
K

a

ANUL XXI

40

Proletari din toate țările, uniți-vâ I

(858)

Simbăta

7 octombrie

1978

8 pagini

Poezie
și critică

oale că argumentul 
cel mai important, me
nit a indica rațiunea 
de a fi a criticii de 
poez.e, rezidă in în

suși faptul că nu puțini dintre 
marii exponenți ai lirismului 
modern sint in același timp 
străluciți teoreticieni și inter
pret ai fenomenului in cauză. 
O asemenea stare de lucruri 
s-ar părea că îndreptățește, cel 
puțin in anumite împrejurări, 
punctul de vedere potriv.» că
ruia. de vreme ce luciditatea și 
capacitatea de obiectivare a 
poetului cunosc asemenea cote 
ridicate, s-ar putea renunța, pa- 
să-m.-te, ia serviciile criticului 
de profesie. Adevărul este insă 
că, din necesități extrem de 
presante vizind o cit mai ri
guroasă și ma> calificată den- 
nire a ceea ce numim condiția 
poeziei moderne, oricit de sub
tile și de nuanțate s-ar dovedi 
disocierile, definițiile, punctele 
de vedere etc. formulate de cri
tica poeților, solicită termeni de 
confruntare cu adevărat viabili 
pe care — sincer vorbind — nu-i 
poate exprima decit reprezen
tantul autorizat al cititorului, 
respectiv criticul literar. Am 
spune deci că ceea ce consti
tuie contribuția marelui poet la 
îmbogățirea domeniului numit 
estetica poeziei iși vădește efi
ciență practică odată cu explo
rările analitice propriu-zise în
treprinse de critic. Fatetic-uma- 
na aspirație a cititorului de poe
zie din totdeauna de a pătrun
de, cum se spune, eu 
cu rațiunea sa, marea 
niblla taină a poeziei 
trebuie să beneficieze 
fericitul impact ce se 
intre cele două tipuri 
bilitate critică. Pentru 
și numai citeva exemple 
adevărat, intrutotul 
—. să ne gindim numai ce pro
grese extraordinare înregistrea
ză gindirea critică românească 
axată in jurul fenomenului poe
tic, incepind cu apariția unor 
poeți-critici precum Eminescu și 
Macedonski, continuind cu Ar- 
ghezi, Blaga și Ion Barbu și a- 
jungind la contemporanii noș
tri Al. Philippide, A.E. Bacon- 
sky, Ion Caraion și Șt. Augustin 
Doinaș.

Dată fiind o asemenea reali
tate, se poate oare susține in 
chip cit de cit serios că s-a 
produs sau că se produce dacă 
nu un anume proces de „uzur
pare" cel puțin unul de dimi
nuare — ca funcție — a criticii 
de poezie practicată, așa-zicind, 
de „profesioniștii" Maioreeu, 
Ibrăileanu, E. Lovinescu, Per- 
pessicius. G. Călinescu și de ali
fia alții dintre reprezentanții de 
seamă ai criticii românești de 
ieri și de azi 7 Nu incape nici 
o îndoială că a enunța proble
ma in asemenea termeni în
semnează a intra in hățișul 
unor dispute cF nu au nimic co
mun eu prerogativele autenticu
lui spirit critic, ale acelui spirit 
critic ce-și revendică dreptul de 
exercitare de la principii este
tice și dî la norme morale va
lidate de istoria milenară a 
creației artistice. Departe de noi 
gindul că, totuși, atitudini ex- 
clusivist-absolutiste de această 
natură nu ar mai exista in con
textul vieții literare românești 
de azi. Trebuie să spunem, ast
fel, că. in detrimentul climatului 
artistic și spre dezamăgirea 
titorului, din cind in cind, 
mai face apariția fie autorul 
versuri intrn-totul acaparat 
complexul propriei genialități 
care refuză cu vehemență orice 
credit acelora care se apleacă 
asupra volumului ori volumelor 
sale, fie comentatorul plin de 
sine, convins că el și numai el 
deține adevărul absolut, că opi
niile proprii sint prin definiție 
inatacabile și că, 
tului analizat de 
altceva de făcut 
semneze in fața 
sale.

Dar, indiscutabil, nu acesta 
este aspectul ce definește in 
mod real, la ora actuală, rapor
tul dintre poezie și critică. Com
ponente inalienabile ale unui 
unic mod de existență spiritua
lă. poezia și critica de azi se in- 
tiloesc. interferindu-se. in inte
riorul fascinantului punct g o- 
mctric reprezentat de mereu 
neistovita sete a citito-jlui de a 
se regăsi pe sine, de a-și iden
tifica eul uman cel mai profund 
și mai intim prin intermediul 
supremului vis care este poezia.
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Momentul sublim
al unui vis de secole

Toastacademic
ctul politic, de -ir:=a;:: majore.

a
 petrecut in anul 19IK realizarea u-r.a: 

de secole, a fost opera tuturor ro- 
r.ă.-.;lor, atit a celor aflap dup* IX* 
sub luminăție străină, a celor tu.t 

România creată la 1859. cit p a acelora care 'r.~. 
motive obiective. Ia sfirșitul secolului trecut si 
începutul -ecoluțui nostru, au plecat pe aiu me
leaguri mat îndepărtate.

