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130 DE ANI DE LA MAREA 
ADUNARE DE LA BLAJ

Moment memorabil 
al relațiilor dintre 
cele două țări, 
o nouă contribuție 

la cauza socialismului, 
păcii și colaborării
u emoție și admirație, întregul nostru popor urmărește des- 

Cfășurarea vizitelor oficiale de prietenie pe care secretarul 
general al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le întreprinde, în aceste zile, in mai 
multe țări prietene din Orientul planetei.

Noua solie românească de pace și colaborare între popoare a de
butat prin vizita oficială de prietenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o face în Republica Populară Chineză la invitația tova
rășului Hua Kuo-fen, președintele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Chineze. Reportajele, apărute in presă, transmise la radio și televi
ziune, cuprinzînd relatarea vizitei, revista presei chineze, ecourile 
acestei vizite in opinia publică mondială pun încă o dată în lumină 
caracterul principial, consecvent și realist al politicii internaționale a 
României, politică în care se îmbină armonios interesele fundamen
tale ale intregului nostru popor cu interesele majore ale păcii și cola
borării, .ale .socialismului, Țarș întreagă a urmărit cu satisfacție im
presionanta primire făcută pretutindeni’ tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat, 
membri ai delegației. Sute de mii, milioane de oameni, de prieteni 
ai țării noastre, din Republica Populară Chineză au întîmpinat, pretutin
deni pe parcursul vizitei, pe solii poporului nostru cu sentimente de 
fierbinte prietenie. Dovezile de prețuire și stimă, atit de numeroase 
și atit de diverse, au adus in sufletele noastre, ale tuturor, satisfacția 
că România, 
în conștiința 
secvența cu 
dintre șefii 
Kuo-fen, au 
continuare, colaborarea dintre cele două 
mai dinamic al construcției socialiste, au 
aborda temeinic multiplele probleme ale 
așeza la baza relațiilor dintre statele lumii principiile inalienabile ale 
respectului independenței și suveranității naționale, egalității in drep
turi, excluderii forței și a amenințării cu forța, neamestecului in tre
burile interne, în mod firesc s-a relevat, in cadrul momentelor esen
țiale ale vizitei, faptul că libertatea și independența popoarelor, suve
ranitatea lor constituie o cauză inestimabilă a socialismului, că un 
asemenea ideal esențial pentru omenire este incompatibil cu politica 
imperialistă, colonialistă și neocolonialistă. cu practicile de dictat și 
dominație, cu politica rasistă și de apartheid, cu subdezvoltarea și per
petuarea unor raporturi de inechitate între state.

Se desprinde din nenumăratele mărturii propuse de desfășurarea 
vizitei de prietenie a conducătorului partidului și statului nostru, din 
cuvintările rostite, din ambianța de caldă prietenie, din stima reciprocă 
și prețuirea care au caracterizat toate manifestările prilejuite de 
această vizită un adevăr care confirmă una din năzuințele noastre 
dintotdeauna, magistral traduse în viață de politica partidului, prin 
neobosita și clarvăzătoarea activitate internațională a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aceea de a purta pretutindeni in lume un rodnic mesaj 
de prietenie și colaborare in numele idealurilor păcii și socialismului, 
pentru triumful acestor idealuri, spre binele întregii omeniri. Mesaj 
ce va fi dus în zilele următoare ale acestei frumoase luni a primă
verii și. în alte țări ale continentului asiatic, țări aflate la mare depăr
tare de România — dacă măsurăm depărtarea in kilometri — dar atit 
de aproape de noi dacă, în locul distanțelor, așezăm idealurile și 
cauza comună care animă politica și activitatea popoarelor noastre.

luminatul ei conducător, și-au dobîndit un loc distinct 
popoarelor, bucurîndu-se de înalte aprecieri pentru con- 
care slujesc idealurile umanității. Convorbirile oficiale 
celor două state, tovarășii 
pus în lumină preocuparea

Nicolae Ceaușescu și Hua 
statornică de a dezvolta, in 
țări, spre progresul mereu 

relevat preocuparea de a se 
vieții internaționale și de a

Luceafărul

Cîmpia 
Libertății

m trecut zilele acestea prin Blaj în 
drum spre casa părintească, prin acest 
sanctuar in aer liber. împrejmuit de 
dealuri semănate cu vită de vie. do
molit de apele Timavei. ocrotit de 

sate românești pină departe, printre păduri si 
pășuni păscute de turme.

O cetate țărănească arhaică mai degrabă, ca 
Teba elină, un sat ridicat în rinduiala spiritului. 
Roma Transilvaniei cum îl numea Eminescu. 
pentru că aici latinitatea ființei noastre națio
nale își dobindește înfățișarea dinamică în ve
derea unirii tuturor românilor în hotarele fi
rești ale strămoșilor noștri.

Dintre țăranii acestor sate se trag toti acești 
cărturari ctitori ai romanității noastre în veac 
modern. Jertfele si nedreptățile multiseculare, 
martiriul lui Horia trebuiau in alt veac să-si 
adincească semnificația printr-o lucrare convin
gătoare, iar aceasta era știința. argumentele 
cărturarilor. Școala ardelenească este o revolu
ționare prin lupta minții pe texte istorice si 
filologice intru deșteptarea originilor noastre.

în aceste case țărănești cu pridvor de lemn 
și ferestre joase, cu un stejar la poartă s-au 
deschis marile cărți ale umanității în graiul lor 
original la lumina făcliilor de ceară de către 
genialii cărturari Timotei Cipariu, Samuel Micu. 
Gheorghe Sincai și atîția alții.

Ian cu studiase dreptul înainte de a vorbi cu 
împăratul, arătîndu-se pe Cimpia Libertății zeci
lor de mii de țărani veniți să-l asculte acum o 
sută treizeci de ani. ca om al cuvintujui trecut 
prin focul cărturăriei. Herodot și Vergiliu. pro
feții orientului și scolasticii. Bizanțul si Europa 
renașterii în textele originale sint cercetați cu 
luare aminte în această matcă a renașterii noas
tre naționale de la Blaj.

O grădină botanică aflată lingă această aca
demie țărănească, unde florile de cîmp erau 
strînse întru cercetare, unde flori și plante din 
alte zone florale ale lumii erau cultivate aici 
la Blaj întru știintă și cunoaștere in amănunt, 
mărturisește încă o dată maturitatea si profun
zimea cărturarilor luptători pentru libertatea si 
unitatea tuturor românilor. Prin scoală, prin 
cercetare, prin știintă in amănunt, prin lupta 
luminii mintii ne păstrăm ființa libertății pentru 
că și argumentele științei veneau in favoarea 
unității și statorniciei si vechimei romanității 
noastre.

Omagiu după o sută treizeci de primăveri, 
acelei zile de mai cind zecile de mii de țărani 
veniți din toată Transilvania au rostit indelung 
și ferm : „Vrem să ne unim cu tara".

loan Alexandru

Cultură
și civilizație

Colocviul național al dramaturgilor
ncepînd de marți, 16 mai 1978, s-au des
fășurat la Cluj-Napoca, în sala Tea
trului Național, lucrările primului Co
locviu național de literatură dramatică, 
organizat de Consiliul Uniunii Scriito

rilor, în colaborare cu secția de dramaturgie a 
Asociației scriitorilor din București și cu Asocia
ția scriitorilor din Cluj-Napoca. Participanții la 
colocviu au fost salutați în numele conducerii 
locale de partid și de stat, de tovarășul Aurel 
Negucioiu, secretar al Comitetului județean Cluj 
al P.C.R. Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de tovarășul George Macovescu, președintele 
Uniunii Scriitorilor din R.S. România. Referatul 
principal al colocviului a fost susținut de dra
maturgul Paul Everac, după care au început 
dezbaterile. Au participat scriitori, dramaturgi, 
critici de teatru, regizori, personalități de seamă 
ale vieții artistice din toată țara. în cuvîntul lor, 
vorbitorii au subliniat importanta acestei ma
nifestări înscrisă în seria acțiunilor inițiate de 
Conferința Națională a scriitorilor, acțiuni cu 
un cadru larg de desfășurare, ce vizează pro
gresul tuturor domeniilor culturii din țara noas

tră. Colocviul dramaturgilor urmează, la scurt 
răstimp, pe cel al criticilor literari, despre care 
se poate spune că a avut o importanță deose
bită și ale cărui rezultate n-au întirziat să se 
facă simțite, nu doar în plan teoretic, ci și in 
metoda concretă a elaborării judecăților de va
loare. Precedat de ample dezbateri în reviste de 
cultură precum România literară, Luceafărul, 
ca și în toate revistele din țară, primul colocviu 
al dramaturgilor reprezintă răspunsul la o nece
sitate decurgînd din înseși condițiile noi în care 
se desfășoară viața publică în România socialistă, 
precum și din legătura incontestabilă dintre so
cial și artistic. După cum se știe, mai mult poate 
decît alte genuri, teatrul reprezintă o tribună 
de la care realitatea, transfigurată desigur, vor
bește deschis spectatorilor de orice virstă și de 
orice categorie. Nu încape îndoială că schimbul 
viu de păreri, născut din sentimentul responsa
bilității față de reflectarea cit mai adecvată a 
realităților patriei noastre în magica oglindă a 
teatrului, va contribui esențial la aprofundarea 
viziunii dramaturgilor ca și la creșterea calita
tivă a spectacolului de teatru, a rolului educativ

EUGEN BARBU, LAUREAT AL PREMIULUI „HERDER" 
rîț ib I'- i ' • ' i •

In aula Academiei austriece de știință a avut loc decernarea premiilor internaționale 
«Gottfried von Herder** pe anul 1978. Premiile au fost atribuite unor personalități din Europa 
pentru activitatea desfășurată in scopul promovării relațiilor culturale intre popoarele 
continentului.

Printre laureații premiului „Herder** din acest an - care marchează jubileul unui 
deceniu și jumătate de la acordarea pentru prima oară a înaltei distincții — se află și 
scriitorul Eugen Barbu, căruia premiul i-a fost conferit pentru remarcabilele sale merite 
liteiare.

Festivitatea premierii s-a desfășurat in prezența președintelui Austriei, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger, a membrilor guvernului, a unor personalități ale științei și culturii austriece 
și de peste hotare, a șefilor misiunilor diplomatice ncreditați la Viena, printre care amba
sadorul României, Octavian Groza.

al acestuia. Așa cum afirma în cuvîntul său 
tovarășul George Macovescu, președintele Uniu
nii Scriitorilor : „Prin natura iui, teatrul are un 
impact deosebit asupra publicului (...) Prin tea
tru, prin spectacolul teatral, ideile și sentimen
tele pe care un scriitor vrea să ie transmită pă
trund mult mai ușor, mai direct in conștiința 
celui căruia i se adresează. De aici izvorăște și 
responsabilitatea deosebită a teatrului in educația 
estetică, politică și socială a maselor, a acelor 
milioane de spectatori care anual intră in sălile 
de spectacol sau privesc micul ecran al televi
ziunii".

Sîntem convinși că numeroasele contribuții ce 
au fost aduse in cadrul Colocviului vor constitui, 
în sine, o sinteză a preocupărilor angajate ale 
tuturor slujitorilor acestei nobile arte, precum și 
punctul de pornire al unor inițiative care să 
aibă drept scop ridicarea calității literaturii dra
matice în primul rînd. Cititorul cunoaște, desi
gur, preocupările editurilor, materializate în co
lecții de largă răspindire, îndreptate în același 
scop. Printr-un tiraj însemnat, acestea pun lâ 
dispoziția instituțiilor teatrale de pe întreg cu
prinsul țării, bazele unui repertoriu viabil, legat 
în cea mai mare măsură de viața complexă a 
omului. Dar în această direcție se pot face lu
cruri mai bune, ecoul cărții de teatru poate fi 
amplificat, după cum poate fi amplificată și 
cuprinderea pe care ea, cartea, o are a- 
supra realității. Cu siguranță, Colocviul clu
jean a avut menirea să analizeze, adesea 
în intervenții de acuitate, multe din pro
blemele literaturii noastre dramatice. Dar 
el nu poate reprezenta o concluzie definitivă, 
o încheiere, ci, mai ales, deschide o perspectivă 
și mai largă asupra viitorului, asupra sarcinilor 
și muncii creatoare cărora s-au dedicat drama
turgii. Și, alături de ei, ceilalți oameni de teatru, 
regizori și actori care, cu toții, sint chemați să 
contribuie la realizarea unei funcții estetice și 
educative de cea mai mare însemnătate, recu
noscută ca atare de public și cititori, să înlăture 
cu mai multă eficiență tot ce poate frina o dez
voltare dinamică, superioară a teatrului nostru, 
definindu-1 mereu mai pregnant ca o tribună a 
educației estetice și civice.

mul dă măsura locului la fel cum na-

Otura socializată dă măsura omului.
Muncile lui de primăvară și de toam
nă îi prepară germinația și-i hotărăsc 
rodul din urmă. Ele îi conferă înălți

me. înfăptuirile lui — ințelegînd aci singularul 
obștii, nu al individului, — se îmbracă în carate, 
ciclic, primăvara și toamna. Așa cum obiectele 
civilizației sint, prin consum individual sau co
lectiv, destinate obștii, obiectele culturii, prin
tr-un alt fel de consum (în sens larg), revin spre 
a spori și permanentiza modul obștesc de a fi în 
lume și pentru lume. însă nu în orice societate 
contemporană obiectele civilizației și ale culturii 
se completează armonios, sau barem nu profund 
discordant. In România anilor noștri, cetățenii 
sint echidistant situați în raport cu obiectele de 
cultură și ale civilizației. Că în practică, factori 
diferiți concură la predominanța uneia sau ce
leilalte serii de așteptări sociale, nu reprezintă 
decît o contradicție, prin cunoaștere și depășire, 
fructuoasă. O mai lungă, mai profundă și cali
tativ superioară tradiționalizare a comportamen-

Mircea Constantinescu

- --
Difuziune ' 

Și ••• clasicizare
e poate oare susține în chip serios că ceea 
ce numim mare succes de public în dome
niul literaturii constituie un fenomen emina
mente spontan, țn sensul că ar fi suficientă 
apariția, in raftul librăriei, a cărții excepțio

nale, foarte bune sau, pur și simplu, bune, pentru ca 
cititorul, cu intuiția lui, așa-zicind, naturală, s-o iden
tifice pe loc și. astfel, să-i consfințească notorietatea ? 
Nu negăm faptul că se vor fi petrecind și asemenea 
„miracole", răminem insă la opinia câ, chiar dacă 
există, aceste evenimente fericite sint, oarecum intim - 
plătoare, și că, tocmai de aceea, capacitatea lor de ge
neralizare, in accepție socială, ni se pare extrem de 
redusă. Pe scurt, vrem să spunem că in sfera proble
mei de care ne ocupăm in prezentele însemnări, cunos
cuta lege circumscrisă științelor economiei — legea ce
rerii și a ofertei — revendică o atenție maximă, dacă 
societatea, prin mijloacele pe care și le creează sau 
pe care ar trebui să și le creeze, este realmente de
cisă a stimula procesul de difuzare in masă a valorilor 
spirituale produse de chiar unii dintre membrii ei. 
Exprimăm, desigur, un deziderat avind o îndreptățire 
axiomatică, așa incit s-ar putea crede că nici nu mai 
este nevoie să insistăm asupra lui. în realitate, însă, 
lucrurile nu se prezintă tot atit de simplu și cine 
iși ia sarcina să le examineze își dă seama numaidecit 
de necesitatea apelului la prerogativele spiritului 
critic.

Este vorba, fără îndoială, de apelul pe cît posibil, la 
totalitatea acestor prerogative ale spiritului critic. 
Aceasta, intrucit, raportind discuția la modul în care 
funcționează mecanismul difuzării valorilor literaturii 
române contemporane în momentul de față, , trebuie

Nicolae Ciobanu
Continuare în pag. a 3-a
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Coșbuc
sau 

lirismul obiectiv
A n receptarea de care se bucură azi o- 

pera lui Coșbuc. cea mai asiduă 
popularizare o datorăm programelor 
de învățămînt. atit școlare, cît si uni
versitare. Departe de a fi un caz clasat

definitiv de către istoria ori critica literară (vezi, 
pe lingă contribuția importantă a prof. Gavril 
Scridon, și cele două studii din Viata Româ
nească nr. 9 și 10 ale lui Ion Negoițescu. căr
țile lui O. Șuluțiu și Petru Poantă despre poe
zia lui G, Coșbuc) viziunea asupra" operei coș- 
buciene promovată azi de către unii poeți con
temporani, care nu s-au obosit nici să-l citeas
că. este una minimalizatoare. Apreciată de Titu 
Maiorescu, I.L. Caragiale. Vlahută, I.D. Gherea, 
I. Slavici, G. Bogdan-Duică, Nicolae Iorga. Sa- 
doveanu, Octavian Goga. T. Arghezi, G. Căli- 
nescu și atitia alții, poezia lui Coșbuc apare lu
minoasă. robustă și muzicală intr-un moment 
cind arta poetică influențată de simbolism, ver-

Gheorghe Pituț
Continuare în pag. a 4-a
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părtinind fie îndepărtatei 
perioade a volumului Li
bertatea de a trage cu 
pușca sau descinzind din 
mai recente faze de ela

borare. poemele lui Geo Dumitres
cu surprind mereu prin articularea 
lor foarte vie, imperativă, prin ae
rul deopotrivă de grav și de sim
patic, printr-o fluiditate nestînje- 
nită, chiar imposibil de a fi com
primată. ceea ce le asigură, ?i 
atunci cînd încărcătura este apa
rent stînjenitoare, o cale directă, 
„deschisă" spre sensibilitatea citi
torului. Mișcarea poeziei și tot 
ceea ce compune viata ei Internă 
sînt aici antrenante, acaparatoare, 
de un ritm cuceritor care-și impu
ne. el însuși, oină la urmă, pro
pria și corecta frazare, scotîndu-te 
din posibilul impas de a lua fals 
notele si de a confunda o nuanță 
cu exact contrariu] ei. într-o poe
zie în care lucrurile stau de obicei 
pe muchie de cutit. un accent ne
lalocul său pus puțind să răstoar
ne sensurile în partea opusă, acest 
ritm al poemului, care este in rea
litate un ritm al francheței, un 
timbru al sincerității, se dovedește 
salvator. El vine nu să disimuleze 
o atitudine si nici să „încurce" ne- 
iustificat firele interpretării, ci vine 
dintr-un real si organic sentiment 
al complexității si relativității lu
crurilor. dintr-o cuprindere a lor 
pe toate dimensiunile, atit pozitive 
cit si negative.

Poetul nu spune ceva într-un 
anumit fel pentru ca noi să înțe
legem altceva, ci spune edificat 
tocmai de profunzimea de nuanțe 
a subiectului respectiv, cor vins că 
acestea nu pot fi epuizate cu una, 
cu două, printr-o energică dar sim
plificatoare trăsătură de condei. 
Atunci cînd. de pildă. în răcnetele 
fantomaticului colonel din Jurnal 
de campanie auzim atît de exaspe
rant formulată afirmația că : .^in
tern oameni" șî. încă din nou. ./»- 
meni sîntem" insistenta aceasta 
abuzivă asupra condiției noastre 
umane șî apelul, într-un fel dispe
rat. la ultimele ei resurse de recu
noaștere încep dintr-odată să ne 
devină cumplit de suspecte, sîtuln- 
du-se de fapt la antipodul lor. in
tr-o ignorare desăvîrsită tocmai a 
condiției umane. La fel. atunci cînd 
întilnim dubios de înțelegătoare, 
de conciliantă, de intrată în regula 
jocului mărturisirea că : „V-am 
spus tot. vă jur ! La urma urmei. / 
din cîte adevăruri se compune un 
om ceea ce luat strict în sine 
ar însemna că da. omul nu se com
pune din prea multe adevăruri și 
că acestea, la rînduj lor. sînt lesne 
de descifrat, iarăși Intonația este

de sub frunte

aceea care ne convinge, ne convin
ge fără dubiu, cu o forță elemen
tară de exact contrariul acestei 
opacități față de valorile umane 
nesubstituibile.

La aceste valori trebuie raporta
tă neîncetat poezia lui Geo Dumi
trescu. pentru că oroarea sa fată 
de vid. fată de „venerabilele iner
ții- și de filistinele prejudecăți se 
exprimă nu numai negativ, prin 
oprobriu, pamflet sau deriziune, dar 
și afirmativ, umplînd, cu alte cu
vinte, celălalt pol al poemelor cu 
o existentă adevărată, in plină ex
pansiune șl posibilitate de expri
mare. bazată pe un „fond" greu de 
sentimente si de realități ce-i asi
gură frumusețea si unicitatea. Poe
mele lui Geo Dumitrescu sînt vii 
nu numai datorită inteligentei, 
vioîciunii de ton ori volubilității 
autorului (prezente, fără îndoială, 
și acestea In sinul poeziei), sînt vii 
însă. în primul rînd. prin însăși 
viata si realul bogat pe care 11 cu
prind. prin mișcarea Încărcată de 
forță imprimată convingerilor și 
atitudinilor, printr-un mesaj cor
dial si fratern vizînd atît „centrul 
limpede al lucrurilor" cit și tot 
ceea ce constituie victorie a În
drăznelii. a fragilității agresate, a 
conformității cu șinele intim, vic
torie a sufletului în ultimă instan
ță. Mai mult sau mai puțin auzită 
la suprafață. în interiorul poeziei 
6e poate Insă oriclnd asculta o res
pirație larg-cuprinzătoare care nu 
este altceva declt o formă sensi
bilă a solidarității umane : „Uita
sem de mult că respir, că aerul / 
mă cercetează adine ( pină-n mar
ginea inimii. / părăsindu-mă de 
fiecare dată. / cu nevăzute amin
tiri și mesaje. / uitasem / această 
obișnuită, străveche încercare / a 
văzduhului / de a mă stăpîni. bă- 
tindu-mă / cu valul său ritmic / ca 
pe un mal de lut... // Dar. aseară, 
în vreme ce luna f se luca printre 
brazi cu oglinda. / ml-am văzut 
deodată puterea pieptului / scriind 
cu aburi calzi. / aproape luminoși 
din pricina zăpezilor. / ciudate 
semne, ce lnglnau / fumul călător 
al trenurilor ' despletit prin coroa
nele salcîmilor / (pe care. în trea
căt fie zis. / întotdeauna am nu
trit bănuiala l câ-1 ajută să-nflo-

rească..."). tn măsura în care Geo 
Dumitrescu se dovedește un infle
xibil și vitriolant pamfletar contra 
„ticăloasei spite a moluștelor gra
ve". într-o măsură egală, de nu 
sporită de alianța implicării și de 
căldura gestului afirmativ, în el 
ființele umile, desconsiderate, rău 
privite de bunul-simt superficial 
dar nu mai puțin reprezentînd tag
ma „celor prea adevărati" își află 
un protector, acesta nu milostiv, 
nu meschin caritabil, ci deplin în
crezător în puterile sale si în În
dreptățirea superioară a gestului 
său recuperator : „Și cine nu știe, 
mă crede năuc / și gîrbov. ori poa
te chiar înfrînt... / Dar eu spun 
mereu totuși, și pe tine / veșnic 
te-aud zicînd poate. / si el zice 
lntr-una oare...".

Un program de o frenetică ma
iestate și de un aspru orgoliu al 
unei existente care își caută in sine 
resursele veritabile si independen
ta de conduită se poate desprinde 
din poezia lui Geo Dumitrescu, 
program descoperit mal cu seamă 
prin aceste flinte de „periferie", 
presupus umile de care am amin
tit. ființe însă de o robustă uma
nitate sau. de asemenea. revelat 
prin momentele cînd viata pare, 
numai în aparente, de o fragilitate 
și de o sensibilitate Îngrijorătoare 
pentru sortii ei de dăinuire. Con- 
servind in străfundurile lor ca pe 
un vis rău. ca pe un coșmar al 
stagnării imaginea unei „lumi de 
panoptlcum", poemele Iul Geo Du-

mitrescu se îndepărtează cu o vi
teză amețitoare de o astfel de po
sibilă 
îr.tr-un 
al unei 
nucleul 
tatii umane. Doritor de certitudini 
și refuzînd deopotrivă comoditatea 
tihnită a certitudinilor transforma
te. deviate în clișee, retrăgîndu-se 
înlăuntrul său dar nu mai puțin 
apt de a regăsi „sentimentul dis
tantei" și de a auzi lumea prin 
„urechi sociale" ori prin „urechile 
sufletului", cufundîndu-se în pro
pria sa viată și în viata celorlalți, 
in realitatea orbitoare a lucrurilor 
si în „interiorul umbrei", respins 
si atras de iluzii, aflat in orbita 
unor imperative cu adresă precisă 
însă si al unor „nelămurite che
mări". Geo Dumitrescu dezvoltă o

• gamă a omenescului de o neobiș- ■ 
nuită amplitudine.
omului esențial, cu sentimentul că 
viata trebuie trăită, nu cu furie de 
rece experimentator, ci angajat. în 
întreaga ei desfășurare de, poten
tial si de semnificații si. in același 
timp, cu o nobilă, cu o neștirbită 
adeziune la șinele cel mai profund: 
„Și mereu să te-ntorci la tine, lă- 
sind departe / larma de tîrg. vis
cerală, 
astupă 
mereu 
într-o 
pendul 
binte al vieții, 
sirii".

Adeziunea la 
sevele cele mai 
o constant! a poeziei lui Geo Du
mitrescu. chiar si în clipa cînd se 
aude vocea „nelămuritelor che
mări". chiar si in clipa cînd ..nu
mai vesti rele" se așteaptă din 
lume, căci tocmai convingerea in 
păstrarea lui nealterată. în secu
ritatea liberă a opțiunilor sale, în
credințarea că asa ceva este 
sibil. patetic de posibil, fac 
aparent nefastul augur și din 
sajul său deprimant la prima 
dere un «ol îndărătnic, neîncovoiat 
al speranței : „Toate vînturile bat 
de-a-ndăratelea. / zicînd că trebu
iesc Îndreptat! arborii / pe care tot 
ele i-au strimbat. Și astfel / mor
talitatea arborilor / a crescut în- 
soăimintător — / căci nimic, o. ni
mic nu «e poate îndrepta / fără 
încuviințarea 
se-ndreaptă 
fringe...".

Poezia lui 
unul din cele mai vibrante glasuri 
umane din poezia noastră de as
tăzi.

ipostază ucigătoare, intrind 
regim al perpetuei mișcări, 
deveniri asigurante pentru 

incoruptibil al personali-

caracteristică

a zilnicăriei mărunte. / ce 
urechile sufletului — / și 
să alergi de la tine la ei / 
neîntreruptă mișcare de 

ce măsoară / umbletul fier- 
treptele desăvîr-

acest sine, irigat de 
tari ale ființei, este

po- 
din 

me-
ve-

sevelor, / și tot ce 
cu de-a sila / se
Geo Dumitrescu este

Dan Cristea

Monologul

I

Mesajul 
unei conștiințe tragice

Dărut la «fîrrttul antihU 
trecut In colecția ..Cele 
mai frumoase poezii" a 
editurii „Albatros", volu
mul de Poeme al Coo-

stanWi Bușea, cu tm Cuvln< faajri
te semnat de Eugen Simion. nu 
numai că onorează Ideea de presti
giu literar implicată in însuși ac
tul selecției unor anume autori și 
nu al altora (se Înțelege de la sine 
că ar trebui tipăriți in amintita 
colecție numai poeții care au scris 
și poezii 
cei care, 
compună 
ridică si 
resant de monotonie ca exigentă a 
liricii modeme.

Calitatea discursului, oricare i-ar 
fi punctul de plecare Si finalitatea, 
se impune, mai întii, prin coerența 
si omogenitatea desfășurării trep
telor si reperelor dictate de natura 
sa interioară, prin capacitatea de 
percepere, cuprindere, reflectare 
si epuizare a unui domeniu anume 
semnificat In premizele, explicite 
sau nu. în funcție de natura limba
jelor. referențiale sau nu, în care 
gîndim un anumit lucru căzut in 
incidența factorilor problematizanti. 
Astfel, limbajele logice, ca și cele 
artistice, trebuie să răspundă unui 
anumit comandament al eficientei, 
al productivității lor. !n sensul că 
o anumită cantitate de informație 
continind o serie omogenă de cali
tăți virtuale trebuie să se finali
zeze Intr-o realitate relativ nouă 
care, deși latentă în elementele 
primare, nu se evidențiază, nu de
vine relevabilă declt In faza Ope
rațională, a desfășurării discursului 
respectiv. în această perspectivă, 
dacă limbajele logice explică și 
Urmăresc, în primul rînd, un anu
mit scop, se poate spune că cele 
artistice implică o finalitate, că ele 
există ca stări pe măsura desfășu
rării unul act.

ca formă a comunicării

frumoase, excluzlndu-se 
toată viata, n-au reușit să 

decît versuri urlte), dar 
problema unui caz inte-

Cartea de Paema a Constanței 
Buzea poate să ridice ai o astfel de 
problemă si anume în ce măsură 
desfășurarea discursului bric ca 
act operational asupra verbului 
provoacă, produce o finalitate cu 
valoare estetică, valoare prezumată 
In unitatea stilistică *1 de viziune 
a poetei. Căci monotonia tn arta 
modernă nu Înseamnă repetarea la 
infinit a unui Invariant operational 
în absenta și ta Ignorarea sensu
rilor ascendente (sau descendente) 
pe care trebuie ai le creeze limba
jul In tensiunea sa aemnificantă, 
ci forța de a selecta din lumea po
sibilă la infinit o serie de elemen
te de o anumită natură (care tac 
stilul) și ordonarea lor după un 
anumit criteriu (care ar corespun
de viziunii). Tn realitatea poeziei 
lirice, atît elementele stilistice dt 
și natura viziunii se suprapun la 
un moment dat plnă la identificare, 
curg unele în altele înclt nu mal 
putem vorbi fără riscuri, de la 
acest stadiu Încolo, despre conținut 
și formă, scop «1 mijloc etc. ca de 
entităti clare și distincte, disjuncte 
în procesul vital al scriiturii, al 
devenirii textuale (și contextuale, 
evident), ci de substanța formală a 
discursului, ta cazul Constantei 
Buzea de o fixație ta planul etic 
a temelor și motivelor conflictuale, 
materializate ta monodie (el nu o 
dată în monorimfi).

Deși poeta monologhează pe mai 
toate paginile structurate pe invo-

carea unei vini obscure, natura 
dramatică a Poemelor ni se impu
ne de la Început si fără dubii : o 
relație conflictuală intre un eu |1 
altcineva implică ideea unui dialog, 
dar acest dialog tăiat tn două face 
ca noi să nu mal auzim declt o 
partitură, un monolog căruia li lip
sește sprijinul, punctul ie echili
bru in replica absentă a celuilalt. 
Starea de conflict dramatic tn or
dinea morală i structurii tematice 
o antrenează oe cea a dezechili
brului la nivelul semantic, al sem
nificației Implicate In ordinea cu
vintelor : ruptura dialogului, tăie
rea în două • unul text care-și 
conținea replica, face ca un limbaj 
care ar trebui să-și creeze Dropriile

conotații, să se transforme tntr-u- 
nul denotativ, care, la rindul său, 
prin însăși calitatea de jumătate 
de partitură, devine pe numeroase 
fragmente enigmatic sau numai 
obacur. De aid se naște atmosfera 
de tensiune dramatică, dar Si de 
mister liric a Poemelor Constanței 
Buzea.

