 
lirica vizionară, Întocmite din cîVva , ter5PnL2}e^U£t’u? 
care iși preschimbă înfățișările “ ~ 
plicare Iluzorie.

Sub acest semn baroc, și de 
lui Ilarie Hinoveanu, liric al 
euforiilor cu substrat ardent.

și abundent elementar atît de ușor ca 
(„încredere") cîntă, în goeieași geo- 

un sentiment prlmaveral. o evocare a 
elegie, un elogii! floral, în general pro- 
conținutistlc. Sentimentul nu 8-a mo- 
rareori senin-elagiac) și nici formula

prin alegorii, într-o multi- 
aceea singular, stă poezia 
efluviilor generice șl al

•) Ilarie Hinoveanu : „Vint de 
mânesc", Craiova, 1977.

Fantezie 
și rigoare

Artur Silvestri
vis", Editura „Scrisul Ro-

• Aproape ostentativ deosebit de autorii genului 
science-fiction care excelează în genere prin invenție 
aglomerată, Vladimir Colin surprinde de fiecare dată prin 
două trăsături care mi se par fundamentale ° una ar n 
echilibrul construcției, cealaltă ingeniozitatea nuanțelor. 
Ultima sa carte») poate fi considerată „un prozopoem- 
despre suferința oamenilor și căutările mai vagi sau mai 
certe de restabilire a punților cu viața. Căci în aceasta 
lume care se măsoară la nivel planetar ceea ce s-a mo
dificat structural in componența ei nu a produs mutațiile 
similare nici In planul sufletului sau conștiinței și nici 
în esența vieții cotidiene. Da, desigur, se circulă nu 
dintr-un oraș ln altul cl dlntr-o planetă în alta, acestea 
devenind un fel de regiuni de baștină cu trasaturi spea- 
fice. Personajul de pe „Marte* este un beligerant, asasin 
în speță programat, care nu-și mai suportă crimele, tata 
de pe Venus, o Îndrăgostită care și-a pierdut iubirea șl 
puterea ei de vrajă, iar pămînteanul, vai, un poet (ne- 
programat, ceea ce e foarte grav pentru sensibilitatea iui 
pentru că tn această lume a tuturor posibilităților nu se 
poate consola de pierderea soției).

Acest ciudat triunghi este format din ființe care au 
traversat o criză de suflet (mai mult decit de conștiința), 
vulnerabilitatea lor de natură strict uman sentimentală 11 
transformă în niște „epave*. „Sanatoriul* ce li se oferă 
nu este o pasivitate reconfortantă ci o experiență, expe
riența recîștigârii a ceea ce au pierdut șf acesta va fi 
aparent Babel-ul sau „planeta interzisă de obicei, singura 
planetă în care trecutul, în anumite condiții, poate deveni 
prezent și nu în amintire*. De fapt, nu planetă cl o 
cameră unde omului i se „sugerează" experiențe tragice 
sau bucurii, călătorii instantanee în timp șl spațiu. Iar 
realizatorul experiențelor, un savant ratat pentru că a de
venit victima propriilor lui experiențe, un cinic viciat, 
gata să sacrifice pe oricine spectacolului „cosmospect" 
lnfrîngerii totale a omului chinuit. In fine, personajele îșl 
regăsesc echilibrul și ordinea Inițială tot prin forța omului 
ea Da bl! să transforme imaginea Iluzorie în realitate. De 
•bia acum va exista Babel-ul. deci planetă accesibilă prin 
forța creativă a imaginației. Savantul avea să piară In mo
mentul cind aecretul său va fl foot perceput.

Cartea construiește o alternare interesantă de planuri 
între fericirea și nefericirea omului, tn fond, totul pendu
lează aici, indiferent prin cile meandre planetare. Intre 
bucurie ti durere. în toată această alegorie fastuoasă, a 
unui viitor ce poate fi crud prin Însăși performanțele 
sale, admițînd, și de ce nu, câ nu numai tehnicitatea poate 
fi programată d și psihicul, omul 9e va împotrivi con
diției de robot prin însăși condiția lui afectivă. Tntre 
psihism șl afectiv granițele sînt cu siguranță de netrecut.

Compoziția este minuțios echilibrată și funcționează cu 
precizie de orologiu, iar meritul autorului este de a crea 
prin stil o întreagă libertate stărilor sufletești ale omului. 
De aici, suflul poematic al unor pagini care altfel ar fi 
devenit rigide. De aici și hiperbolizarea unul omenesc ce 
nu va putea fi nidodată soluție saturată de laborator cl 
va rămine la infinit sondabil și totodată creativ. Oricit 
ar părea de ciudat, o asemenea literatură este constrînsă 
să-și respecte cu austeritate regula jocului. Cînd jocul 
permite culoare șl nuanță în echilibru înseamnă că Iscu
sința scriitorului e o certitudine.

Ioana Crețulescu

Trecem peste privirea istorică 
din capitolul Trei secole de 
roman românesc cu observația 
că nu s-a scris acum trei sute 
de ani (în 16781), nici un roman, 
chiar Istoria ieroglifică fiind 
din 1705, după care, pină in 
vremea revoluției de Ia 1848, În
registrăm o pauză de aproape un 
secol și jumătate, romanul 
nostru modern neavind deci o 
vechime mai mare de 120 de 
ani, din care ultimii treizeci de 
ani consumați după război. Aici 
autorul identifică două genera
ții ale romanului, una care are 
in cap Desculț și Moromeții și 
alta reprezentată prin Morome
ții II, Ce mult te-am iubit, în
gerul a strigat. Vestibul, F, Ani
male bolnave etc. Nu este vorba 
prin urmare de romancieri 
făcind parte din generații dife
rite, ci de două virste ale ro
manului, una care începe in 
1948 și alta care Începe în 1962 
la distanță de un deceniu și ju
mătate. în cea dinții, Anton 
Cosma găsește o perspectivă so
ciologică integratoare (care aso
ciază perspectiva socială și pe 
cea arhetipală asupra omului) 
în Desculț de Zaharia Stancu, 
un principiu clasicizant (omul, 
liber de istorie, iși asumă con
diția sa in calitate de stăpîn) în 
Moromeții de Marin Preda. 
Tendințele celei de a doua etape 
sînt definite in capitolul următor 
privind modul de cuprindere a 
umanului in roman. Omul 
omnilateral, pluridimensional, 
neunilateraiizat, apare ca om 
social (instrument al unei ne
cesități transindividuale) la A- 
lexandru Ivasiuc, ca om su-

biectual (acțiune a subiectivită
ții asupra personalității) la Ni- 
colae Breban, ca om arhetipal 
(umanitate mitică crepusculară) 
la Fănuș Neagu, ca om obiectual 
(prezență, existență percepută 
acut) la Radu Petrescu, în fine 
ca om evenimențial („părticică 
obscură și lipsită de glorie a is
toriei") la Marin Preda (in 
Delirul) și la Eugen Barbu (in 
Incognito). La aceste cinci ca
tegorii ale umanului în roman 
se adaugă cinci tipuri: comu
nistul (Preda, Ivasiuc, Augustin 
Buzura), frustratul (Bujor Ne- 
delcovici), absentul (Buzura), 
noul arivist (Virgil Duda) și 
sucitul (C. Țoiu).

In capitolul Romanul, mitolo
gie modernă se descriu citeva 
tipuri de romane și anume: cel 
în care se urmărește mărirea și 
decăderea unui mit, altfel spus 
romanul pămintului (Moromeții, 
Setea, Descoperirea familiei și 
Ultimul drum de Ion Brad, 
Niște țărani de Dinu Săraru); 
romanul cu structuri sociologice 
de tipul A (individul atras de 
grupul social tinzînd să i se in
tegreze), B (individul evoluind 
sau involuind in grupul sau 
clasa socială in care e introdus). 
C (cuplul), D (grupul social in 
ansamblu) cu exemple: A (Ma
rele singuratic), B (Catedrala 
de Virgil Duda, Crepuscul de 
Radu Ciobanu), C (Păsările); 
romanul — mitologie a prezen
tului (Dumitru Radu Popescu), 
romanul utopic (Intrusul, ro
mane de Science-fiction precum 
Legendele tării lui Vam de Vla
dimir Colin).

Alt capitol în care se anali
zează raporturile romanului cu 
istoria are trei subdiviziuni: 
imperativul prezentului (obser
vat in romanele Iui Romulus 
Guga), spiritul polemic (vizibil 
intre altele în Dihorul lui Al.

Papilian) și spre romanul politic 
(Labirintul de Fr. Păcurariu, 
Caloianul de I. Lăncrănjan etc.).

Ultimul capitol, In căutarea 
realismului, după o nouă preci
zare a conceptului de realism 
azi („realismul devine astfel 
mai puțin o modalitate de trans
punere artistică a realului, cit 
o modalitate de abordare a 
lui"), descoperă drept caracte
ristică la romancierii noștri de 
azi concepția polifonică („nă
zuința lor de a comunica nu 
numai descriptiv, prin tipizare, 
ci și liric, prin atmosferă și 
simboluri, și filozofic, prin co
mentariul teoretic, dar mai ales 
prin deschiderea semantică") re- 
perabilă intre alții la George 
Bălăiță (Lumea in două zile). Se 
încearcă o imbogățire a proce
deelor de adecvare a imaginii 
la realitate care toate sint 
tehnici ale anonimizării perso
najului sau al sugerării omni- 
lateralității lui". Personajului re
lativizat, pus în circulație de 
Patul lui Procust de Camil 
Petrescu, romancierii de azi 
i-au adăugat modelul gidian al 
personajului în stare formativă 
și modelul noului roman francez 
in care personajul e o „ființă 
fără contururi, nedefinită, inse
sizabilă și nevăzută, un eu ano
nim care e în același timp și 
nimic", după definiția eseistei 
Nathalie Sarraute (exemplul 
este, la această categorie, Mircea 
Ciobanu cu Martorii). Se con
stată în același timp in romanul 
actual o expansiune a barocu
lui. Autorul delimitează barocul 
autentic identificat între rafina
mentul expresiei și banalitatea 
conținutului (Vinzătorul de me
morii de P. Jaleș). Baroce sint 
după Anton Cosma, romanele 
lui G. Călinescu, Bietul Ioanide 
și Scrinul negru, „prin compo
ziție și prin contrastele violente

intre decădere, putrefacție și 
puritate, căutare a idealului". 
Cit despre idealul clasic, preco
nizat de același Călinescu, auto
rul il vede cultivat de Lau
ren țiu Fuiga (in Moartea Iui 
Orfeu), și Zaharia Stancu (in 
Ce mult te-am iubit). Anton 
Cosma pledează nu pentru o în
toarcere spre clasicism ci pentru 
o înaintare spre el: „Idealul clasic 
acționează nu ca un model este
tic exterior, ci ca o tendință 
interioară de a crea anonim, de 
a crea de pe poziția spirituală 
a unei categorii umane cit mai 
largi, de a-ți uita eul personal, 
in favoarea unui eu abstract, al 
poporului și al epocii sale".

Ar exista șaptesprezece tipuri 
de romane în prezent: romanul 
social de tip tradițional (Preda, 
Brad, Al. Simion, Radu Cioba
nu, Virgil Duda, Platon Pardău); 
romanul de analiză și rememo
rare (Ivasiuc, Buzura, Maria 
Luiza Cristescu, Paul Georges
cu, Comeliu Ștefanache, Gr. 
Zanc); romanul eseu (Aurel 
Dragoș Munteanu, Ion Lăncrăn
jan) ; romanul baroc (Eugen 
Barbu, Georgeta Mircea Canci- 
cov, Alice Botez, Ileana Vul- 
pescu, Dana Dumitru, Leo
nida Neamțu); romanul su- 
biectual (Breban, Norman Ma
nea) ; romanul poetic și pa
rabolic (V. Rebreanu, Ion 
Lungu, Romulus Guga, Mir
cea Ciobanu); romanul des
tinului sau romanul mitologic 
(Stancu, D. R. Popescu, Fănuș 
Neagu, Laurențiu Fulga); roma
nul „educativ" sau romanul for
mației (Constantin Cubleșan, 
M. C. Runcanu, Gabriela Ada- 
meșteanu); romanul psihanalitic 
și oniric (Mircea Cojocaru, A- 
lexandru Deal); romanul nara
tiv sau evenimențial (E. Barbu, 
H. Zincă, Th. Constantin, Tudor 
Popescu); romanul satiric (T. 
Mazilu, E. Seceleanu, Valentin 
Șerbu, Mircea Radu Iacoban, C. 
Buzinschi); romanul ironic (Al. 
Papilian, V. Duda, M. Sorescu, 
Breban); romanul liric (Vasile 
Băran, Nicolae Damian); ro
manul istoric (R. Theodoru, R. 
Ciobanu, M. Petrișor, V. Știrbu, 
C. Leu); romanul comportamen
tal (Mihai Sin); antiromanul 
(Mircea Ciobanu). Deși discu
tabilă mai ales prin autorii ali- 
niați, clasificarea dă o idee a- 
supra bogăției formulelor roma
nești experimentate în contem
poraneitate. Lipsesc Mihail Sa- 
doveanu, Ion Marin Sadoveanu, 
Camil Petrescu, Cezar Petrescu, 
G. Călinescu, ale căror ultime 
romane aparțin nu mai puțin 
epocii noastre.

Al. Piru

• Foarte bine a fost caracterizată cea dinții carte a lui 
Ștefan Plrvu, Chip de aproape, diept o proză născută din 
„cuvinte fără poveste*. Și In volumul recent apărut •), 
limbajul elaborează proza mal mult decit înttmplările 
relatate. Tn Valea tui Poli carp, cuvîntul plăsmultor satu
rează pagina de imagini fantastice și reduce trama la 
ciorchini de viziuni insolite ce se hrănesc din „arătări*, 
mai mult sau mal puțin Inspâlmintătoare ori paradlslaee, 
amesteclnd vise. închipuiri șl povestiri ale unor tnehipuiri 
cu fragmente de un realism acut al observației. Acțiunea 
se retrage tn vizual. Ochiul e invadat de o realitate impe
netrabilă ori încă necunoscută. Pictează „văzutul* șl „ne
văzutul* (îndreptarea somnului) in tablouri ce fascinează 
prin figurarea terifiantului și a hibridului, tălmăcind 
adversități șl dorințe. Tot felul de călătorii imaginare 
construiesc schelăria acestei proze în care recunoaștem 
modelele romantismului vizionar, amestecate cu lecțiile 
prea vizibile ale prozei lui D. R. Popescu, Ștefan Bănu- 
lescu, Fănuș Neagu și Nicolae Velea. Semnificațiile sînt 
ascunse. Ceea ce se înttmplă contează mai puțin decit 
evantaiul percepțiilor deschis de tntîmplări. în Mersul pe 
cale e descrisă o călătorie, apeltndu-se la ritul de tre
cere, cu mijloacele basmului șl ale iconografiei fantastice. 
Decorul e enigmatic, baroc și rămîn multe taine șl biza
rerii In spatele lui : ..... In mijlocul acelor pomi am zărit
doi peri șl intre el se sprijinea de porțile cerului (un cer 
violet» o scară, tar in rtrful scării stătea spinzurat un 
crocodil purtlnd in fălcile-1 lacome Joardele unei vițe cu 
strugurii copți..." O portretistică hibridă, jumătate reală, 
jumătate insolită, incongruentă e adunată în înger gol 
pe bătătură : vameșul Pamtil cu piciorul de lemn, Bala- 
mea și Dania, prințul Tebal, Certărețul. Prosperina, fiica 
Certărețului, Rilă gușatu, poreclit și Leleca, meisterul 
Maxe, Lia ș.a. Peisaje compozite, colaje de basm, roman 
negru șl proză rurală naturalistă descumpănesc și Incintă 
pe cel ce caută tn spatele lor semnificația. Mai concen
trată, neliniștitoare, e Secera somnului, legenda în clar
obscur a unui cuplu, Ana și Iile, retrași cu turma lor în 
Valea Plingerli, înghițită de un cataclism straniu. Valea 
lui Policarp, o proză a inițierilor și a penitențelor, ce 
cultivă tema catharsisului In cadru oriental, circumscrie o 
nouă galerie de chipuri ciudate, acompaniată de gesturi 
alegorice ori simbolice — tn îndreptarea somnului, par
tea cea mai realizată e invocarea și așteptarea mistuitoa
re a bărbatului, evocarea imaginii lui în secvențe ce 
amintesc de descintec. Proza cu cele mai multe inserții 
de biografic, cu trimiteri directe la un timp istoric — 
întovărășirea — e Trecerea în amiază. Observația realită
ți! domină în prima parte. De altfel, satul și psihologiile 
lui de adîncime definesc aici un spațiu epic pe care Ște
fan Plrvu e stăpîn. Persistă și acum aceeași tendință de 
ambigulzare si de ștergere a contururilor In care aflăm 
deopotrivă calitățile și neajunsurile prozei lui ștefan 
Pirvu. Parafrazînd caracterizarea primei cărți a autorului 
— ..cuvinte fără poveste* — am putea defini Valea lui 
policarp, firește cu excepțiile ce confirmă regula, drept o 
proză a imaginarului, care-și cenzurează povestea.

Doina Uricariu
•) Ștefan Plrvu : „Valea Iul Policarp", Editura „Alba

tros", 1977.

Poezia 
sentimentelor 

unanime

• Vint de vis •) cronologicește ultimul volum al lui 
Ilarie Hinoveanu este și cel mai bun. Poetul, debutant 
acum aproape 20 de ani, e parcimonios cu producția 
proprie.

•) Vladimir Colin : „Babe!*, Editura „Albatros", 1978.

Lirismul 
noilor simboluri

• Apărut la sfîrșitul anului 1977, noul volum de ver
suri al lui Nicolae Țațomir»), pentru a doua oară lau
reat al Premiului Asociației scriitorilor din Iași, deschide 
— după opinia mea — o nouă etapă în creația sa, pre
vizibilă, de altfel, din volumele anterioare. în esență, e 
vorba, și aci, tot de o poezie de finețuri intelectuale, 
stilizată după modele clasice, dar potrivit canoanelor mo
deme de sugerare a unor necunoscute tărimuri lirice, prin 
intermediul unor „simboluri noi", mai potrivite pentru 
închegarea unei imagini insolite de „culori, miresme, rit
muri de pendul". Tațomir consideră — ca și Mallarmâ — 
că numai o asemenea poezie poate fi capabilă de a 
transmite peste ani „semnul, nu culoarea ; avatarul / Mi
resmei, nu mireasma ; f.„T nu raza, ci pe Ra“ (Compu
terul).

Sorbind cu nesațiu din filtrul nesecat al Visului, poetul 
se redescoperă tn postura de „scafandrier al noilor sti
hii", stăpînit de sentimentul rotirilor fragile : „Același nu 
mai sunt 1 Visez și cînt / Făptura-ntreagă cum ml-ain 
pus-o piatră / De temelie, pentru-o nouă vatră / Mai 
trainică-a fragilului pămint* (Cosmograme, VI). Dintr-o 
nouă perspectivă și c-o nouă mască, poetul afișează — 
la modul luciferic — despărțirea de vechile temple, popu
late de „făpturi bizare", ale căror coloane de susținere 
s-au șubrezit sub „dalta tainei apocrife*. El redescoperă 
plin de uimire noi spații de lumină mai fecunde decit 
cele ce l-au fost familiare pînă acum : „Sunt mie însumi 
taină ce-și aude / Adincul, ca triunghiul din Bermude. / 
Civilizații stranii zac în mine / Fecunde ca polenul din 
stamine* (Cosmograme, VIII). Stăpînit în această nouă 
ipostază de boala sublimă a infinitului, care-1 mai tor
turase și la începuturi (în Eternul spirit), poetul se 
transformă într-o „boltă ce răsună / De pașii albi ai ra
zelor de lună" (idem).

Tațomir redescoperă în poezie o pavăză chemată să-1 
apere împotriva detritusurllor morțil, ale nimicniciei 
cosmice. Neputînd sâ fie „niciodată demolată", poezia îi 
creează sentimentul reconfortant al unei miraculoase 
renașteri catarctice : „La fiecare rimă întineresc c-un 
vers", mărturisește poetul „suferind de eternitate", dar 
bucurîndu-se plenar „de vremelnicie". Are orgoliul 
de a se crede contemporan cu prinți! galaxiilor, 
cu „marii / Crononauți ce nu cunosc fruntarii", 
spetind in redescoperirea — „în colorit acrylic* — a 
operei sale de către Schliemannli epocilor viitoare. Lu
mea fără poezie i se pare lipsită de sens : „Ce tristă 
lume-n care Parthenonul / S-ar preschimba-ntr-un squar! 
Prea multe spații 1 Cu platitudini verzi, cu bănci co
mode !“ (Făptura poeziei...). Este sugerată în aceste ver
suri opțiunea categorică pentru poezia modernă !

De pe promontoriul veacului XX, poetul adresează ce
lui următor — „al douăzecișiunulea" — „un memento / 
și-un ave de-a pururi* (Ave !). Secondat prin măhălălile 
galactice de mai vechiul maestru Villon, Nicolae Tațomir 
năzuiește prin Cosmograme la gloria poetului firelor de 
iarbă, iăsîndu-se ademenit și ademenindu-ne spre che
mările unei mitologii astrale în care, într-un nou mis
ter, se contopesc „vecllle din om cu efemerul* (Mitolo
gia cosmică începe...).

Simion Bărbulescu
•) Nicolae Tațomir : „Cosmograme*, Editura „Emf- 

nescu", 1917.
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cariatidacolocviile«Luceafărului’ BAROCUL CA TIP DE EXISTENȚA
de EDGAR PAPU
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O carte clasică
artea profesorului Edgar Papu. Baro
cul ca tip de existent!. (2 volume, 
1977). apărută într-o colecție de mare 
tiraj, susceptibilă prin urmare de a 
ajunge în multe și variate miini. tre

zește de la început o reflecție optimistă : de 
puține ori cartea și-a găsit in asemenea fericit 
mod formatul, colecția și tirajul. Dacă editura 
Minerva, în cadrul colecției „Biblioteca pentru 
toți“ de Cultură generală, voia să ofere pub'i- 
cului român o carte esențială despre baroc, ce 
putea face ? Să traducă Studii asupra barocului 
de Helmut Hatzfeld ? Se adresează specialiștilor 
in sens strict. Să traducă Despre baroc de Eu
genio d’Ors sau Renaștere și Baroc de waiffii.-. ? 
Esențiale la apariție, sînt astăzi depășite. Să se 
fi adresat unor lucrări excelente de popularizare, 
cum ar fi Der grosse Welttheater a lui Richard 
Alewyn (in mod curios, absentă din bibliografia 
lui Edgar Papu) ? Este prea literară și prea pu
țin riguroasă. Alegerea cea mai bună ar fi fost 
publicarea unei lucrări originale, care îmbină 
calitățile tuturor scrierilor amintite pin! acum, 
adăugîndu-le insă o dimensiune filosofică fun
damentală care lipsea tuturor. Și am definit pnn 
aceasta prezenta carte a lui Edgar Papu.

Intre diferitele maniere de a studia stilul 
baroc. Edgar Papu a ales, poate, pe cea mai 
dificilă pentru că e cea mai completă : maniera 
filosofică. In cărțile sale. E. Papu s-a dovedit 
mereu mai degrabă un filosof ai culturii dent 
un critic literar, insă aici plonjarea in filnsafte 
nu mai lasă nici o îndoială : încercările socio
culturale sau lingvistice de a aborda barocul vor 
fi respinse de la început ca limitate (partea L 
capitolele 1—2).

Dacă încercăm o definire a demersului mne 
din prezenta monografie, putem spune că ea 
reprezintă o morfologie a barocului completată 
de o scurtă istorie a apariției lui. Este aproape 
inutil să precizăm că partea referitoare la „mor
fologia barocului", parte cantitativ dominantă, 
ne apare drept cea mai captivantă o mai ori
ginală.

Aparent, principalele propoziții din lucrare *r 
fi fructul unui comentariu bibliografie superior : 
originea portugheză a stilului se demoniUiaxi 
pornindu-se de la sugestia iui Entente d’Ors : 

'barocul și materia — de la monografii ale arhi
tecturii baroce. precum cea a lui Gaetano 
Gangi ; distincția între manierism fi baroc — 
de la lucrările lui Hocfce etc. Dar a ream în
seamnă o foarte superficială impresie ! Edgar 
Papu construiește o teorie absolut originală a 
barocului, teorie care datorează altora doar de
talii, însă nimic in substanță. Definiția complexă 
întreprinsă in secțiunile I și III ale primului 
volum înseamnă o construcție perfectă, aproape 
paradoxală — dar care iși extrage unitatea toc
mai din simplitatea paradoxului.

In accepția lui Edgar Papu. barocul — forță 
componentă a istoriei culturii — se definește 
printr-o serie de trăsături obligatorii, capabile 
de întrunire majoritară doar in citeva momente 
și puncte ale istoriei culturii : să menționăm 
lt garea de spectacol, dimensiunea tragic-defen- 
sivă. cultul anumitor substanțe și materii, che
marea întunericului (cf. partea I din volumul 
întîi).

Catalogul complet al „trăsăturilor minimale" . 
se găsește în părțile I, III și IV ale lucrării : 
dar dispunerea lor nu este lntîmplătoare, deoa
rece operează șl aici o viziune „integratoare" : 
categoriile distinse in partea I sint superioare 
celor din partea III, iar cele din partea IV apar 
ca subiacente. Deși n-o mărturisește nicăieri, 
autorul a ales metoda deductivă.

Am pronunțat însă cuvintul paradox : am fă
cut-o în sensul profund și anticipativ al terme
nului. Punctul de plecare și simbolul demon
strației rămine un detaliu aparent insignifiant, 
un amănunt material, care luminează insă totul 
cu cea mai clară lumină : trebuie citite pasio
nantele demonstrații privitoare Ia perlă ca sim
bol și concentrare a barocului (voL I. p. 66—90). 
privitoare la spectacol ca formă reprezentativă 
pentru arta barocă pentru a se vedea in ce mă
sură paradoxul de mare clasă ciștigă de la în
ceput adeziunea spirituală.