în cele ce urmează vom preaeota citeva frag
mente din rapoartele intocmite de Fredericn 
Lachmann •), in anul 1881. pentru guverne! 
monarhiei austro-ungare. referitoare la acțiu
nile românilor transilvăneni pentru unire cu 
Rumania. în aceste rapoarte sint redate diverse 
aspecte din lupta românilor transilvăneni, împo
triva autorităților austro-ungare, împotriva poli
ticii de deznaționalizare practicată față de ro
mâni prin o serie de legi adoptate, organizarea 
lor in partide politice, legătura strinsă cu con
frații lor din România care-și cucerise indeper.-

denia U 1877. adevărat prolog al formării sta
tului național unitar.

Intr-un raport din 29 martie 1881. transmis din 
București •) Lachmann tace 
reluarea acțiunii politice 
Transilvania, cu prilejul 
român.

—Setai rviamltr din 
atei 'in București. o_n) de citeva zile, pentru ca 
ia urma butăririi conaționalilor lui de a renunți 
la pasivitatea politică să ducă tratative eu per- 
•OBaliiăH proemiue ale. ea Maiorescu, Lauri an.

Iu ee eeustaa tratativele, care formează 
obiectul prezentei lai sici, nu cunosc încă, este 
insă ia oree caz loarte caracteristic că românii 
transcarpatini, odată cu reinarea acțiunii lor po-

referiri directe la 
de către omânii din 
proclamării Regatului

Sibiu. Barițiu, se află

dr. Stelian Popescu
Continuare in pag. a 7-a
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JURNAL DE POET TlNĂR In agora

Dacia Fcnihs
d

ună zece ani de muncă necru
țătoare pe tot ce istoria pune 
la indemină unui poet ; docu
mente de piatră și cuvint, piei 
cu inscripții, amfore ți monezi, 

sicrie ți cioburi, pulbere și oseminte, 
straie ți obiceiuri rimase pe statura ur- 
maților, povețti ți basme păstrate din 
tată-n fiu de satele noastre, din virful 
munților pină la mare pe drumul oilor ; 
după ce o viață întreagă acest trunchi de 
gorun cit un snop de aur care se chea
mă Ion Gheorghe a fost numai ochi ți 
urechi la tot ce se svonețte in cer ți pe 
pămint, in acest neam, cit ii stă lui in 
putință pină acum, după ce a sorbit cu 
toată ființa lui, de mic, literatura noastră 
populară ; după zece ani de îndoieli ți 
certitudini, de bucurii ți desamăgiri, me
reu luind-o de la capăt, din toată această 
istorie preromană cită este ea sau proto- 
romană s-a plăsmuit încă o carte printre 
puținele ce le avem asupra acestor vremi, 
o carte rară, plină de cutezanță ți adinei 
frumuseți de înțelepciuni ți formulări, vi
zionare, in duh antic pitagoreic ți pre
socratic ; mai precis ți sigur ar fi o car
te scrisă dintr-un cutremur lăuntric in 
spiritul unei bucurii in vinzoale care-t 
cercetează din cind in cind pe poeți, apu- 
cindu-i de plete ca pe Haracum, 
gindu-i din cotidianul obițnuit 
munte să vadă la pic-oare intinsă, 
namica desfășurării, ființa lumii.

O mare dragoste stă in dosul 
cărți, un patriotism de rangul lui Băl- 
cescu. o mistuitoare dorință de-a ridica 
in clarviziunea solară istoria, trecutul 
Strămoșilor noțtri, iar pe lingă această 
dragoste ți putința exprimării, cartea asta 
de patru sute de pagini este o bolboro
seală homerică in felul ei, un suflu de 
Pithie pe trepied sub care arde mi- 
renind jarul eu smirne delfice sub vul
turul apolinic incremenit in azurul par
nasian. Dar totul se desfățoară la poalele 
Carpaților, pe această vale divină a Bu
zăului. unde a dormit în extază de foc 
veacuri de-a rindul Cloțca eu puii de zur.

Ion Gheorghe este fascinat după ordine 
ți armonie Cartea sa este o apologie a 
echilibrului cosmic, a biruinței luminii 
asupra întunericului, este o ontologie in 
cel mai adine înțeles ; versurile puse in 
fruntea cărții par rostite de teogonia lui 
Hesiod.

Haos ! Opresc lucrarea Ta. 
Să-nceapi Opera Unicului !

Opera Unicului asupra Daciei strămo
șilor noțtri in veacurile protolatine o ex
primă suflul 
carte asupra 
cuvintul.

gmul- 
pe un 
in di-

acestei

unui mare poet in această 
căreia timpul iți va spune

loan Alexandru

Izvoarele
• zvoarele sint setea noastră de puritate.

1
 Susurul lor ajunge pină la noi ca un 
cintec etern al materiei. Prin ce site 
trec, cu ce miraculoase substanțe sint 
tratate, de reușesc să răzbată la su

prafață curate ca lacrima, cristaline ca rouă 
dimineților de vară ?

Cei mai multi dintre noi — fii ai dmpiei ori 
ai muntelui — ne-am născut în preajma unui 
izvor. Si cum să nu fie asa. Intr-un spațiu geo
grafic în care riurile tisnesc viguroase din tai
nițele pămintului. brăzdindu-1 în lung si-n lat ? 
De aceea, poete, nostalgia 
dat al firii noastre Eu însumi 
motiv liric din Siul natal, ca si din 
cișmele din Vale, de care se leagă 
copilăriei mele.