Dezechilibrul asumat ca fixație 
ta planul conflictelor etice, dai șl 
criteriilor de construcție a acestei 
poezii plutind in ceata reproșurilor 
ii vinilor oraculare, si-a creat de 
la «ine reversul necesar, vital al 
armoniei : Constanta Buzea scrie 
nu numai cu ritm și rimă, dar ceea 
ce face ca aparentele (șl nu o dată 
realele) discordante ale textului 
să-și găsească un spațiu a) odihnei 
ti păcii estetice in structurile mu
zicale ale verbului se observă șl 
din tentatia rigorii si echilibrului 
dusă mal departe. Dină la organi
zarea poemelor sub forma sonetu
lui (e drept, tratat mai nonșalant) 
sau chiar a monotoniei utilizate cu 
scop liniștitor, de țnonodie hipna
gogică. In felul acesta. lectorul 
(lectorul I sau însăși poeta T) tre
ce cu bine oeste senzația de exis
tentă fragmentară, neîmplinită, co- 
notată (șl denotată) 
nivele 
demnat să depășească 
oină la un ounct. oarticular al pre
textului. $1 să se Înalțe ta regimul 
mai sigur, mai bogat In certitudini, 
al semnificațiilor sale impersonale. 
Exorcizarea unei traume orin ar
moniile fonice, muzicale ale euvin- 
tului, se revendică, ii ta acest caz. 
de la străvechile sl legendarele 
mituri orfice care fac jl astăzi din 
artă, oriclt de obstinat autiste, de 
acut monologale ar părea unele 
forme ale sale, un teritoriu •
bucuriei ii inerentei ta comuni
care.

T: de diferitele
ale textului, se simte in- 

obsta colul.

Dan Laurențiu

Toate9 ată-1 pe loan Alexandru 
definindu-și vocea lirică 
și credința estetică actu
ală, a cărei imagine fide
lă ni se dezvăluie și din

recenta antologie „Cele mai fru
moase poezii", lată-1 deci pe loan 
Alexandru scriind încă din 1965 in
tr-un poem din Viața deocamdată 
acest vers premonitoriu pentru e- 
volutia artei sale poetice : „Să poți 
călători încremenit pe loc". Ceea 
ce alege poetul însuși din urmele 
drumului său către poezie, călăto
ria a cărei hartă o desenează poe
tul însuși, călătorul — cu multe pete 
albe pentru cel ce-1 cunoaște des
fășurarea reală — pare la prima 
vedere, un astfel de itinerar par
curs „încremenit pe loc", un auster 
pelerinaj și o înjuga re la aceleași 
idei, sentimente și cuvinte, o do
molire a mădularelor lumii și lim
bii între pereții aceluiași vas al 
rostirii imnice. Ascultînd și de 
Pindar (dar și de alții), care spune 
in Nemeana a patra : „...Nici apa 
fierbinte / Nu poate domoli atit de 
bine mădularele / Precum evlavio
sul Imn încordat pe harfă", loan 
Alexandru, neîncăpătorul poet ca 
țlșnea din propria-1 ființă precum 
o cascadă, își caută deja în acest 
Vers vasul care să-l conțină (ceea 
Ce e cu mult mai mult decît For
ma) încă de la început și călăto
rește răzvrătit pentru a*șl afla de 
fapt popasul și pacea estetică și 
existențială, descoperlndu-le în 
Odă și Imn. Descumpănlndu-1 ast
fel pe iubitorii de meandre și fîn- 
tîni arteziene, prin această alegere 
a Nemișcării, a Puținului, a Pus
tiei. ce sacrifică gesticulația cu
vintelor, bogăția și peisajul tropi-

lumile luminii

cal al verbului. Nu cit de rtrtlu- 
citor este poetul șl nici cit de ex
tins a fost și este registrul Voca
ției sale Vrea să ne arate această 
antologie care ni se înfățișează ta 
hataele umilinței și mal cu seamă 
ale unei aprigi renunțări la sine. 
Ci. dimpotrivă, selecția se arată a 
fi Unul dintre acele mai rare ges
turi ale creației ce-și refuză darul 
și puterea de a «educe, de a uimi, 
de a abate pe cititor dinspre con
templarea și extaîul In fața poe
ziei spre uimirea dăruită ta pri
mul rînd poetului. Poate de aceea 
volumul acesta e, de fapt, mal mult 
imaginea unui mod de a înțelege 
poezia — „poetul trebuie să fie 
obiectiv", Spune Ioan Alexandru 
precum cei dinții poeți — și mult 
mai puțin, dacă nu deloc, chipul 
unui artist orgolios, intr-o narci
siacă refacere a biografiei sale 
existențiale și estetice. loan Ale
xandru retine din drumul său ceea 
ce i se pare a fi statornic în poe
zia sa, ceea ce 1 se pare mai a- 
proape de lumină și de sacerdoțiu, 
poemele în care se simte călătorind 
„spre obîrșiî", nu spre „margini", 
tot mai aproape de omphalos, ln- 
vocînd mereu și evocînd centrii 
lumii morale și limbajul esențial 
al acestora : „Vedea-s-ar centrii 
lumii — și-ar vorbi..." (Ascensiu-

nea). Antologia aceasta nu se teme 
de sărăcire, de repetiție ți de iden
titatea cu sine în aparența mono
tonă a imnului, ale cărui legi ci
titorul modern le-a uitat, ci, dim
potrivă. iși face din redundantă Si 
supunere la un tipar aproape un 
jug pe care-1 poartă ca pe un tro
feu al biruinței și eliberării. loan 
Alexandru se simte învingător, lă- 
sîndu-se învins de armele imnu
lui. alegîndu-șl această panoplie 
austeră, pe care nu o crede nici
decum proprietatea ori invenția 
sa. El e unul dintre puținii poeți 
contemporani aflat! în afara gra
nițelor livrescului, credincios. însă.

deopotrivă Cosmosului li Bibliote
cii, care-și refuză Iluzia, aproape 
păcatul originalității, cretad cu 
sentimentul continuu că străbate 
cu modestie o cale deja bătătorită 
in Poezie, că naște ceea ce s-a mai 
născut, că îndrăznește ceea ce și al
ții au îndrăznit înaintea sa, că in
staurează restaurind : „Orice-ndrăz- 
nesc a și-nflorit / In zarea ta de 
trandafir lumină" (Lumină neapro
piată). Parcurgi această antologie 
cu sentimentul că poetul se despo- 
dobește continuu, autosărăcindu-se 
vizibil și totuși imbogătlndu-se. In 
loc să ți se înfigă In față $i să se 
dezgolească in întreaga lui expre
sie, obrazul poeziei lui loan Ale
xandru se acoperă, se retrage, se 
subție, se lasă sorbit, Iși înghesuie 
„frageda făptură" voind să dispa
ră, să nu se mai vadă în subiecti
vitatea sa: „Să te retragi să te 
subții / Să fii sorbit să nu rămină / 
Nimic din vechiul legămint I Decît 
o urmă de lumină" (...) „Inghesu- 
ie-te fragedă făptură / Pe puntea 
asta putredă și mută / Fă-te colum
bă / Fă-te umbră / Fă-te lumină 
nefăcută" (Dispariție). Ia, retrăgîn- 
du-se astfel, chipul universului, se 
obiectivează devenind ontos și et
hos. Și, ca un păstor, poetul nu
mără lucrurile, se lasă sorbit de 
ele, este rînd pe rînd fluturele, 
trandafirul, Patria, părinții, eroii, 
țărina, minzul, femeia, izvorul. Și 
se repetă, șl călătorește, nemișcin- 
du-se, cu verbul său prin „toate 
lumile luminii" (Ascensiunea), ur- 
mîndu-le fără semetie, invocind 
fluturele, trandafirul. Patria, eroii, 
țărina, dorind să numească de fapt 
o singură lume. Lumina.

Doina Uricariu

i

ăscut în tensiunea unei perpetue con
fruntări cu partea de Întuneric a lumii, 
versul lui Eugen Jebeleanu este sim
plu si tăios ca o lamă de sabie, in
flexibil și scrîșnit. concentrind in for

me lapidare mesajul unei conștiințe tragice de 
combatant, în numele umanității, împotriva ab
surdului. crimei și terorii.

O asemenea ipostază activă a existentei șl a 
poeziei. îngemănate prin atitudine, devine un 
glas acuzator, angajat într-un discurs împotriva 
crimei de orice fel. Poezia lui Eugen Jebeleanu 
este astfel în primul rînd discus al unei patetice 
conștiințe morale, lansînd necruțătoare întrebări 
si sentințe de la nivelul unei absolute intran
sigente, ea este apoi meditație, tot de natură 
etică și apoi elegie, trei forme definind nu un 
univers poetic, ci o stare de conflict. Meditația 
nu intirzie însă a se converti în forme activ 
mobilizatoare, ea nefiind contemplație In mar
ginea lucrurilor, ci încleștare în miezul lor. Tot 
astfel, elegia nu este atît lamentație, cit revoltă, 
nu suspin, ci strigăt de răzbunare, nu resemna
re, ci îndirjire : „Pling uneori / dar plînsul e al 
indignării / sărat și-amar el nu coboară /, ci 
suie ca grumazul mării".

Expresie a unei existente fundamental con
flictuale. poezia lui Eugen Jebeleanu poartă un 
acut accent vindicativ, care, refuzînd să fie 
chiar și numai pentru o clipă ranchiună împo
triva destinului personal, dobîndește o valoare 
etică prin raportarea la umanitate în genere : 
„Căci eu sînt cel ce vrea și pentru voi / Topor 
să fie. flacără cu gheare / Sau o pădure-n mers, 
răzbunătoare !“ Condiția existentei sale se de
finește simbolic prin starea de asalt : „si inima 
la fel / se răzvrăti, si-a devenit drapel". Pentru 
o asemenea viziune a propriei meniri poetice, 
poemul Minotaurul devine o emblemă, în mod 
expresiv plasată ca frontispiciu în selecția de 
autor din colecția „Lyceum" (1977). care ar fi 
putut deschide și antologia Surisul Hiroșimei 
și alte versuri din colecția „Biblioteca pentru 
toti". cu atît mai mult cu cit această selecție 
tinde să ilustreze personalitatea poetului sub 
acest unghi. Minotaurul are valoare de artă poe
tică. concentrind gindirea morală și estetică a 
lui Eugen Jebeleanu și enuntindu-i opțiunile : 
„Nu am atins nideind numai o coardă / sau 
două doar din brațul rămuros / al harfei si dacă 
se-aude uneori / vuind mai tare singele-mi fier
binte I ta unele artere, nu-s de vină / e nece
sar, copii e necesar / Știu... ce frumos e să 
mingii o coardă / si s-o prefaci în iederă ce 
naște / spirale moi de umbră și de muzici. I 
miresmele fără de care viata / e mai săracă... 
Știu... insă in Creta I stă Minotaurul și cere 
jertfe. / și nu pot să nu fac să se audă / în 
versu-mi mugetul lui Infernal".

Lirica lui Eugen Jebeleanu își acordă tonali
tățile sub imperiul necesității «1 al datoriei 
etice, cu deviza că „mina este mai presus de 
gheară". Caracterul ei sentențios corespunde 
esenței sale morale. Poezia lui Eugen Jebeleanu, 
dură, lapidară, dizarmonică trăiește prin rever
berația «ensurilor morale, alegînd forma percu
tantă conform opțiunii exprimate ta poemul 
Minotaurul.

Fascinația 
verbului

antologic, recent apărut, „La- 
perpendiculare", din opera 
a lui Ion Caraion dă posibili

tatea unei evaluări mai comprehensi
ve, mai nuanțate a unui poet receptat 

nu totdeauna in modul cel mai adecvat, poate și 
din cauza celeilalte măști, a eseistului cam inco
mod pentru confrați. Dar nu numai atît ; o ima
gine de ansamblu, selectivă pune in lumină ta 
cazul unor poeți substanțiali, creatori de uni
versuri proprii (și Ion Caraion intră in această 
categorie) spre deosebire de fragmentele de 
sens ale volumelor, coerența interioară a viziunii 
poetice, substanțialitatea discursului liric, 
ale poeziei autentice.

Debutul lui Ion Caraion (Panopiicum, 
ită sub zodia a ceea ce am putea numi al 
val al suprarealismului românesc, adică 
intersectare a temelor sociale cu atitudinea in
dividuală, contestatar sarcastică, într-un lim
baj demistificator, șocant, la unii prin prozais
mul voit, la alții prin violența expresiei. Moti
vul predilect il constituie protestul împotriva 
unei civilizații tehnicizate, a unui citadinism 
vidat de valorile umane, transformat in scenă 
de coșmar : „Atlmă peate ceasuri celestele clă
diri / ca niște stîrvuri negre de tuci îmbrobo
dit / pe jos cu ceramică iar podina cu mit / 
hei ! / pentru cine-atimă coșciugele din gări ?“ 
(Inedită). Gesturile sînt ample, retorice, dezvă
luind și acuzind răul și uritul din univers. Dar 
atitudinea este și a unui satanism în linia Bau
delaire, filtrat prin sensibilitatea modernă, ati
tudine ce caută, programatic, morbidul, Ineste
ticul, pentru a extrage din ele acizii tari ai ex
presiei : „Femeie-n tot ce ai pe trupul gol, fan
tastic / de sevă tropicală sau stranie meduză / 
te uiți in altă parte, cînd se deschide-o bluză / 
perfidă, nu simți mina prin sterpul sîn, dar 
plastic // Falange moi, albite l-alunecă pe coap
se, / o sîrmă spartă urcă difuză pe sub rochii, / 
ne căutăm gura și-ncovrigăm cu ochii f aceste 
șolduri calde Întinse ca o capsă" (Interludiu). 
Volumele Omul profilat pe cer și Cintece negre 
continuă tematic (contestarea, grotescul, sarcas
mul, ororile războiului etc.) și stilistic această 
formulă pe care aș denumi-o energie verbală. 
In ipostaze nu de puține ori agreslv-șocante. 
Iată cîteva exemple : „Ne-atn zgiriat prin gra
vuri, Pădurile ne-mpuug, și soarele ar frige în 
răni, Drumul parcă are praf cu urzici, Opin
cile duduie prin inima contesei. Tinerețea va 
izbucni ca un glonte, Poeți / Voi trebuie să 
agitați lumea" etc., etc. Ciudat cum acest ener
getism al verbelor, temperat oarecum în poe
zia ulterioară, va reizbucni în alt context și 
anume în studiul interpretativ despre Bacovia, 
studiu interesant atît pentru autor cît și pentru 
subiectul analizat. Eseu — la rindul ei — este o 
carte de răscruce, adunind, ca ta albia unui riu, 
atît insulele de apă veche dar și matca nouă a 
cursului.

olumul 
crlmi 
poetică

semne

1943) 
doilea 

acea

Universul este și acum ta perpetuă mișcare, 
dar frenezia se mal domolește șl se convertește 
In gesturi ale împlinirii : „Curgeau pe apă gea
muri și-n ele cîte-o ruptă / rochie : iarba / Fap
tele vibrează desprimăvărînd lumea / și univer
sul se cațără-n Iarba altor fapte, / ca o sălbă
ticiune cu pulpele calde". Decorul citadin, deri
zoriu in scenariu clovnerese („Cu demența-n 
spate circu-aleargă / Ceru-ntinde limba văruită / 
in orașul putrezit pe targă / nu miroase-a nici 
o dinamită") sau grotesc-teriflant, este Înlocuit, 
de un cadru al elementelor : Blngele, piatra, 
iarba, frunzișul, lumina, elemente investite cu

O existentă atît de Încercată de durere ar fi 
putut avea, pentru alt poet, consecințe lirice 
opuse : derivă, disperare, abandon. Structura 
umană și lirică a lui Eugen Jebeleanu este insă 
susținută de o mare forță interioară, care tră
iește în primul rînd din încredere în triumful 
luminii. Imaginea cu care se încheie Surîsui 
Hiroșimei este revelatorie : „lumini ce-n bezne 
dind înaintează. / lumini ce-naintează surizind". 
Pustiit de ororile războiului, de umilințele copi
lăriei, de trăsnetul care îi răpește tovarășa, poe
tul are torta de a nu se lăsa învins de propriul 
său destin. Atitudinea lui este din nou ofensi
vă : „Destinul nu va scăpa nepedepsit de mine 
(...) / voi mai aprinde și nu o dată, / murdara 
fată a întunericului, / să se rușineze".

Drama individuală nu absoarbe toate resur
sele lirice ale lui Eugen Jebeleanu, care rămine, 
consecvent, un cavaler al dreptății pentru toți, 
al cărui vers fulgeră tenebrele, al cărui glas 
acuză crima si nebunia, a cărui conștiință refuză 
resemnarea.

Structura etică ce susține personalitatea poe
tului are, ca o componentă esențială, sentimen
tul solidarității umane explicite în Lidice, 
Surîsui Hiroșimei, ta poemele ciclului Parabole 
civile. In numele acestei solidarități, poetul cla
mează aspre adevăruri. în numele ei alege viata 
„orice s-ar întîmpla". în numele el refuză moar
tea „care în orice chip s-ar arăta / este tot umi
litoare". Lumina, rațiunea, demnitatea si soli
daritatea umană sînt coordonatele gîndirii etice 
a lui Eugen Jebeleanu. Neistovit combatant îm
potriva absurdului și tenebrelor, al căror simbol 
este Minotaurul, poetul face un permanent și pa
tetic recurs la memorie, care este rezerva sa de e- 
nergie. Refuzul uitării este una dintre constantele 
spirituale ale flintei poetice torturate și vindi
cative. Memoria este „singurul său bun", sursă 
de suferință ce întreține „văpaia" interioară și 
înarmează versul cu tăișul săbiei, „o sabie ce 
apără iubirea" si temperatura lavei.

Memoria istorică și memoria individuală, deo
potrivă prețioase, reprezintă refuzul compromi
sului prin uitare, refuzul alinării și al odihnei, 
pentru o permanentă ofensivă. Poezia Iui Eugen 
Jebeleanu este marcată de un obstinat refuz al 
eroziunii de orice fel. ca existînd intr-un regim 
al asumării totale a misiunii de combatant. An
tologia Surisul Hiroșimei și alte versuri, urmă
rind să ofere imaginea globală si completă unei 
personalități. cuprinde o selecție intr-adevăr 
semnificativă.

Selecția care a stat la baza antologiei desti
nate unei ediții de masă cum este aceea din 
colecția „Biblioteca pentru toti" oferă o imagine 
unitară a unei creații poetice dominate de febra 
confruntărilor, de tensiunea problematicii morale 
și de proclamarea adevărului, de ofensiva îm
potriva tenebrelor: „Si apoi ( totul mergînd 
înainte. Înainte. ' pletele vieții onduHnd mai de
parte / un miliard de fire de soare crescind / in 
locul firului devenit umbră", cu Încrederea in 
triumful vieții avind rol de crez poetic, afirmat 
plenar.

Sultana Craia

semnificații blagiene, erosul și cunoașterea : „Cu 
puiul de potirniche al luminii in palmă, / umblu 
pe cîmp II M-am supus singelui, pietrei, frun
zelor și cunoașterii". Intr-o ipotetică sintaxă a 
metaforelor intuneric-lumină aș așeza ca em
bleme tulburătorul vers arghezian „Dropii de 
beznă se tirâsc îngenunchiate" și această splen
didă replică a sa „Cu puiul de potirniche ai 
lumii în palmă". Dar cunoașterea înseamnă ne
liniște, suferință, veghe, așteptare, durere și 
extaz : „Ajung cei ce nu se grăbesc / Biruie 
cine știe s-aștepte / Mereu e altfel. Cunoaștere 
e suferință/ Viața își urmează ei însăși ca o apă 
curgătoare" (Logos). De altfel, poezia lui Ca
raion va implica constant aceste două coordo
nate t suferința și transcederea ei, care înseam
nă cunoaștere în același timp tragică și exta
tică : „Un cîntec se naște așa cum se născuse 
Oedip / din halucinații și oracole, la o răscruce 
de asceze și imn- / e piraterie și lună, e ceață, 
protocol și celebrare". Echilibru instabil, mereu 
reversibil, dualitate în care un termen îl con
diționează pe celălalt și în care își au originea. 
Altfel spus, cuvîntul poetic nu înseamnă min- 
tuire, cel puțin nu în sensul catarctic, cl un 
moment de concentrată energie dramatică ce 
lansează din nou mișcarea : „Orb și dramatic / 
Un cîntec se naște așa cum se născuse Oedip / și 
pleacă din Teba / de mină cu. fiica și sora lui". 
Frumoasă și semnificativă parabolă a poetului 
însuși care face din zbuciumul său o condiție a 
poeziei și transformă poezia in neliniște crea
toare : „Noi dragostea, noi pietrele, noi focul / 
de mistuire fără de liman / Pe zid și-aleargă 
umbra proorocul / cuvintelor cu capul în ta
van / / Cind ciuguliți din umerii ce și i-a / pier
dut visarea-n mers-rărit mănunchi / — noi la
crimile, vezi și nebunia / pe lîngă-aceste lucruri 
în genunchi" (Lucruri în genunchi). Volumele 
Tlrzia din Tara Viaturilor, Cirtița și aproapele 
introduc în parametrii gravi ai demersului po
etic dimensiunea ludică, menită să echilibreze 
Bpiritul. (Tutu, Insă capra, Nevinovăție). Dar și 
aici Ion Caraion nu alunecă în gratuitul pur 
(Paul Georgescu vorbea chiar de amarul acestor 
jocuri) ci se adresează, în forme aparent in
genui, unor teme serioase. Iată, astfel, mitul 
genezei reinterpretat ludic : „O caisă și-un cais / 
alergau prin paradis // Panica primordială / În
colți sub o petală, / / tresări sub un cubelc : „Ea 
nu pealcă, cu un pelc // Nu de fiică, da ! ne 
calcă, / Eu nu pelc, nici ea nu pealcă II (Și oa
menii dinții, buimacii, / le-au făcut semne cu 
macii)". Există și o evoluție a limbajului poetic 
avind punctul de plecare tot în aceste „jocuri". 
Dacă, mai ales în prima etapă, expresia era 
densă, uneori aspră, acum, fără a abandona în 
Întregime cuvîntul plin, limbajul se mlădiază 
ajungînd la tușa filigranată. Chiar și poezia ero
tică, altădată patetic-dureroasă, se „diafanizea- 
ză“ pînă la a crea impresia unui desen fin pe 
lampa de șatln a unui abat-jour : „Pletoasele 
se uită-n flntîni și clatină cerul / ca pe-o bucu
rie de lumină depărtindu-se-n primăvară / 
te-aș recunoaște după arcadele ochilor și după 
lenile părului / și-ți sărut prefigurările coapsei / 
și aburii muzicali din preajma umerilor / și 
sinii-calde basoreliefuri". (Străina).

Acest volum conturează liniile unei opere 
poetice de primă mărime In contextul liricii 
noastre actuale.

Paul Dugneanu
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Poezia — 
formă a mișcării

după o primă masivă antologie ..Blănu
rile oceanelor și alte poeme" (Editura 
Tineretului 1968) Virgil Teodorescu 
este din nou prezent cu o culegere 
mai riguros selectivă din întinsa sa 

creație poetică, atît cantitativ cit si în timp. Re
centul volum probează dincolo de formulele 
poetice variate, dintre care predominantă ră- 
mîne desigur cea suprarealistă, o unitate de ton 
și de conținut pe care vom încerca să o rele
văm. Altfel spus o privire sincronică respectînd 
solidaritatea temelor indiferent de cronologia 
volumelor.

Pentru Virgil Teodorescu universul se instituie 
ca o serie conflictuală de opoziții, detectabile 
atît în cadrul relațiilor obiectuale cit si. mai 
important. în raporturile subiectului cu lumea. 
Dar libertatea eului liric intră in directă coli
ziune cu formele rigide, osificate, convenționa- 
lizate' ale simțului comun : „în fiecare zi ca 
niște ouă galbene clocesc în văi la soare / vii
toarele mele aventuri / din vremea cind n-o să 
mai fiu atras pe stradă / în primul rind de sol- 
datii ciuperci mucegăite / in al doilea rind de 
caii șchiopi / și mult mai tirziu de o doamnă 
curată ca un pahar".

în general, sînt căutate formele mișcării, atît 
cele evidente, „vulcanicele, neliniștitele pămin- 
turi din Pacific", cit si cele subterane, miste
rioase, ascunse în obiecte și contingențe : „Imi- 
hentul pericol ascuns ca un vierme în lucrurile 
cele mai familiare". Poezia, din acest punct de 
vedere, devine o aventură a recuperării înțe<- 
lesurilor și semnificațiilor pierdute ale obiecte
lor : „Obiectele vor căpăta pierduta lor semni
ficație / Agresiva revoluționara patină / Pe 
care o au în ele ca o trapă ascunsă". Demers 
iluzoriu, pentru că lucrurile însesi par distruse 
în esența lor ; o degradare lentă, irezistibilă 
roade „conturul obiectelor". Gestului de frene
tică libertate și retorică a dinamismului din 
Viitoarele mele aventuri („aventurile mele vor 
face ocolul marilor orașe / ca niște nave uriașe") 
i se opune o alunecare lentă, destructivă. abia 
perceptibilă în efectele ei : „soseste evantaiul 
în ochiul unui linx / ambasadorul cercului polar 
/ cu genele crăpate de noaptea boreală / să 
binecuvînteze ce ? — absurd / din pomii unde 
lacrimi mult mai seci ca lacrima de pe obraz 
încep / să curgă în castelele de lemne", opozi
ției inițiale static-dinamic i se adaugă 
însă o serie de polarități între diferitele stații 
ale mișcării, ca mod fundamental de ființare a 
materiei. Această țesătură de antinomii nu este 
totuși supusă unei coliziuni absolute. Subiacent 
se conturează o înceată dezagregare, o lentă si 
instabilă trecere de la o formă la alta, intr-un 
timp circular lipsit de repere. De aici pre
ferința pentru momentele nedefinite ale luminii : 
umbra, clar-obscurul, seara. Este părăsit tonul 
declamator. uneori strident • al unora dintre 
poeme, pentru exprimarea în surdină. Curgerea 
materiei, efasarea contururilor în lumea obiec
telor au corespondent prin pierderea individua
lității, a identității de sine în plan uman : „A 
travers. le cercle furtif l’ombre passe / un filon 
d’eau fuyant dans le sable / ton abscence brule 
sur mes vetements / (...) et mes cheveux

Conștiința 
interogativă

• ntitulîndu-și volumul recent apărut Po
ezii de pînă azi, Adrian Păunescu măr
turisește în mod deschis și ideea severă 
de selecție pe care o asemenea apari
ție o implică. Dar spre a ne oferi un 

alt curs al poeziei sale, autorul operează o ti- 
pologizare a așezării poemelor, urmărindu-și fi
loanele ideatice și sentimentale, surprinzindu-și 
structurile în : poeme concepute ca un fel de 
„ars poetica", poeme politice, interogații existen
țiale, erotice, incertitudini, căutarea sensurilor 
primordiale, manifeste, sinteze ideatice.

Volumul așa cum e conceput ne dă din plin 
imaginea unui Adrian Păunescu poet maturizat 
dar încă explosiv, precipitat de efluviile unei 
adolescente rămasă mereu neconsumată, cu o 
disponibilitate pe care o vom urmări în comen
tariul nostru, depășind cind va fi nevoie statis
tica sumarului și tipologia.

Volumul se constituie ca un eveniment și prin 
cele două articole ce-1 însoțesc : insolita prefață a 
lui Eugen Barbu, scrisă cu toate umorile roman
cierului' dar și cu obiectivitatea necesară și post
fața lucidă și tranșantă a lui Șerban Cioculescu.

Evoluția lui Adrian Păunescu în ultimele trei 
volume a fost echivalată cu un fenomen de re- 
vitalizare a liricii politice, ca o explozie lirică 
egală cu un torent, atribuindu-i-se o capacitate 
extraordinară de a emite, cu spontaneitate spec
taculară. cantități masive de imagini, bazate pe 
o retorică violentă, de tip muntenesc. Cu ase
menea aglomerări colosale de impresii lirice, 
slujind o estetică fluidă și rebelă era de aștep
tat ca poetul să-și consolideze o platformă lite
rară dintre cele mai ferme.

într-o accepție mai generalizatoare, poezia sa 
— așa cum o propune și volumul antologic, 
Poezii de pînă azi, apărut în B.P.T. — ar fi o 
armonizare a contrariilor sentimentale, o volup
tate lingvistică, o pasiune vitalistă a rostirii. 
Disponibilitatea și schimbarea registrelor nu e 
decît o modalitate a vitalității și spontaneității 
cu care acest poet produce explozii lirice, iu
bind cuvintele la modul torturant, dar scuturîn- 
du-se cu voluptate lucidă de fascinația lor.

Mai ales prin Istoria unei secunde (1972) 
Adrian Păunescu reafirmă la noi. într-o accep
ție contemporană, o bună poezie politică, poe
zia politică incluzînd în sfera ei și pe aceea a 
poeziei patriotice, adresate patriei și poporului, 
printr-o nominalizare simbolică. O primă carac
teristică a versurilor lui Adrian Păunescu. din 
această fază, decurge din destinația lor : solicită 
rostirea, lectura manifestă, impulsiunea orală. 
Sînt versuri tribunarde ce amintesc peste timp 
de tonurile lui Octavian Goga sau Aron Cotruș. 
Aici, în Istoria unei secunde, tara nu mai e un 
motiv de pastel sau de descrieri decorative ; 
tara devine expresia unui adevăr; istoria nu 
mai este evocată ca o drogare mirifică ci mai 
ales cenzurată si reformată prin reparații de 
ordin politic : „Acei ce pe Bălcescu nu I-au lă
sat să intre, / lăsînd să intre alții în tara maicii 
lor, / dorm liniștiți în praful beteag din cimi
tire / în fiii și nepoții trăit! nepăsători". Poema 
existențială a patriei, scrisă și mai ales simțită 
cu toată ființa e Da, mai avem ! : „Da mai avem 
cite ceva din toate, / și rîurile noastre prescurta
te / nu se mai varsă in străinătate / ... I Minu
nea noastră, tara noastră caldă, / Copiii noștri 
dacă-n riu se scaldă / și mortii noștri in pămint 
se scaldă. / ... / Da, mai avem cite ceva din 
țară, / Ceva Carpați și o apă tutelară / Și riuri 
ce nu vor să curgă-afară". Dacă primele poezii, 
cele din volumul de debut, erau intitulate ultra 
sentimente, acestea din urmă se pot numi, prin

meurent de tristesse". (Facem o paranteză pen
tru a specifica faptul că in demonstrația noas
tră am folosit si texte ce nu apar in acest 
volum, cum sint poemele in proză in franceză, 
dar pe care noi le socotim reprezentative, pen
tru poet). Lipsite de conținut, vidate de sens, 
obiectele iau un aspect „fantomatic". Este ul
tima treaptă a stării de dezechilibru dincolo de 
care urmează doar absența, simbolizată la ni
velul discursului liric prin „oglindă". Din bo
gata arie semantică a motivului transcriem doar 
o imagine și anume : „Un ochi transparent de 
halucinanta oglindire in el". Altfel spus o cir- 
cularitate a privirii care nu descoperă decit 
propria absentă.

