
Cu poporul, pentru popor
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU tW JUDEȚELE CARAȘ-SEVERUi 
ȘI CLUJ — O NOUĂ EXPRESIE A UNITĂȚII INDISOLUBILE DINTRE PARTID ȘI POPOR

Adevăratul, 
marele viitor

d
in nou prezent in mijlocul poporului- Din 
nou acolo unde se hotărăște destinul avu
ției materiale și spirituale a patriei. Din 
nou intr-un dialog nemijlocit purtind pu
ternic amprenta realismului izvorit din 

cunoașterea adincă a împlinirilor și exigențelor pro
gresului multilateral Președintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a adus incâ o dată in fața 
poporului argumentul suprem al faptei, al îndem
nului energic și convingător la acțiuni entuziaste și 
lucide, la realizări durabile Sutele de mii de de
votați fii ai patriei au făcut o grandioasă 
și profund umană primire celui ce în
truchipează exemplar voința de muncă pașnică a 
poporului român, demnitatea de a se ști autor in
spirat al prezentului său in climatul unui efort 
creator conștient și al unei libertăți autentice, al 
unei acțiuni constructive raționale și de durată. 
Cit de puternice și de diverse sint impresiile ce se 
așează in suflet in asemenea împrejurări care de
vin pagini luminate de adevărul noului timp al ță

Puntea
ar mi-a fort dat să văd, intr-o asemenea 
armonie, legătura dintre trecut și prezent, 
stringerea de mină atit de puternică și fi
rească intre tradiție și nou care lși croiește 
drum după legile tehnicii modeme și în

demnul cutezanței umane. Doua secole de gindire 
și muncă industrială se intilnesc la Reșița cu sfi
darea viitorului, cu chemarea unei istorii. Idee a 
obligației față de experiența dobindită prin truda 
înaintașilor și prestigiul propriei strădanii. idee 
frecvent accentuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atit in discuțiile purtate cu muncitorii, tehnicienii 
din Întreprinderile vizitate cit și in cuvântarea ros
tită la marea adunare populară din Reșița animă 
zi de zi, zecile de mii de mineri, metalurgist!, con
structori de mașini. Privind motorul de nave de 3t 
de mii C.P. m-am gin di t: după calculele reci ale 
economistului s-ar putea considera firesc ca aceste

Trei garoafe
fetiță a dăruit primului bărbat al țării o 
garoafă roșie. A indemnat-o mama, o fe
meie de vreo 25 de ani, cu niște ochi 
care-mi aduceau aminte de focul veșnic 
al furnalului Reșiței. Emoționat, președin

tele țării sărută copilul pe frunte și cu un zimbet 
părintesc flutură garoafa. Moment de mare sin
ceritate, de omenie.

Un bărbat cit un tei își ridică cascheta, face un 
pas și dăruiește tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
un gest blind, o garoafă roșie : „Să ne trăiți tova
rășe secretar general !“. Emoționat, președintele 
țării stringe mina muncitorului și cu un zimbet pă
rintesc flutură din nou garoafa. Gest la fel de 
sincer ca gestul fetiței.

O tinără muncitoare își părăsește pentru o clipă 
strungul și plină de emoție înminează, cu un gest 
firesc, înaltului oaspete o garoafă roșie cu care își 
împodobise, în cinstea marelui eveniment, în mod 
simbolic, locul de muncă — strungul. Emoționat, 
președintele țării stringe mina tinerei și cu un zim

rii, ce se Dtrtzstează intr-o cronică ale cărei dimen
siuni sint cuprinse la orizonturile de nouă istorie. 
Cit de categorice sini argumentele vii ale solida
rității de ideal, de mnsr nță și de voință crea
toare ale unui întreg popor. Această nouă și im
portantă vizită a secretarului general al partidului 
a pus puternic in himină adevărul ce naște senti
mentul de mindrie. de demnitate și voință al tutu
ror, adevărul unității indisolubile dintre partid și 
popor, al Încrederii poporului in marele său ales, 
in cel ce întruchipează fericit visul de înălțare și 
înflorire continuă a patriei, a României socialiste, 
suverane și independente. De la marea adunare 
populară, in care, ca un singur om. zecile de mii de 
fii ai țării și-au unit gindurile și voința in mărețul 
gind și in măreața voință de edificare a României, 
pină la gesturile nenumărate prin care oamenii de 
cele mai diverse profesii au ținut să-l omagieze pe 
alesul națiunii, să-și exprime dragostea și recunoș
tința pentru marea sa dăruire in numele idealurilor 
supreme ale poporului, această vizită a adus, incă

Nicolae Dragoș
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motoare, precum și uriașele macarale portuare, care 
se realizează la Bocșa, să fie fabricate undeva, mai 
aproape de mare, destinația lor. Și, la prima ve
dere ciudat, ele se construiesc aici, la poalele Se- 
menicului pe malul unui riu nu prea bogat în ape, 
Birzava, Pentru că aici se fac cel mai bine. Pentru 
că aici este prezent în acest moment, cel mai 
pregnant, acea forță intelectuală și tehnică în stare 
să dea la iveală asemenea minuni ale creației 
și muncii avântate. Cred cu tărie — și vizita se
cretarului general al Partidului Comunist Român, 
cuvintele de laudă și îndemnurile Iui înflăcărate imi 
întăresc crezut că focul furnalelor de la Reșița, 
care arde fără întrerupere de mai bine de două sute 
de ani. s-a aprins ca odată. într-o zi de mari împli
niri, in aceste zile ale muncii temerare. înfră
țite, să pornească de pe malurile Birzavei spre 
Marea Neagră o adevărată uzină care va pune în 
mișcare o navă de 150 de mii de tone, un motor 
năzdrăvan care va duce salutul semețului Semenic 
peste mări și aceane.

Domokos Geza

bet părintesc flutură, pentru cine știe a cita oară, 
o garoafă roșie, spre mulțimea care ii aclamă.

Asemenea gesturi de mindrie, de încredere în 
omul de omenie Nicolae Ceaușescu care. în fruntea 
partidului nostru, conduce cu atita energie și clar
viziune destinele patriei ; a fost semnificativ Dentru 
clipele de neuitat din marile uzine ale Reșiței. 
Parcă oțelul căpătase deodată suflet, parcă cineva 
insuflase mașinilor red viață, parcă și cerul de 
deasupra mindrei cetăți de foc a Banatului de
venise deodată senin. Ce putere au acești oa
meni in ei ?

Am admirat cu toții impetuosul blumming și mo
torul Diesel de 30 de mii C.P., o adevărată uzină 
el însuși. Dar am admirat șt mai mult puterea și in
teligența oamenilor, care au stat la temelia acestor 
mari realizări. Și cu cită atenție au ascultat ei cuvin
tele secretarului general al partidului. Ca o mare li
niștită s-a arătat această masă de muncitori din față 
comitetului județean de partid. Ca o mare liniștită, 
care vuia atunci cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vorbea de demnitate, independență, de egalitate .și li-

Nikolaus Berwanger
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Școala și năzuințele 
oamenilor muncii

a într-o poezie de Arghezi, In care

C „lumea era pardosită cu lumină'*,
plaiurile Caraș-Severinului și ale Clu
jului, orașele și localitățile acestor 
două județe ale țării s-au arătat in 

aceste zile. Inundate de o luminozitate puțin 
obișnuită, iradiată in aceeași măsură din soare, 
ca și din inimile și ochii luminoși ai oamenilor. 
O lumină în care strălucea nu numai portul tra
dițional. atit de bogat al românilor, maghiarilor, 
germanilor și sîrbilor ci și roadele muncii lor în
frățite, flăcările furnalelor la care mulți dintre 
ei iși veghează bucuriile și nădejdile lor, hotă- 
rirea lor de a munci și învăța pentru continua 
înflorire a României socialiste. Lumina aceasta 
a scăldat vetrele de veche civilizație și cultură 
românească pe tot parcursul vizitei întreprinse 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județele Caraș-Severin și 
Cluj. O lumină de neuitat a unor zile care intră 
in istorie, o lumină simbolică pentru rosturile 
cele mai profunde ale acestei epoci Ceaușescu, 
Am trăit nemijlocit aceste zile în care căldura 
dragostei, a stimei și devotamentului neprecupe
țit pentru patrie și partid, pentru conducătorul 
iubit concură, în plan spiritual, pe aceea din 
nestinsele furnale reșițene. Sfaturile înțelepte 
ale secretarului general al partidului, discuțiile 
la locul de muncă cu nenumărate categorii de 
oameni, dialogul viu cu masele populare, propu
nerile făcute au arătat, încă o dată, adevărateie 
dimensiuni ale democrației noastre socialiste în 
care, cum ar fi zis cronicarul „țara iubește pre 
conducător și conducătorul iubește pre țară**. 
Oriunde a fost prezent secretarul general al par
tidului în această vizită de lucru s-a simțit pu
ternic această imensă, nețărmurită dragoste cu 
care țara îl înconjoară. Țara și poporul care, șub 
conducerea sa înțeleaptă, au înflorit ca în po
veste, intr-un an ca într-o sută. Căci ce altceva 
înseamnă faptul că o întreprindere realizează 
astăzi, numai în 10 zile, producția pe care în 
1938 o realiza într-un an întreg ? Tot ca în po
veste, cu eroii giganți, s-au creat hale imense în

I

care ar putea intra foarte bine un sat tradițional 
întreg ; muncitori, tehnicieni și ingineri români 
punînd în valoare geniul creator propriu, au rea
lizat motoare navale moderne, impresionante, de 
o forță uriașă, aș zice, de mii de herghelii de cai 
putere. Oameni care numai în urmă cu.cițiva 
ani produceau unelte agricole, modeste, sape și 
grape și-au modernizat uzinele și creează acum 
macarale gigantice de o putere uluitoare. Preo
cupat de continua promovare a noului, de inte
grarea științei cu producția, secretarul general al 
partidului a recomandat modernizarea în conti
nuare a industriei, automatizarea proceselor de 
producție, sporirea productivității muncii, condiții 
sine qua non ale progresului și civilizației româ
nești, ale bunăstării tuturor. Pentru aceasta, sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, se cere ca toți 
să învățăm neîntrerupt să ne însușim limbajul 
tehnic cel mai avansat, să ne dovedim recep
tivi la nou și înnoire. La deschiderea noului an

Ion Dodii Bălan
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NOI
Pv Molest dM droțost® dor 

caia jwat ia dragostea da neom 
i sa «o siringa uodhra sub aa ram, 
cel boaetoi ■■ Mines a in Na 
•chaM OKiand na-l o»eo pustiu.

Den șopahri riclaan pândnd la dram 
cm s*i sbrpcșb ohoewila, cum, 
cwtsMa sapă s cinstita fwcâ 
ia «apele hd riaced na se spwcă, 
praera ce-« i să codă- supra hn 
in toaaaie n-as mai potto s-o pui 
Da lapili fidea* p unsuros 
pustfad le droeaă țării-a sus și-a joi 
cu dee dansai u*-ua iod incop 
plesnește-' odă haaurii din cop, 
din morguso de a și pină-a seară 
so-p roage moartea p să na mai moară.

Pe cel crescut ie dragoste p dor, 
împrejmuit înalt de riitor, 
pe cel jurat in groși manei Im 
cian limpede și dulce oftul nu-i, 
pe cel ce-i suflet din ocest pâmint 
in poiui mumei 1 bineevrint

Petru Anghel

Atlantide 
culturale

I

om vorbi despre un mare călător prin 
culturile lumilor. Nu precum Key- 
serling .«au Huxley, ci Stînd pe Ioc, 
excursia însemnînd pogorirea spra 
șinele unor culturi, cu ambiția de a Ie 

recompune șl descifra fața interioară. Pogorirea 
conduce la o dublă transfigurare, a obiectului 
și a subiectului. Lumea din interiorul oceanului 
e alta dedt cea văzută de la suprafață, treptata 
ecluzare modifică privirea, care este silită să 
accepte legile unui alt mediu fizic. Și peisajul 
se modifică, e vorba de un alt real, astfel incit 
cine realizează, să spunem, fațada unui edificiu 
baroc, trebuie să fie un familiar al viziunilor 
marine. Călătoria însăși ca act este o inițiere, 
cind are această vocație, cînd și-o descoperă. 
Universul planetar era in linii mari cunoscut 
pină la Renaștere (vezi Călătoriile Renașterii 
și noi structuri literare) dar numai Călătoriile 
Renașterii desființează viziunea insulară, parce
lară, inființind o viziune nouă, integrind obiecte 
geografice disparate intr-o nouă cosmogonie. 

Procedind astfel Edgar Papu face din drumul 
spre interiorul culturilor premiza unor descope
riri. Teritoriile cele mai cunoscute devin o 
„terra incognita** unde ne așteaptă revelații. Ce 
poate astfel fi mai familiar pentru noi. ca euro
peni sau ca români, decit cultura italiană ? Dar 
iată aici un mit depreciat, mitul lui Ianus (vezi 
Fețele Ini Ianus), un mit strivit sub greutatea 
reprezentărilor eline, o față umilă, de fapt două 
fețe, acționind contradictoriu și in contratimp, 
iar zeul bifrons ne conduce prin lumea pe care 
o tutelează, revelindu-ne o lume nouă, o lume 
europeană nouă, alta decît cea elină, lumea 
modernă ce stă sub semnul lui Ianus.

Inaintind in teritoriul germanic. Edgar Papu 
procedează și aici ca un descoperitor, inlăturind 
o prejudecată, tocmai prejudecata care ne ținea 
departe de un șir de valori ale plasticii germa
ne, acelea in care se cantonează un 
anume specific, o anume promisiune, o premiză 
de renovare pentru ansamblul artelor europene 
moderne, realitatea unor renovări care iși au 
sursa aici : Intre Alpi și Marea Nordului are 
chiar un titlu geografic, pare un subcapitol din 
Călătoriile Renașterii, dacă aceasta ar fi fost o 
enciclopedie a călătoriilor în culturile lumii

Urmează apoi monografia descoperirii unui 
continent, un fel de Atlantidâ, Barocul. Spunem 
Atlantidă fiindcă Barocul, deși cu contururi 
multicontinentale. deși țărmurit fizic foarte 
exact — iar aici aportul micii Lusitanii este

Paul Anghel
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FETELE ASCUNSE ALE ISTORIEI LITERARE 

Izvoare necercetate 
ale culturii române

Interviu cu Adolf Armbruster

— Conviețuirea de sute de ani dintre 
români și sași in Transilvania nu putea 
râmine fără urme puternice. Dv. Iov. 
Armbruster v-ați ocupat, nu de mult, in 
Romanitatea românilor de felul in care 
textele redactate de sași in Tran
silvania medievală vorbesc despre români 
și ați demonstrat importanța acestor iz
voare in bună măsură, puțin sau deloc 
folosite pină la apariția lucrării despre 
care vorbim. Literatura lor despre ro
mâni, folosim cuvintul literatură in sens 
larg, este neîndoielnic și mai cuprinză
toare. Se știe că există cronici săsești, lu
crări de istorie semnate de scriitori ger
mani din România, cercetări folclorice și 
etnografice, inrercări literare in care rea
lități, evenimente și personalități româ
nești au intrat in raza de inspirație a au
torilor. Caracterizați-ne întinderea și 
adincimea acestor izvoare.

— De la venirea lor pe . meleagurile ardelene, 
In plin veac a) XII-lea, coloniștii germani și 
negermani, care abia mai tîrziu se vor conștitui 
aici, in noua lor patrie, în comunitatea săsească.

Eminescu
Și 

Transilvania d)
az unic în literatura română, formația

C intelectuală a lui Mihai Eminescu, poet 
de obirșie bucovineană, purcede sub 
auspiciile unei unice și statornice ob
sesii : Transilvania. Ea guvernează 

anii de școală și începutul epocii vieneze, patro- 
nind primele pagini de proză și debutul in pu
blicistică.

Prima poezie cunoscută a poetului este scrisă 
la moartea lui Aron Pumnul : paginile de proză 
din „Geniu Pustiu” sint localizate in Transilva
nia și ating problema transilvăneană : primele 
articole publicate la Pesta, întii in ..Albina** și 
„Familia*, apoi in „Federațiunea" sint dedicate 
Transilvaniei.

Desigur : nu această zonă a operei eminesci
ene va hotărî dimensiunea ei genială dar tocmai 
această dimensiune, în spațiul căreia fiecare 
amănunt al vieții și operei se vede amplificat 
prin lentilă, justifică interesul pentru acea atit 
de ciudată propensiune’— ades numită enigmă 
— care a fost Transilvania.

Enigmatică este, in primul rind, aplecarea 
unui copil în vârstă de 14 ani (la șaisprezece a 
efectuat călătoria sa In Ardeal și știa, după 
mărturia ardelenilor înșiși — tot) asupra pro
blemelor de istorie ; enigmatică este apoi aple
carea acelui copii tocmai asupra istoriei Tran
silvaniei ; în sflrșit, enigmatică este informația 
exhaustivă, logica impecabilă și violența reto
rică, desfășurate în articole scrise la 20 de ani.

Primele explicații trebuie căutate în anii de 
școală ai poetului, la Cernăuți. Acolo Eminescu 
l-a avut profesor pe Pumnul și e de la sine-nțeles 
ca marele patriot ardelean, alungat peste graniță 
de prigoana post-revohțțipnară, să-i fi inoculat 
micului Eminescu nu doar 'interesul pentru is
torie dar interesul pentru o istorie anume : a 
Transilvaniei. Că Interesul a devenit ulterior o 
obsesie, are o explicație psihologică. Relația lui 
Eminescu cu Pumnul, în ciuda diferenței de 
vîrstă, n-a fost o relație obiectivă, oficială, ca 
între elev și profesor ci o relație afectivă, de 
tonalitate dramatică. Eminescu a locuit în casa 
lui Pumnul ca privatist și acolo el a cunoscut 
omul, iar nu profesorul. Pumnul se cunoștea cu 
părinții lui Eminescu. El era bun cu copiii : juca 
mingea. Pe Eminescu l-a ocrotit numindu-1 bi
bliotecar. Deci relația celor doi era confiden
țială. Apoi, ea a fost și o relație exaltată din 
pricina sensibilității excesive a copilului pe de 
o parte, din pricina trăirii patriotice a profeso
rului pe de alta (După moartea lui Pumnul ele
vii i-au putut reface lecțiile din memorie !). In 
acest context special, procesul care s-a petrecut 
n-a fost numai de instruire ci și de influențare.

Sânziana Pop
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Sfirsitul vacantei-» A

P
rivirea severă a dirigintei și aerul care 
inspiră Irig aJ unor formule matematice 
iși vor fi instituit vigoarea cunoscută 
încă Înainte de apariția acestor rinduri 
(fiindcă, iată, vacanța mare s-a sflrșit) 
șl doar in citeva clase din fiecare județ, unde mai 

există profesori convinși că esențial pentru copii 
este jocul, numai in orele acelor dascăli de viață 
vor reinvia mereu, de acum pină Ia sărbătorile de 
iarnă, marile isprăvi petrecute pină mai ieri.

O fetiță premiată anul trecut relata aseară că 
frățiorul ei în vîrstă de patru ani le-a scris din 
munți cu voce subțire, o prietenă i-a dezvăluit pla-< 
nul de a intra intr-o zi pe gura unui curcubeu 
pentru a se transforma, la ieșirea pe celălalt capăt, 
în băiat, iar colegul ei de bancă a luptat vara în
treagă să perfecționeze zborul fără mijloace teh
nice, zborul pur șl simplu al copiilor, asemeni celui 
al păsărilor. Dar acestea sunt fapte dintr-un ținut 
aproape interzis, despre care nu mai știm mai nimic.

De ieri, de azi, Încep și continuă experiențele cu 
eprubete, suavitatea se va < bișnui cu reacția oxi
genului, clorurilor, carbonului, cu brusca apariție 
a florilor galbene și periculoase de sulf.

Dar vacanța viitoare promite infinit mai mult 
spațiu și timp pentru copilărie.

Gheorghe Pituț

și-au dat seama că vecinul lor etnic, românii 
autohtoni, este de altă limbă, altă lege, alte 
obiceiuri și credințe, altă origine. Conviețuind 
cu aceștia, sașii le-au recepționat și înțeles pe 
parcurs, uneori mai repede, alteori mai lent, 
rostul lor istoric, au stabilit afinități comune, au 
delimitat elementele sufletului românesc funda
mental deosebite de cele săsești, cum ar fi 
limba, originea, credința. Intr-o primă fază, ca
racterizată prin constatarea orală a realității ro
mânești vecine, în toată complexitatea ei, sașii 
transilvani s-au mulțumit să transmită consta
tările lor referitoare la romani și spațiul româ
nesc istoriografiei externe, îndeosebi celei ger
mane, ceea ce explică în parte saltul calitativ ' 
și cantitativ pe care-1 înregistrează aceasta în 
referințele ei la spațiul românesc începind cu 
veacul al XIII-lea. Această funcție de „agenție 
de presă" a sașilor nu a fost, de atunci, nicio
dată abandonată. In curind, aceștia își descoperă 
adevărata vocație lstoriografică propriu-zisă- Is
toria istoriografiei săsești începe cu veacul al 
XV-lea și fapt semnificativ șl involuntar pro
gramatic : în chiar prima consemnare a unui 
eveniment istoric de către o pană cu certitudine

Continuare în pag. a 7-a



el de-al treilea vo-

Clum al Marei Nicoa- 
ră. Mai mult pasăre 
decît înger, precizea
ză înfățișarea univer

sului liric al poetei, repede 
cristalizat de la un volum la

cronica literară
altul. Poeziile ei au o imagis
tică personală ușor de recu
noscut, o viziune feerică a lu
mii, cîteva constante afective, 
o incisivă notă prozaică une
ori care nu reușește să sfărî- 
me impresia de unitate a ta
bloului policrom.

Stilul decorativ al acestei
poezii e fățiș încă de la prima 
poezie intitulată Transilvania : 
„Trec odată cu norii de aur pe 
deasupra cetăților vechi / Ier
burile pe dealuri devin lapte / 
în vacile suave ca niște în
geri albi. / Transilvanie, pă- 
mînt fericit, regăsesc / Sufle
tul strămoșilor mei în florile 
cîmpiilor / Salcîmii au serta
rele pline cu vrăbii roșii / O- 
rașele navighează foarte a- 
proape de stele / Transilvan'e. 
cu un mac roșu îți bat la 
poartă". Cromatica e de pic
tură naivă : norii sînt de aur.

MARA
NICOARĂ:

„Mai mult pasăre decît înger“
ierburile de un alb lăptos, va
cile de un alb îngeresc, serta
rele salcîmilor sînt roșii, ma
cul exclusiv roșu. Poeta pune 
în genere culoarea foarte li
ber, nu fără o logică ascunsă, 
care e a propriei poezii, rezul
tatul dovedind o stilizare con
știentă Plasticitatea. cromaV- 
ca imaginii ni se impun și în 
alte versuri : „Rîndune'ele 
sînt foarfeci negre care taie / 
Florile de aur din pomul ver
de al cerului. / Cohorte de 
soldați cu haine de purpură 
străbat drumurile lumii / Mai
există o țară necucerită, un 
ocean, un fluviu, / Mai există 
o inimă care bate în liberta
te, / Mai există teritorii în 
mintea noastră cu care facem 
ce vrem" (O tară necucerită) 
Poezia Marei Nicoară e o fan- 
taz’e continuă, un teritoriu cu 
care poate să facă ce vrea, o 
tară mereu de cucerit. Sur- 
pr1 n-zâton’-e’e aventuri a1? su
gestiei, fatala diferență de vi
ziune pe care o provoacă un 
cuvînt cu inevitabilele ei con
secințe e înfățișată în Veșnica 
neînțelegere : ..Spun : Dovleac. 
/ Tu vezi ieșind o feme'e stră
lucitoare d'n mare. / El vede 
un trenuleț pl’n cu iepuri. / 
Eu văd în grădină o floare

gravidă. // Spun : întîmplare. / 
Tu vezi cum s-a copt un fruct 
uriaș sub zăpadă. / El vede că 
mama îl bate cu crini la fund 
pentru că a făcut pipi pe el. / 
Eu văd un rinocer blindat cu 
plăci de aur. / / Spun : vis. t 
Tu vezi măreția lumii născîn- 
du-se din pești. / El vede aca
dele în formă de inimă. / Eu 
văd o cămașă de noapte. / / 
Spun : stradă. / Tu vezi pești 
prăjiți și bere la bufetul din 
colț. / El vede mașini care 
uneori se ciocnesc foarte amu
zant / Eu văd un pom în pă
dure cu crengile grele de gal
bene păsări cîntătoare". Nu 
este însă numai gratuitate 
cromatică aici, lipsită de orice 
sentiment sau gînd mal adînc. 
E vorba aici de intuirea unui 
dezacord intim, de existența 
lumilor sufletești paralele șl 
incomunicabile, apoi de refu
giul în lumea teritoriului pe 
care-l are de cucerit fantezia.

Panourile colorate, decorate 
cu figurine de predilecție ale 
poetei nu-s însă rupte de ceea 
ce numim univers prozaic. 
Mara Nicoară știe să le mă

rească prețul tocmai prin in- 
serturi incisive ale realității în 
ele. „Dar eu, eu care cu cei 
doi Iei necesari pentru a su
praviețui, / Cumpăr un tran
dafir" scrie autoarea introdu- 
cind oportun o notă prozaică 
acolo unde totul amenință să 
devină prea feeric. Astfel de 
■mag'ni surprinzătoare, bruta
le uneori, țîșnesc din mijlocul 
unor versuri în care nimic nu 
le anunța. Lingura, cratița, 
chiuveta de bucătărie popu
lează brusc versurile ei, armo
nizate totuși neașteptat cu 
peisajul înflorit al unei poezii 
în care culoarea, simbolistica 
figurilor par a fi totul.

Există o undă dramatică în 
poezia Marei Nicoară legată de 
spaima de a nu mai via, de 
a îmbătrîni, de a asista la de
gradarea definitivă a naturii, 
spaimă mărturisită firesc, fără 
preparative speciale sau locuri 
comune. „Nu dau o frunză de 
ștevie pe toate filozofiile", ex
clamă undeva autoarea, „un 
strop de viață e mai prețios 
ca orice", „nu am destui ochi 
să privesc frumusețea lumii".

Mara Nicoară cîntă exuberan
ța de a fi în tot și în toate, 
de a fi alături de minunile și 
bucuriile naturii, dar conștiin
ța iminenței unei primejdii : 
„Cel mai frumos poem al meu 
este acest copil blond / Călă
rind inorogi albi, pe deget are 
o pasăre galbenă / învață cu
vintele și ele se lasă din văz
duh / Ca niște parașute stră
lucitoare de zăpadă, / Se to
pesc în iarba amiezii. / Știu că 
în lume sînt zgîr:e-nori. rache
te și undeva e război, / Știu că 
oamenii suferă de ulcer, de 
iubire, de teamă și singurăta
te, / Dar eu am doi ani și în 
lanul de albăstrele de pe co
vor / Mă las călcată de tren 
și mă bucur de umilința de a 
fi calul preferat al fiului 
meu. / El ceartă scaieții pen
tru că sînt răi și înțeapă, / 
Ceartă vălul care îi duce cas
telul de nisip în adînc. / A- 
proape cred și eu că vine zîna 
bună / Și ne izbăvește de / / 
poluare, de bîrfa vecinilor, de 
s:renele fabricilor care crapă 
în cioburi oglinda cerului, de 
mormanele de gunoaie ale o- 
rașului din care porumbei săl
batici culeg cîlți pentru cuib, 
de telefonul care urlă la lună, 
de obiectele care se înmulțesc 
îngrijorător în jurul nostru, de 
moartea care vine adusă de 
trandafirii sîngelui meu". (Cel 
mai frumos poem).

Ochiul poetei știe să fie in
genuu, să vadă proaspăt și să 
ne facă să vedem la fel. „Prin
tre blocuri paște iarbă un cal, / 
Lucru cudat și de mirare. / 
Copilul îl privește și spune : / 
„Uite ce cîine mare !“ / / Ce 
știe copilul de oraș ce este un 
cal / Ce șt’e de ființa lui gra
țioasă șl rară ? / Calul bate 
cu fruntea-ntr-o stea șl curg 
ghiocei / Și se face din nou 
primăvară". Ceea ce dă pre
țul acestei poezii este marea 
ei autenticitate. Nici senti
mentele, nici imaginile nu par 
confecționate ci izvorîte spon
tan dintr-un prea plin sufle
tesc. O asp'rație către puritate 
netrucată și o ve autenticita
te a sentimente’or exnrrmie 
printr-o graț’oasă ’mag’stcă 
ce amintește de une'e icoane 
pe sticlă ofe’-ă noe’iei ser: să 
de Mara Nicoară un sigiliu 
particular.

M. Ungheanu

viata cărților

Tentația 
imaginarului 
în roman

el de-al doisprezecelea 
volum al colecției 
Eminesciana (Junimea, 
Iași, 1978) publică teza 
de doctorat a cercetă

strigătul 
Ierbii '

toarei indiene Amita Bhose, o 
bună cunoscătoare a limbii și li
teraturii române, Eminescu și 
India. Studiul era necesar.

Din datele biografice se știe 
că Eminescu citise la Viena 
Sakuntala de Kalidasa, epopeile 
Ramayana și Mahabharata și 
unele' dări de seamă despre 
budism din L'Orient pitoresque. 
Venind de la Berlin, a asistat 
la ttnde cursuri, posibil cel al 
lui Ebel (Die Bedeuiung der 
Sanskrit) și cele ale lui Weber 
(Sanskrit Grammatik, Kalidasas 
Malawika und Agnimitra, Erklâ- 
rung der Hymnen der Rigveda 
oder Atharvaveda, Zend-oder 
Pali — Grammatik, Sanskrit, Pali 
oder Zend). lntorcindu-se in 
țară, a tradus o parte din 
Kritische Grammatik der Sans
krit — Sprache a lui Bopp și a 
copiat patru capitole din Glossa- 
rium comparativum linguae 
sanscritae de același autor (ms 
357 II 30, trei caiete la Bibliote
ca centrală „M. Eminescu" din 
Iași). Din traducerile contempo
rane putea să afle despre Rig
veda și Yajurveda, unele 
Upanișade, Bhagavadgita, 3 Pu-

CARTEA DE DEBUT
Amlta 

Bhose
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și India 51 INDIA

rana, 5 opere ale lui Kalidasa,
Gitagovinda lui Jayadeva, Lali-
tavistara (viața lui Buddha), 
scriptura budistă Dhammapada. 
A citit sau consultat Siebenzig
Lieder der Rigveda (Tubingen, 
1875) de K. Geldner și A. Kaegi, 
Introduction ă l’hlstoire du Boud- 
dhlsme (Paris, 1876) de E. Bur
nout, Akademische Vorlesungen 
fiber indische Literaturgeschichte

(Berlin, 1876) de Albrecht Weber 
și A History of Ancient Sans
krit Literature (London, 1859) de 
Max Miiller (numele acestuia 
din urmă e amintit in ms. 2257, 
f. 27). Alte referințe despre gîn- 
direa, etica și literatura indică 
găsea Eminescu în opera lui 
Schopenhauer.

Ce a reținut Eminescu din in
dianism ? încă G. Bogdan-Duică 
arătase că versul din Epigonii 
„Moartea succede vieții, viața 
succede la moarte" era o tradu
cere a unui comentariu din 
cartea lui Burnouf. Ideea su
premației morțli e intr-adevăr 
budistă și e ideea de bază in 
Dammapada, tradusă în germa
nă de Weber. Budismul afirmă 
că primul adevăr al vieții este 
suferința, răul în poemul emi
nescian Mureșan, inspirat mai 
mult din Schopenhauer pentru 
care sîmburele vieții e egoismul. 
Mai corespunzătoare filosofiei 
indiene este expresia „morți sînt 
cei muriți" din împărat și pro

letar, în budism neexistînd ideea 
de migrație și reîncarnare suc
cesivă a sufletului. Budistă este 
schița în proză Poveste indică, 
pusă în legătură cu legenda 
indică a lui Goethe Der Gott 
und die Bayadere. Plecarea tî- 
nărului paria în lume și mobi
lizarea popoarelor contra regilor 
și legilor lor este asemănătoare 
cu plecarea din casă a lui 
Buddha șl eliberarea popoarelor 
indiene de tirania castei brah
manilor. Tînărul paria ajunge 
împăratul lumii și stăpin peste 
cele trecătoare precum Sakya 
Muni atinge perfecțiunea (Tata- 
gata), e cel care izbutește (Sid- 
dharta). Nu este intimplător că 
numele lui Buddha apare atît 
in variantele Glossei („cartea", 
„gura budaistă"), catechismul 
ințelepciunii în viață, cit și în 
Luceafărul, cu filosofia senină
tății lui Hyperion (e vorba aici

TELEGRAMĂ

de „patima de sfînt", ascetică, 
a lui Buddha).