Această carte ce atacă o temă despre care 
s-au scris biblioteci întregi și care, in plus, con
stituie o temă ..la modă", se afla — inițial — 
pindită de riscul sufocării textului prin refe
rințe. în studiul pe care il întreprinde asupra 
barocului, autorul român are insă talentul redu
cerii, al extragerii nucleului. Dar reducerea nu 
va fi niciodată abuzivă, deoarece exegetul po
sedă arta desfășurării arborescente de fapte 
puse, toate, sub același semn. Bibliografia 
imensă rămine bine ascunsă, purtătoare de cu- 
vint in paranteze.

Trebuie să spunem că bibliografia de specia
litate filtrată de Edgar Papu are asemenea în
tinderi și semnificații, incit simpla ei defrișare 
și ordonare echivalează ca o descoperire de 
Americă.

Suflul care „topește bibliografia" rămine cel 
mai puternic : tema aleasă atrage pe exeget 
în mod irezistibil. De puține ori ade
renta s-a dovedit atît de adîncă și de puține 
ori și-a făcut cineva profesie de credință, la 
noi, cu asemenea intensitate printr-o carte de 
specialitate. Fără a lărgi vreodată în mod abu
ziv accepția cuvîntului baroc, fără a include de 
dragul discuției materie străină, Edgar Papu 
găsește modalitatea de a face istoria complexi
tății ca stare de spirit : fără a fi o apologie, 
monografia se transformă într-o explicitare a 
complexității crepusculare (una dintre sinteti
cele definiții ale barocului, diseminate cu zecile 
de-a lungul cărții, sună astfel : „Este exemplul 
tipic al crizei vitale, care se supracompensează 
prin defensiva strălucirii" — p. 87. vol. I).

Fără îndoială că eminentul hispanist și italie
nist care este profesorul Papu se află aici în 
largul său : mari spirite iberice (San Juan de 
la Cruz, Cervantes. Calderon) se învecinează, in 
demonstrații, cu anume dramaturg uitat din se
colul al XVII-lea ; Bernini ține tovărășie cută- 
rui arhitect sicilian, creator al unui altar din 
Palermo, sau unor clasați oratori religioși de 
proză înflorită. Nimic nu oprește. în avîntul 
său. acest spirit asociativ, pentru care Europa 
nu mai are frontiere iar scriitori de dimensiuni 
estetice deosebite sint doar emanația aceleiași 
idei platonice !

Perspectiva istorică, plină de detalii cronolo
gice — obligatorie în secțiunea II din primul 
volum — nu face niciodată abuz de explicații 
diacronice. Ea ne pare excelentă tocmai pentru 
faptul că arată cum variate condiții istorico- 
geografice pot produce aceleași rezultate in 
planul stilului. Originalitatea soluțiilor „papie- 
ne“ (adjectivul se cere creat) in domeniul ba
rocului poate fi urmărită în detaliu — iar re
zultatele ar fi spectaculoase. Nu o putem face 
din lipsă de spațiu. Ne mulțumim doar să atra
gem atenția asupra unei soluții esențiale ; por
nind de la o sugestie a lui Eugenio d’Ors. cri
ticul român demonstrează convingător ideea că 
barocul s-a născut în Portugalia, termenul por
tughez barroco („scobitură", „volută") fiind- 
prin relație cu metonimia ce a dus la numirea 
perlei — el însuși un argument. Demonstrația 
apare și mai elocventă dacă o privim prin pris
ma capitolelor următoare, în care perla devine 
simbol și explicație Foarte surprinși de o ase
menea filiație ar fi portughezii înșiși : nici o 
lucrare esențială de istoria culturii portugheze 
n-a reținut această explicație. Originea locală 
(din manuelin) a barocului este perfect ignorată 
de portughezii care continuă să propună stilului 
o origine italiană secol XVI. Reticența unei mici 
culturi de a-și atribui o mare descoperire este, 
deci, universală !

____________________________________________________

ia.

pentiu Anglia tui Donne datele se pot găsi in car
tea profesorului Papu.

Dintre seruie de simboluri specific baroce pre- 
reatate de Rousset ir. Antologie foarte multe le 
■Gb^neazâ p Neagoe cu conținuturi psihice cores- 

, reare*. valul, flacăra. focal, 
▼insul, fumai, ambra, rana etc.

Ud cî&rra riemoiificân : slujitorul care iși ma
ni bască sirnurs tete de un domnitor necuoc .ut 
-oaste cn arsul cela ce să razimă pre frunza ca-v 
pteesae pre tete apei- (subL n., învățăturile__
ed. Mzaerra. 1976. pag. 337). Altădată, păstrind 
câapsr T.i fzaaei anterior citate. Neagoe cumulea
ză curmie triste peste cuvinte triste : - * tăai. 
Seca aaies. va «tevpârtiti de mine ca o ariniee cind 
sae pre teta apei, in «dineurile cele întunecate si 
= vaPrte cri» osnpltie» (subL n_ op. au pag. 
XM. TrutihraSfa saturnian! («Amar tie. sufletul 
— - asaar 5») se extinde de la evocarea ~_rver-
~ ’rr «fcn vechime : iar eu. incă am aoco-
" că de la Adam pin! aetan au f06» muia impă- 
rao st stata domin. si multe feliuri de cârti s-au 
ftirat b aa sens st le-au pecetluit cu neceti iar 
apos taaee aa trecut ca rana cea de dimineață-. 
<«aeL a_ op. =•„ pag. 35) pin! la propriul timp 
ruad rag-xftmta si pori* -—să risipiră de ’.a noi 
ca ir fure. dad □ lovește un vint mare si cu o 
păaree repede de care noi nu ne temeam- tsubL 

■C MB. Neagoe este un ..istoriograf"
icoiiias de deșertăciunile Ecleziastului.

=_ CC

Dan Arsenie

Pre-baroc 
psihologic

rofewru! Edgxr Papu ne-e oferit =o 
—.uit opul său eu privire la fenoroe- 

-ui Barocului. Rod a opt ani de lucru 
Baroeid ea tip de exfaaeati (ed. „Mi
nerva-, 1977) ar putea avea pentru

hterele române sau Deromâne destinul perii- 
fer al scoicii. emblema la care prof. Papu com
primă esențialul culturii baroce. După criteriile 
valorice ale noastre stihul profesorului Papu 
s-ar roctui firesc lingă cele ale lui <TOr». 
Rousset. Sypber, Hatzfeld, Sarduv. Spre a 
neutraliza partea de scepticism din dictonul 
habeat saa lata li beltl vreo editură de la noi ar 
putea să traducă această carte pentru uzul 
străinătății.

Deși momentan aminăm din parte-ne discuta
rea in ansamblu a Barocul ui ca tip de existență, 
la pagina 271 a volumului secund e un para
graf care ne privește, onorindu-ne și provocip- 

— du-ne in același timp. Paragraful amintit, făoind 
parte dintr-un capitol intitulat «Barocul lui 
Neagoe Basarab- sună ca atare : «Recent a mai 
apărut un eseu care privește din alt unghi poe
zia lui Neagoe Basarab. Noua vedere se dato- 
rește unui tinăr cercetător. Dan Arsenie (v. Nea
goe, poetul, in Luceafărul. 39, 1975). Arsenie 11 
vede pe domnitorul muntean, in valența sa de 
poet, aparținind unei bogate „arborescente cul
turale". Ramurile acestei arborescente re intir.s 
nu mimai către trecut (_dolce stilnos wcu*), ci 
și către viitor. Autorul eseului ii 9emnaiează- 
sub ultimul aspect, pe Spenser ți pe Donne, care 
vor trăi peste un veac st vor aparține barocului 
englez (totuși, fie zm. Spenser trăiește intre 155? 
și 1599 iar barocul Spencerian nu e vădit — 
n.D_A.). Deși cuprinde unele observații de fină 
acuitate, expunerea lui Arsenie rămine, totuși, 
in ansamblu, insuficient demonstrată. Regretăm, 
deci, a nu vedea explicat eventualul impact cu 
viitori poeți englezi ai barocului — cum nu-1 
vedem, de altfel, nici cu cei ai trecutului — ceea 
ce ne-ar fi relevat încă o coardă anticipatoare a 
Învățăturilor-.

Pentru a vedea ce afirmații stau la baza spu
selor profesorului Papu ne vom autodta : 
«...referențial, Neagoe aparține unei arborescen
te culturale constituită și din Dante, Boccaccio 
sau Petrarca (adică „dolce stilnoviștii") și din 
Spenser sau Donne și din Epifanie Preaințelep- 
tul sau Rubliov și din picturile murale exteri
oare ale Moldovei etc.». Acestui evantai ilustru- 
onomastic ii urma o altă frază, cu conținut di
rector față de ideile eseului in discuție : «Ceea 
ce ii ține coparticipanți la același arbore cul
tural este nu un axis valoric egal, ci ideatica 
neoplatonică». Profesorului Papu avem a-i re
plica printr-un primo : intercalarea lui Neagoe 
între numele distinse ale Europei era, pentru 
tema articolului de atunci — analiza unui text 
poetic neagoean —, funcțional secundară și ne
cesarmente indemonstrabilă ; și printr-un se
cundo : o justificare minimă figura incă de a- 
tunci întrucît toți cei pomeniți erau reuniți de 
un suflu — neoplatonismul pentru occidentali și 
isihasmul pentru răsăriteni — ce coincid in da
tele lor generale.

Restul de răspuns vrem a fi adus acum și el 
îi va avea în vedere pe Neagoe, Donne și, une
ori, pe Dante. Dintre toți autorii înșirați in eseul 
mai vechi termenul extrem față de Neagoe este 
poetul englez Donne, primul și cel mai mare 
din școala „metafizică" (denumire adjudecată de 
critica literară, deși găsită eronată de aceeași). 
Sfera comparabilității am circumscris-o prin ba
rocul psihologic, dublet terminologic simetrizind 
ideea de baroc atitudinal (formularea ne apar
ține) pre-gracianesc cercetată de Edgar Papu în 
vol. II al Barocului ca tip de existență, pag. 
267—268, in virtutea motivelor hombre secreto și 
discrecion. Pentru Neagoe corelarea cu Donne 
pare a fi extrem de profitabilă, dar, in cazul 
poetului englez sîntem nevoiți să procedăm la 
o einklammerung (punere între paranteze) a 
formalului, fapt care atrage după sine efecte 
aparent frustrante : sectorul poematic al lui 
Donne va intra parcimonios -în tematica noastră 
și, deci, toată acea cronometrie intelectuală a 
silabelor cerînd ureche de ritmanalist și diapa
zonul muzicianului va rămine mută ; ponderea 
majoră o vor avea unele pagini de proză refle
xivă și omiletică. Cit despre Neagoe, atenția 
noastră se va centra pe acele pasaje care va
lorifică, spre a ne exprima în termeni de poetică 
horațiană și barocă, elementul delectare cu o 
notă mai sus decît elementul prodesse, deși e 
probabil ca segregarea respectivă să nu fi func
ționat pe timpul lui Neagoe.

Temele socotite ca reprezentative în corelarea 
propusă sint alese pe temeiul oferit nouă atît 
de cartea lui Papu, cit și de studiile asupra Ba
rocului ale lui Helmut Hatzfeld (versiunea spa
niolă Estudios sobre ei Barroco, a treia ediție 
adăugită, Madrid, Gredos, 1973) precum și de 
cele ale lui Jean Rousset (Literatura Barocului 
in Franța și Antologia).

Cu ajutorul temelor configurate vom încerca 
să trecem cu vederea secolul, continentul și Ma
rea Minecii ce îi despart pe Neagoe și pe Donne.

I) Sistemul de imagini ale fragilului, volatilului, 
precarului, nedurabilului. Corespunzind unor 
stări psihice care l-au emanat, acest sistem ima
gistic este concomitent reacție la împrejurări ex
terne nefavorabile individului. Nu le mai numim 
întrucît atît pentru Muntenia lui Neagoe cit și

lleant Balotă : „Di mi trie Cantemir"

Cazul 
Miron Costin

A- excelentele „Orientări bibliografice" 
din Isturia literaturii routine. George 
Ivascu nota, in 1969. In dreptul lui 
Miron Costin: „nu are monografie". 
Azi are două : una documentată și in-

atantă a lui Dumitru Velâu. alta solemnă si 
didactică a lui Enacbe Putu. Se adaugă o se
rie de comentarii pertinente vizind detalii ale 
operei, ale Magdalenei Popescu, sau altele poc
nite dintr-o pană, deocamdată, nărăvașe a lui 
Mircea Scarlat ; capitole din cărți înnoitoare au 
pus pe umanist intr-o nouă lianină. Așadar, in 
mai puțin de zece ani s-a umplut un gol și 
s-a deschis o bună perspectivă : „cronicarul" cu 
barbă albă despre care ne-au vorbit manualele 
școlare, ni se înfățișează ca un umanist și. mai 
mult, un scriitor baroc. Această recuperare este 
o parte din procesul de reînnoire a istoriogra
fiei literare române, un proces care a fost fa
vorizat de o mai bună cunoaștere a realități
lor economice, sociale și politice din trecutul 
nostru, precum și de voința de a trece dincolo 
de datele biografice și de anecdotica textului. 

Discuția despre barocul lui Miron Costin iși 
află un punct de pornire in sinteza lui George 
Ivașcu care a subliniat faptul că umanistul „a- 
duce in istoriografia românească conștiința tra
gică. «angoasa» față de istorie a clasei feudale" 
și, totodată, o solidă familiarizare cu ..atmosfe
ra culturii occidentale", la acea dată barocă, cu 
precădere in mediul formației lui. la Bar. Au
torul remarca, insă, că marele boier „a fost 
mistuit de o iubire de tară și de neam care 
l-a transfigurat", indreptindu-1 spre un mod de 
exprimare ce aparține „vocației clasice" a ci
vilizației noastre.

Aceste coordonate se regăsesc în subtila car
te a Doinei Curticăpeanu : Orizonturile vieții in 
literatura veche românească, 1975. unde este 
subliniat cu justețe faptul că „la sfîrșitul vea
cului al XVII-lea. criteriul expresivității nu era 
numai valoarea intrinsecă a unui procedeu, ci 
și capacitatea sa de rezonanță clasică" (p. 27), 
datorită ponderei pe care o mai dețineau lim
bile clasice si retorica. „Personalitatea lui Cos
tin ilustrează cele două tendințe integrante ale 
clasicismului : eroismul si înțelepciunea" (p. 52), 
conchide autoarea la capătul unei atente ana
lize a poemului Viața lumii, al cărui final de
monstrează că „viziunea tragică nu-i devas
tează într-atit convingerile, incit să nu mai poa
tă afirma posibilitatea unei șanse" (ibidem). A- 
tunci cind descrie „arhipelagul baroc". Doina 
Curticăpeanu se referă la Istoria ieroglifică a 
lui Dimitrie Cantemir.

Un pas mai departe a făcut Dan Horia Ma- 
zilu in Barocul în literatura română din seco
lul al XVII-lea, 1976. cînd a identificat în cul
tura română de la acea dată o stare de spi
rit. „o tensiune interioară ce poate primi ca
lificativul de barocă, consonantă in datele ei 
fundamentale, cu contextul ideilor europene" 
(p. 233). In cazul lui Miron Costin. Viața lumii, 
cronica și poemul scrise în limba polonă, ca 
și discursurile se dovedesc a fi opere baroce. 
Afirmația ni se pare întemeiată, dacă ținem 
seama de faptul că umaniștii români s-au în
tors spre acea Antichitate care fusese reinter- 
pretată în spirit modem ; în cultura noastră, 
barocul „a preluat și exercitat citeva din cele 
mai importante funcții ale Renașterii" (p. 322). 
Mai puțin convingătoare ni se pare generali
zarea lui Mazilu care subsumează barocului nu 
numai scrierile pornite din intenții artistice, dar 
și operele de edificare sau redactate după ca
noanele istoriei. Autorul preia citeva constatări 
pertinente ale lui Eugen Negriei (Narațiunea in 
cronicile lui Grigore Ureche si Miron Costin, 
1972) și pune un accent deosebit asupra faptu
lui că meditația din Viata lumii se regăsește 
și în urzeala Letopisețului ; acceptînd. apoi, ca
racterizarea lui Dumitru Velciu — opera istorică 
a lui Costin este „un amplu poem elegiac al 
Moldovei" —. Mazilu ajunge la concluzia că 
întreaga operă a umanistului are un net carac
ter baroc (p. 281).

Cînd am recenzat monografia lui Dumitra Vtf 
ciu. in 1974. am ridicat obiecția : dacă orice 
scriere care reflectă opinii si sentimente ale 
autorului trebuie înglobat! in literatură, ce mai 
aparține istoriei ? Nararea ternă și uscată a 
evenimentelor care alungă orice in ce rea re de 
persuasiune și de explicare a datelor ? Este is
toria o știință care se află sub tutela erudiției 
cronologice ? Sau are ea datoria să descopere 
cauze, să reliefeze elementul semnificativ și să 
tranrenite experiență ? Dacă vom elimina me
ditația din opera istorică vom putea întreba cu 
Lucien Fevre „sărmană mireasă, ce ti-a mai 
rămas ? Nici măcar gindirea. Nimic, decît pie
lea ci oasele* (Corebsls poor l’htaeire). Este e- 
videat că pentru tananiști. nu numai pentru 
Miran Costin. dar si pentru Stolnicul Constan
tin Cactectzzmo si Dimitrie Cantemir. istoria s-a 
aliat ru retorica pentru a transmite certitudini. 
Dincolo de jocul intre aparentă ’ realitate, imua- 
bd / mstahri. existență / vis care a fost prac
ticai in unele acrien de acești cărturari, in alte 
senen. rtudale tot de retorică, expunerea a ur
mărit comunicarea unor principii imuabile a 
unor adevăruri de viață, formulate in termenii 
jiia și credem". In scrierile istorice tragismul 
e-te dominat de răpune : unele meditapi prind 
c mensttmi baroce, dar înlănțuirea ideilor are 
un caracter ctePc. Atunci dnd ifi faci datoria 
ce cărturar, cind aoeri „charta* neamului, ros- 
testi adevăruri si principii : iar eu. afirmă dar 
Costm. „vot da seama de ale mele, cite scriu".

In eseul Barocul ea tip de existență, recent 
arănit in „BsHMMeca pentru toll*. Edgar Papu 
c- acoperă ia arta si sensul român din seco- 
k-îe X\n-XVIU ntaneroasc autudini baroce. Mul
te <*n reflexiile autorului vor alimenta substan
tial gindirea istoricilor culturii noastre, precum 
cete privind spiritul „defensiv* al cărturarilor 
noștri — de fapt, o latură dintr-o cultură con
centrată asuora nnnomiior. spre deosebire de 
culturile in expansune —. dimensiunea tragică 
din unele scrieri, compararea Dragomimei cu 
D-ctura lui £2 Greco si multe altele. Dar ur- 
r nd pe Eugenio d’Ors. de care inutil se de
solidarizează. Edgar Papu intilnește barocul pes
te tot. oriunde apare, indiferent de secol si loc. 
o manifestare care trădează acest „tip de exis- 
țentă" — la daci sau la Neagoe Basarab. Ca 
si Dan Horn Mazilu la care trimite frecvent, 
Edgar Papu riscă să piardă din vedere trăsături, 
unde dominante, care nu pot fi atribuite aces
tui stil sau acestei categorii.

Oriane a văzut in detaliu sau a vizitat ..Santa 
Maria della Salute* din Veneția. „Karlskirche" din 
Viena sau catedrala „Sfintul Nicolae* din Mala 
Strana, in Praga. știe ce este iluzia și specta
colul baroc ; toate monumentele sint covârșitoa
re. in exterior, și reci ca o scenă abandonată, 
in interior. Discursul public este considerat mai 
important ca discursul interior si deplasarea spre 
exterior („pe scena lumii*, cum ne-am permis 
să sugerăm in Eseu in Isteria tnodeleinr umane, 
carte cunoscută profesorului Papu). a sporit ro
lul ostentației și al propagandei. Un nou ra
port s-a stabilit intre valorile intelectuale și cele 
sentimentale, care au căutat să se elibereze (de 
unde si impresia de „atitudine emoțională" lă
sată de baroc), sub impulsul unor noi cunoș
tințe despre lumea materială. Ce elemente si
milare descoperim în opera lui Neagoe ? O re
comandare de a lua drept model uman acel 
„hombre secreto" ? Dar această recomandare a- 
pare în capitolul privitor la normele diploma
tice care niciodată nu au pledat cauza sinceri
tății naive si a declarațiilor inabile. In cele
lalte capitole. Neagoe Basarab vorbește despre 
principii care au pentru el o stabilitate incon
testabilă si de aceea le proclamă. Se poate sus
ține că elemente baroce apar la Curtea de Ar
geș. dacă barocul este o categorie, ca roman
tismul anticilor sau realismul medievalilor ; ca 
stil delimitat cronologic barocul nu este pre
zent in acest monument cu o bogată decorație 
orientală, insolit doar in ochii cuiva familiarizat 
numai cu arta occidentală.

Si In celălalt caz. al lui Miron Costin, autorul 
surprinde o trăsătură, „tragismul*, si ii dă un 
caracter dominant. Or. așa cum barocul lui Nea
goe nu e similar celui spaniol, pentru că nu e de 
loc. toc astfel Miron Costin nu poate fi conside
rat „un scriitor tipic al declinului și al destră
mării*. „una din marile fizionomii tragice ale 
literaturii noastre* (p. 292—293). decît dacă pier
dem din vedere ooera in ansamblul ei. Partea 
cea mai importantă a ooerei lui Miron Costin se 
înscrie intr-o literatură cu o îndelungată exis
tentă in cultura noastră, cea istorică, si intr-un 
moment de ecloziune intelectuală, a umanismului 
român. Dacă nu ținem seama de specificul lite
raturii noastre istorice și de „deplasarea* pe care 
au făcut-o umaniștii, nu vom putea distinge ba
rocul de clasicism si vom continua să facem apel 
la criterii inspirate de manifestări externe, susti- 
nind că in „veacurile XVII-XVI1I categoriile ar
tistice ale occidentului pe pămintul nostru, s-au 
realizat si in forme mai hotărite sau mai puter
nic conturate" (p. 285).

Deși excesivă in concluziile ei. cartea lui Ed
gar Papu ne dovedește că discutăm astăzi des
pre literatura „veche" în alți termeni ca acum 
IC—15 ani. O dovadă ne-o oferă și „colocviul" 
din revista „Transilvania". 10 1977 — Literatura 
noastră veche, expresie integrală a unei epoci si 
a unui suflet, cu inteligente analize si disocieri. 
Edgar Papu ne dă îndemnul să asociem mai sis
tematic și mai stăruitor analiza textelor cu in
terpretarea limbajului figurativ : este, desigur, 
calea cea mai propice, după cum ne indică si 
grupajul despre baroc din revista Synthesis 
IV.'1977, unde versul, piatra tombală, pictura sint 
puse alături si vădesc certe prezente baroce in 
cultura noastră.

Cazul lui Miron Costin rămine. insă, instructiv, 
deoarece ne arată cum se barochizează integral 
o operă : sub impulsul fie a tendinței de a în
globa scrierile istorice in grupul „beletristică", 
deformind structura culturii scrise din secolul 
XVII și lăsind in umbră funcția retoricii ; fie a 
tendinței de a da barocului un sens acaparator, 
întrucit este prezent in lumea dacilor. în Renaș
terea engleză sau in culturile asiatice. în general. 
In măsura în care analiza va face apel la studiul 
pluridisciplinar, asociind arta cu literatura și va 
pătrunde in simbolurile, conceptele-cheie și ima
ginile dominante din fiecare cultură in parte, 
vom avea garanția că operele române nu vor 
fi confundate cu cele spaniole, concepția lui 
Neagoe cu instrucțiunile jezuitilor. forma de uni
versalitate acceptată de români cu ideea impe
rială și modelul de umanitate propus de cărtu
rarii români cu cel elaborat la curțile din alte 
tari. Probabil că atunci vom putea defini cu si
guranță tot ceea ce aparține barocului si ce nu. 
precizîndu-i rolul în cultura noastră. După ce a 
fost izgonit de critica filologică, barocul sare 
acum peste tot ca o vrabie în soare. La afir
mația „mai sint și alte barocuri", decît cel din 
secolul XVII. Victor Lucien Tapiă recomanda 
răspunsul : „Se poate ! Dacă vă face plăcere, cu 
atît mai bine ! Dar îngăduiți să nu ne abatem 
de la studierea acestuia : de abia a fost schițată". 
(Barocul, traducerea noastră. 1969. p. 25).

In stadiul actual al cercetării, cred că se poate 
afirma că literatura artistică a început să se 
afirme în perioada umanismului român, in a 
doua jumătate a secolului XVII și la începu
tul secolului XVIII, atunci cind a avut loc 
prima diversificare masivă a preocupărilor 
intelectuale din cultura noastră. Este ceea ce ne 
indică versurile lui Udriște Năsturel si ale lui 
Dosoftei, „stihurile la stemă". Viața lumii, dis
cursurile si scrierile în polonă ale lui Miron Cos
tin. meditații ale Stolnicului Constantin Canta- 
cuzino și cu precădere Istoria ieroglifică și unele 
„portrete" din Istoria imperiului otoman ale lui 
Cantemir. Această afirmare a literaturii artis
tice s-a făcut sub semnul barocului.

Alexandru Duțu

Privirea
Losă-mă singură,
Fugi, du-te dincolo,
Du-te in casa de peste drum
Și rămii printre acei ce-ți sint atît de dragi 
Uite, a înghețat apa din jghiab
Și ninge ; mai bine
Să nu vorbim.
Singură vreau să privesc pe fereastră 
Zbaterea cireșului in iarnă,
Să pling de mila ramului inghețat
Tu să nu fii.
Eu să stau cu fața Ic perete,
Două piroane, uite, văd două piroane
Și masa de fier 
Ce-mi sfirtecă privirea.

Cu ochiul liber
Frigul in osul miinii mele stingi, 
Gura rănită și obrazul palid.
Vezi, acum vezi, abia acum
Și crezi ce nu credeai și vezi cu ochiul liber. 
Nu mă mingiie glasul nimănui.
Luciosul ochi și gura sfintă spun adevărul 
Și nu sint decit prilej de-ntunecare.
Ești ?
Te-ai arătat
Și-i intunerec umbra ta.