Contrar exsanguitătii lucrurilor si sterilității 
oglinzii eresul apare ca un ceremonial al im-» 
purului. Reiterarea termenilor dintr-o anumită 
sferă semantică ar putea face obiectul unei in
terpretări psihanalitice': „Lupusul privit in 
oglinzi", „văduvii lubrici" etc.

Există însă și un stadiu al substanței unde 
transformarea nu mai inseamnă degradare ci 
principiu al unității. Obiectele sint pur si simplu 
obturate pentru a se elibera fluiditatea din ele 
și a se integra unui singur curent. Regnurile 
se topesc, devin semne ale aceluiași semnificat: 
„Ies barrieres minerales seront dechirees par 
les triples yeux vegetaux" sau „Privește-mă 
prin arborii de carne / de frunzele cărora se 
întunecă ospiciile / respiră si dormi prin arborii 
de came / dacă vrei să cunoști identitatea ab
solută a pasiunii și terearei". O mișcare de flux 
și reflux structurează materia poemului, fiecare 
element component al temei afirmind un simbol 
intr-un context, pentru ca. in altă unitate sem- 
nificantă să capete o semnificație opusă.

Un astfel de conținut organizat in perechi 
biunivoce, preferă figurile de sens (metaseme- 
nie, in termenii neoretoricii) ce ii inversează 
semnificația. un fel de afirmare a negației : 
„Am tăiat cuțitul cu degetul, am spart zidul 
opac cu privirea, sau m-am ridicat deasupra 
mărilor aproape în imprevizibilitate". Figuri tra
ducând în fond o dorită si posibilă solidaritate, 
contopirea subiectului cu obiectul sau cum 
spunea Breton „de-a atinge dintr-un salt naș
terea semnificantului". Salt încercat si aici, 
adoptat ca posibilă soluție într-o existentă pro
teică. întoarcerea si coborârea spre origini „ocea
nul", „marea", „globul de cristal", unde opozi
țiile se întîlnesc sau mai bine zis sânt in starea 
de „increat": „Superbele spectacole din fundul 
mărilor. Acolo unde curentii reci inundă curenții 
calzi" sau, acest pasaj din Spectrul longevității : 
..Se văd destul de clar arborii memorind ges
turi, ciinii memorind arome și tu însuti stran
gulând piersici înfloriți : se văd destul de bine 
în fundul globului de cristal neliniștitele mele 
mișcări la apropierea nopții, crimele reci, ale 
regiunilor reci Sau ale regiunilor temperate, ale 
sclavilor retrași să .soarbă aerul sigur". Etapă 
ce nu epuizează aventura poeziei ci reprezintă, 
doar un moment de relativ echilibru in ațgo- 
nautica'(formula îi aparține lui Nicolae Balotă 
care prefațează ediția) lui Virgil Teodorescu.

Dan Alexandru Condeescu

r-
_____________________

analogie, supra sentimente. Poezia sa politică e 
în esență romantică, exprimată in formule mo
derne, vizind să exprime ceva care să capteze 
nu să epateze, ceva care să aibă o aderență 
socială. Acestui neoromantic, ii trebuiesc agore, 
pentru a se exprima, poezia sa. solicitind o ges
tică posibilă în spații largi, nu poate fi rezu
mată sau înscrisă în albume, cel mult in mani
feste. orchestrate in game majore. Poetul, se 
comunică mereu, fără să fie un spectacular ci 
un tribunard modern. Pentru el nu există ade
văruri neexprimabile sau criptografice.

Cu Repetabila povară (1974) poezia lui Adrian 
Păunescu devine, în tot ce are mai caracteristic, 
și o obsesie a existenței țărănești, condiție a 
echilibrului intr-un univers bolnav. în comen
tariile, evident pamfletare ale poetului, ,. Mihai 
Viteazul /.../ este pedepsit de griul Țării Româ
nești". Un pamflet e dedicat fiilor de țărani 
care sînt chemați să purifice, la școli înalte, 
ca-n secolul trecut, spiritualitatea contempora
nă. în ciclul „Bal mascat" e intarsiată o răs
coală — la fel de simbolică — una din cele mai 
dureroase întrebări pe care și ie-a pus pînă azi 
un poet contemporan în fata destinului tragic, 
apocaliptic ăl țăranului în istorie : „Acel țăran 
mi-a apăsat Pe clanță. / Credeam că fuge de 
bătaia ploii, / dar el in casă mi-a intrat cu boii / 
și cu un plug băgindu-i in faianță /.../ Și mi-au 
arat figura, talpa, briul / căutind loc, să-nsămin- 
țeze griul". Chiar poemul ce dă titlul volumu
lui, dramatică interogație existențială, e o ob
sesie țărănească, primară, a părinților, temă 
rezolvată ca-n descîntece sau în bocete : „Cine 
are părinți pe pămint nu în gînd, mai aude in 
somn ochii lumii plingînd".

în volumul Pămîntul deocamdată, fără să eta
leze un miraj al constructivismului lingvistic, 
Adrian Păunescu scrie sonete grave, compuneri 
în formă fixă în care nu-1 interesează — para
doxal — decit conținutul. Formele severe ale 
speciei nu l-au temperat pe autorul Istoriei unei 
secunde și nici nu i-au limitat subiectele poe
tice, rămînînd la fel de spontan, tratînd sonetul 
ca pe orice altă formă poetică, neimpresionat 
de rigoarea gramaticelor prozodice. Materia poe
melor e socială (in majoritatea pieselor) ca te
matică, peste tot continuînd, cu aceeași sete 
absorbantă de cuvinte, idei poetice din unele 
volume anterioare. în forma sonetului, poetul 
toarnă conținuturi diverse, demonstrîndu-ne că 
specia ilustrată de Petrarca nu e o formă pa
radigmatică ci pur si simplu un recipient este
tic, luat, cu toată libertatea, în mod conven
tional.

Un sonet e dedicat, de exemplu, contradicții
lor ideologice ale lui Octavian Goga, altul, pam- 
fletizînd violent, in maniera lui Arghezi din 
Baroane : vorbește de „un valah cețos", plecat 
„prin lumea de motoare și de frigid progres" ; 
un sonet vorbește de „întoarcerea pîinii risipi- 
toare-n sat pe biciclete" (unul din cele mai 
frumoase ale cărții) și. în fine, un altul dedicat 
mizeriei războiului : „Am văzut iaduri, am văzut 
răii / Noi eram jos și soarta trăgea sus. / Noi 
bieții țărani români in spate-am dus / Căruțe, 
tunuri. Noi și dinșii. caii".

N-as vrea să se înțeleagă deloc că Adrian 
Păunescu repudiază gestica solemnă și galantă 
cu care inventatori dulcelui stil nou oficiau 
cîndva într-o Italie rămasă în stampe ; sonetul 
intitulat Degetele tale are o anume tinută par
nasiană chiar (parnasiană în sensul favorabil 
discuției noastre).

Dacă aici pasta poemului e o declarație 
madrigalescă, in sonetul Ev mediu de iubire, 

tulburător ca simbol, lucrurile sînt mai profunde 
si fantezia poetică mai liberă.

Poetul are deci și in această „con
strângere" formală a sonetului obsesia cuvinte
lor in libertate : „Domnesc peste ținuturi de 
cuvinte, / Pare că strigă gura și cind tace, / 
Poftiți cuvintelor, venit! încoace / La tronul 
meu de interjecții sfinte. (...). O cai ce trageți 
lumea inainte / Luați hamul meu sălbatic de 
cuvinte".

Pămintul deocamdată e un volum de poezii 
politice in care, intenționat, domină pamfle
tul. Adrian Păunescu încearcă o regenerare 
de conținut a sonetului cu riscul sacrifi
cării fluxului ce-i este propriu ca poet 
Torentele lui ..sălbatice" de cuvinte, de inter
jecții. de vocative devin uneori, aici, niște to
rente într-un fel amenajate, domesticite. Luăm 
un exemplu la intimplare : „Să fii țăran, să vii

Dialectica
sufletului

,.Dacă mă ințelegi-bine.
Azi cit timp mă înțelegi voi fi bucurot. 
Chiar fericit. Dar numai azi“.

luciditatea 
ideilor.

otrivit articolului de dicționar, antolo
gia este „o culegere de lucrări repre
zentative alese dintr-unul sau din mai 
multi autori, dintr-una sau din mai 
multe opere". Reținem din această 

definiție succintă principiul calității, implicat in 
caracterul reprezentativ al culegerii, principiu 
ce prezidează (trebuie să prezideze) la alcătuirea 
oricărei antologii. Se ințelege de aici că nu 
pot fi antologati decît autorii (în cazul nostru, 
poeții) valoroși, cei a căror operă suportă se
lecția. fără riscul pulverizării universului poetic. 
Așadar antologia tinde să ofere — și reușește 
în cazurile fericite — formula structurală după 
care ansamblul poate fi reconstituit. Starea 
poeziei — selecție din versurile lui Nichita Stă- 
nescu — este un astfel de caz fericit, care dă 
posibilitatea iubitorilor de poezie să aprecieze 
opera unuia dintre cei mai interesanti și va
loroși poeți contemporani. Antologia respectă 
criteriul cronologic, versurile urmînd ordinea 
apariției lor în volum. Din cartea de debut 
(Sensul iubirii), Nichita Stănescu reține noifă 
poezii, in care se disting ecouri din Labis (Pă
dure arsă), din Ion Barbu din faza vitalistă de 
dinaintea Jocului secund (O călărire in zori) 
dar si accentele personale ale unui lirism, cu 
discrete note elegiace, ivit din rememorarea 
nostalgică a virstei copilăriei. Odată cu urmă
torul volum (O viziune a sentimentelor) poezia 
lui Nichita Stănescu începe să se emancipeze de 
influente, asimilează modelele, își fixează tonul 
singular. Se declanșează acum complexul proces 
poetic de cunoaștere a sinelui și a universului, 
incursiune esențial dramatică prin 
demersului, „dans al sentimentelor" și 
cu dese schimbări la față ce alcătuiesc o ade
vărată dialectică sufletească, lpostaziată într-un 
limbaj liric seducător și original. Prima treaptă 
a cunoașterii o reprezintă erosul. * Serafică, 
diafană, generând stări de extaz iubirea este 
contemplată din exterior cu uimire, ca un sen
timent independent, efect al unei cauzalități 
misterioase ce ar putea restitui ființei echilibrul 
unității în antinomie : „Ce bine că ești, ce mi
rare că sint ! / Două cîrttece 
du-se. amesteeîndu-se, / două 
văzut niciodată. I una foarte 
spre pămint. / una foarte de 
tâ / în înfrigurata, neasemuita luptă / a minu
nii că ești, a-ntîmplării că sînt" (Cintec). Ar
monia se menține doar o clipă, atît cit si hime
rica ieșire din determinarea temporală: „Parcă 
am căzut din ore, / și-a rămas din mine doar / 
o mirare visătoare". (Oră fericită), pentru ca 
apoi, capacitatea de autoreflectare a conștiinței 
să nască îndoiala, criza de identitate ca efect al 
crizei de cunoaștere : „Deodată m-am trezit atît 
de departe / și de străin / rătăcind inapoia 
chipului meu / ca și cum m-ar fi-nvelit sim
țurile / cu relieful fără noimă al lumii" (Sfirșit 
de anotimp). Starea de criză se accentuează in 
poemele selectate din volumul Dreptul la timp, 
sporind tensiunea între termenii antinomiei 
poet-lume. deveniți pe rind subiect cunoscător 
si obiect al cunoașterii. Eul, adeseori dedublat, 
oscilează între atitudinea demiurgică („Mi-am 
întins privirea și ea a întîlnit un copac. / și el 
a fost") și resemnarea în fața hazardului ex’s-, 
tențial și a limitelor gnoseologice. Cu 11 elegii 
poezia lui Nichita Stănescu intră într-o nouă 
fază, caracterizată prin conceptualizare radicală 
și simbolistică abstractă, cu aspect aparent er
metic. Dar, la o privire atentă, scenariul deve
nirii se configurează. De fapt obsesiile rămîn 
aceleași (fundamentală este cea a unității, echi
valentă cu identitatea de sine) dar aici ele se 
esentializează, se sublimează, ajungind pînă la 
tonul apodictic din Elegia Intiia : „El este înlă- 
untrul-desăvîrșit / și, / deși fără margini, e 
profund / limitat. / Dar de văzut nu se vede". 
Prima elegie este un postulat al Esenței, sufici
entă sieși, imuabilă și de aceea eliberată de

diferite, lovin- 
culori ce nu s-au 
de jos. întoarsă 
sus. aproape rup-

Difuziune și... clasicizare
Urmare din pag. I

să arătăm că aspectele cu adevărat majore și do
minante. de departe, sînt cele pozitive. Altfel, 
nu ne-am putea explica în chip temeinic ma
rele și. de-acum. statornicul reviriment produs în 
conștiința opiniei publice de mai multi ani în
coace în ceea ce privește surprinzătoarea recep
tivitate la cartea literară românească originală, 
în stare, nu o dată, pe acest plan, să concureze 
de la egal la egal cu cartea literară clasică na
țională și universală. Dar tocmai o asemenea 
esențială mutatie circumscrisă in sfera largă a 
opiniei și gustului public atrage, credem, după 
sine obligativitatea examinării critic-lucide a 
formelor si mijloacelor concrete chemate să 
edifice cadrul material cel mai propice mani
festării acestui spirit de emulație. Nu ne îndoim 
că factorii, instituțiile specializate în materie de 
tipărire, difuzare și popularizare a cărții de lite
ratură își orientează atenția, cu competență, și 
în această direcție. De-ar fi să ne referim nu
mai la procesul editorial, e deaiuns. astfel, să 
reținem semnificativa aptitudine a literaturi 
originale pentru edițiile de mare tirai încă la 
întîia tipărire, impunînd nu arareori imediata 
sporire a numărului de exemplare într-o nouă 
ediție. Poate că si mai semnificativ — pe 
aceeași linie — este să subliniem propensiunea 
aceluiași tip de carte spre colecțiile de cel mai 
mare tirai. implicit, de cea mai mare popu
laritate, scoase de edituri. Remarcăm, astfel, 
simptomatica prezentă a unui notabil număr de 
scriitori contemporani în cataloagele cunoscute
lor colecții „Biblioteca Pentru Toți" (Editura 
„Minerva"). „Cele mai frumoase poezii" si ..Ly
ceum" (Editura ..Albatros"). „Romanul de dra
goste" si Biblioteca „Eminescu" (Editura „Emi- 
nescu").

îndrăznim totuși să afirmăm că — asa cum 
se zice — există loc pentru si mai bine. Cre
dem. de pildă, că stabilirea tirajelor la cea din
ții ediție ar putea beneficia de un plus de su
plețe si că factorii care decid datorează mai 
multă atenție și încredere diagnosticelor criticii 

in capitală, / Să-ți mal alini a morții tale tea
mă. / Să nu te bage nici portaru-n seamă, / Să 
taci vizind cum doctorul inșeală / La licitații 
pentru eite-o boală / Mai scumpă ca o clasă 
socială*.

Adrian Păunescu nu face experimente stilis
tice gratuite ci convertește totul la o idee, in 
care implică și gratuitatea estetică, pentru a 
salva sentimentul de echilibru al omului in 
existentă, pentru a vindeca de boli spiritul, pen
tru a reabilita poezia, considerată ca „trădător 
cin tec ambiguu" de care „depind prea multe". 
Problematică a contemporaneității, dialectică 
interogativă a cunoașterii, posibilitate de intuire 
oraculară a lumii de miine. torențiala sa deslăn- 
tuire patetică e a unui poet pentru care dicțio
narele conțin prea puține cuvinte.

Emil Mânu

conflictele și tensiunile devenirii. Cea de-a 
doua. Getica, reinvie un spațiu mitic, ne- 
conflictual, fericit, pentru că orice schim
bare in ordinea inițială se compensează 
magic, după legile pierdute ale unei mecanici 
celeste. Tot ce urmează se înscrie in devenire, 
are caracter antinomic și presupune opțiuni dra
matice. A treia elegie marchează ieșirea din ne
mișcare și intrarea inexorabilă in proces. Este 
și începutul conflictului cu realul, in egală mă
sură oferit și refuzat cunoașterii. (A cincea 
elegie), conflict ce închide drama opțiunii (A 
sase» elegie), lamento-ul structurii duale a 
ființei, obstacol insurmontabil în accederea ia 
absolutul întregului (A patra elegie), efortul 
disperat de cuprindere totală prin simțuri (A 
$apte„ elegie), viziunea noii geneze izbăvitoare 
(Elegia a opta), acceptarea destinului (Elegia 
oului, a noua) și. în sfirșit. superba definiție 
poetică a condiției umane din Elegia a zecea : 
„Dar eu sînt bolnav. Sint bolnav / de ceva intre 
auz și vedere. ' de un fel de ochi, un fel de 
ureche / neinventată de ere / Trupul ramură 
fără frunze. / trupul cerbos > rărindu-se-n spa
țiul liber / după legile numai de os. / neapărate 
mi-a lăsat / suave organele sferii / intre văz și 
auz. intre* rus» și miros ! intinzind ziduri ale 
tăcerii" (s.n.) Imperfecțiunea ființei face posi
bilă doar cunoașterea fenomenală, recomandată 
resemnat în finalul ultimei elegii. în Oul și sfera 
poziția fată de acest tip de cunoaștere incom
pletă se modifică. Această schimbare neînce
tată a punctului de vedere, metamorfozele eului. 
dedublările, forțarea limbajului, plurivalenta 
simbolurilor, nu trebuie să deconcerteze. Ele nu 
sînt scopuri în sine ci doar mijloace prin care 
Nichita Stănescu reușește să-1 conducă pe citi
tor. de cele mai multe ori. spre calea regală a 
marii poezii. Oul și sfera construiește, așadar, — 
cum remarca Eugen Simion — „o mitologie poe
tică a Cuvîntului". Incompletă prin simțuri, cu
noașterea poate fi totală prin“cuvîrit. încrederea 
în forța revelatoare a cuvîntului îl conduce pe 
poet la asociații semantice insolite, de netăgă
duit rafinament lingvistic, alcătuind un limbaj 
poetic cu o muzicalitate subtilă, ale cărui virtutl 
le dovedește din plin volumul In dulcele stil 
clasic.

în încercarea de depășire a limitelor existen
tei. de redobîndire a unității originare. Nichita 
Stănescu scrie Laus Ptolemaei. Poetul revine 
aici la limbajul abstract, sec. voit prozaic din 
Elegii. Rostirea este sentențioasă, poemele au 
aspectul unor prelegeri ex cathedra, deseori pa
radoxale. în care magister-ul nu admite replică. 
Din loc în loc. discursul axiomatic este între
rupt de Pastorale în stil folcloric, scurte mo
mente de destindere spirituală, după care pre- 
lectiunea continuă cu rigoare dialectică si sim
plitate gravă. Elogiul lui Ptolemeu este elogiul 
omului și al unui virtual univers umanizat, in 
stare pură, deschis cunoașterii.

în Necuvintele se dă din nou asaltul esențelor, 
dezghiocîndu-le din încremenirea noțiunilor. 
Lupta cu îngerul este lupta cu însuși cuvîntul, 
care odată învins, devenit necuvint, face posibil 
contactul direct cu obiectul ascuns în haina so
noră. își mărturisește astfel adevărul. ..Necu
vintele" permit comunicarea nemijlocită. cu
noașterea totală prin identificare și transmuta
ție. dar rezultatul este doar o calmă singură
tate : „Eu am trecut prin el. / El a trecut prin 
mine. / Eu am rămas un pom singur / El /Un 
om singur" (Necuvintele). Aventura cunoașterii 
se încheie cu un eșec în plan existențial. Tris
tețea demnă care se degajă transpare în Măre
ția frigului — carte ce reia tema destinului limi
tativ — în tonuri impersonale, glaciale : auste
ritatea ia locul lamentației, revolta cedează re
semnării. constatarea înlocuiește emoția pentru 
a semnifica afectiv distanța între exuberanța 
candidă a debutului și înțelepciunea gravă a 
maturității. Pe acest parcurs sentimental, un 
poet excepțional scrie despre oameni.

Valentin F. Mihăescu

literare. împrejurarea că — spre exemplu — 
ultimele cărți de proză, poezie sau critică ale 
unor autori avînd o cotă ridicată la ...bursa" co
mentariului critic cunosc si din partea cititorului 
o solicitudine sporită fată de tirajele cir
cumspecte ce li se acordă poate constitui un 
subiect de fructuoasă analiză. Cît despre pre
zenta scriitorilor contemporani în cataloagele 
amintitelor colecții de consacrat prestigiu, nu 
credem că exagerăm spunind că lăudabilele 
realizări deja obținute trebuie atent și, de ce 
nu, generos consolidate. Poate și cu prețul unei 
anume dinamizări și lărgiri a criteriilor ; ne 
gîndim astfel că se întîmplă uneori ca o carte 
de indiscutabilă vaioare să aștepte trecerea 
unui însemnat număr de ani numai fiindcă 
autorul ei nu a atins o virstă venerabilă, spre 
a putea fi, în sfirșit, demn de a figura într-o 
asemenea colecție. Pe de altă parte, socotim că 
sint genuri incă insuficient prezente în aceste 
colecții ; dramaturgia și critica literară, de pil
dă. Cu’ ■ puțin aceasta din urmă credem că e 
supusă unor tratamente nu întotdeauna dintre 
cele mai firești. Cu rari excepții, studiul critic, 
monografia și eseul de istorie literară (se înțe
lege, ne referim la cele viabile, temeinic întoc
mite), deși epuizate încă de la tipărire, și deși 
intrate in bibliografiile școlare, nu numai că nu 
prea au acces la marile colecții, ci. pur și sim
plu, majoritatea lor nu beneficiază de noi edi
ții. Situația este întrucîtva ciudată dacă ne 
gîndim fie și numai la faptul că se îngreuiază 
in chip nedorit însuși contactul cititorului cu 
punctul de vedere critic asupra valorilor și sem
nificațiilor literaturii naționale din trecut și de 
azi.

Fugarele noastre notații privind complexul și 
atît de caracteristicul proces de difuziune largă 
a tot ceea ce are viabil’ -literatura română con
temporană au drept temei convingerea că ma
turizarea. mai exact clasicizarea acestei litera
turi, în sens larg istoric, constituie un feno
men indubitabil ce merită a se bucura de cea 
mai mare grijă și sub raportul politicii edito
riale.

florin
costinescu

FINAL
DE SONETE

* *
*

Tu crezi in clipă, eu in veșnicii 
dreptate-ți dau ți tu imi dai dreptate, 
cind ne gîndim la timp redevenim copii 
pentru o viață ți-o eternitate...

Copilâroți din cale-afarâ 
din zi, Maria, ne prefacem seară...

* *

*

Să mai răminem in acest pronaos 
de aer zugrăvit cu vechi ferigi 
bărbatul ce te-a smuls din haos 
părere e, zadarnic il mai strigi...

Maria, ți durerile se-nsumâ 
nu numai huma peste altă humâ...

* *

♦

Nevinovat e pomul de roadele-i prea multe, 
nu-l dojeni că floarea-n nețtire i-a legat, 
nu-i măcina puterea silindu-l să te-asculte ; 
cu-n gest binecuvintâ-l că te-a îndestulat...

Nu l-aț putea o clipă in fața ta susține 
de n-ar fi fost, Maria, sădit, -crescut de tine...

* *
*

Să rizi inveți cum mersul altădată 
puțin cite puțin — nu țtie nime, 
de lume-n mari arene ețti chemată, 
se joacă-n cavalcadă pantomime...

De rizi prea mult, Maria, nu uita 
că bucuria-i, totuți, altceva...

* *

*

Adăogi crengi ți trunchiul le primește, 
de parcă el, in taină, le-a născut, 
și arborele după tine se rotește 
ți desenează-n aer un sărut...

Și joacă e la tine infrunzirea, 
unești, Maria, pacea cu iubirea...

* *

*

Oricit de singuri nu vom fi doar doi 
nieicind — ori poate după moarte, 
nu numai eu ți tu inseamnă noi, 
acest cuvint, iubito, ne desparte...

Nu-l mai rosti, Maria, pentru-o viața 
nevoia de-a fi singuri te dezvață...

* *

*

Nimic nu udâ lacrima să crească 
ea mai ales usucă, e povară 
— gindețte-te la arbori ți la iască — 
pe ger cumplit te țintuiețte-afarâ...

N-o refuza, Maria, o, nu cădea-n ispită 
ea are preț cu cit e mai trăită...

* *

*

Ce vezi acum alege de minciună 
spectacolul paietelor e-n toi, 
c-o mină risipește, cu-alta adună 
sint stele ți in cer ți in noroi.

Fii in alegere, Maria, ințeleaptă 
c-ades cu flori minciuna te așteaptă....

* *

*

Te dăruie-ntrebârii fără teamă, 
celei ce-n tine umblă-n disperare, 
nu altuia, ci ție dindu-ți seamă 
vei fi, iubito, liber val de mare...

Tălăzuiețte deci spre un răspuns 
căci întrebări, Maria, sint de-ajuns...

❖ *
*

Ce-i dincolo de nori I Săgeți aruncă 
de lingă brațul tău prea crude ierbi, 
a cui neauzită, grea poruncă 
se-ndeplinețte, ritual, mă-ntrebi...

Din tot ce săvirșețte veșnicia 
puține ințelegem noi, Maria...

V_______________ z
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In portul lui, ducea nu numai locul 
Și tot ce-avea in pază - strămoșesc - 
Cu florile, cu cintecul, cu jocul, 
Ducea și visul nostru, românesc.

De poți...
De poți iubi atît de mult incit 
Cu flacăra din vorbă și privirea 
S-aprinzi oricind și inima și cint, 
Atunci iubești, aceasta e iubirea.

De poți fi drept, atit de drept incit 
Să nu te-arate lumii Strimbătatea, 
Să-ți cintărești chiar faptele cu dramul, 
Atunci ești drept, aceasta e dreptatea.

De poți să urci cu cintul pin-la ceruri 
Să te audă stelele și luna,
Dar să te-audă și ai tăi, de jos, 
Aceasta va fi arta totdeauna...

Despre ai mei
Am pe pereți tabloul viu al tatii 
Și-al bunei mame de prin ani adinei, 
Așa ca-n vremea tinereții duse, 
Cum arătau la visele de-atunci.

Adesea, seara, stau cu ei de vorbă 
Eu alb acum, ei incă tineri fiind, 
Bâtrinul, tinăr, câutind spre mine 
Iar mama adincimilor zimbind.

îmi dau și-acum povețe, cite-o dată, 
Cu vorba lor, de taină, care-o știu 
Iar altădată imi iau mîna-n mină, 
De parcă scriu cu mina lor ce scriu.

Ades aud șoptind pe buna mamă : 
— Fii bun cu tata, nu-l mai supăra, 
Nu mai veni așa tirziu, acasă, 
Dă-I naibi de tutun, nu-l mai fuma.

Și-n orice seară-acum cind vin acasă 
Din drumul vieții după ce cinez, 
Mă duc afară și-mi aprind țigarea, 
Să nu mă vadă tata că fumez.

Străbunul

In orice zi, la truda lui plecind, 
El lua și ziua, cu tării de fier
Și o ținea cu dinsul pină cind 
Chiar soarelui i se ura pe cer.

Venind tirziu acasă, totdeauna, 
Deși era de vreme încărcat,
Ca urieșii lua in spate noaptea 
Și-o aducea punind-o peste sat.

Era puternic și cu lumea frate 
Iar pe obraji, acestei țări de stea,
El ii ducea cu drumurile toate 
Și riurile ce curgeau pe ea.

Vieții
Frumoasă ai fost viață, totdeauna. 
Chiar de mi-ai fost potrivnică in mers, 
Ce-a fost de aur, mi-ai lăsat de aur, 
Ce nu, cu mina timpului le-ai șters.

Ai fost așa, ca o iubită sfintă
Ce și-o urăști, dar și-o iubești nespus, 
Care te vrea și prăbușit in neguri, 
Dar și te-ajută să pășești mai sus.

Nu te învinuiesc, ci dimpotrivă, 
Te cint, te laud, dindu-ți înțeles,
Că lingă toate cite-au fost să fie 
Și pentru greu și bine m-ai ales.

Iți mulțumesc acum cind termin dmmul 
Ca m-ai tirit prin toate ce-au trecut
Și m-ai făcut să știu și ce e bine 
Și ce mi-ar fi rămas necunoscut.

Dar, fiindcă te-am iubit, să mai cint incă, 
Te rog frumos, oricit de greu ți-ar fi 
Mai dă-mi un an din viața viitoare
Și mi-l reții atunci, cind va veni...

e biroul Esterei — plecată la Bucu
rești să facă tirguieli și să salveze 
gloria — Matei descoperi în timp ce 
încerca să dea un telefon, un vraf de 
scrisori pe numele lui. Cine și cum 

aflase că el locuiește la vila Esterei de la
Buftea ? Nu-i cunoșteau refugiul decit oamenii 
cei mai apropiați, sora lui, Caramela, și Nelu 
Constantinescu. Scrisorile nu erau desfăcute, nu 
putea fi învinuită de indiscreție, dar de ce nu 
i le dăduse, de ce i le ascunsese de atita timp 7 
Nu, bineînțeles, nu din gelozie, era prea orgo
lioasă sau prea ocupată, sau prea încrezătoare 
în destinul ei de artistă ca să se coboare pină 
la un asemenea sentiment rudimentar. Expedi
torul prefera să rămină în anonimat, această 
reacție venea din psihologia ei de patroană care 
nu admite ca subalternii să-și cheltuiască ener
gia în probleme personale. Era convinsă că toți 
cei cu viață personală, care iubeau și sufereau, 
o trăgeau pe sfoară, „nu-și îndeplineau norma". 
De la angajații ei, Estera avea pretenția s-o 
slujească pe sa și numai pe ea, le cerea devo
tament cîinesc pină și in cele mai imperceptibile 
senzații. Moral — își spunea Estera este 
ceea ce-mi slujește mie. Puterea sau vanitatea 
ei erau nemărginite, ea știa să transforme pină 
și ideile cele mai înalte in animale domestice. 

De la primele rînduri, Matei Alexandru în
țelese că scrisorile veneau de la o femeie și 
încă de la o femeie îndrăgostită, dar din pă
cate nu atit de el — ci de frumusețea lumii pe 
care abia o descoperea. Scrisorile nu erau adre
sate neapărat lui, Matei simți asta, cu toată 
dorința lui de autoamăgire nu se recunoștea 
în descrierea necunoscutei și nici în ochii al
baștri cu care ea, in imaginația ei, îl înzestrase. 
Scrisorile erau mai mult un pretext pentru o 
teribilă, necruțătoare bucurie de viață care nu 
mai putea fi indiguită. trebuia să se manifeste 
cu orice preț, chiar cu prețul erorii, autoarea 
acestei scrisori, scrisori era mult spus, ețau 
mai mult niște fermecătoare monologuri, părea 
a fi o adolescentă legată mai mult de jocul de 
copilărie decit de presimțirea iubirii și Matei 
Alexandru trăia un destin foarte plăcut, destinul 
celui „răpit" și dus cu forța intr-o lume de 
basm. 11 bucurase și încrederea cu care necu
noscuta i se adresase, acea încredere fragilă și 
totuși îndelung elaborată pe care adolescenții o 
acordă 
se pot

teodor mazilu

ninsori 
din tinerețe

plimbare, dar ție... zău, nu știu, îți arde oare 
de joacă I...