M-a impresionat încă de la prima 
si mă impresionează ori de cite ori mă abat 
prin bătrinul Cismigiu — un fapt cu totul emo
ționant : izvorașul din panta dinspre Conserva-

izvoarelor este un 
mi-am făcut 

faimoasele 
amintirile

vedere —

Ion Segărceanu
Continuare in pag. a 5-a

CARTEA CU PRIETENI

Mircea Ivănescu

Despre d
cane 

io eoa- 
poporu-

A lui. ediție îngrijită și co
mentarii de loan Șerb și 

Florica Șerb, prefață de Dan Gri
gor eseu. Editura Eminescu. 1977. 
ne reține, printre altele, fragmen
tul Despre dor. de Lucian Blaga. 
din Spațiul mioritic. După filosoful 
culturii, in poezia noastră popu
lai ă. ..stările cele mai des cintate 
și exprimate sint. precum se știe : 
„dorul", „jalea", „uritul". Și mai 
departe : „Ori (sic) toate aceste 
stări, care alcătuiesc substanța ce
lor mai multe poezii populare, sint 
stări de -nuanță-. Nici unul din

A n cupnnzătoarea

1
 despre Frumosul 
cepția și viziunea 
lui. ediție INSTANTANEE

cuvintele dor, jale, urit, nu e tra
ductibil in altă limbă. Ele denu
mesc stări sufletești românești".

In treacăt fie zis. și Blaga. ca și 
Ion Marin Sadoveanu. confundă 
conjuncția ori, disjunctivă, cu con
juncția adversativă. or (neolo
gism, din limba franceză, cu ințe-

leșul dar, insă), precum și conse
cutivă. cu sensul deci, așadar. Am 
verificat dacă nu e o eroare de 
transcriere. Nu, acest ori apare și 
in ediția originală, din 1936, in ca
pitolul cu același titlu.

Blaga iși propune o sarcină foar
te ambițioasă, aceea de a supune 
„unui examtn 
unei «analize 
ca motiv liric". Observația capitală 
este aceea că dorul, adeseori, „nu 
e cîntat prin intermediul obiectu-

infinitezimal sau 
spectrale- — dorul

Șerban Cioculescu
Continuare in pag. a 5-a 1

Este recunoscut 
că filologii și ling
viștii nu se prea 
bucură de trecere 
in lumea scriitori
lor, pentru că sint 
profesori, ceea ce 
vrea să zică mai 
mult decit spune 
cuvintul. Au și de 
ce, cind ne gindim 
că pină și un cărtu
rar filolog ca Ovid 
Densusianu a fost 
intr-o derută a 
gustului pentru li
teratura modernă, 
că a încurajat ca 
poezie exact pe dos 
de ceea ce scria in 
articolele polemice 
contra lui Iorga și

opete are mutra anui plantator de bum- 
bac din sudul Statelor Unite ale Ameri- 

£ câru“ * ,~a farat mașina de egrenat
“ți «tu mai țtie încotro i-o ta, trebuie să 

te apuce de băut «au de terii versuri. 
Cu fața arsă, venind parcă din amiaza crucilor 
de iarbă, cu nasul cit un preduf îndesat in 
vrana unui butoi plin eu cărți de poze, tin- 
gurătate margini de lume sărată, descrieri din- 
tr-o vară ce n-a avut ’oc, iubiri nețtiute, o 
foame năprasnici de trecui, puțind sclavie di
naintea lacului lin munți ți amurguri ca por
trete de doamnă, Mircea arată a om pornit să 
caute o slujbă la un felinar peste care va nin
ge curind la o fereastră unde riciie uritul cu 
unghie plictixită, la o neplăcere sau la o po
veste care sună ața : „Pallida mers — ți pro
filul ei palid / cind imi recita versurile aces
tea, / și eu o ascultam îngrozit — și avea / pri
virile fixe, pierdute. Ca un colind / de moarte 
sunau cuvintele latinești / ți se spărgeau in
tr-o iarnă murdară / in sinea noastră, înspăi- 
mintați. intr-o doară / închideam răfi obloane 
sufletești / să nu se mai audă. Și zăpada care 
atunci / nici nu începuse 
nostru iși așeza pragurile 
ferestrele zăvorite. Blindul 
beior 
Stăm

Noi 
ienile
Acolo, dacă țtii cum ți cit să locuiețti in scaun, 
fiecare zi e o dimineață de duminică, o lună 
de miere sau un corb de iederi roție zburiad 
peste pămintul unui suspin. Pe vremuri. Mo- 
pete ne-a inminat tuturor celor ce-o meritam 
lista completă a citeiumilor bucurețtene ți unii 
ani livit-o pe suflet ți o păstrăm ți acum prin
să in fir de maghiran, pe praf de gutuie, in 
partea de primăvară ți de toamnă a inimu. De
parte de lumea din stradă fiecare din noi e un 
roman de atmosferă, dar...

„..Mai degrabă arr putea tocmi un povesti- 
foarte reținut ir. comentarii, care să spu- 
cun. linia buzelof strinse — dar nu de- 
/ ca să ne facă să ne gindim la un sj- 
puțir. amuzat — o face să semene 
«erișoara / die casa de țară

afară, cintate de ea 
intr-o liniște rea..." 
doi am intirziat de 
acelea pline eu irozi

afară. inlăuntrul / 
adinei / chiar sub 
/ sunet osos al sila- 
/ aici se pierdea.

multe ort ți in po- 
care tint cireiumile.