Ușoară
Adormi pe umărul meu
Și spune pe nume acelei luciri nefirești
Și spune pe nume inserării acesteia
Și iartă-mă că te-am uitat.
Ochii tăi in somn iși aduc aminte de mine. 
Brațul tâu îmi înconjură gitul și 
Ce ciudat acest fior al decapitării 
Ce blind fior de moarte, ce uitare I 
Adormi pe umărul meu.
Ușoară să-ți fie
Răsuflarea
Și moartea
Ușoară
Pe umărul meu.

Poate fi
Ruxandrei

Ea se uită pe fereastră 
Și spune : ce frumoasă I 
Sint eu ? De mine se miră V 
De te-ar ști I - așa îmi spui tu. 
El intră pe ușă - fratele 
Și spune : ce frumoasă I 
Abia pleacă, noi il știm și uite 
Cum trece și osinda noastră I 
Valul, vintul, zăpada, strălucirea, 
Nu le vreau,
Doar gene de corb 
Pe iriși albaștri 
Vislind către tot ce nu poate fi.

Fără margini
Luna pe care nu o doream, 
Veșmintul mindru pe care nu-l doream, 
Frumusețea pe care nu o doream, 
Strălucirea pe care nu o doream, 
Adorația pe care nu o doream, 
Și golul, uriașul, pătimașul, golul, 
Acela ce singur mă poate sorbi 
In puterea lui
Cea fără de margini.

Uite cum
Uite cum 
Secerat treci incă, 
Treci pe lingă mine, 
Treci prin ochiul meu.
Uite palma mea străpunsă de suliți, 
Uite pieptul meu secerat de gloanțe, 
Uite ochii mei sclipitori
Sub pleoape înfiorător de ostenite, 
Uite lumini pe care 
Nu le știam.
Pe care
Le știu acum
Cind fug, fug, fug de icasă 
Dintre cei patru calzi pereți 
De nimeni știuți.

N-ar crede
Nimeni n-ar crede
Că ești încă viu
Ești mai viu decit ei,
Ești mai cald decit ei.
Albastrul infiorător al ochilor nu a asfințit:
El lovește fruntea mea,
In creștetul capului mă lovește privirea ta, 
Tăcerea ta
Mă amuțește,
Unde e glasul cu care vorbeam,
Unde e cintecul, unde risul, unde 
Unde mâ ascund eu, eu, eu...
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ștefan aug. doinaș
Exemplu
Ca țăranul acela din Ardeal, 
care, ajungind pe țărmul mării 
exact in clipa cind 
in larg 
se-neca un centaur, 
a rămas cu ochii in lacrimi 
gindindu-se 
că ți lui i-ar plăcea 
să moară ața :
călare I

Lebăda cu două umbre
Umbra de lebădă, care desparte 
trupul din aer ți trupul răsfrint, 
este o umbră urită de soarte : 
jalnică umbră-ntre cer ți pămint, 
care — cind moartea ațează de-o parte 
trupul din aer ți trupul răsfrint - 
moare-ntre ele cu pene dețarte, 
spinzură-n apă sub formă de pintec.
Umbra de lebădă, care importe 
trupul din aer ți trupul răsfrint, 
este o umbră cu totul aparte : 
singura umbră-ntre cer ți pămint, 
care — cind moartea ațează de-o parte 
trupul din aer ți trupul răsfrint - 
nu vrea să moară, plutind mai departe, 
pilpiie-n aer sub formă de cintec.

Achile
și broasca țestoasă 
In carapacea ta de abur tandru 
tu faci abia un pas pe secol.

Insă 
eu - cel cu aripi agere la glezne - 
nu pot să te ajung : fărâmițată 
e suprafața lumii noastre : — intre 
un corp ți altul se deschid abisuri, 
ți cad cu fiecare pas, ți calc pe 
cadavre de cuvinte, ți mă cațăr, 
m-agăț de gesturi, ca de mărăcinii 
dorinței noastre-adinci. Dar niciodată 
nu birui separabiiul : distanța 
măsoară, poate, seceta iubirii.
Doar umbra prelungește, ca o nuntă, 
barba de foc a singelui, căruntă...

Lui Holderlin
Drum ist ein Jauchzen sein Wort. 

„DER RHEIN' 
înapoi, spre izvor : din secundă » in oră, m an, 

ca un Rin convertit spre granituri natale, 
spre timpul dinții, țițnitorul-a-toate, 

luminiț in grosimea Ființei....
Oare-acesta e drumul Poetului î Tu l-ai urmat. 

Din explozia formelor sacre, pâstrat-ai 
doar zorii limbajului vechi, ca o lavă 

corosiv-grăitoare de sine.
Nebunie fiind - sau un ochi confident in 

Destin I 
Pipăind despuierea de Zei, se întoarce 

un chiot, e Spiritul insuți, in flăcări I 
la enigma lehuză, Natura.

Un ritual de clasă
Nici o problemă : veșnicia iți aparține, 
la-ți doar medaliile de argint - pe pernă. 
Nepoții au ți probat costumul tău de mire 
(le vine bine), străzile au fost pavate 
in Re minor, — va fi un ritual de clasă. 
Nu da atenție discursurilor, o bucată 
de timp ai să pozezi neras ; apoi, un vierme 
titrat iți va extrage milul din ureche.
Cit despre celelalte, vom schimba impresii 
direct in chaldeianâ : fără martori, fără 
jena de-a incurca vocalele ți regii...

horia bădescu
* $ *

Căutindu-ne I 
Cu trupul acoperind 
absența cuvintului.
Dacă se poate rosti ceva 
să uităm I
Ne vom intoarce, 
ne vom intoarce cindva 
amintindu-ne 
făptura vorbelor 
nerostite.

Cade zâpadi luminilor, iubito | 
ah, unde inima mi-am rătăcit-o ?
Cade lumina, inghețfnd, de sus ; 
ce mi-ai șoptit, ce incâ nu mi-ai spus f 
Cad păsările timpului prin ger; 
anii aceia n-am să ți-i mai cer.
Cade eternitatea pe pămint; 
tu nu mai ești, eu insumi nu mai sint.
Cade in sine insuți universul ;
de ce-am pornit unde sfirțețte mersul f

Truda
lată trudesc aici, 
pe globul acesta 
plin de iubire ți ură, 
pe pămîntul acesta plin do cuvinte 
perechi. Trudesc aici 
trăiesc cum s-ar spune 
dar dați-mi miinile voastre 
cuvinte-ale mele 
ca unui orb I
Bate inima, bate ! 
Masori cu singele viața, 
mâsori cu timplele anii 
masori cu iubire ți ură 
pămintul acoperit de cuvinte perechi. 
Dacă ne națtem fără de grai 
cum suge fiara

laptele cald î 
lată trudesc pe globul acesta 
trăiesc cum s-ar spune 
dar dați-mi miinile voastre 
ca unui orb I

Cîntec vechi
„O vinit străinii 
mi-o furat ți cinii 
oile-o luatu 
pe mini m-o legatu"

Dar ei veniră ți erau bătrini 
le spinzura vremea pe miini;
dar ei veniră de tăcere grei 
ți norii se lăsau pe sinii mei :
dar ei veniră de lumină goi 
ți mi se frinse trupul sub altoi
ți ei plecară turmelor stăpini
ți noaptea-mi bea a singelui fintini I
Fereastra aceea I 
Ca o lumină 
peste care apleci sufletul 
intrebind :
Se poate incă ?

3 proze de

alexandru 
papilian

la ora schimbului
ind o văzu ieșind pe tisa secției, inima 
incepu să-i bate mai repede. O. ce fru
moasă era. si ce tinără. si ce curată ! 

De cite ori lucra după-amiaza, venea 
cu o jumătate de oră mai devreme. să

o vadă la ieșire. Se simțea, de o lună și 
jumătate, ca un băiețandru căruia acum ii dau 
tuleiele, el, Grigor Tuzlea. om de aproape 45 de 
ani, trecut prin muite. cu experiența vieții și cu 
reputația rar intilnită de boitei serios.

De cind o văzuse insă cu adetxirat pentru in- 
tiia oară, acum o lună și jumătate, ceva se 
stricase în el. și un soi de amintire nedeslușită, 
tristă, dar binefăcătoare, aducindu-i parcă un 
val nou de singe in inima lui obișnuită să bată

normal, ii cuprinsese ființa dominindu-1 zi de zi, 
ceas de ceas. Uneori, senzația devenea supără
toare, dureroasă, ca acum cind, văzînd-o, nu în
drăznea să se apropie de ea. deși se cunoșteau 
destul de bine, doar lucrau in aceeași fabrică, 
se mai intilniseră uneori și pe nepusă-masă in 
secție, prin curte, pe coridorul unde se aflau bi
rourile administrative și ale conducerii, ori prin 
ședințe, ori cine știe cum, cu totul întîmplător, 
prin oraș. Alte ori însă, mai cu seamă cind Gri- 
gore se găsea singur cu sine însuși, seara, înainte 
de a aprinde televizorul, imaginea ei — se nu
mea Antoaneta Avram — îi apărea pe fundalul 
cerului verde-azurlu care se întuneca răminînd 
totuși luminos, și-1 făcea să stea ca prostit cu

ochii ațintiți în gol și cu o figură care, cum se 
surprinsese ei însuși în oglindă, nu exprima ni
mic inteligent. în momentele acelea era fericit. 
Amintirea ei, sentimentul ocrotitor pe care îl 
încerca la gindul că poate, într-o zi, o va ține 
pe după umeri și o va conduce spre un teatru 
ori un cinematograf, ori și mai mult, poate, a- 
tunci cind ea se va întinde, feminină, dulce, tan
dră, cu bunătate, cu iubire, să-l sărute încetișor 
pe obraz, toate acestea ii aduceau in sufletul lui 
— pe care îl știa dacă nu anchilozat, durificat de 
intimp'«rile vieții — un val de fericire și de ne
liniște tinerească, de indemn spre visuri și acte 
îndrăznețe, de dorința de a zburda, și anume de 
a zburda împreună cu ea, cu Antoaneta Avram. 
Fiindcă Antoaneta Avram nu era o ființă ca 
oricare alta. în afară de frumusețea ei. recunos
cută ca atare de multă lume, avea un ce care nu 
se arăta întotdeauna si oricui, o tărie a sufletu
lui poate, își spunea Grigore Tuzlea. care, pentru 
cine știe să citească in interiorul omului, trebuia 
să apară ca o flamă albastră, electrică, străbă- 
tind ființa femeii; ca flacăra unui arzător cu 
oxiacetilenă.

Grigore știa că Antoaneta e căsătorită, că are 
și un băiețel de toată frumusețea, brunet cu 
ochii albaștri și cu o gropiță in bărbie, un copil 
deștept și perspicace. Dar asta nu însemna ni
mic, Grigore nu se gindea la cine știe ce. Nu în
drăznea să se gindească la cine știe ce. deși nu 
o dată se mustrase pentru gîndurile area puțin 
curate cu care se însoțea uneori în închipuirea 
lui imaginea frumoasă a tinerei femei. Ce fel 
de om ești tu. se certa el singur atunci, ce fel 
de om ești dacă nu înțelegi un lucru atît de 
s'mo'u. mai ’impede dec't apa din pahar?! Ce fel 
de om ești, și ce vrei să faci ?

Continua însă să se ducă ori de cite ori 1 se 
ivea prilejul, să o vadă. îl bucura frumusețea 
femeii. îl bucura poate mai mult astfel, fără ca 
ea să știe că el o urmărea. Gindul că ea e 
Intr-adevăr așa cum i se arăta, că nu exista ni
mic contrafăcut, nim’c fals în imaginea cu care 
Antoaneta îi apărea în fața ochilor, îi dădea în
credere. De fapt, uneori își spunea singur că, 
de n-ar fi avut vîrsta aceasta tomnatecă. poate 
că — așa cum se știa el însuși — s-ar fi bucurat 
la fel de exponatele dintr-un muzeu de minerale, 
ori de bijuteriile dintr-o vitrină, sau poate de 
fluturii închiși alături cu boabe de naftalină, in 
cutii mari, la muzeul de științe naturale. îl 
bucura pur și simplu frumusețea. Doar că. flăcău 
bătrîn cum era. simțea acum nevoia — obișnuită, 
neobișnuită, cine știe ? — de frumusețe caldă.

0 nouă dramă 
de Ion Băieșu

violentă 
cu suc de roșiii

lexandra pufni înciudată. își îndreptă a privirea înaintea ei. țeapănă.
— Defeat» te superi, făcu el. Am 

dreptate.
— Numai ta parte, numai 

spuse Alexandra repezit: nu se putea 
din cauza avalanșei de ginduri sau din pricina 
supărării.

— Nu există parte ta privința asta, rosti sen
tențios Șerban. Violența e totală. N-ai cum s-o

în 
ști

parte, 
dacă

consideri doar ta san o parte. Nu vezi ? Toate 
filmele din ultima vreme sint violente. Filmele 
de război, filmele polițiste, filmele politice... 
Chiar si filmele de dragoste—

— Tu-ți închipui dragostea fără violență? apuse 
Alexandra. Dragostea inaaai nu e o violentă to
tală ? Și. In același timp, nu e dragostea doar o 
parte a ceva mai mare, mai profund și mai lip
sit de sentimentalisme ?

Serban iși Îngădui o efipă de răgaz. Treceau 
prin fața botetahn Ambasarinț, Restaurantul, lu
minat din be sug și cald, iși trimitea îmbierea 
prin fereatreia mari, acoperite nu întrutotul cu 
perdele albe si draperii Ăn catifea cafenie.

— Vorbim fără șir. na fără ax, spuse Serban 
ta cele din urmă.
• într-o stmetur* Horită de sentimentalisme, 
violența Iși pierde xmportar*- sentimentală, ră

minînd doar o formă, una dintre formele de 
existență a componentelor structurii respective 
— vroia el să spună. — Alexandra părea necă
jită. întotdeauna se întîmpla așa cind discutau 
in contradictoriu. Nu se știe de ce, disputele iz
bucneau pe stradă, sau cind erau în public, la 
teatru, în casa unor prieteni, în excursii, sau. 
ca acum, cind ieșeau de Ia un film. Acasă, cind 
erau singuri și nu-i deranja nimeni — poate 
doar unul pe altul se mai stinjeneau —, astfel 
de schimburi de cuvinte nu-și aveau locul. Nu 
puteau discuta. — Din păcate. — Deoarece ei ii 
plăceau discuțiile.

Șerban iși strecură mina sub brațul ei.
— De ce fără ax? întrebă Alexandra. Nu

mai dacă nu vrem noi, discuția nu are ax.
— Iar noi nu vrem, remarcă malițios Șerban. 

Iaca, nu vrem.
Ajunseră acasă. Se dezbrăcară.
în timp ce mincau așezați in fața măsuței mici, 

confecționată de Șerban din resturi de scinduri 
și acoperită cu o bucată de mușama Înflorată, 
Alexandra deschise din nou vorba.

— Poate că nu te-am Înțeles bine, spuse ea. 
De ce nu accepți violenta ca element de bază al 
vieții umane ?

— Fbntru că nu vreau să mă duc îa nici tfh ’ 
război.' răspunse d ca gara plină. Nu vreau ea

mă duc la nici un război — continuă Serban 
după ce înghiți —, nici să trebuiască să mă apăr 
de derbedei și criminali, nici să trebuiască să te 
apăr, și nici să lupt. Dacă tot m-ai întrebat se
rios, nu-mi place să lupt. în nici un fel.

începuse să se supere. Cită vreme nu discutau, 
diferența dintre ei se topea în noianul de gesturi 
tandre sau numai atente cu care se înconjurau 
mingiietor unul pe celălalt. Cum deschideau însă 
gura, lucrurile luau înfățișare. Chiar si mîngîie- 
rile se dovedeau înșelătoare- Sau deveneau 
altfel decît iși închipuiau fiecare.

— Totuși, nu poți face abstracție de violentă, 
spuse Alexandra. Chiar dacă nu vrei un lucru, 
și el există, e mai bine să-1 iei în considerație 
și să te adaptezi.

— Sigur, rosti el cu oarecare amărăciune. Să 
te adaptezi la violență...

— Dar stai puțin. îl întrerupse Alexandra. 
Prin raport cu violența veche, asta de acum e 
un fleac.

— Nu-nteleg, spuse Șerban.
— Niciodată n-a fost atit de puțină violența 

in raport cu numărul oamenilor contemporani.
— Pe cuvîntul tău. o ironiză Șerban. 
Alexandra se reculese o clipă.
— Cred că. șovăi ea. cred că în momentul 

cind violenta intră in manifestările artistice, ea 
iși pierde caracterul singeros. Intrarea in con
știință înseamnă pieirea lucrurilor in fapt.

— Hm. făcu Șerban. Filozofii. Dar ia latura 
cealaltă în discuție : dacă violenta a devenit 
atit de mare incit e imposibil să nu-ți intre in 
conștiință ? E imposibil să n-o așezi — chiar tu 
al zis — la fundamentul vieții umane 1

— Exact.
Fu rindul lui Șerban să tacă un moment pen

tru a reflecta.
— Și atunci pe m m certăm ? făcu el.
Alexandra se ridică și luă farfuriile pentru a 

le pune în chiuvetă, să le clătească.
— Lapte vrei ? apuse ea.

in redacție
șa se deschide furtunos și ta încăpere

a
 năvălește Georgeta Holboiu. regizor de 
filme documentare. Hainele flutură pe 
ea intr-un fel romantic dar nu lipsit
de eleganță deși sint cam neîngrijite. 

E o femeie tiroidiană, vioaie, cu o figură ca de
cal și cu o călcătură de ostaș.

— Hai bon jur. spune ea tare. Am venit doar 
pentru-o clipă, că mă-njură Mitică. Mitică Pireu, 
operatorul.

E înconjurată imediat de cei care se află ta re
dacție. E simpatizată.

— Păi ce să zic. i se aude la tui moment dat 
vocea. E bine, al dracului de bine. I-am zis, 
maestre, aveți o voce de imbecil, da e vocea 
maestrului. Și ce spune ? ă. ce spune ? Cum să 
nu vă pun vocea, chiar așa cum e? Ce film ar 
ti ăla fără vocea dumneavoastră? Nu vă dați-

seama eă filmul ăsta e document ? Ce docu
ment ar fi ăla fără voce, ă ?

— Măi, Georgeto, tu ești nebună, zău, să-i 
spui că-1 filmezi pentru după cind moare !... 
spune unul dintre redactori, unul mai pllnuț, cu 
cearcăne sub ochi.

— P-onoarea mea. Da ce !... Și are o nevastă 
mișto, s-o rupi, auzi. Nu’ș de-unde-a cules-o. E 
tare moșu. Tinără...

— Și el ?
— Naiba știe__
— Dă-1 dracului. Zi mai bine ce face fiică-ta, 

cind naște ? Băiat sau fată ? intreabă Mariana, o 
ființă aproape la fel de zăpăcită, iute, simpati
zată ca și Georgeta.

— Hai, mă. și tu acum ! Ce. tu-ai știut ?
— Nu, da Tică vroia fată. Și cind colo...
— Păi. vezi ? Da un’ să știu. Că e ca Kutu

zov. Uite-așa o burtă are.

— Și ce ! Că-mi pleacă și-ăla tnicu...
Care ăla micu ?
— Ginere-miu, tu, ginerele. Că-mi pleacă și- 

ăsta-n armată. Acum pe două’ș* doi.
— Auzi, da el ce vrea, băiat ?
— Lasă-mi, că numai de tras am avut cu el.
— Cum...
— Uite-așa. Intii că mi-a !uat-o de nevastă... 

Tu, Vlădut, se întrerupe Georgeta. tu lucrezi ?
Ce! chemat, un om de vreo patruzeci de ani, 

cu chelie și cu un Început de burtă, cu pielea 
aibă și degetele scurte, ridică ochii de pe hirtli. 
E preocupat.

— Lucrează, mamă, lucrează, nu te deranja, 
nu ?

Ceilalți Izbucnesc în ris. B nebună rău Geor
geta asta.

— întii că mi-a luat-o de nevastă, reia Geor
geta. Este ? După-aia. am făcut nunta. Și — ca 
să nu-mi cadă fasonul, că sint o doamnă, nu? — 
m-a costat șaptă’ș’pe mii- Că nu era s-o fac cu 
dar, nu ? Că el n-avea. E de undeva de la țară. 
Abia s-a ținut în facultate. Da bine c-a terml- 
nat-o și p-aia. Și uite că de șase luni l-au an
gajat ca operator secund, avea ți el o leafă, nu? 
Singura, că aia mică mai are un an pin* la 
diplomă. Bine... Și după nuntă, aia mică, nu, că 
să ne mutăm. Că ea nu vrea să stea cu noi. Si

if film televiziune

drese, 
despre tinerețe „Lumea nouă"
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După divertismente înșelătoare ca 
..Preșul" și „Comedie fără titlu". Ion 
Băieșu se prezintă în lumina tare a 
creației tragice. Dar cum grotescul, 
parodia, automatismul verbal si com- 
portamentistic fisurează materia, densă 
altfel, a intimplării sumbre pe care o 
traversează familia din recenta pre
mieră de la „Nottara". intitulată ar
ghezian, Jocul, (personajele au nume 
generice : Soția, Soțul. Fiul. Fiica. Lo
godnicul. Fosta colegă. Vecina. Docto
rul). autorul pare satisfăcut de ambi
guitatea iscată odată cu intrarea in 
scenă, și in casă, a unei persoane al
truiste de gen feminin. Vecina este de 
fapt colportoarea de sens denaturat a 
dramei de familie.

Totul se arată, așadar, construit cu 
o mare pricepere, și surpriza rafina
mentului este cu atit mai aleasă cu cit 
— scriind, la început, abia un act. sub 
titlul „Mama s-a îndrăgostit" — Băieșu 
a găsit rezolvări verosimile si deloc 
simpliste ori conjuncturale fiecăruia 
dintre personaje, propunind altele ce. 
de altminteri, erau implicate in rela
tare. întreaga piesă dezvoltă un joc 
dublu : al aluziei adulterine caricatu
rizate chiar sub aparența unui interes 
obștesc (vecina este sindicalistă, dar și 
posibilă înlocuitoare a soției) și al 
durerii reale pricinuite copiilor și 
soțului.

Revenind, mama curmă tot jocul 
acesta, pe de o parte, peiorativ, pe 
de alta îngăduitor cu suspiciunile. 
Reală și totuși simbolică, înoarcerea 
femeii produce un metodic și infailibil 
examen de conștiință. Nu trebuie să 
minimalizăm formularea noastră. Abi
lă și sinuoasă, incrincenată și totuși 
tandră, nu lipsită de poezie si mei de 
umor, prezenta mamei e eu atit mai 
tulburătoare cu cit ea vine să ierte și 

să înțeleagă totul, să lase casa și copiii 
in bună stare morală. Infinită și ce
lestă, jubilsția cu moartea. Există in 
piesă o sete de viață și, cit de spi
ritualizată. ea transpare la mai toate 
personajele. Poate și prin dualitatea, 
care este, în ultimă instanță, a dico
tomiei viată-moarte, lucrarea se așea
ză fericit in bătaia cosmosului arghe
zian.

Dar să nu întirziem, deși am face-o 
pe drept, asupra materiei dramatice 
care, oricit de substanțială, se citește 
totuși după codurile vizuale, scenice. 
Regizorul George Rafael ne-a ajutat 
să nu ne grăbim cu presupusul în le
gătură cu situația femeii atinse de o 
boală necruțătoare. Pudoarea crează o 
lentoare. o crispare nu o dată apăsă
toare. Ambianta trimite, prin aluzia 
livrescă — decorul e marcat de repro
ducerea alegoriei botticelliene „Primă
vara" — la tema antică. Primăvara ia, 
in înfățișarea Gildei Marinescu (So
ția), chipul melancolic, interiorizat, 
obosit al unei muribunde indrăgostite 
de viată și de oameni. Nevoia de ade
văr a personajului tragic echivalează 
cu o împăcare.

Foarte bine a gindit regizorul, desi
gur, cu riscul inevitabil al monotoniei, 
aducerea celorlalți in bătaia de lumină 
a conștiinței din clipa supremă. Asa 
joacă, de pildă. Margareta Pogonat, cu 
o presimțire stranie, vagă însă. La fel, 
tinăra actriță — căci nu numai puțina 
vreme care o mai desparte de absol
vire pe incă studenta Mirela Gorea, 
capăt de afiș al noii serii „iateciste" 
ne dă dreptul să o numim astfel cu o 
sinceritate totală. Lingă ea. Mircea 
Jida, în Logodnicul. Și toți ceilalți.

loan Lazăr

Cu colaborarea scenaristului Constan
tin Stoiciu. regizorul Andrei Cătălin 
Băleanu reeditează in E atit de aproa
pe fericirea, tema filmului său de debut 
— Muntele ascuns ; deși mediul si ter
menii acțiunii sint altele, este vorba si 
aici de tineri care „iau viata de la în
ceput". preferind să trăiască pe cont 
propriu, refuzind o existentă prefabri
cată pregătită de părinți sau de oare- 
cari binevoitori. Nu numai tema, dar 
și maniera de a face film a lui Andrei 
Cătălin Băleanu este caracteristică re
gizorilor din ultima generație al căror 
efort colectiv se îndreaptă spre detro
narea convenției în favoarea firescului, 
a gestului cotidian sore convertirea 
dramaticului în epic. E atit de aproape 
fericirea dovedește un evident cîstig de 
profesionalitate. personalitatea regizo
rului cristalizindu-se în tonurile unui 
umor blind, a unei ironii controlate cu 
generozitate.