La-Nuba

numai 
ridica

celor de virsta lor sau acelor care 
la inălțimea tinereții lor.

...Cind a ieșit din apă, a lăsat in urmă miros 
umed de alge și un val de prospețime care a 
inundat tot aerul dimprejur.

Apoi a inceput să povestească. Vocea avea 
mlădieri de catifea incit îți venea s-o mingii. 
Si curgea domol ca un fluviu african. Cred că 
Șeherezada povestea la fel... Altminteri sultanul 
n-ar fi avut minunata răbdare de-a o asculta 
o mie și una de nopți in șir.

Precis că de fapt era un mic spiriduș al pă
durilor. Știa tot, dar absolut tot despre „lumea 
celor care nu cuvintă". Poate fiindcă și cerbul 
și ceilalți confrați ai săi i-au împărtășit fiecare, 
cindva, cite o mare taină...

Dar zina mea cea mică se pare că avea și 
ceva legături de rudenie cu Sfinta Vineri, cea

Străbunul meu a fost așa ca țara, 
Senin, inalt și luminos ca ea.
In ochi purta cu pajiștea și vara 
Și iezerul din care cerbul bea.

Prea e frumoasă, peste fire, țara,
Prea e înaltă, tot prea strălucit
Și vreau, măcar acum cind sfirșesc drumul, 
Să pot și eu trăi ce n-am trăit... I

Coșbuc sau lirismul obiectiv
Urmare din pag. I

sifica fără putință de ieșire în raza unui epi- 
gonism eminescian, covirșitor spre finele vea
cului trecut. La acuzata lipsă de lirism sau. mai 
bine zis, la calificarea poeziei sale prin formula 
de lirism obiectiv, găsim un răspuns in nenita- 
tatele versuri ale lui Coșbuc : „Sint suflet in 
sufletul neamului meu / Si-i cint bucuria si-ama- 
rul“, versuri lipsite de orice retorică pentru cine 
cunoaște implicațiile profunde ale operei. Cin- 
tărețul naturii spațiului nostru, creatorul care a 
râvnit la închegarea unui epos național, intr-un 
amestec indestructibil de elemente apartinind 
mitului și legendei, literaturii populare și culte, 
psihologiei țărănești și faptelor memorabile din 
viața acestei clase nobile, a reușit intr-adevăr 
să inaugureze în literatura noastră acel amintit 
lirism obiectiv asemănător vocii (cu inflexiuni 
de destin) din corul operelor antice. „Lirismul 
în forma aceasta obiectivă (scrie G. Călinescu) 
există ca un mecanism etern al ingenuității u- 
mane, ca un hieratism al instinctelor. E un li
rism reprezentabil, o poezie teatrală, așa cum 
există un teatru de poezie. Mișcarea nu este 
exterioară, epică, simbolizînd acte de voință, ci 
interioară".

Arta foarte inventivă ca prozodie și de o mu
zicalitate impecabilă atrage după sine constata
rea că poetul transilvănean stăpînea perfect lim
ba română, cunoscînd în aceeași măsură ger
mana, greaca și latina. De la Karlsbad, unde își 
trata o boală de rinichi, poetul din Hordou călă
torește îndelung, prin Italia și-și însușește ita
liana în vederea traducerii și comentării Divinei 
Comedii, la care va lucra două decenii, traducere 
atît de apreciată pină azi. Georgicele si Eneida 
lui Virgiliu l-au reținut vreme îndelungată, lă- 
sîndu-ne echivalențe românești demne de origi
nal. Amintind poliglotismul său. trebuie remar
cat faptul că poetul avea posibilitatea să aleagă 
dacă s-ar fi lăsat influențat, din atîtea modali
tăți expresive proprii altor literaturi. Dar într-o 
scrisoare din 1888 către fratele său Aurel, Coș
buc scria : „Așa se vede că lumea toată din Un
garia și Ardeal mă consideră pe mine ca cel mai 
tinăr, dar cel mai bun poet din Ardeal (adică mă 
voi face, pină acuma numai am început bine) si 
asta de acolo vine că scriu poporal, am idei ori
ginale și cunosc limba si provincialismele bine" 
(s.n.).

Lirismul de sorginte socială, vindicativ al poe
tului. îl îndreptățea pe Nicolae Iorga să scrie în 
Istoria literaturii : „Coșbuc era un spirit grăni

ceresc. luptător, provocant, sfidător, un spirit 
brusc "și bătăios, și așa a rămas pină la sfirșit". 
Scrisul său reprezentativ pentru lupta si aspi
rațiile poporului îi rezervă in imaginația aces
tuia un loc privilegiat, astfel că după o lungă 
absentă cind revede locurile natale și ale pro
vinciei sale, unde lucrase ca tinăr. se bucură 
de o primire emoționantă. Să recitim ce spune. 
Goga in acest sens : „Mi-aduc aminte la Sibiu, 
cind a călcat intiiu după 20 și cițiva ani. palid, 
bolnav, neurastenic, copleșit de amintirile tine- 
reței. voluptatea revederii il durea. Se nemerise 
tocmai o serbare culturală, lumea dimprejur era 
adunată intr-o sală de conferințe. Mi-a cerut 
să-l duc acolo, fără să suflăm un cuvint. L-am 
dus. S-a retras intr-un colț de balcon si s-a pi
tit să nu-l vadă nimeni. Privea cu un tremur de 
pleoape in toate părțile, la țăranii din Rășinari, 
la costumele de la Săliște. la ceata de preoți, 
brîne albastre, brine roșii... O mișcare s-a pro
dus subit în sală, cineva l-a recunoscut, lumea 
întreagă s-a ridicat în picioare să-l vadă, să-l 
aclame. Deodată un glas de popă tărăgănat a 
început cintecul și într-o clipă femei, bărbați, co
pii s-au asociat și a cintat toată lumea și cînta 
și el plîngind : „Pe umeri pletele-i curg riu..."

Tonul de baladă al atîtor mari poeți români 
din epoca modernă nu este străin de cel al poe
ziilor lui Coșbuc ; faptul a fost relevat de exegeza 
noastră. Iată și o posibilă influență asupra lui 
Bacovia : „Așa-i de-ntunerec afară / Din cer un 
iad pînă-n pămînt / Eu cint tot un cintec d-asea- 
ră / $i-așa mi-e de silă să-l cint / Și tremur și 
n-aș vrea să-l cint, / Și-l tac, dar nevrînd, il 
cint iară !“.

In poeme cum sint Moartea lui Fulger, Nunta 
Zamfirei, Doina, Crăiasa zinelor, Noi vrem pă
mînt. Vara etc. geniul literar al lui Coșbuc este 
evident.

De poetul Zărilor de farmec pline ne amin
tește și marele Arghezi în Tablete de papagal : 
„De la un timp, din Gheorghe Coșbuc rămăsese 
o schemă palidă și fugară. 11 zăream ascuns in 
pălăria lui mare, trasă pe frunte. își pierduse 
băiatul, un flăcău. Lovitura fatalității -n-a cru
țat nici pe tata, nici pe poet. Fără voie, tirit 
spre sufletul lui de o turburare instinctivă, l-am 
salutat odată, făcindu-i loc pe o margine de bu
levard și ochii lui s-au uitat la mine speriați. 
I-aș fi sărutat mîinile. De atunci, de cite ori 
m-am încrucișat cu el, m-am descoperit cu în
chinăciune".

La 9 mai anul acesta s-au împlinit 60 de ani 
de la moartea nemuritorului George Coșbuc.

Deși nu te cunosc, mi-e dor de tine... Pe 
scurt, aș vrea să pălăvrăgim. Ce odihnitoare 
sint discuțiile fără de noimă, adică să spunem 
povești...

Ehei, ce-aț mai vorbi cu tine... Să ne-așezăm 
la o masă, față-n față, așa, ca .Jucătorii de 
cărți" ai lui Cezanne, tu cu vinul, eu c-o Pepsi 
și să ne punem pe taifas.

Să vorbim ore întregi despre tot ee ne-o 
trăzni prin cap, intr-o incintâtoare harababură ; 
despre nori, apă, ploaie, soare, flori, vini, nare, 
munte (ce melancolice sint subiectele astea de 
discuție tocite ca crestele Bu cegi lor...), despre 
Rimbaud și corabia lui cea beată, despre Ver
laine și cintecul lui inecat in plini de toamnă, 
despre cel mai drăguț cowboy ăia filmele 
western și mai ales despre nebunaticul ăla de 
vis al unei nopți de vară»

Apoi tu să te faci arcaș, >d te eheme Robia 
Hood ți să ciurtii eu idpefi otrăvite toată co
lecția ta de șarlatani celebri»

S-alergi spre mtne, să-mi zimbești, iar eu 
să-ți fac o reverență adincă ți să te compar 
cu o floare de seri sau, dacă vrei, cu ua crhaa- 
ghel plăsmuit din spumă de mare, ca Venus.

Apoi, fiindcă tot ce e prea mult și frtmas 
Strică, să ne supărăm nițel. Si iei o mină yrară, 
si fumezi eteric, cu privirea pierdută, eu dro
gații ți să te inert intr-un ocean de cupetăn»

„Iar te-ai cufundat in stele, și tn nori, și-n 
ceruri 'nalte

Tu m-ai prici de sus, ca pe-o puștoaică obraz
nică ce sint și m-ai trimite la culcare.

„.Tare mi-e dor de tine.
La-Nuba

Nemaipomenită moi e și ploaia asia. Pur 4 
simștiu te desființează, iți înhață deodată sufle
tul cind aici au prinzi de veste, il înfășoară in 
rafale ți pleacă cu el haihui. Iar tu rdmii ia 
fața geamului cu o mutră bleaga. Melancolie 
goală—

Pe timp de ploaie totul devine imposibil. 
Elastic, se intind distanțele și timpul, se tot 
intind șl nu se mai opresc. Rămii ața, cu coatele 
pe pervaz, suspendat in timp, cu durerea dis
tanțelor in suflet. Și singur, singur... Aproape 
unic.

Tu, de pildă, pentru mine, pe timp de ploaie, 
parcă te muți pe altă planetă. Capeți o fiziono
mie cețoasă de marțian și plutești undeva, în
depărtat, in mine. .

Pe ploaie mi-e imposibil s-ajung lingă tine, 
cu mintea. Am impresia că pe o asemenea 
vreme oamenii se baricadează în casă și devin 
pe dată serioși și inaccesibili... Gluma pe timp 
de ploaie sună strident, ca o vioară dezacordată.

Să citești scrisoarea mea cind afară plouă, 
nu-i așa, ce ghinion pentru mine... Cu sufletul 
strivit de umezeală, să-ți scape privirea printre 
rinduri, distrată, s-alunece vag spre geam și 
s-adoarmă in cele din urmă pe semnătura mea. 
S-ar zice că totul se duce de npă cind plouă...

Totuși, am auzit odată un cintec frumos, dar 
neînchipuit de frumos, despre ploaie. Dintr-un 
film cu cowboys... ,,Butch Cassidy și Sundance 
Kid". (Ce pur americănesc sună, nu ? Miros de 
preerie și galop de cal in ritm de jazz sinco
pat...).

E vorba în melodia asta despre o ploaie cu 
soare... O ploaie ștrengărească, care iți dă o 
senzație plăcută de boem, de destindere sufle
tească deosebită, de totală lipsă de griji...

E o șotie celebră, hoinăreala prin ploaie... Mal 
ales printr-o ploaie cu soare.

Eu, cum să nu, te-aș chema chiar acum la

Tanasis Fappai : .Adolescența*

din basmul cu Harap Alb ; cunoștea fel de fel 
de leacuri miraculoase. Știa să vindece o găr
găriță bolnavă, să salveze o libelulă de la înec, 
să crească viermi de mătase și să hrănească 
furnici. Crescuse chiar și șerpi. Probabil că de 
aceea sufletul îi era zvelt și neted — parcă te 
îmbia să-l sculptezi in marmură.

Știa totul despre acest minuscul strop de viață 
care e pasărea-colibri, despre Buck și Colț Alb 
și despre toată gașca de căței a lui Walt Disney.

Sensibilitatea ei era ca florile acelea fragile și 
singuratice de pe piscurile munților, călite în 
vint și ploaie. Ca floarea de colț... O sensibili
tate care n-avea timp să devină maladivă, 
fiindcă trebuie să știi, zina mea cea mică făcea 
și foarte mult sport. Chiar ți judo... Mi-a rela
tat un anume meci de judo teribil de palpitant. 
Povestea cu nerv și cu un haz nebun după care 
s-ar fi dat in vint toți crainicii sportivi. Adver
sarul ei (il știu destul de bine : un tip cu mers 
de felină și mișcări de cosmonaut in imponde
rabilitate) n-a opus nici cea mai mică rezistență. 
A fost, pur și simplu, la pămint.

Apoi a dispărut. A revenit. Cind am văzut-o, 
mi-am simțit sufletul în straie de dimineață.

...Și atunci mi-a spus ceva neasemuit de fru
mos. Mi-a spus că-i place să alerge în soare, 
cu părul răscolit de vint. Avea o bucurie atit 
de gingașă in zimbet, fața ii era de o lumino
zitate atit de mată și pură — incit numai Ra

fael, poate, (nu mint, zău, nu mint), ar fi reușit 
s-o picteze in momentul acela...

Avea in privire albastrul ferm din ochii tăi. 
Ei, ghicește cine e ?

La-Nuba

Uite, ninge ! Cum iți mai ride zăpada... Hai, 
zimbește-i și tu. Imbrățișeaz-o. Ineacă-te in alb. 
Dar vezi, mergi cu grijă, să nu strici liniștea.

...Inspiră adine tăcerea zăpezii pină devii și 
tu, in cele din urmă, tăcere.

Uită cuvintele. Zăpada n-are nevoie de meta
fore. O șoaptă numai și să vezi cum se supără 
fulgii șl fug toți de tine.

Lasă fulgii să ți se strecoare in suflet. Așa le 
place lor. Dar parcă văd că, pe furiș, vara din 
tine o să-i topească unul cite unul, pe toți.

...Iar dacă totuși vrei să te hirjonești cu zăpa
da. cheam-o pe zina cea mică. Presimt că ea 
e meșteră mare in jocul cu fulgii. Numai ea știe, 
cred eu. să le mingîie tăcerea, să-i prindă, aler- 
gind, din zbor și să-și atingă, ușor, obrajii de 
răcoarea lor.

Numai ea știe, precis, si te învețe arta jocu
lui cu zăpada.

...Cind ninsoarea o să stea, o s-adoarmă odată 
cu ea și tăcerea fulgilor. Atunci o să îndrăzneas
că să vină, in sfirșit, iarna.

La-Nuba

As vrea să-ți scriu frumos, să-ți scriu nemai
pomenit de frumos, cum n-a scris nimeni, vreo
dată. pe lumea asta, o scrisoare.

Să-ți scriu, de pildă, duios, duios de tot dar 
sa nu fie, mi-ar plăcea mie. o duioșie oarecare... 
Să fie o duioșie zburdalnică, gata in orice clipă 
să-și ia zborul de pe hirtie... Dar și adincă. nea
părat adincă. tot atit de adincă. eventual, ca și 
marea...

Sau uite, să-ți scriu vesel, să te poți juca cu 
cuvintele mele și ele. poznașele, să glumească 
cu tine, dar nu așa, oricum... Să glumească 
proaspăt. in torent, să le simți ca o rafală de 
vint rece, din acela care te amețește vara sus 
de tot. pe virf de munte...

Să-ți scriu, poate, serios și grav, cu tăceri pre
lungi. agățate între cuvinte... Și tăcerile să fie 
vii. atit de vii. incit să se simtă in ele. pulsind. 
sentimentele...

Cit de mult aș vrea, prietene cu cer de vară 
tn ochi, să-ți icnu frumos, cum nu se poate mai 
frumos...

La-Nuba
...Matei Alexandru avusese avantajul de a citi 

scrisorile, pe toate deodată, crezind astfel că 
poate să urmărească in liniște evoluția senti
mentelor. dar spre triste tea lui nu descoperi nici 
o schimbare de la o scrisoare la alta, nici o ră
bufnire pasională, nici un semn de nerăbdare : 
iubirea, sau iluzia iubirii, rămînea aeriană. În
depărtată. fericită cu ea lnsăsi. fără nici o grijă 
a împlinirii. Scrisorile necunoscutei erau din a- 
cele scrisori pe care oamenii si le adresează lor 
inșilor și nu au nevoie de răspuns. Iubirea necu
noscutei era pentru Matei o taină pe care. își 
dadea seama, nu avea dreptul s-o destrame. 
S-apoi prea multă cultură în aceste mesagii tan
dre. Rafael, Baudelaire. Rimbaud...

★

T cît€va zile primi o altă scrisoare de laLa Nuba pe care de data aceasta Estera o des
făcuse.

Eu. personal, am urît întotdeauna secretul 
corespondentei.

Ultima scrisoare era foarte ciudată, era o scri
soare pe care La Nuba o scrisese în numele lui. 
Extravaganta fetei nu-i plăcu, începu s-o pri
vească mai cu suspiciune, de ce atita imagina
ție ? Excesul de fantezie nu i se părea un semn 
prea bun. în această scrisoare Matei îi mărturi
sea că citise cu emoție întreaga ei corespondentă, 
că fusese impresionat de puritatea adolescentină 
a gîndurilor și a sentimentelor, și că. în con
cluzie. de abia așteaptă s-o cunoască. Dar mai 
ciudat era altceva. In Imaginația tinerei fete 
Matei nu părea prea ispitit de ideea unei „mari 
iubiri". își exprima fără echivoc. îndoielile, obo
seala. Argumentele nici măcar nu erau inven
tate. corespundeau, minus exagerările de rigoa
re. adevărului. Da. cam așa gîndea el. Dar cum 
de intuise toate astea La Nuba ? Vine o vre
me pentru un bărbat cînd fericirea e o zadar-
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După Nu sintem îngeri, Paul Ioachim 
revine în atentia noastră cu un alt 
text interesant : Goana. O dramă dură, 
tensionată, lipsită de menajamente sau 
idilisme. o piesă care consemnează 
criza unei familii. Fiecare din cei patru 
Manta este, în felul său, un caz : fie 
că suferă (Tatăl), se chinuiește (Fiul 
cel mare), luptă cu disperare (Fiul cel 
mic), ori nici nu mai are putere să 
lupte (Fiica). Asemenea Acordului lui 
Everac. Goana nu opune maniheist- 
schematic cele două sisteme politice : 
inadaptabilă Dincolo, Stela nu-și gă
sește nici aici locul imediat, speriată 
de solitudinea lui Chivu Manta, de 
conștiința încărcată a lui Sandu, de 
ambiția lui Marcu sau de nostalgiile 
erotice pe care i le declanșează Florin, 
vecinul îndrăgostit.

Replica iscusită, caracterele deloc 
comune, complexe, miza piesei, o si
tuează printre cele mai bune lucrări 
originale ale stagiunii. Este, bineînțe
les, meritul lui Paul Ioachim. dar și 
al lui Alexa Visarion care, tăind din 
text cu inteligentă și transformind e- 
sențial rolul părintelui, devine un ta- 
cit-merituos coautor al piesei și-un 
remarcabil autor al spectacolului din 
sala Studio a teatrului Giulești. Visa
rion are ca nimeni altul simțul pau
zei, al conflictului brutal, al ciocnirii 
temperamentale. O minunată fugă de 
banalitate este această reprezentație. O 
neliniște ...dramatizată. Un cuceritor 
joc de lumini și umbre, interpretat 
modern, cu talent, simplu de către cei 
cinci actori giuleșteni. în fruntea căro
ra se situează Corneliu Dumitraș. Rău
tatea lui Sandu, răzvrătirea lui, nepu
tința. ratarea, violenta au fost jucate 
de Dumitraș cu simt al măsurii și-al 
gradației, cu forță și. uneori, tragism. 
Traian Dănceanu a trăit resemnarea 

paternă, propunîndu-ne absenta — ca 
formă de manifestare a durerii. Ileana 
Cernat a alternat — într-una din cele 
mai bune creații ale ei — oboseala și 
isteria, liniștea și spaima. Iar Florin 
Zamfirescu si Adrian Vișan au știut să 
ascundă faptul că rolurile lor nu au 
fost la fel de generoase ca ale celor
lalți, integrîndu-le în circuitul de înaltă 
tensiune al reprezentației.

Ar fi însă de formulat două rezerve: 
1) decorul semnat de Octavian Dibrov 
este sub așteptări (dind impresia unei 
adunături arbitrare de mobile) ; 2) fi
nalul (piesei și-al) spectacolului este 
rezolvat cam în coadă de pește, specta
torii dîndu-și seama tirziu că repre
zentația a luat sfirșit. Ce-1 drept, ulti
mul cusur este amendabil...

Bogdan Ulmu

Gustul pentru înscenarea grandioasă 
n-a dispărut cu totul din cinemato
grafia americană. Dacă superproducții 
istorice nu se mai fac, dimensiunile 
personajelor fiind reduse pină aproa
pe de calapodul cotidian conform cu 
concepția democratică despre persona
litate, montarea spectaculoasă a rămas 
în atenția producătorilor care au mu
tat acțiunea de lingă piramidele Egip
tului antic, din Colloseum-ul Romei 
antice, direct in boeingurile, în buil- 
dingurile, pe autostradele sau, așa cum 
avem ocazia să observăm în acest 
Transamerica Express, intr-unui din 
trenurile care traversează America... 
Dacă o mulțime da oameni sint gata 
să se stringă în jurul unui copil pier
dut ca să vadă despre ce e vorba și 
ca să aibă ce compătimi, e de înțeles 
ciți spectatori se vor aduna la un film 
în care eroul, un biet om obișnuit, 
cade ca musca-n lapte direct în mij
locul unei aventuri colosale. Odată ur
cat in expresul transamerican, în bo
lidul care traversează continentul de 
la Los Angeles la Chicago, prietenul 
nostru eroul (blind, cu ochî albaștri, 
părul creț șl o naivitate cît se poate 
de cinematografică) se trezește încon
jurat de killeri, asistă la cîteva crime 
senzaționale, ajunge să omoare el în
suși cițiva inși (ca să se apere, desi
gur !) și e tot timpul în primejdie 
să-și piardă viața. E de înțeles că în 
această aventură el dă și peste femeia 
visurilor sale care are un zimbet teri

bil de trist și pe care viața a dezilu
zionat-o atît de tare pină acum, incit 
se agață cu disperare de el. Trebuie 
să recunoaștem că performanța e de-a 
dreptul remarcabilă, punind la soco
teală și faptul că în tot timpul acesta 
bietul om cade, sau e aruncat din tren 
de vreo trei ori nimerind intr-un su
perb peisaj natural, reușind să se în
toarcă înapoi tot de atîtea ori fie pe 
calea aerului, intr-un avion condus de 
o simpatică fermieră, sau cu o mașină 
a poliției...

La sfirșit asistăm și la o catastrofă 
spectaculoasă din care lipsesc victi
mele, sîngele și ambulanțele, produ
cătorii avînd grijă să nu ne încarce 
cugetele și cu un genocid inutil, gin- 
dindu-se poate că și miine mai au ne
voie de spectatori...

Dincolo de această schemă teribilă 
cu final fericit, filmul are umor, șl 
încă un umor de calitate — o detașare 
care va fi pe placul celor mai preten
țioși spectatori. Regia, jocul actorilor, 
dialogurile sint de-o superioară pro- 
fesionalitate și cînd vom adăuga că to
tul se petrece din cauza unor scrisori 
ale lui Rembrandt, se va înțelege mal 
ușor că filmului nu-i lipsește nimic.

Dar despre ce catastrofă e vorba 7 
Vom lăsa spectatorului bucuria să o 
vadă singur căci, dacă filmul nu va tl, 
artistic vorbind, o surpriză, poate că 
o catastrofă perfect regizată 11 va in
cinta.

Nicolae Mateescu

• In muzica ușoară un nume se in
stalează tot mai ferm in prim-planul 
preferințelor noastre : Gil Dobrică. A- 
paritie absolut originală — voce caldă, 
stranie, ușor guturală, prezență sceni
că de o „teatralitate" care îl prinde, 
dezinvoltură, ritmicitate specifică a 
melodiilor. Gil Dobrică este, după cite 
am aflat, un artist care a avut puterea 
să aștepte, mai mulți ani, în conul de 
umbră al popularității, pentru a apare 
brusc și a se impune în decurs de cî
teva săptămîni, la radio și TV. In a- 
cest sens, show-ul pe care l-a susținut 
pe micul ecran în urmă cu cîtăva vre
me a fost o convingătoare demonstra
ție in favoarea afirmației că ne aflăm 
în fața unui talent deosebit.

• Se numește Nicu Alifantis și e 
unul din cei mai îndrăgiți cîntăreți de 
muzică folk. Ultima apariție : In spec
tacolul : „Antena vă aparține", ediție 
realizată de județul Brăila. Pline de 
patos, cu inflexiuni imnice, amintim 
cintecul pe versurile lui Ion Nicolescu: 
„Trăiască România I Trăiască Tricolo
rul / Trăiască Alma Venus I Măria 
Sa, Poporul" sau „Țara de unde vin" 
pe versuri de Petre Ghelmez, premiul 
I al Festivalului cîntecului politic pen
tru tineret, din acest an. Talent auten
tic, Nicu Alifantis merge direct la Ini
ma publicului, poate pentru asta spec
tatorii, toți cei care il ascultă, fredo
nează odată cu el.

• Un lirism diafan străbate secven
țele emisiunii „România pitorească", 
structurată sub forma unei suite de re
portaje care aduc mai aproape de noi 
drumuri și priveliști ale patriei : o că
lătorie cu vaporul prin Deltă, (imagini 
de o neasemuită frumusețe, secvențe 
de excursie care te făceau in orice cli
pă să dorești să fii acolo), un repor
taj la Sarmisegetuza (ruinele stră
vechii metropole filmate în lumina 
melancolică a unei ploi de primăvară), 
„Pe Dealul Cetății" (teleobiectivul a a- 
dus foarte aproape de noi flora rară 
care crește In rezervația cu același 
nume, acele flori păreau ultimele la
crimi ale unui timp îndepărtat), „Pă
durea și noi" (secvențe pline de căldu
ră despre activitatea celor care îngri
jesc de sănătatea pădurii) au alcătuit 
împreună o emisiune foarte reușită, 
realizată de loan Ruș.

• Există In finalul filmului „Alice 
nu mai locuiește aici" o secvență care 
pare a ieși din firescul de pină atunci 
al întîmplărilor : Alice și David con
versed „în gura mare" peste capul 
clienților in restaurant, secvență ciu
dată, care potențează dintr-odată mij
loacele cu care e transpusă pe ecran 
povestea absolut obișnuită a Alicei. 
Filmul demonstrează cu prisosință că 
un subiect banal nu exclude niciodată 
un rol mare : dovadă interpretarea 
remarcabilă a Ellenei Burstyn.

Mircea Florin Șandru 
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nică risipă de energie, o dovadă de lipsă de 
bărbăție. Fericirea alături de La Nuba ca oricare 
altă femeie ar spulbera fericirea mai înaltă a 
singurătății, ar însemna să risipească tot ce 
reușise să agonisească pină acuma.

Trebuia să plece de la Estera dar nu știa unde 
anume să se ducă. La Caramela nu voia să se 
mai intoarcă. reîntoarcerea ar fi echivalat cu 
recunoașterea unei înfrîngeri. De cînd se zvo
nise că s-ar fi amorezat. Nelu Constantinescu 
devenise inabordabil, prezenta lui Matei l-ar fi 
stingherit, și cine știe poate vrea chiar să se 
însoare. Petrică Herman ar fi fost o soluție, el 
l-ar fi primit cu dragă inimă însă maghernița 
lui era prea incomodă pentru doi bărbați.

Estera, de cînd aflase că vrea să plece nici 
nu prea mai vorbea cu el asa că, jignită că tre
buie să-și calce pe inimă, îi spuse in silă arătind 
spre poarta dărăpănată a vilei.

— Te caută cineva...
Cu mișcări sigure, maiestuoase, netrădind nici 

o urmă de stînjeneală venea spre el o fată înal
tă, frumoasă, cu părul tuns scurt, îmbrăcată cam 
prea băiețește, cu blugi și o haină de piele, ti 
întinse mina si îi spuse :

— Eu sînt La Nuba. Am venit să te răpesc... 
Și-i strînse cu energie mina așa cum fac copiii 

cînd vor să pecetluiască o șotie pe care au de 
gind s-o ducă la bun sfirșit.

Matei zimbi intimidat si amuzat de claritatea 
cu care tînăra fată ișl exprimase dorința. Se pă
rea că totul fusese stabilit dinainte- acum n-a
veau de pus la punct decît amănunte de ordin 
mai practic. Aerul ei hotărlt. neînduplecat, de 
conspirator încercat, bănuitor și cutezător în a- 
celasi timp contrasta cu înfățișarea ei copilăroa
să, nici nu părea să aibă mai mult de șapte
sprezece ani.

Cind văzu că Matei o privește cu oarecare 
neîncredere. îi spuse, bătîndu-se ușor cu miinile 
pe piept cum fac oamenii care nu cunosc limba 
celuilalt și vor totuși să se înțeleagă prin semne 
sau sunete onomatopeice.

— Eu sint... La Nuba... și apoi silabisi ca să-i 
fie si mai clar. La Nu ba... ea lăsa impresia că 
numele ei are o putere magică, e de aiuns să-l 
pronunțe pentru ca toate tainele să se destrame.

Mai tîrziu. La Nuba, Înduioșată de stinghe
reala si nedumerirea pictorului deveni mai puțin 
misterioasă. Da, venise timpul să se desconspire. 
să se facă înțeleasă.

| — 11 cunoști pe domnul Zaharla Balaure. nu-1
un nume foarte frumos ?

— Și La Nuba e un nume foarte frumos... în
cercă s-o consoleze Matei.

— Da, nu te contrazic, e foarte frumos, dar 
l-am inventat eu. pe cind Balaure îl are de a- 
casă, din familie. El mi-a spus că ai nevoie de 
un atelier, că nu poți să mai stai aicea si La 
Nuba strîmbă din nas în direcția unde ar trebui 
să fie Estera. Da, și Balaure mi s-a plins de ea. 
zice că e formidabil de nesuferită... Eu in Bucu
rești sînt proprietăreasă și am nevoie de bani, 
denghi... se corectă ea încercînd din nou să fie 
cit mai explicită. Eu mă întrețin singură. Am 
bursă dar cărțile îmi toacă toți banii... il infor
mă La Nuba să pară cit mai matură și de ce 
nu. chiar puțin meschină. Și sînt și cîrpănoasă. 
îmi place să string bani la ciorap. îi părea parcă 
rău că aureola romantică se destrămase atît de 
repede. Vezi, e vorba de o afacere, încă de un 
business, n-ai de ce să te sperii. Am și eu un 
atelier, un laborator, am intrat la fizică nuclea
ră, dacă-ti faci și tu un atelier, arta și știința o 
să-și dea mina în aceeași ogradă. E o casă re
trasă, liniștită, avem și o mică grădină, e și 
puțin rustic. Mie mi-e cam puțin frică singură. 
Cu un bărbat în casă e altceva.