tor / 
nâ / 
ajuns 
ris /
acea
dintr-o regiune de nord, / și care, 
în fața eămir.uhii, căci 
afară, de la plimbarea

tcmai i-a 
prin vint. pe

cu 
de undeva 
In picioai e 
tntars I de 
landă, / ne

Fănuș Neagu
Continuare in pag. a 2-a

Ibrăileanu. Emi
nescu pină la Arghezi. Blaga, Pillat, Voiculescu, 
n-a înțeles mai nimic. Scriitorii îi acuză pe filo
logi de incomprehensiune pentru actul de crea
ție artistică, tratind literatura ca mod de a fi al 
limbii, nu invers ; filologii privesc pe scriitori 
ca pe niște forțe declanșate ale geniului, dina- 
mitatori și provocatori de explozii in limbaj. Și 
totuși ce a putut să însemne un Hașdeu pentru 
Uterele românești, sau un Sextil Pușcariu pen
tru viața literară transilvăneană și cit de mare 
i-a fost rolul in biografia clujeană a lui Lucian 
Blaga I Așa a fost și in biografia ieșeană a Iui 
CăUnescu rolul profesorului Iorgu Iordan, săr
bătoritul de azi al culturii noastre. După Ibrăi
leanu, Călinescu a întilnit la Iași 
racter" care era Iorgu Iordan. Acesta a fost cel 
care-a reușit să-l impună pe tînărul Călinescu, 
Împotriva opoziției ministeriale, politice și de 
culise locale, un om care nu era nici filolog și 
nici deprins a umbla cu menajamente și plecă
ciuni pe la uși. Călinescu avea deja o legendă 
insolită și atunci, și pe cit era de temător pe 
atîita era și de temut. Și totuși profesorul Iorgu 
Iordan 
său la 
Iordan 
secolul 
vorbiri ___ _ ______ ____ ____________ ,
intelectuali, oameni ai devotamentului ideii și 
al cugetului. La Viața Românească. Ibrăileanu 
avea și el alături filologi care nu-i „ingropau" 
paginile revistei cu studiile lor de limbă. Pro
fesorul de filologie romanică, pe care școala ro
mânească îl are ca o încununare a unui secol de 
carte și de cultură filologică, preluind și dez- 
voltînd o tradiție în contextul științei mondiale, 
a fost, dincolo de autorul unor tratate și volume 
cu valoare clasică in bibliografia de specialitate, 
un profesor de demnitate și de credință intr-o 
idee. Cind am venit la universitate, desigur 
steaua polară după care pornisem la drum era 
proaspătul venit de la Iași — Călinescu. Unele 
nume sonore de filologi nu-mi spuneau nimic — 
apucasem chiar să le citesc din opurile specioase, 
reușind să mă îndepărteze pentru totdeauna de 
ei și de meseria lor. Alții iși citeau pe furate 
pagini de manuale de gimnaziu unic, producin- 
du-ne, ca tineri o stare de plictiseală că am ho- 
tărit să facem o revistă literară de șarjă antifi- 
lclogică tinerească Ștrinhii. Era plină de umor 
și de spirit și ne-a fost confiscată după vreo 
două numere de apariție (manuscrisă, desigur). 
Poate să se păstreze vreun număr la vreun co
leg de-al meu. Era prin anii 1950. Atunci existau 
in universitate două frumoase demnități : Iorgu 
Iordan și Tudor Vianu. Era un miracol pentru 
mine de mai tirziu să văd un amfiteatru (Odo- 
bescu) ticsit de un auditoriu tînăr care nu crîc- 
nea două ore pentru a asculta prelegeri... de fo
netică și de morfologie-romanică. Profesorul 
Iordan ne vorbea cu toată știința savantă a dis
ciplinei, și cred că examenul cel mai greu era 
acela la „Filologie romanică", dar era în ținuta 
sa. in fraza sa o putere a exemplului pentru cla
ritate. metodă, măsură, sobrietate, nu distanță. 
Alți universitari umblau după populisme de cu
loar. căutau să atragă studenți spre disciplinele 
lor pe orice cale. Iorgu Iqrdan nu era profesorul 
care să fie cultivat ; — dar era stimat. Nu era 
un orator strălucit, fiind total un antiactor uni
versitar. Dacă nu ar fi fost liniștea de biserică 
in amfiteatru, nu am fi auzit mai nimic din ce 
spunea. Vorbea tot așa de încet și de cumpătat, 
măsurînd cuvintul înainte de a-1 spune, ca și 
Sadoveanu. în acei ani, profesorul Iordan a pu
blicat un volum Nume de locuri românești care, 
pe considerente improvizate, a fost criticat ca 
nerăspunzind unui stas de gîndire „științifică" 
din acea vreme. Noi studenții am fost revoltați 
că profesorul nostru era tratat ca unul care tre-

„marele ca-

a voit ca George Călinescu să fie colegul 
Academia Mihăileană și l-a avut. Iorgu 
a moștenit aici acel spirit junimist din 
trecut, al familiei de spirite, de la Con- 
în care nu existau filologi șl scriitori, ci