Rugăciunea unui dac a pus la 
contribuție imnuri din Rigveda 
(către zeul cunoscut, imnul

Stimate ți iubite tovarășe Edgar Papu, creațiunli și imn către zeii fur
tunii), dar dorința de moarte

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere conducerea Uniunii Scriito
rilor din R S. România vâ adresează un mesaj de 
sincere felicitări, calde urări de sănătate, viață 
lungă, noi succese in activitatea de creație literară 
ți științi.ică, precum și in activitatea obștească, pe 
care le desfășurați cu pasiune ți dăruire in slujba 
culturii românești contemporane, in slujba construirii 
socialismului in patria noastră.

La mulți ani I
Președinte, 

George Macovescu

spre a se izbăvi de chinul vie
ții nu corespunde atitudinii 
budiste (poate de aceea poetul 
a renunțat la titlul inițial Nir
vana). Pentru cosmogonia din 
Scrisoarea I, Eminescu s-a folo
sit de Imnul creațiunii din 
Rigveda in versiune germană, 
dar și in original, deoarece 
traduce cele două adjective pri
vitoare la adincimea apei, ga-

hanam și gabhiram prin prăpas
tie și genune ca și prin expresia 
genune nepăirunsă, in vreme ce 
versiunea germană dă o singură 
nuanță. De asemenea traduce 
cuvintul Kama prin sintagma 
(intîlnită și in Alecsandri) „dor 
nemărginit", mai exactă decit 
cuvintul german Liebe. Motivul 
mișcării punctului primordial e 
inclus in sensul termenului 
Kama. Acest punct, „mult mai 
slab ca boaba spumii" dar care 
e. totuși stăpin fără margini 
peste marginile lumii", repre
zintă identitatea dintre sufletul 
indivMiuai. atman și cel univer
sal. Brahman, din Chandogya 
upanișad. Punctul e Tatăl care 
face mumă din haos cum se 
intimplă și in Imnul către Pu- 
rușa din Rigveda. în aceeași 
Chandogya upanișad găsim 
ideea de refuz al tumultului 
exterior, al regăsirii de sine, de 
neclintire în fața amăgirilor 
fericirii din strofa a doua și a 
treia din Glossa. Și principiul 
identității formelor indiferent 
de pluralitatea manifestărilor 
ilustrat de Eminescu în poezia 
Ta twam asi (corect ; tat ; 
acesta ești tu) se află în Chan
dogya upanișad. în sfîrșit, Amita 
Bhose crede că poezia Kama- 
deva i-a fost inspirată lui Emi
nescu de poezia englezului 
William Jones A hymn to 
Camdee. în al său Essay on the 
Poetry of Esstero Nations Jones 
pleda pentru o integrare a sufle
tului indian spiritului occidental. 
Sinteza nu s-a realizat nici în 
Anglia, nici în Germania. „în 
schimb, își încheie Amita Bhose 
lucrarea sa, poetul țării Miori
ței l-a integrat poporului său. 
Prin scrierile lui Eminescu, ima
ginea cosmogoniei și concepția 
nirvanei indiene s-au integrat 
literaturii române pentru tot
deauna. Mihai Eminescu e sin
gurul poet european care a 
făcut India nemuritoare în țara 
sa". A fost desigur o întreprin
dere pur, literară, căci altfel, 
intr-o postumă, Eminescu scrie : 
„Eu nu cred nici în Iehova, I 
Nici în Buddha Sakya Muni, / 
Nici în viață, nici în moarte, / 
Nici in stingere (nirvana, n.n.) 
ca unii...".

Al. Piru

• Scriind, la „Cartea de debut", despre primul volum 
al lui Dan Claudiu Tunasescu (iarba pieruuta, 1377), ne 
exprimăm speranța că autorul va dovedi, in continuare, 
fidelitate fața de materia de viață ce-1 solicitase dintru 
început. Autenticitatea cvasidocumentară a realităților 
reînviate și formula narațiunii ce se constituie din sec
vențe relativ autonome, avînd însă în prim-plan aceeași 
protagoniști a căror evoiuție gravitează aproape de ia 
sine in jurul unui leit-motiv obsesiv (tema prieteniei 
lucia-afective dintre tată și fiu), iată, pe scurt, atuurlle 
artistice prin care se impunea atenției întîia carte a lui 
Dan Claudiu Tânâsescu. N-am putea spune că, acum, 
la cea de a doua scriere •) autorul nu este consecvent 
cu el însuși cel puțin într-o anumită măsură. Astfel, 
Strigătul ierbii (cum se vede, chiar din titlu se poate 
deduce acest lucru), din unghiul surselor de viață reală, 
descinde în miezul biografiilor individuale și în iarba 
pierdută, prin reapariția, mai ales a doctorului Constan
tin Urșanu, împreună cu cei doi fii ai săi, Nicolae și 
Radu. Mai mult chiar, perioada Istorică în care se pe
trece acțiunea din prezentul volum o continuă direct pe 
cea din precedentul. Și totuși, ca elaborație epică pro- 
priu-zisâ, Strigătul ierbii tinde să fie altceva decît Iarba 
pierdută. Ceea ce, în multe privințe, izbutește să și fie. 
Mutația ce are loc, artisticește, rez dă în schimbarea un
ghiului de percepție epică a amintirii. Concret, formula 
narațiunii de factură nostalgic-rememorativă, interesată 
aproape exclusiv de captarea vibrației originare a fap
tului de viață fixat ca atare în tainițele memoriei afec
tive este supusă unui meticulos efort de „contrafacere", 
în sensul deplinei obiectivări romanești, atît sub raportul 
problematizării social-morale a biografiilor individuale, 
cît și sub acela al compoziției epice înseși. Rezultă de 
aici un concentrat și destul de bine echilibrat roman 
plurlplan, avînd în centrul atenției dialectica imprevizi
bilă a implicării destinelor individuale In dinamica tim
pului istoric. Este vorba de un timp istoric de excepție, 
precum acela de după Încheierea celui de-al doilea răz
boi mondial, caracteristic prin alcătuirea sa complex- 
agitată, adesea contradictorie, de natură să impună ati
tudini radicale In fața exigenței sub toate aspectele. Fără 
a scăpa din atenție intruziunea unei anume idilizâri și 
idealizări discret romantizante ce planează asupra fap
telor, în așa fel că acestea iși pierd mult din duritatea 
lor realistă, inclusiv la treapta reevaluării lor riguros 
disociative în ordine social-politică și etică, așadar în 
pofida unei asemenea înfățișări generale a textului, ceea 
ce D privează de atributele unei analize „nemiloase", 
altfel Strigătul ierbii restituie cu un remarcabil simț 
al concretului imaginea unor destine umane tipice, în 
egală măsură, atit pentru umanitatea acelui timp cit gi 
pentru conformația ier de caracter. Ca tipologie a per
sonajelor, o izblndă certă o constituie doctorul Constan
tin Urșanu — in fapt, adevăratul protagonist al scrierii 
—, cuceritor prin amestecul inedit de bonomie superior 
detașată, prin antispectaculozitatea spiritului de dăruire 
și sacrificiu, prin competența profesională cu mîndră 
modestie valorificată, în fine, prin naturalețea medului 
In care își identifică statutul existențial în contextul ma
rilor prefaceri ale revoluției. Pe această linie, regretăm, 
desigur, că în legătură cu alte două personaje, tinerii 
Nicolae și Radu, fiii lui Constantin Urșanu, Dan Clau
diu Tănăsescu nu confirmă așteptările din Iarba pierdută. 
Cei doi liceeni, mai ales primul, ni se par prea de tot 
smulși din matca lor psihică și distribuiți — la modul 
tezist — în roluri de împrumut spre a mai fi în stare 
să propună antiteze revelatoare cu tatăl lor. Imputăm 
deci prozatorului un inexplicabil șl păgubitor „recurs" 
la modalități de rezolvare socială și politică a proble
maticii personajului cam de multișor ieșite din uz.

In schimb, citind a doua carte de proză a lui Dan 
Claudiu Tănăsescu, am făcut o „descoperire" extrem de 
îmbucurătoare : capacitatea ieșirii din sfera universului 
de viață consacrat In cea dinții scriere. Faptul este ma
terializat în cîteva episoade unde „creația epică" prac
ticată cu mijloace dobîndite prin studiul artei marilor 
modele si exercitată pe terenul unor teme si subiecte 
așa-ziclnd imaginare. se soldează, cu rezultate demne 
de cea mal mare Încredere. Ne gîndlm. între altele, la 
mal amplul episod în care este povestită tinerețea bâ- 
trînulul țăran Nicolae (veritabile pagini de roman rural, 
dovetftnd o viguroasă tensiune senzațional-erotică), la 
«trama scenă a întUniril r*lntre doctorul Urșanu și baba 
Ry*-_ bîlar-grotesca ..vrăjitoare- a satului, dar mai ales 
1-î tnttssp de bunica cel-cr d f*i ai dele
terului Urșanu, Intimniare a: cărei nrotaaoniști slnt 
„smintitul- Iove șl frumoasa Febroma. Secvența din urmă, 
datorită dramatismului ei magle-halucinant, ar merita, 
singură, o analiză specială.

Ce dovedesc toate acestea e cit se poate de limpede : 
Dan Claudiu Tănăsescu e îndreptățit să aspire la plăs
muirea unor universuri epice în care Imaginarul, cu mă
sură „tributar" realului, e chemat să ofere un cîmp fer
til de manifestare a spiritului creator.

Nicolae Ciobanu »
•) Dan Claudiu Tănăsescu ! „Strigătul ierbii-. Editura 

„Albatros", 1978.

nlle / veșmintele sunt roșii ca slngele-nchegat I atita 
suferința răscumpărare cere / șl buzele sunt albe / din 
care cad cuvinte roșii fără sunet".

Acestei lumi neliniștitoare 1 se opune fervoarea iubirii, 
mîntuirea prin dragoste. Prezența iubitului topește încre
menirea : „cind merg lingă tine / carnea ta dulce lu
minează / cu arinonia-i copilărească / văzduhul acestor 
locuri sterpe / uitată e spaima". Inocența copilăriei este 
ascendentul iubitului asupra lucrurilor : Iubită imi este 
/ copilăroasa lui făptură / iubit aerul care îi scaldă / 
trupul mirosind a lapte". Apelativul direct și simplita
tea imaginilor stnt legate intr-o lmnlcă spunere ca in 
..Cîntarea cîntărilor", duclnd spre același univers păs
toresc al cărui simbol imaculat este mielul. Albul lap
telui se amestecă cu verdele într-o întrepătrundere pan- 
telstă a elementelor. Bucuria șl lumina guvernează acum 
regimul diurn al imaginilor. Exaltarea vieții e făcută 
tn spirit franciscan : „plină de rouă este I mina care hră
nește / carnea somnoroaselor flori / șl vin în zori să
racii cu duhul / vaci de fringhle trăgind I băutură să 
caute pe bucuroasele petale / trec infantilele spirite / zil
nic încununate I peste împărăția laptelui". Iubirea poate 
fi Insă sălbatecă („cind respirăm precum doi lupi alături") 
șl dură („ml-e tată șl mamă bărbatul / necruțătoare 
orunc Ii slnt"). Uneori depărtarea și neputința apropierii 
transformă in elegie șl strigăt cintecul. In astfel de clipe 
cind lumea pare din nou blestemată suprema invocare 
este adresată mamei. „Primește-mă în casa I tn care stai 
de veacuri... / tu a toate adăpătoare puterea ta dă-ml-o /. 
ordine pune In haosul cel dinlăuntru / să vină pruncii să 
sugă la oi I laptele alb șl hrănitor a! lumii". Un circuit al 
elementelor (ghiață, zăpadă, apă. singe, lapte, aburi, ceață) 
aconerlnd obsesia acvaticului, depășește semnificația ba- 
chelardiană a reveriei. Elementele stnt transformate de 
energia vitală a iubirii. Același sens îl are și metafora 
înfloririi copacului.

Poezia Irinei Mavrodln realizează un modernism fără 
ostentație prin lipsa punctuației și a majusculelor, în- 
vălu'ndu-se intr-o aură de enigmattc orin ceea ce Hugo 
Friederich numea „indetermlnarea determinanților" : frec
vența nejustificată obiectiv a articolelor hotărîte, adjec
tivelor demonstrative, etc. Riscul acestei poezii este ca 
bizarul să copleșească poeticul, imaginea pierzîndu-și 
lirismul în favoarea insolitului sau a abstractului. Pu
ține poeme trăiesc în afara atmosferei cărții dar cîteva 
— ca această rugă păgînă — pot figura într-o antologie 
ca, de pildă, cea a lui Vasile Nieolescu „Cintecul iubi
rii" : „doamne dă-ml sîngele iul și carnea lui și oasele 
lui I moale pîntecul Iul / dă-ml cugetul lui / partea lim
pede și cea întunecată / indurare îți cer doamne / dă-mi 
somnul cu visele lui ! doamne dă-mi gustul setei lui 
/ si ochii lui pentru / cerul și pămîntul acestei lumi f 
în^ură-te șl dS-mi chinurile lui cele mari / moartea lui 
/ îndurfi-te de mine doamne și mi-o dă".

Cartea aceasta de poezie profund feminină * Jftaei 
Mavrodln va răsturna cu certitudine multe prejudecăți 
ale criticii despre „lirica feminină".

Dan Alexandru Con^eescu
•) îrina Mavrodln : „Copac Înflorit". Editura „Cartea 

RomAnească", 1978.

Orizontul 
esențelor

Magia iubirii

• Ultimul volum ») ai Irinel Mavrodln. al treilea de 
poezie, nu e o inmănunehlere de versuri mal mult sau 
mal puțin Intîmplătoare, ci cartea unei experiențe ini- 
țiatlce in care poemele, păstrindu-și autonomia, parti
cipă la desăvirșlrea unui ritual unde contrariile — frigul 
nopții și lumina înfloririi — născindu-se unul din altul, 
slnt unite prin magia iubirii. Un adevărat „mister" poe
tic (mysterlum — taină rezervată inițiaților) se consumă 
pe scena lirică, tulburător prin singurătatea în care 
poeta invocă patetic celelalte personaje emblematice — 
străbunul, iubitul, mama — învăluite în tăcere șl Imo
bilitate. O atmosferă întunecată, străbătută de un fior 
gotic, apasă acest act al „dramei" poetice amintind de 
oculta lume feminină a gravurii secolului XVI : DUrer, 
Brueghel, Hans Grien ș.a. Ființa poetei e izolată într-un 
univers înghețat, nu lipsit de grandoare, în care spațiul 
se transformă într-un teritoriu al zăpezii vegheat de colții 
reci de lup : „este o foarte mare întindere de zăpadă 
/ pe care umblă idolul zăpezii cu pași mari / un sto) 
de păsări ! funebre ti încununează / capul cu ochi de 
copil o haltă de lupi n urmează credincioasă / binecu- 
vîntat / pămintu' rodește sloiuri de gheață". Viziunea 
e mitică : străbunul este stăpin și păzitor al haltei săl
batice, iar lupul, strălucitor și cu gheare de aur, devine 
animalul sacru, totemic, cu care poeta și iubitul se pot 
incă identifica. Regimul nocturn al imaginilor este une
ori hieratic, somptuos, aurul încadrează culorile, confe- 
rindu-le patină. Negrul domină („neagră e sania, negre 
veșmintele noastre ninse") o existență a răcelii („car
nea încălzită la un foc de gheață"), albul șl roșul sînt 
semne ale morțli : „val val nouă cîț de albe sunt mii-

• Starea ideală a ființei ; iată țelul către care tinde 
poezia din toate timpurile. Cu temeritate și hotărîre, Ca
listrat Costin •) își creionează o lume lirică în care totul 
converge către surprinderea unor dimensiuni esențiale. 
Cum e și firesc, el își definește o viziune și o tehnică 
poetică specifice î „Prea mult jinduiesc uneori / a sur
prinde și încremeni efemerul / în dîre de eternitate, / de 
simț că se pierde enorm / dintr-un zăcămînt de fecunde / 
dorințe.,.". Ceea ce surprinde la întîlnirea cu versurile 
sale (desigur, în momentele lor de împlinire) este sa
voarea ideilor elementare. Iar aid termenul de „elemen
tar" trebuie înțeles în accepția sa etimologică : ceea ce 
se apropie de primordial, ceea ce se relevă din orizon
tul esențelor. Poezia pornește de la punerea în lumina 
a unui raport constitutiv, definitoriu in ordinea lumii : 
ne vom afla în fața unor enunțuri cu posibile valențe fi
lozofice, aria unor adevăruri generale, familiare tuturora. 
S-ar părea deci că sîntem la antipodul dimensiunilor poe
tice : o aserțiune generică, se spune, nu poate niciodată 
naște poezie ! Afirmație discutabilă, dar, oricum, liris
mul lui Calistrat Costin depășește nivelul poeticii con
substanțiale oricărei filozofii. El izvorăște acum dintr-un 
„dictum" specific, din felul în care substratul enunțiativ 
inițial se dizolvă, se îmbogățește și se reafirmă în noi 
și noi contexte metaforice. „Adevărul-premiză" al Poe
ziei, adică acea constatare inițială de la care se dezvoltă 
textul liric, capătă, prin permanenta adăugare de noi 
imagini, un surplus, de materialitate, de concretețe, șl 
(Implicit), de expresivitate. Redescoperim astfel gravita
tea existențiaiA pe care o cuprinde, gravitate care datorita 
abstractizării excesive a termenilor, precum $1 a folosirii 
lor frecvente, dispărea în fața valorii funcționale a con
ceptelor ori a cuvintelor respective : „Fascinația yieVh 
fascinația morțli ! / Uneori viața e mai mult / alteori 
moartea ! / O, de-am trăi o mie de ani fiecare / poate 
ne-ar fi mai ușor, / am avea timp pentru toate / mai mult 
ca sigur ne-am sătura / de viață / șl nu ne-am mai spe
ria de moarte / dar pînă atunci / fascinația vieții, fasci
nația morțli / ne doare mai mult / decit viața și 
tea, / pentru că uneori viața este / foarte puțin / alteori 
moartea"... (Fascinație).

Evident că o asemenea modalitate lirică mizează foarte 
mult pe „poantă", adică pe acea imagine fericită care, 
situată în finalul poeziei, aruncă o lumină revelatoare 
asupra întregii desfășurări anterioare. Atunci cind aceste 
ultime (și decisive) cuvinte nu au suficientă putere de 
sensibilizare, toată construcția se transformă într-o suc
cesiune de banale enunțuri generice.

O poezie care tinde să surprindă modalitățile esențiale 
ale lumii are nevoie de o „ieșire" din timp, de o „în
cremenire" a efemerului, pentru a scoate la iveală di
mensiunile lui de profunzime. Și, odată ajunși aici, este 
firesc ca, în opoziții cu relațiile imuabile surprinse, res
tul timpului să apară ca o eternă succesiune de apa
rențe. în aceeași gamă a structurilor lirice specifice lui 
Calistrat Costin, se situează și caracterul obiectiv și pic
tural al universului său. Vizualul predomină și alcătuiește 
liniile de forță, care dau nota aparte a lumii" sale. Stă
rile lăuntrice ale poetului sînt doar un prilej pentru a 
releva o altă ordine existențială, generică ori simbolică : 
individualul se dizolvă aici în abstract.

Matură în premizele sale estetice, poezia lui Calistrat 
Costin se află pe o treaptă decisivă a conștientizării sale 
lirice : volumele următoare vor confirma (ori infirma) 
acest promițător traseu.

Mihai Coman
•) Calistrat Costin : „Elementul lume", Editura „Emi

nescu", 1S78.

Fragmente 
de poezie

Adevăratul, 
marele viitor

Urmare din pag. 1
o dată, argumentul solidarității de neclintit înlru 
propășirea țării. O țară nouă, luminată de împli
niri edificatoare. Unde ieri realitatea se păstra încă 
în imaginea sugerată de proiecte, azi se înalță plat
forme industriale moderne, puternice. Unde ieri oa
menii iși imaginau înzestrarea orașelor cu noi car
tiere, azi se înalță, iată, noi cartiere, dovadă a gri
jii partidului, a secretarului general al partidului 
pentru om, pentru bunăstarea omului. De nenu
mărate ori, in cursul întîlnirilor cu oamenii mun
cii am auzit rostite fraze care Începeau cu urmă
toarele cuvinte ; „La trecuta dumneavoastră vizită 
in uzina noastră ne-ați recomandat..." Aceste cu
vinte erau urmate de raportarea realizărilor de 
atunci și pină azi etnd, din nou, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în mijlocul oamenilor, acolo unde, 
de ani d° zti«. nn-am obișnuit să-i știm maro]» său 
birou de lucru. Pe o nouă platformă industrială din 
municipiul Cluj-Napoca titlul unui grafic suna ast
fel: ..Ce am realizat de la ultima dumneavoastră vi
zită" iar grafi-ul do alături adăuga intr-o rezonanță 
firească : „Cu ce dorim să ne ocupăm in viitor". 
Intre aceste două timpuri ale creației se află așe
zată adeziunea prin faptă a poporului la politica 
internă șl internațională a poporului, strălucit afir
mată în atîtea prilejuri de conducătorul României

socialiste, Impresionant asumată de întregul po
por, așa cum au dovedit și marile manifestații popu
lare ale acestei vizite. Avem o certitudine pe care 
ne-o îndreptățesc numeroasele împliniri de pină 
astăzi. Ziua de mîine a României va fi mai fru
moasă, împlinirile ei vor fi mereu mai bogate. Di
mensiunea unora a fost prefigurată in vizita de 
lucru a secretarului general al partidului. Vizită 

care a pus în evidență o realitate ce exprimă ini
mile și conștiințele națiunii. Aceea că poporul ur
mează cu nețărmurită dragoste politica partidului, 
cuvintul secretarului general al partidului, știind că 
în această politică, in împlinirea el se află adevă
ratul și marele viitor al țării.

Trei garoafe
Urmare din pag. I

bertate, tind îndemna la muncă, la promovarea 
noului, la capacitatea tuturor de a da mai mult 
patriei, pentru el, pentru toți care trăiesc și mun
cesc pe pămintul românesc. „Foarte bine !" — a 
strigat un bărbat „Așa este t“ — a rostit altul. Oa
menii au trăit aceste clipe de neuitat, s-au angajat 
pentru viitor. Același angajament l-am cunoscut 
rostit în emoționante cuvinte si de oamenii din ju
dețul Cluj. Cuvintul partidului în conștiința omu
lui I Ce suflet mare au acești muncitori, un su
flet mare și luminos ca soarele verii, limpede și 
prietenos ca un suris fericit de copil. De aceea sin- 
tem atit de siguri de faptele noastre, atit de bogați 
in realizări și ginduri frumoase. De aceea viitorul 
este al nostru.

Școala și năzuințele 
oamenilor muncii

Urmare din pag. 1

de Invățămînt tineretul studios in primul rînd 
trebuie să Înțeleagă tot mai adînc adevărul lui 
Seneca, după care : „Non scholae set vttae disci- 
mus". Se știe, unde este mintea și inima tine
retului unei țări, acolo este șl viitorul ei. Ampla 
manifestate populară de la Cluj-Napoca ne-a 
arătat că inima și mintea tineretului nostru nu 
este in buchia moartă a cărții, ci în marea carte 
a vieții noastre socialiste, in slujba căreia este 
pusă învățătura profundă dobindită din cărți. 
Pentru continua înflorire a acestei vieți învață 
tineretul României. Școala nu este un scop in 
sine, ci un mijloc de a înfăptui, mai repede și 
mai bine, năzuințele poporului. în concepția par
tidului nostru, a secretarului său general, in
struirea șl educația permanentă fac din întreaga 
țară o imensă școală ale cărei cursuri s-au des
chis in momentul de nouă istorie a țării și nu Se 
vor mai închide niciodată, spre lumina și binele 
patriei noastre.

• Sub titlul * Arheologia nopții», Arthur Porumboiu *) 
ișj grupează o sene de poeme asupra cărora ne vom 
opri un moment privirile. Ceea ce ne reține atenția în 
cazul acestui volum este fragmentul de poezie, mai rar 
poezia m ansamblul ei, astfel îneît s-ar putea alcătui un 
fragmentarium de strofe sau versuri notabile sub aspectul 
calității.

O calmă acceptare a inexorabilului timp cosmic se des
prinde din strofa : «Biografia mea e biografia frunzei I 
ce-aude apropierea toamnei / și nu se apără / (la ce-ar 
if1 (Biografia frunzei) ca șl psihismul defensiv,
delăsător din versurile. «într-o lacră săpată în aur / vo
ința e o moartă frumoasă» (O clipă in amurg). Alteori 
Arthur Porumboiu este mai imperceptibil, privit sub ra
port tematic, iar perechile de versuri izolate de context 
(ciudat, dar e o atitudine potrivită manierei din Arheolo
gia nopții) pot căpăta pregnanță tocmai prin această de
tașare de corpul poemului : «Ucideam timpul. Cîinii lui 
Acteon / duceau în auz vînătoarea» (Vînătoarea antică). 
Un efect asemănător rezultă din personalizarea unei cu
lori neutre : «cenușiul ridică mina : / acuză.» (Stare de 
toamnă).

Tentația trecerii în lumină, nu întotdeauna poetizată cu 
succes, trădează scopurile afișate prin titlu, însă inteligi
bilă cind nu e percepută fizic, ci ca o taină de ordin 
psihologic a subiectului liric împresurat de o noapte la 
fel de misterioasă.

Citabilă în întregime, poezia Singurătatea păsărilor este 
semnificativă prin reușita poetului de a surprinde pri
veliștile din care mișcările ființelor au fost evacuate, iar 
eului nu-i mai rămîne decît să se autocontemple într-un 
peisaj al urmelor vagi : -Se săpau singure în Mare / pă
sările cuprinse de singurătate ; / îmi smulgea cineva 
zimbetul — / auzeam mereu păsările nevinovate. / / Nu 
puteam nici să rid, nici să plîng, / priveam focul din bra
țele aproapelui — / și-auzeam o, cum auzeam / pătrun- 
zindu-mă veninul șarpelui». După cum se vede, imper
fectul indicativului este utilizat ca instrument de reme
morare a unor foste și ideale Intîmplări, senzații, peisaje...

Altfel stau lucrurile cu poemele Bacovla, Marx, Zamolxe, 
care ne pot duce la remarca nefavorabilă că genul poe
ziei dedicatorii nu Izbutește să convingă datorită zeifică
rilor forțate, fără vreo legătură cu obiectul-țlntă.

In comparație cu celălalt volum al lui A. Porumboiu, 
din 1974 și intitulat Domnule Copil, cel de față prezintă 
simptomele unei vagi manlerlzări, insă nu a formei ci 
a materiei lirice devenită mai gracilă, cel puțin dacă 
avem In vedere Intențiile implicite.

Dan Arsenie
•) Arthur Porumboiu î „Arheologia nopții", Editura 

„Cartea Românească", 197».



Cine sint și ce cred, 
in citeva cuvinte

le

mă 
un 
de

1 Sint un om pașnic, dacă 
credeți, nu fac parte din nici 
grup, grupuleț, nu sint minat 
interese excentrice șl n-am apelat 
niciodată la generozitatea Fondului 
literar, cu toate că nici masa mea 
zilnică nu se compune numai din 
ambrozie. Pur și simplu această is
pititoare capcană, cu merite stră
vechi, mă sperie. Nu am ambiția 
să răstorn redacții de reviste și să 
mă instalez eu mare șef. Nu am nici 
măcar fermecătorul obicei de a-mi 

maltrata dulce cărțile sau de a jubila 
lor conjugale. Nu am telefonat nici

birfi cunoscuții, de a 
pe marginea relațiilor 
unui critic pentru o cronică rezonabilă și pentru cei care au 
scris rău despre mine (pe drept sau pe nedrept), nu am 
apelat niciodată la jargon.

Trebuie să recunosc, deci, că am o carte de vizită destul 
de săracă pentru o parte a lumii literare. Nu am pus stă- 
pînire pe creierul nimănui ca să-i provoc coșmaruri la sim
pla vedere. Și atunci, cum să răspund la cele două între
bări puse de redacția revistei Luceafărul 1 Convenabil sau 
neconvenabil 7 Am de plătit polite cuiva 7 N-am 1 Am fost 
pus într-o situație, recunosc, foarte încurcată. Dar dacă n-am 
cu nimeni nimic (mă refer la persoane), poate am niște 
datorii față de poezie și lucrul acesta mă îndeamnă să ie 
spun.

Poezia de mîine 7 întrebare utopică. Dacă stimatii poeți 
de mîine nu vor pune la treabă roboții („negrișorii" mo
derni), atunci va fi bine. Atîta timp cit deasupra versului 
se va apleca o frunte umană, poezia nu va suferi mari schim
bări (în esență) față de ceea ce cunoaștem noi încă de la 
Homer.

Poezia românească de astăzi. O poetă afirma că este cea 
mai bună poezie din lume. Nimic nu mă împiedică s-o cred, 
de vreme ce cunosc prea puțin cealaltă parte. O poezie nu 
se poate cunoaște numai din traduceri și din două trei an
tologii citite in original. Și nu cred (am o bănuială) că se 
traduc întotdeauna piesele de rezistență ale poeților intrați 
în circuitul universal. Apoi, ca să pui mina și pe o traducere, 
din cauza tirajului mic, trebuie să faci, în unele cazuri, ochi 
dulci librăreselor. Și pentru a ajunge direct la sursă, măr
turisesc că am prea puține relații.

Am credința totuși că, la ora actuală, trăiesc și creează în 
România cel puțin cinci poeți de valoare universală. Ceea 
ce vorbește de la sine de cota valorică atinsă de poezia ro
mânească de astăzi. însă, dacă vom privi mai de aproape, 
vom observa șl citeva călciie vulnerabile. Voi numi două 
dintre ele. Pe care cred eu, bineințeles. Mai intii poezia din 
revistele literare. Cu excepțiile de rigoare, ceea ce se publică 
în reviste are aerul unor exerciții scrise cu mina stingă. Pa
gini monotone, fals senine, lipsite de frămintări interioare. 
Totuși nu-mi vine să cred că poeții contemporani încredin
țează revistelor numai pagini anoste. Cu excepțiile de ~ 
goare, așa cum am mai spus. Nu cumva cei din secțiile 
poezie (printre ei mulți poeți) sint scrupuloși tocmai 
poezia 7

Lipsește din reviste poezia așa-numită experimentală.

ri
de 
cu

_____  ______ r______ ________________ Ce 
altceva sînt revistele dacă nu niște laboratoare ale creației 7 
Nu credeți că poezia de mîine se va hrăni și din eșecurile 
de astăzi 7 De ce să dăm eternității numai pagini geniale 
și să nu-i servim și cîteva eșecuri. Nu credeți că de super
bele eșecuri, dadaismul și alte isme, mari experiențe nereu
șite, a profitat fără scrupule poezia modernă, în partea ei cea 
mai durabilă 7

Poezie patriotică se scrie astăzi cu rezultate remarcabile, 
continuînd o bună tradiție românească. Uneori revistele uită 
asta, de vreme ce sîntem serviți nu o dată cu „capodopere" 
de serviciu. în felul acesta și cititorii pasionați se Îndepăr
tează de poezie, părerile lor nefiind, adesea, prea măguli
toare. O seamă din poeziile care se vor patriotice publicate 
de reviste sint adevărate capodopere ale nepoeziei. Nu este 
de mirare, atunci cînd lași această sarcină pe seama unor 
iluștri și incorigibili versificatori. Rareori găsim numele 
poeților de marcă.

Aș dori ca revistele să aibă o personalitate marcantă in 
materie de poezie. Adesea sumarele lor par făcute la întim- 
plare, cu ce există in redacție. Inițiativele sint destul de 
anemice. Nici o revistă n-a dedicat pină acum un număr 
întreg unui poet, de exemplu. Ca un fel de sărbătoare și pen
tru poet, dar mai ales pentru poezie. Un număr cu pagini 
din opera poetică, însoțite de articole de critică literară apli
cate, de o fișă bio-bibliografică, mă rog, cu tot tacimul. dacă 
vreți o exprimare mai liberă. Faptul acesta este valabil și 
pentru prozatori și pentru critici. Să nu se creadă că pledez 
pentru monopolizarea revistelor numai pentru poezie. Dar 
poezia este subiectul acestei luări de cuvint. ț.