— Și părinții ?
La Nuba izbucni în rîs ca și cum pictorul ar 

fi spus ceva din cale afară de nostim.
— Se plimbă, pe malul Senei, cînd în sus. cînd 

în jos...
— Și tu ?
— Mie îmi place ^dcl, răspunse La Nuba și 

dădu din umeri, așa făcea întotdeauna cînd lu
crurile i se păreau prea simple, sau prea clare.

— Da, aș avea nevoie de un atelier, și o exa- 
mină iarăși pe La Nuba, de data aceasta însă cu 
o ușoară nemulțumire. Da. ideea ei era și bună 
și primejdioasă... Cine știe ce-o să iasă din toa
tă povestea asta. Nu prea are ea stofă de pro
prietăreasă. Dacă n-ar fi fost corespondenta aia 
misterioasă, infantilă, totul ar fi fost în regulă.

La Nuba îi bănui pe semne neliniștea căci se 
grăbi să i-o risipească.

— A ? te gîndești la scrisori, aia e o prostie 
de-a mea, dă-le încolo, e un obicei de-al meu, 
scriu la toată lumea, atît în tară cit si peste 
hotare. Odată i-am scris și lui Freich. fizicianul 
ăla olandez nemaipomenit... Am făcut un schimb 
de răvașe și cu Chaplin... Așa că... scrisorile sint 
niște copilării. Cînd îți place fizica nu mai ai 
timp de băieți. Și eu iubesc fizica... In fiecare 
dimineață, fizicienii de geniu se trezesc cu taine 
pe care nu le înțeleg, e foarte mult de lucru, e 
de lucru pină peste cap. Pină in anul trei mi-am 
propus să nu mă îndrăgostesc, nu vreau să-mi 
pierd bursa. Ti-am spus că sint omul banului... 
și pe tine am să te jecmănesc și am să te incarc 
la socoteli... Și zimbi cu zimbetul curat, deschis, 
nepăsător al oamenilor foarte tineri pentru care 

* răul e doar o idee abstractă, fără nici o legătură 
cu sufletul lor.

Apoi brusc își aduse aminte de ceva foarte 
important și incepu să fluiere a pagubă.

— Trebuie să plec. Am musafiri și eu stau 
aici, mereu fac cite o gafă...

La plecare, cind Matei o conduse pină la poar
ta vilei, ea îi arătă în depărtare o căsuță mo
destă. năpădită de copaci firavi, aproape o co
libă și îi spuse.

— Acolo stau eu la o mătușă, o femeie de 
treabă care tot timpul își citește corespondenta 
de amor din tinerețe. O bibliotecă întreagă are. 
pe vremea aia se scria mult. Rîdem amindouă 
ca proastele. Dacă te-ai hotărlt. mă cauți si În
trebi de* mine.

Și întoreîndu-se cu fața, spre el îi spuse cu 
solemnitate.

— Eu sînt La Nuba.
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posteritatea te va recupera din maldărul de

manuscrise

nădejdea
se bizuie pe alte posibilități

ne-o ia înainte inspre viilor
cind noi abia ne pornim ea a ajims de muR 
nu-i pasă nu știe de fruntarii 
e universală

bloch a făcut din ea un principia

arată calea direcția
e progresivă
dă înțeles

are de spus fi ea 
un cuvint greu

ne unefte ne stringe 
ne face liberi 
de ea ca de iubire 
nu te poți lipsi

cu ea ne culcăm 
cu ea ne deșteptăm 
la ea căutăm alinare

e răbdătoare 
e înțelegătoare 
e tenace

e cea din urmă 
din tot ceea ce 
pierdem

carmen francesca baneîu
DEBUT
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e gardul care despărțea curtea noas
tră de curtea vecină se așeza din cind 
in cind un porumbel cenușiu sau vrec 
giscă, care încerca să zboare. In 
curtea alăturată locuia familia tosi.

Păi Roza era bunica Iu’ Ingrid. lngn-c era tata 
lu' fetă lost. Fetă lost lucra la colecte. Insnd 
mergea la școală și era prietena mea. P*s Roza 
umbla înfășurată intr-o armată de fuste p o 
bonetă neagră. Pe dedesubt purta jupan ala 
cu apcă de ață subțire. In picioare avea șoeete 
de lină și pacini tricotați cu talpa de caucus 
Era durdulie și rumenă, cu un picior țeapăn, 
sprijinindu-se cu o cirjă la subțioară. Litre fus
tele ei trebuie că era tare cald, imi 1,t*' |"—**»
eu, văzind-o mereu cu piciorul ridicol pe un 
scăunel cind ședea cu coșul de nviele ir. poală, 
plin de ghemotoace de lină, tricotind ..

Păs Roza nu prea știa ce-i bătrinețea da 
vreme ce făcea criști cartofei atît de buci, pe 
care mă punea să-i inguit cu cooipoi de 
vișine. Avea o cratiță vrăjită In care cartof— 
făceau o crustă roșcată lucioasă și bine sairr».- 
toare. Cînd nu avea compot mă punea să-: 
măninc cu lapte prins dintr-o oală de lu*_ Tot
deauna mi-a plăcut laptele prins, dar mm ales 
■unetiu acela ciudat pe care 11 fac* Ln*ur= 
and o rotașii prin oală și-i atinge Bwguuic.

Păs Roaa făcea tot felul de minuni e oala 
el fermecată, tamăoară. gris smonng clîbui 
parfumat cu compot sau marmeladă, ar nacă 
nu fim pu șmoting in seara asta, pusea fi 
si.Țzr că urmează Pfait-°nkuchen care atxxreș'.e 
lot in era u ța ei P miroase a brtnză dulce de

vacă și a cine știe ce alte bunătăți cu care o- 
bișnuiam să mă 'dop pină la necuviință. 
Acasă, mama mă bătea că nu vreau să măninc.

Fetă lost avea un ciine '.up morocănos, fără t 
prieteni, afară poete de -Piți -e noastră, o cățea 
galbenă de rasă îndoielnică, in rest fată bună, a 
cu care mai conversa de peste gard. în afhră de 
ciine. fetă lost mai avea in spatele curții un 
hambar plin de cucuruz in care mă cățăram cu 
Ingrid, cu băieții Macovei și cu pistruiatul din 
colț. Pistruiatul care mă pira la mai că-sa cind 
il bateam măr Șj mai avea tetă lost un fel de 
cameră tainică la intrarea de sub poartă, pentru 
că nu v-am spus. familia lost avea o poartă 
unașă. boiută și verde. Dacă reușeai să ajungi 
la clanța masivă ți să împingi poarta, intrai in
tr-un fel de boi care linca cam anșpe pași. Din 
boiul, tot boiul. se făcea o cameră ciudată unde 
ținea fetă lost griul care-1 primea de la colec
tiv. Doar o dată mi-a fost dat să intru acolo, 
cind n-a scăpat de mine și a trebuit sa-mi dea 
drumul înăuntru. Căci acolo era secretul lui fetă 
lost care iubea griul cu o dragoste ascunsă. 
Și m-a izbit mirosul tui puțin reavăn, puțin 
mirosind a pămînt sau a cer, nici un știu bine, 
iar picioarele mele se tirau prin marea de 
boabe rumene care s-o spunem cinstit, mirosea 
mai ales a piine mare albă din cuptorul lu* 
păs Kati. A piine mare s-o ții cu două brațe, 
a criști cartofei și a gris șmoring.

Păs Kati. mama lu* Ingrid, avea părul prins 
in coc pe sub basma și ingriiea de găinile 
noastre cind plecam cu mama la oraș. Era o 
femeie de treabă, oarecum uscățică, tăcută, cu 
ochii negri. Cea mai bună pită din sat insă 
ea o făcea, tși sufleca minedle, iși schimba 
șorțul și-o frăminta cu tndirjire. Apoi o punea 
pe sobă să crească și pita se făcea cit o casă. 
Cind era coaptă o învelea cu un ștergar și o 
ducea in pivniță unde erau și dovlecii 
pentru porci pe care eu cu Ingrid li scobeam 
intr-ascuns și le puneam luminare înăuntru. 
Dovlecii rinjeau răutăcios. Iar noi ne jucam 
de-a Omul Negru, cum s-au jucat toți copiii. 
Omul Negru avea dinți de foc, minca piinile din

P'vnită și hibemțele vara, și se mai spunea 
despre ei e-ar bea singe de om. Ora copilăriei 
8 trecut. Omul Negru n-a venit.

Din ciad in rimi mergeam și in fundul gră- 
dfnh. *eoio «nde fetă lost și păs Kati prășeau 
cvcunzznL ki pălării de paie. Eu umblam
te dMtoti g săâ»eu. Ltgnd era domnișoară și 
purta fustă, Iar pistruiatul avea doar ehitoți. 
Cînd se făcn foarte cald, păs Kati cu pălăria 
de paăe aplecată pecie sapă ae dezmorțea și 
bea apA Ano tops mai departe. Fetă lost bea 
rarfec de te Mat.

Vărs timu in arșița de sfirșit ne duceam eu 
căruța la r.mț 1 era copt iar soa
rele băsea ia el nr de bănuți galbeni. Păs 
ftoea. cu ocheiaru rotunzi, negn. legați cu sfoară 
Intr-o parte, răminea acasă Făcea ertș*’ cartofe) 
sa a tricota carapi. Eu luam cite o pălărie de 
paie, nu-o puseam pe cap și mi se părea că 
Mimr-a- ma. tu ipar Seara mă cățăram pe 
muntele de cucuruz din căruță, Ingrid lingă 
mme iar fesă lost mina caii. Nu-i grăbea, 
cucuruzul era greu. Soarele ap^*a peste el 
acurgiadu-ee spre asfințit.

In serile ae toamnă time lnrrid eu. pistruia
tul din roit. uneon chiar LAie. Macov i. aju
tam ia deegtaso^i cucuruzul. Aluna păs Roza 
ne =a ate un vailing pun de floricele. La 
bucătărie ia tobă ardeau mocnit știuleții.

FaoniLa iese ou avea fintină. Nici not. Adu
ceam apă ±m vecini cu a găleată albastră 
rni,ituîtâ. Mami căra găleata intr-o mină, 
apieeată perne soid. Ape se legăna dintr-o parte 
mtr-alta. tresăita in găleată, iar dacă mama se 
grăbea, scăpa pe dinafară. Oricum se vărsa 
putină cind se 3ț>*ea brusc să deschidă poarta. 
Noi n-aveam boL nici boită ; <i nici măcar nu 
era rasa noastră. Din curte urcai niște trepte și 
ajungeai in *>ng. care btm nțeies era un cori
dor. Apoi intrai in casă, la spate, adică tot in 
curte. locuia familia Horga. In spate de tot era 
șura, in care nu era nimic. Din grădină, printr-o 
put ața. intrai in altă uliță. Și așa eram vecini 
cu OsrfectivuL

Dimineața, din curtea lui lost muțea roșcata 
Greii care ieșea la arbă. Noi n-aveam nici vacă 
î* rompăram lapu de la lost. Mama ținea o 
mulpiae de găini, de giste, de rațe. Găinile se 
scăldau in ni-ip. tăceau ouă. și ghemotod galbeni 
cu cioc sidefiu care piuiau in jurul cloștii legate 
cu o sfoară de gard. Pe sub gard era un loc 
scobit de riciiturile cleștilor ca să iasă puii la 
plimbare. Giștele plecau dimineața la baltă și 
aveau cite o pată de vopsea verde pe spate. 
Seara se întorceau in eird toate giștele sa*ului, 
vacile, caii și rațele. Toate aveau dte un semn 
de vopsea pe spate. Gele verzi ale noastre, cele 
cu roșu ale lu’ mama lull Horga. cele cu albas
tru Sie lu* Sas. Iar a lu’ lost nu aveau giște. 
Lipăiau încet pe uliță, giștele, se opreau in fața 
porților gigiind și cereau să intre. Vacile mugeau 
duios in fața caselor, dar cum la ora aceea tot 
șatul avea porțile deschise, intrau pe poartă 
incet mirosind împrejur cu balele curgîndu-le-n 
pămînt. Mai mugeau o dată a bun sosit, a re
găsire, apoi intrau in grajd.

Rațele noastre nu prea mergeau la baltă. 
Mama le făcuse un țarc, și-n țarc un lighean 
uriaș in care se scăldau. Nu aveam decît trei. 
Mâcăneau tot timpul cu glasul lor, uneori domol, 
alteori agresiv, iși cufundau capul in lighean 
apoi il scuturau in aer și iar il scufundau. Se 
legănau lipăind prin noroiul din țarc cu lopeți 
portocalii și se înghesuiau cind mama le 
aducea salată sau urzici tocate amestecate cu 
mălai. Cei mai frumoși erau bobocii.

Peste tot era stăpină Piți cățeaua. Fugărea 
cocoșul, se juca cu puii, lătra tot satul. Cind și 
cind stătea, de vorbă cu Hector, dinele lu’ In
grid. Ingrid avea două coade groase, lungi și 
obraji prea roșit Ingrid mă plimba in toate 
duminicile pe centru, de la biserică la primărie, 
la cămin. Mai ales la cămin unde erau și băieți. 
Cind avea să fie mare, avea să plece la oraș ca 
Lisi. Sora ei, Lisi lucra la fabrică. Nu se mări
tase și nici nu avea de gind. Fetă lost și păs 
Kati dădeau din cap cu tristețe. Păs Roza e 
bătrină, Lisi e la oraș, iar Ingrid vrea și ea să 
plece.

Gardul care desparte curtea noastră de 
curtea vetină e roșu, de cărămidă. De-a lungul 
lui e o grădiniță in care am sădit cu pistruiatul 
zahăr și gris. Care n-au mai răsărit niciodată. 
Porumbelul spălăcit l-a mincat pisica lu’ mama 
Iuli. Pe Piți am găsit-o intr-o zi la groapa de 
gunoi. Mama a tăiat toate 6iștele, rațele, găinile 
și ne-am mutat in tirg. „La toamnă merg la 
școală- mă mindream la toată lumea care avea 
timp să mă asculte. Ingrid s-a dus și ea la 
oraș. Lisi se mărită. în sfîrșit! Păs Roza face 
criști cartofei, se uită in gol și tace. Se gîn- 
deșțe. Și tricotează ciorapi. Păs Kati mulge 
vacile dimineața și face pită. Fetă lost merge 
la colectiv, întoarce griul cu lopata și-l mingiie 
pe Hector. Seara se duce la Mat. Iar eu îmi 
doresc □ vacanță lungă-lungă, să mă întorc 
intr-o seară cind fetă lost mină caii și păs 
Kati șade in căruță cu pălăria de paie căzută 
pe spate, ’nodată sub bărbie, deasupra pe 
cucuruz.

La coasă
In altarul unei văi răcoroase, dimineața, 

la coasă 
cind pe coama dealului ca un pindar 

luceafărul stă de pază.
Ierburi inalte cit umbra unui vultur zburind 

la amiază 
ți macii pe dealuri pribegind ca niște cai 

purpurii 
pe care satul i-a zvirlit in gura toamnei 

de vii.
In altarul unei văi răcoroase, acolo, 
unde pină și cintul de pasăre prinde 

rădăcini, 
țăranul tinăr, fratele mai mic al lui Apolo 
vine la sfirșitul fiecărei sâptămini 
să-și limpezească sufletul de freamătul 

tulbure al orașului.

Cosaș străvechi cu singele foșnind de-atita 
pace 

mirosul ierbii ii umezește plâminii 
ciuruiți de razele soarelui și-ale lunii. 
In pivnița unei văi cu iarbă lăptoasă 
să vii dimineața cu tine insuți la coasă.

Icoană din lemn
de salcîm
Cine sapă adine la rădăcina unui țăran 

bătrin 
de-un fuior de războaie va da, un cring 

de dureri, 
o rană pe care nici luna n-ar putea 

acoperi-o. 
Domni răi au dorit să-și incălzească averile 
cu astfel de arbori, 
de unde să știe că rădăcinile mele ard 

numai in pâmint 
și năvălesc primăvara afară sub forma 

griului, luminind.

In cimpie, prieteni, la izvoarele griului, seara 
o furtună de polen incepe-n albine 
și dropia ce se. numește luna 
umblă desculță prin ierburi ciugulind suav 

țârina.
In cimpie, prieteni, un țăran bătrin pare 
un salcim sortit să fie icoana patriei sale.

Rugăminte către tata
Tată, mama plinge iar pe vatră printre piinile 

de azi 
fiindc-ai ascuțit cuțitul pentru mieii albi 

și calzi.
Tată, vin pășunile spre tine ți pășunile sint 

roșii 
ca un răsărit de soare-n care s-au bătut 

cocoșii. 
N-auzi plinsul cum foșnește sfiriind in jar 

pe vatră, 
nu vezi cum iți dă tircoale iarba crudă 

și te latră, 
nu simți cum iți linge mina fiecare miel 

in parte ? 
mai amină cu un cintec ceea ce se cheamă 

moarte. 
Mai amină jertfa tată mieii-s sănătoși și puri 
eu credeam că tu nu tai decit lemne prin 

păduri, 
singele nu face bine lasă sîngele-n artere 
care zeu te locuiește și iți toarnă-n braț 

putere ?
De n-asculți de plinsul maicii și de moartea-i 

va răpune 
mieii calzi pe sub păminturi tot s-or duce 

la pășune. 
Mai amină jertfa tată flutură speranța-n miei 
și-n pășuni zvîcnesc de-o viață cei mai tineri 

dintre zei, 
care fiară-ți mușcă mina și îți freamătă prin 

singe 
cind din mieii sortiți morții unul ride și-altul 

plinge ? 
Mai amină jertfa tată să te rog abia mai pot 
mai amină pină cind cuțitul cu braț cu tot 
in lăstar va inflori pentru mieii albi și cruzi 
de jivina intristării incă linși și incă uzi, 
pentru mieii calzi și fragezi ce-i aduci iarna 

in casă.
Tată, moartea asta neîmplinită imi va fi 

de-acum mireasă.

radio

Prietenii mei au plecat departe. In 
tară, și-mi scriu de acolo, și-mi șop
tesc cu șoapta gîndului că nimic nu-i 
mai frumos pe lume decît acasă, că 
nu-i nimic pe lume mai cald, mai 
adine, mai minunat, mai dureros și mai 
năvalnic decît tara ta, locul tău. mîndra 
palmă de pămînt pe care te-ai născut. 
Și îmi mai spun cu gîndul prietenii 
mei că frunza-i tare verde, că izvoa
rele sînt repezi și că primăvara este 
atît de învolburată îneît nici o frunte 
n-ar putea să stea decît semeață și 
dîrză în fata el.

Geana zorilor mă deșteaptă îute. Lu
mină. De unde vine ea ? Privesc coroa
nele bogate ale arborilor și printre ei, 
ce par numai ai mei, ai noștri, se 
cerne raza ce nu are seamăn pe lume. 
Miros frunza, înnebunitorul miros al 
frunzei de acasă si aerul proaspăt din 
iurul ei aproape că îmi turbură vede
rea cu prea ascutita-i limpezime. Aca
să, dureros de acasă, ce bucurie. îmi 
6pun. ce acut simțim citeodată acest 
nemaipomenit cuvînt : acasă. Căci gîn- 
dul te-nvată : „Nu te duce de aici prea 
departe", fii „mîndru de iubire", pe 
„dureros de calde si dulcile tărîmuri" 
și niciodată nu uita „să-ți răscumperi 
lumina căpătată-n zori". Aceste tulbu
rătoare „învățături" aparțin tinerei și 
deosebit de înzestratei poete Mona Co- 
păceanu, una din cele trei poete pre
zentate în cadrul emisiunii Poetica

Poetica
(programul trei) purtînd de această 
dată titlul „Rîul, ramul...". Versurile 
Monel Copăceanu. după opinia mea. au 
tulburat peste măsură '. era în ele tot 
ceea ce cuprinde, cu adevărat. Iubirea 
fată de pămîntul românesc. Curajul și 
durerea, mîndria si tandrețea, gloria și 
hotărîrea de a izbîndi. Și mai aveau 
aceste versuri o forță, o uriașă forță 
care ar fi îndoit uriași copaci, și mai 
era o hotărîre și un curaj fără mar
gini. Un tînăr poet căruia îi dorim, din 
toată inima, un drum adevărat și glo
rios pe calea poeziei.

Celelalte două poete, înzestrate și ele, 
au dovedit că există talente autentice, 
viguroase. Ceea ce m-a impresionat in 
mod deosebit a fost franchețea versu
lui. purtînd în el o anume severitate și 
o anume asprime, binevenite amîn- 
două. Numele poetelor: Mariana To- 
mescu și Rodica Oprean.

Am recunoscut, anunțind această 
emisiune, glasul poetului Titus Vîjeu. 
Desigur, el este realizatorul acestei 
frumoase întîlniri cu poezia. Redactor 
al radioului de mai mulți ani, alcă
tuind frumoase emisiuni ale programu
lui III, el conduce, cu o rară modestie, 
din umbră, deosebit de interesante emi
siuni literare. Calde cuvinte de laudă, 
deci, lui Titus Vîjeu.

%
Ioana Diaconescu

plastică^
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Pictura lui Dan Constantinescu — 

care a expus recent la galeria „Amfi
teatru" o suită de lucrări — traversează 
un proces de clarificare și îmbogățire. 
Artistul, atent la experiențele înainta
șilor săi, menține in fața naturii o ati
tudine reținut contemplativă. Nu il 
interesează atit transcrierea impresiei 
vizuale directe sau a șocului provocat 
pe retină de contactul violent al lu
minii cu suprafața obiectelor. In pofida 
aparențelor, acest pictor inalt și slab, 
care iși leagănă continuu miinile in 
jurul corpului, parcă dorind să mai ex
plice cu ele ceva ce nu a apucat să 
exprime prin cuvinte, este un timid și 
un reținut. Privește lumea ca fotogra
ful prin teleobiectiv și pune între sine 
și ea tot felul de filtre, ca nu cumva 
aceasta să-i fie prea aproape. Pină 
mai anul trecut prefera acele filtre 
care lăsau să treacă din toate culorile 
posibile doar nuanțele griurilor. Pîn- 
zele sale excelau printr-un cenușiu 
discret, nu mohorît, dar în nici un caz 
nici foarte tonic. De la o vreme pare 
a se fi convins pe sine că tot ceea ce 
există în jur poate fi văzut fără timo
rare, așa cum este și că tonurile do
minante servesc de fapt cu precădere 
la sublinierea unei stări de spirit ce 
poate să vorbească grăitor despre na
tura actului creator și, implicit, a 
structurii psihologice și afective a ar
tistului. Ca atare el iși acordă ceva 
mai multă libertate în așternerea to
nurilor calde, face să țîșnească de un
deva, dintr-un unghi al pinzei, o pată 
de ocru sau de galben, parcă tocmai 
pentru a sublinia că. dincolo de ba
riera impusă razelor luminoase de 
ecranele protectoare deliberat așezate 
între obiecte și retină, lucrurile își păs
trează nealterate propria genuinitate. 
Modul actual al lui Dan Constantines-

Un pictor
deBaiat
cu de a percepe realitatea are multe 
puncte comune cu cel al regretatului 
maestru Catargi care, nu mă îndoiesc, 
ar fi apreciat acest stil sobru, lipsit de 
elocventă, nesedus de tentația gesticu
lației facile și a fragmentării impre
siei. Consecvența cu care acest tînăr 
pictor se străduiește să dea o încărcă
tură afectivă nouă unui mod tradițio
nal de a înțelege raportul imagine-na- 
tură este, cred, o dovadă a convin
gerii că pe așa-zisele căi bătătorite 
mai crește încă iarbă. Cîteva naturi 
statice splendide, în care problemele 
de organizare spațială și echilibru cro
matic sînt soluționate cu finețe și de
gajare. dau măsura justă a acestui ta
lent aflat în faza de deplină cristali
zare. Despre acest pictor vom mai 
auzi 1

Grigore Arbore

Tanasis Fappas : „Maternitate1*

(( muzică^
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Popasul bucurestean al pianistului 

sovietic Andrei Gavrilov va rămine cu 
siguranță întipărit adine în memoria 
celor care au avut ocazia să-i asculte 
neobișnuitul recital, la Sala Mică a 
Palatului. Recomandat de faima de co
pil minune si. mai ales, de premiul I 
cucerit la extrem de dificilul concurs 
„Ceaikovski", în 1974. putem spune că 
Andrei Gavrilov ne-a depășit au mult 
așteptările, căci la fiecare concurs — 
cu rare excepții — ia cineva premiul 
întîi.

Dacă simpla citire a afișului ne re
comandă un pianist cu o rezistentă ie
șită din comun, căci temeritatea de a 
cînta toate studiile de Chopin într-un 
recital este rareori întîlnită și mai ra
reori acoperită, fie si numai prin ca
pacitatea tehnică necesară, evoluția 
propriu-zisă a lui Gavrilov divulgă pe 
artistul de elită. în fața căruia tehni
cianul. desigur colaborator apropiat și 
inalienabil, pălește. ,

In deschidere. Andrei Gavrilov tși 
ia parcă avîntul cu cele patru 
Impromptus opus 90 de Schubert. El 
cheamă inspirația aici, unde atmosfe
ra calmă, visarea schubertiană găsesc 
un loc de întîlnire cum nu se poate 
mai potrivit cu muza. Centrul lor de 
greutate se dovedește a fi. in viziunea 
lui Gavrilov, cel de-al treilea impromp
tus — In sol major. Pianistul li relevă 
meditația senină, visarea cumva inge
nuă, antipodul retoricii de mare an
vergură oe care o pune în mișcare in 
Studiile de Chopin.

Ceea ce face nota distinctivă a in
terpretării lui Gavrilov în studiile de 
Chopin este mînuirea virtuoasă și de
plin regizată a tensiunii. Se poate spu

Regia
Virtuozității

ne că tînărul pianist re-creează aceste 
piese, în asa măsură descoperă și co
munică. într-o manieră de necontrazis, 
legături ascunse privirii fugare. Stu
diile devin scenele unui teatru de înal
tă clasă, verigi intr-un ciclu a- cărui 
dramaturgie penetrantă te înmărmu
rește. După primul studiu, parcurs voit 
detașat, ca un prolog, asa cum ultimul 
va fi un epilog, se succed tablouri den
se de expresie, eliberînd. în incandes
centa cintului. imagini de neuitat.

Intr-adevăr. Andrei Gavrilov are ca
pacitatea de a găsi timp și mijloace 
prompte ca. în viitoarea studiilor, aco
lo unde altul de abia ar putea rezolva 
problemele tehnice, să angaieze — cu 
o forță de transmisie unică — o ima
gistică zguduitoare. Concentrarea sa 
este electrizantă, răspunsul aparatului 
tehnic imediat, circulația impulsuri
lor între pianist, instrumentul său si 
public instantanee.

Teoretic, știam cu toții că studiile 
de Chopin nu sint doar studii de vir
tuozitate. dar pină acum nu întîlnisem 
pe cineva care să poată susține aceas
tă idee cu atîta autoritate si încă pe 
aria ambelor opusuri — 10 și 25. Pia
nistul cîntă cu o afectare metodică, 
folosită pentru a testa rezistenta ima
ginativă a materialului muzical pus în 
joc. Gavrilov practică așadar o regie 
prospectivă a materiei interpretate. 
Prin aceasta. Chopin este re-compus, 
restituit recondiționat bucuriei noastre 
de melomani. Cîte studii, atîtea eva
ziuni din contingent, din cîntatul ruti
nier, din căi bătute, din banalitate că
tre răspunderile marii sugestivități, a 
retoricii de înaltă clasă.

Costin Cazaban
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FRAGMENTE CRITICE

Sociologia romanului, 
romanul sociologiei

II
• G. Călinescu considera, se știe, că proza 

românească face prea multă sociologie și istorie 
și că este timpul de a o orienta mai ferm sere 
„psihologia caracterologici“ și „umanitatea ca
nonică". Insă tot el spune în altă parte că psi
hologia nu este posibilă în roman fără observa
rea socialului și că individul are o esență isto
rică înainte de a avea una metafizică.

Dezacordul dintre cele două propoziții estetice 
nu este, în fond, esențial, și soluția de împăcare 
se întrevede ușor. Recomandările lui Călinescu 
sînt și azi valabile, însă trebuie să observăm că 
mulți prozatori actuali merg în altă direcție și 
anume în sensul sociologiei și istoriei (in impli
cațiile ei politice). Apare, astfel, posibilitatea 
unui roman al sociologiei, variantă mai abstrac
tă a romanului politic, despre care am mai dis
cutat. Particularitatea lui ar fi că nu studiază 
umanitatea canonică și nici psihologia individu
lui, ci sistemul care determină și înlănțuie toate 
acestea.

Cît de viabile pot fi din punct de vedere es
tetic asemenea cărți ce izvorăsc din tîmpla unui 
spirit ideologizat care vede nu indivizi ci numai 
relațiile constrângătoare dintre indivizi ?

întoreîndu-ne la schema ideologică a Racului, 
observăm că Al. Ivasiuc consemnează un nu
măr de reacțiuni față de Putere, figurate și 
acestea prin niște indivizi care au psihologia 
opțiunii lor politice. Benevisto, fostul prieten al 
lui Miguel, este un birocrat în devenire, suspect 
de un fanatism ascuns sub alte culori ideologice. 
Și el prevede teroarea, ca metodă politică, de
osebirea constă doar în principiul de la care se 
revendică. Miguel nu găsește înțelegere în cercul 
vechilor lui prieteni de stingă și atunci caută 
în iubire un mijloc posibil de comunicare. Vizi
tează, în consecință, pe Tahereh, o tînără arabă, 
pentru a o avertiza de genocidul ce se pregă
tește. Tahereh unește fatalismul filozofic orien
tal cu fanatismul politic de extremă stingă. Ea 
reprezintă soluția violenței față de violența pu
terii, terorismul de grup contra teroarei insta
urate. Prozatorul deschide aici o nouă paranteză 
și prezintă alt mod de a privi puterea. Tahereh 
este o tînără intelectuală „tribalizată", o ilus
trație, parcă, o misticismului de corp preconizat 
de Norman Brown. Ivasiuc vrea să însuflețească 
teoria și s-o personalizeze printr-o biografie ac
ceptabilă. Tahereh este produsul moral al unui 
proces istoric : desolidarizarea generală a tinerei 
generații față de „logica dominării". Fiică de 
oameni bogați, Tahereh a ales aventura și tero
rismul ca formă de luptă politică. Tatăl este un 
derviș sufit care trei zile pe săptămină trăiește 
în civilizație, acceptînd toate convențiile ei, in
clusiv represiunea, iar alte trei se retrage în 
pustietate și se inițiază în meditație. Eli Erdu- 
ram, prietenul său, crede că spiritul european, 
unind existența și devenirea, aparența și esența, 
a transformat lumea intr-un paradox, de aceea 
trebuie distrus. El reprimă pe tinerii revoluțio
nari intr-un mod sadic : îi impușcă într-o gră
dină paradisiacă de la marginea orașului pen
tru a-i face să regrete mai mult despărțirea de 
viață. Tahereh s-a salvat fiind fiica unui om 
influent, dar a refuzat să devină o cadină și a 
ales calea guerilei urbane. Speră să nu moară 
înainte de a schimba lumea. Miguel vine la ea 
ca să afle „culcușul cald al vieții", dragostea și 
încrederea. Află o războinică neîmblînzită și o 
confidentă plină de exigență. Mina care știe să 
mîngîie știe să apese "Și pe trăgaciul pistolului.