că profesorul nostru era ____ __ _________ ___
buia să fie învățat cum să facă știință... filolo
gică. Cind l-am revăzut la primul curs, aveam 
un sentiment de rușine. " .1
avut dreptul la o opinie, chiar și nedreaptă, dar 
aici era utilizat un mijloc nedemn de a compro
mite și de a denigra sub protecția unor fraze 
sacrosancte. Pentru că ceea ce am admirat la 
profesorul nostru este onoarea unei ținute atit 
intelectuale cit și umane. în Memoriile sale, 
deseori în caracterizările contemporanilor apar 
ca repere de aprecieie : valoarea științifică și 
valoarea umană. De fapt, există una singură ■ 
valoarea umană, garanția de uman cu care se 
face dovada dreptului și grației de a fi trăit. Va
loarea științifică intră într-ufi alr registru, infe
rior. dacă nu este un atribut al învestiturei 
umane a personalității noastre. Apoi valoarea 
științifică este relativă prin definiție, pe cind 
valoarea umană tinde și exprimă ceva absolut. 
Aș zice chiar că totul in aprecierea umană în
cepe și se termină cu coeficientul și gradul de 
reprezentare umană pe care a avut-o fiecare 
dintre contemporanii pe care i-a cunoscut pro
fesorul Lumea savantă e supusă celui mai 
necruțător examen : acela al demnității și al lea
lității de conștiință față de sine și apoi față de 
semenii săi Nimeni nu este iertat pentru petele 
De care și le-a pus singur pe conștiință Căci va
loarea științifică mediocră sau submediocră are 
scuze ale unei limite de construcție și dispoziție 
fiziologic umană. — și poate fi iertată sau înțe
leasă Natura n-a putut face mai mult și nu toți 
pornit din ogradă, deși au fost preeătiți pentru 
a da rod. dau aceleași fructe 1 în schimb, natura 
morală aparține eului nostru, este opera sau ma
culatura insului. Omul care a fost și a rămas un 
om judecă pe ceilalți tot ca oameni, nu ea peri
metru ci ca dimensiune și altitudine Rămîn la 
același exemplu : la G. Călinescu. O parte din 
ceea ce se știe aparține legendei literare a epo
cii. insă este știut că Bietul loanide a dat pro
fesorului Iordan — și nu numai lui — o reacție 
critică față de modul in care erau înfățișați in-

Nu că cineva nu ar fi

Marin Bucur
Continuare in pag. a 4-a
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Poemul Idealul
voroviri" imaculării

Ni se pare absolut fi
rească, am spune stra
niu de firească, starea 
de năucitoare stupe
facție în care ne tre
zim la primul contact 
cu ultima carte *) a lui 
Ion Gheorghe. Cel 
dinții gest reflex al 
oricărui cititor — ace
la al „răsfoirii" — re
ceptează stări de lu
cruri situate in afara 
tuturor obișnuințelor 
statuate de ceea ce 
numim practica (dacă 
vrem să-i zicem astfel, 
știința ori arta !) cititu

lui. Căci rar — sau poate niciodată — nu s-a 
ma> văzut un poem scris, avînd peste patru sule 
de pagini format mare, al cărui sumar se intitu
lează Scara expresiilor, acestea din urmă — 
„expresiile", fiind, în număr de patruzeci și cinci 
(plus ultima. Expresia apolog), repartizate, la 
rindul lor, în trei „cicluri inițiatice". Răminlnd 
tot la Scara expresiilor, amintita stare de stu
pefacție atinge, literalmente, pragul cel mal de 
sus. intrucit, iată, de oildă. Expresia l-a se în
fățișează astfel : AZOIFIOSARMESZERNOIPLA- 
IMOZIOZOBUAZISI, a XVII-a, RIPAISTASA- 
K LA BOZIRIPILSOLOVESTIGETZITDASKAL- 

VISIDISI, iar a XXXIII-a AEDIROIAGTROIAP- 
ADREHSFRADTESZIDTAINIA. Pe aceeași linie, 
rămînînd tot în stadiul gestului reflex al „răs
foirii", normal, ne întoarcem la întîile file ale 
cărții (dacă nu cumva aceasta a constituit deja 
primul „act" al „răsfoiririi"), unde dăm de o 
amplă explicație, al cărei text, dispus grafic ta 
formă de triunghi (cinci la număr), indică, pe 
de o parte, izvoarele din care își trage substanța 
Dacia Feniks iar pe de altă parte, care anume 
este finalitatea didactică a acesteia. Iată, pen
tru edificare, cum se înfățișează „textul din 
primul triunghi explicativ : „dună KHRONAS- 
KOGNOS-KOGHEO-OENES-IUNES = Sacrele 
Khronine ale Koghitătorilor Uriași închiși în 
Pămînt, în KOGHEON — pentru instrucția ti
nerilor, întru cunoașterea timpurilor și-alcătu
irea hronicului nașterilor oamenilor, regilor și 
înțelepților ; ALE soroacelor oilor si-ale jocuri
lor și luptelor de-nvățătură OENES — întru, 
asemenea cunoașterea timpului cind se va naște 
Păstorul zeul Necunoscut — Fiul cerului si-al 
Pămîntului. cu numele Nenumitului — OF.N — 
Fiul Oii : Trimis întru zicerea sacrelor KHRO- 
NAS-RONAS — pentru scoaterea din zidirea cea 
din pămînt a Uriașului învățător".

Să arătăm, însă, numaidecît că, fără să ne fi 
dat seama, din vina noastră exclusivă deci, 
„răsfoind" cele dintîi Dagini ale cărții, am trecut 
direct (atrași probabil și de spectaculoasa ei 
imagine grafică) la ampla explici tare de mai 
înainte, plerzînd cu totul din atenție, această 
inscripție inserată în chip de motto pe fila an
terioară : ..HAOS-/AHOA-/HO-A-/KAMO-A-TO- 
OAN/HAOS. Haos! /Opresc lucrarea Ta / 
Să-nceapă Opera Unicului 1“ în fine, chiar pe 
contrapagina filei unde este dispus motto-ul în 
cauză, sesizăm. în ultimul moment, prezenta unei 
discrete inscrintii. a cărei lectură, de data a- 
ceasta, se desfășoară fără nici un fel de difi
cultate : „în ceea ce privește scrierea numelor, 
cum că aceasta nu-i unitară, pe parcursul cărții 
de față, să se știe că ea nu emană din rea ati
tudine față de legile gramaticale în vigoare, cît 
autorul a urmat veridicitatea de spirit si de li
teră a textelor ce le-a cercetat, considertad ast
fel că cele mai aproape de sugestia culturală a 
vremurilor de demult, în care a pătruns și ta 
care a căutat să se păstreze — polemica tre
buind căutată in fondul chestiunilor de altă na
tură. Fericire !“