Nici planurile editoriale (al doilea călcii vulnerabil pe care 
11 am în vedere) nu prea strălucesc in inițiative, în ceea ce 
privește poezia. Cu toate că numele celor tineri nu lipsesc 
(dimpotrivă) rezultatul nu este cel așteptat. Nici o editură 
n-a preluat buna inițiativă de care au beneficiat poeții de
ceniului atît de comentat de toată lumea : aceea de a aduna 
Intr-un mic volum antologic cele trei-patru cărți ale unui 
poet, apărute pină la un moment dat. Pentru constituirea 
unui profil mai distinct. Mi se va răspunde poate cu exem
plele venerabile, Arghezi, Ion Vinea._ Și voi răspunde : așa 
e, sigur că da.

Personal, am avut norocul de a lucra cu doi redactori de 
carte pentru care respectul nostru este infinit. Dar asta nu 
ne scutește să observăm că unii editori s-au transformat in 
simpli funcționari, care sint mai bucuroși să scoată un vo
lumaș cuminte, decit niște cărți cu o puternică originalitate. 
Cel puțin așa cred. Judec după cărțile pe care iși pun și ei 
semnătura. *

Unele cărți par croite in grabă. De pildă, antologiile. Nu 
toate. Dar excepțiile sint puține. Deschideți cinci, zece an
tologii și Ia numele lui Marin Sorescu. de exemplu, veți găsi 
aceleași poezii : Trebuiau să poarte un nume. Bărbații și 
(uneori) Astfel. Nu mai punem la socoteală că lingă poezii 
memorabile găsim improvizații, aparținind atit unor vene
rabili, cît și unor iluștri și incorigibili.

Fiind un ins pașnic, n-am făcut aceste constatări sumare 
pentru a mă afirma sau pentru a provoca vreun duel. Pur 
și simplu, pentru că am fost solicitat (prietenește) să-mi spun 
cuvîntul. Și, așa cum am mai afirmat, pentru poezie.

2. După ce am citit Istoria literaturii... a lui George Căli-
■ nescu, multă vreme am crezut că acești oameni nvnunați, 

criticii, sint niște zei. Astăzi entuziasmul meu a mai scăzut 
și am ajuns să cred că sint și ei niște oameni, asemenea 
nouă, mai ales de cînd am auzit că unii cedează presiunilor 
unor confrați cu putere administrativă. Entuziasmul a mai 
scăzut și din cauză că mulți scriu, cu aproximativ aceeași 
cerneală, și despre o carte exemplară și despre una oare
care, creind o vădită confuzie valorică. Nu agreez nici cri
tica distantă, care folosește aceleași măsuri atit pentru poezie 
cît și pentru un sac de cartofi, de pildă. Nu agreez nici critica 
atotștiutoare, dar care nu spune nimic. Prefer acestora fan
tezia critică de genul celei practicată de Eugen Barbu. Cri
tică dreaptă, nedreaptă, dar scrisă cu o inimă entuziastă.

Se observă la unii o lipsă de modestie nejustificată în 
abordarea fenomenului poetic. Chiar și la unii dintre noii 
veniți care au împrumutat prea devreme plictiseala maeștri
lor. Sînt de părere că și cel mai „înrăit" critic trebuie să 
aibă o anume sfiiciune în fața poeziei. Asta nu înseamnă 
toleranță față de slăbiciunile poeților. Dimpotrivă.

Ajuns aici, mă gîndesc, numărind pe degete, că nu toți 
zeii critici au dispărut totuși. Rectific fraza care susține acest 
gînd. Respectul pentru mulți dintre ei a rămas același de la 
început. Dar aș dori să fie mai puțin blînzi cu impostura 
critică. Aș dori ca vocea lor să se audă mai hotărît. Dreaptă, 
chiar și nedreaptă (Călinescu este un 
aș dori ca vocea lor să se impună, să 
lumea. Cu alte cuvinte, să nu poată 
oricine, oricînd și oricum.

exemplu memorabil), 
fie ascultată de toată 
fi contestată așa de

Dan Verona

„Poetul pune in mișcare 
sufletul lumii, el e un starter

1. Descopăr totul printr-un șir de 
încercări, iar satisfacția nici nu în
seamnă că ating mai mult decît o 
țesătură. Uneori înțeleg de ce se 
spune : scrisul e doar o palidă du
blură, o neajungere. Doar glasul, 
singur glasul viu, e un adevărat 
organism.

Vreau să spun totuși că celălalt, 
cititorul, nu cunoaște mare parte 
din solul pe care trăim : Barba, 
Blaga, Bacovia. Și nu voi condamna 
niciodată prea puțin nălucirea, acea

trombă de praf care are puterea să înjunghie vremea cea 
mai frumoasă a unei întregi generații. Firesc, poeții acestei 
generații au punctat grav și la timp, regenerarea scrisului 
românesc. De atunci avem clipele noastre de emoție. Poetul 
pune în mișcare sufletul lumii ; el e un starter.

Pentru azi, știu, simt, este pasul următor. Am să-1 numesc 
al sincerității, al naturii. Poezia e ceea ce se naște, trăiește și 
dispare in propriul său trup. Iar pămintul nu e invulnerabil, 
cum bine știm el se reface greu : cinci secole pentru trei 
centimetri grosime.

Dar cine se teme de consumul poetic 1 Ceea ce se vede din 
blocul de gheață, tipăritura din ochelarii de soare, este mai 
ales cocoașa, goală plutind deasupra apei.

Da, despre rest nu numai bine. Trebuie să fiu clar că, astfel, 
Inșfăcind numele neamului nostru, fără har îmbrăcîndu-se 
In hainele istoriei românilor, schematismul există, tolerat din 
nechemare ? comandînd naivitate, Față-n față cu un deziderat

Preludii la Colocviul 
național de poezie

Poezia 
de Azi 

Si de Mîine
1. Cum vedeți poezia de 

azi și de mîine ? 2. Ce 
așteptați de la critica de 
poezie ?

complex, slujește Ia ceva decorul fix, doar simpla ilustrare 
literară 7

Există un prag de saturație — pentru suprafața locurilor, 
desigur. Eu știu că accesul meu la iubire e hotărit de sufletul 
meu. El știe că accesul lui la iubire e hotărit de sufletul lui.

2. Frumoșii critici ai marilor orașe sînt atît de puțin nebuni 
— în meșteșugul lor. Tăcere pentru martorii falși, materiali
zați săptăminal și acut ocazional, fără putere de devenire. 
Astfel nu se intrupă educația și nici măcar comerțul ei. 
Poate avea un vers soarta textului de muzică ușoară, ori a 
peliculei fade, cărora, acum, nici indignarea generală nu le 
mai ajută 7

Mă gîndesc ce plin de cruzime e acest adevăr : tema de 
stringentă actualitate declamată, superficial prezentată 
poate fi tocmai de aceea falsă ! Enunțarea, corul și 
gestica, nu implică neapărat in consens participarea sufletu
lui și mai ales a gindirii.

Tinerii critici, în numele adevărului și nu mai puțin al 
artei - lor, trebuie să aducă limpezire ; poetul este prin defi
niție patriotul absolut al poporului său ; iar valoarea trăiește 
in lumea ideilor noi. Nimic mai evident decit ceea ce văd 
acum : absorbția dorită de lucruri sincere și realmente noi. 
Să începem cu r.eascunderea efortului care se cere.

Aceea care ne vorbește este natura. Ultimele elemente 
descoperite au o viață rară, fulgeră deodată în ochiul opac 
al unui aparat de laborator.

1 (revenind, pentru devenire) Cu acel mîine locuind în 
interior, nu pot vorbi despre altfel — cuvintele numai se 
leagănă încoace și încolo supraveghind acest spațiu, ca și cum 
aș putea să-1 răstorn.

Dar acum nu pot vorbi decît despre noua mea carte : rezer
vație naturală. Mă tem eu de fragilitatea naturii 7 Cred in 
știința punerii sub clopot, pentru promenade sterilizate 7 Nu, 
nu voi trăi intr-un parc. Sint prea legat de propria-mi isto
rie. Piatra goală duce pentru mine o existență sensibilă — 
știu că este ordonată intr-un sistem, intilnesc peste tot 
semne, ca intr-un adevărat lexic

Pămintul este natură, erosul este natură, adevărul este 
natură — rezervații de neclintit ale viitorului poeziei. 
Poemul deschis spre întreg universul minții, declanșind serii 
de combinații asociative, străfulgera devenirea lumii. Conec
tat la limbajul intreg. intre inteligență ubicuă și afectivitate, 
va avea o lungime nelimitată. Pe acest traiect, primind liber 
senzațiile, se naște și galopează dispersat un adevărat orga
nism, o ființă nouă, perpetuu originală, niciodată bolnav in 
integritatea sa.

Ani mulți am fost fascinat de frumusețea albei hîrtii, la 
gindul infinitelor materializări de mesaje ce străbat astfel 
spațiul și timpul. Și imprevizibilitatea. Mă întreb dacă realul 
va merge pină la capătul reveriilor mele ; intr-o după-amiazâ 
de secetă (cu bagheta provocam largi crăpături în patinoare, 
in podiumuri) va cădea toată zăpada unei ierni pe un singur 
cerc de asfalt — depășind toate posibilitățile locale.

Ion Iovan

„Poezia de azi e un arhipelag 
de insule eroice..."

1—2. „Limitele limbii mele indică 
limitele lumii mele", spunea Witt
genstein. Memorind această frază 
pină la o desăvirșită interiorizare 
a adevărului ei, poetul înțelege că 
limitele poeziei lui indică limitele 
lumii lui tot astfel cum și criticul, 
meditind asupra propriei condiții, 
nu va putea să nu accepte ideea că 
limitele (fruntariile) criticii sale 
indică limitele lumii sale. E vorba, 
desigur, de o lume cucerită printr-o 
cunoaștere pe cont propriu șl prin

tr-o desăvirșire de sine, de aceea pe care avem dreptul s-o 
numim univers al poeziei, viziune, creație. O lume construită 
cu sentimentul și conștiința că nici unul din gesturile edifi
cării ei nu ține de detalii, tot astfel cum nici o parte a ei nu 
e întimplătoare sau de înlocuit. Poezia de azi e o sumă de 
astfel de lumi care și-au forțat și lărgit propriile limite, un 
arhipelag de insule eroice prin felul cum și-au smuls pămin- 
tul și piatra proprie din apele oceanului. In spatele fiecărui 
poet adevărat se află o astfel de geneză, o necesară ieșire din 
limitele date ori primordiale. Tot astfel cum, orice poet ade
vărat poartă, precum Atlas pe umerii lui. povara propriei po
ezii dar și povara Poeziei și Cărții celorlalți, astfel că e ciu
dat să vezi poeți adevărați considerindu-se striviți de poezia 
altora, ignorind-o ori blamind-o și întristător să descoperi 
destine poetice renunțînd la propriul univers, multiplicindu-și 
cu îndeminare și generozitate rău înțeleasă, pină la pulveriza
re, vocea interioară și stilul.

Dar nu despre versificatorii abili e cazul să vorbim acum 
ci despre bogăția de universuri ale poeziei profund autenti
ce cu care avem bucuria să fim contemporani și datoria de 
a ni le face mai adine și mai real ale noastre. Simptomatic 
pentru starea plenară a creației poetice actuale e și împre
jurarea că, implicați cu toată ființa în constituirea propriei 
opere, poeți autentici (și sint mai mulți și mai puțini decît 
o arată inventarul) renunță la manifeste și programe poe
tice care să impună în termeni critici propria lege lirică, 
pentru a afirma creația celorlalți. Să-i amintim, în acest 
sens, pe Ion Caraion, Șt. Augustin-Doinaș, Geo Dumitrescu, 
Constanta Buzea, șau Dan Laurențiu. Printr-o asemenea a- 
titudine culturală, ei nu-și pierd nicidecum individualitatea, 
iar dimensiunile limbajului și lumii pe care o edifică sînt 
forțate și lărgite în sensul creației. Gestul lor este exemplar, 
căci în asemenea cazuri creația și conștiința acesteia devin 
complementare . Rămîn, astfel, anacronice dicotomiile de 
mentalitate și statut, și nu de funcție, ce separă poetul de 
critic, creatorii de editori, poetul de ceilalți poeți, o genera
ție de alta sau, în termenii actualei anchete, poezia de azi 
de cea de mîine. O asemenea consecvență interioară mani
festată, indiferent de limbaj, mijloc sau instituție culturală, 
potențează unitatea și personalitatea unei voci creatoare, dă 
maximă credibilitate și autoritate, unei opere. Lumea poe
ziei nu are decît de cîstigat din această lărgire a limitelor 
limbajului, din această comuniune a teritoriilor poeziei. 
Poeți și critici apropiindu-se astfel de sensul ideal al oikos- 
ului. familie, reunind, după Epimenide, pe cei ce se află în 
jurul aceleiași mese, in jurul aceluiași fum, născut dintr-o 
aceeași ardere. Astfel, în ce are ea mai bun, poezia de azi 
își propune ca autor emblematic salamandra și nu came
leonul.

Doina Uricariu

Inefabila structură
1. Nu este tocmai treaba poetului 

să vorbească despre poezie, îmi 
spun, cu toate că am văzut deseori 
poeți rostindu-se mai cu strălucire 
despre poezie decît mulți esteți sau 
critici o pot face. Și nu pentru că 
poetul nu ar fi un cercetător atent 
al stării de poezie (doar ce altceva 
este aplecarea sa trudnică pe căr
țile poeților, atiți cit va fi numă
rind omenirea), ci pentru că cerce
tarea sa se face spre folosul poe
ziei sale.

Și totuși, vorbind despre poezie, ce ar putea face poetul 7 
Ar putea face un seducător manifest (tare trufaș mai este 

poetul).

Ar putea face o ars poeiica. Desigur, pentru uzul propriu 
fcîtă umilință, tot atita trufie).

Ar putea vorbi despre poezia unui confrate pe care îl 
iubește și care nu-1 iubește. Pe care il iubește și care nu-1 
cunoaște.

Ar- putea vorbi despre poezia unui confrate pe care nu-1 
iubește. Etc...

Ar putea scrie despre poezie făcîndu-i o frumoasă radio
grafie.

Ar putea scrie despre cei care mijlocesc folosul obștesc 
al poeziei.

Ar mai putea scrie despre critica de poezie, spunîndu-i că 
ar putea fi și știință printre genurile literare dacă nu și-ar 
propune atîta să fie doar gen al literaturii. (După cum se 
știe, știința are in vedere partea, dar numai in perspectiva 
și folosul întregului. Analiticitatea sa este una doar provi
zorie, ea fiind mai ales consacrată ca metodă de cercetare, 
pe cînd expuneiea transcende în mod necesar analiticitatea, 
urmărind legile întregului). Ar putea deci, poetul, ruga pe 
unii critici de poezie să nu mai amestece metodele cerce
tării cu cele ale expunerii, să considere poemele ca ceea ce 
sînt — părți ale unei structuri lirice, nu doar citate intr-o 
demonstrație ad hoc.

Și desigur, poetul ar mai putea să scrie despre inefabil» 
structură.

Și dacă ar scrie despre inefabila structură ce ar putea 
spune poetul 7

El ar putea spune : „L-am văzut pe poet. Care tmi spuse : 
truda întru poezie nu este atit truda intru cuvint (așa ai 
putea ajunge Ia un frumos, dar fățarnic meșteșug) ci truda 
întru sine pină la inefabila structură (ii poți spune, de vrei, 
și conștiință poetică). Nimic altceva nu este poemul decit 
ceea ce rămine din cuvinte după ce această inefabilă struc
tură a respins toate celelalte (nenumărate) cuvinte ale lim
bii ea fiind neconforme cu starea actuală a devenirii sale. 
Astfel fiind, poemul este rezultatul unei serii nedeterminate 
de negații. Iată de ce poezia .este trudă intru necuvint (laudă 
ție. Nichita). Mă tot gîndesc la acei poeți care au ajuns 
pină acolo că au respins toate cuvintele, cite Vor fi fiind, 
răminindu-le, negația pură. Pierzindu-se de-a pururea in 
ea (dar despre asta, desigur, s-a mai scris)".

Ștefan Ioanid

„Șlefuite veac după veac, cuvintele 
limbii române au durități de rocă 

și netezimi de porțelan vechi"
1-2. ...altfel spus, cum vedeți 

POEZIA, cea de acum și de tot
deauna, pentru că un Mîine prema
tur doarme deja, în oricare Azi ; de 
Ia unul la altul circulă nestingherit 
aceeași dogoritoare sevă a vieții, 
ce, singură, dă preț saltului mortal 
printre cuvinte și chezășuiește ade
vărul spuselor noastre. O știm de
mult : nu poți minți, nu te poți 
minți in poezie, din cauza prețu
lui năucitor ce l-ai avea de plătit 
la scadența foarte apropiată. Peste 

fi primit, prin chiar limba ce o vor-atoate, avem șansa de
bim. un dar neprețuit și, fără îndoială, insuficient exploatat 
Duhul limbii române respinge cu hotărire platitudinea in sim
țire. amorful in expresie, lenea și fuga de urmări in trăire. 
Șlefuite veac după veac de torentul faptelor și întîmplărilor, 
cuvintele limbii române au durități de rocă și netezimi de 
porțelan vechi. Fiecare în parte te îmbie să-1 consideri, spre 
mai bună cunoaștere, ca aparținînd unei limbi străine, să nu-1 
iei ca pe un dat ci o devenire la misterul căreia participi în
fiorat. Moștenitorului și risipitorului unei asemenea avuții, 
poetului, i se cere doar atit : să trăiască autentic în vremelni
cia sa, să nu refuze nimic din ce i se oferă doar o dată, să 
greșească chiar, din plin, dacă acesta e prețul deslușirii și 
plăsmuirilor viitoare.

îmbucurătoare in sine, starea de magmă fierbinte, nepietri
ficată, a poeziei românești actuale, mulțimea căutărilor cinstite 
— ce intre ele nu se stingheresc cîtuși de puțin — întru aflarea 
unui stil, certitudinea rotunjirii încete, sub ochii noștri, a unor 
personalități poetice de neconfundat in rindul „ultimilor", smt 
în același timp dătătoare de mari speranțe pe planul creației 
interne, și îndreptățesc interesul crescînd de care se bucură 
această poezie dincolo de granițele țării. Semn al robusteții 
trunchiului liric contemporan, ananghia în care se vor sbate 
viitorii antologi n-are de ce să ne tulbure : oricum, ei au de 
unde alege.

Poezia românească de azi și de mîine, caracterizată prin 
deschidere spirituală și prin capacitatea de asimilare rapidă a 
tot ce se creează mai bun, artisticește superior, pe plan mon
dial — ferindu-se de excese și deformări cu un miraculos simț 
al echilibrului — are a se împărtăși în continuare din cele 
cîteva seve poetice de primă calitate ce înviorează trupul aces
tui secol.

Mihai Dan Cantuniari

Moralitatea criticii
1—2. Apariția unor dezbateri pri

vind poezia contemporană este 
simptomatică pentru nevoia de a- 
devăr, chiar și cu prețul unui aer 
așor demonstrativ al discuțiilor, 
dar, să nu uităm, că după consu
marea evenimentului festiv, de 
astă dată Colocviul național de po
ezie, este greu de admis și o anu
me radicalizare a statutului poeziei 
fără stimularea unor inițiative de 
durată. Finalitatea unor asemenea 
dezbateri trebuie căutată, totuși, in

concretețea unor decizii, capabile să reevalueze un întreg cli
mat, să investigheze alte și alte posibilități de impunere, mai 
eficientă, a tinerilor scriitori. Altfel, orice dezbatere, cu tot 
aerul său teoretizant, rămîne la bilanțuri entuziaste, la pasa
gere nemulțumiri și... atît. Nu e suficient să susții ideea ă 
poezia română contemporană este intr-un moment de înflo
rire, adevăr greu de contestat, ci, mai degrabă, de a găsi ace
le modalități, inevitabil administrative, de a o impune. Ab
sența, de pildă, în preajma acestui Colocviu de poezie, a 
unei reviste dedicată exclusiv poeziei, cum există mai pretu
tindeni, spune foarte mult. Posibilele iritări și insatisfacții 
dintotdeauna ale mai tinerilor poeți față de suficiența criticii 
se explică, nu numai din inerția acestora din urmă, reală 
□înă la un punct, cit și din absența unor mijloace mai largi, 
concrete de afirmare a valorilor. De aici tonul intolerabil al 
unor confrați, presupusa injustiție în cazul absenței comen
tariului critic, alertarea pompieristică, tonul vindicativ.

In ce privește poezia română, de azi, ea pare a fi, de la 
distanță, de-o diversitate provocatoare, chiar dacă lipsesc 
„vîrfurile", legitimind interesul celui mai exigent cititor de 
poezie de oriunde, ceea ce a făcut pe o poetă să susțină nă 
este cea mai bună poezie din lume, afirmație, oricum, gratui
tă. Ce-i drept, de data aceasta, critica investește mai puțin 
în tinerii poeți decît, să zicem. în anii șaizeci, cînd prestigiul 

unor autori, astăzi in „criză de Identitate**, devenise suspect 
dar aceasta nu scuză, de exemplu, absența unei cărți de re
ferință despre poezia exemplară a lui Emil Botta sau Dimi- 
trie Stelaru. Este aproape stînjenitor faptul că, despre un 
poet absolut singular, ca Dan Laurențiu, referințele critice, 
și așa sumare, nu sint pe măsură să confirme o operă poe
tică de pe acum remarcabilă.

De obicei, critica fenomenului poetic nu păcătuiește prin 
excese de simpatie, ca altădată, cît printr-o neutralitate apa
rent cordială, printr-o diplomație, aș zice, a lipsei de inge
nuitate. Așa se face că serviciul critic nu pare deloc surprins 
de cărți excelente de poezie semnate de Ovidiu Genaru, Vir
gil Mazilescu, Nicolae Ioana, Dușan Petrovici, comentariul 
critic, în cazul lor, nedepășind consemnarea placidă, motiv 
pentru unii poeți de a forța atenția printr-o producție indus- 
trioasă. Chiar și în cazul unor tineri poeți, privilegiați în va
lidarea operei, oficiul critic rămine la fel de senin, fiecare 
nouă apariție editorială a acestora, devenind, prin acumula
re, una și aceeași partitură, indiferent dacă insuficiențele 
cărții trimit la o îngrijorătoare lipsă de exigență acoperită de 
prestigiosul nume între coperțile, totdeauna, de-o eleganță stri
vitoare. Inventarierea motivelor, vagile analogii, citatul abun
dent, prudența omologării nu pot fi confundate cu ceea ce 
știm că este critica literară. Există suficiente motive de a 
crede că stress-ul care amenință o anume parte a criticii 
este numai aparent, de vreme ce cronicile lui Lucian Raicu, 
Petre Poantă, Eugen Dorcescu se citesc cu un interes gene
ral deși este vorba doar de... poezie. Rămîne doar să facem 
discriminarea intre profesionalitatea criticii, singura în măsu
ră să instituționalizeze valorile, și amatorismul criticii, din
totdeauna mistificator.

Vasile Petre Fati

„Critica literară îl ajută pe poet 
să audă rezonanța versurilor sale"

1—2. Două din trăsăturile speci
fice omului sînt cele mai expresive: 
puterea gindirii și fascinația fru
mosului. Astfel am ajuns să cred că 
artele sint nemuritoare.

Poezia este ori o dezvăluire, o 
oglindire arătînd ceea ce este omul, 
ori ceea ce dorește, ce aspiră el 
să fie (deci o poezie compensatoare, 
ideatică). Dar pentru a deveni, tre
buie să treci prin niște „vîrste", să 
te eliberezi de ceea ce ești. în ado
lescență, cind tinăru] se privește

pe sine, uimit de o lume pe care, deși o avea, n-o văzuse, 
este ușor a scrie. Narcis a avut nevoie de întîlnirea propriei 
imagini, pentru a se cunoaște și a se iubi, dar oprirea aici 
l-a ucis, de fapt l-a făcut să se sinucidă. Poezia este un pro
ces îndelung și numai genialul Rimbaud a ars intr-o singură 
flacără.

Concretizînd In continuare, mă gîndesc acum la poezia fe
minină, deocamdată o poezie complexată. Prea se spune că 
femeile sint superficiale, că iși pierd vremea cu lucruri mă
runte, că au prea mult suflet etc. Nu-mi este rușine să pun 
într-o poezie un vers ca acesta : „Ce șerpi ușori mă string din 
rochii", pentru a ajunge, cindva. prin ceea ce scriu, așa cum 
îmi doream din prima carte. „Neîmblinzită ca o stea lactee / 
Departe, nici bărbat și nici femeie..." La grecii vechi cathar- 
sisul era prima funcție a artei ; de fapt, te eliberezi de un 
defect, de o boală, de o suferință, dezvăluindu-le, nu pierzin- 
du-ți timpul pentru a le tăinui.

Cit despre poezia românească de azi, trebuie să ne aducem 
mereu aminte că nu a început cu noi. cei tineri : este deopo
trivă a lui Philippide. a lui Nichita Stănescu. Dar s-ar putea 
ca poezia de miine să pornească de la noi. Cum va fi 7 Nu 
am o imagine clară, dar cred că va cuprinde și suflet, și 
gind ; simțirea va fi poarta, va fi alaiul care va însoți ideile, 
nelăsindu-le să inghețe in tumul de piatră al filozofiei.

La sfrrșit de mileniu tot mai grăbit, tot mai tehnicist, omul 
are nevoie să se compenseze cu artele, reechilibrindu-se. 
Cred că cea mai bună învățătură pentru tînărul care scrie 
este a gindi poetic, a sintetiza experiența în elemente poetice. 
Vă aduceți aminte de unul din copiii „Valurilor" Virginiei 
Woolf, care, propunindu-și să devină scriitor, aduna, zi de zi 
epitete, metafore, fraze meșteșugite 7 Vă aduceți aminte de 
„Scrisorile către un tinăr poet" ale lui Rilke 1 Pentru a aduna 
un singur vers, trebuie să treci pe nu știu cite străzi singu
ratice, să te minunezi de apusuri de soare, să suferi pentru 
prima frunză căzută în toamnă, să te părăsească o femeie...

Psihologic vorbind, ultima etapă a creativității umane este 
verificarea ; critica literară este un mijlocitor între autor și cel 
care cijtește, mai mult, îl ajută pe poet să audă rezonanța 
versurilor sale trimise oamenilor.

Criticul ar trebui să fie cel mai bun cititor, care să spună 
în gura mare care sînt cele mai frumoase versuri. în șoaptă 
cele mai nereușite și cu voce ponderată, normală, să facă 
judecata, fără rețineri și subiectivisme, în „auzul lumii".

Carolina Ilica

Glasul celor tineri se face simțit
1. Modalități și tehnici diverse, pe

isaj pluriform, înnoiri spectaculoase 
ale formulei (Ion Mircea, Ion Drăgă- 
noiu), adînciri ale substanței idea
tice (Dorin Tudoran), consecvența 
unor structuri (Nicolae Prelipcea- 
nu, Mihai Ursachi, Cezar Ivăneșcu, 
Virgil Mazilescu, Ion Cocora, Ma
rius Robescu, Horia Bădescu, Va
sile Igna, Petre Stoica, Dan Lauren
țiu), disponibilități nebănuite (Mir
cea Dinescu, Dan Verona), prezen
țe discrete, dar convingătoare (Flo

rin Mugur, Dinu Flămând, Mircea Ivăneșcu), cîteva voci femi
nine tot mai sigure (Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu. Ioa
na Diaconescu, Grete Tartler, Daniela Crăsnaru) compun o eta
pă in plină ebuliție, incitantâ, unde glasul celor mai tineri' se 
face simțit. Numele consacrate de la Eugen Jebeleanu la Ni
chita Stănescu se află într-o osmoză fericită cu mai noii veniți. 
Aceste luminișuri revelatorii de autentic lirism coexistă cu 
unele cărări mincinoase, circulare, avind pretenția că te con
duc spre aerul limpede al înălțimilor, dar, de fapt, se absorb 
intr-o narcisiacă oglindă coclită. Asamblarea de imagini îm
prumutate cu dezinvoltură adolescentină din versurile (uni
versurile) altora uimește, uneori, cîteva condeie prestigioase 
ale criticii. Situație aproape inexplicabilă. „Receptivitatea" 
transformată într-un entuziasm facil, inconsecvență, blazare, 
interese extraliterare, semn că gustul nostru este intr-o con
tinuă metamorfoză 7 Poezia de miine 7 Haruspicii și tălmă
citorii, poate ei înșiși, ar fi încurcați. Și totuși, chiar dacă 
nu ne e la îndemină să ne reprezentăm răspîntii și răsturnări 
de perspectivă, invenții stilistice și unghiuri insolite, după 
atitea experiențe consumate și asimilate, am putea risca o 
previziune : așteptăm un lirism unde cultura, tehnica și na
tura să reverbereze într-o resurecție a omului întors mai mult 
spre sine însuși, decît spre exterior. O poezie esențial-fraternă, 
nudă, unde proiecțiile sufletului în spații infinite să nu uite 
legile elementare ale umanității. Așa cum a fost poezia ade
vărată întotdeauna, cum mai poate fi. Dialog și simpatie 
universală.

2. — Nu de lipsa de entuziasm poate fi, eventual, învinuită 
critica de poezie, contemporană, cum afirmă unii dintre cei 
nemulțumiți că autorii, debutind editorial prin ’70—’71, n-au 
fost primiți cu brațele pline de flori, precum se întîmplase cu 
puțină vreme înainte. Atunci, prin ’60, a fost vremea pri
măverii și jerbele au fost oferite, în cele mai multe cazuri, 
pe bună dreptate. Eu unul nu am nostalgia laudelor, ci al în
țelegerii depline. Prefer o lectură atentă, „simpatetică", de 
„identificare", unui articol elogios. Nu de entuziasm în des
creștere, spun, mă tem, ci de o adeziune prea grăbită (și, 
deci, superficială). Apreciind peste măsură fragmentarismul, 
imaginile preluate, ușor prelucrate, de prin alte grădini (fără 
originarele rădăcini radiale bineînțeles), parafrazările, tot re 
ține de re-facere artizanală, și nu de re-naștere în sensibili
tate a unui fond etern, mulți comentatori s-ar putea să se 
înșele preferind spectacolul gratuit-livresc, unei structuri 
ferme cu lumină proprie, constelații semantice, motive obse
sive, proiecții subiective, explicabile într-o riguroasă analiză 
a textului. Păcat că un eseist, sensibil cum e Mircea Martin, 
atît de familiarizat cu „școala de Ia Geneva", nu se hazardea
ză și în teritoriul poeziei românești mai noi. Așa cum un 
spirit comprehensiv precum Eugen Simion nu se oprește de
cit rar asupra fenomenului poetic de dată mai recentă. I-am 
numit nu întîmplător, pentru că, din partea lor, critica de 
poezie contemporană ar avea, credem, mult de cîștigat, iar 
mulți comentatori ocazionali făcîndu-și din cotarea „in exten- 
so“ o practică, și-ar diminua poate eforturile inutile. Un ta
blou exact, clar, la zi, al scriitorilor tineri ne-a oferit, nu de 
mult, Mircea Iorgulescu. O carte necesară și onestă. O apro
piere, fără prejudecăți, de poezia contemporană încearcă și 
Lucian Alexiu, într-un volum echilibrat și relevind pasiu
nea lecturilor. Poate ambele sinteze sînt perfectibile, dar per
sonal le găsesc utile, orientative, redactate cu simț al nuan
ței. Acestea au fost, din parte-mi, „ce așteptam" de la critica 
de poezie. Și nu numai atît, alte studii unde poezia de azi 
să fie citită în liniile sale esențiale, interpretată cu seriozitate 
și principialitate.

Adrian Popescu

<
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valeriu 
bârgău

Amestec
Amestec de cer, pâmint ți văzduh 
iese din nările mele obosite de umblet 
cum din unghiile arborilor ies mugurii vineți 
de atita ședere in frigul dinăuntrul copacului.