Scena intimității lor este, epic vorbind, bună. 
Fiind posibilă încrederea este posibilă și co
municarea. Miguel explică tinerei femei evolu
ția sa politică, punînd totul pe seama orgoliu
lui, Intrind in mișcarea de stingă, n-a voit să 
renunțe la dreptul său de a opta, chiar împo
triva părerii majoritarei A fost jignit și atunci 
a trecut de cealaltă parte a baricadei, spre pu
tere. Dar i-a adus Puterea liniștea interioară 
pe care o caută ? Racul ne lasă să înțelegem 
contrariul. Trăind în preajma puterii, Miguel se 
instalează definitiv în imperiul fricii. Actele lui 
sînt condiționate, libertatea lui este provizorie. 
In sugestia acestei înlănțuiri totale a individu
lui de către mecanismul pe care îl slujește stă 
forța romanului lui Ivasiuc. Miguel, omul care 
a ales puterea, este prizonierul ei neliniștit. Nu 
poate face de capul lui nici binele nici răul. 
Totul se împlinește prin mijlocirea unui aparat 
complicat. Pus de Don Athanasios să conducă 
operația de represiune, Miguel este uluit de se
tea de singe a executanților. Miguel însuși nu se 
poate sustrage violenței și, arestat la aeroport, 
unde însoțise pe Tahereh, scapă în ultima clipă 
de furia militarilor. Voind să-și salveze vechii 
prieteni nu reușește decît să-i dea, pe toți, pe 
mina poliției.

Eșecul lui Miguel este absolut. Puterea nu 
vindecă de teamă. Dragostea pentru Tahereh 
fusese ultima reacție a psihologiei sale indivi
duale. Libertatea lui de mișcare în scurtul răs
timp dintre conceperea și executarea teroarei 
este o libertate supravegheată. Don Athanasios 
ii îngăduise, machiavelic, să-și exercite liberul 

arbitru ca să-i dovedească precaritatea și să-1 
desființeze. Miguel, „omul-anexă" din anti-ca- 
mera Puterii nu-i decît racul ieșit pentru o 
clipă din coș, simbolul unei metamorfoze mize
rabile. Scena din finalul cărții, de mare efect 
epic, trimite la proza parabolică a lui Kafka. 
Prozatorul, care nu lasă nimic ascuns, explici- 
tează simbolul : sub puterea teoriei, indi
vizii se transformă pe dinăuntru în niște ființe 
nevertebrate. Don Athanasios însuși, cu frica lui 
de lumină, intră în acest proces de trans-descen- 
dență : ochii bulbucați ai unui rac seamănă cu 
ochii dictatorului ascuns în umbră. Exercițiul 
teroarei degradează și victimele și călăii. Rîn- 
durile ce urmează sînt inspirate și dau un în
țeles mai profund parabolei politice scrise de Al. 
Ivasiuc :

„Miguel observă ceva 'care de data aceasta îl 
sperie și mai tare. Ieșit dintr-un coș, în căutare 
de puțină răcoare și umbră, aproape de picioa
rele lui se tîra un rac mare, cafeniu, care, i se 
păru lui, se opri o clipă să se uite la el cu ochii 
săi antediluvieni, de specie bătrînă de sute de 
milioane de ani, care se salvase din atîtea ca
taclisme geologice și biologice datorită perseve
renței sale tîritoare și mai ales acestei priviri 
tîmpe, a ochilor bulbucați și rotunzi, privire 
încă mai perseverentă decît oricare tîrîș, decît 
miile și zecile de mii de ouă depuse, ca să le 
dea doar cîtorva șansa să fecundeze, să nască 
alte ființe tîritoare și perseverente. Racul își 
continuă mișcarea răbdătoare și Miguel observă 
cum își ridică și apoi își lasă jos fiecare picior 
chitinos, tîrîndu-și burta umflată peste pietre. 
El, această ființă primitivă și străveche, era un 
beneficiar sigur al carnagiului din noaptea tre
cută, el scăpase din coș și se va ascunde undeva, 
căutîndu-și hrană, în loc să se înroșească în 
această dimineață undeva într-o oală în flă
cări. Atunci Miguel văzu, ca și capăt al pla
nurilor demente ale lui Don Athanasios, între
gul oraș, întreaga țară, colibele și palatele sale 
fastuoase, golite de oameni, pustiite, din putre
ziciunea cărora urmau să crească și să se în
mulțească jivinele, crustacei uriași ce urmau să 
stăpinească pămintul, reptile, și ele rămășițe ale 
unei epoci de glorie a casei lor încălzindu-se pe 
treptele crăpate de vegetație ce urma să crească 
nelimitată, întinzînd brațe vegetale către soare.

Trăiască — își strigă el tare, în sfîrșit ieșit 

INSTANTANEE

FILOLOGICALE (III)

Proverbe... traduse
tn descris cu un deosebit Interes car
tea Dicționar de proverbe român-fran- 
cez. alcătuit de Elena Gorunescu șl 
apărut in Editura științifică și enci
clopedică. București. 1978. In ordine 

alfabetică, după Prefață, ni se dau nu mai pu
țin de 2 732 (două mii șapte sute treizeci șl două) 
zicători. intli in limba noastră si apoi in limba 
franceză. Desigur, nu toate au pretenția să ne 
ofere texte identice, dar se urmăresc și se reali
zează de cele mai multe ori echivalente remar
cabile.

Să luăm insă de pildă zicala noastră de la 
n-rul 2 728 : „Ziua bună se cunoaște de dimi
neață". In franceză, urmează două proverbe, care 
traduse literal, ar suna astfel : „După incenut 
putem prevedea sfîrșitul" si „Cunoaștem meș
teșugul la lucru" — sau „după lucrare". Nu e 
chiar sensul exact, deoarece zicala noastră, lua
tă la propriu, iar nu la figurat, implică și un 
vechi fond de credințe populare, ca acela de 
„călcare cu dreptul". Prima variantă franceză 
e totuși mai aproape de înțelesul vorbei noas
tre din bătrâni, iar cealaltă, mai îndepărtată. 
Autoarea se putea lipsi de aceasta din urmă.

Prostului i se dedică un număr impozant de 
proverbe : treizeci și două. Să vedem dacă nu 
cumva învățata autoare nu a tras, vorba aceea, 
peste treizeci si unu.

Întîiul : „Bărbierul învață meseria pe capul 
proștilor". In franceză : „Se învață rasul pe 
barba săracului". Bun ! Aci prostul are înțe
lesul omului din popor, firește sărac, pe barba 
căruia îsi face ucenicia începătorul, nesfiindu-se 
să-1 mai si taie, pînă o învăța.

Prost, in limba veche românească, era omul 
din popor, iar prostimea, majoritatea covârși
toare a poporului nostru, țărănimea.

Mai puțin sigură este echivalenta franceză 
(n-rul 2152) : „nebunul nu va fi niciodată cu 
minte", la zicala noastră : „Prost se naște, prost 
crește, prost moare". Nu cumva și aici cuvin- 
tul prost inseamnă om din popor ?

Așa ar reieși din exemplul imediat următor : 
„cînd ești prost, ești pentru toată viața", al că
rui echivalent românesc ne e dat : „prost tră
iește, fără nume, prost se duce și din lume". 

din indiferență — lumea nesfirșită a racilor, 
imperiul crustaceilor, pentru care un milion de 
ani de viață omenească urma să fie un accident 
neinregistrat în memoria lor nătîngă, care 
de-abia într-o asemenea durată de timp învă
țau vadul unui rîu și un adăpost umed pentru 
ouă Trăiască ochii rotunzi și bulbucați, indife
renți la orice, în afară de hrană și umezeală, 
de umbra marilor pietre de rîu".

Este inutil să căutăm în Racul personaje me
morabile, lipsind analiza stărilor psihologice și 
a stărilor de conștiință cu care ne-a obișnuit ro
manul modern. Personajele reprezintă elemen
tele unei scheme și de aceea n-au pregnanță și 
nu se pot înțelege decît în funcție de toate la
turile narațiunii. Don Athanasios nu este (și nu 
poate fi) un dictator individualizat, el repre
zintă Teroarea. Puterea ce fabrică neîncetat for
me de represiune, el prefigurează, pe scurt, por- 
tretul-robot al Dictatorului scelerat într-o 
epocă de criză a conștiinței moderne. Fernando 
este liberalul care se lasă flatat și abdică lamen
tabil de la principiile sale. Miguel întruchipea
ză inteligenta tînără care gravitează in jurul 
puterii și. detestînd-o, o servește. Adevăratul 
erou al cărții este Marele Mecanism al unei is
torii mici. El n-are grandoarea mecanismului is
toric din piesele shakespeariene, violența ei as
cunde ridicolul, amplitudinea teroarei este dis
proporționată. Iată de ce Racul dă, indirect, o 
sugestie de demență și cădere a unui simbol ne
gativ care, altădată, putea lăsa impresia de mă
reție (o măreție a Răului). „Principele" tre
mură el însuși de frică în umbra unui aparat 
abject care, după Brown (consultat probabil de 
Ivasiuc) ar întruchipa „politica păcatului, cinis
mului și a disperării".

Voind să sugereze toate aceste complicații ale 
istoriei politice modeme. Al. Ivasiuc a scris un 
roman demonstrativ, nu lipsit de substanță, 
cum s-a spus, și nici de inteligență epică. Este 
o carte ce se citește mai ușor decît celelalte, 
intriga fiind mai bogată și desfășurarea epică 
mai rapidă. Racul reprezintă ,într-un anumit 
sens, o împlinire (împlinirea, prin simplificare, 
esențializare) a unei idei, traduse într-o operă 
de ficțiune ce refuză, programatic, complica
țiile ficțiunii. Nu-i, cu toate acestea, un ro- 
man-document, pentru că, voind să dea o ima
gine generală a istoriei, evită culoarea și deter
minările unei istorii concrete. Ficțiunea ope
rează în planul abstracțiunilor și propune, la 
urmă, un model pe care cititorul ar trebui să-1 
individualizeze prin propria experiență. Aceasta 
mi se pare a fi ambiția lui Al. Ivasiuc, sensul 
ultimului său experiment romanesc. Racul nu-i, 
evident, o capodoperă, dar este o carte în care 
febrilitatea intelectuală a lui Al. Ivasiuc se de
finește admirabil.

Eugen Simion
Erată. In articolul nostru anterior se va citi 

corect : „...o parabolă care se folosește...".

Aici sintagma-cheie este fără nume, adică toc
mai omul din popor, pe cind reprezentantul 
claselor privilegiate are nume cu particulă, 
nume sonor. Prostul, așadar, fără nume, nu e 
prost de cap sau de minte, ci omul de modestă 
obirșie socială. Proverbul românesc exprimă fie 
disprețul ciocoiesc. Ce o amară înțelepciune 
populară. Același dispreț a generat poate și zi
cala românească (de La n-rul 2154) : „Prostul 
cind il bagi in seamă, se inaltă-n sus de-o 
palmă". Echivalentul francez propus este : 
„mingile un ciine. el se va gudura". Sensul a- 
cestui din urmă proverb e insă altul : Îndemnul 
tipic francezului sociabil, la afabilitate, pentru 
obținerea reciprocității !

Ca si Mircea M. Duduleanu. care a dat ca 
zicale in culegerea ca recentă : Proverbele lu
mii despre calități si defecte. (Editura Alba
tros, 1778 colecția „Cogito") citate din marii scrii
tori (vechi, numiți, moderni, nenumiți). Elena 
Gorunescu ne propune printre altele, mult cu
noscutul vers al lui Boileau :

„Un sot trouve toujours un plus sot qui 
l’admire" (un proșț găsește oricînd unul mai 
prost, să-1 admire) cu echivalent la proverbul 
nostru (n-rul 2 156) : „Prostul cu prost cînd tră
iește lesne se ingăduiește". Or. Boileau, în lupta 
lui literară cu prețioșii, se lega de scriitorii 
fără valoare reală, admirați insă de alții, fără 
gust literar clasic. De la acest sens restrictiv, 
versul proverbial a putut lua o valoare de or
din generat in care e vorba și de prost, dar 
si de un prost mai mare, tar nu la egalitate, 
ca in zicala noastră.

Spre marea mea mirare, aceeași echivalență 
franceză ni se propusese și la n-rul 2 127, pen
tru textul românesc : „Porc la porc mai curat 
se pare, și măgar la măgar cu glas mai fru
mos".

Mai menționăm că la indice, acest nr. 2127, 
nu ne trimite la prost, ca in versul-dicton al 
lui Boileau. ci la porc I

Așa-i trebuie, cind e cap de linie !
Cartea este totuși foarte instructivă : ade

seori probantă, alteori invitînd la dialog.
Șerban Cioculescu

CARTEA DE DEBUT

Nuvele și povestiri
• Nuvele și povestiri se subintitulează volu

mul de debut al lui Radu Tuculescu. Portocale 
și cascadori (Dacia. 1978). Sînt douăzeci de 
proze, cea mai lungă de 40 de pagini și cea mai 
scurtă de 4. Intr-un dialog inclus în bucata 
Biblioteca sau toată lumea e artiști vedem pe 
cineva optind pentru proza lui Hemingway („to
tul trebuie să curgă precum intr-un film poli
țist. așa cum face scriitorul 'acela formidabil. 
Americanul, cel mai mare prozator pe care l-am 
citit vreodată") dar și pentru aceea a lui Faulkner 
(„proza trebuie scrisă cu dibăcie. acțiunea să 
se desfășoare pe vreo două-trei pagini, apoi 
brusc, să fie întreruptă, vorbindu-se despre alt
ceva. aparent fără vreo legătură cu cele prece
dente. din nou se va relua prima acțiune si uite 
așa. cititorul va fi într-o permanentă tensiune"). 
Autorul face pe erou, un subdirector, să con
funde pe cei doi romancieri si să se declare 
pentru cel de-al doilea, așa cum l-a Înțeles sau 
mai curind nu l-a înțeles el. Modalitatea e iro
nizată cu propriile-i argumente. întrucît teore
ticianul e întrerupt. în timp ce vorbește, cu pro
bleme sportive :

..— Inefabilul să primeze, iar sfîrșitul roma
nului. obligatoriu, e învăluit în mister. Să fie 
simboluri ! ! Scriitorul să-1 atace pe cititor nu 
direct, ci mai pe ocolite.

— Exact ! Ați văzut meciul de ieri, nu ?
— Da, măi, ce imposibili jucătorii ăia de la 

Drugul, n-au nici un stil, joacă brambura.
— Atacanții sînt niște nulități.
— De nu era Răpeau în poartă. înghițeau o 

bătaie la scor de handbal. Niște înerezuti care 
nu duc deloc o viată sportivă !

— Ultimul roman al Americanului e formida
bil. o capodoperă, l-am citit de două ori ca 
să-1 inteieg. și pină la urmă am reușit Cu toate 
că nici acum nu prea sint in clar cu unele pa
saje. Are un mod exhaustiv de a privi lucru
rile. dar știe și să-ti lase unele laturi fără ex
plicații. așa-i ?“

Majoritatea povestirilor lui Radu Tuculescu. 
împrumutind ceva din această tehnică, sînt in
teligibile. Un nou angajat la o primărie e in- 
sărcinat să procure fin pentru animalele circu
lui venit tocmai in oraș. I se spune să plece 
cu autobuzul în satul cel mai apropiat, la o co
lectivă. în mașină, un tinăr șofer povestește 
cum a fost concediat din cauză că. rupindu-i-se 
bara de direcție, a nimerit cu camionul intr-un 
șanț — în vreme ce toti consideră că s-a pro
cedat neprincipial. Frina autobuzului cedează și 
autobuzul o ia cu viteză la vale. S-ar fi întim- 
plat desigur o nenorocire dacă șoferul concediat 
n-ar fi intervenit și condus el autobuzul pînă la 
terminarea pantei. Funcționarul ajunge la desti
nație. rezolvă pe loc problema cu finul si nu se 
mai întoarce la birou, anuntind doar la telefon 
că misiunea sa a fost îndeplinită. Va fi readus 
in serviciu șoferul dat afară ? întrebarea ră- 
mîne fără răspuns, călătorii promiteau să-i ia 
apărarea. Interesant este că autorul are sensul 
gratuității literaturii. Povestirea sa are acest 
început: „Multi vor spune la sfîrșit că întîm-

Cultură și
Urmare din pag. I

tului cultural (lato sensu)- va așeza în viitor 
jocul predominanțelor intr-o ordine previzibilă, 
controlabilă de către societate în sens umanist 
Scurtarea săptâminii de lucru, acordați cu în
florirea in ritm exponențial a creativității ob
ștești, prilejuită de etapa actuală a Cântării 
României, constituie încă de pe acum un indi
cator al armonizării consumului social.

Sub bolțile bătute in stele și mirezme sfrun
tate de liliac și arii țîșnite avîntat în lieduri de 
privighetori, armindenii lui '78 aduc prinosul de 
afirmare a lucrării izvorîtă din armonizarea 
obiectelor de cultură și civilizație. Acum, în mai, 
la București s-a redeschis o Expoziție de carte 
și de mijloace de informare și educare a oame
nilor muncii, in sala „Dalles". Afirmam că primă
vara omul lucrător însămînțează spre a culege 
toamna. Ciclic, permanența aceasta este și a lu
crării de suflet și imaginație, a creației spiritu
ale. Inaugurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele țării, și anul acesta Expoziția se 
înscrie ca un eveniment remarcabil al spiritua
lității românești. In prezența a numeroși oameni 
de teatru și film, lucrători în presă, la radio și 
televiziune, scriitori, artiști plastici și muzicieni, 
secretarul general al partidului a felicitat pe 
organizatori și a dat o înaltă apreciere contribu
ției specifice a creatorilor la educarea poporului 
în spiritul patriotismului socialist. Totodată, a 
fost subliniată necesitatea de a fl în continuare 
îmbogățite conținutul și stilurile, modalitățile de 
expresie, întreaga creație cultural-artistică, cu 
scopul nemijlocit al educării maselor largi popu
lare, cît și în vederea unei mai substanțiale 

Dlarea mea e cît se poate de banală, că nu are 
nici un haz deoarece majoritatea o cunosc si 
lucrul cel mai grav, am răpit timpul prețios al 
fiecăruia. Ce replică pot da la toate acestea ? 
Una singură. Și eu pierd tot fără rost aceeași 
bucată de timp atâta de prețioasă. Sîntem 
chit !“

Umorist si ironist. Radu Tuculescu exploa
tează neprevăzutul. Prietenul din copilărie al 
naratoriului, Laurențiu, e un îndrăgostit de 
munte. Vroia să se facă literat si a ajuns ingi
ner. 11 invită la un spectacol cu cascadori fran
cezi. Un cascador e accidentat Amicii se pierd 
pe stadion unul de altul. Laurențiu pleacă sin
gur la munte, deși stabiliseră să se ducă îm
preună. urcă si cade de pe o stîncă. Povestirea 
în cinci capitole e prea scurtă, finalul, intitulat 
„Trebuie să închei", de nouă rînduri. Șarjă a 
povestirilor senzaționale, gen Henry Troyat ? 
Un bătrân octogenar, cap de familie, primește o 
scrisoare prin care i se cere suma de un mi
liard pentru a i se restitui sarcofagul' cu stră
moșul său. Toti sînt de acord să plătească, afară 
de nepot, izgonit de familie pentru lipsa de res
pect a Strămoșului. Dar nepotul era tocmai cel 
care ceruse banii și care pleacă. încredințat 
câ-i va primi (Taty, Mamy. and Comp). Un 
vechi figurant de teatru primește un rol de pa
tru replici. In momentul cînd se frămînta cum 
le va spune, e anunțat că a reușit la un con
curs de arbitri de popice. (Din confesiunile unui 
arbitru de popice). Constructorul rechinului de 
plastic din filmul Jaws, domnul Nyll. e insultat 
de un sculptor că nu e artist. Nyll cere să 
joace el însuși intr-un film si confecționează 
un june-prim artificial care, după spectacol, se 
descompune în piese în fata publicului care se 
entuziasmase de jocul său (Răabunarea construc
torului). Un student de conservator învață pe 
elevi să cînte la vioară dună toate regulile ele
gantei. urcat pe un podium. înainte de a se 
urca pe podium, un elev îl Întreabă ce se in- 
timplă dacă rupe arcușul, ceea ce și face 
(Podium).

Radu Tuculescu îsi presară scrisul cu reflexii 
și poante („Gingășia e chestie de snobism". „A 
trecut vremea lui Paul și Virginie". „De ce a 
fost inventat războiul ăsta, ce chestie !“ „Pre
supun că ne-am bătut din cine știe ce motive 
și n-a mai fost atent, auzi ce chestie". „Ei adu
ceau mere, prune si nuci, ca să facem un ospăț 
pe cinste ca pe vremea Strămoșilor noștri, ve
getarieni. ne închipuiam noi. cei ce-si acope
reau cu frunze bucățile de indecentă" : Mortii... 
sint sadici : „Storc din tine amintiri chiar de 
ești uscat ca un vreasc" : „sănătos tun. beton"; 
„dulceață de roșii verzi ori un tricou portoca
liu in dungi roșii" : „Soarele scuipa deja saci 
de lumină si năvăli zgomotos în cameră de 
parcă pe mine m-ar fi căutat toată dimineața. 
Doi îndrăgostiți care se sărutau sub fereastră, 
uitați cu siguranță acolo de aseară, n-au reușit 
nici ei să-mi producă vreun sentiment anume").

Al. Piru

civilizație
participări a României la schimbul internațional 
de valori spirituale întru sporirea contribuției 
țării noastre la patrimoniul cultural și artistic 
universal.

Ziar sau partitură muzicală, tablou sau carte, 
emisiune de radio sau de televiziune, bust 
sculptat sau monument-frescă, exponatele gră
iesc prin mijlocirea codului lor specific despre 
modul cum fiecare creator, vizînd continuu 
autodepășinea, dezleagă spiritul de servituți, 
delegîndu-1 să simbolizeze realitățile noastre 
contemporane, etica și echitatea socialiste, 
patriotismul revoluționar, jalonind stabil efortul 
general de formare a omului nou, constructor 
conștient al societății socialiste. In același timp, 
expoziția actuală reprezintă o impresionantă 
expresie prin care se evidențiază, diferențiat și 
complex, modul cum se înfăptuiesc indicațiile 
cuprinse în hotărârile adoptate la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din noiembrie 1971, ale 
Congresului al XI-lea, ale Conferinței Naționale 
a P.C.R. și ale Congresului educației politice și 
al culturii socialiste.

Tot acest Armindeni ne bucură ființa drept- 
lucrătoare cu participarea cărții social-politice 
și beletristice românești la tîrgurile de carte de 
la Nisa și Varșovia. Aproape o mie de titluri 
duc pe meleaguri străine doina, balada și oda 
zilelor noastre. Duc militantismul pentru pace, 
frăție și dezarmare, patriotismul unul partid al 
comuniștilor, al întregului popor unit sub stin
dardul deplinei suveranități naționale. Obiectele 
de civilizație și de cultură, tezaurul nostru de 
ieri, de azi și de mîine, indică lumii contempo
rane o Românie solidară cu ceea ce a realizat 
și va realiza umanitatea pentru a fi umanitate.

050
Getul Burebista, conducătorul

studia t h rac oloqica tuturor geto-dacilor (II)
el de-al doilea izvor de bază privind

C domnia lui Burebista este inscripția 
de-la Dionysopolis. E vorba de un de
cret al acestei cetăți emis în anul 48 
î.e.n. în cinstea lui Acornion. fiul lui 

Dionysios, care a binemeritat recunoștința con
cetățenilor săi pentru servicii deosebite aduse 
în împrejurări pe care expunerea de motive din 
document le precizează. Inscripția, săpată în 
grecește pe o placă de marmură, a fost desco
perită în orașul Balcic acum mai bine de șapte 
decenii și se păstrează la Muzeul arheologic din 
Sofia. E mutilată la început și pe marginea 
stingă, așa că unele expresii lipsesc cu totul sau 
au rămas din ele numai grupuri de litere greu 
de completat. Totuși cea mai mare parte din 
cele 49 de rînduri care s-au păstrat sînt întregi 
și se citesc clar. In traducere, conținutul lor 
este următorul :

„[Acornion al lui Dionysios a condus o soliei 
pe cheltuiala sa [...] călătorind departe. împreu
nă cu tovarășii săi de drum [....] ; ajungînd la 
Argedava (Argedavon) la tatăl [lui] și întilnin- 
du-1. a obținut în același timp de 1a el bună
voință pentru oraș [...] și a dezlegat poporul [de 
tributul datorat]. Devenind apoi preot al Ma
relui Zeu (Theu Megâlu) a șăvîrșit cu pietate 
procesiunile și jertfele, iar din carnea jertfelor 
a împărțit și cetățenilor. Ales preot al zeului 
Sarapis, tot așa a susținut cheltuielile după cu
viință și cu tragere de inimă. Cum zeul eponim 
al orașului, Dionysos, nu mai avusese preot de 
mai mulți ani. iar el fiind aclamat de conce
tățeni. s-a consacrat acestei slujbe și. luînd co
roana zeului, pe vremea cînd Caius Antonius își 
stabilise aci cartierul de iarnă, a îndeplinit pro
cesiunile și jertfele frumos și măreț, iar carnea 
le-a dat-o cetățenilor din belșug. Și luînd co
roana Zeilor din Samothrace pe viață, a șăvîrșit 
procesiunile și jertfele pentru inițiații mistere
lor si pentru oraș. Iar mai de curind devenind 
rege Byrebistas, ce) dinții și cel mai 
mare dintre regii din Tracia (protu kai 
megistu gegonotos .epi Trâkes basileon) și 
stăpinind toată țara de dincolo de fluviu și pe 
cea de dincoace, a ajuns și la acesta în cea 
dintîi și cea mai mare prietenie (en te prote kai 
megiste philia) și a obținut cele mai bune fo
loase pentru patria sa. vorbindu-i totdeauna si 
dîndu-i sfaturi în cele mai importante treburi 
și atrăgînd bunăvoința regelui pentru mîntuirea 
orașului. Iar în toate celelalte prilejuri s-a ofe
rit fără cruțare pentru îndeplinirea soliilor ora
șului și și-a asumat fără șovăire sarcini primej

dioase ca să contribuie in tot felul ta binele 
patriei sale. Și fiind el trimis ca sol de către 
regele Byrebistas (Byrameistas) la imperatorul 
roman Cnaeus Pompeius fiul lui Cnaeus si in- 
tîlnindu-1 pe acesta in Macedonia, pe 1a Heraclea 
Lvncestis (en toîs peri Herăklean ten epi tu 
Lyku) a dus la capăt nu numai treburile rege
lui, ciștigind buna dispoziție a Romanilor față 
de rege, dar și pentru patria sa a negociat cu 
foarte frumoase rezultate. In deobște. în orice 
stare a împrejurărilor dăruindu-se cu trup si 
suflet, luindu-și din ale vieții pentru a susține 
cheltuielile și învigorînd din averea sa unele 
din dregătoriile orașului, el a dovedit cel mai 
mare zel pentru ridicarea patriei sale. Așadar, 
pentru ca și poporul să arate că cinstește pe 
bărbații cei buni și destoinici și care îi fac bine. 
Sfatul și Poporul hotărăsc ca să fie lăudat 
Acornion al lui Dionysios pentru acestea și să 
fie încununat la sărbătorile lui Dionysos cu o 
coroană de aur și onorat cu o statuie de bronz, 
apoi să mai fie încununat si pe viitor. în fie
care an la sărbătorile lui Dionysos, cu o co
roană de aur și să i se dea pentru ridicarea 
statuii locul cel mai de vază din oraș".

Acest text epigrafic. confirmînd aserțiunile lui 
Strabon despre amploarea prestigiului lui Bu
rebista. ne oferă știri noi, extrem de prețioase, 
pe care nu le găsim în nici una din scrierile 
păstrate de la autorii antici. Astfel, sînt inedite 
relatările despre un predecesor al lui Burebista, 
despre o reședință a sa cu numele de Argedava, 
despre iernarea lui C. Antonius la Dionysopolis. 
despre negocierile lui Burebista cu Pompeius și 
despre înseși raporturile regelui get cu cetățile 
pontice. Despre expansiunea getică din timpul 
lui Burebista spre țărmul Mării Negre Strabon 
nu pomenește nimic, probabil socotind-o. in 
calitatea sa de elen pontic, general cunoscută 
cititorilor săi și prea banală în raport cu ex
pansiunea occidentală si meridională a geților. 
mult mai interesantă, fiindcă îngrijora in cel 
mai înalt grad însăși puterea romană. Pentru 
regele get însă, tocmai supremația asupra cetă
ților pontice era mai importantă, fiindcă dijmui- 
rea activității lor economice îi asigură mari 
venituri. Această supremație este confirmată, in 
afară de decretul lui și printr-o mărturie a lui 
Dion Chrysostomos.

O inscripție fragmentară din Mesembria (azi 
Nesebăr în Bulgaria) laudă pe niște comandanți 
militari din respectiva cetate pentru că s-au 
distins „conducînd oastea în războiul împotriya 
lui Byrebistas" (stratagesantes [en tâ pros Geton

basilea] Byrebistan polemo). Un decret de la 
Histria e dat in cinstea lui Aristagoras al lui 
Apaturios fiindcă acesta „îndeplinind multe so
lii pentru cetate, a dus tratative in interesul 
cetățenilor cu barbarii care stăpînesc țara și 
fluviul (Dunărea)". De asemenea textul decre
tului vorbește de consecințele grele ale lovitu
rilor primite de cetate din partea acelor „bar
bari", al căror nume nu e precizat, precum nu 
e nici acela al conducătorului lor. dar care, 
avind în vedere datarea inscripției în sec. I î.e.n.

prin forma literelor, nu ar putea fi decît getii 
lui Burebista. Aluzii similare pot fi bănuite și 
in alte inscripții, din Olbia. Apollonia. Tomis, 
dar cu un grad de certitudine mult mai scăzut.