Mărturisim că lectura celor trei „piese" de 
la început ale cărții (așadar „motto-ul. inscrip
ția purtind drent semnătură inițialele I. G. si 
cvintetul triunghlurilor cuorinzînd textul exnli- 
cativ-introductiv al Întregului poem) ne-a „vin
decat". dintr-odată și definitiv, de practica 
„răsfoirii" suspicios-agreabile a votamulpL O - 
ranică și scrupuloasa curiozitașe tnteW^vjsl-ait - 
tivă a început să-și exercite preragar ve>. 
tacit aneaiarea oe făgașul a ceea e se =*- 
meste leewra-studiu «-a impas ea o imper-.av* 
necv.ltate. Gospodărește, ti fitimal — cwm 
vrem sa-f spanem — lectura a taeeuut cu_ Lnas- 
potal. restwtiv cu Intiinl canito! di- E «ia I: 
„Căderea Pietrelor e Dezlegare. Prezâtește-:-. 
eu vin să te locuiesc. / Acum dnd toate le-a 
răsturnat Mama burzulutadu-se. / S-au dat De<ta 
cap Marile Forme. / Citește prima En«e**e 
logo-astrală. Internreteaz-o ! / Inepuizabile, de 
necuprins c-o viață de om stat Numele ' Ace
luia din care purced și pe care-l Intruchinez ' 
Nici o viată de om nu-i poate cuprinde Cuvin- 
tele-n care să poată fi / exprimat / Cerc Sm. 
și întreprindem de la AU la ZAU. de la Alfa 
ptn’ la Omega- / Să ne-ntoarcem iarăși la Alfa, 
la AU" etc. Nu pretindem nlcide-um că am pă
truns dintr-o dată toate si mai ales marile înțe
lesuri ale fragmentului, ta schimb afirmăm că 
sentimentul reîntllnirii cu marea poezie a lui 
Ion Gheorghe ne-a cuprins, conlerindu-ne. din 
primul moment. Va să zică, lirismul de anver- 
gu-s o-ielnar-megaliti-ă e chemat a ..tace mu
zică" și în cazul „poemului didactic" Dacia Fe
niks. Nu e mai puțin adevărat. Insă, că struc
tura ezoteric-silogfstică a fragmentului din cita
tul de mai sus (culminlnd ta ultimele două 
versuri) nu ne poate lăsa Indiferenți ; e limnede 
că poetul urmărește a ne indica ch»ia cnnfo-m 
căreia înțelege a „citi" inscripțiile _logo-asti-»le" 
transcrise, cum s-a văzut. In Scara expresiilor. 
Iată, numai dună un pasaj. In același prim ca
pitol din Expresia f-a. no Intimnină următorul 
enunț : ..Cercetează : NU lăsa lucrurile cum mr. 
/ Expresiile Lovn-Astrale se scriu de la stin
gă. / încep cu sfîrsitul și se termină cu începu
tul. / Multe mersuri are citirea și pătrunderea--’ 
ele : / De la stlnea la dreapta se află datinile și 
zicerile de bine".

N-am putea spune, iarășt cu exactitate, cum 
s-au petrecut faptele, dar silogismul cuprins ta 
aceste patru stihuri ne-a solicitat atenția, deo
camdată. ta spiritul lui cel mal larg, făclndu-ne 
a ne gindi pe loc la ultima Expresie a 'ărții. la 
Expresia apolog. Si ne-am zis : ce-ar fi să ur
măm Insesi indicațiile autorului si să Încercăm 
a pătrunde tn universul Daciei FFniks luind-o 
de la... sfîrșit. Prin urmare, am citit și recitit 
Expresia apolog, cu cele rinei rinturi ale el 
(cite unul pentru fiecare din cele cinci „oira- 
mide" din „cuvîntul introductiv" al poemului ?) 
și am simții că aici este sublimată Intr-o extra
ordinară baladă, fantastica aventură inițlatie-o- 
raculară a poetului, menită a temeinici marea 
protomltologie a poporului român.

Va avea oare, vreodată, semnatarul acestor 
rinduri cutezanța de a se angaja ta faacinanta 
dar și suprem riscanta operație de explorare, 
din perspectivă monografică, a monumentalei 
opere care este Dacia Feniks a lui Ion Gheor
ghe ? Iată întrebarea pe care, de fapt, s-ar cu
veni să și-o adreseze toți acei cărora le ttă. 
așazicind. la inimă destinul poeziei române con
temporane.

Nicolae Ciobanu
*) Ion Gheorghe: „Dada Feniks", Editura 

„Cartea românească", 1978.