Tal ce înflorește deasupra acestei mulțimi
— cuvinte, batjocură, crispări de marmură

neagră 
ziduri de care se lovește soarele dimineața 
urcindu-se in scrinciobul de deasupra lumii ; 
Nici un glas frămintat în funinginea marei și 

bătrinei locomotive 
cu abur 
despicind uzinele in două ;

— hrănindu-le cu piatră proaspătă de
calcar din munte 

aburoasa — plină de melci și insecte 
cleioase ; 

incăpâținarea in micuțul lor creer persistă 
crezind In mintuirea focului din furnal.

Amestec de vremi in această dimineață 
ploioasă 

patra secole imi stau in față și-n fiecare bag 
mina 

pină la cot - simțind mușchii pămintului 
fremătind 

la mirosul proaspăt de om ți de fiară 
ce nu doarme cu adevărat niciodată.

Amestec de minereuri e trupul meu ce nu 
iubețte plajele golațe 

mai devreme piinea criticată de ziare că nu 
e prea coaptă 

brutarul adormind in norii mari de făină.

rodian 
arăgoî

Dar noi
Pe timplele mele zăceau ingeri uciți 
corbii treceau parcă purtind catedrale in 

gheare 
cineva imi trimitea scrisori din pâmint 
și strigătul meu era o abundentă ninsoare

tu veneai răvășită și tremurai 
ca o noapte desculță și cu umerii goi 
un copil inventase o pădure arzindă 
dar noi ne temeam să privim inapoi

Tot mai frig
Și-n păsările oarbe se face tot mai frig 
n-a mai venit nici mama să mă vadă 
plinsui iți face loc cu coatele prin lume 
ți o femeie naște pe zăpadă

pe sub pâmint tu pleci la vinâtoare 
ți somnul ride eind se face seară 
in casă-i cald dar eu sint trist de parcă 
mi-oț fi uitat cuvintele afarâ

Confesiune
Plecasem singur noaptea era rece 
io urmă se-autea un plans ciudat

Sufletul mea răscolind eu minerii burta 
planetei 

se-ntoarce-nsetat la izvorul din munții 
Carpați 

unde plouă de sus — plouă de jos 
apă nărăvașă din toate elementele lumii.

Clorofila
Vine. Se așează de una singură pa priciul 

plantei 
Gesticulează. Cautâ-n fibrele verzi stafiile 
atinge cu palma aerul orgolios din jur - 
stirpe harnică venită din aer și din pămint

Strigi grăbit unor plante inconjurătoare 
să-ți vină in ajutor 
să facă o pauză in realitatea aeeasta grăbită 
din care roiuri mari de albine pleacă

Cu-nțepătura 
pe deasupra liniilor imaginare de pe planetă.

Nu-i pasă da nimic ** trece prin flăcările 
vegetale imense 

un om — un cintec - rostogoliri de pietre
mari ; 

nervii se tocesc ziua și noaptea unul de altui.

Poți cinta un cintec cu farurile aprinse 
se pot usca de apă chipurile pe ghizdurl 
unde ochiul apei se zvircolește bătut de 

privirile noastre.

O pasăre ți un poet vibrind laolaltă 
prin cenușa udă de atita sudoare in plante.

Oaspetele stejarului 
Oaspetele stejarului am fost o singură clipă 
și el s-a mirat ce fel de musafir sini 
cum iml tocesc degetele de scoarța aspră ;

■* Am trecut cu trupul prin desenele 
celulozei 

m-am înfășurat in stindardul pierdut 
copiii au scos cuiele ruginite din șarpele 

uscat.

Din intunericul nopții doi ochi universali ne 
caută 

pe mine și vulturul meu tăios { 
ne aruncă hâlcl de came cu care eu nu mă 

pot ospăta 
fiindcă am la atitea întrebări de răspuns.

Un dans sălbatic in jurul stejarului ține lumea 
nemișcată

o lacrimă cit un bob de mazăre ii răsare pe 
chip.

să fug voiam dar nu aveam putere 
că prea eram de spaimă colindat

o numai către ziuă m-am intilnit c-un om 
plecat ți el să-și caute norocul
mi-a dat o vorbă bună eu am făcut la fel 
era prea frig ți-atunci am făcut focul

ne încălzeam tristețea, picioarele, noroiul 
pe care il duceam tăcuți in noi 
fără să știm că el ne este frate 
și presimțeam venirea altor ploi

străinul a-nceput apoi să-mi spună 
care-i e neamul ți de unde vine 
tirziu de tot cind nu l-am moi văzut 
am înțeles că el se strecurase-n mine

Cintec
Stau in genunchi pe buze m căpătă 
ninge cu fulgi moarul dinii un perete 
visului meu i-a mai căzut o roată 
iar ție-ți mor cuvintele de sete

de cind te-ai dus eu doar pa mine mă mai am 
nici umbra ta nu-ncearcâ să vină inapoi 
numai miresmele grâdinii imi bat cu pumnii-n

geam 
cu genele-am să mătur zăpada dintre noi

Nuntă fără miri
Copiii-și găsesc jocul mototolit in Iarbă 
un bici înnourat mina o mare 
fâră-ncetare urlâ pădurile in lupi
eu sint acum iubito o flacără de sare

mor drumuri vinovate de prea multe plecări 
cu-n trib de păsări aerul mă minte 
intre tine țl mine depărtarea se coace 
acum cind rid sicriele-n morminte

tata iți duce oasele la moară 
apoi iți bate singele in grindă 
vintul doboară iar o întrebare 
ninge tăcut ți alb dintr-o oglindă

o nuntă fără miri se-ntimplă In pămint 
prin lacrima mea trece o pădure 
mă bea cu sete cel care nu sint 
cuvintele vin noaptea să mâ fure

A n rîpă intr-o astfel de amiază e cu 
totul altfel. Lumina galben-roșcată ca 
mălaiu nou, fringhiuțele de furnici și 
orăcăiala broaștelor cuprinsă în tres- 
tlș, orăcăială întreruptă și la fel care 

nu strică liniștea ci numai o însuflețește.
— Mă și mir cum de mai au git, fuseși în bal

tă 7 Ronca Ciupitu se lungi cu spinarea bubu- 
roșită, nu-mi plăcu’ deloc, mă trăsei. Dacă n-ai 
scoborît du-te de vezi broaște plesnite, încuiate 
în mii. — Mare brinzâ ! — Colea unde e lăstă- 
rișu mai des nu le-a ajuns focu, nu bănuie ele 
ce le așteaptă. — Le luci doru ? Se fac la loc 
cind o da ploaia. — Cind o da 1

Greu de spus ce e intîmplarea, o brodeală 
de-asta pe care nu ești stăpîn, ca duminică Ia 
nămezi cind m-am găsit cu Ciupitu. Hainele 
miroseau a putred, nici răsuflarea din tine nu 
tl-o mai răbdal, la două luni, cam așa, după ce 
se prăpădise mama. — Bă, tu ești bărbat, zice 
tata, sau ce ești tu 7 Așa și pe dincolo, vrei la 
boiangerie ? — Mai mă întrebi ? Ce să mai stau 
pe gînduri, am alergat Intr-un suflet la Șoancă 
și i-am spus să mă ia. Nea Șoancă, gata, sint 
al matale ! — Ho, mă, Vijelie, să nu dăm fali- 
met. Cu tine ar veni cinci puțoi la văcseluri. 
Lu taică-tău ii convine, cred și eu, că nu mai 
umbli hai-hui, cu toți neisprăvîții.

E drept, mă Înhăitasem cu de-al de-ăștia. 
Omoram vremea, ce dracu era să fac ? îmi zi
ceau „gheneralu". Gheneral, ia de vezi, ditamai 
bazoane.

— Fac la boiangerie, domnule, și cum dezli
pesc ochii, glonț mă reped să zăresc vreun semn 
de ploaie. Mă scol cu noaptea în cap și cind 
colo nu-1 văd decit bălțit în negru ceru, ca un 
nămol, așa. Dumnezeu se uită Ia noi și ne dă 
la cap cu seceta. Cine știe cu ce ne mai pome
nim ? Ciupitu întoarce buza în sus, parcă nici 
nu i-ar păsa. — Albeață fără liman, îmi spune.
— Ceru, bre ? — Gol și găunos, da ce crezuși ?
— Parcă stă el berc, fără ’Mnezeu în el ?

Mă răsucii, așa, gol pușcă, cum eram, să scu
tur țărîna din buric. Zice Leanca, ei șl ? c-aș 
avea buricu verde, și 7 Treaba mea.

îngustai ochii într-o doară și-mi păru c-o văd 
venind din adincul cerului spre mine. învelită 
în foi de leandru și granat, despletită, cu părul 
ca zăpada spulberați De ce s-apropia parcă se 
posomori spre mine, ii tremurau de obraji la
crimi mărunțele cit sămincioara de vise. — Al 7 
Să stea fără nimerica in el, mă pomenii strigind 
mai mult să clatin vedenia. — Ce-ai, te-apucă 
zbieratu ? — Eu, nene 7

Pun cămașa pe ochi și apăs mațele să mai tacă, 
nu că mi-ar fi oarecum de Ciupit, da, mi-aduc 
aminte că nu-s mlncat. Mă gindesc că trebuie 
să plouă, și pe nepusă-masă, ce, nu s-a mai vă
zut ?

— Și zi, mare văcselar, altceva nu-ți găsi 
tac-tu 7

— Uite-așa, văcselar. Fac ochii cit cepele să 
nu dau greș.

— Bine ți-osa.
— Bine. pe ■‘-acu. în cazan văcseaua e Ufia_gi 

cind t-"ee pe Lii să ccem. face tenie.
— Ojm vise asca *
— La noi e ziua yi culoarea. Facem văcseXri 

naturale. Luni e galben. Si nu mi-ntrebi cum 
e galbenu. Auzi 7 Ba chiar așa. Hai, intrebă-mă 
cum e galbenu. hai, numai de pont !

— Mă, țicnitule I
— Galbenu. lume bună, n-are marginL Vrei 

galben ca lfimiia 7 Freci foile de droghiță și 
le-amesteci cu piatră acră. Bun. Vrei un galben 
canartu 7 Din alior fiert mult îl scoți. Da, dacă 
n-ai chef 7

— O iau din loc, ce să mai încurc treaba 7
— Nu, punem căzu. Iei arin cu sovărf și-aduci 

galben mohorit și plicticos. Da, și cind îți vine 
inima la loc, numa ce-o întorci pe coaje de măr 
fiert cu țipirig și deschizi, vericule, la galben 
pezevenghi și tinăr I Ce, nu mă crezi 7

— Ei, nevoie mare 1
— Uite la mîinile mele, fac cu ele strîmbături 

prin fața nasului, le-arunc, le prind pe genun
che, Ie împumn și le răsfoi, ca la cinema. 
Scurtez drumu pină acasă, ca la cinema, să mor.

— Auz, da cu sor-ta ce se mai aude 7
— Sor-mea, Leanca 7 Știa Ciupitu, ăsta, de ea, 

știi de sor-mea 7
— Nu, c-oi umbla pe sub pămint.
Ete, să-i dau lui raportu, nu 7 Unde era să 

fie 7 Pe-acasă, îl aștepta pe Bazavan. Să fim 
sănătoși de cind îi da tîrcoale. Din Mai. Erau 
la muște, se făcuse repede cald și se puise cu 
milioanele dacă nu cu catralioanele. Bătea stra
da Incătărămat, aflasem că e mare zmeu la po
liție, n-aveam de lucru să-l trag in casă. Sor-mi 
1 s-au tăiat picioarele. S-a lăsat pe albie. Era 
nedreasă, poalele îi intrase între pulpe. El a
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cîntărit-o lung, ce faci Leanco, zice, speli 7 Asta 
cind spală se zoiește toată, parcă era goală, așa 
se acoperea. — Venlși, s-a adeverit ! — Ce a- 
nume puică ? — Mi s-a făcut mie semn. O atin
gea ușor, mai mult n-o atingea. — Și mai cum ? 
O cuprindea cu stafiile verzi din ochi. — Și mie 
nu-mi spui ? O mai strîngea un strop. — Dacă 
vreau ! (Dacă vrea ! Numai gura e de ea I)

— Cu simpatiu ei, unde vrei să fie 7 mă rățoii 
la Ciupit.

Chiar așa, Bazavan vine acu ca pe moșia lui. 
Ia poarta din bombeu, ce s-o mai prindem in 
cirlig. Scoate din buzunar mărgelele sau stru- 
gurelu de buze, punguța cu pudră de orez, din- 
tr-astea. Le ridică peste cap cu ochii cerbi pe 
soru-mea, Leanca sare după ele, Leanca și să 
facă mutre 1 Numai pe mine mă dă cu capu de 
ușe, nu tare, sint frăține-su orișicit ; — înțele- 
ge-te 1 Ce să mă înțeleg că mă doare, cit ar fi 
de încet, de catu ușii I

— Păi, dacă-i așa, cu ăsta să știi c-a nimerit-o.
— El, află ! Piept-beton, sprinceana împreu

nată păcătos aci la stinghia nasului, bașca uni
forma ! E zidit, degeaba zic eu. Ciupitule 7 Sau 
te superi că-ți spui așa 7

— Mă supăr, nu mă supăr 1
— Nea Ronca, cu ovreii, auzii că-i scoate de 

la zdup și-i cară să măture din Unirii pină in 
Cuza Vodă. Și dacă nu lucește ca-n palmă, la 
loc comanda, îi pune să șteargă cu limba, ai mai 
pomenit ? Cu limba, că așa e piesa 1 zice.

— Fugi, bă, de-aici I Buric I
— Te miri, vezi ? într-o zi ne-am pomenit cu 

el cu o plasă de porumbei — și mai încet cu 
Burtc, știi 7 — să-i frigă Leanca, la foc scăzut. 
I-a trîntit retezați din gitlță cică „prost capu de 
porumbel, creier puțin". Avea frică de răzbuna
rea voiajorilor să nu se găsească cap-piept-aripă 
in burta noastră și să-și ia zvlrcoala de zburătoa
re. Să ne deșire din maț cum deșiri un guler, 
ori și mai și...

— Hm că nu e bun capu de porumbel ! eu de 
colo. Și pe loc m-a articulat, la tuturiga picio
rului. îți sar seîntei pe nas, oriclt te-ai ține să 
fii bărbat, am dreptate 7

— Haide și nu mai spori atîta I Păcat de fetică.
— Ce vorbești 7 Da eu ce să păzesc ? Vorba 

e că nu prea avem de-ale gurii că-n colo, mă 
iau de piept cu oricine la o adică. Ne cam răz
bește : Mă Plți, mă Îndeamnă, cum treci de bă
cănie e grădina lui Glngioveanu și se usucă ne- 
culeasă. Bagă șl tu mina că nu s-0 face gaură 
în cer. Fasole, una, alta, le rupea, din vrej cu 
spor, le îndesa în aer, adică in coșniță. — 
Stai locului ! Nu mă rabdă inima s-o știu flă- 
mîndă. Dacă ml-ar spune fură-1 pe Teofan Măr
turisitorul din biserică, m-ai vedea cu Teofan la 
boccea, crezi că nu 7

— Ia șezi tu colea că dacă tot ne tnnodorăm 
noi la vn-să. hai să ți-1 povestesc ce-i poate 
pielea ăstuia.

— Tu. mie 7
— Ba bine că nu • P-a ars ne unu cu canciucu 

in moalele capului de l-a termenat pe om cu• 
r.ie. Puzderiei. așa-1 chema.

— Cind asta 7
— Fii. să tot fie. Din cauza beteșugului nu 

mai puteam lucra etne știe ce. m-am angajat 
portar la fabrică. Acolo, greu. Oamenii hotiri- 
seră o adunare. Nu mai aveau încotro. Vorba 
aia, nu mai ține țîitoarea. Fă ți tu socoteala.

Desene de 
Mihai Gheoighe

zece, douășpe ore de lucru. Cereau o mărire, cu 
15 la sută. Ț-ai găsit ! Cum a venit Hirjeu, unu 
bun de gură, l-a trimis de la administrație, că 
..nu se poate", „nema putirința". De aicea nu 
le-a trebuit mult. S-au lncăierat pe el. Era nu- 
maidecit dupe ancheta muncitorilor din 36, pro- 
cesu ăl mare de-aici din Craiova și oamenii 
s-asmuțise rău. Un, doi, a și venit poliția. Alde 
Puzderlcă, cu care începui, s-a băgat intre ei, 
injura prescurea și toate ălea. — Pe polițai 7 Da 
cum 7 Cu cinci copii după el 7 N-am să uit cit 
oi trăi. Ei, cine crezi că-1 apucă mai dihai șl 
începe să-l piseze în creștet ? — Taci bre I L-a 
lovit pină 1 s-a aplecat. Și-odată icni omu limba 
afar, umflată, ia, atita cit jimbla.

Asa că. taci, tu, că scăpași ieftin. Cind îl apu
că, țln-te mai de-oparte, Buric.

Trecuse soarele, se petrecuse și amiaza, se pe
trecuse bine. Presimțeam umbrele sărace ale 
puieților și răchițllor. Ne pigulirăm de furnici, 
nu-i mal văzui urmele de bube, aveam fiecare 
gindurile noastre, intram în ele cum intram in 
haine, fiecare cu aie lui din grămadă. Mie îmi 
sta pe suflet să-l mal descos pe Ciupit, da mă 
lăsai păgubaș. — Și s-auzim de bine Ronco 1

Joi e zi de albastru. De la o vreme sor-mea iși 
uită rindu zilelor, noroc cu mine : — Ia întoarce 
palmele. Ești albastru. Vasăzică, zi de joi. Iei 
ibricu și-mi aduci culoare. — La ce 7 — Mai bag 
cirpele astea. — Lulachiu amestecat cu ștevie și 
arin e cel mai bun. Adică albastru — albastru. 
— Știu și eu ? — Sau la toamnă, cînd ies brin- 
dușele de toamnă, le fierb verzi și le amestec 
cu zer, Năltuțo, un*te uiți 7 Las că îți face Pi- 
țigoi ce știe el.

Nu știu ce are, din senin 1 s-așterne un clei 
pe dinainte că nu mă vede tot mereu. Cu ce 
aflasem de la Ronca tăceam chitic. Numai să 
miroase, ea, unde bat șl atita imi trebuie. Ii 
ține partea și s-a termenat. Tot ce învlrtește 
Leanca de cînd mijește soarele e pentru seară. 
Seara cînd mă-nțelegi, alt umblet, altă Leancă 1

După ce am adus ibricu cu albastru, bun-făcut, 
și-a fiert fusta, a dat-o în ape multe și cînd s-a 
uscat ii măsoară clinii, bate palmele cu rotiri pe 
sus. Se bucură fără saț, cum e Leanca, cum ni
meni nu se bucură. — Hai, n-ai plecat 7 Mișca
rea I — Unde, că s-a tnchis, nu mai joacă filme 
la Apolo. Vorbă să fie, da nu m-aș fi dus nic< 
mort. — Ei bravo, nu te prosti (sta pe ace) gă
sești tu, hai, potecuța ! Imi virî mărunțișu In 
pumn și nu mai avui ce face. Mă năvălește 
sfiala. Cînd sor-mea face așa, mă lepăd de cu
vinte ori ele se scutură din mine. — Pielicică, i 
se scirbea de mine și avea dreptu ei, nu-mi 
intra în cap să-mi dea mereu papucii, nu-mi 
intra. Și tot la boiangerie sau știu eu, mă opri
sem din crescut. Piele scurtă, că bine imi zicea.

— Ce să mai vorbim de lucru ! Mă cocoșez 
pește cazane cu văcsea și la amiază, cel puțin, 
aburu zbirniie pe spate de mă trezesc vor„.nd 
in sus, cu mucenicii.

— Așa e bă. E toxici. Auzii că unu s-a scrîntit 
numai din căldură.

— Drac mort, văzuși 7 Fii atent ta mine, Clu- 
pitule. ce mă jelesc : „Trăi-v-ar Dumnezeu, veni 
Aghiuță, acilea, «S ne ia drumu din picioare $1 
tu Samsoane, Primitorule de străini, maj aba- 
teți-vă lume ți In către noi !" Mă jelesc ca la 
carte, este 7

— Te-o fi greșit mă-ta cu vr-un țircovnic I
— Da la Întoarcere, tot o pacoste, vin cu fier

bintele In mine, pe la barăci.
— Știu pe-acolo. Nu tu pom. nu tu streașină I
— Dacă zic pacoste 7 Și cînd să-mi tihnească 

și mie acasă, iar Leanca, cu ale ei. — Alo, 
domnu 7 Mîine roșiți 7 Mă fac că n-aud. — Nu 
s-aude 7 — Sîmbăta e de negru, uiți de la mină 
pin la gură. Te schimbi să te vadă țapu. Țapu 
logodit ! — Pupate-aș de Pițigol ! — Auzi, da, 
vrei negru funingfnos din arțar și mușuroi de 
cîrtlță 7 — Cum știi tu, mintosule 1

Așa e ea. din născare, ce să-i fac 7 O nație 
de om, fistichie. își croiește țoale din fața de 
masă și impletește din ciorapii căputați. Pune 
cap la cap. înnoadă în paișpe mii de noduri și 
cind scuturile sint gata ml le dă pe ascuns să 
le bag in culoare și le împletește cu ușa încu
iată să n-o știe toate zgiitele. să pară noi. nepi
păite. Pe sandale dă cu Gladis și le poartă cu 
rindu cînd albe, cînd roșii de se întăresc fier și-i 
obrîntesc picioarele. Pe urmă de, cine umblă 
oloagă cu frunză lipită cu scuipat, că doar nu. 
Hogea. De Vineri iși clătește păru să tremure 
moale peste ochi. Ochii ei. minca-v-aș, pirite 
intunericu pe lingă ei, asta mi-e crucea, ca la 
pisici. Și la chermeză bîț-blț, ce mai fudulie I 
Maistorii, ucenicii și toți, parcă bagă nebunia 
in ei. Se trag la întuneric unde și brațu se pe
trece maj vîrtos. Acu, să se mai lingă pe bot
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Despre tragedie s-a spus între al
tele că. implicind limita superioară a 
umanului, aceea a evenimentului de 
excepție și a actului desăvirșit repre
zintă cea mai înaltă afirmare a Eroului, 
care devine ceea ce este întrucit vrea să 
fie. în acest sens, nimic nu-i este mai 
străin decit ridicolul sau (Im)postura 
cotidianului. Gen cult, tragedia a avut 
in Grecia o funcție religioasă, îndepăr- 
tindu-se de spiritul popular care i-a 
marcat originile. astfel incit, după 
cum consideră un strălucit comenta
tor, ea este pentru noi precum „dosul 
unui covor, capete de fire multicolore 
care ne parvin de la reversul țesut de 
credință".

Folclorul tnsă, ca o creație colectivă, 
și-a păstrat nealterat caracterul săr
bătoresc inițial, unde meditația exis
tențială ate loc pe fondul senin al con
științei înnoirii și eternității vieții 
trans-individuale.

Ii

Căutind puncte de convergență Intre 
cele două viziuni, regizorul Silviu 
Purcărete a realizat un colaj cu frag
mente din tragediile lui Eschil, Sofocie, 
Euripide și cîntece, bocete și deseîn- 
tece romanești. Spectacolul „Legendele 
Alrfzilor", prezentat la ruinele Cetății 
Istria, își propune să transforme însuși 
cadrul natural geografic într-un pre
text de medițație. Ideea de Ia care se 
pornește este. în fond, simplă : anume 
aceea că tragedia antică nu este în 
exclusivitate expresia unui spațiu în
chis, ci se constituie, spiritualmente. 
prin asimilarea unor Influențe ținînd 
de experiența comună mai multor po
poare Prin urmare, proiectul regizoral 
vizează o prospectare a originilor, prin 
relevarea unor analogii structurale 
între tragedia clasică și folclorul ro
mânesc. In plan spectacular, aceasta

Legendele
At tizilor

se traduce prin două mișcări aparent 
divergente : mitul Atrizilor este repre
zentat in tonalitatea general teatrală 
a canonului, in vreme ce intermezzo-u- 
rile folclorice poartă cu sine suflul și 
libertatea spectacolului popular, cu 
nuanțe carnavalești uneori. Este limpe
de că acestea din urmă sint chemate 
să comenteze, tn genul corului, sub
stanța Tragediei, dar modalitatea re
prezentării convinge mai puțin. Nu 
este vorba de nerespectarea unui sis
tem coerent de reguli (deși Egist apare 
cu o enormă perucă roșie, simbol — 
naiv — al damnării, deși una din măș
tile populare pare o copie fidelă după 
un poliptic gotic al iui Jacobino de 
Bavosi etc.), cit de lipsa unui consens 
efectiv intre viziunile menționate. Tra
gedia este înfățișată în sensul bunului 
simț, cu aspecte care deviază uneori 
în ridicol, în dramă domestică (v. sce
na răzbunării lui Oreste), astfel incit 
spectacolul popular Iși pierde din sem
nificație. acționind oarecum izolat, in 
sine, fără rezonanțele scontate.

Scenografa Eugenia Tărășescu-Jianu 
ca și Iosif Herțea, creatorul partiturii 
sonore, au încercat — și au reușit — 
să potențeze insolitul decorului „natu
ral". La realizarea spectacolului și-au 
dat concursul actori ai Teatrului Dra
matic Constanța : Virgil Andriescu in 
rolul Egist, Diana Cheregi — Electra, 
Vasile Cojocaru — Oreste, Elena Gur- 
gulescu — Cassandra, Lucian Iancu — 
Agamemnon, Ileana Ploscaru — Cli- 
temnestra. Se cuvin a fi menționate tn 
mod distinct interpretele care au dat 
viață textelor din folclorul românesc : 
Aneta Forna-Christu, Marinela Mari
nescu, Elena Romanescu.

Valentin Dumitrescu

Fascinat de fapte, de acțiune, Sergiu 
Nfcolaescu a tratat pină acum cu oare
care dispreț tot ceea ce nu ținea de a- 
cest perimetru în care se mișca, e ade
vărat, ca un virtuoz. Dar, cu loialitatea 
oricărui om de acțiune, Sergiu Nico
laescu a avut curajul să mediteze asu
pra propriei condiții ; a făcut-o nu 
numai in particular, ci și in fiecare 
film al său care cuprinde, fie și în 
germene, o asemenea meditație : sigur 
că nu este vorba de profunde și prra 
subtile autoanalize, dar rezultatul este 
o fericită evoluție — pină la înțelep
ciunea supremă la care poate să ajun
gă morala acțiunii, și anume respectul 
care trebuie acordat adversarului. Ser
giu Nlcolaescu a ajuns astfel la con
știința propriilor mijloace, pe care alți 
regizori, pretins reflexivi, nu au ciști- 
gat-o.

Revanșa, ultimul film al lui Sergiu 
Nlcolaescu, este începutul acestei noi 
epoci In creația regizorului ; sint sur
prinse aici evenimente grave din isto
ria noastră — rebeliunea legionară din 
1940, citeva secvențe ale momentului 
politic, sugestii despre poziția și fapte
le comuniștilor ; toate acestea nu sint 
tnsă văzute de sus. din perspectiva is
toricului care vrea să reconstituie o e- 
pocă, ci din punctul de vedere al unui 
singur om : comisarul Moldovan.

Și aici, vocația de „ucenic vrăjitor" 
a lui Sergiu Nlcolaescu se face simți
tă ; atît comisarul Moldovan, cit și ad
versarul său, Paraipan, sint sculați din 
marți pentru a se urmări și înfrunta

O revanșă
încă o dată. Prilejul este cit se poate de 
nimerit pentru a pune în funcțiune ar
senalul de mijloace ale filmului de ac
țiune de care dispune Sergiu Nicolaes- 
cu și, cel puțin in citeva secvențe, asis
tăm la citeva momente de adevărată 
virtuozitate : urmărirea din abator, sau 
cursa liftului intre etaje.

Sergiu Nlcolaescu reconstituie cu În
grijire momentul istoric, adevărul so
cial și psihologic minim necesar.

Scenariul semnat de Vintiiă Corbul, 
Eugen Burada și Mircea Gindilă reu
șește să împace setea de aventură cu 
această minimă nevoie de adevăr ; re
plica este firească, situațiile sint con
struite cu simțul măsurii și al legilor 
dramaticului.

în sfîrșit, Sergiu Nicolaescu își aso
ciază în persoana lui Jean Constantin 
nu numai un partener pitoresc, ci și o 
calitate : umorul. Regizor care știe 
să-și aleagă colaboratorii — precum o- 
peratorul Nicolae Girardi —, știe să-și 
aleagă interpreții — între care distin
gem pe George Dinică intr-un rol fă
cut fără cusur —, și care, mai ales, știe 
cu cine să facă alianțe pentru a-și în
deplini menirea. Sergiu Nicolaescu este 
astăzi un artist împlinit, matur, care 
s-a desprins de lestul de prejudecăți, 
naivități și teribilisme din filmele sale 
de început. Așteptăm cu Interes viitoa
rele sale realizări. Finalul filmului 
este, de altfel, deschis unei alte re
vanșe.

Nicolae Mateescu

^televiziune^

tv
O emisiune care și-a creat un stil, 

o personalitate a ei, este Emisiunea 
de știință. Ea a găsit o formulă 
simplă și eficace de a pune în dis
cuție o problemă, de a-i clarifica în 
termeni exacți și plastici aspectele, 
de a face interesantă și atractivă 
chiar, întreținîndu-1 pe telespecta
tor tntr-o stare interogativă și invi- 
tîndu-1 la reflecție. Virtuțile ei se 
datoresc mai ales modului colocvial 
și iscoditor pe care i-1 imprimă 
Andrei Bacalu, realizator de excep
ție, totdeauna grăbit să acopere spa
țiul de emisie cu o mare cantitate de 
idei și informații. Emisiunea de 
luni, 11 septembrie, a demonstrat că 
și o problemă teoretică, considerată 
a fi de stricta competență a reflec
ției filozofice, cum este aceea a 
raportului dintre Spirit și Materie, 
poate deveni un subiect interesant 
și deloc străin de preocupările 
curente ale oamenilor, de viața co
tidiană în care sîntem implicați. Cu 
aportul generos al invitaților. Ale
xandru Tănase și Victoria Nego- 
escu Bodor, dezbaterea s-a purtat 
în jurul termenului de suflet, no
țiune complexă, des folosită în lim
bajul comun, unde este suportul

Luni
unor conotații afective și etice, se
dimentate istoric, dar ocolită și re
fuzată de știință pentru încărcătura 
ei de semnificații idea’ist-mistice, 
avînd, totuși, un sens pertinent, dez
văluit de psihologia contemporană, 
acela de totalitate a fenomenelor 
psihice, a stărilor subiective, interi
oare ale omului. Dezbaterea a pus 
problema pe un teren real, a lămu
rit, cum era și firesc, numai une'e 
aspecte, dar a reușit să tălmăcească, 
metodic și cu rigoare, înțelesurile 
acestei noțiuni, și cu un cîștlg in
formativ sigur pentru telespecta
tori.

O conjuncție fericită a programu
lui a făcut ca această discuție să 
fie urmată de o emisiune de mu
zică românească în care am ascul
tat cîțiva interpreți care pun mult 
„suflet" în ceea ce fac : Dumitru 
Fărcaș și Gheorghe Zamfir. Rămî- 
nînd în cîmpul problematicii pe 
care am urmărit-o și ascultînd mu
zica lui Gheorghe Zamfir, o muzică 
care purifică văzduhul, mi-am zis 
că putem auzi cum, vorba poetului, 
„cîntecul consumă materia".

Grigore Georgiu



de Leanca ! Nu ești tu de nasu lor, H șoptește 
In ureche. Bazavan, tu al ștofă, puică 1

— Să nu-mi spui pe nume Leanco de nu-ți 
fac un negru să mă pomenești, tmi dă aripi să 
se uite cu drag la mine și să-mi zică, vorbă li
picioasă, aripi Îmi dă, flr-ar să fie 1 Așa că, în 
ziua ala nici nu m-am sinchisit de Bazaban.

M-am tîrît tupiluș pînă în dreptu tereștrii, să 
văd mai tăinuie ăștia mult ? Se-auzea rîs, rîsu 
lui cînd e cu sor-mea, rîs în gît. rîs de petrecere. 
Ce i-aș mai îăcătui gura ala ! Mă uitai, nici urmă 
de Leancă. Cînd colo, o pasăre. O pasăre neagră, 
lenevoasă. Fîlfii ușor, avea păr de fen ele și-l 
zvîrlea pe umeri In molatec zbucium. Bazavan o 
prinse în brațe, apoi adine, în căutătura ochilor, 
și-odată li mușcă buza cărnoasă și zăcută. Ea 
chicoti încet și gura ti țlsni din negru sîngerată 
ca o rană. Pe urmă lunecă iar. Înalt și lin. ca 
toate păsările. Iar el o urmă în așa chip că-mi 
păru rău că mă nimerii pe acolo. O pierdui In 
viitoarea aripilor, un roi de fluturi negri, apoi o 
pecingine și apoi nu mai văzui nimic.