în schimb, intrarea tuturor cetăților din 
„Pontul Sting" (coasta de vest a Mării Negre) 
sub dominația lui Burebista este clar atestată 
de menționatul Dion Chrysostomos, un retor 
grec din Prusa, în Bitinia, care, exilat de împă
ratul Domițian, a trăit cîtva timp în orașele 
pontice, în preajma geților, și se pare că a fost 
și oaspetele lui Decebal. scriind o carte despre 
„Istoria geților". din nefericire pierdută. A ajuns 
pînă la noi doar o culegere de „Discursuri", din

care remarcăm un pasaj referitor la orașul 
Olbia sau Borysthenes de pe limanul Bugului 
(la Porutino nu departe de Nikolaiev, în R.S.S. 
Ucraina), unde autorul a călătorit prin anul 
95 e.n. Povestind că acest oraș suferise adesea 
atacuri din partea „barbarilor". el adaugă 
(XXXVI, 1) :

„Ultima si cea mai îndelungată cucerire s-a 
intimplat nu mai departe decît acum o sută 
cincizeci de ani. cînd getii au luat și acest oraș, 
și celelalte orașe din Pontul Stîng. pînă la 
Apollonia" (adică pină la Sozopoli lîngă Burgas, 
în Bulgaria). Mai departe, vorbind de urmările 
nimicirii Olbiei de către geți. continuă „după ce 
fuseseră cuceriți, borystheniții (= olbienii) și-au 
reînființat orașul, cu ajutorul sciților pe cît mi 
se pare, aceștia avind nevoie de negoțul și de 
navigația elenilor, căci elenii încetaseră de a 
mai veni cu corăbiile din moment ce orașul 
fusese distrus, deoarece nu aveau oameni de 
aceeași limbă care să-i primească, iar sciții nici 
nu țineau, nici nu se pricepeau să întocmească 
un tîrg după felul elenilor. O dovadă a decăde
rii este starea proastă a caselor reconstruite șl 
restrîngerea orașului la o vatră mică". Numele 
lui Burebista nu e pomenit în textul respectivu
lui „Discurs", dar cei o sută cincizeci de ani 
precizați, raportați la data cînd autorul a vizi
tat Olbia, ne duc în preajma anului 55 î.e.n., 
deci în epoca de apogeu a ilustrului rege get.

Revenind la inscripția lui Acornion de la 
Dionysopolis. trebuie să atragem atentla că în
tregirile de la începutul traducerii noastre, cu
prinse intre paranteze unghiulare, sînt mai mult 
sau mai puțin ipotetice. După menționarea 
Argedavei, apare sigur cuvîntul „tată" (pater). 
Că ar fi vorba de tatăl lui Burebista e numai o 
conjectură modernă, larg împărtășită, dar nu 
mai puțin supusă discuțiilor. In cazul. foarte 
posibil, că va fi fost tatăl lui Burebista. se poa
te ca să mai fi domnit după el un alt predecesor 
al acestuia, eventual un unchi, conform normei 
moștenirii tronului în linie agnatică. obișnuită 
la traci, geto-daci etc. După această normă fiul 
urma direct tatălui numai în cazuri cu totul ex
cepționale. Oricum ar fi fost, este evident că 
nuanța expresiei „și la acesta" (kai pros tuton) 
privind prietenia găsită de Acornion la Bure
bista. arată că e vorba de una și aceeași dinastie 
getică. Mai puțin asigurată este completarea a 
ceea ce a obținut Acornion de la acest tată 
regal. Desigur „bunăvoință", dar trebuie să fi 
fost și altceva mai efectiv, ce ne scapă cu desă- 
vîrșire. De asemenea, nu știm de ce sarcină

anume va fi fost „dezlegat poporul dionysopo- 
litan" (apelysen tbn demon). De cheltuielile so
liei prin filotimia lui Acornion ? Dar ar fi o 
repetiție inutilă fiindcă s-a spus, la începutul 
frazei respective că acesta a plecat pe cheltu
ială proprie (toîs idiois dapanemasi). De tribut 
prin bunăvoința regelui ? Am completat în acest 
mod, dar trebuie să accentuăm că e vorba nu
mai de o conjectură, căci, oricum, este /senzațio
nal. deși foarte posibil, ca predecesorul lui Bu
rebista să fi avut încă de pe atunci drept de tri
but asupra uneia din cetățile pontice si să fi 
preferat a-si atrage devotata ei recunoștință re- 
nunțînd cu mărinimie la acest drept.

Fapt este că Dionysopolis avea multă nevoie 
de asemenea milostiviri. Starea ei economică 
trebuie să fi fost foarte precară, ținînd seama 
de împrejurările grele prin care trecea pe atunci 
ca toate orașele pontice, mereu amenințată de 
atacuri de pe uscat și de pirați, mereu cu grija 
de a-și căuta protectori, cu atît mai pretențioși 
cu cît erau mai puternici. Acornion, pentru a 
merita onorurile acordate de concetățenii săi, 
aproape se ruinează în cheltuieli. Este impre
sionantă insistenta cu care. în mod repetat, se 
laudă generozitatea lui de a fi împărțit conce
tățenilor carnea jertfelor religioase, în cantități 
mari. Se vede că pentru cei mai multi dintre 
dionysopolitani acest aliment devenise foarte 
rar. Iar menționarea iernării armatei romane a 
lui C. Antonius Hybrida la Dionysopolis n-are 
alt rost decît să sublinieze valoarea gestului lui 
Acornion de a-și fi asumat costisitoarea sarcină 
a preoției dionysiace tocmai în vremea cumpli
tei pauperizări pe care trebuie să fi adus-o ce
tății pacostea găzduirii acelei armate si lăcomia 
verosului ei comandant, prea bine cunoscut pen
tru procesele de abuzuri cărora avea să le facă 
față ulterior la Roma. Prin excesivele sale 
stoarceri de bani acest proconsul provocase re
volta cetăților din Pontul Stîng, intrate sub 
oblăduirea romană în anul 72 î.e.n. Acum. în 
iarna anului 62, venind la fața locului pentru 
a le pedepsi, se instalase la Dionysopolis. ur- 
mînd ca în primăvara următoare să intre în 
acțiune. Dar lucrurile s-au sfîrșit rău pentru el, 
fiindcă, bătut lîngă Histria de milițiile elenilor 
și de contingentele geților și ale bastarnilor. a 
trebuit să părăsească Dobrogea în chip rușinos, 
lăsînd cîmp liber acțiunilor pontice ale lui Bu
rebista. care abia de acum înainte avea să intre 
în scenă. Pomenind despre predecesorul lui Bu
rebista ca rege al geților înainte de anul 62 și 
despre domnia lui Burebista însuși numai după 
acest an. inscripția lui Acornion. care expune 
faptele ca de obicei. în ordine cronologică, ex
clude definitiv mărturia lui Iordanes că această 
domnie ar fi început încă din 82 Î.e.n (odată cu 
dictatura lui Sylla la Roma). La Iordanes. aceas
tă dată trebuie să se refere numai la apariția 
lui Deceneu ca preot al geților și doar printr-o 
greșită exprimare s-a lăsat a se înțelege că ar 
fi vorba și de Burebista.

Radu Vulpe



atelier literar
C posta redacției j

T. ROȘU : Cîteva pagini care 
confirmă și consolidează recen
tele semne de progres : „Croni
ca". „Rădăcini", „Numărătoare 
inversă", „Un moment de îndo
ială".

GEORGE STOICA : în ver
suri, nimic nou. Scrisorile, lungi, 
învălmășite, incoerente, nu 
ne-au lăsat să le pricepem ros
tul și sensurile. (Unele pasaje 
fiind, de altfel, greu sau deloc 
descifrabile).

I. CRAIOVA : „în zori", „Tot 
mai singuri", „Bunicul".

L. GRĂDIȘTE : Un lucru foar
te slab, superficial, de gust rău. 
Dialoguri și perorații prelungite, 
fără rost, sunînd fals, perso
naje care vorbesc în rimă, 
clișee de publicistică ieftină, cu 
idealizări de un trandafiriu ex
peditiv, simplist, artificial, vise 
și viziuni delirante cu strămoși 
apocaliptici (care vorbesc și ei 
în versuri !...), etc., etc., totul 
într-un „sos" de incontinență 
metaforică și intr-o stranie con
cepție de „panțărănism" de
magogic și exclusivist, de se- 
mănătorism periferic, pășunist 
și reacționar (în care orașul și 
orășanul reprezintă simbolurile 
„răului", ale pervertirii generale, 
ale „stricării datinei", ale imora
lității și trădării, etc., etc.). O 
poveste întru totul regretabilă.

S. SECELEANU : „Cenușa" e 
un lucru frumos, solid, matur, 
carre confirmă toate speranțele și 
perspectivele. Nici cealaltă nu e 
rea („Păcfurețu"), dar, compara
tiv, rămine mai prejos.

D. LADINA : Preferăm :
„Ceea ce nu mai scriu", „Oame
nii opaci", „Cind plecat", „Nu 
confunda", „Locuri", „Cuvînt".

(Adresa din Sinaia nu mai e de
mult valabilă. Folosiți adresa 
redacției).

B. AMIRA : Ceva mai bine, 
în „Moarte albă", „Traversarea 
Niagarei", „Ucenic". Mulțumiri 
pentru vorbele bune (în ce pri
vește exegetul, sinteți nedrept, 
după părerea noastră).

EM. GV. : Ni s-au părut mai 
bune : „Despre nașterea", „Cre
ionul", „Citesc", „Stea". Dar nu 
la nivelul celor mai reușite pa
gini anterioare.

M. TĂRZIU : Cîteva pagini 
mai înfiripate : „Simt nevoia". 
„Călător pe linia 36", „Se-ntim- 
plă ceva", „Răsărit", „Orașul", 
„Răsucit". E adevărat, critica nu 
e ușor de primit, dar ar fi un 
semn de slăbiciune să nu puteti 
depăși primul șoc („reacția de 
respingere", a vanității) și să nu 
puteți cerne — dincolo de vorbe, 
aricit de usturătoare — procen
tul esențial de adevăr. Ar fi să 
vă lipsiți de singura oglindă ne- 
mincinoasă, de singurul etalon 
de măsură a muncii dv.

I. DRAGOȘ : Mai puțin reu
șite, de data asta, stăpinite de 
un programatism arii manie
riste. artificioase, confecționate. 
Ceva, in „Asemenea văzduhu
lui", „Poem umil".

G. TERZIU : Lucruri intere
sante, in general, dar. cele mai 
multe. într-un stadiu de schiță, 
parcă, ușor firavă și expeditivă. 
Ceva mai bine, in ..Peisaj cu 
ploaie". „Piață", „Oră de rea
lism".

M. ZGÂRCV : Bunele impresii 
Inițiale se confirmă, dar debitul 
vorbelor trebuie strunit mai 
bine, pentru a-1 împiedica să 
devină discursivitate fără sub
stanță, inerție retorică de supra
față. Cîteva piese mai aproape 
de reușită : „Nu doar pentru că

te iubesc" (prima strofă), „Tîr- 
nava își d'uce pieptenul de ape", 
„îndrăzneala de-a ști că pot 
spune" (chiar titlurile, de abun
dență „informatică", amintesc de 
primejdia pomenită mai sus 1).

Rodica Topuzu, Iulian Crudu, 
Paul Grădinaru, D. D. Sandu, 
Oprea Hoibav Zorileanu, E. Ca- 
lahin. I. Galavan, L Diaconu, 
Carmen Tomuța, Petrică Pulbere, 
E. O. L, Dumitru Maxim, Vasile 
Dumitru, Isabela Aura Dan. M. 
Cioranu (ceva mai bine, in „Fără 
ochelari", „Dincolo de oglindă") : 
Nimic nou !

Ion Gh. Ciratina, Cristian 
Țintă, Marinei Bulacu (ceva, in 
„Calea cea mai scurtă"). Dănuț 
Ovidiu, Iuliana Pălălău, N. Popa- 
Focșani, Sentiona. Florie* Ze- 
ghera, Runcu. Elena Dumitra 
(ceva. In „De dragoste* I. ..Sta
re de veghe". V). Linen Pârvan, 
Spiridon Popescu, Roza Boboc, 
( Arcașii, Florin Bănică. Emil 
Bid eseu, Vera Zamol, A naira 
ludronache. Lanra Caia-Di m». 
Elena Buftea (versuri). Sinzia- 
na Bogdan. Maria Botez. Iesif 
Cun, Delia Plain. Vladia Gim- 
pu, Ionel Teodoresra, Dar Cîm- 
peanu (pe viitor, texte dactilo
grafiate). Clandin Arsene (ceva, 
in „Pastorală", „Prisos-). loan 
Grigorescu (ceva mai bine. „Tă
cere"). Lucia Enescu. L Clo- 
raiaan — Drept (ceva mal bine 
in .JSă crezi"). Oana Rado. 
Cristian Brina». Stan Ion. Va
sile Giunna. Alex. M. Manea, A. 
Lngur, Bov leu. Mariana Bădă- 
ră. Venera. Maria Pîeireaua. 
Petra TheodMC, Viorel Tril. 
Ion Mihalca : încercări de nivel 
modest.

Geo Dumitrescu

N. R. Manuscrisele nu se res
tituie.

Semn
Iscusite puneri la cale ; 
muțenia lebedei 
ne rabdă zarva...
Biciul nu reușește 
să urnească 
istoria din biblioteci. 
Sunetul a putut dobindi 
prilej de scăpare... 
...mineralele ne lipsesc 
de putreziciunile planetei.„ 
Cuvine-se 
toată grija cea lumească 
să o lepădăm ; 
argila ne trimite 
semn de supunere.

ION TEODORESCU

Bunicul
II țin minte 
Ca pe o bucurie a copilăriei ; 
A intins mina spre mine 
Cu un măr roșu 
Apoi nu l-am mai văzul 
Noaptea l-am visat 
Cu timpla lipită de pâmint — 
Asculta somnul cailor 
Sau snopii de griu - 
Visind
In oblincuri col de de viat

MIRON ȚEUAN

Valiza cu zăpadă
Fiul rătăcitor se intoarce 
numai iarna ocasă, 
cu o valiză doldora de zăpadă 
și cu citeva iluzii mărunte, de buzunar. 
Primăvara, drumurile sint acoperite 
cu flori de cireș tar vara, 
femeile pe care le-a intilnit aveau 
părul otit de limpede incit inima 
lor părea mult mai aproape 
și doar țesătura ușoară a roch.ilo» 
mai amintea de semnul „pericol de inec* — 
de pe o plajă pustie.
Toamna, s-ar fi simțit mai singur 
decit gutuiul girbovit din fața orfelinatului, 
așa că numai iama 
fiul rătăcitor se intoarce ocasă, 
pentru că iarna nu-și mai poate găsi 
adăpost nici in propria-i imogma'e.

NlCULAE ALEXANDRU VEST

Tanasis Fappas : „Maternitate*

Columnă
Șapte săgeți pentru fiecare inimă 
se-neordează, 
șapte pumni de-ntuneric 
pentru fiec ire ochi.
Se vede o mină împietrită pe sabie.
Un rinjet de piatră 
sau o înmărmurită durere 
se văd.
Se arată soarele meu 
răsărind m apus.
Să nu-mi vorbiți despre 
eternitatea pietrei.
Ea nu există I
Doar columna de came și singe 
o trupului meu 
vă mai ascunde inima.
Șapte săgeți zadarnic o caută.

Cu pleoapele vii vă acopăr 
constelația ochilor.
De șapte ort viforul negru 
se culcă flămind.

NELU STANCIU

Simplu
Vorbește-mi stincâ, 
despre abur. 
Vorbește-mi abur 
despre stincă 
și, oră, spune-mi 
ce inseamnă nemișcarea.

Habar n-aveți și nici 
n-am să vă-ntreb ci doar 
in golul dintre voi 
lumină spre oriunde, 
am să arunc o punte, 
am să trimit un gind, 
tircoale să vă dea, să afle, 
că dincolo de marginile lui 
și dincolo de marginile voastre, 
stă, 
o mare de cerneală 
nescrisă încă.

LILIANA POPESCU

Trecătoarea
In urmă vor rămine 
Lungi popasuri 
Cum cenușii perdelele 
De ploi
Vor fecunda revolta 
Dindu-i glasul 
Ce-ntoarce nopți stinghere 
înapoi...
Ajunși sub cer 
Pe ocolite căi 
Ne mai rămine doar 
Să-ntoarcem capul 
Plantele vor ști o 
Trecătoare 
Să-ncapă fruntea 
Patimii din noi I

ANGELA NACHE

Exegl monumentum
Simt câlciiul uscăciunii pe-a coastelor 

spetează ; 
Prin regulile stricte picioarele sint reci; 
Imaginea iubirii, rizind, reverberează 
Ca pe ciment, de-a dura, niște oscioare seci.

Genunchii-n aplicare se zgirie de zid. 
Desfășurând salteaua cu oxidate cuie, 
Șira spinării coadă de mătură o simt 
Iubito, cheamă lumea : „Am devenit statuie I*

IACOB ROMAN

La ■ v/irica
din R. P.D.

KIM HYEUNG DJIK
A 
înainte
întinderea imensă a Pacificului și Atlanticului 
Se naște din apa riurilor izvorind din inima 

adincului. 
Limitata noastră cunoaștere nu va atinge adevărul 
Decit străbătind oceanul de. chinuri ți suferințe.

Piscuri amenințătoare închia drumul.
Lume tînără, curaj |- , J'..; 7 . %
Depășește mereu piedicile și inaintează 
Spre lumină și prosperitate I

Forța violentă a vintulur
Se naște din mase de aer fără formă și culoare. 
Modesta noastră operă nu se va împlini.
Decit prin forțele și ințelepciunea noastră.

SPORT Un fotbal lipsit de perspectivă 
și o nouă ierarhie în handbal

• România șl U.R.S.S., două eliminate ale cam
pionatului mondial din Argentina, au jucat un 
meci amical în care clștigul de cauză l-au avut 
oaspeții prin unicul gol al partidei marcat de Blo- 
hin la o inexactitate a întregii noastre apărări. Sta
tura jucătorilor noștri a subliniat tendința spre 
gigantism pe care formațiile sovietice de diverse 
discipline o afișează de multă vreme. Selecționata 
României a plecat deci din start dezavantajata de 
diferența de gabarit a jucătorilor ceea ce selecțio
nerii ar fi trebuit să albă In vedere. Ar fi urmat 
ca plusul sovieticilor să fie anihilat printr-o pres
tație tehnico-tactică românească mal buna. Oaspe
ții și-au păstrat însă acest avantaj de start deoa
rece in momentul de față formația U.R.S.S. este o 
echipă tehnică cu un tenace joc colectiv, cu o mare 
mobilitate a echipierilor in teren. Echipa României 
ar fi putut obține un meci egal, credem, dar nu mai 
mult. Rezultatul n-a fost totuși decis de diferența 
de valoare, oaspeții au doar un singur jucător de 
mare personalitate : Blohin, cit de diferența de ca
tegorie: am jucat cu un termen din box acest 
meci la handicap. Un handicap fizic greu de recu
perat cu atit mai mult cu cit arbitrajul polonezului 
Scrodeskl a lăsat jocul liber ceea ce a avantajat 
fatalmente echipa mai puternică fizic. La capaci
tatea de joc normală a fostei noastre reprezenta
tive, atinsă doar de cîteva ori în acest meci șl 
mai ales in prima repriză, rezultatul ar fi putut 
fi altul. De cite ori au accelerat sau au jucat la 
presing fotbaliștii români au produs derută in 
careul advers. Pentru aceasta s-ar fi cerut însă o 
mai adecvată pregătire fizică a fotbaliștilor ro
mâni, o presiune constantă asupra apărării adverse. 
Improvizată, cirpită, rău pregătită, echipa Româ
niei nu putea obține mai mult. Nu vreau să trecem 
cu vederea citeva momente de joc, excelente, care 
au anulat toate avantajele prin care i-am caracte
rizat pe oaspeți, dar absența golului indică o gravă 
insuficiență a jocului înaintării și al întregii echiDe. 
Răducanu bun în general a reacționat tîrziu la faza 
golului. M. Zamfir, singurul de un gabarit asemă
nător cu cel al oaspeților, a evoluat mulțumitor. 
Ștefănescu, foarte bun, dar depășit și el de viteza 
cîtorva faze create de sovietici. Mehedințu a jucat 
cu mai multă personalitate decît în meciul cu Bul
garia. Vigu a fost depășit de mai multe ori la ca

Coreeană
Piscuri amenințătoare, inchid drumul 
Lume tinâră, curaj I
Depășește mereu piedicile și inaintează 
Spre lumină și libertate I

»•»
Vă amintiți, prieteni, 
Marele pin verde de pe colina Namsan. 
A ■ndurat toate suferințele știute,
Sub zăpezi și viscole-crunte,
Dar cmd primăvara se va intoarce 
Cu ale soarelui calde raze, 
El va renaște mai falnic.

Traducere de L* San Gin 
și V. F. Mihâescu

pitolul viteză. Bdldni, bun mai ales în prima parte 
a meciului, a jucat lent. A. Radulescu a făcut un 
meci de debut bun. Iordănescu a fost de multe 
ori cel mai autoritar om al formației noastre, 
„câztnd" și el ca toți ceilalți după pauză. Crișan, 
alături de Iordănescu, a dinamizat jocul înaintării 
arătlnd că diferența de înălțime poate fi anulată 
printr-un joc agresiv. Radu II n-a putut să miște 
Intre glganțll apărării sovietice, dar trebuie să 
observâm că cele mai periculoase faze românești 
de atac s-au petrecut cit timp a fost el In teren. 
Introducerea lui Dudu Georgescu, inutilă, a subli
niat deruta conducerii tehnice a echipei Româ
niei. Doru Nicolae și-a justificat selecția, Marcu 
Înlocuitorul său a realizat o fază periculoasă la 
poarta oaspeților. Bilanțul sărăcăcios, neîncreză
tor. Echipa României evoluează cu mult sub cota 
internațională a unei echipe naționale, lacunele din 
meciul cu Bulgaria fiind scoase mai bine in evi
dență. Potențialul scăzut de joc, decalajul de ga
barit lată problemele pe care le ridică meciul cu 
U.R.S.S. Niște mai vechi și dramatice meciuri cu 
echipa Cehoslovaciei ne-au pus in meciuri oficiale 
in condiții de inferioritate similare. Echipa Româ
niei n-a fost alcătuită in funcție de adversar, 
de caracteristicile acestuia. După trei ani de zile _ 
Ștefan Covaci ne rămine în continuare dator.

★
Se modifică ierarhia de valori în handbal ? Cam

pionatul masculin de handbal e mal agitat decit 
în aiți ani Mlnaur încearcă să arate că nu e o 
cîștigătoare întîmplătoare a Cupei României, o altă 
echipă provincială, Gloria Arad, are tendința de a 
evada din plutonul de mijloc. In plus. Steaua, 
echipa lui A. Oțelea, a pierdut la scor, 13—6. me
ciul său cu Dinamo, antrenor Oprea Vlase. Lideră 
după multă vreme este acum echipa Dinamo Bucu
rești. Cozma a făcut un joc excepțional șl în acest 
meci el fiind după părerea noastră marele absent 
al naționalei noastre la mondialele din Danemarca. 
Ascensiunea echipei lui Oprea Vlase e o bună pro
misiune pentru handbalul românesc. Fie și numai 
pentru faptul că de cîte ori Oprea Vlase a fost 
absent din conducerea tehnică a naționalei noastre 
de handbal aceasta n-a Intrat în posesia titlului 
suprem.

Discobol

REVISTA STRĂINĂ
• CEL DE-AL 3- LE A FESTIVAL INTERNATIO

NAL AL FILMUL LI, care s-a ținut in Berlinul Oc
cidental, s-a desfășurat sub deviza „Cinemaiogral 
cum nu s-a mai văzut vreodată*, vizlonlndu-se 33 
filme, plus 240 de producții în cadrul Tirgulu: Expo
ziției filmului. Juriul, sub președinția autoarei a- 
mericane Patricia Highsmith, a distribuit următoare
le premii; Marele Premiu al Festivalului, filmelor 
spaniole „Păstrăvii- a lui Jose Luis Garma Sanchez 
și „Cuvintele lui Max* de Emilio Martinez Lazaro. 
Medaliile „Urșii de Argint" le-au obținut : „Că
derea* realizat de brazilianul Ruy Guerra. „Avan
tajul* al lui Georgi Djulgerov (Bulgaria), Gena 
Rowlands pentru cea mai bună interpretare In 
„Opening Night* (S.U.A.), canadianul Cvig Russell 
pentru interpretare in filmul „Revoltător-, cubane
zul Octavio Cortazar pentru filmul „BrigadierU*. 
polonezul Jerzy Kawalerowicz pentru „Moartea 
președintelui-.
• cu OCAZIA ANIVERSARII virștet de 90 de 

ani, cunoscutul pianist Arthur Rabinsleirt a- fost 
decorat cu Steaua R.PrP. Ambasadorul Poloniei 
la Pars i-a remis cu acest prilej'-și Medalia „Me
ritul pentru cultura poloneză*. Luind cuvlntvd 'îh 
timpul ceremoniei, Arthur Rubinstein și-a mărtu
risit profunda emoție și gratitudine față de țara 
sa de origină.
• WILLIAM BLAKE (1757—1827) unul dintre cei 

mai de seamă artiști englezi a fost în primăvara 
aceasta cap de afiș al exporipei „Tate Gallery* din 
Lindra. Poet, desenator, pictor și filosof social, 
w»fa» a influențat creațiile lui Calvert. Linn el. 
Fuseli șl Samuel Palmer, care la rindul lor an 
influențat un grup de pictori romantici englezi 
din perioada 1SM. printre care Graham Sutherland 
ș; John Piper. Aproape 250 de picturi, desene șl 
tipărituri care fac obiectul expoăițlei sint împru
mutate din muzeele din toată lumea. Îndeosebi din 
muzeele americane.
• EDITURA „GALIJMARD* și-a completat colec

țiile cu inel un obiect:*' : marea. Sub impulsul 
lui I erre Marchand, director al colecției „Jeu- 
nesse* și Întemeietor al revistei .J’tnze și vase cu 
pinze", — editura a tipărit „La Coupe de i'Ame- 
rique", „Scenes de la vie maritime", „La Photo en 
mer". Alături de Pierre Marchand colaborează 
Melville. Conrad, Jacques Perret și Michel Mohrt.
• REGIZORUL POLONEZ de film Andrzej Konlc 

lucrează in prezent la un serial TV. In 13 epi
soade, „Viața pe viu* după un scenariu de Zbig
niew Safian șl Andrzej Szypulski, un film de sen
zație și spionaj, al cărui erou, un ziarist polonez, 
pornește In diferite țări din Europa șl din America 
Latină pe urmele unor criminali hitlenștl și neo
fasciști. Grupul actorilor principali e format din : 
Leszek Teleszczynskl, Leszek Herdegen, Marek Pe- 
respeczko, Leon Niemczyk, Edmund Fetting șl alții.

• EDITTA 1978'79 a manualului „Stichwort 
Osterreich*, apărut de curind in Internationale 
Publikitionen Ges.m.b.tt. din Vlena, cuprinde 
34.009 de rubrici cu caracter informativ despre is
toria, partidele, economia, cultura și sporturile 
Austriei.
• CUNOSCUTUL SAVANT POLONEZ, care 8-a 

consacrat studiului istorie:) Ameridi, Pasturiak 
Longin, publică in editura K.A.W. din Varșovia, 
lucrarea „Kosciusko, Pulanskl șl ceilalți", fiind 
vorba de primii coloniști polonezi în America ți 
participarea lor — Kosciusko — și Pulanski — la 
lupta pentru Independență ■ Statelor Unite.
• HERBERT VON KARAJAN a împlinit 79 de 

ani. Cu ocazia sărbătoririi marelui dirijor I s-a 
conferit titlul de doctor de onoare al Universi
tății din Salzburg, și calitatea de membru de 
onoare al Operei Naționale din Vlena șl 81 Mo
za rteum-ulul din Salzburg.
• GALERIA DE ARTA DIN KOLN (R.F.G.) con

tinuă și anul acesta seria expozițiilor sale mono
grafice asupra Artei secolului XX, oferind de astă 
dată o trecere In revistă a operei lui Fernand 
Leger. Concentrlndu-se asupra celei mai impor
tante părți a operei sale, expoziția sintetizează 
problemele picturii modeme și felul In care Leger 
le-a atacat. Picturile expuse corespund perioadei 
1909—1954. $i-au oferit concursul pentru aceasta 
manifestare o serie de muzee si colecții particulare.

Membru al Partidului Comunist france2 din 1945, 
el afirmă In opera sa credința lntr-o societate 
umană mal bună. Pentru el tnceputul artei și 
forța societății rezidă in popor.
• In ACEASTA PRIMAVARA tntreaga presă li

terară turcă a consemnat împlinirea a 50 de ani de 
la apariția revistei literare Înaintașe purtind nu
mele simbolic de „Cele șapte torțe". In cel de-al 
cincilea an de existență al Republicii turce si 
reunind 7 talentați tineri scriitori care aveau să se 
afirme plenar : Sabri Esat, Vasfi Mahlr, Ziya Os
man, Kenan Hulusi, Muammer Lutfi, Cevdet 
Kudret șl Yașar Nabl. Apariția revistei intr-un 
moment cind literatura turcă se afla in 

Impas a trezit un profund Interes și . pus în miș
care multe condeie, tn cuvtntul de Introducere la 
primul număr al publicației, Yașar Nabl scrisese : 
„In articolele și poeziile noastre nu veți găsi tin- 
guirile trecutului și nici cintecul palid al doamne
lor Alyse șl Fatma de astăzi. Veți vedea cit de pu
țin loc au ocupat piuă azi tn literatura turcă 
bucuriile, tristețile, iubirile noastre". Pe frontispi
ciul revistei se afla deviza, îndrăgită de zeci de 
scriitori ce aveau să se formeze in jurul publica
ției : „Avint, Sinceritate, Inovație".

Ziya Osman Saba este apreciat ca fiind dintre 
cei mai mari poeți al literaturii turce contempo
rane, Și ceilalți membri ai grupării literare s-au re
marcat în proză, eseuri, studii literare și traduceri 
deosebit de valoroase din literatura universală.

Astăzi mal trăiesc doar romancierul și poetul 
Cevdet Kudret șl reputatul scriitor și om de cul
tură Yașar Nabl, președintele Pen-Clubului din 
Turcia, director al revistei șl al editurii „Varllk". 
Din anul 1933 și pină în prezent, paginile acestei 
reviste urmașă a publicației „Cele șapte torțe" a 
contribuit la lansarea unor tinere talente care au 
Îmbogățit peisajul literar turcesc.

Yașar Nabl a tradus aproape toate operele Iul 
Panait Istratl, Iar In editura „Varlik" din Istanbul, 
a apărut o antologie a nuvelei românești, precum 
și romanul „Jocul cu moartea" de Zaharia Btancu. 
in această primăvară in paginile revistei și-au găsit 
loc poezii de Zaharia Stancu, Nina Cassian, Toma 
G. Maiorescu — traduse in limba turcă de autoarea 
acestor rinduri. (Erem Melike Roman)

Poezia chineză 
cîntată

• Poezia cîntată — ți — a apărut intr-o perioadă de mare maturitate a liricii chi
neze clasice, in vremea dinastiei Tang (618—907). ca dezvoltare logică a genului popular 
cintau ine fu. Ca sul și formă țâ-ul este asemănător celorlalte genuri poetice chineze : 
ceea ce-1 diferențiază este faptul că acest gen de poezie s-a născut pentru a îmbrăca in 
cuvinte vechi tipare muzicale și melodii. In vremea dinastiei Tang, țî-urile au căpătat o 
independent reală față de poezia lirică tradițională, dezvoltindu-se in paralel cu aceasta. 
Ți-..!.. erau cintate pe diverse melodii deja existente, melodii cu structuri fixe. Acest 
gen de poezie comportă desigur o oarecare doză de artificiozitate și manierism, țl-urile 
fiind practic imposibil de redat, in limbile europene, în forma lor originară. La început 
ți-urile erau cintate numai aeompamate.de instrumentul numit pypă (flaut) ; cu timpul, 
după perioada Tang, in vremea Celor Zece Regate (907—960) și a dinastiei Sung (960— 
1279) — epoci de puternică interferare a muzicii diverselor popoare cu muzica chineză 
propriu zisă — ți-urile Vor fi acompaniate și la alte instrumente de suflat și de coarde, 
ajungindu-se pină la acompanierea lor cu muzică de orchestră ; pe lingă cărturari și poeți 
apar noii profesioniști, cântăreții, in vremea dinastiei Sung (perioadă de mare prosperitate 
a Chinei) — ei fiind practic celipeiți de la orice soi de întîlnire familială sau oficială.