Ceremonial
purificare

Poezia este, in egală 
măsuță, limbaj speci
fic care exprimă omul 
și lumea dar și moda
litate de a acționa a- 
supra omului și lumii. 
Această frază, aparți- 
nind — să spunem 
așa — programului 
poeziei moderne, pre
supune efortul comu- 
ri"ării 
renunțarea. în 
mă’ură. la „tropi", in 
vederea transmiterii 

o' ■■■•■ experfenfe dr 
cunoaștere

cartea
de poezie

rin eseu) are loc și mișcarea inversă, de Închi
dere și incifrare, urmare a considerării limba
jului poetic drept scop in sine, destinat să se 
comunice și apoi să comunice. Este, spre exem
plu, cazul poeziei lui Ion Mircea*). Poetul cultivă, 
In descendență mallarmeană. un lirism al ab
senței, in care numele obiectelor evocate sint 
Însoțite de determinant negativi, anulatori, 
existența lor imaginară fiind atestată doar de 
prezența in limbaj : „Treci prin fața unui rece 
cristal / și prin voalul cristalin se Întoarce un 
fum / către un tufiș / ars de demult // Aleea 
circulară, amintire pură / cind stirvul unei pă
sări (numai gheață înstelată) / sub hipnoza ce
rului / se descompune și Înaintează (s.n.) 
Sintaxa eliptică, dificilă, ipostaziază stări in
certe, intre anxietate și melancolie, circumscrise 
in imagini de sorginte surrealistă. In care au
torul excelează : „o pipă de glucoeă”, „rame 
Înalte, de aur și mentă”, „trestie de sare", „clo
potul de pinză", „un arbore imens de șpan", etc. 
Ion Mircea nu este, insă, un producător de se
rie, ci un rafinat al parfumurilor secrete, ema
nate de cuvintele aduse in stare de grație, un 
creator de alcătuiri fragile, imponderabile, de 
o frumusețe stranie : „Lingură de aur in văz
duh. Te oglindești, / cum o scoică sculptează 
oceanul, în gușa, in depresiunea ei galbenă, in 
elegia candelabrului / o frază de miere, o guașă 
pe talpa zeului, / nefimd intru totul lumină, / 
această carență Înflorește in memorie / acest 
prinos al ființei împodobind țărina". Sint ima
gini în care funcția referențială a limbajului 
devine subsidiară sau dispare, lăsind loc deplin 
funcției sale emotive. în acest spațiu, emina
mente poetic, (uneori doar, poetizant) se întru
pează „lumea" poeziei lui Ion Mircea. O lume 
eterică, aburoasă, care abia incepe să fie, pen
tru ca apoi să se destrame pe neștiute, ca-n 
vis : „Altădată-n vis / concepeam un foc mai 
pur, / focul / văzut printr-un perete străveziu 
/ de apă, numai lumina focului. Pe flamele / 
mai înalte, pîlpîie fragile / libelula de dimen
siunile pelicanului, / pelicanul cît fregata. / fre
gata peste Purpura Lebedei / Mai departe ni
mic. La trezire / îmi era frig.” Principiul do
minant al universului său poetic este incertitu
dinea, reflex al unei sensibilități retractile, te
mătoare, care aproximează doar contururi vagi 
ale obiectelor, sugerează fără a numi sau taci- 
frează. pentru a se apăra De aceea, Încercarea 
de a pătrunde dincolo de vizibil, in profunzimile 
bănuite ale textului, intlmpină rezistența sim
bolurilor ermetice. Orgolios și sceptic (san doar 
precaut) poetul suspendă sensurile, oficiind une
ori sibilinic. Totuși, dincolo de atmosfera învă
luitoare a versurilor, de muzicalitatea lor sub
tilă. de rafinamentul picturaL se deslușește sub
teran nucleul afectiv către care imagini e coo- 
verg cosmotic. Acel „dor de moarte" emtaeaciaa 
prin care poezia hli Ion Mircea capătă semni
ficația tulburătoare a unui ritual de purificare, 
prin cuvint, Înaintea „marii treceri*.

tainele de atitea ori căutate și mereu ascunse 
ale legăturilor definitive dintre om și univers. 
Ceea ce nu e puțin lucru. Imaginea nu e nici
odată obosită de gravitate sau de tragism, e doar 
uneori ușor rigoristă, alteori ființă din cine știe 
ce rațiuni tematice. Itinerariul tonalităților este 
deosebit de la un ciclu la altul, de la o „virstă" 
la alta. In primele serii de poeme versul e une
ori neinchegat. alteori timid, apoi imaginea de
pinde parcă mai puternic de simbol și cercul 
pare să se Închidă de fiecare dată in jurul sem
nificației. Deci, privirea naște existența și o 
tace cu vin t, iar ochiul are cind tristețea de a 
anula, cind bucuria de a pune in valoare sem
nele care fac poezia : „Ceața care coboară / 
Este pleoapa ta •' Lăsată somnoroasă peste 
lume ? / Lumea visează / Dincolo de ea / Și 
numai eu am foct uitată / Trează / Anume / 
Să văd cum aomoul / Curge-n moarte bun, / 
Neschimbător, / Ca un izvor / Care apune-n 
mare, / Ca stele care apun / Cuprinse-ncet. în
cet de soare ? / Să văd cum moartea limpede. 
/ Din cind in cind. / Se tulbură visir.d / Uăn 
pustii / înlăcrimat și mut / Ca să pot intinde 
/ O gură tremurată spre sărut / Cu buze-nvine- 
țite de cuvinte".

Starea lirică rețfcoută aproape că înlătură 
orice mari elanuri metaforice și in mod foarte 
sigur seninul cuvintelor exclude orice urmă de 
cinism, lăsind doar candoare acestei priviri visă
toare, pornită să cutreiere și să redea lumii fața 
ei verbală. Grea lenlauvă. adesea rătăcită in 
sentimentele calde față de vibrația vieții și a 
secundelor.