Saltul din convenție în cotidian, re
nunțarea la „teatral" si la dramele „fă
cute" este, fără indoială. un nas înainte 
pentru filmul nostru. ..Viata este mai 
intii frumoasă, si apoi devine adevăra
tă..." spune unul din personalele fil
mului — cuvinte care cuprind nu nu
mai o părere despre viată, ci si teza 
acestei maniere de a face film. Con
stantin Stoiciu. prezentă activă in viata 
noastră cinematografică din ultimii ani. 
iși construiește si el scenariul preocu
pat mai mult de firescul personalelor si 
situațiilor pe care le creează, -decît de 
formula morală pe care vrea să o co
munice. Rezultatul ne dezvăluie însă, 
pe lînaft calitățile cîstigate astfel, si 
limitele acestei teze estetice, căci di
luarea conflictului de dragul „adevăru
lui de viată" nu poate merge pînă la 
alterarea legilor „dramaticului" fără 
primejdia căderii în banal, intr-o anu

me „superficialitate voioasă" in care 
preocuparea pentru ginduri si senti
mente anonime face ca filmul să-si 
piardă uneori din interes, părind a fi 
mai curind indiscreție amestec in viata 
particulară a unor oameni. Este foarte 
adevărat că viata unor oameni se con
sumă inexpresiv chiar in momentele 
sale cele mai importante, dar acest „a- 
devăr de viață" nu este totuna cu 
adevărul artistic căci fără expresivi
tate. arta nu emoționează, nu convin
ge... Cei doi eroi ai filmului E atit de 
aproape fericirea seamănă foarte mult 
cu alti tineri din zilele noastre dar. 
dacă ii recunoaștem in trăsăturile lor 
particulare, in viata lor de fiecare zi, 
tribulațiile lor sentimentale nu ne aiută 
sft-i Înțelegem mai bine.

Aceasta este poate si. cauza pentru 
care personajele din planul doi. de la 
care nu cerem Îndeobște decît o pre
zentă firească, să fie si cele mai reali
zate. O foarte bună echipă de actori 
tineri acoperă aceste roluri șl ii amin
tesc in ordinea preferințelor : Alexan
dru Georgescu. Constantin Diplan. 
Gheorghe Visu si Rodica Negrea. Al
bert Kitzl, interpretul rolului princi
pal, îsi definește precis personajul din 
punct de vedere actoricesc deși, ca „e- 
rou". filmul nu-i oferă prilejul acestei 
definiri ; Diana Lunescu însă, care ar 
fi putut să fie cheia întregului edifi
ciu. mi s-a părut placidă, avansind 
foarte puțin din proprie inițiativă pen
tru a clarifica bruștele schimbări de 
atitudine ale eroinei.

E atit de aproape fericirea rămine 
totuși un film plăcut, tonic, iluminat 
interior de o sinceritate neprefăcută.

Nicolae Mateescu

Nu voi uita acest film. Mai intii 
pentru lumina lui. blinda lumină care 
învăluie pămintul și apele filmului, 
cerul și iarba, oamenii și copacii, lu
mina fantastică, infinit de pură, lu
mina care izvorăște, ninge și se revar
să din toate părțile, lumina albă stră
lucitoare. lumina esențială. Karl-Oscar, 
Khristine. Robert. Ulricha și ceilalți se 
mișcă, trăiesc, se bucură, plîng. iubesc 
și mor în lumină ; ei alunecă. înoată 
și se înalță in lumină. Chipurile lor : 
fața osoasă a lui Karl-Oscar (Max von 
Sydow), obrazul frumos, fără virstă al 
Khristinei (Liv Ulman), chipul lui Ro
bert. sint alcătuite din lumină ; cind 
trec printre copaci, prin griu. pe mar
ginea riului sau în semiobscuritatea 
casei de birne ei împrăștie lumină, ca 
niște aștri cu lumină proprie. Nu vo; 
uita acest film pentru puterea cu care 
ne face să simțim viteza fantastică a 
timpului, marea lui trecere, căile de 
nepătruns ale eternității. Simbolurile 
sint simple : anotimpurile vin și se 
duc. iarba, pădurea, apele înfloresc și 
apoi se acoperă de zăpadă, anotimpu
rile se rotesc amețitor, anotimpuri, ză
padă și flori, anotimpuri zăpadă șl 
flori ; mișcarea urcă, descrește și se 
intoarce in nemișcare. Cum spuneam 
simbolurile 6int simple, e vorba de po
vestea unei familii de emigrant! care 
se luptă cu viața dar aripa necruță
toare a timpului și a dificultăților de 
tot felul îi va infringe. O morișcă 
uriașă, lentă dar neiertătoare, se in- 
virte deasupra capetelor celor doi, 
Karl-Oscar și Khristine. și ei se sting 
Încet înotind în lumină. Nu voi uita 
acest film pentru delicata lui melan
colie, pentru adinea lui tristete. pentru 
tulburătorul final care pecetluiește 
destinul celor care s-au smuls din pă
mintul patriei lor natale. Nu veri uita 

acest film pentru fiecare din secven
țele sale, toate memorabile : familia 
Nelsson cutreierind Minessota în cău
tarea unor terenuri prielnice, securile 
tăind carnea albă a lemnului pentru 
prima oară. Khristine tăind cu cuțitul 
carnea rece a primului peste prins in 
riul din apropiere. Karl-Oscar apăsînd 
coarnele plugului rudimentar în lumi
na străvezie a pădurii. Karl-Oscar in 
lanul de griu. cosind, Karl-Oscar adu- 
cind triumfător vaca cumpărată cu ati- 
tea sacrificii, Khristine frămintind 
piine. Robert si prietenul său curătlnd 
cartofi pe vasul care ii duce la Sf. 
Louis, Khristine spălindu-și copilul și 
miinile sale împrăștiind in jur stropi 
de aur. Karl-Oscar bătînd drumurile 
pădurii pînă la cel mal apropiat oraș 
in așteptarea scrisorii din patrie, 
Khristine cumpărind semințe de flori, 
Karl-Oscar sădind mărul suedez. Ro
bert și prietenul său rătăcind in deco
rul halucinant al nisipurilor. Karl- 
Oscar — surprins de furtuna de zăpa
dă — despicînd vaca in două și adă
postind copilul in pintece — uluitoare, 
teribilă scenă. Khristina muscind din 
mărul suedez pe patul de moarte, 
Karl-Oscar văzut Prin fereastra lumi
nată jeluind coșciugul Khristinei. Karl- 
Oscar bătrîn. traversînd curtea cu un 
braț de lemne ș.a.m.d. Teribil de fru
moase — imaginea filmului este re
marcabilă — aceste secvențe se topesc 
unele intr-altele alcătuind o mișcătoa
re poveste, un poem despre viată și 
moarte, despre iubire si singurătate. O 
poveste simplă, un film excepțional, 
prin care se aude cu putere fantas
tică, timpul treeînd.

Mircea Florin Șandru

I



Frumusețea pe eare numai o flintă vie, mai 
exact numai o femeia ți-o poate dărui. Adică 
Antoaneta.

— Ce faci, nea Tuzlea, îi auzi el vocea.
Femeia îi zimbea.
— Bine mulțumesc. Da, tu ?
— Bine și io.
Se oprise in fața lui. Suridea cu toată figura. 

Părea bucuroasă să-1 vadă.
— Lucrezi de după-amiază ? spuse Antoaneta.
— îhî...
— Io abia săptămfna ailantă o să fiu In 

schimb de după-amiază....
— Ce-ti face băiatul? se interesă Grigore.
— Bine. L-ai văzut? E mare acum. Să nu-1 

deochi.
— Și bărbatu ?
— Cu munca, ce să facă ? A fost bolnav. A 

făcut o ezemă dă la piramidoanele alea cu care 
umblă. Sau naiba știe. Da s-a vindecat Acu e 
bine.

O clipă tăcură, apoi Antoaneta întrebă :
— Pă cine așteptati, nea Tuzlea ?
— Io ? N-aștept pă nimeni, răspunse el.
— Te-am mai văzut, surise ea șmecherește cu 

Înțeles. Te-am mai văzut Cine e î
— Cine e ce ?
— Bine, nea..., conveni Antoaneta. Dacă nu 

vrei să zici, nu te obligă nimeni. Da mi-ar pare 
bine...

— Ce ?
— Să te văd adunat, răspunse femeia. Să te 

văd adunat. Nu se poate să rămii mereu așa, 
singur...

— Ce? Să mă-nsor? Cine să mă ia? încercă 
el să glumească.

— Cum să nu te ia, nea Tuzlea ? Spune-mi 
mie numa care-i aia. și dacă n-oi face-o io să 
umble după mata cu limba scoasă Păi om ca 
matale, se mai găsește ?

— Ce vorbești ? spuse Tuzlea. Da de unde știi 
tu cum sînt io ?

— Da cine nu te știe ? replică femeia zîmbind 
cald. Toată lumea te știe.

Tuzlea renunță să răspundă la această afir
mație a Antoanetei. Apoi, ca împins de un duh 
rău. spuse :

— Da dă ce nu mă iei tu ?
Zimbea dinadins cu nerușinare, vrind să dea 

Întrebării înfățișarea unei glume — dar și—
Antoaneta ii privi puțin cercetătoare, fără să 

Înceteze insă să zimbească.
— Te-aș lua, nea Tuzlea, te-aș lua. Da n-am

— Un suc de roșii.
Alexandra deschise frigiderul și scoase o 

cutie. In timp ce ea spăla" farfuriile. Șerban luă 
deschizătorul de conserve aflat la Indemină, 
laolaltă cu tacimurile, și făcu două găuri in 
tabla capacului. Apoi turnă conținutul in două 
pahare. într-unul puse puțină sare și piper. 
Bău jumătate din acesta. Apoi jumătate din ce
lălalt.

— Nu ne certăm, spuse Alexandra așezind 
farfuriile pe uscătorul chiuvetei. Discutăm.

Se întoarse cu fața spre masă.
— Care-i cu piper ? făcu ea.
Șerban îi întinse paharul. Alexandra bău.
— Mi se pare mai înțelept, rosti ea după a- 

ceea, să caut să găsesc amănuntele sau esențele 
care pot face dintr-un lucru inevitabil ceva fru
mos.

Puse paharul pe masă și întinse mina după 
celălalt

— Iar mie mi se pare caracteristic că-mi spui 
toate astea in bucătărie in timp ce bei suc de 
roșii.

Alexandra pufni în rîs. Se șterse la gură și ie 
aplecă asupra lui. 11 sărută in creștet Apoi bău.

Trecură in cameră. Lampa cu picior dădea o 
lumină plăcută, portocaliu-gălbuie, învăluitoare.

— Azi mă duc eu prima la duș, spuse Alexan
dra.

tn timp ce se spăla, se întrebă ce-o fi fădnd 
el acum. 11 vedea stînd in fotoliu și privind li
niștit in jur. Sau poate că răsfoia o carte. Sau 
vreun număr vechi de ziar, găsit in apropiere. 
Ori poate că privea pe fereastră...

Șerban fu plăcut surprins de apariția el. 
Alexandra își pusese cămașa de noapte din pinză 
topită, străvezie și ușoară. Se pieptănase. Pă
rul ii cădea ispititor pe umeri. Era ceea ce-și 
dorise. Ceea ce-șl dorea acum î

Ii surise și intră in baie. — Cind ieși, o găsi 
Îmbrăcată ca de munte, cu costumul de ski 
peste care — Dumnezeu știe cum — iși trăsese o 
rochie de seară complicat compusă. Figura îi 
e mai bine așa. Că ce. să nu mal putem respira 
unul de altul ?

— Păi nu era destul de mare casa aia ? Că 
puteai să-ntorci mașina-n ea.

— Așa era. Da cu al meu, că nu poa’ să se 
miște... Să vezi cum am tăiat ușile-aici, in bloc, 
să-ncapă căruciorul.

— Un’ te-ai mutat ?
— Noi în blocul de la Perla, ei în Floreasca. 

Fiecare-n cite două camere.
— Cum, mă și-ați lăsat voi casa aia pentru 

două de două, și la bloc ?
•— Am lăsat-o, ce să facem ?! Bun. mi-a 

luat-o de nevastă, i-am făcut nuntă, i-am dat 
cite cele. Numai televizorul nu l-am dat Că al 
meu ce să facă toată ziua, se uită șl el la te
levizor, nu ? Da nu vine, cind a Intrat ăla-n 
leafă, aia mică și-mi zice : mamă, mămicuțo. știi 
cit e prima rată la un televizor? Sase sute, zice— 
Le-am dat opt, că mai era nu știu ce.

— Lasă tu astea, și zi cum e cu fata, intervine 
din nou Mariana.

— Păi cum să fie, uite-așa o burtă are. 
Că-ăla micu, de, ca la țară. La nouă luni, țac-pac 
copilu, nu ? Că i-am și zis ei. bine, mamă, tata 
mamii, nu puteai și tu să te ferești ? Ce să mă 
feresc, mamă, zice.

Redacția se zguduie de rîsul tuturor. E nemai
pomenită Georgeta asta I

DAN BANOLA ;
Sticlă

(Din expoziția deschisă la S*meza)

avut noroc. M-am măritat Înainte de-a te cu
noaște pe matale.

— Și ee ? spuse el. continuiadu-te joexd 
Început. Si ce dacă ? Dacă vret vino ai m w .

Antuaneta încetă să zimbească.
— Poate că ai dreptate, spuse ea. Iteute că nu 

te curoaște oamenii prea bine..
— Te-ai supărat. înțelese Grigore. Nu *e •»- 

pâra. măi fată. Nu te supăra. Am gtanu * aa_ 
Și-s destul dă bătrin ca să—

Privirea femeii se lumină din bou.
— Da, zău. nea Tuzlea— rosti ea. Să săi că 

dacă te-ai botărit— Spune-mi - care-t aca. 
și io cu mina mea ți-o dau dl nevastă. Nu ezartă 
să-mi reziste.

era fardată din gro*. Părul R-l richcaoe te creș
tetul capului intr-o pieptănătură nouță pe-4 
de ace șâ agrafe. In picioare iși trăaeae bocaar.. 
cu toate șireturile Înnodate. Stătea ia fototiu ■ 
privea fără nici o expresie. — De *j»3ten. ee 
expresie ar mai fi putut avea stih fardur_e 
acele ?

Șerban încremeni tn prag.
— Dacă mă vrei, apuse ea ea m bwbv <r 

enervare sau de rit tn voce, dacă să vm. tre
buie *ă iupțL M>-aa pus piaaaaa. Tratetee a* res
pecți legea firii : să mă violentezi.

H o privi din ee in ee ma_ pasa kkA Se 
simțea ctăpin pe situație.

— Și-așa că acum am rămas cu o mie șapte 
sute de lei rată la CAR, pină la anu. ph» două 
sute și ceva televizoruL cu două duru, și mai 
face și asta un copiL

— Dacă n-or fi dot
— Pușcbea! Că mr-a na doGora si rheșrii 

asta. E-n stare ! Aaa că na ma: am ariceva de 
făcut decit să rid. Merg pe stradă. ■ tind văd 
un copiL rid. Dacă o lâ "4 vedeți, să R-U_ A. 
bine că te vid ! — »e adreusază Georgeta

intră pe ușă. Dorule ! Numai de la fine mi se 
trage. Că tn ești fitihstu mmăra nan. Că tn 
tact Și cu oamenii care tac. nu șttn că mă 
port Cu-ăia care vorbeae. artă, tajură. cn 
știu. De cu tine— Numai de la tine mi ae trag 
observațiile astea pe decupaj, nu ? Zi că nu. 
fiți-ar stilu-al dracului. că mă puneai să mun
cesc de să-mi iasă ochiL

— Nu ți-am spus eu toate aatea ? zice Doru 
clipind șmecherește din ochi.

— Cind mi le-ai spus ?
— înainte, pe scenariu. Nu ți-am spas ee tre* 

să fie-n decupaj ?
— Mi-ai zis tu asta ? Neceriosule. Ia leetir.A. 

că face bine la scoarță. Ce-ai uitat că nu m-ai 
văzut de două luni ? Da oricum, acum • bine. 
Am făcut toate alea.

Se uită la ceas.

— Te cred, surise Tuzlea.
— EL am plecat, spuse ea.
— La revedere, spuse Tuzlea.
Antoaneta se Întoarse cu spatele și se Înde

părtă dțiva pași. Apoi, ca și cum și-ar fi amintit 
ceva, m Întoarse și-i făcu semn să se apropie.

Doamne, ce frumoasă e. gindi Grigore în timp 
ee se iodrepta către ea.

— Nea Tuzlea. spuse Antoaneta. aș vrea să te 
rog ceva.

— Spune, fată, spune.
— Auzi— — Antoaneta șovăi. Auzi... Știi ce te 

rog ? Să fii atent la cin' te uiți. Să nu-ți facă 
rău. Da ria mata să nu fad rău...

Tuzlea plecă privirea. Vorba ambiguă a femeii 
0 punea pe gloduri. Antoaneta. desigur, obser
vase că ei ee ținea după ea_ Și acum, cu îngă
duință * milă — deocamdată cu Îngăduință și 
milă — Încerca să-l avertizeze— I se făcu ru
șine.

— Ot Doamne, făcu parcă fără legătură An- 
toaneta. No-i as* că-* frumoase anemonele

Gregare Tulea privi către florile din micul 
M>ațta verde amenajat R îngrijit, aflat in fa«a 
ferestretar direcției. Și dmtr-odată. simți nevoia 
să fugă. S-o părăsească pe Antoaneta in mi "lo
cui dna*ifa- Prea se băgase in sufletul lui. 
muierea ăsrokȘ !

Ridxă prmrea eu tete-.tia de a rosti ceva us
turător. Ceva brutal. Ceva care să doară. — Ce 

e. spuse eL insă. muiat Ce fru
moasă ! St-ml arată anemonele ! Anemonele as
tea fmonse d ele ’ Ce frumos e. Doamne, că-mi 
arată aaeswneăe !

Morax sa.-— R se îndepărtă. Intră te sec
ție d S0oi te •evshu’- Se dezbrăcă si-și puse sa- 
-Țoea. Apel se tndkeptă spre raboteza Ia care. 
Mm. ha. tocmai termina de făcut

*er= pruCH oocnjLeat. Mitu. ca d el. avea 
cate*3ra a savua. Mmcitori bum. amindoi. Oa
ses: cărora ie plăcea să muncească pe lucruri 
rcrM> tuăc. fine, care cereau inteligență a mă-

— Mai vedem. Că-mi car tOala te e*
Vlădut pină atunci eoamlet absorbit de lucrul 

hd. ridică ochii- Are o pe:vt?e taAcoe. concen
trată. caută pe cineva din odd.

— Unde-i Geta. Întreabă et a ptecax ? Vroiam 
e-o-ntreb ce-I mai tace fata. Cnd naște ?

Geamurile se zguduie de bototele de ris ale 
tuturor.

marius robescu
Înflorind.
Patima care te silea să-ți intimi brațul 
doar ca sâ-l reteze intr-o clipită 
s-a rupt ca un zmeu de hirtie 
gol a acum cuibul ei zvircoliț
cu mihnire asculți versul ce vibrează 
ca o suliță lungă înfiptă in țintă 
s-a tras linia de adunare s-a făcut plata — 
iată înflorind destinul cind chinul a amorțit

Ploaia
Cileva pică uri de ploaie 
lucind ecac protwid 
darabana 
pe suprafața meordată a meningelui 

fiMimplarea cu un cuțit știrb 
m vindecă de duza 
cum se curăță 
peștii de solzi)

O pietricică azvîrCtâ te geam 
cu abi tute băiețească priatee crenel* 
pauză - tăcere -
și tf? nas a pmtriocâ azvirlitd ia geam 

(o test trezită brusc
a dipd da damul
le Mbra ccie*a lamadam 
ce e sevă)

Definiție

ta»
M •
Visul rău
al Domnului Tudor

Mincom mere dulci beam țuică tare și 
pr veam narii culcat pe spate 
eu și cu bne inb-e dupăamiază de voră 
intr-un cimitir

in jur nu erau morți nici vii 
erau numai pietre și plante 
ți - de la începutul lumii — 
absenta cuiva mereu proaspătă

Petrecerile toamnei
Mrim m scaldă m «mmeața liroe de 

octombrie
i vezi 1 grind de la ba Icoanele Iar îngrijite

cu caataftd «plicind aend dam so-i lase să 
treacă

neaua pășesc Isgânct pe hmdd oceanului I 
crenguțe uscate la cl-pocetc m vechi 
iar captd fa meilor te preface instantaneu 
inb-o frumoasă, brează cnzimtami

nest^erită mcansimatd a taamnti I 
Intr-im cmt-‘ u mărginaș oa*efa părintelui ateu 
dezgrepan* >a soare
strălucesc ca un serviciu de porțelan pentru 

ceai, 
dm mârinimit cineva moaie tot mmre o pensulă

un copac modem iși deschide scoarța trâgind 
de fermoar 

mart înăuntrul gurii mele 
crește un cuvint de răzbunare
se va rostogoli curind pe asfalt ca un ou de 

mărgean.

Un om
Un om citește intr-o oră 
munca mea de trei ani de zile 
lacom, riscă numai să i se inflameze căile 

respiratorii 
din pricina prafului cosmic
el stă comod cu picioarele încrucișate 
pe o terasă vastă la mare 
eu singur față-n față cu valurile 
imi injectez in venă amurgul brut 
emul acela citește și asimilează 
(coci mai are destul loc sub piele 
ahfai nu s-or fi apucat de lectură) 
eu care am scris imi sorb patetic tainul 
din masca de oxigen
*1 scirbit de sărutul meu 
poate aricind să-fi inoiască obrazul 
dimineața cu lama de ras 
ie schimb eu care am scris 
orbit temporar 
cerșesc zile in șir un prosop umezit 
să-mi ocrotesc ploapele arse.

Lebăda netulburată
Mă duceam să vizitez un prieten 
bolnav in agonie 
(spiritul lui pur nu mai răbda să intirzie 
pe salteaua de paie putrezite a corpului lui) 
călătoream noaptea în tren 
cu fruntea sprijinită de fereastra vagonului 
și traversind un pod mi s-a părut că văd 
jos pe ingusta lucire de apă o lebădă 

nu-ți este frică in timp ce făptuiești 
trufașă ființă — am șoptit — 
abia cind privești in urmă pierzi orice-nțeles 
(pe vremuri celui condamnat la tortură 
i se dădea să inghită o panglică lungă 
spre a-i fi trasă inapoi afară din trup) 
o rolă de film desfășurindu-se cu violență 
in măruntaiele noastre 
iată amintirile pină la ultima suflare

a doua zi l-am sărutat pe mort pe obraz 
(ochii lui mari și degetul descărnat 
erau de nerecunoscut) 
și am pornit incet spre gară in orașul străin 
unde țintași de elită impușcau 
in tăcere una cite una 
cete din urmă frunze ale toamnei

n-aș fi crezut 
că trenul întoarcerii mă mai așteaptă 
brume se-așterneau prin stații intre șine 
ca o plasă de sirmă peste ceferiștii cu 

lampioane 
iar sub pod lebăda vislea netulburatâ 
pe panglica insingerată de oțel 
in fiece clipă acoperind cu pieptul învoit 
o altă imagine a vieții cu care nu se va mai 

intilni niciodată.

radio

uon Vremea odihnei 
după frumosul drum

Fără nici o îndoială, drumul pe deal 
Si drumul pe cimpie. drumul prin pă
duri și văi (vara cind Pică frunza în
cărcată de soare), drumul acela ane
voios si frumos merită întreaga noas
tră osteneală. Nici măcar nu mă tem 
să-mi imaginez un călăreț cu cal cu 
tot zburind ca gindul și ca vîntul șl 
vai, ce rău îmi pare că acel călăreț e 
numai rodul închipuirii mele !

Dar oricit de frumoasă ar fi cărarea 
muntelui, orlcît de ademenitor duhul 
cimpiei. oricit de albaștri ochii sălciei, 
după călătoria în natură 6imtim nevoia 
odihnei. Și vine vremea odihnei pe 
care o cerem nu oricum ci împodobită 
si calmă ca o floare cu o singură pe
tală. Trebuie să facem, in timpul pe
trecut L» noi pe lume. Ioc și odihnei.

Am auzit atitea despre muzica folk 
incit îmi zumzăie capul ca un cuib de 
viespi. Ba că e plictisitoare ba că e 
minunată, ba că e adormitoare, ba că 
e sublimă, ba că e monotonă, ba... Ei, 
bine, nu ! Refuz aceste cumplite, duse 
la extremă, false atribute rostite de 
guri exaltate sau înăcrite. Muzica folk 
odihnește. Ea luminează și mai tare 
încăperea in care muncim, ea învelește 
masa noastră de scris după ce ne-am 
ridicat de la ea. intr-o binefăcătoare 
răcoare pe eare tîmplele noastre in» 
fierbintate nu o știau. Muzica folk 
este calma legănare a valurilor după 
furtună și duce cu sine sufletul nostru 
adesea ostenit. Programul III (excelent 
alcătuit mereu, iată că se poate si bine 
mereu) a transmis și o emisiune de 
muzică folk. Dar, mereu aceeași po
veste : cine a alcătuit emisiunea, cine 
sînt interpreta melodiilor, cum se

cheamă, cine sînt autorii versurilor ? 
Oare trebuie trecut sub tăcere realiza
torul unei emisiuni ? Nu au nume in- 
terpretii și compozitorii ? Sint nevoită 
(a cita oară ?) să scriu despre o ru
brică fără să știu cine sint alcătuitorii 
ei. Voi spune că programul III are 
excelente emisiuni literare și muzica
le, că ne dă din belșug muzică și lite
ratură, nu cu picătura, dar cum să 
știm și noi cine sint autorii frumoase
lor emisiuni ?

Cărările noastre tăiate în piatră sau 
în iarbă și frunză sint lungi și fru
moase. Fie ca și odihna să ne aro
mească frunțile ridicate, o clipă, de pe 
foaia muncită a manuscrisului.

I. D.

plastică^

p Vechi maeștri 
europeni

Apariția acum cițiva ani în româ
nește a lucrării Teofan Grecul *1 șcaala 
sa. punea pentru prima dată in con
tact publicul nostru cu numele lui Vic
tor Lazarev. Publicarea de că
tre Editura ..Meridiane-, a ciclului 
de studii reunit de autor sub titlul 
Vechi maeștri europeni (3 volume bo
gat Ilustrate), lărgește perspectiva citi
torului asupra orizontului de preocu
pări al unui cercetător interesat mai 
ales de acele aspecte ale fenomenului 
artistic ce relevă interdependenta și 
conexiuni care pot fi cu ușurință tre
cute cu vederea atunci cind nevoii in
terioare de clarificare i se substituie o 
metodologie rigidă. Aplecindu-se asu
pra istoriei artei, Victor Lazarev a reu
șit să rămînă — performanță pe care 
nu se poate spune că au realizat-o 
prea multi colegi de branșă — un ve
ritabil istoric al culturii. Istoria artei 
bizantine a cărei versiune românească 
(3 voi.) se află în pregătire — la ace
eași Editură „Meridiane" — a Întins nu
meroase punți de legătură între uni
versuri artistice tratate de regulă se
parat și considerate, nu o dată, diver
gente.