Dimineața, Leanca se clăbucea șt rldea. în 
toată dimineața se clăbucește. — Nu mai ride 
atita. îl spusei cu gîndu la păsăre. — C-o f| pe 
bani I Nu-mi puteam scoate din minte pasărea 
speriată care îi furase chlnu. — Unde fusăși 
ast’noapte 7 — Unde să fiu. în lună ! Chiar așa! 
— Și mai închide fereștrlle și ușa ia, noaptea.

— De ce 7
— De ce !
Aș fi vrut să-î am pe Ronca Iîn®ă mine, să 

mă sprijin In vorba lui bărbătoasă. Măcar că 
mare lucru nu știam de el. afar de boala lui, 
bubatu. Multi îl ultimă timo se pripășise de pre
tutindeni Ronca-Ciupitu fiind portar de noapte 
încercase mai Intîl cu chirie o odaie prin apro
piere. Pin la urmă n-a găsit șl a aluns la noi. 
Nu e gură spartă, nu pileste. nu fumează. — 
Parcă ai fi de țîță. ce păcatelor. îi dă ghes pro- 
prietăreasa, ia de bea Că si cu-n rac, tot sărac.

O vreme au tot trăncănit pe socoteala lui că 
dacă nu e în slujbă doarme și dacă nu doarme 
citește, ori pleacă cu mllnlle pe fund, ca ma
hării. — Ce-o fi ăl citit 7 — Iote, cai verzi pe 
pereți, ce să fie 7

Cum se face de șase îl vezi cu merinto In 
traistă o ia spre fabrică. M»rge de parcă îsi mă
soară pașii. adus de mllloc si cu bun$-««-a 
dună el. Nu ridică fața tntăriț* in b"h#-.ie, 
află oamenii cu urpchile : bună ssra. bună ș'ra. 
Lasă In urmă liniștea și mușchiul nopții ieșind 
din ziduri pe neștiute.

— Ciupitule, se Îngroașe gluma. frate. O mal

vezi matale, pe-asta ducăușe cum era ‘nafnte * 
N-o mai vezi, așa-i 7 Și tot ea. tace pe viteaza 
că nu-i pasă de fanți, că știe să Ie moaie eorr.u 
al dracu de bărbat care, cică, stă să împungă.
— Mal auzii una ! — Și mai in urmă cind m-al 
Întrebat ce fac cu bibironu, altă poveste, căram 
iar, sticla cu văcsea pentru Leanca. Venise si 
Marțea de roșu, în fine. Eu unu, mat bine să-i 
spun de la început : Sor-mi-o, să n-avem vorbe, 
aci să dai comandă, că roșu e In fel și chip. — 
I-auzi I — începe cu roșu spălăcit, pe urmă roșu 
canabiu, roșu nărămzat șl termenă la roșu inchis
— Mă, Piți, un roșu colea, pentru mine, n-ai tu? 
îmi făcea pe cusurgioaica, da și eu mă lăsai greu:
— cojiță de prun cu leșie? — Nu. — Rădăcinuță de 
rolbă cu borș 7 — Te cred !

Am lăsat sticla In magazie și-am trecut prin 
spărtura gardului. Jos. pe ripă. căzuse noapte, 
căzuse multă și blănoasă. Mă infăsurai In caldu 
ei și mă luă cu somn. Dinspre lăsta-iș străba
teau hohote. Ciuli urechea, nici vorbă, risu ăla 
derbedeu. Pleca in rafale și ajun»ea la mtne 
subțiat. Dau să mă ridic st nu pot. de toropeală. 
Mă aplec din mijloc si văd o vâlvăt»ie In afun- 
du ripiL Mă uit cu toată rivna să dethiaeac si 
văzui o iapă roșie, o roibă nărăvașe care t-n- 
potea in căpăstru. Din cind In cind noaptea lăaa 
din ea doar ochiul de oglindă, tntors spre Ba
zavan. El rîdea și o șfichiuia pe crupă eu o 
nula din lăstăriș. Și cum o atinse cu codirtaca 
iapa se răsturna ca clopotu in clopotniță de mă 
băgă in sperieți : stătea Leanca. In fața Iul M 
a mea. Leanca In roșu trandafiriu, cu ochii fin- 
tinll. Plingea blind din fîntînile ochilor și-l in- 
trebă ceva. Ce 7 nu deslușii.

— Să mai vedem, hohoti el șl-o mingile cu 
codirișca pe burtă.

Leanca se răsuci iar, și cind să mă desmeu- 
cesc văzui iapa dinainte tropotind si nechezi nd.

— Ce-o mai fi șl asta 7 Să știi că arșița m-a 
zăpăcit la cap. încerc să mă frec la ochi unde 
mă ustură și mă îngreunez mai rău. Simt cum 
mă bolovănesc și cad. Doamne, fără sprijin. în 
somn. în nimic. în jur, împrejur.

radio

ștefan dincâ
Eu am știut
Eu om știut de-otunci, dor n-a loot raaa 
Sâ reparăm greșeala mea dorind
A ruoinit armura da blesteme 
Și vii morți, au început sâ rină

Tu ai știut, dor oi lâcut șfirtâ 
Cum toca aurul in mșră pono
Cind in odaia, ca un ochi de vi
S-au repezit spre inima mea cim

Un coridor, ca un paMnai do rega 
Mi J-a înfiat in luai. șarpeete
Cine mai știe astâri b4-m dedate
Aceasta rană care aetee, cmiie

Cme eroi știa, a-rwio ce ta
Ai și ucis, prin naiuphhă, hta.

Am dansat
Am dansat cu vremea aseară
Cu ziua care m-apasd
ImbrAcotă-n rochie de word
Vremea era o doamnă frweasA.

O doamnd cu smoe MS» 
O doo">nn care mâ doom
Cu oeh;i n>i-i de destin
Amfore scoasa din mare.

Am dansat ca Ei om dv wt 
r;Ve d~<*ve--er-M irao-e 

C>i tnjn-g fe*n»:l erai 
Cu sângele ei idolatru.

A noi. tm ehn-o-ntr-em temoia

CIS- m rn——s «A 
Pasărea urmelor

Eu știu un pom
Iubita, tu es3 un conac h-.-mos 
Intr-o pădure. ama de veascuri ptmâ 
Eu sin* un pom eu ehiosd dureros 
Atins de suferință și lumină

La adăpostul tâu, dinspre pădure 
Iubirea, mi se pare o secure™

Cîntec pentru Terente
Pescarii somnoroși și pM de eetwf 
întind nâvoadele ca pa e ia
$j beau rochia pe mei de mghahM 
Ca niște popi. Io riuiba-a tkiâȘH

Mr-eose-o peste st ■ pred de s 
ia btecte prea mma cu cuBm

Și nici la pândă patera prm sase 
ferente se intoarca dm vâcere

Liniștitele 
ceri

Pm

mihai tatulicî

scrisoare despre salvator

»v*-4
4

peai oatore ștedrutai o pcm torta împrejuri- 
.-.loc . ia esrurci in tabere, etcetera. etcetera. 
□ a căutat, pra teasc au.■iaeceăe. aaropve-ea 
de ea, ■ doeeon a reușit a-o obcusă. Mă refer 
la ap- ozati u aparentă. Ori. in rest ao schim
bat puane csmate. șt acelea mcCeomve. deșt se 
ruBoeteau reteo» tar șt s-ar putea spune, erau 
nun. Ea a rămas brsă fes Merele mie înalte. 
Sahraseruf la cori cntegiloi afa. ta nuda inci<- 
tesjeăsr hr. pe care *M am-jstit. In toți acești 
coa aci. lessca a avut trsjJP pneeeaL unii a-u 
toot paaae sa tea deci' atit : deși știa ton’e 
acerooL a ten unea SaJvmrc" J pentru ea a ri
me» conmaot ace MUL neșcrbnă. N-a reușit 
tou*. mcsodnU. «A i~a măiua laiosi i Foarte

b ^a‘t toarte ceprinomă a ezzren de superfl
ui «a a-a făăzt moodssU pe—J pe care el 

2 aempia S-au dnpărct tostotc de repartiție, 
ca R cvm> ria omd n-ar n saut mare lucru 
despre eetttete. t*”"*1 iasă ce se Ir.umpU cu 
prwmul nostru, ea a des-Air sama lntimplării 
race a ar-?: ig'rfu I athrsa ri rugtndu-l să-i 
serse. E si M an.

Care pri= soesna aeeK-jși an însă. <H.i motbre 
pe car» le nș, aSa —a. tocohx. ei a primit o sm- 
sooee toarte «cartă, dar desznl de ciudată, de la 
itehen Sat iubire. Era tovjțat b ziua ei ono- 
maoord. Dto ce ad de tară in care se afla, el 
s-a g-ăbet M rmă. Aza aflat că seara aceea a 
foot mm <he cele stai trumoaee. dar una din 
cete soi csmtete ansvssăn hn cile se cunosc.

La petreceie au tout tamati r alt: tineri, 
pt-jcer-Li stai seda al emu ai acestei femei. 
Vemt de te a asemenea distantă, chemat, mai 
erolț decit um’al deci. Salvainrul a părut a avea 
un statrn ca totul aparte la petrecerea aceea. 
Pănnto ei. aniwnilari cuminți și dominați de 
propriul copil, au înțeles simplu de tot că a- 
eest tfnâr este viitorul soț al fetei și l-au tratat 
ca atare. La fel au procedat ceilalți, probabil 
judecind natura specială a unei asemenea Invi

tații. Ciudat, nici tînăra femeie n-a ieșit din a- 
cest joc : mal mult, prin purtările ei a întărit 
confuzia. Salvatorul era singurul care părea de
pășit de situație. Deși, e foarte sigur că această 
situație nu-i displăcea. Au fost, se pare, mo
mente in care el a părut iluzionat de ideea că 
invinsesc. chiar dacă atit de tirziu. Amîndoi au 
vorbit, totuși, destul de puțin și destul de ne
important toată seara. Dar au petrecut foarte 
bine, cum se spune. între altele, am aflat, dan- 
sind pentru prima oară cu această tinără pe 
care o iubea. Salvatorul a făcut o mărturisire 
care-l trădează : iată, după cinci ani și ceva 
reușesc să mă uit la tine de-a dreptul, fără să 
mă mai ascund.

Spre dimineață, la plecarea musafirilor, ea șl 
Salvatorul au ieșit să-i conducă, conflrmind 
toate aparențele născute in cursul acelei pe
treceri. Au ieșit afară. în aerul lăptos al di
mineții aceleia de toamnă. Frigul șl aerul umed 
i-au trezit și pe cei mai veseli, și invitații s-au 
grăbit fiecare spre casă. Au rămas ei doi pe 
itrad» și au mai făcut cițiva pași împreună, așa 
cum se intimplă după o petrecere, cind doi oa
meni vor să revină, intr-un fel, la starea de 
luciditate pierdută.

Părea să fie una din cele mai frumoase dimi
neți din viața Salvatorului. Mergeau ținîndu-șe 
de mină și erau parcă numai ei doi, singuri, în 
tot orașul adormit. Femeia i-a spus : știi tu de 
ce te-am chemat 7 EI a răspuns : nu știu, ba 
nu. lasă-mă să ghicesc. Ea a răspuns : nu, n-aie 
sens, nu poți.

Se țineau încă de mină cînd femeia a Început 
să-i spună : te-am chemat pe tine pentru că 
ești singurul care mă poți salva, singurul, gîn- 
deste-te la asta, nu te gindi la iuhire. deși s-ar 
putea s§ te Iubesc, te simt foarte aproniat, e’tl 
□n bărbat sănătos, energic, al șanse. Dar te-a-n 
chemat pentru că am nevoie de aiutorul tău. 
am crezut și cred cu tărie că tu ești singurul 
ba-bat de la care pot cere acest ajutor pentru 
toată viața. îți promit să al tot ce-ti mal pot 
da eu. in schimbul acestui ajutor. Știu că mă 
iubești, a sa e 7

Așa este, a răspuns el. si din momentul acela 
nu s-au mai tinut de mină, deși continuau să 
meargă unul lingă relălalt.

Femeia aceea era însărcinată, asta era tot, și 
căsătoria cu el ar fi salvat aparențele la care 
și ea și familia țineau foarte mult. Cum 1 se 
spusese deja, era singurul om care ar fi putut 
s-o ajute. Aflind toate acestea, el continua să 
meargă cu pași egali, ca și cum n-ar fi auzit 
nimic. Ea s-a oprit : dă-mi un răspuns, a stri
gat El mergea cu pași egali, foarte drept, și a 
continuat «ă Înainteze pe strada aceea lungă, 
in tăcerea dimineții, fără să-i dea un răspuns. 
Serie-mi măcar, a strigat ea. simțind că el 
pleacă.

Trebuie să stfțl, stimate meștere, că el nici 
măcar nu l-a scris. Poate că nu e lipsit de im
portanță să știți că Salvatorul s-a căsătorit la 
o săptămină de ta această intîmplare cu o fată 
din Turnu-Severln, foarte de treabă, după cum el 
Însuși a spus-o (...). (Dintr-o scrisoare tirzle a 
doctorului Dan P. către meșterul Vasile Miază
noapte).

pliastîcâA
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ion gheorghe
Răspuns
Aa copai m chină 

Sâ asiatD tfa coada Baăenei,
Ea iuv-sa pnnș-u-a Ocoanjl liauină 

Acuau doaâieci da ■vlanâ.
bi h mm tor a Marote Nîmk 

» mmbA-m NJhote,
Dospea cwa. «acâ da cm dc, 

l-« p hocw ia aȘarniloto.
Doop Foi 3 o Marote KK 

Aria cmi-ob tost bm taro ca lona

Ea M hM tab A rhomb Aa Dodona.
Sub cat A-riw T«*a ș Eadrot,

Sub bradul Părtinitei ucis
Sub poewad M Ho o, mA ToM Colui

Disperat 
Și de uiaim au ■ om dezis.

Valahte mWo pa cdL aroMânal pe aud, 
Caiatend Trac ora m Bărbat

mesageri
artei brașovene

Care-l câlca pe Ala Nul,
De sine însuși peste sine obsedat. 

Dacâ-i obsesie, e obsesie
Ideia mai mare de-o strofă ; 

Atunci acest chip de giesie
Sâ se pună peste șarpele din cofâ, 

Al celor de sine lepădate ;
Dacâ-i obsesie, e obsesie, 

Lupta pentru continua latinitate.

Blestem, blestem,
Pe capul celui fârâ străbuni I 

Dacia Feniks este un sistem
Peste genuni.

Ir* viața celor muriți
Ce e științific, ce nu e științific î 
Geniilor mei, cu oase de meteoriți

Eu sacrific I
Eu jertfesc pentru că am cui,

Și mă sprijină toate.
Nu mi-e teamă de Nimic al Nimănui

In obirșie de Nulitate.

Febra 
expresiei

Cn.n^.un ho^e1 oen’vw zei

fnemflc. e

După o zi. după o săptămină agita
tă, în fața unei alte încărcate săptă- 
mîni, liniștitor e radioul : nu te terori
zează cu serialele și nici nu te fixează 
ore in șir fără să mai poți face și alt
ceva. De pe la 8 seara radioul „toarce" 
liniștit, respectind ciclul natural, prin- 
tr-un respiro ca un moment de recule
gere : muzică pentru toate gusturile, 
muzică lăsată să curgă fără prea mul
te intervenții din partea crainicilor, in
formații strict utile și emisiuni care 
au profilul unor bilanțuri. Fără indoia- 
lă, radioul are un deosebit respect pen
tru cei care-i sint devotați : imaginea 
clasică a bunicului răsfoindu-și jurna
lul și ascultind radioul se perpetuează 
prin fiecare de astfel de liniștită seară. 
Melodiile au și ele ceva din izul tre
cutelor întimplări ce-agitaseră cindva 
opinia publică, ciasicizindu-se lent, 
dar ireversibil, duioase și melancoli
ce ca orice aducere aminte, chiar dacă 
este vorba de Celentano, Beatles sau 
Hollyday (după principiul cintecului : 
„prieten drag, ne cunoaștem de-o 
viață").

Chiar dacă mai apropiat nouă, tara
gotul lui Dumitru Fărcașu ne pare și 
el venit din atita bătrînească înțelep
ciune Incit ne vindecă de toate relele 
de peste zi, odihnlndu-ne cit pentru 
opt ore de somn profund.

Urmează potrivirea ceasurilor odată 
cu anunțul de fiecare seară : este 21 și 
30 de minute, de la această oră : con- 
semniri. Invitatul serii a fost Florin 
Tone, primarul comunei Afumați, jude
țul Ilfov. Ideea consemnărilor sale (pa
rafrazăm un titlu) : frumos e în sep
tembrie la... Afumați : țăranii coope
ratori își string bogatele recolte, elevii 
și cadrele didactice se pregătesc pentru 

un nou an școlar, comuna e din ce ia 
ce mai frumoasă.

Din nou muzică și apoi emisiunea 
pentru care, mărturisesc, am cea mii 
mare slăbiciune : O zi intr-o ord. To
tul îmi place la această emisiune : de 
la sumarul ei axat totdeauna pe pro- 
blematicile majore ale lumii contem
porane pină la prezentarea sonoră. Ști
rile. comentariile, relatările directe ca
pătă parcă semnificații in plus la a- 
ceastă oră nu tirzie, dar nici matinală, 
o oră. i-aș spune, exemplară pentru 
meditație : reuniunea tripartită de la 
Camp David și tăcerea misterioasă ce-o 
Înconjoară, evenimentele din Nicara
gua și cei peste 100 de morți din ca
pitala Libanului, instituirea legii mar
țiale de către Jan Smith și situația po
litică a Portugaliei.

De la ora 11, estrada nocturnă cu 
mici bijuterii muzicale, cu trecerea a- 
proape pe neștiute intr-o altă zi, și cu 
acea invitație a crainicei, o Invitație 
care este atit de liniștitoare: „și-acum, 
muzică de dans".

Constantin Stan

Anumite trăsături specifice, distincti
ve vor păstra in memorie im
presia intilnirii. la galeriile bucu- 
reștene „Eforie", cu doi mesa
geri ai artei brașovene contempora
ne : Veronica Bodea Titulea și Aurelia 
Stoia Mărginean. îndeobște, un artist 
dintr-un alt centru ișl alcătuiește eu 
un sporit simț de responsabilitate se
lecția lucrărilor pentru confruntarea, la 
intervale de timp destul de lungi. ct> 
publicul din capitală. Era de așteptat, 
prin urmare, ca ansamblul de gravuri 
ale Veronicăi Bodea Tătulea să dez
văluie privitorului demonstrația de au
toritate a stăpinirti tehnicilor de im
primare și utilizarea lor cu adresă In 
sensul conținuturilor de comunicat ex
trase din realitatea concretă a timpului 
nostru. Diversitatea „momentelor" de 
meditație in fața vieții, am putea să o 
organizăm în două puncte de interes, 
și anume : gravurile „Seara pe deal", 
compoziție aparținind peisajului liric, 
subtilitatea valorii potențind încărcătu
ra poetică a priveliștei. și „Zori de zi", 
de o construcție riguros geometrică, 
permițînd accentuarea perspectivei 
dintr-un punct de fugă situat mult 
deasupra orizontului obișnuit al vizua- 
lltățil. pe această cale artista tentlnd 
reliefarea unor funcții simbolice ale 
semnelor grafice. Acestor tipuri de lu
crări asoclindu-le ciclul ..Omagiu lui 
DOrer" înregistrăm mulțimea cunoștin
țelor artistice, alimentată permanent 
de n-tlvitatea curentă a autoarei, cer
cetătoare la secția de grafică a muzeu
lui d’n Brașov.

Pentru noua șa confruntare bucureș- 
teană. Aurelia Stofe Mărginean a al
cătuit o reducție selectivă din relativ 
recenta sa expoziție de desene de la 
Brașov, consacrată orașului natal. Ccm- 

pozițiile slnt la drept vorbind. întinse 
Si ample priveliști panoramice, sinte
ză realizată prin contopirea unor mij
loace specifice de comunicare, precum 
stampa de epocă, harta realistă de re
naștere, releveul arhitectural documen
tar. Pe cuprinsul generos al paginii, 
traiectoria convențional albă a artere
lor de circulație împarte suprafața 
suucturind-o. și delimitează zone de 
interes egale Intre eie ca greutate și ca 
densitate a grafiei, modalitate care asi
guri, desfășurarea logică și armonioasă 
a priveliștei. fără să se țină seama ’.e 
vreun anume punct de fugă. Elemen
tele de bază ale desenului sînt hașurile
— iistante. apropiate, tocate, ca în ve
chile cartografieri. Cu ajutorul lor, ar
tista reconstruiește case, monumente
— clădirea Sfatului, Biserica Neagră, 
Biserica Sf. Nicolae etc. etc., — repre- 
«entlndu-le spațial In plan, insă de re
lativ aceleași dimensiuni, proportiona
te indiferent de locul pe care îl ocupă 
In pagină obiectele. Cuorinzind ansam
blul cu privirea și cercetind apoi semn 
după semn, practic trăiești iluzia pă
trunderii aievea fn oraș pe calea Bucu
reștilor ori pe drumul Poienii, sau a 
parcurgerii nesfirșite pe strada Lungă 
sau a poposiril In vechea piață burg cu 
Ca=a Sfatului. Fără să-ți dai seama, 
sentimentul acut al contactului direct, 
palpabil al situării tale in Brașov con
comitent cu lectura desenelor, te cu
prinde și te incintă și. fără să vrei. în
registrezi atit discreta undă de sincer 
și profund patriotism pe care artistul 
îndrăgostit de orașul său nu a evi
tat-o intenționat. Cu desenele Aureliei 
Stoie Mărginean. Brașovul obține încă 
un loc in geografia artistică a tării.

Horia Horșia

Noțiunea de academism este peri
mată, botărit lucru, in muzica româ
nească actuală. Ca dovadă, premiul 
Academiei distinge in acest an un 
compozitor al cărui zbucium creator, 
mobilitate imaginativă, impulsivitate a 
etosului ii conferă o hotărită del mi- 
tare stilistică, antl-academică : Ludo
vic Feldman Cind o școală de compo
ziție se argumentează din tot ce s-a 
creat și se creează mai bun. in orice 
stil, premhle nu oPriaiizează compo
zitori a căror personalitate se ascunde, 
mică, in spatele unui nume sonor și 
gol. ci căutători neoboslți ai adevăru
rilor vibrante ale chemării sunetelor 
Străin de polemici, de retorice auto
definiri teoretice, greu de inclus Intr-o 
orientare stilistică exact delimitată 
fără să-i amputăm din spațiul larg re 
este in drept a și-l revendica. Ludovic 
Feldman și-a trasat un drum numai 
ai său. cu modestia semnificativă a 
marii personalități.

La virsta liniștii senine. Ludovic 
Feldman ișl explorează neobosit arbo
rescentul univers' sonor. De ajuns să 
arunci o privire peste una dintre par
titurile sale din ultimii ani. Vei vedea 
chiar Instrumentele neHn’stmdu-se pe 
portative, luptindu-«e cu liniile lor ori
zontale. magnetizate de voința de ex
presie adevărată ce-l an>mă pe octo
genarul maestru Strategia muzicii 
sa>e se axează pe conflicte puternice, 
o febră a expresiei te sublură tn In
candescenta ei Privirea compozitoru
lui nu se oprește la suprafața poleită 
a lucrurilor, ea pătrunde fn universul 
lor Intim, conflictual. surprinde dialec
tica acerbă, adevăr a! adîncurilor in 
continuă mișcare. Cvintetul nr. 2 sau 
acest Concertino pentru orchestră de 
cameră, distins cu premiul Academiei, 

slnt. prin așarnarea cu care autorul ișl 
dinamizează imaginile, prin „impru
dența" cu care se azvirle in focul con
flictual. dintre cele mai tinere lucrări 
ale muzicii noastre, in anii din urmă. 
Ceea ce ii motivează pe Ludovic Feld
man in imaginarea muzicii sale este 
tinerețea sa spirituală, credința in ex
presivitatea dinamicii, pe care nici un 
scepticism, sau vreo depărtare „olim
piană" nu le vlăguiesc Armoma se 
stabilește din contemplarea conflictu
lui. prin forța exemplară a ingenui
tății

Nimic nu este ornamental in muzica 
lui Ludovic Feldman. Fiecare sunet, in 
contururile agitate, fiecare salt are o 
greutate semnificativă deplină, pentru 
că el denotă mtreg universul pr< priu 
al acestei muzici. La fel. nu există voci 
principale și voci secundare, de acom
paniament. discursul stufos implicînd 
coexistent aproape egală a tuturor 
planurilor. Totuși, metodistul care 'rede 
în forța expresivă a înlănțuirilor ori
zontale Iși notează scrupulos in parti
tură ierarhizarea tematică (hauptsti- 
mme și nebenstimme in tradiția neo- 
vieneză) în sin’eza jn'versa’ului. 
școala Jora și-a găsit împlinirea in 
acest elev tardiv, apropiat, la numai 
doi ani. de virala maestrului.

Ludovic Feldman este unul dintre 
putinii, astăzi, la care stil nu in-eam- 
nă sistem Comoozilorul ajunge la 
coerenta stilistică foar’e greu de obți
nut in „haosul imagistic" care ne bin- 
tule. fără să recurgă la serviciile or
donatoare ale unul sistem rigid Lumea 
sonoră a lui Ludovic FHdman este to
tuși total ordonată, deplin convergen
tă.

Costin Ca’aban
____________________________ J
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FRAGMENTE CRITICE EDGAR PAPU LA 70 DE ANI

Revenirea la epic
ncurajat de critică in direcția epicului 

Iși iritat, probabil, de reproșul că nu 
știe să construiască bine o carte, Al. 
Ivasiuc a scris o nuvelă (Corn de vînă- 
toare, 1972), in care experimentează o 

veche tehnică narativă. Este o demonstrație de 
virtuozitate epică, un sonet intr-o operă care 
ignoră regulile tradiționale ale compoziției. A- 
nalistul se predă, aici, cu totul bucuriilor crea
ției. Iese din cronologia actualității și imaginea
ză o poveste crudă într-un Maramureș medie
val locuit de seniori valahi mindri și scăpătați. 
Urmașii cnezilor de Mara au ajuns păstori și 
trăiesc în ritmul unei existențe marcate de sui
rea și coborirea turmelor. Sint oameni liberi, 
noblețea lor este consemnată în hrisoave. Unul 
dintre ei, Mihai de Giulești, primește cu orgoliu 
și demnitate o ceată zeflemitoare de vinători, 
formată din nobili străini. Tînărul se simte sin
gur împotriva tuturor și asta îi întărește conști
ința de sine. O femeie frumoasă îl privește cu o 
condescendentă simpatie și nobilul în zdrențe 
nu-și abate ochii, sentimentul lui este de ega
litate.

Al. Ivasiuc oprește aici culoarea locală, pen
tru a urmări destinul unui om de Ev mediu, in
teligent și îndrăzneț. Mihai de Giulești ajunge, 
întîi, călugăr intr-o mănăstire dominicană și 
trece printr-o lungă practică a golirii de sine. 
El cunoaște voluptatea aspră a renunțării, apoi 
părăsește biserica și intră in cancelariile prinți
lor. Devine emisar secret, sfetnic de taină și, 
după obiceiul veacului, ambasador al unor prin
cipi mărunți.

Tema puterii, care părea că părăsise pe Al. 
Ivasiuc, revine în acest chip mai ocolit in nu
velă. Puterea, in Evul mediu, înseamnă intrigă 
și violență, fast și filozofie cinică. Fostul călugăr 
se pune, cu melancolie, în slujba ei (tristețea de 
a utiliza mijloacele crude intră în psihologia o- 
mului de epocă) și revine după oarecare timp in 
locurile natale, cu titlul de cancelar al coroanei 
și .castelan de Hust. Ideea repetiției, a fatalității 
cercului ce se închide, apare limpede. Mihai de

INSTANTANEE

între „ori“ și „or“
A n remarcabilele Scrieri. V, de Ion 

Marin Sadoveanu, apărute in Editura 
.Minerva", sub îngrijirea lui I. Oprișan, 
am dat peste două surprinzătoare con
fuzii, filologico-gramaticale. Le pre

zentăm, spre perfectă ilustrație, in contextul 
lor.

1) „A impune farsei (D-ale Carnavalului, 
n.n.) ce se desprinde din ea, povara grea a 
unei tratări fanteziste, nu însemnează a deze
chilibra lucrarea, ci a o rupe in două, baza 
naturalistă, prin greutatea ei, necedînd. Sau 
(sublinierea noastră !), d. Soare a căutat să o 

Încarce de o categorie estetică, străină substan
ței sale : grotescul" (pag. 160).

3 „(...) Harpagon trebuie să înfățișeze și o 
mizerie fizică adusă de o bătrînețe șubredă. 
(..). Sau in primul rind această bătrinețe orga
nică și convingătoare, suport de viciu, de uscă
ciune și de răutate, a lipsit interpretării d-lui 
Păunescu". (pag. 174).

Acest sau, conjuncție coordonatoare disjuncti
vă. sinonimă cu ari. nu corespunde sensului 
nici unuia din cele două texte, care cer deo
potrivă o conjuncție coordonatoare adversativă: 
insă. dar. sau neologismul ar, mai frecvent tn 
vorbire decit :r> s<ris. cu alte cuvinte, mai fa
miliar stilului ora! decit celui _ș~.p'ac* (ram 
11 numea Tudor Viar.u).

InlocuițL vă rog. conjuncția aaa. nelalocul ei 
tn corpul celor două texte, cu una dtn aceste 
trei conjuncții (iasă, dar sau ar), și altfel se 
vor lumina, pe înțelesul tuturor.

Aceasta era și dorința lui Ion Marin Sado
veanu. de a se face înțeles tuturor cititorilor și 
In acest scop, evita pe cit posibil neologismele. 
Ca și Mateiu L Caragiale. artist superior, au
torul romanului Sfirșit de rear in Răcorești, 
era un admirabil scriitor „neaoșist".

Aș putea da numeroase exemple cu texte in 
parte obscure. pentru că scriitorul, doritor să 
se exprime cit mai românește, s-a ferit de neo
logisme. ca dracul de tămtie (cind era In viață, 
i-am servit oral această comparație, și dinsul a 
făcut hax de ea). In cazul celor doi san, el a 
confundat pe ar (neologism sau barbarism, îm
prumutat din limba franceză), care-i suna urît 
la ureche, cu ari (din fondul comun al limbii) 
și a dat astfel din Scylla In Charibda. recurgind 
la sinonimul acestuia din urmă, raa !

In altă ordine de idei, vrind. de pildă, să 
apună că zeul apare bagatelizat in finalul re- 
prezentanțiilor de dramă (cum s-ar spune azi. 
demitizat), Ion Marin Sadoveanu scrie :

„De pildă, dacă zeul este privit cu solemni
tate In tragedie (._), același zeu. in jocul de 
satiri, este privit in glumă și ea scădere*, (pag. 
203).

Această sintagmă, „cu scădere", rămine neîn
țeleasă, deși autorul a urmărit să fie dt mai 
pe înțelesul general

Tot atit de neinteligibilă este cealaltă sintag
mă, din finalul următorului citat :

„...scriitorii nu s-au ferit in realismul lor pu
ternic să apese mina" (pag. 183).