întemeietor al genului ți este considerat Li Pai (Li Tai-pe) (701—762). Ți-urile de
scriu in principal natura, prin mișcările ei abia perceptibile ochiului și simțirii, poeții 
exprimau suferinie. speranțe ori bucurii personale sau ale poporului. Țl-urile au reflectat 
evenimente intime și sociale de zi cu zi, acest gen fiind considerat un gen progresist în 
contextul atit de bogat și nu de puține ori atit de sofisticat ai poeziei clasice chineze. 
Pentru ilustrare am desprins, dintr-o amplă antologie a poeziei chineze cintate, aflată tn 
traducerea profesoarei și poetei Li Yu-giu, citeva din frumoasele poeme ale genului.

Dumitru M. Ion

Poeți din vremea 
dinastiei Tang (618—907)

UEN TIN-IUN 
(Atit de greu.„)

pa melodia Nan gâ ii

Atit de greu mi-e pe-nserate 
Să mingii pernele brodate 
Cu phoenicșii zburdind pereche. 
Nici nu mai simt dorința veche 
Să-mi împletesc veșmintul verde. 
Din vas acum nu se mal pierde 
Mireasma-atitor aromate 
Care prin lucrurile toate 
Se răspindea cîndva-n odaie. 
Doar inima acum mi-o-ndou ie 
Sub o povară de rubine 
Mai greu același dor de tine.

GEĂNG FU
Scrisă in templul Iun Șăul)

pe melodia Sien giung hao

Nimic mai bun ca viața-n tihnă. 
Prin anii care șlru-și schimbă 

să fii alături de pădure.
Acesta-i prețul fericirii

pe care-un om cum s-o măsure : 
Decit cind vîntul in murmure

iți spune taina nemuririi.

1) Templul Vieții Veșnice.

TUAN CEĂNG-Și 
(Nimic mai bun...)

pe melodia Sien giung hao

Nimic mai bun ca viața-n tihnă. 
Dau sufletului meu odihnă 

de mărunțișurile toate.
De la fereastră, neclintit, 

privesc copacul ce-șl abate 
A umbrei pînză pe furate, 

de la apus la răsărit.

UAN LI-GEĂN NIULAN
(Pe pat sint cuverturi...)

pe melodia Zi zi șoan

Pe pat sint cuverturi brodate 
și-s inflorate-inflorate.

Pe raft veșmintele bogate 
impurpurate-mpurpurate. » 

Peste grădină luna rece 
cu-argintu-i face punte-punte.

E lungă noaptea, drumul trece 
departe, munte după munte.

Din vremea
Celor 10 Regate (907—960)

LI CIUN-SIU
(Acuma cade prima frunză-.)

pe melodia I o luo

Acum cade prima frunză, 
mai grea ca singele de singe,

E vremea ca să vezi cum totul 
prin aburul de ceață pltrtCfe.

A casei umbră rece-mi pare 
sub raza lunii ce se-ndoaie.

Iar Vintul de Apus ce bate 
aud cum intră in odaie

Și cum perdeaua mi-o-nfioarâ. 
Trecutu-i tot oglindă clară : 
Ca frigu-l simt cum mă-mpresoară.

I* 1
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LI Glî-I
(Trăiesc pe fluviu-.)

pe melodia Fu suan zl

Trăiesc pe fluviu la izvoare, 
Tu la vărsarea lui in mare. 
Spre tine gindu-mi prinde viață, 
Dar nu te pot vedea la față 
Chiar dacă bem aceeași apă. 
Și doar cind apei ce ne-adapă, 
Secate ii vedea-vom prundui, 
Mi-oi stinge de la tine gindul. 
Aș vreo să simți mereu și-n toate 
Că-n amindoi un suflet bate. 
Doar âstfel nu voi ști cum doare 
Atita timp ce-a curs în mare.

SIN CI-ȚI
In amintirea tinereții

pe melodia Geâ gu tien

Cind tinăr eram, zeci de mii de flăcăi 
mergeau in urma flamurei mele, 
chipeși, in zale-mbrăcați 
și-n mantii bogate, brodate cu fir ;

Treceau fluviul lantzi pe coi nărăvași. 
Pe malul de nord oștenii regatului len 

dădeau bir cu fugiți! —
încă din zori zburau spre vrășmași 

săgețile oștilor regatului Han.
Acum cind aminte mi-aduc de trecut 

amar mâ cuprinde suspinul ;
Nici vîntul de mai nu mai poate să-mi schimbe 

florile albe din păr șl din barbă.
Nu ml-a rămas nimic altceva de făcut 

decît să înșir zece mii de mărunte 
și vechi hieroqlife 
despre strategiile păcii, >

Pe care să pot să le dau in schimbul unor
tratate 

despre iscusința cultivării grădinii 
și a bunilor pomi fructiferi.

Traduceri de : Li Yu-giu
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ALECSANDRI, 
bard al latinității

iscarea cultural-literară. cunoscută în 
_evoluția literaturii francezo-provansale 

sub denumirea de Le Felibrige, a fost JL A A inițiată, la 21 mai 1854. la Castelul 
Font-Segugne din Sudul Franței, din 

inițiativa unui grup de scriitori (F. Mistral. Th. 
Aubanel. Roumanille, Alph. Tavan, Anselme 
Mathieu. Paul Giera și pictorul Jean Brunet) și 
urmărea continuarea tradițiilor culturii provan- 
sale. resuscitarea celebrelor „vers, pastorelas. 
dansas. albas, balladas și canzos“ ale „troba- 
dors-ilor“ din sec. XII—XVI.

Se pare că denumirea de felibri pe care și-o 
luau membrii acestei mișcări descindea din 
transcrierea deformată a titlului unei vechi 
scrieri provansale din sec. al XII-lea, Sepher, 
livre de Ia loi, in Sept felibres de la loi, noțiunea 
„fâlibre" fiind, in același timp, echivalentul pro- 
vansal al francezului „sage“ (înțelept).

Pentru început, noua asociație își propunea 
alcătuirea unei gramatici si a unei ortografii, 
întemeiate pe realitățile dialectelor d’Oc. in
troducerea studierii acestei limbi în școli, va
lorificarea folclorului și a istoriei occitane și 
încurajarea scrierilor originale întemeiate pe mi
turile și realitățile acestor pămînturi.

întîia mare afirmare ne plan literar a aces
tei mișcări a constituit-o apariția, in 1859, la 
Avignon, a celebrei lucrări a poetului Fr. Mis
tral. salutată cu entuziasm de Lamartine și 
considerată de toată lumea, inclusiv de exigen
tul Mallarme, o adevărată capodoperă.

Pîndită de provincialism, alimentat în mare 
măsură de lipsa imaginației, de artificialitatea 
versificației, pastișa miturilor locale, exaltarea 
lipsită de har a răscoalei Catharilor. accentua
rea preocupărilor mistico-religioase. apariția 
unor divergente politice etc., mișcarea se re
organizează în 1876. noul său program urmă
rind depășirea preocupărilor strict „cantonale". 
promovarea legăturilor reciproce dintre popoare
le. limbile si literaturile romanice, studierea lor 
comparată, pe scurt, crearea premiselor unei 
solidarități a lumii latine.

De această dată, inițiativa avea un substrat 
politic-international vizibil. învinsă în războiul 
din 1870—1871 cu Germania. Franța încerca o 
regrupare a forțelor popoarelor de origină la
tină. promovarea, prin intermediul culturii. în 
rindurile .acestora a setei de libertate si de 
dreptate socială si națională, de rezistentă față 
de presiunile care se exercitau asupra lor de 
către celelalte mari grupări politice șl cultu
rale ale timpului.

Mai înainte. în 1869. fuseseră fundate, de că
tre baronul Charles de Tourtoulon La Societe 
et La Revue des Langues Romanes, care, în 
colaborare cu Le Felibrige din Montpellier, iau, 
în 1876 inițiativa de a organiza „Marile serbări 
ale latinității", a căror rațiune principală era 
alegerea prin concurs a unui Cintec al ginții 
latine.

Programul concursului a fost anunțat în „Bul
letin de la Societe pour l’etude des Langues 
Romanes" (Tome 1. nr. 1) și preciza că „in 
marțea paștelui din 1878, an care coincide cu 
cel de-al doilea milenariu al fundării orașului 
Aix-en-Provence, Societatea limbilor romanice 
va decerna la Montpellier. în ședința solemnă 
a celui de al' doilea' dintre concursurile sale 
trienale, premii celor mai bune lucrări filolo
gice așupra idiomurilor Franței și Catalaniei, 
ca si celor mai bune bucăți de poezie și de 
proză în limba d’oc, veche sau modernă".

în ceea ce privește poezia. A. de Quintana Y 
Combris. președintele Jocurilor Florale de la 
Barcelona, din 1874. șl președinte al juriului la 
Concursul de la Montpellier din 1878, oferea ca 
premiu întii un greier de aur spre a fi atri
buit celui mai bun poem scris în unul din 
dialectele din sudul Franței și cu subiect ales 
din istoria popoarelor romanice, și o cupă sim
bolică din argint, care să încoroneze cu marele 
premiu pe autorul celei mai bune poezii scri
se pe următoarea temă : „Cîntecul latinului sau. 
altfel zis. al ginții latine".

Această poezie trebuia să fie concisă, scrisă 
în catalană, provansală. franceză sau în ori
care alta dintre limbile romanice, singura con
diție fiind ca. devenind imn al latinității, să 
poată fi tradusă în același ritm în toate aceste 
limbi. Nu erau admise decît lucrări inedite, ju
riul rezervîndu-și dreptul de a efectua even
tuale schimbări în variantele traduse. în cazul 
în care ilustrația muzicală va necesita acest 
lucru, cu condiția ca sensurile poeziei să rămi- 
nă nealterate. („Buletin de la Societe pour 
l’etude des Langues Romanes". Tome 1. Nr. 1, 
p. 179—182).

Programul concursului a fost difuzat încă din 
primele luni ale anului 1878. Printre cei care 
l-au primit a fost și Vasile Alecsandri.

Cum mărturisea intr-o scrisoare din 19 mai 
1878. adresată lui lacob Negruzzi. poetul, do
rind „a prezenta un specimen de limba română 
spre a se constata încă o dată înrudirea noastră 
cu toate ramurile gintei latine", trimite juriu
lui Cîntecul gintei latine, sub motto-ul ; „Apa 
trece, pietrele rămîn".

Premiul s-a acordat în ziua de 19 mai 1878, 
după deliberări, cei în drept trimițînd lui Alec
sandri următoarea telegramă :

„Jury compose de Mistral, Tourtoulon, Quin
tana, Obedeoiaru, Ascoli, vous decerne unanime- 
ment le prix du Chant Latin. Nous vous atten- 
dons. Roque Ferrier"

Alecsandri, din cauza evenimentelor politice 
ale anului 1878, nu a putut da urmare invita
ției. Poezia sa a fost prezentată juriului de di
plomatul Mihail Obedenaru, lectura ei fiind în
credințată poetului provansal Frederic Donna- 
dieu. Alecsandri lipsind, președintele juriului 
Quintana, l-a rugat pe Mistral să primească 
premiul, cupa de argint, în locul celui absent 
(conf. scrisoarea lui Quintana, „Convorbiri lite
rare", XVI, nr. 11, 1 februarie, 1883, p. 415).

Ecoul premierii lui Alecsandri a fost destul de 
mare, atit in țară cit și în străinătate. Venit la 
un an de la proclamarea independenței de stat 
a României și după marile victorii obținute de 
armata română în luptele de la Gri vi ța, Plevna, 
Smirdan și Vidin, acest premiu era privit ca o 
primă consacrare internațională a țării noastre 
și pe tărîm literar, simbol al integrării și afir
mării literaturii române printre marile literaturi 
moderne. Uneori s-au exagerat dimensiunile re
ale ale evenimentului. Raportate la atmosfera 
care domnea în țara noastră după bucuria suc
cesului războiului independenței, dar și după 
amărăciunile născute din mașinațiile marilor 
puteri europene, ostile României, care ne pri
vează de unele drepturi pe care le cîștigasem 
prin! suferințe și jertfe, aceste exagerări își gă
sesc o deplină justificare, exprimă bucuria oa
menilor de cultură români de a fi întîlnit în cu
vintele rostite de A. de Quintana la Montpellier o- 
pinia unui om de bună credință privitoare la 
prestigiul și interesul de care se bucura țara 
noastră peste hotare : „Păstrați limba și obice
iurile voastre și nu uitați că aici, in această 
țară clasică a independențe) (Spania n.n.), după 
cinci secole de luptă îndîrjită care începu în As- 
turii cu Pelayo, noi am rostogolit Semiluna sîn- 
geroasă din înălțimea zidurilor Granadei în fun
dul strîmtorii Gibraltarului, pentru a nu mai re
apărea niciodată pe seninul cer albastru al fer-
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MARELE PREMIU AL LATINITĂȚII 
și premiul I pentru poezie in limba română

TEODOR BALȘ

Căderea
Sarmizegetusei

Rotundul soare dacic, meteorit de piatra 
al vechilor milenii ascunse in pămint, 
stă-nțurubat pe umăr de stincă fulgerată. 
Peste cadran copacii iți plimbă umbra blind 
rotind-o după jocul îndepărtat de astre. 
Intipărită-n scoarța granitului, sonoră, 
ascult sub legănarea de ceruri reci ți vaste 
mițearea de reptilă a timpului in oră. 
...Și iarăți sui pe dale-nverzite, in cetate ; 
imi curg pe umeri veacuri de umbre ți tăceri. 
O lună veche arde pe coame-ntunecate 
de codri, in furtuna acestor munți severi. 
Pe zidurile frinte arcașii prind conture ; 
ecrane milenare incremeniră-n sine 
memoria de piatră ce-a rupt din clipă, dure, 
fulgerătoare fringeri de neamuri ți destine. 
In piscuri incrustate ca-ntr-o coroană-a morții 
ard forturile dace sub cerul prăbuțit.

Incendiul geologic ia cosmice proporții 
ți astrele-ngrozite se sting in infinit. 
Văzduhu-i plin de zeii uciți lingă altare, 
pămintu-ți poartă morții invăluiți in nori, 
se trag in munte riuri, de groază, spre izvoare 
ți soarele-nnoptează cu ochiul orb in zori.

Ca o planetă moartă împărăția dacă 
a gravitat ascunsă de codri, in Carpați, 
că au țtiut ca piatra in sinea lor să tacă 
urmații celor care păreau in morți plecați. 
Cuceritorii sudici nu au simțit că suie 
in ei un singe tinăr legindu-i de pămint 
cu aspre rădâcine, otravă amăruie 
uitarea strecurind-o in doruri ți in gind. 
Și le-au pătruns invinții din singe in destine 
captindu-le lumina din crugu-acelor sori 
ai rugurilor dace suind peste coline 
ca flăcările, noaptea, aprinse de comori.

Al doilea premiu pentru poezie în limba română

PETRE GHELMEZ

Laudă 
limbii române

Lasă-mă, focul ideii
Pe plaiul acesta-nstelat să-l ridic spre cuprindere, 
Necuprinsului margini sâ-i fac,
Cuprinsului nemărginire și martor sâ-i fiu I
O, cit de bogat, cit de sărac
Este sufletul meu in învăpăiata aprindere...
Ce aproape — adevărul din lumea vorbită, ce viu I

mecătoarei Spânii. Aici, la noi, nutrim cu toții 
urări pentru independența, libertatea și trium
ful vostru". (Quintana era nu numai poet cata
lan, dar și un cunoscut om politic spaniol, de
putat în Cortes).

Intîlnim, de asemenea, la unii comentatori și 
Istorici literari afirmația potrivit căreia Alec
sandri ar fi primit premiul in urma renunțării 
lui Mistral. Inexact și tendențios. Ca membru 
al juriuluj Mistral nu se putea autopremia, în 
plus așa cum rezultă din darea de seamă întoc
mită de secretarul Societății limbilor romanice, 
A. Roque-Ferrier, autorul lui „La Moisson" (Se
cerișurile) prezentindu-și poezia în afara con
cursului. De altfel, lucrurile sint lămurite, după 
cum vom vedea, de către Mistral insuși.

în 1882, Alecsandri vizitează Franța, răspun- 
zînd insistentei invitații a felibrilor pentru a in
tra in posesia trofeului din 1878. Primirea fă
cută poetului roman a întrecut toate așteptările, 
Alecsandri bucurîndu-se aici, in Sudul Franței, 
de o reputație excepțională. în acest sens este 
interesant de reținut o dare de seamă privind 
desfășurarea unei seri literare, intitulată „Le 
Felibrige et l’Idee latine", care a avut loc in 
noiembrie 1882, la Cercul artistic din Marsilia 
și la care luase cuvîntul și F. Mistral. Unele de
talii din această intervenție privesc îndeaproape 
circumstanțele premierii din 1878, și ansamblul 
problemelor ivite cu acest prilej :

„Dans une seance solenelle — scrie Mistral — 
tenue en plein air, au Peyrou (Montpellier n.n.), 
sous l’azur d’un ciel radieux et en face de la 
statue de Louis XIV, dominant de son geste 
souverain la foule immense (...) le magnifique 
chant couronne est lu et acclame : C’etait le Chant 
de la race latine du poete national de la Rou- 
manie, Alecsandri qui n’est pas seulement poete 
et patriote roumain, mais .encore poete et pa
triote franțais, et jamais plus beau triomphe 
n’a fete une inspiration plus grandiose. II faut, 
en effet, remonter, par la pensee au couronne- 
ment de Petrarque au Capitole de Rome, ou, 
plus pr^s de nous, aux fetes de l’anniversaire 
de la naissance de Victor Hugo, pour se faire 
une idee d’une pareille manifestation.

Il n’y manquait que le poete : mais les accla
mations qui saluerent son nom furent assez 
puissantes pour qu’un echo lointain ait pu lui 
en arriver ă Mircești et ă Bucarest, oil la recon
naissance nationale s’est encore accrue depuis 
lor, s’il est possible pour son poete triomphant, 
pour celui qui a tant fait pour la Muse, tant 
pour la Liberte. Elie etait bien digne de ce tri
omphe la poesie magistrale qui est restee dans 
les memoires et qui a ete deja traduite dans 
toutes les langues latines".

într-adevăr, în scurtă vreme Cîntecul gintei 
latine a cunoscut o răspîndire prodigioasă. A 
fost difuzată, printre altele, în Risorgimento 
din Torino, Raza Latina din Madrid, la Lluma- 
nera din New York, le Repertorio colombiano 
din Bogota etc. ; a fost tradusă în versuri fran
ceze, italiene, latine, spaniole, portugheze, în 
polonă, ungară, elină, ebraică, în provansală (de 
Mistral insuși) iar în „languedocien" de A. Lan
glade, muzica aparținîndu-i lui Marquetti, iar 
aranjamentul pentru patru voci bărbătești lui 
F. Borne.

Epitetul de „poet și patriot francez" pe care 
i-1 acorda Mistral lui Alecsandri se întemeia nu 
numai pe opera poetică scrisă de „bardul de la 
Mircești" in limba franceză, cît, mai ales, pe a- 
titudinea sa de sprijinire a Franței în urma de
zastrului din 1871, cind a scris Căderea Rinu
lui, Nobila cerșetoare și a pus în vînzare poe
mul Dan, căpitan de plai, fondurile adunate 
trimițîndu-le ca o modestă contribuție la plata 
datoriilor de război la care această țară fusese 
impusă.

Alecsandri participă acum, în 1882, la serbă
rile organizate în cinstea sa la Forcalquier, Cla- 
piers. Gap. Montpellier, Albi etc., 1 se oferă

o statuetă a CaUopei (zeița istoriei și a armo
niei), pe care fuseseră gravate versurile unui 
sonet, alcătuit in limba provansală de Louis 
Roumieux, citește poeziile Patru regine, Ron- 
sard la Toulouse, Erin (numele vechi al Irlan
dei), poem dedicat prietenului său, William Ch. 
Bonaparte Wysse, Toast aux Felibres de Pro
vence, excepționala creație simbolică, Le Petit 
Rameau, dedicată lui de Berluc-Perussis, și o 
prelucrare a unui sonet al Iui Theodore Auba
nel, dedicată muntelui Vetoux.

Opera lui Alecsandri devine din ce in ce mai 
cunoscută în Franța. Toate publicațiile afiliate 
mișcării felibrilor ii reproduc și ii comentează 
lucrările, o imagine de ansamblu oferind-o in 
această privință lucrarea filo-românului Alph. 
Roque-Ferrier, La Roumanie dans la Litteralure 
du Midi de la France, apărută la Montpellier, 
in 1881.

Studiul debuta cu precizarea că participarea 
poeților și a oamenilor de cultură români la 
mișcarea felibrilor. primirea de către Vasile 
Alecsandri a cupei simbolice din 1878. răspin- 
direa ideii de universalitate a limbilor și litera
turilor neo-latine, succesele încercărilor de 
lingvistică și literatură comparată au trezit in 
Franța puternice sentimente de fraternitate față 
de România, admirația popoarelor latine față de 
vitalitatea poporului român pentru capacitatea 
sa de a-și păstra, in ciuda vitregiilor istoriei, 
ființa națională, intr-o necurmată luptă pentru 
libertate națională și dreptate socială. O expre
sie a acestei admirații, a trezirii sentimentului 
de solidaritate cu poporul român, o constituia 
pentru Roque-Ferrier și masiva participare, ală
turi de scriitorii români, a scriitorilor și oame
nilor de cultură din Franța și din celelalte țări 
europene la editarea Albumului macedo-român. 
în paginile acestei publicații, apărută în excelen
te condiții grafice, sub îndrumarea lui V. Ale
xa ndrescu-Urechia. in 1880. intîlnim alături de 
numele lui Vasile Alecsandri, Ion Creangă, B.P. 
Hașdeu, Al. Macedonski, Al. I. Odobescu, Ve
ronica Miele, I. Nenițescu, G. Sion, Th. Șerba- 
nescu. A. D. Xenopol, S. FI. Marian, At. Marie- 
nescu,’ Matilda Cugler-Poni. al pictorilor Sava 
Hentia, Mirea-Demetrescu, C. D. Stahi, P. Ve- 
russi, Stăncescu, Aman, Szatmary și al compozito
rilor W’achmann. G.M. Stephănescu, Caudella, 
Poenaru ș.a., articole, poezie, proaă. simple scrisori 
de adeziune etc. semnate de nume celebre, pre
cum Francois Coppee, C. Egger, Victor Hugo, 
Emile de Girardin, F. Laforgue, Leconte de 
Lisle, E. Littre, Emile Picot, Antonio Roques, 
Jules Simon. A. Ubicini, G. Vegezzi-Ruscalla 
etc., in care interesul pentru Romania și pentru 
destinele ei este exprimat deschis, angajant.

Poeții afiliați mișcării felibrilor (Albert 
Arnavielle. Th. Aubanel, Paul Barbe, C. William 
Bonaparte-Wysse, Mistral, Louis Roumieux, 
Alph. Tavan, Antoine Roux, Alph. Roque-Ferri
er ș.a.) aduceau o serioasă contribuție la edi
tarea Albumului macedo-român, prin versuri 
care celebrau virtuțile poporului nostru, evi
dențiat! originea sa latină, păstrarea tradițiilor 
vechii lumi romane pe un teritoriu unitar și 
într-o permanentă continuitate istorică, expn- 
mindu-si, vizionar, speranțele înțr-o apropiată și 
legitimă refacere a unității politice a românilor 
de pretutindeni.

Cele de mai sus sînt doar cîteva dintre faptele, 
pe care se cuvine să ni le reamintim, acum, la 
aniversarea împlinirii unui secol de la eveni
mentele petrecute sub seninul cerului meditera
nean. la Montpellier, evenimente in care istoria 
noastră literar-culturală este din plin implicată. 
Căci, în pofida timpului scurs, faptele își păs
trează deplina lor semnificație, ca un semn al 
colaborării popoarelor și al aspirației lor comune 
spre lumină și înfrățire.

Al. Hanță

Lasă-mă, in patria de cuvinte,
Acum să colind,
In patria de cinturi, de țoapte, de murmure...
Intr-o rostire de gind
Cerul ți pămintul,
Cu briu de aur dulce să le cuprind, 
înțelesuri din veac,
Și de-acum,
Pe crestele albite-ale timpului, 
Neostenite, să drumure.

Lasă-mă, dragostei mele de tine,
De țară, de mumă, de frate, de zbor să-i zic dor... 
Lasă-mă, răzimat in uțile graiului,
Să plutesc ca pe-un nor,
Dealuri de sunete să urc, să cobor,
Din gura pădurii,
Pinâ la gura cimpului, muntelui, raiului.

Piară munții, piară cimpiile, 
Piară stejarii și apele...
Piară, de vor, ele insele, pietrele I

- Nimic încă, de-ar fi,
Sub privire să nu ne rămină,
Ne-am inălța, iarăți, turnuri spre soare — vetrele, 
Tin puterea aceasta, pururea nouă stăpină, 
Prea curata, biruitoarea-ntru cintec,
Patria din laptele mumei — limba română.

Avignon, 1978 — Replică în timp
• Se Împlinesc o sută de ani 

de la acordarea unui premiu in
ternațional, primul pentru un 
scriitor român, lui Vasile A- 
lecsandri. autorul Cintecului gin
tei latine. La 19 mai 1878, un ju
riu întrunit la Montpellier a în
cununat poezia lui Alecsandri, 
care a început curînd o carieră 
internațională, fiind tradusă în
mai multe limbi și publicată în
diverse reviste din țară șl de
peste hotare. După o sută de
ani de la acest eveniment o Im
portantă manifestare culturală, 
desfășurată la Avignon, confirmă, 
ca o replică peste timp, valoarea 
culturii șl poeziei românești.

între 9 șl 16 mai 1978, sub pre
ședinția președintelui Republicii 
Senegal, reputatul latinist Leo
pold Sedar Senghor și sub egida 
unor înalte instituții academice și 
universitare, au avut loc o serie 
de importante manifestări, în 
cadrul Centenarului Jocurilor La
tinității. La originea acestor pres
tigioase manifestări se află ldeea 
celebrării a o sută de ani de 
la încununarea poeziei lui Vasile 
Alecsandri, eveniment istoric și 
simbolic de o deosebită impor
tanță nu numai in evoluția ideii 
de independență a poporului 
nostru, ci și în aceea a latini
tății înțeleasă în chip de conț 
cept unificator de mentalități, 
concept cu o valoare umanistă 
deosebită, simbol al persistenței 
pe continentul european și în 
America latină a unei civilizații 
care a însemnat pentru tot
deauna fața lumii cu sigiliul ei 
civilizator. Latinitatea nu este doar 
o realitate lingvistică, ci, mult 
mai mult decit atit, un concept 
umanist, a cărui forță educativa 
este considerabilă. Alături de alte 
concepte centrale ale timpurilor 
moderne, ideea de latinitate a a- 
vut întotdeauna și are o forță 
de iradiere umanistă. Sub semnul 
acestei duble înțelegeri a latini
tății s-au desfășurat lucrările 
Congresului internațional, intitu
lat Latinitatea, ieri, astăzi, miine. 
Istorici literari și de artă, filo
logi au evidențiat liniile caracte
ristice ale ideii latine de-a lungul 
timpului, dinamismul ei, manifes
tat în lupte diferitelor națiuni și 
grupuri sociale pentru progres 
social și pentru dobîndirea liber
tății naționale. Latinitatea româ
nească a fost obiectul a optspre
zece comunicări datorate unor 
savanți români și străini. Aceste 
comunicări au relevat semnifi
cațiile originii latine a limbii ro
mâne, precum și caracteristicile 
consolidate istoric ale poporului 
român : raționalitate și echilibru, 
voință de pace și de bună con
viețuire.

Un eveniment semnificativ pri
lejuit de Centenarul Jocurilor 
Latinității a avut loc în seara zi
lei de 13 mal în Palais de Roure, 
unde a fost dezvelită o placă de 
marmoră, care comemorează 
triumful de acum o sută de ani 
al lui Vasile Alecsandri. Textul 
avîntat care este săpat în placa 
de marmoră evocă simbolicul eve
niment. aducînd un elogiu bardu
lui român șt, în mod implicit^ ge
niului libertății pe care poporul

român l-a materializat în tot 
cursul existenței sale. In seara 
aceleiași zile în Sala Palatului 
Papilor s-a desfășurat marea 
gală românească. S-au făcut au
zite melodiile Corului Madrigal, 
ansamblul folcloric Plaiul Româ
nesc a exprimat prin frumusețea 
plastică a dansurilor populare 
românești și prin melodicitatea 
pătrunzătoare a cîntecelor româ
nești energia estetică a unui po
por de artiști și de constructori, 

Ln după-amiaza zilei de 14 mai 
o nouă confirmare a venit să 
sublinieze valoarea și prestigiul 
artei românești. Juriul prezidat 
de Pierre Grimal a anunțat nu
mele poeților care au cucerit 
premiile Concursului internațio
nal de poezie. Printre acești lau- 
reați se află și trei poeți ro
mâni. Teodor Balș a primit Ma
rele Premiu al latinității pentru 
poemul Căderea Sarmizegetusei, 
„ex-aequo“ cu italianul Olindo 
Pasqualettl, pentru poemul Co- 
ventus latinltatls, în care nume
roase versuri sînt dedicate Româ
niei. Poemul Laudă limbii ro

mâne de Petre Ghelmez a fost 
distins cu premiul al doilea pen
tru cea mai buna lucrare prezen
tată în limba română. Traian 
Lăzărescu a luat premiul al doi
lea pentru versurile saie în limba 
latină. Poeților Teodor Balș și 
Olindo Pasqualetti li s-a acordat 
și premiul întii în cadrul con
cursului de poezie în limba ro
mână și, respectiv, latină. Un 
deosebit succes l-a repurtat in 
rindurile celor prezenți broșura 
tipărită în excelente condiții' gra
fice, sub îngrijirea profesorului 
Virgil Cândea. Broșura currinde 
Cîntecul gintei latine de Vasile 
Alecsandri în originalul româ
nesc. precum și în versiunile fran
ceză, provensală, retoromană, la
tină, italiană, spaniolă, portu
gheză.

Manifestările de la Avignon au 
reprezentat o afirmare strălucită 
a spiritualității și culturii româ
nești, un nou prilej de exprimare, 
prin intermediul formelor speci
fice ale artei, a marilor idea
luri umaniste care animă poporul 
român.
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