Cel douăzeci de maeștri a căror o- 
peră face obiectul incursiunilor anali
tice Întreprinse in Vechi maeștri euro
peni sint personalități-cheie pentru 
descifrarea direcțiilor majore ale dez
voltării artei europene pe parcursul a 
peste trei secole, O atenție deosebită se 
acordă operelor lui Duccio di Buoni- 
segna și lui Giotto. Primul interesează, 
firește, ca exponent al culturii figura
tive sieneze în care se topesc într-o 
formulare originală influxurile artei 
bizantine conjugate cu stilistica goticu
lui. Nostalgia după trecut — arată La
zarev într-o formulare ce ar putea să 
mai provoace încă perplexități in lu

mea exegetiior — Încătușează forțele 
lui Ducem, impingindu-1 „pe aceiași 
drum *1 tradiționalismului pe care ii 
impiure ■■ »e gibelinii sienezi". Pu- 
nind pe picior de egalitate conservato
rismul artistic cu cel de natură poli
tică. Lazarev lărgește brusc aria de in
vestigare a istoricului de artă, pentru 
care obligatorie este, in schițarea unui 
tablou coerent al fenomenului artistic, 
descifrarea liniilor-fortă ale evoluției. 
De aceea zăbovește atit asupra semni
ficațiilor pe planul moralei a artei lui 
Giotto, de aceea in examinarea pictu
rii lui Piero della Francesco acordă 
atita importantă științei quattrocentiste 
despre numere și proporții și luptei 
susținute .xu influențele străine spiri
tului ei empiric", căci numărul, obser
vă Lazarev, „trebuia eliberat din cap
tivitate* simbolică și transformat in 
expresia legilor imanente ale naturii" 
(I. p. 88). La Antonello îl interesează, 
firește, asimilarea elementelor culturii 
artistice nordeuropene. la Giovanni 
Bellini raportul cu umanismul Vene
tian ii in special cu științele naturale 
ce ar fi stimulat „interesul artistului 
pentru • cercetare mai atentă * lumii 
reale”.

Studiile din Vechi maeștri europeni 
sint veritabile micro-monografii cen
trate in jurul unei idei generatoare 
căci fostul director adjunct al galeriei 
,.Pușkin“a avut obsesia nobilă a sen
sului actului de investigare istorică.

Excelenta traducere și substanțialul 
cuvint înainte al lui Vasile Florea. ușu
rează contactul cu o operă devenită 
de acum de referință.

Grigore Arbore

Muzică

Cam in ultimele trei decenii și-a 
făcut loc in practica de concert sau de 
înregistrare un nou tip de muzică, 
adine deosebit, în finalitatea sa. in 
rațiunea sa de existență, de opera de 
artă muzicală cu accepțiune istoric 
moștenită. Cind acumulările de limbaj 
au făcut rizibile toate tabu-urile sti
listice. cind s-a văzut că se poate face 
muzică excluzind, pe cit posibil, orice 
repetiție, sau din contra, să se clă
dească tot «tit de bine, mai nou. o 
existență sonoră de dteva zeci de mi
nute numai și numai prin repetarea 
unei mici celule melodico-armonice, 
toată această fereastră brusc deschisă, 
mult mal largă decit s-au deschis 
vreodată ferestrele muzicii, a făcut să 
apară o muzică de sondaj, o muzică- 
pilot, sau muzică pentru studierea 
muzicii. Rolul ei este de a testa. Ea 
imaginează diferite moduri de a tace 
muzică, sau diferite obiecte sonore 
capabile să fie material muzical și le 
verifică pertinența. A fost numită 
adesea muzică experimentală, dar a- 
ceastă denumire o scoate de fapt din 
sfera artei, pentru că experimentul se 
repetă identic, atunci cind condițiile 
sint identice. Or, despre așa ceva nu 
poate fj vorba in estetică. Pentru a 
ne menține In timpul estetic, dar a 
deoșebi totuși fenomenul, in funcție 
și țel, de opera tradițională.'preferăm 
s-o numim muzică prospectivă.

Muzicii prospective îi este caracte
ristică gindirea deductivă. Este acum 
și momentul unei alternanțe Istorice. 
Muzica prerenascentistă și renascen
tistă a funcționat după principii de
ductive, de la general la particular. 
Barocul, clasicismul, romantismul au 
dat tot mai mult prioritate amănuntu
lui, cu putere de * răsturna sensul 
intrcgului. Raționamentul componistic

prospectivă
a devenit inductiv. Recent, și mai ales 
pentru ceea ce am denumit muzică 
prospectivă, a reînceput să funcțio
neze raționamentul deductiv. Muzica 
prospectivă nu poate fl decit deduc
tivă, ea avind a valida muzical anu
mite idei despre artă, eventual arta 
sunetelor. In fiecare piesă, însăși con
ținutul și sfera noțiunii de muzică sint 
puse sub semnul întrebării, semnifi
cația formei muzicale, modul omolo
gat de naștere a ceea ce numim sens, 
sint supuse acestui tratament carte
zian. Chiar un singur compozitor re
face, la fiecare nouă lucrare, acest 
drum la origini.

Aceste citeva cuvinte nu pot decit 
schița portretul noii realități muzicale. 
Scopul lor este de a preciza noul tip 
de ascultare pe care muzica prospec
tivă il solicită. Intr-adevăr, acest mod 
de alcătuire sonoră nu ni se poate 
adresa in același fel ca muzica de 
factură tradițională. Ascultarea el nu 
poate viza împlinirea unei satisfacții 
imediat-auditive ci, fiind o muzică 
deductivă, ascultare* trebuie să refacă 
drumul către ideea generatoare. Satis
facția va fi deci de tip intelectiv, va 
fi cauzată’ de cunoaștere.

Bineînțeles, nu toată muzica este și 
va fi de aici Înainte prospectivă. Căci 
pnospecția nu are sens decit dacă va 
asigura apariția unor noi certitudini, 
unui nou clasicism. Arta muzicală 
este acum într-o perioadă de acumu
lări, în care iși trasează din nou ho
tarele domeniului. Intre prospectiv și 
artizanal, echilibrul extremelor nu 
poate apărea decit atunci cind, pen
tru o bună bucată de vreme, prin 
muzică toți vor înțelege același lucru.

Costin Cazaban
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FRAGMENTE CRITICE

Poezia feminină

au un ecou 
încarnată: / 
nu pot să 
lăcomia lor 

a fost să 
măr, / văz-

II
poezie rece, conceptualizantă, de o re
flexivitate totuși grațioasă face Doina 
Sterescu (Ploaie de sîmburi. Ed. 
C.R., 1975; Vinătoarea de timp, Ed. 
Eminescu, 1978), nemulțumită și ea de 

condiția liricii viscerale. Poeta vorbește, in sensul 
lui Philippide, de Sufletul timpului, de iubire 
ca de un „arhitect divin al lumii", de fulgere 
globulare și de libertatea unui „cer mai mare". 
Cerul ideii, desigur, arcuit deasupra lumii ele
mentare a simțurilor. Privirea trece prin lucruri 
și caută sâmburele esențial, simbol al universului 
interior, germinativ, numenal. Contemplarea 
unui măr duce gîndul spre „tăcerea incarnată" a 
nucleului ascuns, cavou (ca la Ion Barbu) și 
leagăn în același timp al creației viitoare. Poe
mul' este coerent și discursiv, golit de orice sen
sibilitate mai puternică, cu o imaginație potolită, 
orientată de la început spre o unică idee: „Casa 
lui e o peșteră adîncă / O galerie singur și-a ro
tit / pină în sala mare unde toate / 
de sîmbure oprit // Acolo e tăcere 
în musturi albe sevele adorm, / 
curgă. Frintă, nemișcată / colindă 
în somn. // Singurul drum al 
fie / închis în hrana miezului 
duhul, izgonit, nu-1 mai învie, 
gă-un țărm de adevăr... // Stă, 
ca de-o povară V în 
ritoare, / tăcut, in 
teci, / stă-n mijloc 
meni să-i bată în 
vede simburul ce 
roșu după soare".

Nimic, aici și în celelalte versuri, din simbo
lismul senzorial al lui Anghel sau Pillat, natura 
este văzută ca o ierarhie de forme, parfumurile, 
culorile (evocate în citeva poeme) trimit în chip 
prea programatic la mecanica marelui univers. 
Poemul devine excesiv de grav și, congestionat 
de atîtea noțiuni copleșitoare, abstractizează și 
îndepărtează emoția lirică. Doina Sterescu iu
bește riturile și, in imaginația ei, orice lucru 
este semnul unei ordine misterioase. Fragedul 
greier este o* făptură sacră și, exilat pe cer, 
devine simbolul unei lumi (și unei aspirații) 
de-a dreptul magice (Greierul). Teama poetei 
este să-și piardă „riturile sacre", fără de care 
existența ar deveni insuportabilă (Cimințenia 
pămintului). Gîndul are o anumită finețe, deși 
versul este uneori confuz. în asociații improprii 
și cu un limbaj demonstrativ, lipsit de culoare. 
Tînăra poetă are ambiția să propună o arhitec
tură a universului (dorință întilnită la toți poeții 
vizionari), dar impresia mea este că lirismul ei 
nu este încă pregătit pentru această aventură.

Poezia este mai substanțială atunci cînd, lepă- 
dînd aceste haine solemne, notează mai direct 
o stare de existență. închis în cubul de sare 
sau proiectat pe cerul unui mare concept, 
greierul ființei continuă, din fericire, să scoată 
micile, curajoasele lui sunete, anunțînd că 
viața se manifestă și aici, in lumea infinitezimală, 
înregistrind-o, poezia capătă un sens mai firesc, 
ritmul ei intelectual se pune în acord cu 
ritmul unei sensibilități specifice. Original mi 
se pare, la Doina Sterescu, refuzul de a ieși 
dintr-o virstă a sensibilității infantile („sint un 
copil-femeie-n cer rămas" ; „o cupă fragedă de 
rouă"), teama de evoluție. în limbajul ei me
taforic, asta înseamnă întîrzierea în starea de 
sîmbure și frica de a deveni fruct. Fructul 
reprezintă o împlinire, o structurare, acceptarea 
integrală a unui destin și poate, a unei infrîn- 
geri. Sîmburele este o stare de promisiune. 
Poemele sînt obsedate de această fatală 
trecere și, sugerînd-o. Doina Sterescu 
scrie versurile ei cele mai bune: „Și totuși, 
spun: voi mai petrece, o vreme în starea de 
sîmbure, pentru că nu știu / ce formă de fruct 
să iau" — și, într-o notă mai viguros articu
lată : ,.E traversat prelungul eden al primăve
rii. / E vară. N-a-vins încă forma de fruct 
stăpină. / E plin tunelul magic cu sîmburi mari 

lui 
de
/ să nu-1 atin- 
apărat de lumi 

pumnu-nfipt în zări nemu- 
piatra moale înfășurat în 
și nu vine din afară / ni- 

pereții reci. // Nimeni nu 
doare, / mărul cînd urlă

ce zboară / și șoapta vis a vieții cu gîndul se 
înstrună. // In ce pămînt să cadă, sfîrșindu-se 
de sete, / ființa mea de simbur, pe care-o 
poartă vîntul? / Cu ultima suflare, neodihnind 
miresme, / zemosul, fructul tandru, mi-1 cere 
tot Cuvintul !...“.

Vinătoarea de timp, volumul următor, 
trece peste starea de fruct și se 
instalează cu hotărîre în starea de concept. în 
primele versuri mai era vorba de Sufletul 
timpului, aici timpul apare gol și abstractizat, 
iar meditația poetei devine mai ermetică. 
Odată cu Timpul, apare ideea trecerii, a unei 
necunoscute vine („Copleșitor foșnește-n tîmple 
vina") și a năruirii de vise. O criză s-a pe
trecut, în afara cărții, poemele nu înregistrează 
decit coaja ei abstractă. Viața, Iubirea sînt 
scrise cu majuscule, lirismul cărturăresc al lui 
Philippide atinge, aici o neașteptată (la o 
tînără poetă) formă gnomică. Actele funda
mentale ale existenței devin mituri înstrăinate, 
inaccesibile, elanurile vitale se purifică 
într-o măsură atît de mare încît erosul 
se dezleagă de orice determinare sen
zorială. Dăruirea (în forma ei brutal corporală) 
este tratată, în poezia Doinei Sterescu, ca o 
temă de filozofie: „Unei iubiri bogate-am să 
mă dărui, / să-mi nărui templul sterp cu idoli 
falși. / în miezul lucrurilor, adevăru-i / un 
rege gol, și-n juru-i toți sint arși".

Versurile încep să fie invadate de zeitățile 
eline, viața de arhetipuri, timpul se golește de 
durată, iar sentimentele se retrag în noțiuni. 
Copilul-femeie a devenit un palid zeu care 
aruncă sîmburi peste un cîmp arat de înțelepții 
andri. Versul a cîștigat în siguranță, limbajul 
s-a purificat, dar ideea a pierdut încărcătura ei 
subiectivă. Poemul devine la modul propriu un 
discurs corect, de o frumusețe strict formală, 
într-o înlănțuire ingenioasă de subtilități specula
tive: „Pe iarba verde, pe lumina rară, mă jur 
să nu mai rabd, să mă mai doară / Cutează să 
știi singur, să știi bine, / de tine să te aperi, 
CHIAR PRIN TINE! // El și cu Timpul sint 
ca doi dulăi, / L-aș ține-n vis pe imul — ca 
pe-un frate, / cînd celălalt se uită cu ochi 
răi, / amenințind cu teama grea de moarte // 
Și tot vă port credință, fiare roabe / ce-mi 
țineți gîtu-n colți, ca-n lemn de roate..."

Trecînd prea repede și prea devreme de la 
starea de sîmbure la starea de concept, Doina 
Sterescu, poetă de un talent notabil, a ocolit, 
repet, o stare fundamentală pentru poezie : 
contemplarea existenței în starea de fruct. 
Poemele ei, descărnate, ritualice au nevoie de 
această împlinire.

Invitație Ia umbra rodnică, unde 
încolțesc misterele și se aud tăcerile 
fundamentale, descoperim și în ver
surile Marietei Nicolau, (Invitație 
la umbri, Ed. C.R., 1977), puse

In chip aproape programatic sub protecția 
simbolurilor lui Blaga. Sunete de crengi în
cremenite, zbor de semințe, căderi de ore ră
vășite, dimineți bolnave de singurătate, țipătul 
de pradă al privirilor — iată ce găsim in poe
mele fragmentate și nostalgice ale autoarei, 
aflată, acum la o a doua carte( prima. Masculin, 
feminin, C. R.. 1973, cultivă o poezie senzorială 
deschisă spre miturile mari ale culturii). Ideile 
constituie o ramă pentru o confesiune elegiacă, 
tandră și modestă, in poeme simpatic minore, 
unde iscodirea și somnul (teme esențiale, profund 
filozofice la Blaga) sînt aduse pe terenul iu
birii profane: „Am locuit in așteptare: cum
zboară și cum vrea să cinte / mina odihirtă pe 
fața ta, / jocul greoi / al degetelor care văd ’ 
Am suit din pămint / cu verdele primăverii. ’ 
M-am oprit și uscat / cu spicele griului ' Spre 
somnul meu mai aproape ' am trăit in floarea 
suflării / puiului acoperit de ou. M-am zvâr
colit in roșul merelor I care visa sa dăinuias
că 1 prin degetele toamnei".

Eugen Simion

Pafta de aur (sec. XIV) descoperită 
la Curtea de Argeș

Gabriel Dimisianu
Urmare din pag. 1

nerația noastră care ne-a apărat și susținut in 
anii de început cind cultivam povestirea scurtă, 
în vremea de porc de ciine a studenției (cu si
guranță că toți eram mai talentați in ale vieții 
decit azi) am vrut să-i vind pe o sută de lei un 
porc ciștigat la zaruri pe-o uliță din Urziceni, 
dar a rezistat ; am încercat să-i vind și niște pe
peni pe care pusesem ochii la drum de seară, 
însă a declinat și cea de-a doua ofertă. Faptul 
părea cu totul de necrezut, fiindcă Dimisianu e 
singurul dintre brăileni care, cind urcă la munte, 
îi e foame, nu sete. Dar tot ii era lui scris să-și 
întunece sufletul cu un păcat de piatră : in 
prima lună de facultate l-a invitat pe Nicolae 
Velea, la o bere (prozatorul din Ceparii de Ar
geș nu băuse pină atunci un strop de alcool), și 
din clipa aia, Velea salută cu plecăciuni zilele 
cind înflorește glicina, mineca maicii Domnului 
și mai ales hameiuL

Gabriel iși trăiește liniștea sau tristețile su
ri zi nd. L-am văzrx lovit pe negindite și zimbind 
prin răni. Dacă mi-ar vinde jumătate din mus
tața uriașă, care-n nici-un caz nu-1 face fioros, 
aș lucra din ea o pensulă cu care să colorez luna 
trecînd în stufurile toamnei. Verbul lui Dimi
sianu e drept și simplu. Nu-i place stilul tăios. 
I se pare că dacă te înfurii, vorba se duce pe 
copcă Puțin grec (o fi oare și puțin perfid ?) 
eu îl cred născut pentru călătorii pe care-i e 
frică să le întreprindă singur. Dac-ar fi după el, 
ar sta tot timpul intr-un golf mic, mărginit de 
doi portocali, gindind la lumi utopice. Iubind 
tăcerea, il supără acustica străzilor. Trăiește in
tens magnetismul intilnirii cu apele (ai lui au 
părăsit Brăila ca să se mute la Constanța, lingă 
fața mării) și e cu totul inapt pentru acțiuni 
spectaculoase. Umblă cu luntrea, neauzit, zile 
lungi, prin limanul lui cu ape dulci, neumflate 
de vint. iar cind trage la mal îi place să ci
tească numai cărți cu întimplări zgomotoase și 
tulburătoare.

îl iubesc fără acoperire — dar Dimisianu ră- 
rr.ine. totuși, cum am zis, puțin grec și eu am 
văzut, la fața locului, că grecii mănincă mai 
mulți miei decit toți lupii lumii, împreună.

FILOSOFIE $1 CULTURĂ

Începuturile 
artei medievale românești

t
rebuie să facem o distincție între pre- 
mizeie artei românești medievale și 
începuturile propriu-zise ale acestei 
arte care coincid cu procesul formării 
etnicității și existenței noastre istorice. 

Primei epoci ii aparține ceramica daco-romană 
sau proto-romană (de tipul culturii Dridu), arta 
metalelor practicată îndeosebi de avari (cu nu
meroase piese de podoabă din metal prețios), 
fibulele digitale și alte obiecte decorative de po
doabă, caracterizate printr-o măiastră execuție, 
ale primilor slavi și mai ales piesele aparținind 
celebrului tezaur de la Pietroasa. Manifestărilor 
de artă ale lumii greco-romane tirzii (arhitec
tură, sculptură, pictură, mozaic) neamurile no
made de păstori și războinici le-au opus o 
artă in care predomină decorativul și ornamen
tul (nu este intimplător, de pildă, faptul că or
namentul a cunoscut cea mai deplină înflorire 
in arta arabă a evului mediu timpuriu și evo
luat). Această imprejurare a dat naștere unei 
anume estetici vestimentare, a pieselor de po
doabă, a obiectelor din mediul familiar de viață 
și a artei animaliere, dar și unor meșteșuguri 
reputate cum ar fi metalurgia bronzului, argin
tului și aurului, cu tehnici de prelucrare și or,- 
namentare care au atins adevărate culmi de 
perfecțiune. Cel mai cunoscut, însumind deja o 
vastă bibliografie — in frunte cu monumentala 
lucrare a lui Odobescu — (atît sub raport teh
nic cit și din punct de vedere artistic) este te
zaurul de la Pietroasa „un ansamblu unitar, 
estetic vorbind" cu o „funcție culturală, ținind 
poate de tezaurul unui centru religios" și atri
buit pe temeiuri ișu-ice, arheologice, lingvistice 
și artistice, unor triburi gotice conduse de Ata- 
narich. Pentru istoria comparată a culturilor ar
haice. importante sint analogiile stilistice ce se 
pot face intre ac^st tezaur „reprezentativ pentru 
arta barbară de la sfirșitul sec. al IV-lea și in-

Paterâ. Tezaurul de la Pietroasa

ceputul celui de-al V-lea din regiunile carpato- 
dunărene" și manifestările de artă decorativă 
din alte arii culturale europene. De altfel, chiar 
pe teritoriul țârii noastre „Cloșca cu puii de 
aur" este tezaurul cel mai reprezentativ dar nu 
singurul ; dovadă, descoperirile de la Chiojd, de 
la Sighișoara și Roman, de la Concești și mai 
ales tezaurele de la Șîmleul Silvaniei de im
presionantă — și destul de rară pe atunci — 
unitate stilistică, realizată prin modul de exe
cuție (tehnica încastrării pietrelor și a crestătu
rilor) și prin tipologia motivelor estetico-geo- 
metrice, antropo și zoomorfe.

Dar incă o dată : acestea sînt premise ale artei 
medievale românești ale cărei începuturi se si
tuează în secolele X—XII și cunoaște o înflo
rire deosebită odată cu constituirea primelor 
formațiuni statale feudale. Este perioada de în

cheiere a procesului de etnogeneză românească, 
în planul artei apar noi temeiuri și impulsuri 
de creație, noi modalități și zone de contact cu 
alte culturi. Chiar acolo unde linia de continui
tate este mai evidentă — ca în arta decorativă 
și ornamentală — apar elemente noi cum ar fi 
motivele vegetale stilizate din arta maghiară 
(sub influențe persane postsasanide) care însă 
și-a asimilat mai intîi „forme și tipuri deja 
cunoscute și prețuite de autohtoni". In an-, 
samblu, aceste veacuri de răscruce se caracteri
zează prin eclectism datorită interferenței și în- 
crușișării a numeroase forme stilistice — de 
unde dificultatea și chiar imposibilitatea de a 
stabili tipuri stilistice pure, cercetarea limi- 
tindu-se la identificarea unor elemente preponde
rente din repertoriul decorativ clasic-grecesc și 
roman, din cel bizantin sau iranian etc.

Descoperirile arheologice din Dobrogea — care 
a conservat mai adine și mai îndelung influențe 
bizantine — întregesc oarecum fără a epuiza 
tabloul a ceea ce putem ști despre prefeudalis- 
mul sau primul ev mediu românesc. Este vorba 
de arhitectura religioasă sau laică și, îndeosebi 
de cele trei monumente — bisericile rupestre 
de la Murfatlar, ruinele edificiului treflat de la 
Niculițel și lăcașul de cult al unei așezări for
tificate de la Garvăn — toate datind din seco
lele X—XII. Cel dintîi reprezintă un unicat al 
celei mai vechi culturi românești — integrin- 
du-se însă perioadei bizantine din istoria Do- 
brogei. Execuția acestor monumente — inclusiv 
decorația incizată pe pereții de cretă cuprinzînd 
simbolul crucii, reprezentări de animale fabu
loase, precum și inscripțiile chirilice, glagolitice 
și runice — este frustă, primitivă, dar cu un 
fond simbolic precreștin și creștin, cu un 
program iconografic elementar al ortodo
xiei bizantine, nu lipsite de „unele ecouri 
ale unor doctrine heterodoxe, ale unor interpre
tări apocrife ale tradiției evanghelice..."

Cel de-al doilea monument, aparținind unei 
comunități călugărești este singurul cunoscut 
pină in prezent, construit după un plan din ar
hitectura balcano-bizantină a secolelor X—XII 
iar cel de al treilea era subordonat nevoilor de 
cult al unei cetăți-gamizoană militară de la pe
riferia imperiului bizantin. în interior monu
mentul „fusese omăt cu o pictură decoratKă 
așternută în tempera, cu motive florale și geo
metrice, cu o dominantă cromatică a galbenu
lui, a roșului și albastrului..."

Arhitectura eclesiastică și cea militară, for
mele de artă antică și populară, greu de deli
mitat, integrau acest ținut în aria culturii bi
zantine.

Arta metalelor, a podoabelor de bijuterie în
registrează de asemenea progrese atît în com
poziție și rafinament vădind o mai bogată viață 
economică și spirituală, cit și prin posibilită
țile de răspîndire, datorită mai ales Jocului in
fluențelor politice și extinderii relațiilor comer
ciale în teritoriul balcanic și sud-est european, 
în afară de arta bijutierului, o dezvoltare si
milară a cunoscut meșteșugul țesutului cu fir 
de aur și argint pe fond de mătase și argint, de
corat cu ornament spiralic. Centrul de iradiere 
și în același timp de polarizare a activităților 
de producere a unor fascinante frumuseți, me
nite să împodobească trupul și să ofere ochiului 
îneîntare estetică pare să fi fost aceeași cetate 
Garvăn sau altele asemănătoare ca cea de la 
Păcuiul lui Soare care a jucat un rol strategic 
important fiind totodată ilustrativă pentru teh
nica constructivă cea mai înaintată a vremii.

în acest univers de cultură bizantină asimi- 
lind diverse influențe orientale nu lipsea nici

Al. Tănase
Continuare în pag. a 8-a
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O întreprindere prestigioasă
■ INTRODUCERE

Prestigiul unei întreprinderi se cepătă moi ales 
prin calitatea pro du se-or ce ies de pe banda 
de fabricație.

întreprinderea de aparataj electric de instalații 
Titu se poate mindri cu un binemeritat prestigiu 
de care se bucură in rindul beneficiarilor săi 
actuali.