Giulești, om acum la 50 de ani, se reîntîlnește 
cu trecutul și se eliberează de obsesiile lui prin- 
tr-un act de violență. Pentru a intări poziția 
Prințului pe care il slujește, el pune la cale uci
derea contelui Bethlen și a soției sale, Marga
reta, nu alta decit fiica sfidătoarei nobile pe care 
o intimpinase tinărul in zdrențe cu mulți ani in 
urmă. Mamă, fiică, substituire, premeditarea 
crimei și revelația feminității prin moarte, iată 
niște elemente ce ne trimit la psihanaliză. Nu
vela nu este străină de asemenea implicații mai 
subtile. In premeditarea crimei s-ar putea să 
intre nu numai rațiuni politice, dar și o veche 
refulare erotică. Răspunsul pe care il dă secre
tarul privitor la mobilul crimei (..par fierte, 
Monseigneur") poate fi interpretat in acest sens. 
Insă Al. Ivasiuc este atent la alt tip de reacții, 
voind să sugereze renașterea vitalității interioa
re și regăsirea de sine prin violență și frică. 
Castelanul are sentimentul eșecului, lucrurile ii 
par trecătoare și inutile, convingerea lui este că 
în viață n-a căutat ceea ce trebuia. Teama, care 
apare în urma uciderii (prin mijlocirea unui urs 
dresat), trezește in sufletul mort al lui Mihai de 
Giulești plăcerea de a trăi. Infringerea fricii ii 
dă din nou sentimentul forței, și lucrurile in jur 
nu mai par pieritoare și fără importanță. In alt 
cadru. Al. Ivasiuc ar fi dezvoltat pină la epui
zare această sugestie printr-o reflecție abun
dentă și complicată. în Corn de vinâtoare, re
flecția stă. modestă, in pragul faptelor epice. 
Nuvela este bine condusă, scena vinătoarei (și a 
crimei) este de mare efect.

A doua nuvelă (O altă vedere) nu mai este 
atit de bine scrisă, și nici analiza nu este reve
latoare. Este vorba de jurnalul de detențiune al 
unui memorandist (putem bănui că a intrat, in 
narațiune, și o experiență personală) mindru și 
obstinat pină la sacrificiu. Notabile paginile des
pre înstrăinarea luptătorului de familie, închi
derea lui in cercul obsesiilor și corolarul acestui 
proces : sentimentul unei duble detențiuni.

Eugen Simion

Autorul a vrut să spună că scriitorii realiști 
nu s-au ferit să șarjeze !

Cu totul de neînțeles este și sintagma pe care 
o subliniez mai jos :

..Drama realistă nu poate fi (...) decit un ele
ment în devenire. Are un sens de venire și 
unul de orientare în viitor" (pag. 168).

Se vede că, speriat de congestia neologisme
lor indispensabile (adică fără echivalent româ
nesc), ca element, devenire și orientare, auto
rul a evitat nu știu ce neologism (poate actual,, 
și a formulat, fără să-și dea seama, obscur.

Aș încheia cu o observație : cind Ion Marin 
Sadoveanu observă că „noaptea Sfintului Ion 
(...) este reputată ca o noapte de mari dezlăn
țuiri de forțe magice" și cind citează expresia 
engleză „Midsummer madness" (nebunia din 
miez de vară), excelentul cunoscător al riturilor 

magice românești nu cunoștea echivalentul ro- 
românesc : noaptea (sau nopțile) de Sinziene. In 
schimb, a plătit și el tributul cuvenit inefabi
lului. cu prilejul dramei lirice japoneze, no-ul :

„Este, poate, formula cea mai inefabilă de 
teatru din cite s-au imaginat -dată, pentru 
că este formula care reușește =#. exprima lucru
rile cele mat subț-t cete mai melabUe. cele 

greu de țr.r.c in reațfcztea lor* îR^i.
Este a probă Krăluată de prolmtzte orală. 

lEntr-o eoetferintă. (Maziea fi Teatral), t;-. A 
tn sala Dalles, ia 25 octombrie 1956 — cteîecul 
lebedei !

Șerban Cioculescu

Desene de 
Mihai Gheorghe

Ispita sintezei
Edgar Papu a tipărit nu demult o carte fru

moasă, o carte in care informația (abundentă) și 
judecățile (de multe ori scinteietoare) trec spre 
cititor îmbrăcate in fraze delectabile intelectual. 
O carte însă aproape neobservată, din păcate, 
de cei cărora le era adresată. Căci puținele e- 
couri care au succedat apariției lucrării Barocul 
ca tip de existență nu au reușit și nu izbutesc 
să mascheze o curioasă (cel puțin) lipsă de in
teres. Cauzele unei asemenea recepții rămîn deo
camdată obscure, fiindcă (admițind, pentru o 
parte din specialiști, o posibilă inaderență la 
substanța cărții — motivată, poate, de obiectul 
investigației) textul in sine constituie o lectură 
pentru care calificativul „agreabil" rămine capul 
unei serii ce accede, cu temeiuri, către superla
tive.

Excelent ghid, autorul are știința dovedirii sa
vante, uneltele sale construiesc cu erudiție, dar 
fără ostentație. „Călătoriile" diverselor secțiuni 
propun trasee grandioase, dar, departe de a co
pleși. drumurile prilejuiesc, adevărate „voiaje 
familiare" pe parcursul cărora un om al locului 
are aerul că reamintește, cu discreție, niște lu
cruri cunoscute conlocutorului. luîndu-și doar, 
din cind in cind. libertatea — gest făcut, iarăși, 
fără paradă — de a stabili înlănțuirile dintre 
fapte.

Edgar Papu a scris o carte nutrită de mari 
ambiții. Semnele ei tutelare ar fi, dacă descifra
rea noastră este corectă, explorarea minuțioasă, 
exploatarea totală si cuprinderea. Planurile se 
vor iniotdeauna largi, orizonturile sint deschise 
sub unghiuri man. generoase, inspecțiile oco
lesc „totalizările- operate înainte de epuizare. 
Poefixoidul quasi se impune, insă inaintea fie
căruia dintre cele trei substanțe prefigurate de 
noi drept posibile „semne" ale demersului. Se 
impune din citeva motive.

UnuL cel puțin, este vorba de ordin general. 
El se află dincolo de „universul cercetătorului", 
aparține, am zice, „universului cercetării". Deși 
are deja o tradiție considerabilă, investigarea a- 
parițiilor baroce intr-un plan sau altul se află 
incă in faza de adunare. „Sintezele" (atîtea cite 
există ori sint prezentate ca atare) se dezvăluie 
a fi. in fapt, niște mari culegeri de secvențe 
descriptive, pentru că materialul introdus în a- 
nalizele sistematizatoare copleșește, ii domină 
încă pe cercetători și iși conservă o insubordo
nată independență. Categorisirilor și catalogărilor 
de tot felul li se opun, in primul rind. imensi
tatea cantitativă a faptelor incadrabile sub man
tia Barocului și varietatea lor pe genuri, specii, 
spații, zone. Dificultățile de acest fel sint sur- 
montate de obicei pnntr-o abordare globală, in 
care virtuțile eseului — atunci cind iși află mi- 
nuitorul — maschează imposibilitatea epuizării 
și a ordonării.

Si cartea despre baroc — il vădește pe 
excelentul cunoscător al literaturii romanice — 
Barocul ea tip de existență este un studiu care 
se sprijină, in mare măsură, pe datele furnizate 
de occidentul romanic. „Excursiile" pe mapa
mond nu pot să ne înșele, infuziile din celelalte 
arii producătoare de cultură barocă (anglo-saxo- 
nă. slavă ori sud-est europeană) zone intinse și 
purtătoare de semnificații importante pentru ne
cesare limpeziri, sint (atunci cind nu lipsesc cu 
desăvirșire) sporadice și inconsistente. Deși iși 
încheie cercetarea cu o secțiune intitulată Punc
te de reper pentru ■■ baroc românesc, autorul 
poposește extrem de puțin in zonele circumscrise 
răsăritului europea.-. Substanța din care se nu
tresc capitolele cărții este extrasă, cum arătam, 
dintr-un spațiu ce nu evidențiază legături ime
diate cu elaborările est și sud-est europene și, 
din acest motiv (in primul rind), considerațiile 
consacrate ..momentelor* baroce din cultura ro
mânească nu pot depăși o neconcludentă „izo
lare".

Evident, propozițiile de mai sus nu conțin 
obiecții ci. mai degrabă, doleanțe, pentru că in 
istoria și critica noastră literară, investigațiile a- 
supra aparițiilor de factură barocă sint încă in 
etapa de ir cepul. O privire de ansamblu, care să 
puartaze sau numai să sugereze momentele de 
arncuiare orf liberie ce au translat inrIBririie 
iwate, la ngeare. tfrauia (deși ordinea flească 
r.u e--.e acemtaă coacidențîile de tip paiVuuar. 
84 b'.e.-arina barocă — ne oprim numai ia aceas
ta roenpc=en;ă — in țările din Europa oe est d 
sud-est (căci aleăMrde dtn literatura română se 
află in armonioasă concertare cu aparițiile din 
această arie culturală) dezvăluie peste tot, la o 
privire atentă, producerea unor sinteze de tip 
particular, naționale dar și „regionale", născute 
de fiecare dată din Îngemănarea elementelor ex
terioare, receptate odată cu fluxul influențelor, 
cu datele ce aparțineau tradițiilor bine consoli
date ale culturilor respective. Este foarte normal, 
deci, ca toate aceste elaborări, calitativ distincte, 
să propulseze spre planurile superioare fapte, 
unghiuri analitice și chiar caracteristici de mare 
suprafață neintilnite în Barocul occidental. Am 
nota doar proeminența elementelor legate de is
toria propriilor popoare, particularitate ce vă
dește vitalitatea, specificitate a acestei litera
turi. legătura ei firească, așteptată, cu pămintul 
in care s-a născut, cu soarta oamenilor lui.

Cartea lui Edgar Papu adăpostește un model 
de dezvoltare subtilă a demonstrației. Chestiunea 
importantă a fost, probabil, cea a alegerii, a op
țiunii pentru sugestia cea mai potrivită (căci li
teratura critică a Barocului, fastuoasă și diversă 
pină la deconcertare, abundă in idei, propuneri, 
ipoteze și supoziții ce scinteiază prin tonurile 
de descripții), pentru că, apoi, traseele au fost 
proiectate și urmate cu o vădită pricepere intr-ale 
persuaziunii. E. Papu s-a oprit asupra perlei, al
cătuire pe care scoica perliferă i-a oferit-o drept 
concretizare a sintagmei „strălucirea ca defensi
vă" și i-a conferit statutul de „semn", de „mar
că" fundamentală a stilului in variatele sale ma
terializări. Acestui simbol ii pot fi alăturate 
altele — depistabile in paginile cărții — ce pot 
aspira cu îndreptățire la calitatea de „poartă de 
acces" in păienjenișul Barocului. Capodopera Iui 
Cervantes (in caracterizarea exemplară izbutită 
de Edgar Papu) poate fi unul dintre ele : „Don 
Quijote întrunește laolaltă motivul iluziei, al de
nunțării ei, al scepticismului și deșertăciunii, al 
melancoliei, al lumii ca teatru și ca vis, al ne-
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crofiliei, al părții de umbră, la care se adaugă 
și alte trăsături, cum ar fi intelectualismul, ori
ginalitatea, echivocul și ambiguitatea, varietatea, 
in sfirșit, caracterul ludic, spiritul picaresc, ma
rea elevație a gindului. antagonismul tragic, di
namismul neîntrerupt, vocația decorativă in or
dine stilistică (I., 207).

Construcția alcătuită de Edgar Papu propune 
un model (multiplicat, firește, intr-o serie apa
rent infinită de variante) posibil al tipului exis
tențial baroc, model a cărui principală caracte
ristică poate fi socotită vuicitatea, efortul neîn
trerupt de coagulare a subcomponentelor intr-o 
structură dată, mereu aceeași. S-ar părea că din 
această strădanie către o permanentă convergen
tă se poate articula sistemul (dorit, căutat, soli
citat) dar sublimarea „formei" — dincolo de re
levarea (cel puțin concomitentă) a „funcției" — 
într-un cadru „dirijat" consecvent de către au
tor duce, după opinia noastră, cu iminență, la 
deformare. Considerarea „funcției" ni se pare e- 
sențială. pentru că, in contextele culturale di
verse, elementele fundamentale și toate celelalte 
componente grefate pe structura de bază a Baro
cului se comportă diferit. Un exemplu ni l-ar 
punea furniza barocul portughez manuelin — 
propus de E. Papa drept eutpâ incipientă a „ma
relui Dement* european — dezvoltat pe un pos
tament gotic. Un altul — «t mai concludent, cre
dem — se află in istoria culturii și literaturii 
noastre, unde — la fel ca in alte literaturi din 
răsăritul Europei — Barocul a preluat și exer
citat citeva din cele mai importante funcții ale 
Renașterii. Impactul baroc in cultura româneas
că a veacului al XVII-lea a însemnat în primul 
rind contactul cu Antichitatea clasică, relație de
cisivă pentru o cultură care, din bine cunoscute 
motive, nu a trecut prin etapa renascentistă. Ba
rocul — curentul și stilul totodată — a realizat o 
preluare firească a celor mai multe dintre cuce
ririle Renașterii. Nu este vorba numai de asimi
larea manierei de resuscitare a valorilor clasice, 
ca și de interpretarea lor în spiritul unei mo
dernități acute. Au fost incorporate in plan filo
zofic ideile principale ale teoriilor lui Platon și 
Aristotel (după ce gîndurile stagiritului au fost 
„purificate" de cernerea pe care au impus-o în- 
tr-o primă fază preceptele tridentine) și, în con
tinuare, procesul acestei întregiri a fost rafinat 
în sensul delimitării ideilor celor mai adecvate 
contemporaneități : recunoașterea poziției fun
damentale a rațiunii în cercetarea macro și mi- 
crouniversurilor și izolarea empirismului carac
teristic aristotelismului veritabil. Prin filiera u- 
manismului baroc, pe care cultura română l-a 
contactat în secolul al XVII-lea. Antichitatea pă
trunde în spațiul nostru spiritual după ce fusese 
conciliată cu „ideologia" dominantă în epocă. A- 
cest context motivează lipsa de bruschețe a în
corporării, asimilarea de tip nonconflictual.

Enumerarea ar putea, firește, continua. La fel 
și discuția pe marginea lucrării, atit de intere
sante, a lui Edgar Papu. Incitantă cu deosebire 
— probă a substanțialității și originalității, ele
gantă, cizelată, scrisă cu rafinament și precizie, 
cartea Barocul ca tip de existență, elaborarea de 
prim plan a exegeticii noastre, aspiră, cu justi
ficate pretenții, la un loc in bibliografia univer
sală a Barocului.

Dan Horia Mazilu

Atlantide 
culturale

Urmare din pag. I
imens ! — reprezintă totuși o realitate interioară, 
un dat al speciei culturale pe care o repre
zentăm. Avem în noi barocul, la cuprindere 
planetară, așa cum avem mitul ieșirii din ape, 
tot la cuprindere planetară, chiar dacă minunea 
barocului iese pe țărm ici și colo, pe anume 
latitudini și meridiane, într-o anume fracțiune 
de timp a cuaternarului uman.

Din acest punct, Barocul ca tip de existență, 
Edgar Papu prefigurează înțelegerea artei ca dat 
structural al ființei, confundindu-se eternitatea 
ființei cu perenitatea stihurilor, ca moduri de 
expresie, oricit de temporale, ceea ce ne în
dreptățește să așteptăm, pentru întregirea de
monstrației, un Clasicism, un Romantism, un 
Manierism, sub aceeași semnătură.

Stilurile sint deci consubstanțiale spiritului 
uman, în viziunea lui Edgar Papu, ele sint recu
rente, chiar cind iși dau fizionomie într-un loc 
și într-un timp anume, primind un nume func
țional sau un nume accidental (ca Barocul, care 
pornește de la perlă). Stilurile sint niște strate
gii ale existenței, și fiind astfel, orice cultură 
are acces la expresiile unui stil, propunind valori 
în numele lui. (Nimănui nu i-a provocat iritare 
existența unui baroc hindus sau a unui baroc is
lamic, au trezit în schimb revoltă afirmările lui 
Edgar Papu despre existența unui baroc româ
nesc). Așa stînd lucrurile, nu există locuri pri
vilegiate și locuri blestemate în cultura umană, 
locuri care numai dau și locuri care numai iau 
sau primesc ; demarcația major-minor este ino
perantă cind lepădăm prejudecățile, examinind 
valorile ca valori, apreciind doar greutatea lor 
în sine. Surpriza este ca țări mici sau „culturi 
mici" să propună valori mari, novatoare, iar in 
„căiătoriile" sale Edgar Papu ne-a adus exemplul 
Portugaliei, exemplul Olandei, exemplul tot atit 
de excentric geograficește al Țărilor Române.

Călătoria e oricum o definiție, nevoia desco
peririi unor rudenii, a unor spirite afine, fiindcă 
un călător ,oricit ar fi de singur, vrea să-și înte
meieze demersul explorator prin înrudiri cu de
mersurile unor altor singuratici, aflați in ipostaze 
asemănătoare. In culturile lumii sint mulți ase
menea călători, în cultura noastră Edgar Papu 
l-a redescoperit pe Eminescu de care s-a ocupat 
stăruitor (Poezia lui Eminescu).

Din departe, prin Eminescu văzut ca pisc, 
Edgar Papu se întoarce la aproapele nostru, 
unde de fapt s-a aflat permanent. Dar deși 
apropierea obturează privirea, deși toți cei din 
aproape sau aproape toți riscăm complexul 
miopiei, călătorul nostru a știut să vadă și 
aici. Ce anume ? Ceea ce este bătător la ochi 
văzut din departe, dar greu apreciabil din 
aproape, faptul că această cultură română e o 
cultură mare.

Semnificativ, polemica în legătură cu valoarea 
și destinul culturii române nu s-a putut angaja 
eficient, printr-o tranșantă definire a pozițiilor 
decit in clipa în care, prin Edgar Papu. și 
datorită lui, a apărut la orizont un termen 
teoretic operativ, pe cit de simplu pe atit de 
insurgent, noțiunea de protocronism. Prima 
consecință : practica adulării blajine, confortabile, 
„profesioniste" a valorilor literaturii române, 
practica de a-i bate pe umăr consolator pe 
Eminescu, Sadoveanu, Blaga, Arghezi, și alții, 
asigurîndu-se lumea că ceea ce au tăcut ei și alții 
„merge", deși n-are curs de la Viena sau mai 
încolo, a fost trecută, încă nu definitiv, în re
gistrul minor al cîrtelii de catedră, revistă, club. 
S-ar putea să avem o literatură minoră, trebuie 
s-o dovedim insă cu acte. Să ne luăm deci acest 
curaj ! S-ar putea in schimb să avem o lite
ratură majoră, și atunci conceptul de protocro
nism este la locul lui aici, ca și în alte culturi, 
cum afirmă și demonstrează Edgar Papu.

A doua consecință : nevoia implicării valorilor 
literaturii române intr-uri tablou dinamic, in 
chiar tabloul planetar al valorilor in cadrul că
ruia literatura română evoluează. Comparatis- 
mul pedestru, cu trimiteri Înguste sau lntimplă- 
toare nu mai satisface ; pentru a putea fi mai 
adecvat Înțeleasă și apreciată literatura română 
pretinde un vast cadru de referință, in fond 
chiar acela pe care i-1 impune așezarea ei la o 
răspintie nodală a lumilor. Nu numai vestul, cl 
și estul, și sudul (de care sîntem puternic 
legați) și nordul, cu intruziunile sale catalitice. 
Implicarea comparatistă are menirea să intro
ducă valorile literaturii române în circuite mari, 
ea înlesnește situări judicioase, evaluări exacte, 
apărîndu-ne atit de riscul minimalizării cit și de 
riscul exaltării megalomane, amîndouă fiind 
maladii ale complexului provincial.

Formularea conceptului de protocronism nu 
putea veni din partea altcuiva decit a unui 
cărturar de mărimea, puterea de pătrundere și 
perspectiva lui Edgar Papu. Dar de aici se 
cuvine să revenim în punctul de altitu
dine în care se află cugetătorul nostru, 
Fiindcă viziunea sa, deși din aproape, nu e 
robită totuși aproapelui acestei culturi ci purifi
cată, limpezită, întemeiată prin departele unor 
perspective de cultură, a unor mari perspec
tive, în cadrul cărora cultura română repre
zintă, ceea ce este de fapt, un fragment. Un 
fragment dintr-un mare organism, prin care trec 
toate circuitele de energie și idei ale întregu
lui. Și atunci de ce cultura română, ca frag
ment, s-ar compara aberant ? De ce s-ar 
compara altfel decit cultura lusitană, italiană, 
germană, argentiniană ș.a.m.d., iar cind se 
comportă altfel, cind primește dar și transmite, 
cind emite propria sa energie, de ce să nu iden
tificăm fenomenul fără a decreta apriori că tot 
ce se petrece in cadrul acestei culturi este doar 
o probă de imitație sau sincronism ?

In ultimă instanță, profesorul Edgar Papu 
ne îndeamnă să avem privirea proaspătă, să 
citim cărțile românești ca pe oricare alte cărți, 
uitînd că sint românești, pentru a putea desco
peri asta, calitatea lor românească atunci cind 
există temeiuri, abia la urmă.

i

„Luceafărul" vă prezintă:

întreprinderea de aparataj electric și instalații Titu
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9 Cuvinte de început
Despre Întreprinderea de aparataj electric de 

instalații din orașul Titu am mai scris dndva. 
Am stăruit atunci asupra produselor care ies 
pe porțile întreprinderii, despre calitățile exce
lente pe care le probează produsele ce poartă 
înscrise pe ele vocalele I A.E.I., despre oamenii 
care prin efortul și munca lor susținute fac ca 
marca întreprinderii in care lucrează să fie 
apreciată pretutindeni. Oricine trece pragul fie
căreia dintre secțiile Titu se poate convinge 
singur că problema calității este aici In fiecare 
zi la ordinea... zilei. Tot ce se întreprinde la 
nivelul fiecărui loc de muncă, tot ce se produce 
aici poartă însemnele calității.

De aceea spuneam atunci, intr-unu! din re
portajele apărute tot în acest spațiu, că I.A.E.L 
este o emblemă a calității.

Recapitulind — și intărindu-mi apoi afirma
ția cu alte preocupări ce vizează imbunăiățirea 
calității produselor — pot spune și acum ace
lași lucru.

I.A.E.I. reprezintă prescurtarea a patru cu
vinte ce aureolează o activitate susținută si 
fructuoasă.

I.A.E.I. reprezintă, aș spune, și prezentarea a 
ceea ce se numește IREPROȘABIL — AVAN
TAJOS — ELEVAȚIE — INGENIOZITATE.

IREPROȘABILA este calitatea oricărui reper, 
cum se numește într-un termen uzual și generos 
fiecare produs.

Nimic nu se poate reproșa nici in ceea ce 
privește calitatea produselor, nici in ceea ce 
privește promptitudinea cu care se livrează 
produsele contractate, nid condițiile de livrare.

Pentru că I.A.E.I. este un organism perfect 
pus la punct, un organism viu, aș zice, care 
gârantează tot ceea ce produce.

AVANTAJ, adică acea siguranță in livrare

pe care ți-o dă orice contract încheiat cu un 
furnizor ca LA.E.L Titu.

Avantajul de a nu mai pierde timp pentru 
urgentarea onorării contractelor, avantajul de 
a fi sigur că la data fixată in contract trans- 
containerul iți va aduce la banda de fabricație 
la care ai nevoie sau la locul de muncă sau 
șantierul care necesită asemenea produse re
perele respective, fără nid o intirziere.

In plus, așa cum viitorii beneficiari pot vedea 
In capitolul următor, contrattele pe care ei le 
vor încheia cu I.A.E.I. Titu le vor garanta, pe 
lingă calitatea ireproșabilă a produselor. și 
promptitudinea onorării unor comenzi care in
tervin neprevăzut

Dar despre asta — in capitolul ce va urma.
ELEVAȚIE in construcție, elevație in aspect, 

elevație în procesul tehnologic care stă la baza 
producerii lor, aceasta ar mai reprezenta una 
dintre vocalele din emblema I.A.E.I., prescurta
rea ei, bineînțeles...

• Despre aceeași întreprindere, 
dar folosind cuvintele unuia 
dintre cei mai importanți 
beneficiari actuali

B.A.T.M.M. București este, intr-adevăr, cum 
mi-o spunea și economistul Liviu Bucur, unul 
din cei mai importanți beneficiari ai produse
lor I.A.E.I. Titu.

Șeful serviciului desfacere al intreprinderii. 
Liviu Bucur, mi-a dat și date și cifre capabile 
să mă convingă de acest lucru. Nu a fost ne
voie. obiectul reportajului meu fiind mai de
grabă evidențierea felului cum se achită de 
sarcinile ce-i revin din contracte, ca furnizor, 
I.A.E.I. Titu.

Și la acest „capitol", ca la nenumărate altele. 
I.A.E.I. Titu s-a prezentat, și de data aceasta, 
excelent.

Tovarășul Mihail Covaci, directorul filialei 
„Electrotehnice" din cadrul bazei de aprovizio
nare tehnico-materială a municipiului București 
a avut, în timpul convorbirii pe care i-am so
licitat-o, numai cuvinte de laudă la adresa aces
tei prestigioase întreprinderi.

„Relațiile noastre cu întreprinderea de apa
rataj electric de instalații din Titu, mi-a spus 
interlocutorul meu, sint dintre cele mai bune, 
aș putea spune model pentru relațiile dintre un 
furnizor și un beneficiar.

I.A.E.I. Titu este unul dintre cei mai buni 
furnizori din 54, cîți avem. Mă îndeamnă să 
afirm asta receptivitatea probată de furnizorul 
nostru, promptitudinea cu care ne onorează co
menzile. Nu pot să nu amintesc faptul că atunci 
cind am avut nevoie de urgentarea livrării a- 
numitor produse, I.A.E.I. Titu s-a dovedit a fi 
un furnizor excelent, înțelegindu-ne dorința și. 

ca atare, livrindu-ne produse la data la care 
aveam urgentă nevoie de ele.

Sintetizind in citeva cuvinte, I.A.E.I. Titu s-a 
dovedit mai ales in ultimul timp un furnizor 
ideal".

Intr-adevăr cuvinte frumoase, capabile să 
aureoleze o activitate susținută, la care se pune 
inimă și suflet

• Citeva cuvinte, la fel de frumoase, 
despre o anumită activitate

Cum reușiți să faceți astfel ca beneficiarii să 
aibă asemenea frumoase cuvinte de laudă la 
adresa intreprinderii in care lucrați? — l-am 
întrebat pe șeful serviciului desfacere, econo
mistul Liviu Bucur.

„Ceea ce trebuie menționat — mi-a spus eco

nomistul Liviu Bucur, este In primul rind co
laborarea excelentă ce există la ora actuală în
tre producție și desfacere. Cu alte cuvinte, tot 
ce se produce în întreprindere, tot ce intră pe 
banda de fabricație ține cont de cerințe și de 
urgențe. Nu se mai produce sub nici un motiv 
ceea ce nu se vinde, ceea ce nu se cere pe 
piață, ceea ce nu satisface beneficiarii. Aceasta 
conduce la realizarea planului de livrări, pe de 
o parte, iar pe de altă parte, la eliminarea tu
turor greutăților care se mai creau pe ici pe colo 
beneficiarilor noștri.

O evidență clară a cererii și a producției 
a condus, odată in plus, la eliminarea unor 
neajunsuri, astfel că la ora actuală la adresa 
I.A.E.I. Titu se pot auzi rostite numai și nu
mai cuvinte de laudă. Mi-ați spus-o chiar Dum
neavoastră".

Intr-adevăr, îi „divulgasem" economistului 
Liviu Bucur, cuvintele de laudă rostite la adre
sa I.A.E.I. Titu de către directorul Mihail Co
vaci.

Ceea ce îmi spunea tovarășul Bucur nu făcea 
decit să întărească aceste laude, să le facă și 
mai plauzibile.

Eu. reporterul, nu aveam altceva de făcut 
decit să înregistrez toate laudele, spre a le 
oferi drept garanție viitorilor beneficiari. Că
rora le fac invitația de a contracta cu toată 
încrederea produsele ce ies pe porțile între
prinderii de aparataj electric de instalații din 
Titu.

Și îi asigur că pentru o mai bună producție 
aici, la I.A.E.I. Titu. se vor înregistra noi preo
cupări, atit pe linie de producție. Cit și pe linie 
de desfacere.

Despre aceste preocupări, relatate mie de 
către inginerul Lucian Ionel Pătru. șeful ser
viciului producție, in reportajul următor.

Reporter
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Vâ propunem un nou poet: 
TRAIAN FINȚESCU

ADRIAN FOARFA : Dacă veți 
urmări atent și consecvent re
vista, veți observa, desigur, la un 
moment dat, și „coordonatele 
axiomatice" de care vorbiți. 
Versurile sînt, deocamdată, mo
deste, neconcludente.

ALITA : N-am putut descifra 
toate paginile (oricum, prea 
multe) și oscilăm intre impresii 
contradictorii (influențate, une
le, și de chinul lecturii). Reve
niți cu texte dactilografiate, ca 
să ne putem face o părere „ca 
lumea".

C. VELESCU : Nu reiese des
tul de clar explicația conflictu
lui, atît de acut și vehement 
(care pare cumva forțat, exa
gerat, tras de păr). Dar povesti
rea nu e rău scrisă, ceea ce ne 
îndreptățește să sperăm in per
formanțe mai bune.

A. DERLEA : Multe lucruri 
palide, șterse, in ultimele două 
plicuri (unele par pagini vechi, 
din caietele primelor încercări, 
șovăitoare, stîngace — de pildă. 
„Vizită", etc.). Cîteva, un pic 
mai înfiripate : ..Secretaire", 
„La ștrand". ..Afară" „Muzicu
ță", „Sămănătorism".

TRAIAN GRIGORE : Ați
crescut, intr-adevăr, și veți mai 
crește, desigur. „Descoperirile" 
relatate în scrisoare se pot 
înmulți — trebuie ! — iar exer
cițiul lucidității, manifestat tot 
acolo, pînă la „gindurile negre" 
și autonihilism (tristesse oblige !) 
reprezintă pașii de avînt care 
preced săritura (după cum ați 
văzut, săritura „fără elan" nu 
mai figurează nici in programul 
olimpic — s-au înțeles, in fine, 
nefirescul și neputința ei batra- 

%eiană.„). Dar nu e inutil nimic 
din ce tlndeți să evaluați ca 
atare, în epistola dv., iar „blo
cajul" (care poate dura, uneori 
și 17 ani !) e doar aparent — 
motoarele lucrează in continua
re, fără întrerupere și fără zgo
mot ! Versurile trimise sint in 
mare progres (ușor rarefiate, 
uneori) așa încît „vameșul" ine
ficient e obligat să le dea „foc 
verde" (trebuie să aveți, totuși.

mai multă încredere in „picătu
ra chinezească" !...).

M. CIORANU : In ultima vre
me, doar lucruri slabe, fade, fără 
nerv, fără substanță. Nu e altfel 
nici în ultimele două plicuri, din 
care abia dacă putem pomeni 
(cu surplus de bunăvoință) 
„Toamnă I", „Fără sfială", „Pe 
umerii mei".

DAOS : Felicitări și mulțu
miri și multe Înainte ! (_și iată 
că disperările vechi se risipesc — 
cine- ar fi crezut, in afară de 
dv. și încă cineva ?._). Priete
nul dv. — dacă intr-adevăr nu

și-a virit coada Măria Sa Naiba 
— e prea aproape de pupstiul 
dv„ trebuie să-l imbrinau niței 
mai încolo— Multă sănătate !

MALANCA M. : O vtzsune 
exagerat de întunecată. -J-
tă (decepțiile ae po< transforma, 
prin poezie, și ta speranță 1—i- 
în versuri, care stat tacă lu
cruri de Început. șovăitoare, 
există și un zvon liric desan de 
atenție, ta pagini ca „Sincerita
tea". jȘi au trecut". .Existen
ță". Dar cea mai interesantă s» 
promițătoare ni s-a părut Jubi- 
re*. Reveniți.

A. P. — GALAȚI : Slntem 
„oameni de rind". ta compara
ție cu marile talente și genii re
cunoscute peste timp. De aceea.

trebuie să i se lase hd, timpu
lui. sarcina de a alege și decide. 
Aveți dreptate in legătură cu 
impostura și ipocrizia. dar_ Din 
scurtele crimpeie versificate 
tacă nu putem trage o ronrhasr.