Spuneam in reportajul trecut în core-l promi
team pe acesta de față, că I.A.E.I. reprezintă 
pentru fiecare produs al ei o emblemă a cali
tății, o garanție a calităților tehnico-funcționale 
pe care le probează produsele ce poartă pe ele 
înscrise vocalele I.A.E.I.

Aceeași garanție, a calității, o conferă și pro
duselor despre care voi scrie mai jos, emblema 
ce este incrustată pe ele : I.A.E.I.

Așadar, reporterul iși permite o remarcă :
I.A.E.I. — garanție a calității.
I.A.E.I. — emblemă prestigioasă.
I.A.E.I. - firmă de prestigiu !

■ DIALOG
Dialogul recent cu directorul general al în

treprinderii de aparataj electric de instalații din 
Titu, inginerul Andrei Costea, a debutat pe mar- 
einea unor produse foorte solicitate de bene
ficiari.

Unul dintre acestea este AUTOMATUL DE 
SCARA TRANZISTORIZAT.

La întrebarea mea „La ce folosește și prin ce 
se distinge directorul general Andrei Costea 
mi-a spus : „Automatul de scară tranzistorizat 
se folosește pentru instalațiile electrice care asi
gură iluminatul scărilor. Ceea ce caracterizează 
produsul fabricat de noi este o robustețe in 
construcție. Aș mai adăuga faptul că automa
tul de scară tranzistorizat permite reglarea tim
pului de iluminare de la 1 la 3 minute*.

Dialogul cu inginerul Andrei Coster □ conti
nuat pe marginea altor produse pe care le ve
deam părăsind banda de montaj și luind dru
mul beneficiarilor.

Pe mine mă interesau caracteristici tehnico- 
funcționale ale produselor, așa că discuția cu 
interlocutorul meu se axa in special pe această 
idee a calității produselor ce decurge din ca- 
racteristicije tehnico-funcționale excelente ale 
fiecărui produs in parte.

Astfel, ÎNTRERUPĂTORUL CU TREI TASTE, 
amintit în treacăt în reportajul trecut, este uti
lizat Io introducerea și scoaterea de sub tensiune 
a radiatorului cu ventilator.

Caracteristici tehnice :
— tensiunea nominală : 250 V.c.a.
— durata de acționare : 100%.
— rezistența de uzură mecanică și electrică : 

50 000 cicluri.
„Cei interesați în contractarea și utilizarea 

acestui produs al întreprinderii de aparataj elec
tric de instalații Titu — îmi spunea inginerul 
Andrei Costea, — iși dau seama că produsul se 
recomandă prin parametrii de utilizare, de la 
sine".

Intr-adevăr, parametrii de utilizare ai produ
selor I.A.E.I. Titu întregesc frumos prestigiul pe 
care întreprinderea și l-a cucerit pe merit

■ ALTE PRODUSE - ACEEAȘI EM
BLEMA : A CALITĂȚII

S gur. activitatea homicuhri și tînărului colec
tiv de oameni ai muncii de la I.A.E.I. Titu se 
concretizează m mult mai multe repere.

Dintre acestea, voi mai intirzia asupra : 
ÎNTRERUPĂTORULUI BIPOLAR PENTRU MAȘI
NILE DE MINA.

Voi aminti aid că este destinat stabilirii și 
întreruperii circuitului electric la mașinile elec
trice de mină. Este un produs ce se bucură de 
o înaltă apreciere din partea actualilor benefi
ciari.

Pentru că in documentarea mea, atunci cind, 
fie că mă aflam in Atelierul de proiectare, fie 
in una din secțiile întreprinderii : atunci, deci, 
cind acest reportaj prindea contur în caietul 
meu de însemnări, atunci mă convingeam din 
ce în ce mai mult că deși în fața mea se de
rulau mereu alte și alte produse, ele purtau 
aceeași emblemă - a calității.

Contabilul șef al întreprinderii, economistul 
Voicu Firvu s-a dovedit de fiecare dată un bun 
cunoscător nu numai al vieții economico-finan- 
ciare a unității, ci și al unor caracteristici și al 
unor parametri tehnico-funcționaL pe care-i 
ctingeau produsele ce purtau emblema I.A.E.I.

Astfel, atunci cind a venit vorba de acest produs 
ÎNTRERUPĂTORUL BIPOLAR PENTRU MAȘINILE 
ELECTRICE DE MINA, economistul Voicu Firvu 
mi-a oferit acești parametri tehnico-funcționali 
pe care e bine ca posibilii beneficiari să-i cu
noască :

— tensiune nominală : 250 V.c.a.
— frecvență de conectare : maximum 360 co

nectări oră.
— rezistența la uzură mecanică și electrică : 

50 000 cicluri.
Dacă aș mai adăuga faptul că produsul are 

o variantă modernă, gabarit și greutate reduse, 
aș completa un tablou al calităților ce-l reco
mandă printre cele mai bune produse de acest 
gen.

Alt produs ol întreprinderii de aparataj elec
tric de instalații — este COMUTATORUL BAS
CULANT PENTRU UZ INDUSTRIAL.

Calitățile care-l impun pe piață țin de robus
tețea construcției, de siguranța în funcționare.

Se pot construi în variantele : — monopolar
— bipolar
— tripolar»

Se folosesc in instalațiile electrice industriale 
pentru închiderea și deschiderea circuitelor elec
trice atît în curentul alternativ cit și în cel con
tinuu.

Caracteristici tehnico-funcționale :
— tensiune nominală : 250 : V.c.a., 48 V.c.c.
— tensiune nominală la izolare — 300 V.
— curent nominal : 15 A.
— anduranță mecanică și electrică : 30 000

cicluri.

■ I.A.E.I. MAI PRODUCE

— I.A.E.I. mai produce COMPLETELE DE 2 SAU 
3 APARATE, destinate a funcționa în instalațiile 
electrice de iluminat interior al clădirilor.

VARIANTE : - COMPLET CU 2 APARATE for

mat din întrerupător sau comutator de lumină 
cumpănă sau priză sau buton sonerie.

— COMPLET CU 3 APARATE format din între
rupător sau comutator de lumină cumpănă ; 
priză și buton de sonerie.

Mai adaug faptul că toate aceste aparate sint 
montate pe o placă din material izolant, că au 
următoarele caracteristici tehnice : tensiune no
minală - 250 V.c.a. ; intensitatea nominală pen
tru întrerupător și comutator - 6 A. ; pentru 
prize - 10 A. : pentru butonul de sonerie - 1 A, 
că aparatul prezintă un înalt grad de protecție.

I.A.E.I. mai produce BUTOANE DE SONERIE 
Șl DE LUMINA, în variante constructive multi
ple : buton de sonerie-cumpănă pentru circui
tele de sonerie : buton de lumină pentru acțio
narea automatelor de scară.

I.A.E.I. mai produce : TABLOURI DE CONTOR 
Șl DISTRIBUȚIE, utilizate pentru protecția circui
telor electrice ale aparatelor de uz casnic și ale 
instalațiilor interioare de lumină.

■ COMPLETARE

„Fiecare produs ce completează gama de fa
bricație de aici, de la întreprinderea de aparataj 
electric de instalații din Titu, județul Dîmbovița, 
completează, totodată prestigiul acestei între
prinderi", îmi spunea economistul Liviu Bucur, 
șeful serviciului desfacere al întreprinderii.

Dar care sînt aceste produse ?
Pentru un răspuns cit mai complet Ia această 

întrebare voi transcrie o parte din gama de pro
duse pe care economistul Liviu Bucur mi le-a 
descris.

Așadar, I.A.E.I. Titu mai produce :
• BUTOANE DE COMANDA.
• BUTOANE DIVERSE DE COMANDA.
• LĂMPI DE SEMNALIZARE : SIMPLE, CU 

TRANSFORMATOR SAU CU TRANSFOR
MATOR Șl PÎLPIIRE.

• MANIPULATOARE PENTRU MAȘINI.
• PRIZE DE CURENT Șl FIȘE INDUSTRIALE.
• COMUTATOARE CU CAME.
• COMUTATOARE STEA-TRIUNGHI.
• INVERSOARE DE SENS PENTRU MAȘINI 

ELECTRICE.
• COMUTATOARE VOLTMETRICE.
• APARATAJ AUTO Șl C.F.R.
Șirul produselor ce ies pe porțile I.A.E.I. Titu 

și iau drumul beneficiarilor este mult mai lung. 
Reporterul întrerupe acest șir spre a face loc 
produselor aflate în faza de „planșetă".

Semnatarul acestor rinduri e sigur că nu peste 
mult timp va putea scrie cuvinte de laudă și 
la adresa acestor produse care vor deveni la 
fel de solicitate ca și cele aflate acum, la ora 
transcrierii acestor rinduri, în fabricație.

■ DE LA IDEE LA REALIZARE

„Drumul de la idee la realizare presupune 
pentru fiecare produs o dragoste mare atît pen
tru idee cit și pentru produsul finit, dragoste 
manifestată de toți, de la proiectant pină la 
directorul general. Aici la I.A.E.I. Titu - îmi măr

Buton ciupercă cu lampă

Soclu pentru siguranță MPR

Buton de comandă

Patron pentru siguranță MPR

turisea șeful atelierului de proiectare, inginerul 
Grigore Custrin - această dragoste o găsești 
oriunde, manifestată în mai multe ipostaze. 
Avem tineri proiectanți care „văd idei", iubesc din 
tot sufletul aceste idei frumoase și participă 
la materializarea lor".

Intr-adevăr, în ziua documentării mele, direc
torul general, inginerul Andrei Costea, după o 
„operativă", cum i se spune acelei dezbateri 
în care se radiografiază viața întreprinderii în 
cele mai mici amănunte, după acea „operativă" 
era preocupat de noi idei, de noi soluții care 
să ducă la reducerea consumului de energie, 
combustibil și materiale.

De la idee la realizare, fiecare produs par
curge aici, la I.A.E.I. Titu, un drum pavat cu dra
goste, ca să mă exprim in același limbaj cu in
ginerul Grigore Custrin.

■ „CONSTELAȚIA PLANȘETEI"

Constelația planșetei, cum frumos numea di
rectorul general, Andrei Costea, produsele care 
se află în faza de idee, se poate descrie ușor. 
In cuvinte frumoase. Reporterul preferă să 
transcrie, simplu și cu căldură, denumirile pro
duselor aflate în ceastă fază. Așadar, la 
timpul viitor despre :

• DULIE PENTRU TUBURI FLUORESCENTE.
• FIȘA DE 6 AMPERI PENTRU SCOPURI 

CASNICE.
• ÎNTRERUPĂTOARE Șl COMUTATOARE DE 

UZ CASNIC.
• PRIZE DE UZ CASNIC.
• SOCLURI PENTRU SIGURANȚE TUBULARE 

TIP FERAZ.
• PRIZA DE 16 A. CU 5 CONTACTE S.T. 

PENTRU ALIMENTAREA MAȘINILOR ELEC
TRICE Șl SOBELOR ELECTRICE PENTRU 
ALIMENTARE TRIFAZICĂ.

• CLEME DE RACORDARE DE 70-95 Șl 120 
mm2 PENTRU SCOPURI INDUSTRIALE.

• ÎNTRERUPĂTOARE CU 4 TREPTE PENTRU 
USCATORUL DE PAR.

Toate au fost gîndite de oameni preocupați de 
viața întreprinderii, oameni adevărați, hotârrți 
să-și pună întreaga inventivitate de care dau 
dovadă, în slujba menținerii prestigiului de care 
se bucură I.A.E.I. Titu. Acești oameni se numesc: 
Ion Voiculescu, Petre Vlada, Constantin Dumi
tru, Valentin Crețu (tehnicieni), Lucian Ceachir 
(inginer). Seriozitatea cu care acești oameni gin- 
desc fiecare produs, fiecare reper, mă face să 
reiau recomandarea leit-motiv și în finalul aces
tui reportaj: DEVENIȚI BENEFICIARII PRODU
SELOR CE POARTA PE ELE ÎNSCRISE VOCA
LELE : I.A.E.I.

I.A.E.I, - emblemă a calității !
Pentru contractarea acestor produse adresa- 

ți-vâ unui singur furnizor: I.A.E.I. Titu, județul 
Dîmbovița.

Reporter



atelier literar
posta redacției J

B. TIM : E subtilă îi seducă
toare, la prima vedere, pledoa
ria dv. Dar premisele sînt false, 
întrucit știința e cunoaștere, iar 
arta, respectiv poezia, e o ches
tie mai complicată (în ciuda 
eforturilor repetate de a o asi
mila cunoașterii pure), în care 
intră și componente total in
compatibile cu obiectivele și 
mijloacele științei (dacă n-ar fi 
decît factorul ludic !...). Cum să 
preiei, deci, în poezie, fie chiar 
„în mod creator — cum Zi
ceți — limbajul și modul (me
toda) de cunoaștere specifice 
ștlinței“ ? Și cum „să acționeze 
poezia într-o altă zonă de re
cepție decît cea convenită că i 
se cuvine** ? Dar, mă rog, n-am 
vrea ca scepticismul nostru să 
vă împuțineze entuziasmul pen
tru această teorie (care, de alt
fel, nu e tocmai nouă) și, mai 
cu seamă, pentru experiența 
practică ce decurge din ea. 
(După ce-am văzut murind sub 
ochii noștri — și noi sub ochii 
lor — atîtea teorii minunate, is
pititoare, teorii-miraj și teorii- 
pâspartu. ne vine greu să mai 
„cumpărăm** altele, fie chiar și 
la preț redus !). Dar, cum zi
ceam, nu vrem să vă reducem 
nicidecum interesul pentru 
această experiență : Încercați, 
deci, aplicați-vă teoria și face- 
ți-o să devie convingătoare prin 
rezultatele practice (singurele 
care contează, la urma urmei !). 
Răminem atenți și curioși șl aș
teptăm cele mai revelatoare 
vești. Deocamdată, însă, primele 
rezultate (dacă acestea sînt) nu 
ne spun altceva decît ceea ce 
semnalam și în răspunsul ante
rior („reci și uscate**). Probabil, 
însă, că ele acționează deja „în
tr-o altă zonă de recepție" care, 
la noi, încă nu s-a ivit sau Încă 
nu e pregătită... Dar, vă spunem 
cu toată sinceritatea, ne vom 
strădui să facem rost de ea (mai 
clar: să vă citim și judecăm 
cu bună credință, receptivitate, 
fără prejudecăți și inerții, tot

ce ne veți trimite). Dacă nu 
vom reuși, să știți că nu e vina 
noastră, ci a teoriei (ca întot
deauna...). Deocamdată, ne 
oprim la „Cineva vede pînă la 
mine" și „Ascuns mereu inapoia 
mea". In ce privește „zona 
rațională a conștiinței", am cre
zut întotdeauna și credem că 
este nu numai compatibilă cu 
poezia (și arta, în general), dar 
și că poate fi un suport, o con
diție fundamentale a ei. Incit, 
loviturile repetate și grele pri
mite în ultima perioadă de că
tre această zonă, din partea al
tora (subconștientul și chiar— 
inconștientul) nu fac decit s* 
dăuneze poeziei, atît in perspec
tiva progresului ei, dt și in 
aceea a răspîndirii ei. a meni
rii ei primordiale, de purtă
toare de cuvînt a speciei, de 
legătură intre oameni. (Pe lingă 
fidelitatea față de zona rațio
nală — care, insă, după noi. 
n-ar avea nevoie de „submina
rea afectului" spre a-1 lim
pezi — scrisoarea dv. mai cu
prinde, de altfel, o serie de În
trebări, deducții și implicații 
similare, cu care nu se poate 
să nu fim de acord).

B. CO 8 TIN i Început de re
viriment, in poezie, dar lucru
rile slnt Încă destul de greoaie, 
nebuloase. Cele două proze, care 
par fragmentele unei lucrări 
mal ample, slnt scrise curat, 
convingător și făgăduiesc o 
reușită.

A. DIMITRESCL : Citeva pa
gini mai bune (care par să a- 
deverească impresia de care 
vorbiți) : ..întotdeauna". „Des
pre copilărie". „Omul", „Bin- 
tuitul", „Intimplare". In ce 
privește proza. Încercați deo
camdată pe o distanță mai 
scurtă decit romanul. Din ulti
mul plic, ceva mai bine, in 
„Plinsul", „Continuitate".

ȚTTEICA TAMARA : Nu e 
cazul să ne trimiteți nouă ro
manul ; adresați-vă unei edi
turi.

D. LADINA : Cîteva pagini 
interesante : ..Copilul aleargă", 
„Iarna", „Bătrinul rege". „Tu 
nu mal al". ..Pictor impresio
nist". Folosiți adresa redacției.

L GRECT7 : Nici acum nu 
sînt lucruri deosebite. Observa
țiile din răspunsul anterior r*- 
min întemeiate. Ceva mai bine. 
In „O crineenă". „Cintee da 
răzbunare". „In apropiere". 
„Vino și dormi? „Daca nalao- 
colia", „De mult nu mai știu*.

V. P. GAJ : Lucruri bune, 
cele mai multe, de data a.*', a.

M. G. ZGÂRCI' : Demonstra
ția talentului e raodudentâ 
(chiar dac* in calea ei mai stau 
unele lungimi cSacunive. ultic* 
inflație verbal* etc.). Retxzsexa 
„Meditație". „Călătorie". _Mh* 
poveste", „Nu ino*. St v* în
trebăm cu ce iscălitxrr* dar.ti 
să .jeslți in Ine*.

CARMEN TOMVTA : Stet 
Încă lucruri naive, eovăxtoare. 
mămrtsind tnexparimKa toe- 
rente virsta. pagini din care, 
deocamdată cu psrferc trage 
coul luni >-"aaetace. Să vedem 
ce mai urmează.

vntGO. MEUSAN : Versu
rile suit F- ac ian uacate. Dem- 
KiCetite. Ceva mai bine. dar 
mai mult în Brtuape. iu Jfa to- 
aventură intre ria ■ Wghe 
(care are trece, aerul sets ta
blou eîinid e maeresanc* șt ca
rat scrteă.

Gea
N.R. Maa 

ulaae.

Cineva vede pînă la mine
Aștept la colțuri de stradă 
Femeia visată.
Visată o singură dată.
Nu vine.
Aștept la marginea orașului
Femeia dorită.
Dorită poate o singură dată. 
Nu vine.
Aștept in miezul gindului 
Femeia posibilă împurpurată. 
Nu vine.
Ea există undeva între vis 
Si colțul inimii drepte. 
Si nu vine.
De aceea nici nu exist

BUJOR OLCEAN

Achtwig!
Viaturi istorice ne tulbură 
exritența 
coș mat in cizme de lac 
ș« cu mustădoară-muscâ 
populează nopțile istoriei 

donate krupp și iuret 
patriei, — 
semenii noștri ne spa'd 
pe miini 
monstrul apocaliptic 
are numărul 666

nopț -e istoriei sirrt fără 
tand tor
kxn.-na smgsuul >te>e 
eon» poate sreâ punga norii 
nu a ajuns incă pină la 
noi 

pămintul a tir-6 de un 
fir de păianjen r e 
greu de otite n-uogJ«n-6 
trebuie sprijing totr-o 
baionetă

vttee ni In noot-'ie
p*e*mf un pâra*n( asor 

ca on fu*s 
ssârsd'^nd rit~< pe v pod 
acesta trrtră in rezo-c-tâ 
Si se prăbușește

■- ome-n-’
— de meflo^ocne 

prin com eu pecat
stance . molJrcd oc-.~» o voce 

cei»d: 
pe» de vo-e pe Ta~u 1

GCO NAAM

in amurg
Nu*i încă noapte,
• doar ceas de apus.
Zăpada plăpindă iși topește trupul 
sub pojghița țesută cu trudă.
Cîte-o pasăre se prinde in pinza subțire, 
Coutîndu-și odihna trupului ostenit 
Si ca o mină;
cerul se tosă pinaproape de pămint, 
osezindu-se-ncet pe creștetul lui
Intr-o suc ă binecuvântare.

GEORGIANA ROȘCA

Mou Liu
TMcdto-i bă*bieriți zilnic 
S-ou uscat aureola.
Unele gusturi «mp*etrite 
Nu pot fi abondonate. 
finei* unui opus de soare 
PrM printr-e cheie tronează 
S eeto aur nobrie forme
P^e m siUftM troctiunîi motorizate, 
Scpsa-ur-'or .Mono lisa".
Ea -a mc* * lansată
Odcaă cm imru’ee 
IHcr "o a- nete grațioase.

-eg_ c-re-t. de funcționare a robinetului 
Se ra •ra'uce ■nsâ, sup'-'nentar,
O sumară teogra'e < p-csoruiuL

K3AN R.EȘ

Unde mă aflu
Intre căderea acestei seri 
și semnătura In condica de prezență 
sînt eu.

M-am născut cu darul singurătății 
și cu ochi de pisică.
Noaptea văd mai bine 
și nu mi-e frică 
de nici o cădere.
Colind pe mări, 
mă sui prin cer, 
la capete de poduri mă dau peste cap 
și mă fac Făt-Frumos, 
Baba-Hîrca, 
balaur hidos...

Cind mi-e foame mănînc stele, 
Pe perina lunii ațipesc 
șî mă încing cu Calea lactee 
ca să nu răcesc.
Intru prin oameni 
ca prin niște case necunoscute 
și-i fac să viseze 
vrute și nevrute.
Cu trudă și chinuri 
nasc ginduri și vise 
ca să mă răzbun 
pe ziua cane mă ucise.

Nu slnt nici vesel nict trist 
nici rău nici bun 
cu o mină arunc 
cu aha adun.

Ca pe o vitrină de la Bijuteria" 
mă-ncarcă argintul și aurăria. 
Sint al tuturor și-al nimănui, 
mă țin cu mîlnile de-o roză albastră 
și mă sui... mâ sui...
ființe mici și păduri bătrine 
le-ocopăr cu pielea mea 
oa să mă desfât 
de-o bucurie grea.

Dimineața, cind geamurile bubuie 
ți cad de explozii solare 
mă șterg la ochi nedumerit 
mă las acasă 
inchis in sertare, esență, 
si plec la birou (travestit) 
Și nimeni nu știe câ nu sint eu 
cel ce semnează condica de prezență.

EMIL OAVRILIU

Poezia lui Mireea Dineseu
REVISTA REVISTELOR
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aeru in pahare / iubita nu mai mi-e mireasă / 
prietenul și el dispare".

Scurta Agrafă mi se pare o mică capodo
peră a poetului : „In rîpa blondă a făpturii 
tale / mîinile-mi cad ca două animale // și-aud 
tiptil cum se strecoară anii / ca hoții prin gră
dina Ghetsimani // pină cind vită cu-nrăită 
ceafă / timpul mă prinde-n păr ca pe-o agrafă".

Erosul este capitolul cel mai puternic al lui 
Mireea Dineseu unde aerul șugubăț este dublat 
de q gravitate romantică de cea mai bună cali
tate, de un rictus interior bine supraveghiat, 
de o ironie macerantă, fără ostentație. Iată 
Duminică spartă : „Cum ai țîșnit tu in viața 
mea delirantă șampanie / pulpele tale prelungi 
loveau cartierele mărginașe 7 patul aluneca pe 
spinările îngerilor ca o sanie / in salcimi înflo
reau poftele-mi ucigașe, // trupul tău iradia ca 
mireasma prin ziduri / topea tacimul din mina 
sfintuiui costeliv / pietrele se-nroșeau de emo
ție, marea scăpa de riduri / minunile durau 
fără motiv, 77 lanuri de floarea-soarelui iși ră
suceau anume / invidia lor galbenă bătînd spre 
Dumnezeu / pînă s-a spart duminica de înce
put de lume / și-am auzit în tine curgind sin- 
gele meu". Nu lipsește pamfletul exercitat cu 
un aer sigur și cu precizie incisivă in Privi
ghetoarea secolului XX : „Din fiecare veac co
boară un cal să ronțăie statui / zadarnic încer
cați să-mi puneți pe limbă lipitori abstracte 7 
orgoliul meu e să-mi plimb rana intr-un vagon 
de clasa-ntii / norii ghimpați să-i trec in silă 
ca îngerul lipsit de acte, / apoi să car pămint ca 
gura peste orașele din zori / în piei de iepure 
ghitara să mi-o îmbrac să vină ciinii / s-and 
cum rup din ea și pieptul să-mi cadă intre cer
șetori / ca o monedă azvîrlită de sus din tur
nurile piinii. / Hai secerați genunchii iernii să 
nască numai roșii fulgi / un dans de gropi ae- 
ncinge-n ceruri de parcă m-ar chema la nun
tă, / forțați un tfandatir «â are tăiați-i unghiile 
lungi / și desființați privighetoarea căci vai pri
vighetoarea cintă".

în aceeași manieră de a încurca pietrele din 
Caleidoscopul copilăriei este scrisă Elegia me
canică. Unde indemînarea de jongleur a lui 
Mireea Dineseu este vădită : „Fiindcă nu pot 
incendia cu limba pădurile / hei bestie cu cre
ier de smarald / în părul meu și-au incilcit caii 
trăsurile / și orologiile-au tras la cald. //In ci
nematografele erorii / soarele scuipă lei cleioși 
pe zid / nebunul iar sărută mina florii / urlă-n 
mașini un dumnezeu lichid 7/ maimuța zilei 
saltă prin nori din azi spre mîine / cum m-aș 
dori obuz adolescent / pentru că înțelepții vor 
fi goniți cu pîine / și îngerul oricum va fi ab
sent, // să-mi bubuie pe umeri iarba de pușcă 
blondă / intr-un suav război de mă petreci / 
viața o-nalț ca pe-un stindard de frondă / chiar 
de-o să cint ca ciocirlla-n beci".

In poemul Ghilotina romantică, ecouri din 
Diego (Se aude plugul roșu al ghitarei) : „Se- 
aude plugul roșu al ghitarei / rupînd precum 
un grădinar de morți / din hălcile infernului 
hectare / s-ajungă suferința pentru toți. // Un 
fierăstrău de maci despică vara / să dea sicriul 
din pămint în spic / pun șaua lunii și încalec 
seara / și Dumnezeu se face-n ceruri mic, // 
căci n-am trăit cu singele prin sere 7 și n-am 
purtat cămașa nimănui / ci mai degrabă-am 
răzuit de miere / prin piețe fade acrele statui, // 
ei mai degrabă-am potrivit cu gura / peticul 
cald pe dezumflatul ral / frate cu iarba cind 
se-nalță zgura / industriei pe coamele de cai, // 
aștept intr-un amurg ca o felină / sub soarele 
cu pilpiiri de gaz / romantica de-acuma ghi
lotină / să-mi cinte ca vioara pe grumaz".

Umoarea pamfletară a poetului este bine 
ilustrată și de Apoteoza orbilor : „Meseria poe
tului e la fel de rentabilă / ca o vinătoare de 
bizoni / adică rozi ciolane de fluturi / adică 
poza ta e așezată în cușca unui tigru înfometat 
/ și-n timp ce-și clămpăne lăturile / două gloan
țe te vizitează acasă 7 ca un omagiu al ochilor 
săi visători".

Poetul dă cu tifla în continuare în aceeași 
veselă stare de delir verbal în care poezia se 
înghesuie aproape fără voia stăpinului. Iată 
două poeme care ilustrează ceea ce scriu aici : 
„dacă-n locul soarelui ar răsări pe cer / orbi
torul meu scepticism de 18 carate 7 voi ați con
tinua liniștiți 7 să cultivați in locul dragos
tei de aproape / morcovii pentru supă / 
din trufie pieptănindu-vă femeile cu dinții / din 
orgoliu punind greșelilor cozi de păun / prin 
ceata cfntecului nu ați vedea / cum mă retrag 
in sticla golită de vin / ca un mesaj / pentru 
vremuri îndepărtate / așteptînd un vapor / in 
orașul acesta / unde marea nu mai există" 
(Mesajul unui naufragiat).

Și : „după bătălii / răsare uneori aurora cirpa- 
cilor / proprietarul de înger e mîncât de pro
prietarul de sondă / țăranul mulge capra îndră
cită a civilizației / bătrinii miopi nimeresc in 
tablouri / iarba e scoasă la licitație / păunii 
sint interziși pentru indecență / zilele ca niște 
vite se umflă de retorica măcelarilor f pielea 
leului sperie un copil dar nu izgonește / musca 
guralivă / cei ce suflă-n trompetele nimicului ' 
consumă aerul strigătului meu / șl nu mă mai 
mingiie ironia spinzuratului / care scoate limba 
la Dumnezeu." (Uneori).

Mai potolit, lăsindu-și la o parte satanica sete 
de zigzag din care izbucnesc versurile ca niște 
geizere, poemul Iubito cu părul auriu compen
sează intrucitva fugoasa pornire a poetului : 

„fericit mâccsal ce acpâtiier ac «steri ta em- 
bra statuilor ciad viatul Ki fare âe cap par
iind orășelul pe aripi de rufe colorate. Soire 
de tun vestiră ninsoarea traadafirilor deflnun 
abia mai tirziu am inteles ! oab veștedele co
roane cind mort ii erae mai fr^neai ea on- 
cind. / Acum peștișori de acvariu raportează 
bunului Dumnezeu ' ce frumoo itrălueeste bră
țara petrolului pe canale / ee blinda-i expioria 
apelor. Acum fotograful mi-aoează «agattra 
pe lacrimă. / Binecuvmtată fie dărimarea poda
rilor / n-or mai înflori cerșetorii la capete - n-or 
mai înflori / Intr-un Iau de Berari electrică 
țăranul ca lebăda cintă . 1* o masă înaltă ver
bele cojesc realitatea mtneiadu-i doar mtrrnl 
dulceag / un pieptăn îmi netezește tiageie ptad 
Ia disperare, iubite ea pârei aarie viade- 
că-mă de noaptea eea mare".

Iată, in totalitate rodul acestui vohxn din 
care n-aș vrea să se piardă și citeva fructe dis
parate pe care le voi cita din voluptate : „Ta. 
care-ți pui pistolul la timpii ca pe-o floare" 
(Actorul) sau : „Și parc-aș fi an arbor eu * 
nervii dați in mugur" sau. „Staa anii tunat in ‘ 
mine precum recruții-n tren" (Adorm pe 
cimp) sau : „Și prindem cai pe-un cimp cu lu
minări : (Arca eternă) sau : „Aprilie cu o 
rafală de porumbei / iși iboari creierii awii 
surizind / Invalidul iși vinde cărarioru-n stra
dă / Albinele zornăie ia pălăriile erbiioc~ (tocul 
de un baroc ce-mi amintește de taMocnle M 
Gavrilean) (Tobogan).

Mai departe : „Trec benele ca o Irurrmle a 
stelelor" (Scrisoare mamet) sau „Sărmani 
pun in mișcare tuibtae" (Cuplu) —■ „Am 
văzut in cimitirul de mașină intrai rugtmnd 
(Ruginind) sau : JTt limb* mea se pot apria- 
de chibrituri / Știu atât de mulse lorii and 
mi se uită in gură ea la un rw« vurănor (Bun* 
seasa).

In totalitate. Mireea Dineseu este un poet 
constituit către care trebuie să nr-irim cu atenție 
și cu mari speranțe.

și cuvîntul poetic
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capacitatea de transfigurare prin trăire si ex
presie adecvată. Este si aid. ca si in cazul ra
portului dintre retorică și poezie, o chestiune 
de înzestrare individuală mai mult decit prin
cipiu estetic.

în receptarea poeziei politice si mai ales pa
triotice trebuie avut in vedere statutul aparte 
în care primul rol revine sentimentului national 
ce modelează într-un mod particular recep
tarea. Disocierile prea detaliate intre estetic si 
extraestetic nu sînt revelatorii decit intr-o anu
mită măsură. întrucit preponderent este un 
element metaestetic : trăirea colectivă a senti
mentului național, entitatea psihică modelind 
receptarea într-un mod pe care nu estetica il 
poate elucida. Este, acesta, un factor esențial, de 
care trebuie Bă se țină seama In definirea con
diției poeziei patriotice. în acest spațiu inefabil 
rezonează tema, se produce sau nu consonanta 
elanului sensibilității individuale cu trăirea co
lectivă. Din acest punct, judecata estetică asu
pra realizării sau nereali zării poeziei este o 
chestiune de grad.

în raport cu acest element al condiției poeziei 
patriotice se pune deopotrivă problema împli
nirii estetice și problema răspunderii morale 
ca poezia să nu devină, prin nerealizare ar
tistică, opusul intențiilor sale. Ratarea în lirica 
intimistă este o problemă personală : ratarea în 
domeniul poeziei patriotice implică însă răspun
derea morală a contrarierii sentimentului co
lectiv. Opțiunea pentru această formă de expre
sie care este poezia patriotică presupune con
fruntarea cu o dimensiune ce impune respectul 
necesar unei nobile oficieri, cu atît mai mult cu 
cit comportă cea mai mare audiență de public 
si cu cit se pune problema educației patriotice, 
morale și politice a acestui public.

Poezia patriotică fiind un domeniu predilect 
al selecției pentru culegerile cu scopuri peda
gogice. formative, adresîndu-se deci în mare 
măsură unui public în formare, trebuie să aibă 
un caracter percutant; altfel devine monotonă 
prin lipsă de personalitate, producție nesemnifi
cativă. Este un lucru pe care nu și-1 poate 
permite atita vreme cit își asumă și declară o 
misiune patriotică, fie ea și numai la nivel 
cultural.

Tema are capacitatea de a rezona prin ea în
săși, dar consonanța cu această rezonantă este 
latura care solicită în cel mai înalt grad ființa 
poetică.

Poezia patriotică este un domeniu în care, mai 
mult decît în alte zone ale creației, artistul 
trebuie să se confrunte lucid cu propria sa va
loare, conștient de responsabilitatea sa estetică 
și socială.

Definind condiția poeziei patriotice si impli
cit „datoria poetului", Voicu Bugariu propune, 
prin cartea sa. nu numai sistematizarea unei 
problematici estetice și morale, dar si o temă 
de meditație mereu deschisă.

Stali* «t act» «rieiUli*

•its*». DEXg toe-Ai pnbCc* *r «rcU ap
.- Me*»«»a «• te MvMBMe n 11 ■!»! »i

Vladimir Drlmba ne oier* a 'TT-* we—em* 
ttntr-o miseeUanee maatea țar Ene P. Hamp 
din Chicago o cerretare a nnoe paraletiwne ttr.e- 
••-..Mlce dacc-iraniene. Pzmtre cercetate ni BtrUnl 
n-.al «emneaz* Ch. Renoux In Part» — Xote» «ar 
qoeiqne» manttscrtt» amM» *a Rauaiialf. Tn 
domeniul araboiogieL •* reibbc* studml tai Vrea 
Goldenberg despre Timora C*.?*rtu t_u antnsaot 
mama ia da XJX-e steeled. O «ftrtez* remarcabili 
semnează in limba român* (Vtoflaaaec arieatale 
sur la langue roumainel.

După cum se poate observa, 'jxzj al IX-’.ea al 
culegerii este dedicat problemelor de angrtstieâ fct 
prim plan, dar toate aceste probleme tratate aid 
au implicații literare și culturale ta genere. Tre
buie spus ci Studia e< acta artentana eate O publi
cație erudită aplicată problemelor orientale ale cul
turii române dar in același timp trebuie subliniată 
importanța ei pe planul relațiilor culturale și știin
țifice Internaționale. Redactorii coordonatori ai pu
blicației sint Mireea Angbelescu și Vladimir 
Drimba.

Emil Mana

sport Reactivarea veteranilor — o soluție?
• Dacă ar fi să ne oprim la re! mai frumos spec

tacol sportiv din ultimul timp ar trebui să scriem nu
mai despre partida de rugby Tara Galilor — Franța, 
dar...

Superbă este comportarea exemplară a două 
sportive românce care prin succesele lor, deși ve
terane ale disciplinei practicate, se situează la un 
nivel valoric excepțional. Ileana Slial la 1 500 de m 
și Maria Alexandru la ping-pong strrt două mari 
vedete ale mișcării sportive din lumea întreagă. 
Credem că s-a scris încă prea puțin despre ele. Nu 
este îngrijorător, în alt plan de idei, că marile 
succese ne vin de la reprezentanții unor generații 
care teoretic ar ti trebuit să fie ieșite din mișcarea 
sportivă ? Ce fac tinerii ?

O altă satisfacție, demnă de aplauze, ne-a adus-o 
un alt „veteran". In urma concursului de șah dis
putat la București, Victor CiocUtea a îndeplinit o 
normă de mare maestru internațional, a doua din 
Istoria șahului românesc după aceea a lui Florin 
Gheorghiu. Tntr-o dispoziție de Joc bună Victor 
Ciocîltea a realizat o performanță la care credeam 
că renunțase cu vremea.

întoarcerea la veterani s-a operat și în fotbal. în 
Turcia poarta naționalei noastre a fost apărată 
miercuri de Răducanu. iar la mijlocul terenului a 
evoluat, ca altădată, Dobrin, Lucescu s-a aflat șt 
el pe banca rezervelor, dar prezența în lot și In 
echipă, a foștilor „mexicani", ne arată că și în 
fotbal soluția veteranilor dă roade. Nu milităm de
sigur pentru ea, dar semnalăm că ea nu este de 
disprețuit. Cînd s-a procedat la eliminare* din lo
tul național a unor handba'.iști de marcă, t!o«r pe 
criteriu! vîrstei, a funcționat o prejudecată plină 
de consecințe pentru naționala de handbal a Româ
niei. Succesul „veteranilor" la care ne referim ne 
indică fără dublu greșeala. Singurul criteriu In 
snort este forma sportivă. Maria Alexandru, Ileana 
Silai, V Ciocîltea, Dobrin, Răducanu evoluează fără 
complexul vîrstei.

Revenind la fotbal, trebuie să spunem că deși

Promoția fără critici
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d icra:tarea eats' onânlor aociale (In Capriciu 
U pieearta fratein» tabu fi Tatua de Mocedo- 
wla). Cea mai bun* carte a prozatoarei e una 
de mrrel' (Cane'al mtjstoeretar). fantezii in 
umbra unor motive epice medievale, fermecă
toare prin aogeato. adecvare «tiliVTC* și atmos
feră. v*LSnd totodată rafinament al compoziției 
m. naturale.

Flrpil Dada a trecut de la observația realistă 
in mameră tradițional* a mediilor citadine și 
industriale (Poeesftri tfaa proetacie. Catedrala) 
la investigația anabtică a stărilor individuale 
confuze, selectate din același mediu (Anchetata^ 
rul apatie, Darata. Al doilea pataj). Cazul parti- 
ctdar. fh a! situațiilor epice, fie al psihologiei 
personajelor, apare de regulă Încărcat de o sem
nificație general-valabilă, ca urmare a tendinței 
prozatorului de a gindi inductiv. Motivația psi
hologică și determinismul sociologic funcționează 
simultan stilul are mobilitatea necesară pentru 
a putea fi adaptat oricărei variații de peisaj epic, 
fraza e calmă.

Aurel-Dragof Muntean*, intelectual cu gustul 
erudiției și sonilor eu apetitul totalității (poet, 
prozator, eseist) a Încercat mai IntH o proză de 
factură iataăammastă, cu serioase implicații spe
culative ta hmigi.- a tmer idei filnaofice eterne, 
aeskme Aa observ J*t efemeruhd recurent din 
spatii 'jmaoe închise (Dape-avriasă nefiaisftte. 
Searshnd asera. Sr tan). pentru a M arăta apoi 
tritwaat ta eea mai bonă carte a sa i Marile tn- 
bmj de deveniri: ind.virtual sub pre-
Kumea ^mpuhă aoeal-ictoric și politic. Stil pre- 
et». s -rv* îaoRUDe epic* pmn „sarcina" afectivă 
a ideilor, mmutte inginerească In construcția ro- 
manul-.u. nați culturală.

NetCela«dd, tentat de frescă « de for
mula trad ția islă a 1 lenanuiui-fluriu a dat In 
UUiata. Fiet etale, NoauCeo, Gridina Icoanei o 
proză btogradSc* de obaeivatie și descripție, re
marcabilă mai eu seamă sub aspectul coerenței 
epice sesuzficafive a unei tumultuoase cantități 
de materie narativi, foarte diversă dar privită 
unitar dm perspectiva justiției morale. Unele 
separate, altele dispus* intr-un adu. romanele 
acestui prozator n-au fost receptate pe măsura 
valorii tor poate și pentru că originalitatea tor 
nu este una frapantă d ascunsă sub cumințenia 
unui stil de tradiție, altminteri avantajos pen
tru intenția de c-jpnndere a vastității.

Sânziana Pop n-a mai pubHcat proză din 1969 
deși nuvelele din Nu te lâia niciodată și mai 
ales omanul Serenade la trompetă atestau o di
recție epică fertilă si interesantă caracterizată 
de : exuberanță, comportamentism. amestec de 
rigoare realistă $1 patos oniric, subiectivism fe
minin. totul pe un fond de memorie afectivă, 
inteligent explorat

Gheorphe Suciu. unul din foarte puținii pro
zatori ai acestei promoții preocupați de univer
sul uman țărănesc a dat după citeva tatonări 
mai mult de ordin stilistic, interesante insă si 
sub aspect tematic (Oul. Antrenorul ți zeul, 
Soarele neterminat. Lucrări ți zile din viața lui 
Nick) un remarcabil roman țărănesc (Rotea- 
zâ-mă cu pămint), incercind in tradiția prozei 
ardelenești o reevaluare epică a umanității ru
rale. accentul căzind în acest prim volum din- 
tr-un anunțat ciclu pe conturarea din segmente

condițiile nu ne dau dreptul la concluzii definitive 
evoluția „veteranilor* a fost mulțumitoare. Râ- 
ducanu a apărat fără greșeală, iar Dobrin și-a 
Impus clasa chiar în condițiile neobișnuite de joc 
de la Istanbul : ploaie puternică, teren alunecos 
joc tare din partea gazdelor. Rezultatul de 1—1 e 
satisfăcător. El menține echipa României pe primul 
loc în grupă și-i acordă prima șansă în viitoarele 
înttlnirl cu Bulgaria. O victorie împotriva bulgari
lor la București ne confirmă primul loc în grupă și 
calificarea în finala Cupei Balcanice Ia fotbal. O 
problemă pentru 11-le nostru rămîne media ri
dicată de vlrstă. Plusul de tinerețe și de vita
litate al echipei turce i-a dat, o bună parte din 
meci, cîștig de cauză.

O adevărată revoluție pare a se petrece în 
grupa B a campionatului mondial de hochei. Două 
echipe de plan doi ca Ungaria și Italia au reușit 
succesiv rezultate surprinzătoare în dauna altor 
formații mai bine cotate. Am adăuga alături de ele 
șl formația Elveției pentru victoria obținută asupra 
echipei noastre. Echipele care au avut de suferit 
cel mai mult pină acum sînt două foste fruntașe 
ale grupei : România și Iugoslavia. Cert este că în 
eșalonul doi al hocheiului din lumea întreagă se 
petrece ceva, se modifică un raport de forțe, 
ștacheta exigenței se ridică. Sîntem din nou ame
nințați de ultimele locuri, de primejdia, nu numai 
teoretică a retrogradării. De unde se vede că tn 
materie de hochei, ca șl în alte sporturi, nu sîntem 
suficient de sincronizați cu mișcarea snortlvă de 
peste hotare, *1 cărei puls ne geană. Rezultatele 
Italiei șt Ungariei nu sînt simple întîmDlări. Fosta 
participantă la grupa A a campionatului mondial, 
România, are probleme cu fostele protagoniste ale 
grupei C.

E prea devreme pentru a trage însă toate con
cluziile.

Discobol 

epice privind mentalități si atitudini, mai puțin 
comportamente, a unei viziuni etnografice apte 
de a primi inlăuntru-i diversitatea în devenire 
a condiției țărănești de azi.

Mă opre.se aici cu Înșiruirea (ar mai fi intrat 
si. de fapt, intră in același plan de personali
tate Mireea Cojocaru. Alexandru Deal, Norman 
Manea, Alexei Rudeanu, Ion Dumitru Teodores- 
cu), lista aceasta avind un simplu rol orientativ.

4. Că nu-i vorba de o falsă problemă o do
vedește, intre altele, situația prezentă a pro
moției fără critici. Nimeni nu contestă, de pildă, 
că Istorii I și II de Mireea Ciobapu sînt ro
mane de certă valoare și cu toate astea locul 
pe care-1 ocupă acest prozator în subînțeleasa 
ierarhie a epicii contemporane e mult sub va
loarea lui ; același lucru se poate spune, păs- 
trind de fiecare dată proporțiile, despre Norman 
Manea, A. D. Munteanu, Bujor Nedelcovici ș.a., 
ale căror cărți mai recente sînt superioare po
ziției critice în care acel „fără" le-a fixat. Să 
nu dramatizăm, Insă. Obiectiv vorbind nu era 
tocmai ușor, și nici nu cred că va fi vreodată, 
să te impui, fie și de justețe, intr-un moment 
cînd atenția generală e îndreptată spre operele 
evident remarcabile ale unor autori care nu 
mai sint niște necunoscuți. într-un fel, deci, 
absența ecoului critic pe măsura vocii prozato
rilor din promoția despre care e vorba ne apare 
ca firească In raport cu realitatea epică a mo
mentului respectiv. Pe de altă parte nu se poate 
acorda prea mult credit posibilității unor mari 
opere de a trece neobservate printr-un spațiu 
lit- rar care, pasă-mf-te, nu le-ar sesiza impor
tanța. Aici nu e vorbe însă de ignorare ci de 
o subdimensionare prin lntirziere. Asupra 
acestei nuanțe am vrut să atrag aici atenția, 
adăugind la condiția obiectivă de existență a 
promoției fără critici (teme și preocupări co
mune) o condiție subiectivă .adică tocmai ab
sența pasageră din atenția criticii a activității 
prozatorilor formați Intre anii 1965—1970. Pasager 
nu înseamnă fără importanță și nici măcar fără 
consecințe. Importanța pasagerului „fără" vine 
din consecințele lui, principala fiind aceea a ne- 
po'rivirii dintre opera unui scriitor șl imaginea 
critică despre ea. In sensul reflectării subdimen
sionate a celei dinții in cea din urmă. Conse
cința consecinței e iarăși limpede : un tablou 
axiologic incomplet (uneori inexact) al prozei 
de azi.

k
I

Poet de baltă
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..pleiada in care se disting alde Șerbănescu, Ma- 
cedonski, Nenițescu, Duiliu Zamfirescu, Pruncu". 
Dintre aceștia, apropierea de Macedonski și de 
Zamfirescu ni se pare șocantă, dar nici unul 
din cei doi nu-și dăduse pînă la acea țiată 
măsura talentului. Sion îl îndeamnă să conti
nue :

„Curagiu, iubite Scrob ! Nu te lăsa să te abată 
spiritul fatal al materialismului. Fă^ți datoria 
pină în ultimul moment. Luptă, căci în luptă 
vei găsi triumf ; tu, mai ales, care ca ostaș, ai 
luat parte în răsboiul de la Plevna, o știi a- 
ceasta ; și cînd în această luptă vei vedea că, 
citeodată-ți slăbesc puterile, nu te descuragea, 
ci aleargă la pană, scrie, scrie și iar scrie..."

Scrob nu s-a lăsat : a alergat la pană și a 
scris mereu, deși, Intr-o poezie din cele patru 
dedicate lui Macedonski (cărula-i închină de 
altfel tot volumul), el Iși mărturisea admirația 
față de facilitatea compunerii a maestrului său 
și regretul că el însuși scria greu :

„Eu știu că scrii pe noapte / Cinci, șase poe
zii, — / Că te-mbată-n șoapte / Poetice și vii / 
Și muze și amor ! / / O ! sunt gelos pe tine, / 
Ești foarte fericit ! / Nu-i tot așa cu mine ; / 
Pe gîndu-mi încîlcit / Nu pot fi domnitor !“ (Lui 
Macedonski).

Bietul Scrob se calomnia. Glndu-i nu era în
cîlcit, nici expresia, căreia i se putea cel mult 
imputa banalitatea, într-un moment cînd numai 
lui Eminescu nu i s-ar fi putut aduce aceeași 
învinuire. Așa era climatul liric al timpului, 
iar Carol Scrob a fost un volubil stihuitor de 
nivel, căruia muzica i-a popularizat un număr 
mare de romanțe (ceea ce avea să asigure și 
răspîndirea, cu două-trei decenii mai tirziu, a 
elegiilor lui Eminescu !).

Nu-mi propun să reabilitez pe poetul dat astăzi 
uitării. Menționez însă că a dat printre altele 
și o poezie mai puțin banala, compusă din nouă 
catrene, în alexandrini iamhici de 13 și J4 sila
be, intitulată în foc. Poetul combate frigul din 
odaie, aruneînd în foc citeva jurnale, apoi un 
volum de versuri ale unul necunoscut, scrisorile 
de dragoste, pe acelea ale prietenilor (nesinceri, 
ca și iubitele), în fine certificatele, școlare. M-a 
reținut o sintagmă care a făcut epocă ; am 
apucat-o și noi in copilărie :

un nou poet de baltă !
înțelegem : un poet slab, cum l-am califica 

azi și pe Scrob, care, firește, nu s-a gîndit la 
reversibilitatea epitetului. Nici un dicționar al 
limbii noastre nu ne lămurește asupra sintag
mei. Dacă vreunul din cititorii acestei rubrici 
crede că ar putea elucida mica „problemă" fi
lologică, îl rog să-mi răspundă.
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m a p a m o n <t
CULTURA ROMÂNEASCA 

ÎN LUME

• LA CALCUTTA, in India, Asociația de 
prietenie indiano-română a organizat o seară 
românească ce s-a bucurat de ampla participare 
a unor personalități culturale și ziariști din Ben
galul de Vest. Jibanlal Banerjee, cunoscut ziarist, 
editorul cotidianului „Satyajug", a vorbit despre 
evoluția continuă a relațiilor dintre țările noas
tre, dînd o înaltă apreciere politicii externe pro
movate de președintele Nicolae Ceaușescu, voinței 
de cooperare a statului român, acțiunilor sale in 
slujba păcii.

• CUNOSCUTA TRADUCĂTOARE de limba 
română, Danuta Bienkovska, a vorbit in ca
drul unei seri organizate de Uniunea Scriitorilor 
din Polonia despre literatura noastră contem
porană, făcind o amplă prezentare a poeziei, pro
zei și dramaturgiei actuale. Au fost prezentate 
apoi fragmente traduse din operele lui Eugen 
Barbu, Marin Sorescu și Veronica Porumbacu.

• ÎN BELGIA, a fost înființată secția „Cartea 
Românească" la Biblioteca universității „Paul 
Pastur- din Charleroi. Acest moment a fost 
închinat formării statului național român si a 
prilejuit o expoziție de carte la care au fost 
expuse la loc de cinste cele douăsprezece volume 
ale operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
cum și numeroase alte cărți de literatură, de isto
rie, sociologie, economie și științe naturale.

• ÎN CADRUL UNEI SERI ROMÂNEȘTI, a 
fost prezentat in Berlinul de Vest un program mu
zical, precum și diapozitive cu monumente de artă 
din țara noastră, elemente de etnografie, port 
popular și alte trăsături ale specificului cultural 
românesc. Această manifestare culturală s-a bucu
rat de atenția unor oameni de specialitate și a unui 
numeros public.

• REVISTA AL ADIB AL MVASIT, din Irak, 
publică in traducerea lui Nabil Qasim, citeva 
poeme de Gelu Naum. Emil Botta. Marin Sorescu 
și Cezar Baltag. Poemele sînt precedate de scurte 
note biografice și textele sint explicate in note cu 
conținut istoric, menite să ofere cititorului date 
despre istoria și cultura română. Nabil Qasim a 
publicat traduceri din poezia românească și in 
ziarul „Al-Masa* (Lucian Blaga. Nichita Stănes- 
cu, Marin Sorescu).

• AMBASADA ROMÂNIEI LA MAPUTO a 
organizat la rafinăria Petromoc de la Matola o 
gală de filme documentare românești. Au fost 
prezenți muncitori și tehnicieni mozambicani, 
precum și specialiști români care lucrează la ra
finărie. Filmele prezentate au fost urmărite cu 
viu interes și s-au bucurat de aprecieri elo
gioase din partea celor prezenți.