M_A. — ZINCA : tn progres. 
„Credință*. „An". dar e nevnce 
de mai mult curaj, de mai ura
tă stăruință (a serie jxzntre pt- 
cături*. cu nonnlaată tetetan-iâ. 
fără o preocupare p • semne» 
coorinuă pentru poeite © ia su
mele ei. nu poate da rentate !» 
lr ăl urnea Tiknîiites •> sșaepti - 
ritar).

harta. Ștefan Gate». leata 04- 
rioa. F ILA.. F. Grot Marraa 
Mirax Tender La riște. Nae 
OtesteM. Aurit* Ctmu. fisri 
Podara. Nfco ae Drwo- Be Pa

late. X Bo'ae Onus- Veroa ca

tea. L F. Tatei i. Aav a Atem 
T. Ctmm Im-a. — . Veharat»- 
tteri. tata tarta*. Tatter *r- 
eero. Caracter Io vum tara. ta 
rtt T_

rtntf*. „Pasărea*. .lăstare" ete - 
Eu «Ta lă ri W Jta aj 

căutat!". Jăeteoreăagte". ear : 
.Poem de iarnă*. itara-
re*. Jtmut*. eae. : _Ata Jtx* 
„Lingă fu '•>!. ă". -Otvr ee ra
tară*. _A Ma de «e^e*. etc : 
-Z: de vară" JCsapte de wă*. 
-Dtn pita". JK arul uau*.

Cit încă
Nu
inch'de pleoapele nu 
lăsa să cadă 
oceastâ ghilotină a luminii 
dt încă
o -n»mă târzie mai bate secunda 
de our a dimineții cit încă 
moi moare moartea trăită in somn 
dt
«3< răsare soarele ca o altă amintire 
oespre mama
carta de lut a copilăriei 
a * care se revarsă crud 
topte pur, lumina.

Vecisă tlmplă, așteptarea
intr-o
z. oe -nori a vieții tale către seară : 
Dupc-a= ara se stinge ca o lebădă 
(or -» pasare 
pe ' ei t ere
Ocr «4
esae ctatecu* de lebădă). 
Be rnci -sector al amurgului 
C-tepȚ'o<±
S"—-tel hvz-u
■osc
ssete
Vome vorM de cur intr-un pust-u 
PoerwJ s-o sers).

Pstrfs-P2?2gal
aesogo oporindu-se de | oae cu 

ae—• ar
□««90 de ood-'-eo ochilor d -colo 
ee Doers-s truer

sen șfl d-j—ul-
Tc-tac-J JS^rt-tor ol ml"țS 
y—oj" • a n ște cute cu virW 
— sus Groena Consună **e -te-
Mo aur redea : 
Draa S-or tecs pe roată de too*.
Aetai -
tooăteă
o a’of 1 lec -d
'sast ucento r.-âtor 
dfoodc de a .—pușca 
«roecuL >* pepogo cpărteter-se 
a. ftoc&cc’a peoetar.

Alchimie
Părinții mei
(calciu săruri minerale fier 
intr-un cuvint : țarină 
organică)
mi-au pregătit o carieră strălucitoare : 
Vinzâtor de cintece in paradis plătit 
in moneda melodioasă
a luminii
(salbă de aur trecător
pune a>m.->eata 
in jurul griului). 
In pâmint or muta 
inima
acest mușuroi
al unui popor de furnici
roșit
tată
deja
in așteptare
r—tso foșnește ca o cămașă 
nerăbdătoare sa " Vir-br-oce. 
(P- -ea odocr-se P se visează 
griu).
Mlodtas 5 răbdător ca un flinru 
pârul meu 
va contnua să curgă :
m cer
norilor
va s«x«te o pave e.

Dszacari
V© oezbroco aceasiâ cămeșă

N-s-pk- (Destiji
tatoaă ce tocrvrt învățat 
pe a -■a—«ă. Ru »ego< ta 
o —ore — ©st “ocsă Rătăcit 
n Cf»e»V tor ca intr-un kjbcrfrrt 
ae nor. Un odevăr ponos-1 o pălărie 
■a ‘.orm copu-a pe eore-i
eceoe â M rasul Gindunle F-m'o 
ce aer k locul «-teilor
Mâna, te ce© să etate Ia ptan). 
La «oriu Aroto

tae w-3» amestecă rodie poet itor 
Ca e- comer ee zaruri Vegheat 
de steta ae tata 
co -gen de g"«eso 
fetr-u- cirvtaă intr-o peomtaă 
trupul meu
I —po'somm
Vindecat de t vp.

Poem In doi
Viața noastră 
după ora cinci după-amiazâ după 
cortină.
Eu mai
trec înot o carte mai 
impăiez 
cuvinte sburătoare 
construiesc un poem 
ca pe o casă 
de bani.
Tu .
ca intr-un ritual de sacrificiu 
cu gesturi sacerdotale 
răsucești 
gituri lungi neprihănite 
sugrumi
citeva rufe citeva 
lebede 
compui 
un poem comestibil o musaca 
piatra filosofală o cauți 
in cartof 
voalată în aburi scoți pe-o nară de balaur 
lingă cuptorul tău de alchimist 
Împreună 
ucidem cu singe rece 
citeva țigări citeva ore 
sbătindu-se peștii 
vii. împreună.
Schimbăm citeva gesturi închiși 
in sădi noștri de piele 
ca niște boxeri atingindu-și 
mănușile. împreună.
Lumina
scode încet ea vinul 
intr-un pahar 
din care bem pe rind. 
Ca otiția alții trăim 
viețuim 
intr-un ou de furnică.

Ars poetica Ars mundl
Am învățat
inalta arta a descrierii
Hingher de imagini Ediții 
vulgarizate ale clarului de lună 
pentru uzul amantelor limuzinelor 
slențioase
Singurătatea mea in ediții de lux 
in ediții prescurtate lungile mele 
nevroze Trandafiri de plastic Adjective 
de plastic Cuvinte intinse ca rufele 
la uscat : totul se spală și poate fi 
Luat de la început Suplimentăm 
Tirajul.

Gen P -ta^s

Izvoare necercetate 
ale culturii române

Urmare din pag. I
săsească românii sint prezențl în conștiința aces
tui sas anonim. De aici încolo, istoriografia să
sească ia un avînt puțin obișnuit in întreaga 
istoriografie medievală, rostirea istoriei deve
nind un adevărat spiritus rector al întregii acti
vități culturale săsești. Aproape că nu există 
cronică săsească in care să nu apară referiri 
la români și la țările române de dincolo de 
Carpați. Dacă interesul pentru vecinul român 
din Transilvania se explică din natura rela
țiilor cotidiene, cel purtat pentru românii din 
Tara Românească și Moldova se încadrează in
tr-o viziune istorică și.intr-o gindiye-poljUcă,ce 
denotă la acești cronicari ipreotâ în marea lor 
majoritate) cunoașterea atît a intereselor com
plexe ale comunității săsești cit și conștiința 
unității celor trei provincii istorice locuite de 
români și legate între ele prin aceeași soartă 
istorică și același mecanism economic comun. 
Cronicarii sași știau prea bine lecția istoriei in 
lumina căreia orice schimbare (de orice natură 
ar fi fost ea) în țările de dincolo de Carpați 
putea să se răsfringă intr-un sens sau altul asu
pra Transilvaniei și implicit deci și asupra e»- 
munității săsești. Se ajunge astfel ca singura 
permanență oarecum externă, nesăsească, a isto
riografiei săsești să fie preocuparea ei față de 
români. Pur cantitativ exprimată, această per
manență se constată pină la finele veacului al 
XVIII-lca, la citeva sute de cronici săsești cu 
cîteva zeci de mii de știri despre romani (fată 
de cîteva zeci de cronici românești care se re
feră la sași furnizind citeva zeci de știri răzlețe 
despre sași !). Pentru această permanență, s&r- 
șitul secolului al XVlII-lea nu reprezintă hotar, 
nici criteriu de periodizare. Bazele realizărilor 
românești ale istoriografiei săsești din veacul 

«frecut și al nostru se pun in veacul Luminilor, 
unele chiar și in cel al Umanismului și Renaș
terii și al Barocului. Metoda și concepția au fost 
supuse vicisitudinilor veacurilor, nu insă și 
preocuparea sașilor istoriografi față de români. 
Frumoasa tradiție româneasesă a istoriografiei 
săsești este cultivată și respectată cu un con
servatorism pozitiv rar întilnit Conservatoris
mul este de natură exterioară, înnoirile sint de 
natură calitativă. Această — fericită — îmbi
nare între conservatorism și novatorism s-a 
transmis pînă în zilele noastre. Lucrările și cer
cetările noastre realizate sau plănuite se Înscriu 
declarat și conștient în șirul preocupărilor de
venite tradiționale și constante ale sașilor față 
de români (conservatorism exterior) ; metoda 
de investigație, interpretarea și prezentarea se 
vreau înnoitoare, supuse cuceririlor istoriogra
fiei contemporane din țara noastră.

— De o însemnătate specială pentru 
noi sint izvoarele istorice pe care ni le 
oferă literatura germană din România. Ce 
aduc ele nou față de alte Izvoare atît ea 
informație cit și ca optică, mai ales ?

— Evoluția istoriografiei săsești în raport cu 
interesul purtat românilor se înscrie pe o orbită 
a cărei trăsătură caracteristică este permanenta 
și constanta preocupare față de români, indife
rent că este vorba de cei de dincolo de Carpați 
sau de cel din imediata vecinătate ardelenească. 
Evoluția este dictată de ceea ce interesează și 
de însăși evoluția istoriei românești. Istoria po- 
litico-mllitară înainte de toate (se poate re
constitui astfel o detaliată istorie a românilor pe 
o bază informativă exclusiv săsească !) ; de a- 
semenea originea lor romană, limba lor roma
nică, „legea" lor ortodoxă, adică acele Însușiri 
prin care românii se deosebeau fundamental de 
sași. Structura internă, politică, socio-economi- 
că. destinul istoric cu precădere, mentalitatea 
colectivă, folclorul, etnografia sint elemente de 
apropiere a românilor de sași, resimțite ca atare 
și de aceea mai puțin prezente în istoriografia 
săsească medievală, ele fiind pentru purtătorii 
ei lucruri de sine înțelese — de aceea ei rețin 
mai ales excepțiile de la aceste daturi comune 
și firești.

, Optica cronicarilor sași este sensibil deosebită 
de cea a cronicarilor români, lucrul acesta evi- 
dențiindu-se indeosebi în acele pagini paralele 
care se referă la același eveniment sau aceeași 
realitate, de exemplu : descrierea bisericii dom
nești de la Curtea de Argeș de către Radu Po
pescu sau de către sași brașoveni de la înce
putul veacului al XVIII-lea, sau acțiunea unifi
catoare a lui .Mihai Viteazul, pe care nici un 
cronicar român n-a resimțit-o ca atare, 
în schimb sasul Johann Filstich își încheie 
cu următoarea remarcă prezentarea campaniilor 
lui Mihai : „Șl astfel, acestui domnitor [Mihai 
Vodă] i-a fost dat ceea ce nici un alt voievod 
de pînă la el nu a reușit să facă, anume să re
constituie vechea Dacie".

Mal amintim că sibianul Martin Felmer este 
primul care aplică spațiului românesc terme
nul de România (1764) cum de altfel în general 
cronicarii sași avînd avantajul privirii din afară 
au surprins mult mai pertinent și complex con
știința unității românești medievale în toate 
manifestările ei. în schimb, ca o scădere a cro- 
nisticii săsești față de cea românească amintim 
faptul că nici un cronicar sas contemporan nu 
a înregistrat schimbarea regimului pămîntean 

eu ce! turco-fanariot această atnoezae ftaxd con
diționată de mai multi faeton a câro 
aici ar necesita prea mult

— Ce relații au 
români preucupati 
rii și istoricii sași

de kstarie ii eeroetăio- 
al ctmpuite î

— Cronicarilor români din veacurile XV G— 
XVIII nu le-au fost necn născu te taxele «fin rea
lizările confraților lor sași, intre care Lorenz 
Toppelt (Laurentius Toppeltinus) s-a bucura* de 
cele mai înalte aprecieri (Miron Costin. stolni
cul Cantacuzino, corifeii Școlii Ardelene), el 
fiind tradus chiar în românește parțial de către 
Miron Costin. La rîndul lor, cronicarii sași au 
apelat la scrierile confraților români, fie tradu- 
cînd cronicile muntene (Johann Filstich) sau 
cronica lui Popa Vasile din Schei (care s-a 
păstrat numai in traducerea săsească «fin Bra
șov !), fie utiiizindu-le in scrierile lor consa
crate românilor (Johann Filstich. Georg Matt- 
hiae. Martin Felmer. Andreas Wolf, acesta dm 
urmă utilizează la finele veacului al XVIII-lea 
opera lui Dimitrie Cantenur șt acceptaetui Jo- 
gotetului" Miron C«Mtin). Nu de puține ori ansa 
mărtur e că s-au tnfcxmat de ta bateri, rita- 
gări sau negustori români asupra „'rnes roma
nești, alteori ei ae informează La tata toraha. ta 
Moldova și Tara Românească. Otairralia ae- 
mijlaeitâ a fost twsa prmapalâ de tacpntJf <3 
prezentarea limbai, a abaceimdor să crecF tor 
populare, a fotetoruhn românesc.

— Cronicarii sași an sers de resa2â tec.-*-o 
vocatfe lâuntrică. ueu.mărtad • ptabbcare a ope
relor lor. în veacul trecut să la iacepucni area
lului nostru s-a tocrput pubbearro user cra
ma săsestă, imțtarivâ lăudataii. «±zr care a fost 
repede abandonată, asa tact: "uar-a majortta"» 
a cranistâdi săsesti zace st a*târ- ta a-* * Șt
impune așadar mai tata aleAteteva ante rt*rr 
tariu al acestor manuscrise. râ<ptar±te ta arhi
vele ardelene, la Bwtaprsta fte d- ruăarre d» 
Cronici, pe care cu toate «trăda «sHe noastre 
nu am avut încă pasitslrtaiiea să le rerrteJc- > 
și de curind si la Bncuresti Ckaate ca oom ta- 
funțăr.! Muzeului de istorie sau ta afie împreju
rări și «fin alie trutaa-ue t-rtad ar%rete nrx>- 
viniriale și care mi s-au sa: .ratatul: tejtertă'tar 
posesoare si nici nu se tnzi ru- eu em jse 
unde se află la ora actuală?) AJcătaarea arestai 
rer--rtortu cu descrierea asssăsra-triă a fierăret 
cronici ar «ieveni un tntenctteEt «► lacra wd. 
«Iar care nu poate dispensa pe «-?e—A» «a- 
dierea fiecărui manuscris, cfcn -sun.»; »-'*-4 «e 
vor putea vatorifica toate intre > Sta »te 
unele «le cel mai mare taterw să ib*eteâ
noutate, indeosebi tn ceea ce prur-su- -te» stări 
de «xnstiință. «le mentalitate, «ie aieAaur-te de 
etnografie, folclor, artă f Atras atenua a««spra 
unui manuscris de la Brașov «tn areal MB ta
rare ae află un pcxrtret necuDoscut al tai Mtfiai 
Viteazul 9.

— Ce texte istorice prtvtteare ia rate ist 
scrise de sași, credeți că sr Merita să fie 
traduse mai intii in romăneșee ?

— Se tmpune o grabnică punere ta cirredatte 
a istoriei românilor scrise d- Johann F«îs*.:rti 
in 1728 (in curs de editare de noi la EAtuia 
Științifică și Enciclopedică), apot a istreiet •-ăz- 
boaielor antiotomane scrisă «ie Georg Soterteis 
(mort in 1728). In rare se descriu pe brț efor
turile voevozilor români tn lupta lor cu Semi
luna, a citorva jurnale de o valoare exerptio- 
na'ă, scrise in veacul al XVIII-lea : foare ta:’.ă 
ar fi apoi alcătuirea unor antologii pe teme ma
jore din istoria și realitățile românești așa cum 
au fost ele tratate in istoriografia săsească, in 
care ar trebui incluse și pag i publicate de 
mult, puse acum la indemina cititorilor, in tra
ducere românească. Cred că un act de cultură 
ce depășește mult cadrul național ar fi. in fine, 
publicarea integrală a poemului Ruinae Panno- 
nicae in versiunea originală latină însoțită de o 
traducere germană și română. Autorul acestui 
monument literar și istoriografie este Christian 
Schesaeus (mort in 1585). cel despre care se 
afirmă axiomatic că ar fi pentru timpul său 
„cel mai mare umanist al Europei de sud-est". 
Or, axiomele e bine să fie Itmitate la științele 
exacte, acolo unde le e locuL și să nu fie ac
ceptate și în cele soda!", și in nid un caz in 
literatură șl istorie. O ediție a acestui poem 
(prilejuită poate de aniversarea a 400 de ani 
de la moartea poetului in 1985 ?) ar aduce su
ficiente dovezi pentru caracterizarea axioma
tică a lui Christian Schesaeus. Pină în prezent 
s-a considerat că partea inedită a acestui poem 
(respectiv cînturile V—VIII și XII) ar fi pier
dută ; am avut fericita întîmplare să aflu două 
copii integrale ale poemului la Brașov și Tg. Mu
reș (o a treia se află, probabil, la Budapesta).

(Continuare in numărul viitor)

Finlanda
Crmere dt» pap. e l-a

k tata ag> deext tavateii «iar ia al căror ca
racter bucuria vieții «■ «gKimsafe— « impăetear 
cu o —rtetenraiie «i mare. Fitac se reo 
■etesc de tavasu. având o ►« * * pvse ten a Dâ
ra! BLgiu. octal «-astann p ti jatir—ilr fete! mai 
taae corxsrzte A treia grupă • fremrază je- 

.f-ArT-: despre care se spuse că tem- 
pc site nf ii xt©ă un ioc iaWT~nr<fac intre fin- 
»«■ Vri _pun* si auedezu pur* Aceștia se 

mai ates in păm'e de «nd vest ate țârii 
și provin «An indetangata epocă <5e «fominație 
mi iii 11 precotm ți ulterroe acesteia. în Finlanda 
exxstand și astăzi o minoritate mm teri de apro- 
umct 7—Ș la sută «Ea populația totală. Altfel 
stau taoiuîle cu micul g: up al laponi loc din 
reparate de «fincolo de Cercul polar, al căror 
tre somatic este cu totul «Efent «ie cel finlan
dez. dv ■ cfcur : -bă este toc atît de apropiată 
de ftetMkterâ ron» este, (pre egenrolu. suedeza
de engleză.

Cu .«tei exi«*e"-*a retor trei grupe, de care
am tertte «us. nu trebrae «ă *e !nteleagă
u jhu ere exstă șcastițe strict determinate, 
tn i erm .-«etatati tor encame. «fe secole
p — p-uțx e jMretacd. -.revat. trăsăturile
tar parrxra e si eănătiral. tetaperamental și 
caracteroingK. pe acelea f-ropru întregii popu-

Vortcad «fespre trăsăturile cele mai evi
dente. sal tipice ale caracterota national al 
f„- -s-siinior «e poate ^june că acrtaea «e con
centrează intr-o exprese gros traductibilă in 
afte Baaia — SXSC. Acest bnu lamnă «firzenie. 
încredere In lx unciile f~*e rezistență, perseve
rentă. curaj fără margini D; reitl caracterului 
lor. finlandezii au supus natura severă a Nor- 
teiim s-an impotm it sece ' ' întregi dmninației 
străine, păstrindu-și nealterate particularitățile 
distincte, specificul lor național Acest stsu este 
ri azi forța uriașă care zare in -*regu’ " poc al 
Finlandei și ii face să se situeze, ca indivizi și 
colectivitate, in multe privințe, la cceele cele 
mai Înalte ale culturii și civilizației contempo
rane.

Finlandezii întrețin un adevărat cult pentru 
memoria marilor personalități ale țârii — mari 
reformatori și revoluționari, «mmandanți de oști 
și conducători de țară, savanți și scriitori, com
pozitori și artiști plastici, sportivi «ie perfor
manță. ale căror monumente împodobesc pie
țele publice sau instituțiile pe care le-au onorat 
cu munca și comportamentul lor strălucit. Cul
tul oamenilor de excepție, al celor care și-au 
Închinat viața slujirii poporului și țării este 
păstrat cu sfințenie.

Finlanda cu oamenii ei a devenit, mai ales 
in ultimele decenii, tot mai mult cunoscută in 
lume. Și aceasta nu numai prin marile sale 
personalități sau prin cîteva din trăsăturile ra- 
racteristice ale finlandezilor, ale vieții și obi
ceiurilor lor. Nu numai prin gradul inalt de 
dezvoltare al industriei mai ales al prelucrării 
lemnului și al construcțiilor navale, nici prin 
arhitectura ultramodernă și perfect funcțională 
în care sînt ridicate cartiere întregi din capitală 
șl alte orașe, sau prin vestita saună, dătă
toare de viață, care este la îndemîna fiecărei 
familii ci prin vocația pentru pace și înțelegere 
între popoare, prin lupta pentru edificarea unei 
lumi a securității și colaborării. în acest ultim 
și mare sens, Finlanda și oamenii ei este gazdă 
ospitalieră și militantă neobosită.

Eminesea și
Cr««re di» pag. 1

1= crire raz. numta • relație de arest tip afec
tat. fjzr-.tâ rea preaols pedagt<ică. poete ex
plica atracția atît de puternică a hri Eminescu 
peutra Transilvania. Și toi ea explică și canti
tatea Oeverosmilă) și ra tatee (excepțională) a 
«zmostiațelor de rl ie care atunci cind au fost 
etalate — oral la Blaj. (IC ani) și in scris la 
Vserta (3i de ani) au uluit Dealtfel, „trăirea 
națională* a poetului a fost resimțită intr-atit 
ea pericol pentru liniștea acvilei imperiale Incit 
pentru until din rele 3 articole publicate in „Fe- 
derațiunea" el a fost convorat In fața proojroru- 
lui public «fin Pesta și amenințat

Sint încă două date esențiale rare trebuie 
integrate in relația Pumnul-Eminescu pentru că 
aruncă o nouă lumină asupra, să spunem, „ra
cului Transilvania*. Mai intii faptul că Emmescu 
a fost custode al Bibliotecii gimnaziștilor și ală- 
rturi de Lenturariu a citit fără nid un fel de-n- 
doială. și cărți de istorie. Astfel, informației 
ocale primită la școală 1 s-au adăogat, Încă din 
vremea aceea, lecturile intensive, documentele 
despre istoria Transilvaniei. Apoi, faptul nein- 
taetase că tot pnn mijlocirea tai Pumnul. Emi- 
nesca a test acceptat ia Cer năuca familiei Hur- 
muzachs. transformată de emigrația pașoptistă 
tez* Transilvana tn —hună de afirmare a idea- 
tata: națxxsaL L>iania singulară a profesorului 
Ptra* se va fi amplificat ca o datare «le 
«gg. „Imnul Libertății Naționale* dobindind 
ims mtu tulburătoare tn acea frăție comună a 
reasămtor ardeleni și txjoi tem. Poate că lec- 
tia pac cică pe care Mihai Eminescu a ținut-o 
de-a kragul vieții a fost învățată acolo și tot 
arnia s-a molipsit de optimismul care i-a călâ- 
uzi: atix de statornic, in anii de tinerețe, ram- 
pm~r* ite

lia alt capitol al „razului Transilvania* este 
ia pe care M.E ta Eminescu a făcut-o in 

anul 1*91 la Blaj. Ea a urmat îndeaproape mor
tal Im Pumnul ri trebuie sâ fie pusă in relație 
cn toate îndemnurile despre care-am vorbit. 
Dacă perioada cemăuțeană poate fi socotită o 
pregătire ti__refică in problemele Transilvaniei,
călătoria la Blaj este, fără nid o îndoială, veri
ficarea tn spațiul realității a adevărurilor in 
legătură cu care poetul fusese inițiat. Pelerina
jul la mica Romă a fast făoit oi picitxul și 
această pătrundere „la pas" in lumea ardele
nească. i-a furnizat ziaristului Eminescu toate 
exemplele de viață concretă pe care, in scrieri, 
Le-a folosit.

Putem presupune că dacă peregrinarea sa prin 
Ardeal ar fi contrazis Imaginea (negreșit ideală) 
furnizată de PumnuL Eminescu n-ar fi izbutit 
niciodată să-și preschimbe dezamăgirea in ple
doarie ideologică. Iată insă că paginile din „Ge
niu pustiu" și artirolele publicate la Pesta de
monstrează tocmai contrariuL Transilvania nu 
este leitmotivul unei meditații romantice d este 
o cauză in rare poetul s-a implicat Putem de
duce că intilnirea cu țara de peste munți a fost 
vie. că traversarea Ardealului n-a fost o pre
umblare prin peisaje ineîntătoare rare să-i 
smulgă poetului exclamații d o experiență fun
damentală care justifica influența sub care stă
tuse tn anii de școală, adindnd, ca substanță, 
imaginile de atund. Prelungirea șederii sale la 
Blaj din primăvară și pînă in toamnă este, și ea 
u.n argument. Tînărul care purta In picioare in- 
«sllțări de pămint și-un ștreang ros la git in 
amintirea cămășii, a aflat in Ardeal o srenă 
ocupată de lupte politice indlrjite dar și un spa
țiu de reculegere. Ochiul liber și clarvăzător al

sport Dobrin, Mateianu și ceilalți
• Ceea ce era de demonstrat a-a demonstrat. 

Steaua a ie^it din CCE. F.C. Argeș, deșt nu e încă 
o echipă calificată, se află in turul I și și-a făcut 
datoria în fața unei echipe elene care nu e lipsită 
de o bună carte de vizită. Vrem sA spunem, fără 
ocoluri, că de drept campioana țării trebuia să fie 
F. C. Argeș, (care are un lot tinăr și valoros, un 
antrenor fără fumuri și pe unul din cei mai mari 
Jucători din istoria fotbalului românesc), și nu 
Steaua București, ajunsă la cîștigarea titlului 
după două meciuri discutabile cu Sportul studen
țesc șl U.T.A.

Recent F. C. Argeș a făcut alături de F. C. Bala 
Mare, echipă demnă pînă acum de respect, un 
meci în care s-a văzut cam tot ce poate mai bun 
la ora de față fotbalul românesc. Jocul echipei 
piteștene și în ea al lui Dobrin ne-a arătat că nu 
slntem excluși de Ia secretele și frumusețea fotba
lului. Derbyul argeșean a infirmat încă o dată pre
judecata care se reinstalează la noi prea renede 
ducă decepția unor grele înfrîngeri. Se joate juca 
fotbal bun șt cu jucători români, se poate realiza 
un ritm de joc superior șl în regimul nostru com- 
petițional.

Viorel Mateianu, care nl s-a părut remarcabil 
încă de pe cînd antrena Progresul, făcut și Ia 
Baia Mare o minune. Adică a pus oe picioare o 
echipă competitivă cu jucători pe care multe alte 
echipe l-ar fi trecut oe tusâ. Personalitățile der- 
byului piteștean au fost, după părerea noastră, 
Dobrin și Mateianu. Execuțiile fotbalistului Dltes- 
tean. mai ales cea de la golul doi. si mișcarea în 
teren a echipei bătmărene care, nota bene, n-are 
nici un jucător de primă mină în rîndurile ei, ne 
dau dreptul să snunem că meciul de la Pitești n-a 
fost doar cel mal bun din proaspătul camntonat 
dar unul dintre cele mai adevărate cu putințe pe 
care le-a procurat fotbalul românesc în general. 
Evident, nu oamenii st nosibilitâtile ne liDsesc în 
fotbal ci Instituția fotbalului în adevăratul înțeles 
al cu\dntu1ul.

Tntr-unul d<n numerele recente ale Sportului, 
Viorel Mateianu a dat un interviu memorabil. Me

Transilvania
poetului a intregistrat sărăda, nedreptatea și 
umilința „durerea de veacuri", dar inima sa a 
tresărit fermecată cind a aflat identități de sim
țire și limbă, cind a găsit o lume civilizată și 
demnă, un tineret instruit și inteligent. întîrzierile 
lui intre copii și țărani, disoițiile aprinse cu semi
nariștii blăjeni, nenumăratele gazde la care a 
tras și oamenii pe care, din întîmplare i-a întâl
nit, faptul că la data sosirii acolo era, prin ver
surile publicate-n „Familia", deja un poet cu
noscut i-au deschis lui Mihai Eminescu o fe
reastră prin care a știut să privească și relieful 
ineîntător al imaginii dar și structurile ei. Cele
brul pasaj din scrisoarea trimisă de la Viena 
lui Iacob Negruzzi la 6 februarie 1871, în care 
Eminescu explică vorbirea patriotică a ardele
nilor ca pe un produs al istoriei lor, esțe în sen
sul acesta, pe deplin elocvent : „E o ’idee Îm
punsă cu putere, care predomină și întunecă 
pe celelalte, tot așa precum o idee fixă făte cti‘ 
neputință liniștea sufletească, îndată ce se re
flectează numai umbra ei pe țesătura celorlalte 
cugetări. Mie-mi pare că nu sunt aspirațiuni mo
mentane, cum le numiți do mică doză de ne
dreptate, ci o întrebare de moarte sau viață".

Amintirile blăjenilor despre Mihai Eminescu 
sint singurele relieve după care se poate recon
stitui portretul poetului la 16 ani. Ele reflectă 
cu fidelitate înfățișarea deosebită a celui ce-și 
purta „vizibil" prin lume însingurarea și geniul. 
Sobrietatea ardelenească este. în cazul acesta, 
absolut salutară, ea ferește relatările de extazul 
in care-au căzut cel mai mulți dintre biografii 
lui Eminesoi și produce o impresie admirabilă. 
Elie Dăianu, R. Uilăcan, Ștefan Cacovean, no
tează in stilul lor „economic", izbutind veritabile 
procese verbale asupra înfățișării poetului. Ac
ceptată fără prejudecată, biografia eminesciană 
blăjeană compune o imagine a poetului inedită, 
un Eminescu purtător de nimb de lumină mult 
înainte de a fi scris poeziile geniale, oprindu-i 
pe oameni In stradă, la simpla sa apariție, și 
fascinindu-i pe cei care îl ascultau.

Dealtfel, destinul lui Eminescu se leagă In 
chip ciudat de transilvăneni. Nu este o consta
tare biografică relevantă dar faptul că primul 
Îndrumător cultural i-a fost Pumnul, că a de
butat in „Familia" lui Ioslf Vulcan, cel ce cu 
atâta tristețe și cu atâta înțeleaptă-iubire a stri
gat la moartea poetului : „Scrieți, toți cei care 
l-ați cunoscut" că mentorul activității sale poe
tice a fost Maiorescu. că venirea la „Timpul" se 
leagă de Slavici (și viața din vremea aceea și 
domiciliul, uneori) că în momentele și bune și 
rele ale vieții, dar mai ales în cele din urmă, 
l-a avut foarte-aproape pe Miron Pompiliu, că 
„iubita femeie" a fost Veronica și „acel înger de 
pază" Cornelia Emilian — dovedește, într-o or
dine subiectivă, cel puțin slăbiciunea statornică a 
ardelenilor pentru Mihai Eminescu, convingerea 
— și timpurie și nezdruncinată de nimeni — că 
el esțe geniul, că el este binele care-n lunga-i 
eternitate și-a oprit o clipă, privirea, asupra su
ferințelor lor.

In toamna anului 1866 Emlnestm a trecut Mun
ții Sibiului, prin vama Cucului, ajutat de Nico- 
lae Densușianu. Ce-și vor fi spus la vîrsta aceea 
cel mai mare poet al românilor și unul din cei 
mai mari istorici ai neamului va rămîne pururea 
un mister. Unica lor înțelegere rămasă în docu
mente este unirea românilor din toate provinci
ile și afirmarea comună a spiritului național ; 
și dste, poate, și zîmbetul din fotografiile adoles
cenței, care poate fi înțeles ca document al ilu
minării comune, în numele aceluiași ideal.

morabil mai ales pentru câ observații ca cele ale 
lui ceilalți antrenori români nu le fac. Mateianu 
gindește meciurile inteligent, ca un bun antrenor 
de formație continentală, anticipează formule și 
combinații de joc, care în aparență stau la înde
mîna oricui dar nu e ăsta adevărul. Viorel Mate
ianu, s-a văzut din jocul Progresului sau al băi- 
mărenilor, nu e doar antrenorul ,,micilor capcane", 
înclinăm să credem, ea și Fftnuș Neagu, cu care 
sintem spre surpriza noastră, prima dată de acord, 
că în Viorel Mateianu putem vedea pe viitorul an
trenor al naționalei României.