• TELUVIZIINFA ARGENTINIAN A „Te- 
leshow" a transmis o emisiune consacrată Ro
mâniei, in cadrul căreia au fost prezentate 
unele aspecte privind istoria și geografia, fru
musețile turistice, stațiunile balneare și de tra
tament din țara noastră, date ilustrate cu diapo
zitive și secvențe dm filmul .Rnmănta. țara tu
rismului romantic".

MONDORAMA

imaginație fără viitor
» w • iv W • •• '

o
• ..Fără imaginație nu există viitor !“ afirmă 

cunoscutul seni tor american Ron Bradbury (au
tor, printre altele, incepind cu 1SM6, a unor 
„Cronici marțsene- și, in 1951, al romanului de 
mare succes ^Fahrenheit 451" ecranizat mai apoi 
de F. Truffaut), in deschiderea unui interviu a- 
cordat recent revistei Der Spiegel care a con
sacrat un spațiu Larg unei dezbateri asupra pro
blemei filmului de anticipape. Evident, realita
tea confirmă afirmația făcută și, pentru aduce
re aminte, să omagiem, din nou. imaginația ge
nială a marelui precursor al epocii contempo
rane care a fost Jule< Verne. Și. pe de altă 
parte, este cert faptul că există acum, peste tot 
in lume, un interes sporit pentru ceea ce Herve 
Bazin numea „deschiderea umanității, de secole 
terestră, spre infinitul majestuos al cosmosului". 
De aici o întreagă literatură, cea înglobată gene
ric sub denumirea de ^science fiction", o întreagă 
serie de filme, de la cele de pură „anticipație", 
pină la cele de „groază cosmică"— Aid se pune, 
cu foarte mare acuitate credem, problema ima
ginarei care, in unele cazuri, nu ar mai trebui 
să aibă nid un viitor. Lată, foarte pe scurt, o 
serie de date.

Un film. O supra-producție de mari proporții 
intitulată „Intilniri de gradul trei", lansată, 
acum două săptămini. cu o publicitate enormă, 
in cinematografele europene și americane. Și, 
intr-un foarte recent număr al revistei franceze 
„L’Express", un interviu acordat de regizorul 
filmului, cunoscutul Steven Spielberg (autorul 
unor filme ca „Duelul-, „Sugarland Express", 
„Dinții mărilor", acesta din urmă fiind cunos
cuta poveste a rechinului gigantic ce terorizea
ză turiștii veniți să-și petreacă vacanțele intr-o 
stațiune litorală). „Cînd eram mic, — mărturi
sește Steven Spielberg — inventam povești mon
struoase ce inspăimintau pe cele trei surori mai 
mici. Cu cit le era mai frică, cu atit eram mai 
bucuros. Intr-o seară, după ce la televizor se dă
duse o emisiune in care se arăta cum Marție- 
nii, cu capul acoperit de un mic acvariu rotund, 
invadau planeta, le-am inchis pe toate trei in
tr-o cămară cu o lumină verde, sinistră. Au 
urlat toată seara. Eu insumi sint foarte fricos, 
îmi place să mă treacă sudorile de spaimă, apoi 
e o senzație atit de frumoasă... Urăsc avionul, 
mi-e frică de microbi. în India mă temeam în 
așa hal de viruși, incit făceam duș cu leucoplast 
la gură, de frică să nu inghit apă poluată... De 
fapt, sînt complet ipohondru... Am fost obsedat 
de closete. îmi petreceam zile intregi filmin- 
du-le cu aparatul de luat vederi al tatălui meu. 
îmi amintesc că într-o zi, tata a adus acasă o 
baterie tranzistorizată spunind «Iată viitorul 
M-am repezit și am înghițit-o. M-au dus la spi
tal să mi-o scoată". După aceste mărturisiri, în
trebarea reporterului este firească (singurul 
lucru de altfel normal in tot textul) : „Și apoi 
n-ați fost dus și la psihiatru ?“ Nu vom ști 
niciodată răspunsul exact, dar cred că, departe 
de a putea provoca un zîmbet, fie chiar și iro
nic, asemenea fraze trebuie să ne pună în gardă. 
Și, mai mult, atunci cînd ele sînt spuse de rea
lizatorul unui film ce va fi văzut de sute de 
mii de spectatori, ce va fi difuzat pe rețelele 
de televiziune, ele trebuie să fie un semnal de 
alarmă.

Un semnal de alarmă împotriva invadării, de 
cițiva ani încoace, a piețelor cinematografice cu 
filme „de anticipație" în care nu viitorul este 
anticipat, ci, cu ajutorul tehnicii electronice, 
sînt puse în undă visurile absurde, sinistre, ale

începuturile
artei medievale românești
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ceramica de lux smălțuită, ca și cea de uz co
tidian cu încercări de „decorație elementară 
prin linii incizate și lustruite, armonios dispuse 
in fișii și registre alteminde și intersectate...*1 

„Tn ceramică și in meșteșugul bijuteriilor, in 
arta țesutului și in aceea a zidirii in piatră, in 
omamentică. In conceperea și modelarea for
melor, deslușim aici, in germene, ceea ce va fi 
creația plastică a evului mediu, cea populară 
și cea feudală deopotrivă..."

Se pot formula unele concluzii la cele de mai 
sus pentru începuturile culturii medievale ro
mânești :

— aflate la periferia zonei de cultură romano- 
bizantine, manifestările de artă de la Dunărea 
de Jos, îndeosebi din Banat și Dobrogea erau

»

Sigiliul lui Mircea cel Bătrin

mai susceptibile de a asimila alte influențe 
orientale, mediteraniene. balcanice ;

— sincretismul propriu acelei epod de în
ceput și căutări se vădește aid In interferența 
de stiluri, in imposibilitatea stabilirii aparte
nenței certe ale unor tezaure sau a construirii 
unor sinteze spirituale noi așa cum se va in- 
timpla mai tirziu ;

— dacă nu sintem tocă to epoca primelor sin
teze culturale, nu mai sintem nici in aceea a 
premiselor deoarece in sincretismul artei înce
puturilor medievale românești se afirmă totuși 
unele predominanțe stilistice de ordin bizantin 
care vor constitui nucleul sintezelor de artă al 
veacurilor ce vor urma.

Primele sinteze originale de cultură româ
nească. Intilnirea Occidentului și Orientului in 
spațiu] cultural carpato-danutaan, indeooetă in 
ținuturile de la Dunărea de Jos nu numai că 
nu au sttojenit dar, se poate spune, au favo
rizat făurirea unor nuleir culturale oririnale. 
Dar pentru aceasta era necesar înainte de toate 
maturizarea unor procese -octale interne și to- 
deoaein cristalizănie de viață poLtxâ prin tre-

Caricatură, apărută in revista Stern sub sem
nătura lui Dirr, după o scenă grupînd personaje 
din „Războiul lumilor", film realizat de Byron 
Haskin in 1951

unor oameni lipsiți de imaginație. Căci, iată 
filme ca „Monstrul" sau „Fantome contra gang
sterilor", „Farfuriile zburătoare atacă", „Taran
tula" lui Jack Arnold, „ȘȘȘȘȘarpele" lui Ber
nard Kowalski, „Squirm" de Jeff Liebermann 
(povestea unor viermi uriași ce atacă oamenii), 
„Strania creatură din lacul negru" sau „Liberați 
monștrii" de Gordon Hessler, îmbină „filmul de 
groază" cu cel de „anticipație", realizind mix
turi ciudate, heterogene. Cunoscutul autor po
lonez Stanislaw Lem spunea : „Aceste filme nu 
aduc nimic pentru rezolvarea soartei umane, 
indepărtindu-ne de orice problematică reală, 
oferindu-ne surogate primitive și înșelătoare. 
Nu am nimic împotriva distracției, chiar dacă" 
este stupidă. Dar o stupiditate care răspindește 
o mitologie faustiană, este un cancer al culturii. 
In aceste filme a fost complet falsificat univer
sul fizicii, al cosmologiei deoarece sint ignorate 
toate barierele de spațiu și timp". Psihologul 
munchenez Jiirgen von Scheldt afirma că se 
ignoră aici „toate sursele adevărate, profund 
omenești ale dragostei, bucuriei și suferinței", 
eseista americană Susan Sonntag subliniind, la 
rindul său. depărtarea acestui gen de film de 
problematica universului omului normal, „tin- 
zind spre dezorientarea deliberată a psihicului 
spectatorilor". în sfirșit, să cităm aprecierea fă
cută de Michel Butor, răspunzind aceleiași an
chete din revista germană : „Avem de-a face 
cu o mitologie prăfuită, leșinată și incapabilă 
să ne conducă acțiunile... S-au deschis larg por
țile spre a merge către noi aventuri și se con
stată. de fapt, că nu s-a mers decît în jurul 
casei". Dar, în acest caz, o casă a fricii, a groa
zei, a terorii, a aparițiilor monstruoase, a 
„extra-tereștilor" veniți doar să cucerească 
lumea noastră... sau, de cealaltă parte, universul 
bufon al unei lumi de plastic, așa cum apre
ciază cronicarul de specialitate de la „L’Express" 
filmul lui Spielberg, cinema-Barnum tîrgul de 
mituri, un Disney-land al fantasticului. Și 
atunci, firească întrebarea : cui oare îi folosește 
această proliferare de imaginații fără viitor ?

Cristian Unteanu » 

cerea de la înjghebările prestatale anterioare la 
primele formațiuni statale care marchează naș
terea politică a poporului român, consfințind in
trarea sa in istorie. Cu greu vom găsi exemple 
mai concludente asupra rolului decisiv pe care-1 
are — in diverse Împrejurări istorice — factorul 
politic in constituirea fizionomiei spirituale, a 
sistemului de valori a unei culturi. Nu ne-am 
putea imagina Odiseea istorică a poporului 
nostru fără acele prime eforturi constructive 
ale voievozilor intemeietori de țară care au știut 
să îmbine funcția civilizatoare tostituentâ de 
noi realități politice cu cea culturală de orga
nizare și stimulare a unor noi focare de creație 
spirituală, și dezvoltare a conștiinței morale. 
Gestul lor de ctitori in plan politic și cultural 
are valoare arhetipală pentru urmași. începutu
rile existenței și conștiinței politice ale poporului 
român au fost precedate de o lungă epocă de 
germinație și cumulare culturală dar crearea 
unui ethos cultural distinct, original nu a fost 
posibilă fără constituirea cadrului politic al 
unei existențe istorice de sine stătătoare.

Nucleul de bază al noii spiritualități s-a con
stituit așa cum am văzut, din prezența fertili- 
zantă a civilizației bizantine. Dar cultura româ
nească, nici la începuturile sale și cu atit mai 
puțin mai tirziu nu a fost pur și simplu o cul
tură neobizantinâ — deși, printre culturile bal
canice și sud-est europene a fost cea care, 
alături de cultura neogreacă și de cea sirbâ. a 
asigurat continuitatea, perpetuarea civilizației 
bizantine, mai ales in pianul artei. A fost insă 
o continuitate creatoare, prestigioasă, proprie. 
Fără a le exagera, nu trebuie să ignorăm și 
nici să minimalizăm pătrunderea unor elemente 
alcătuitoare provenind din alte orizonturi cul
turale, in aliajul spiritualității românești. Unul 
din meritele principale ale lui Răzvan Teodo
re seu este de a fi pus in lumină pe temeiul 
unei impresionante documentări, aceste ele
mente, respectiv acel dialog al culturilor con
stituite sau in curs de constituire care, în pri
mele secole ale mileniului nostru și pierind de 
la premisele create in secolele anterioare, a 
generat noi entități etnico-spirituale, noi focare 
de creație culturală.

La aceasta se adaugi pătrunderi lingvistice, 
unele influențe bogomilice dar mai ales admira
bilele sinteze create in plan artistic. Toate in
fluențele și sugestiile venite din diverse arii 
de cultură și-au găsit o primă sinteză de cultură 
românească originală in arta plastică, in arhitec
tură și pictura murală, in tapiserii și broderii. 
Puterea politică a primilor voievozi iși află jus
tificare istorică in fapte de cultură ce marchează 
momente reprezentative in arhitectura eclesias- 
tică sau laică — acea ramură de artă care a fost 
intre toate creațiile din sfera plasticului, cea 
mai publică, mai „politică, așadar meii socială 
prin sensul și rolul ei fundamenta] în epocă".

Primele biserici de plan tricone ale primilor 
basarabi și mușauni. atestă deja o cristalizare 
stilistică autohtonă. Biserica minăstirii „Negru 
Vodă- din Cimpulung. devenită necropolă a pri
milor doi basarabi. biserica „Sf. Neculai" din 
Argeș, devenită tocă din vremea lui Neculai 
Alexandru Basarab prima biserică metropoli
tană a țării, biserica Jit Neculai" din Rădăuți, 
de aspect sobru, cu contraforți gotici — toate 
atestă o destul de rapidă consolidare politică 
și culturală a noilor state. Orientul bizantino- 
balcaaie și OcrăâeuMl remano-catolic iși găsesc 
in aceste prune lăcașuri o fericită îmbinare, o 
<i9ie2ă de ample rezonanțe intr-o nouă realitate 
spirituală. Picturile murale ale bisericii dom
nești SL Neculai" din Argeș sint de factură bi
zantină dar cu o tentă dară de spiritualizare și 
armonizare a personajelor, surprinse in diferite 
ipostaze, in mișcare și expresii diferențiate 
[latk chipuri trădează o frumusețe de puritate 
(■eoarucăj. Este o iconografie de ample com- 
pooțn ee re încadrează „to marele curent al 
ptciurii waste și rafinate, de Renaștere paleo- 
logă. taDonta sub patronaj antic in Cans tanti- 
nopoltil împăraților și patriarhilor—"

Minastinle de la — Tismana și Vodița legate 
de numele acelui greco-sirb Nicodim (apare și 
in piesa clasică Maieu Vodă de Alexandru 
Dovilla), primul organizator al vieții monastice 
din Țara Românească, ce s-a identificat nu 
numai cu interesele spirituale ale bisericii orto
doxe dar și cu cele politice ale tinărului stat — 
și mai ales Minâstirea Cozia a lui Mircea cel 
Bătrin încheie, odată cu sfirșitul secolului XIV, 
o primă perioadă de efort constructiv, de ori
ginale cristalizări artistice. Este o strălucită ex
presie a unui clasicism românesc timpuriu, ca
racterizat prin armonia și echilibrul volumelor, 
prin forma, decorația și proporțiile ușilor, fe
restrelor, prin relieful sculptat al ancadramen
telor lor. Simțul culorii^] proporțiilor, al mă
surii care vor caracteriza măiestria inegalabilă 
a edificiilor religioase și laice românești — cul- 
mtoind cu capodopera argeșeană a lui Neagoe 
Basarab, cu capodoperele stilului moldovenesc 
din vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș 
și cu cele ale stilului brâncovenesc muntean, 
și-au găsit in ctitoria lui Mircea cel Bătrin cea 
dinții întruchipare plenitudinară, purii nd peste 
veacuri un mesaj de frumusețe, de ordine și ar
monie a spiritului unui popor mindru și viteaz 
care și-a făcut intrarea in istorie nu in chip 
accidental sau purtat de norocul aventurierilor 
cuceritori apatrizi ci pe temeiuri statornice, 
construite prin lucrarea a două din cele mai de 
seamă civilizații ale antichității.

REVISTA STRĂINĂ

• WYKA KAZIMIERZ, eminent cunoscător al li
teraturii tinerei Polonii, publică în editura craco- 
viană W.L. o lucrare, în două volume, cuprinzind 
studii de istorie a literaturii, Tinăra Polonie. 
In primul volum, „Modernismul polonez", el ana
lizează minuțios cauzele apariției modernismului, 
primele sale manifestări, conflictul Intre generații, 
problemele privind tînăra Polonie. principalele 
etape ale modernismului și importanța lui. Cel 
de al doilea volum, intitulat „Schițe ale proble
melor epocii* cuprinde studii și schițe sintetice 
privind perioada anilor 1890—1918.

• BIBLIOTECA DE FILOSOFIE a Editurii 
„Galimard* și-a îmbogățit de curlnd catalogul prin 
apariția primului volum al lucrării lui Antonio 
Gramsci, „Cahiers de prison" (care în final va 
avea 4 volume). Arestat la 8 noiembrie 1926, 
Gramsci este condamnat la 20 de ani închisoare, 
la cererea procurorului fascist care declara : „Va 
trebui să Împiedicăm acest creer să funcționeze 
timp de 20 de ani". Scriitorul își începe in detenție 
primul caiet și continuă să scrie pină In 1935. Pre
zenta ediție critică îngrijită de Robert Paris, tra
dusă din limba italiană de Paolo Fulchignonl, 
Gerard Granel și Nino Negri, Iși propune să res
pecte autenticitatea operei și să ofere toate ga
ranțiile științifice, prezentînd, ca și ultima ediție 
italiană (Îngrijită de V. Gerratana, în 1975) ma
nuscrisele originale, și selecționînd materialele 
anumitor teme principale, pe care Gramsci însuși 
înainte de moartea sa în 1937 Iși propusese să le 
studieze in acest scop.

• DESEORI PICASSO a scris poeme, cînd în 
limba franceză, cînd în spaniolă. Unul din lungile 
sale poeme de inspirație suprarealistă, Inmormin- 
tarea contelui d’Orgaz (titlu împrumutat de la 
celebru! tablou al lui El Greco) publicat în 1970

Din lirica greacă 
contemporană 
în românește de Ion Brad

PANAIOTIS TSUTAKOS

Născut la Pireu in 1920, a început să scrie de timpuriu. La 19 ani publica volumele 
„Armonii nostalgice" ți .Monolog", urmate, înainte și după cel de-ol doilea război mon
dial, de alte șapte culegeri de versuri. Orientarea sa democratică, militantă, imprimă un 
suflu liric nou, energic, poeziei sale cuprinsă in volume ca „Ferestre deschise", „Pămint 
amar*, „2 651 — amintirea unei tiranii*, „Lumea aceasta*. Din cartea „2 651* am ales 
citeva texte semnificative.

Să rămînem în picioare
In ritmul durerilor omenești 
Inima noastră se zbate.

Răbdători, indurăm.

Vino să impărțim lacrima intristaților.

Pe drumuri necunoscute
Noaptea trimite ploi nemiloase 
ți fraților noștri li-e frig.

Pâzețte-te de moartea 
tiritâ aproape de noi.

Acum să scăpăm neatinși 
de groaza care ne-atacă.

Să răminem in picioare prin vintul ne-nduplecat.

Primăvara noastră
Erau două frunze de nuferi 
visurile noastre copilărești I

Un înger cu straie-nverzite, 
lumină din lumină I

Veni apoi timpul și eu I

De primăvară nu mai întreb I

MARIA CARAIANNI

Născută la Veria, a făcut studii de drept la Salonic ți de belle-aite la Roma. Poetâ 
ți pictoriță de aleosâ cultură ți de mare sensibilitate, Maria Caraianni a publicat in 
1973 volumul „Scufundarea ți adincul mării* cu vădite sensuri împotriva dictaturii mili
tare din Grecia.

Adincul mării
S-au retras apele mării 
ți dintr-odată 
nu mai inotam 
implintați in adincurl 
ne-au înconjurat monțtrii marini 
scoici țepoase ni s-au lipit de trupuri 
pețti ca săbii de fier 
ți-au impletit ciocurile-ascuțite 
au zidit carcere in jurul nostru 
ne-au incuiat limbile 
in cisterne părăginite 
ți miinile strins le-au legat 
cu țerpi de apă 
aripi de pețti au secerat vegetația 
ți uriațele balene 
au inghițit țărmul ți aerul 
să ne nimicească scăparea.

Orizontal
Ne-a smuls uraganul acela puternic 
plante desrâdăcinate 
crețtem intr-un pămint sterp 
in grădini cu flori de hirtie

la Barcelona, a fost reluat de Editura „Gallimard", 
col. Blanche. Traducerea în limba franceză ii apar
ține lui Alejo Carpentier și este însoțit de un 
amplu poem al lui Rafael Alberti, ca un omagiu 
adus lui Picasso. Volumul este completat de un 
comentariu al lui Carpentier, in care rezumă într-o 
impresionantă vedere de ansamblu Întreaga operă 
picturală a marelui dispărut.

• IN EDITURA W.L. DIN CRACOVIA a apărut 
volumul Jurnal (1914—1918) al eminentului isto
ric polonez al Evului Mediu Jan Dabrowski. El a 
fost de-a lungul întregii sale vieți devotat Cra
coviei și centrelor sale științifice. In volumul 
acesta, pune la indemină o cronică vie a condiției 
de luptător in timpul primului război mondial, 
autorul însuși fiind un apropiat colaborator al lui 
Wladyslaw Sikorski și Stanislaw Kot. Jurnalul său 
zugrăvește de asemenea un tablou zguduitor al 
atmosferei șî epocii respective, al concepțiilor po
litice existente atunci. Volumul este completat cu 
un index al numelor șl note explicative.

• LA MUNCHEN — premiul „Bambi" al Televi
ziunii — a fost acordat scriitorului austriac Peter 
Handke, cel care a regizat primul film după una 
din propriile sale opere, „Stîngacea". Pe de altă 
parte, la cel de-al 18-lea Festival Internațional al 
Televiziunii din Monte-Carlo, austriecii Peter 
Turrini și Wilhelm Pevny au obținut de asemenea 
cite o distincție : premiul „Nimfa* pentru cel mal 
bun scenariu al fimului televizat, „împăratul la 
țară", episod din seria „Saga Alpilor".

• FESTIVALUL CULTURAL din Berlin (R.D.G.) 
va include în vara aceasta „Săptămînile Catalane". 
Ele sînt considerate ca un model pentru alte mani
festări ale culturii minoritare din Europa. în afară 
de expoziția „Arta Catalană din secolul XX" sînt 
prevăzute o serie de concerte, reprezentații teatrale 
și o „Săptămînă a Cinematografiei Catalane". Insti
tutul Ibero-amerlcan al Fundației „Comori cultu
rale din Prusia* va organiza o expoziție a cărții, 
In care scriitori catalani vor citi extrase din ope
rele lor.

• UNIUNEA SOVIETICA ȘI REPUBLICA FEDE

Atunci marea cinta impreunâ cu noi 
pentru orele ți zilele noastre copilărești. 
Pentru adierile ți culorile 
ce se jucau in pletele tale.

E timpul să le scăldăm in lumină.

Aceasta e steaua libertății noastre.

Aceasta e primăvara care ne-ajunge.

Iată inima noastră
Dacă inima lumii o cauți 
vei găsi-o in inima dragostei, 
in inima ta.

Dorul drumețului înlăcrimat, 
fața destinului,
iată noima verbului tău I

lată neliniștea păsărilor 
in glasul lumii.

Cunoașterea zilei de miine 
o descifrezi in palma fratelui.
In floare desfăcutâ-n lumină, 
pe fruntea noastră imbrobonată.

Dacă inima lumii o cauți, 
iată inima noastră I...

ne intindem orizontal 
ți rădăcinile rahitice 
povestesc.

La Lindos nisipul
La Lindos nisipul 
era pustiu 
de soarele trupurilor 
de vară
Nu mai aveau nume acum 
corăbiile 
atit de mult s-au preschimbat in umbre' 
fiindcă marea '
nu-ți mai pierdea

« singurătatea
Și numai niște case mai trăiau 
ce respirau orașul 
cu ferestre închise 
numai niște case 
fără uliți ți porți 
pentru că 
nimeni nu mai venea 
nu mai pleca nimeni.

RALĂ GERMANIA vor proiecta în timpul tuturor 
festivalurilor opere cinematografice realizate de 
casele de filme ale celor două țări. Un acord în 
acest sens a fost încheiat cu ocazia primei „Săp- 
tămîni cinematografice germane" de Ia Moscova. 
Această manifestare a prilejuit prezentarea unor 
filme ale regizorilor Alexander Kluge, Hans-Jorg 
Geissendorfer, Michael Verhoeren, Bruno Sinkel și 
Alf Brustellin.

• ÎN TIMPUL SĂPĂTURILOR pentru fundațiile 
unor partaluri de blocuri în West Richland în 
apropiere de Washington s-a descoperit craniul unui 
mamut lung de 1,5 m. Nu cu mult timp în urmă 
s-au mai găsit tn aceeași zonă schelete asemănă
toare. Paleontologii au tras concluzia că nu se 
exclude posibilitatea ca in locurile respective să fi 
trăit cu 12 000 de ani în urmă astfel de animale 
preistorice, (dată stabilită in urma cercetărilor 
amănunțite de laborator) fapt care i-a determinat 
să continue cercetarea terenului. Astfel, un alt 
schelet sc.os la lumină avea înfiptă în dreptul 
coastelor o săgeată de os. Această neașteptată des
coperire a întărit concluzia cercetătorilor în ceea 
ce privește epoca și posibilitățile de conviețuire 
precum și durata în timp a strămoșilor omului.

• LA ÎNCEPUTUL LUNII MARTIE, cunoscuta 
„privighetoare" a șanșonetei Mireille Mathieu a 
plecat într-un lung turneu internațional care va 
du.ra pînă în februarie 1979. Originala caravană cu
prinde o scenă independentă pliabilă, două ca
mioane de cite 8 și 16 tone, cu toate instalațiile de 
lumini și stereo, întocmai unul teatru. Trupa este 
compusă din 6 dansatori, 11 instrumentiști, un pro
fesor de coregrafie și o asistentă. Trei garderobiere 
vor asigura schimbarea la timp a celor 60 de 
costume, iar li tehnicieni în colaborare cu cel patru 
șoferi se vor ocupa de lumini și efectele speciale 
indispensabile desfășurării unui spectacol.

• ARTA ASIEI ORIENTALE, împrăștiată pină 
acum in mai multe colecții, va fi adunată cu grijă 
într-un singur muzeu la Koln (R.F.G.). Construit 
în jurul unei curți interioare, muzeul va prezenta 
în zece săli străvechile sculpturi funerare chineze, 
arta budhistă a Chinei și a Japoniei, descoperiri 
preistorice, textile, ceramică și artă minoră.
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