F.C. Argeș se mișcă de doi ani pe o linie con
stantă. Echipa a reușit, deși cu jucători tineri și noi, 
sâ aibâ o bună linie de plutire, să facă jocuri ex
celențe și asta de multe ori fără Dobrin în forma
ție, lipstndu-i foarte puțin ca să cîștige pe drept 
titlul. Am scris de mai multe ori cuvinte bune 
despre echipa piteșteană la această rubrică și ne 
bucură să constatăm că formația Iui Dobrin nu ne 
dezminte. Comportarea ei din primul tur al com
petiției continentale în care a intrat confirmă și ea 
valoarea echipei. O victorie cu 3—0 în fața unpi 
echipe experimentate nu e la îndemîna oricui. F. C. 
Argeș nu este calificată, o așteaptă returul, dar 
prin această victorie returul oricît de greu are 
pentru atenlenl un handicap serios. S-ar putea, ca 
și altădată cînd fotbaliștii din Pitești învingeau 
Ferecvaros Budapesta, să avem singurele satisfacții 
de duratft de Ia F. C. Argeș.

Poli Timișoara a învins șl ea cu 2-0 pe Honved 
Budapesta. Chiar dacă echipa militară maghiară 
nu mai e cea de altădată returul va fi foarte, spe
răm, favorabil timișorenilor. Dezamăgitor s-a com
portat Universitatea Craiova care avea șansa să 
conducă cu 4—1 după un penalti pe care l-a ratat 
și a ajuns să fie înfrîntă cu 4—3. Aici ca și în 
meciurile Stelei chestiunea lipsei dozajului și, unui 
moral satisfăcător se pune din nou cu toată acui
tatea.

Discobol
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• urnalul e, ca romanul, poezia, piesa, un 
„gen", dar n-a atins, decît in rare oca
zii. nivelul care să-l constituie.
Ce este o zi ? O zi este ca o ființă, 
care apare dimineața și te însoțește

pină seara — vie si variată, mai prezentă și în
suflețită. sau brusc retrasă, ca o ființă, ori 
ca o intimplare. Fiecare zi e ca o creație ; 
..ziua dinții".

Zilele vieții noastre sint ca oamenii cu
avem de-a face, ca evenimentele și locurile, mai 
cunoscute ori mai puțin cunoscute ; fiecare e in 
fond o poveste reală.

Jurnalul, ca „gen" ar trebui „să imite" (dacă 
asta e „imitație") cum zicea Aristotel, zilele.

Cum creează („imită") personagii, intimplări. 
momente lirice, artistul — în jurnal — ar trebui 
să creeze zile.

Aceste creații nu copiază. în clipele, în faptele 
lor principale, zile, ci sint proecția, — pătrunsă 
mai adine în substanța tainică a timpului curent 
al vieții. — aruncată de incandescența zilei.

Jurnalul evocă, intr-un fel sau altul, ziua, dar 
o face „Ocazie" goethiană. adică o realizează ca 
„gen" de creație scrisă : ca pe un roman, ca pe 
o poezie, ca pe o piesă.

Cine poate să înfăptuiască acest jurnal, scos 
din funcția de simplu memento, ori de suport, 
de Instrument privat, de atelier, al celui ce scrie 
sau al oricărui om ?

Jurnalul lui Amiel e prea analitic, ale lui 
Stendhal sint sincopate, dar se apropie de ne
prevăzutul inepuizabil, viu, de nerepetat al zi
lelor — surprinde un colt de fizionomie, un gest 
de personalitate (grefat pe personalitatea noas
tră) al zilei, mișcări interesante, profunde ori 
expresive ale acestei ființe aeriene, cu fruntea 
de auroră și picioarele de amurg, de miez de 
noapte.

Minunea este că vine un moment în care 
pleoapele ne cad grele pe ochi, adormim — fie 
si o jumătate de oră — și pe urmă ne trezim 
avind alături altă zi. care incepe cu o altă mi
ji re de zori.

Dacă am putea să observăm de fiecare dată o

surprinde - cu condeiul — ceva 
prezentă divină a ei. Trebuie să 
recul, un unghi, in care ea. prin 
mișcare, îți stă și nu-ți stă drept in 
ei divin complet nu-1 poți surprinde niciodată. 
Dar poate îl „refaci" după atitudinile văzute, 
asa cum unii sculptori, au încercat să „recon
stituie" brațele rupte ale statuii lui Venus din 
Millo. De obicei in jurnale se reține o mina 
de fărămituri, un scrum care, după un timp, 
îți vorbește vag ceva — și încă poate să facă 
să-ti dea lacrimile. Chiar dacă n-ai „notat" 
nimic, și te uiți înapoi, viața întreagă iți a- 
pare ca o zi strînsă într-o mină de fărămituri, 
de scrum.

Totuși în acel scrum e divinitatea ei. a vie
ții noastre. în care inima — cît timp încă bate — 
poate sufla, reîntruchipind-o ca pe pasărea din 
basm, din cenușă — fie și sub formă de sta
tuie, Căci. în fond, oamenii trăiesc prin sta
tui. — din nefericire. Miracolul vieții lor a 
fost prea scurt, și minunea cea mare au fost 
ființele pe care le-am iubit. Alt sens 
cesta minunea nu poate avea. Ah, dar 
dai seama prea tirziu !

decit a- 
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llie Boca : „Florența*

miiire de zori, am vedea că nici măcar meteoro
logic, fizic, ea nu se aseamănă cu cea prece
dentă. Aerul are o altă umezeală, cerul o altă 
nuanță. Și primul pas pe care-1 facem nu poa
te repeta pe cel din dimineața trecută. Lucrurile 
sint multiple, ființele cu care avem a face, de 
asemeni, zilele și ele. Așa este viata noastră. 
Desigur că zilele noastre se aseamănă in multe 
privințe, dar jurnalul, ca ..gen“ le vede indeo- 
sebi fie sumar, fie fragmentar, in personalitatea 
lor. Jurnalul fiind exact în adevărul lui. unește 
arta cu viata printr-o legătură in plus, arta cu 
istoria. Dar vai ! El e asa de greu de „tinut". 
Fiecare zi este ca o zeiță care stă lingă tine. Ea 
are o strălucire prea mare — te orbește puțin. 
Trebuie 6ă pindești momentele în care ii poți

Puține lucruri, in fond, poate spune 
tor despre el insuși. in afară de ceea ce ex
primă opera lui. Dar se intimplă foarte ade
sea ca poetul sau scriitorul — după obiceiul pic
torilor — să-si facă sau să-și schițeze un „auto
portret". Dacă ar fi să încerc și eu un ..auto
portret". din puține trăsături, m-aș opri în pri
mul rind. firește, la punctul de pornire al poe
ziei mele, la vremea adolescenței, atunci cînd 
toți ieșim din cețurile albastre ale copilăriei și 
ne conturăm, adesea prudent, adesea aventuros, 
în fața vieții. Am spus „adesea prudent, ade
sea aventuros", dar adolescența este de 
aventuroasă. Eram în acel timp o fire 
tăcută — pină intr-atît incit colegii mei 
ceu mă defineau ca „specialist în tăceri 
și prelungite întrerupte de pauze". Pe 
teptate însă, nu spun că am devenit vorbăreț, 
dar m-am manifestat, după luarea bacalaurea
tului, stăpinit de o inițiativă surprinzătoare : 
m-am decis dintr-odată să plec în Italia, la 
Florența, pentru studiile universitare. Eram a- 
tras cu putere de un simplu miraj, desigur ex
plicabil. dat fiind că Florența a fost și a ră
mas sipotul nesecat al marei arte italiene din 
toate timpurile. Odată cu plecarea mea la Flo
rența, m-am simțit investit cu un fel de che
mare. pe care aș putea-o numi chemarea poe
ziei. Simptomul a fost în adevăr real. El se ma
nifesta nu prin scris, ci printr-un gest — ges
tul călătoriei, — căruia i-a urmat fără întir- 
ziere și scrisul. Am debutat in grupul de poeți 
italieni din Florența denumiți „san-marchiști" 
pentru că nu ne puteam deslipi de cafeul San 
Marco, așezat în centrul orașului, unde înce
peam discuțiile după masă si trăgeam conclu
ziile pe la ora 2 sau 3 noaptea la cafeul gării, 
singurul care mai râmi nea deschis la acea oră. 
Viața de cafe mergea paralel cu cea univer
sitară. amindouă completîndu-se. Poezia noas
tră s-a dezvoltat sub steaua lui Giusepoe Un
garetti. poetul care s-a stins ta curind la virata 
de 83 de ani. Ee s-a mar.zf-;tat printr-o gr- 
jâ — adesea exagerată — centru cartat «t octn- 
tr-o concepție e.ari-re*ne»eA S-j- : r. , ‘r . ■ 
că lozinca naarțrâ r’.j «octale aaetate fran
cez. care afina*: ne ilarrentg *1
suce<te-i gș:ul“. De la F?c-«r.ta ta-ota tatan ta 
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păstrat pină astâzt, 
au devenit scriitorii

Acestor începuturi 
durata vieții, o mișcare 
trie și intre Italia, intre 
emoțiile de tară si de istorie, simțite mai ales 
în priveliștele arhaice si patriarhale, dar si in 
priveliștele noi. care m-au condus la volumele 
„Columne". „Poemele transhumantei" și la 
„Cintecele casei de sub pădure". Acul de al
ternantă al poeziei mele s-a indreptat momen
tan spre Italia cu volumul intitulat ..Migdalul 
înflorit a doua oară".

Dragoș Vrânceanu
(Din .Jurnalul patetic italian")

seamă ai Italiei, 
s-a adăugat, pe toată 
pendulatorie. intre pa- 
emoțiile mediterane si
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icătoarea care spune că „Finlanda 
Zfără păduri ar fi ca un urs fără blană" 

conține mult adevăr. Din regiunile su
dice ale golfurilor Finic și Botnic, pină 
dincolo de cercul polar, aproape tot pă- 

mintul acestei țări nordice pare învelit intr-o 
uriașă haină vegetală. Peste două treimi din su
prafața ei sint acoperite cu soiuri variate de co
paci, mai ales cu mesteceni și brazi, care dau, 
iarna și vara, o coloratură vie întregului peisaj. 
De sub frunzele și crengile căzute și adăpostite 
vreme îndelungată in umbrarul umed și răco
ros al pădurii răzbat, la fiecare pas. colțuri ro- 
șietice de stincâ, dezvăluind existența in 
adincuri a marelui „Scut baltic", unul din cele 
mai solid constituite teritorii de pe continentul 
nostru, printre și peste care sint presărate can
tități incalculabile de depuneri. moreniene din 
ultima eră geologică. Si. cu toate acestea. Fin
landa nu se numește nici țara Dădurilor. nici a 
stincilor sau morenelor ci, etimologic, țara mlaș
tinilor (SUOMI) și. figurativ, cea a lacurilor.

Peste șaizeci de mii de lacuri iși resfring a- 
pele, nu întotdeauna și nu peste tot liniștite, în 
cerul albastru al zilelor lungi de vară și tot ati- 
tea îngheață „tun" in nopțile prelungite și fri
guroase de iarnă. Poate cel mai frumos aspect 
al acestor îndepărtate păminturi ii constituie 
expresivitatea și unitatea fără seamăn, monu
mentală a climatului și peisajului. Aici vara este 
vară și iarna iarnă. între ele se strecoară cu ti
miditate celelalte două surori, mai ales primă
vara. cu vegetația ei delicată, lipsită parcă de 
curajul de „a ieși in lume". Adeseori această 
primăvară, repede trecătoare, ușor intermediară, 
iși găsește greu locul în conștiința finlandezilor. 
Pentru ei există, adine înrădăcinată în toată 
ființa lor, iama și toamna tirzie, așa cum mi-a 
fost dat să aud de la mai mulți interlocutori fin
landezi, iar vara atit de dorită și atit de expre
sivă, cu nopțile ei calde și albe, dar tot atit de 
scurtă, plutește unduios ca o ironie atunci cind 
aceștia spun „La noi sint numai zece luni de 
iarnă și toamnă, restul este vară, vară, vară".

Stinci acoperite de frunzișuri, lacuri înconju
rate de păduri, ierni mohorite și veri exube
rante, nopți multe prelungite în zi și zilă pu
ține prelungite în noapte sint proprii naturii și 
climatului acestor meridiane nordice.

Pădurile și lacurile, lacurile și pădurile se în
tind peste aproape întreaga Finlanda. Numai 
opt la sută din pămînturile ei sînt arabile și

O ortă riguroasă ți austeră, asemănătoare 
poporului său

Nimic nu i-a puiul ir.g.'v-.urSca. m-
V.iAlCW Qitaăst

cultivabile. Altădată erau și mai puține. Și to
tuși. finlandezii au venit și s-au stabilit aici 
cu aproximativ două mii de ani în urmă, la 
răscrucea celor două ere. De atunci au lucrat 
fără preget, s-au zbătut din răsputeri să se aco
modeze noilor locuri și să și le acomodeze pe 
ale lor. în această luptă titanică, plină de iz- 
binzi și infringeri, de bucurii și dureri, in luptă 
inegală cu natura vitregă și climatul sever, fin
landezii au învins pentru totdeauna. Au învins 
nu numai ostilitatea naturii și climatului, ci și 
nesațul celor care au vrut să-i domine și chiar 
i-au dominat' vreme îndelungată. Au devenit ei 
înșiși numai după grele secole de luptă pentru

libertate, 
meni nu le-a putut opri m 
dorul de libertate și voir.ța ta r»U Cte 
«dUătoarf -.au prezente -V'iutili 
brc’c ființei lor.

Finlandezii se spune că au venit ; 
mijlocii ale Volgăi. pe drumu -ta i 
răsărit, in timpul migrației loc ta 
mii de ani. cu calul, ciinele și vwta Ctata 

spune poate fi adevărat, dar acres. tarta 
este mult simplificat. Ei au adus In ii.Tia ier. 
intr-o stare latentă, toate bogățiile și virtuțile 
spiritului de care s-au dovedit a fi capabil- mai 
tirziu. Au venit cu limba. înrudită cu a 
la’.- popoare ugro-finice pe care au dezvoiia'.-o 
in condițiile specifice ale existenței lor nord- 
europene. In hmba strămoșilor 1-r au creat fin
landezii, cine știe cite secole și milenii, mares 
lor literatură orală, culeasă inp rima jumătate a 
secolului al XIX-lea de medicul de țară Elias 
Ldnnrot și publicată, sub forma unei 
se epopei, numită Kalevala și a unei cr.! reții ta 
poeme lirice intitulată Kantelatar. Acev-.A r-'-er- 
comoară a spiritului finlandez, ale cărei orudni 
se pierd in negura vremurilor, a exercitat, prin 
conținut și formă, o influență determinant*, ali
pea dezvoltării de mai tirziu nu numai a litera
turii ci și a celorlalte arte. Multe din compo
zițiile marelui Sibelius, ca și multe din pinzele 
lui Gallen Kallela, întocmai ca și cărțile pri
mului clasic al literaturii finlandeze, Aleksis 
Kivi, și ale altor creatori de artă din ultimele 
două secole sint puternic marcate de lumea ka- 
levaliană, de bogata ei mitologie și de nume
roșii săi eroi. Oamenii acestei țări pot fi im- 
părțiți in cel puțin trei grupe diferite. Din pri
ma fac parte tavaștii, veniți în vremurile ime
moriale din Sudul Balticii și așezați in partea 
centrală a Finlandei, categorie de oameni care 
întrunește trăsăturile fundamentale ale tipului 
somatic finlandez. în a doua intră 
ajunși în părțile răsăritene ale țării 
estul Mării Baltice, oameni ceva mai

ta latae iă-

carelierai. 
din sud- 
vorbăreți

/
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ale civilizației greco-romane, dar această 
dezvolta.-. acreț.-catâ a societății g-cto-dace in 
ra* oada a fost ip-t'aș-sDtâ ta ctteair

î - • rrcr..’. :r r.i f—-r.-.-ă însă 
tata «OMUtulte tai-, anterioară a
tir— bt. u.~. ■ . ' c... ci'. . r.-’ .îe taridio-

tr- m roman*.
Torbizid d= ac-re t1.7'-,- :'’ daco-ro-nane. pe 

le desert; in sriscăei oe bara rănrezenfări- 
l»r d, p< Columna 1-; Tr. autorul remarcă 

atar-.ratie eroismul m demnitatea dacilor. 
P.-ritarik' îor vor fi loss rsari dar viata a con
tinuat sub semnul romar zâni : „R-rr ar. zarea 
t-« oermis dacilor să prospere fără a renunța 
ă cultura k>r autohtonă. Iar după anul 271. cind 

•jn - s-au retras, dacii au continuat să-si 
•* existența, profitind de ceea ce ei au invă- 
ta ta «renani, vorbind latina care este și 

i jt baza limbii române, pe deplin conștienți 
ta meșter.‘rea lor culturală primită de la Roma". 
Cucerirea roreană a adus, desigur, și multe su- 

p= tru daci, dar predominante au fost 
..tiaetuevrile romanizării" : apariția unor ade- 

■ orașe. înflorirea meșteșugurilor, a mine
ritului si a agriculturii, dezvoltarea comerțului 
si a rețelei de drumuri, securitatea frontierelor. 
C~ .. îuzia lui MacKendrick este că cinci gene
rații au fost suficiente pentru ca aeto-dacii să 
- romanizeze, iar retragerea aureliană. impli- 
cind doar administrația, armata si pătura bo
gată. nu a putut anula rezultatele romanizării. 
Tratind separat Dobrogea. autorul arată că aici 
influența romană s-a impus mai de timpuriu, 
iar romanizarea a fost mai intensă în mediul 
rural, unde s-au așezat numeroși veterani.

O atenție deosebită se acordă evidenței arheo
logice care documentează menținerea influenței 
,-i uneori chiar a autorității romane la nord de 
Dunăre, după anul 271 e.n. O viziune intrucitva 
limitată, de clasicist, il împiedică insă pe 
ÂUicKendrick să acorde aceeași atenție numi
ri «T.reîor culturii autohtone daoo-romane (Bra- 
*„«i. Ipotești-Cimiesti. Botoșana -Costișa), așa 
cum anterior ignorase descoperirile mai modeste 
ca ao-rcr.rs dar pline de semnificație pentru 
: --h' -u continuiiăȚii și a romanizării, de la 
St*orol ta Cîmoîe. Obreia. Locustem. Enisala.

W itat autaiauartri — ccpâaaitatta ta «tatutre 
■ta* ta ofia MC* *1 TU-Im.

- - V'cKendriek asupra
prnhierrw»țor tratate, putem smme următoarele : 
c izaua are pe teritoriul României străvechi 
tradiții, car. urcă pină in epoca pietrei ; în 
vremea lui Burebista si Decebal ea a atins un 
nivel la care ar fi greșit să o mai numim „bar
bară* : acest nivel a asigurat asimilarea influen
telor clasice, greco-romane si succesul romani
zării de mai tirziu : slavii nu au venit în cali
tate de cuceritori, căci curind ei au fost absor
biți de masa populației autohtone daco-romane ; 
toate aceste fapte explică poziția particulară a 
poporului român, a limbii și culturii sale. în 
peisajul etno-cultural al Europei de astăzi.

Cartea lui MacKendrick este solid documen
tată- Asa cum rezultă, de altfel, și din bogata 

bibliografică, autorul este la curent cu pu
blicațiile românești, vechi și noi. precum si cu 
literatura străină dedicată istoriei vechi a Româ- 
nIn plus, din paginile cărții se simte cu
noașterea nemijlocită a tării noastre, pe care a 
.< -.bătut-o cu metodă, de la un cap la celălalt, 
zâbcr, „d in fata monumentelor pe care le 
d în plus. MacKendrick datorează șederii
sa’e in România contactele și discuțiile cu nu- 
merori cercetători. înțelegerea nuanțată a punc- 
t<:«L. '. •dere exprimate in istoriografia româ
nească ta care de altfel le împărtășește în cea 
mâi mare parte. Rezultat al unui impresionant 
efort de sinteză si al unei nedisimulate simpatii 
r-.r.t-’i tara s cărei istorie o tratează („a labor 
• cum recunoaște autorul in prefața edi-

Pietrele dacilor vorbesc repre- 
z.;.o ooera de popularizare de nivel ridicat, 
oterind un bun punct de pornire celui ce ar dori 
să stur.za ia o cunoaștere mai aprofundată a 
țsctiftat vecbi românești, indiferent dacă este 

cititorul străin sau de cel român.
Cititorul trebuie totuși prevenit asupra îm- 

p- -■ ărit că in această carte valoroasă, alături 
ta idei și interpretări care întrunesc adeziunea 
se “raiă, inblnim o serie de greșeli. în general 
minore, care pot induce in eroare pe cel neavi- 
zai. Un control științific de rutină ar fi putut 
rt± ușurință să prevină transmiterea lor din 
c-ițiă americană (recenzată deja la noi de spe
cialiști) in cea românească. Unele sînt greșeli 
de geografie, strecurate in text și mai ales în 
■:-eie hărți, altele sint de cronologie (de exem
plu. pătrunderea celtilor Pe teritoriul României 
a avut loc pe la mijlocul secolului al IV-lea și 
r.u la începutul secolului al III-lea î.e.n.. iar 
Dobrogea a intrat in componenta Imperiului 
roman nu [tl anul 15 eui,, ci in anul 46 e.n. etc.), 
în sSrsit. semnalăm si confuzii de ordin isto
ric : hariamii si roxolanii nu sint triburi locale, 
c- alo-T-ne (unii germanici, alții iranieni), cos- 
tr-bocii 
n ci 
tiuîuj. 
ucis la

nu se localizează in nordul Transilva- 
in principal in valea superioară a Nis- 
generalul Cornelius Fuscus nu a fost 

„ Tapae. ci intr-un loc al cărui nume nu 
ii cunoaștem, mai probabil pe teritoriul Olte
niei. iar colonizarea celor 12 000 de daci liberi 
sub Com modus nu s-a făcut in Dobrogea. ci in 
Dacia.

Dincolo de aceste greșeli, care se explică prin 
dificultatea cuprinderii unei problematici atit 
de vaste de către un cercetător străin, cartea 
lui Paul MacKendrick este valoroasă prin ideile 
pe care le împărtășește cititorului, ca si prin 
materialul documentar adunat si sistematizat în 
sprijinul lor. Scrisă intr-un stil atrăgător, fără 
a face concesii de la spiritul științific, această 
carte, care contribuie efectiv la răspîndirea cu
noștințelor despre istoria și cultura veche a pă- 
mintului tării noastre în cercul cititorilor străini, 
este în egală măsură utilă cititorului român, 
venind să răspundă nevoii sale naturale de a se 
informa asupra trecutului mai îndepărtat al 
patriei.

Mircea Babeș

De curind, Editura „Fac
la “ din Timișoara a scos o 
e<ljț;e bilingva, româno-sîr- 
bocroatâ din poezia lui Tu
dor Arghezi. •) Autorul se
lecției $i traducătorul ver
surilor argheziene este poe
tul de limbă sîrbocroată 
Vladimir Ciocov, cunoscut 
și cititorilor români prin 
unele traduceri din poe- 
zia sa.

Vladimir Ciocov este În
temeietorul poeziei de 
expresie sîrbocroată de 
după război din țara noas
tră și redactor șef al re
vistei literare „Knjizevni 
Zivot" (Viața literară), care 
apare la Timișoara. El are 
o experiență literară bo
gată. numeroase volume
de versuri publicate, a fost tipărit șl în R.S.F. Iu
goslavia si tradus in alte țâri,

Volumul realizat de V. Ciocov cuprinde un număr 
de șaizeci de poezii din cele mai de seamă cicluri 
argheziene : Cuvinte potrivite, Flori de mucigai, 
Stihuri de seari. Șapte ctntece cu gura închisă, 
Hore, Poeme, Cintare omului, Stihuri pestrițe ș.a.

Vladimir Ciocov a ales modalitatea unei traduceri 
cit mal fidele a versurilor lui Arghezi, șl în această 
privință reușita lui este remarcabilă. Este vorba nu 
numai de fidelitatea la nivelul ideatic și semantic, 
ci și la cel al prozodiei, ritmului, rimei. A fost, de
sigur. necesar un travaliu Îndelungat și minuțios 
pentru realizarea acestui scop, care în marea majo- 
ntaîe a poeziilor a fost atins. Ca și originalul, și 
traducerea este caracterizată de o mare bogăție 
lexicală, sint cazuri cînd, la o eventuală revenire, 
traducătorul ar fi găsit un echivalent mal puternic 
sau mai exact, cum este de pildă In poezia Psalm 
din Cuvinte potrivite unde, cuvintul „tărie- a fost 
înțeles de traducător cu sensul de „forță" șl nu de 
..Înaltul cerului" pe care-1 are, sau cuvintul „che- 
zAție" din aceeași strofă, care ar fi avut ca echiva- 
len’ sirbocroat ..jemac", egal ca efect artistic șl ca 
șerifi, dar care a fost tradus cu vagul „sigumost" 
care Înseamnă siguranță, certitudine. Desigur, în 
cuprinsul volumului se mai pot găsi și alte ase
menea exemple, dar de cele mai multe ori poezia 
ca întreg fiind bine tradusă, aceste deficiențe nu 
ies la iveală decit prin confruntarea cu textul ori
ginalului, aflat alături, ele fiind și o ilustrare grăi
toare a dificultăților pe care traducătorul le-a in
tim p mat in actul său de Înaltă calificare artistică.

O mare Încercare a constituit-o pentru traducător 
realizarea ritmată a traducerii, dar, din. fericire, 
Ciocov a știut să transforme acest obstacol in reu
șită. Pe alocuri insă, pentru a realiza consecvent 
strofe rimate, el s-a văzut nevoit să introducă ele
mente lexicale de umplutură, cu efectul nefast de 
a dilua conciziunea de diamant a versului arghe
zian. S-ar mai putea observa, sub aspect lexical, 
câ traducerea se realizează pe un strat mal nou al 
limbii slrbocroate, neavînd In mod echivalent acele 
minunate cuvinte vechi, de țară, care reprezintă 
una din înaltele valori ale versului arghezian.

Nu se poate trece fără cuvinte de laudă peste 
această remarcabilă inițiativă a Editurii „Facla", 
care a mai publicat acum cîțiva ani și un volum 
bilingv din poezia lui Nichita Stănescu, în tradu
cerea izbutită a poetului iugoslav Adam Puslojic.

Voislava Stoianovici
•) Tudor Arghezi : „Testament — Zavestanje", se

lecția și traducerea în sîrbocroată de Vladimir Cio
cov, Cuvint înainte Mihai Beniuc, Editura „Facla", 
Timișoara, 1978.

REVISTA STRĂINĂ
• noile INTERPRETĂRI ale dramelor clasice 

reprezintă subiectul principal de discuție al criti
cilor dramatici din Republica Federală Germania. 
Ifigenla lui Goethe, Minna von Barnhelm a lui 
Leasing sau Prințul de Hombourg al lui Kleist, sub 
drfer.te direcții de scenă, au fost transplantate In
tr-un rilmai contemporan, cu gestică specifică 
cm „’.ui de azj. Peter Iden scrie : „publicul are 
„-.e-.’-r. «eatmentul că asistă la piese străine, necu- 
ncMCute". Iar ia legătură cu un Hamlet, montat de 
Peter Zadek, la Bochum : „O altă metodă consistă 
ia limitarea spectacolului la un singur aspect ales 
din diversitatea dramei. Așa procedează Peter Za- 
dek. iz o li nd din Hamlet această singură idee : este 
un vorbăreț, un causeur nepotolit, un erou de 
serată mondenă ; în toate situațiile piesei, el începe 
imediat sâ vorbească, să glumească, este un indecis, 
care iși ascunde lipsa de hotărîre sub un exces de 
zel inactiv, un motor sforăitor care merge în gol." 
Este oare acesta, într-adevăr, un Hamlet ? Desigur 
că nu. Mai mult o probă de frivolitate regizorală.
• BELGIANUL PANAMARENKO a atras atenția 

criticii prin happeningurile sale, și prin obiectele 
poetice expuse în diferite galerii din Occident. In 
ultimii 10 ani se ocupă de creațiuni speciale, un fel 
de motoare zburătoare, la confluența dintre artă 
și tehnică. Spunem că obiectele lui sînt zburătoare 
pentru că așa ne asigură el. De fapt, este vorba 
de o exhibiție verbală, bazată pe un titlu osten
tativ. Cataloagele expozițiilor ne asigură, de ase
menea, că obiectele ar trebui să Ce altfel în rea
litate. Din acest talmeș-balmeș artiști co-tehnic se 
naște numai plictiseala, gustată însă cu delicii de 
mulți critici de artă, a căror inteligență încearcă să 
justifice orice le cade sub ochi.
• CINCIZECI ȘI UNU DE CANALE DE TELE

VIZIUNE din 37 de țări au participat la Concursul 
internațional pentru cele mal bune emisiuni dedi
cate tineretului și copiilor. O participare foarte 
largă din partea țărilor în curs de dezvoltare a 
atras atenția comentatorilor și juriului concursului. 
Au fost premiate filmele pentru copii produse în 
Suedia și în Germania, iar filmul „Trei scarabei" al 
Televiziunii din Praga a primit un premiu pentru 
producțiile dedicate copiilor mari. Din păcate, a 
surprins faptul că juriul nu a selecționat nici o 
peliculă care se adresa tineretului. Un premiu spe
cial a încoronat emisiunea „Cucul" a televiziunii 
iraniene.
• MARTHE ROBERT, cunoscuta comentatoare șl 

popularizatoare a operei lui Kafka în Franța, este 
laureată a Premiului traducerii, decernat de orașul 
Baden-Baden, din doi în doi ani, unor personalități 
care promovează cooperarea culturală franco-ger- 
mană. Primul laureat al acestui premiu a fost pro
fesorul Carlo Schmid. Marthe Robert este autoarea 
celei mai complete ediții Kafka în limba franceză, 
precum și a unui studiu monografic de autoritate.
• ULTIMUL NUMĂR al revistei Fantasmagie se 

bucură de contribuțiile unor artiȘti-exploratori ai 
subconștientului, animator ai unei arte soeclale, cu 
inspirație poate limitată, dar de o fascinantă pu
tere expresivă. Dincolo de plastica splendidă și de 
interpretările unor fenomene de cultură străveche, 
poezia revistei este, și de astă dată, excepțională. 
Avem revelația unei poete de mare ținută : Mărie 
Claire d’Orbalx. Iată o poemă, comentată de Marcel 
Hennart : „Tu, care ai fost regină, aici / și servi
toare, cu ținuță regească. / care mai este rostul 
tău ? / Ai căzut în libertate I ca Intr-un gol, / și 
stînclle singurătății / se adună peste tine".
• NUMĂRUL DIN AUGUST al revistei sovietice 

Novîi Mir este dedicat aniversării lui Lev Nicolae- 
vici Tolstoi. Ampla culegere de stutfii critice, de 
documente și de omagii aduse creației romancieru
lui constituie o adevărată contribuție monografică 
la care au participat cîteva personalități importante 
ale criticii și istoriei literare de azi din Uniunea 
Sovietică. Impresionante sînt documentele literare 
puse în circulație, variantele de la Război și pace, 
publicate fragmentar de E. Zaldenșnur. scrisorile 
editate de V.M. Dunaeva, fragmentele din Memo
riile soției scriitorului.
• MEMORIILE LUI PABLO NERUDA se află 

încă în atenția criticii la un an de la apariția lor în 
traducerea engleză, publicată dp Farrar. Straus and 
Giroux. Marele poet cilian apare din paginile căr
ții sale de amintiri drept un om solicitat continuu 
de realitate, exorimînd triumful sensibilității care 
primește efluviile mulțimilor în luntă pentru liber
tate. De altfel, titlul spaniol se poate traduce „De
pun mărturie că am trăit". Rermarcabilă este pro
fesiunea sa de credință : „Nu există singurătate pe 
care să nu o poți depăși. Toate drumurile conduc 
spre același scop : să transmitem si celorlalți ceea 
ce sîntem noi înșine". Ne amintim că aceste cuvinte 
se găseau în cuvîntul rostit la decernarea Premiului 
Nobel.
• O APARIȚIE EXCEPȚIONALA în „Colection 

Blanche" a Editurii „Galiimard* este volumul anto
logic al lui Rene Char : Commune presence. Toate 
marile sale cărți de poezie sînt reprezentate într-o 
culegere caracterizată astfel de către editură : „în 
Commune presence, Renâ Char a trasat drumuri 
paralele, care jalonează șl împodobesc poemele în
rudite. pentru a face mai evidente claritatea șl 
flexibilitatea intenției sale : poeme de tinerețe, de 
formație, excanade cu pictori, cînt&ce de prietenie, 
poeme de dragoste".