Univers mirific, subminat, ca și la Dimov și 
Brumaru, de ironia conștiinței lucide. Toate 
nostalgiile poetului sint cuprinse in noul său vo
lum : nostalgia copilăriei, a existenței patriar
hale, a naturii, a poeziei. Descriptivismul prozaic 
contrapunctat liric coexistă cu evaziunea în re
verie, pe care ironia tinde permanent să o îm
pingă spre disoluție. Notația frustă este însoțită 
de alunecări metaforice („curind cocoșul sparge 
culoarea neagră din hambare / și soarele va în
flori între coarnele taurului"). Formele liricii lui 
Petre Stoica coexistă intr-o relație de subminare 
reciprocă, in care sint accentuate succesiv. Este, 
aceasta, caracteristica predominantă a volumu
lui. in care se păstrează procedeul enumerării 
și al acumulării, mutațiile producindu-se nu în 
ordinea expresiei, dt la nivelul trăirii, ca nuanță.

Sultana Craia
") Petre Stoica : „Un potop de simpatii". Edi

tura „Cartea Românească", 1978.

Un univers
baroc

Ioana Crețulescu

î _C«*e mat

Contrapunct 
liric

itaB de L !ui Petre Stoica •)
ibttW aadh^' •.-■ cadril! aceluiași re- 
șr.TyA». poetree. oropr-.u volumelor 
precedente, je ttJtitnti am. poetul dă 

unu: arri «ertunent al „degradării" _ 
Xrk£ : re imprima, in volu-

■uaca at i«oa|i. tonalități elegiace.

Poezia ultimului vo
lum*) al lui Horia Zi
lieru se Înscrie in acea 
constantă a spirituali
tății artei europene — 
atitudinea „manieris
tă", barocă. Lumea de
vine in paginile cărții 
voit deformată, supra- 
reală, abstractă, pen
tru a uimi și incinta, 
dar și pentru artificiul 
creator de valoare po
etică. Poetul este un 
„personaj" compus 
pentru spectacolul ales 
si poeziei — un „il cor- 
tegiano" ce disprețu

iește cu noblețe existența lipsită de complicații. 
El este totodată cel chemat să îmbine in versurile 
sale elementele Îndepărtate și contrarii („dis
cordia concors"). Scrisul său ține de „terribilită" 
și „bella maniera" in care simbolul, metafora 
devin „hieroglife" : semne pentru altceva, enig
matic. Motivele poetice sint bivalente, incifrarea 
e mai mult decit un joc, este o sporire a tainei 
și un refuz al clarității „non-poetice". „Hierogli
fa* fiului este ambiguă. Rareori fiul este mai mult 
decit un martor al suferinței poetice și atunci 
asistăm la un rit străvechi inlțiatic : „cristalele- 
i.-.țelepce să-ți arate : / legendă, basm, mindrie 
și povață Bătrinul meu l-a părăsit odată / ca 
pe-ua cuțit de jertfă-n punea moartă, / a-nchis 
cu fimtd o Krăvecbe sparte*.

Imperea e mitică fie :n pianul timpului isto- ~ 
rie. fie . cei afișai, cosmoț^Oc. Referentul dis
pare rfă. tM ORtecD iimga'. emblematic, -ua 
-:d se poate fi JCefir* ------"riird rr-o-p ta-

* Jtz ești «oral ateu zJiou '
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care conoara
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imediate, prin 
bună
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r portica. 

te fiaa te aaaaal de»- 
coperirii S-mboo/— car* s^>*ie <ăe t -o*
Așa se face că necv—Tea A ie: •) o
ciudată dortatî taefrwe aațuasM aproape rti- 
rui:oare. car» se așează pe o a „pri
virii". J*rit aea au este o zexizate Fob aoorde 
poeziei, ea este r^zr. crea-^area tema aem:- 
bue. prin octi:ul aceta . - nțhi" aj car-
desface p reface tm tr-vera d» $i
credințe. Ati-reva e<e koaă eararier-stac acestei

flectâ cum f-ar po’^a c~de, c: t-rr.:’e parcă 
st-rr-.-... «emr.» aîe proce-=aw ea. iar przvtiee 7» 
recompune dtrdsi-Le mțiaeea. sretm ri năv-âr.â 
mereu șt penOro eetee se-t-ur.rr-rf sau r-area 
ccfespunză-usarr ; ape. -«adearva. poe4e chiar 
prea cop-.kan-â. dar k».-A decer.:â
parcă dinti-t votcă reținere : m fiae Mnottii al 
acestei prism care tortade sub piecepă -lemer- 
teie pentru a naște nu tw. d der h~j. in 
sensul mutării imag:n:i ta trăire : „N-j iocrâz- 
nesc să tadud o eLpă ochii / de teamă ' să nu 
zdrobesc talre pleoape tamea. / să n-o aud sfă- 
rimtadu-ae cu ^omof l a o alună intie tficti. 
/ Cit timp voi ma- putea fura din aoann ? / Cit 
timp o vot ma: ține in vt-ță 7 / Privesc cu dis
perare / și mi-e riineste mite de universul fără 
apărare < Ce va pieri in ochiul meu închis.' 
(Ochiul teehisl. Ceea ce privirea trans formă ta 
existență devine ta vers confesiune, o confe
siune mai caldă «au mai severă, ta funcue de 
starea transmisă, o confesiune care încrede În
totdeauna o noțiune ; noțiunea nu va fi concluzie 
sau poate va fi. oricum lucrul este fără impor
tanță pentru că lirismul nu poate fi notional. 
Teza deci, dacă teză este, rămine doar o imagine 
sau există virtual prin imaginea ei : „Adusă la 
marea judecată ' Care oe termină prin trimite
rea pe pămint, ' Eu, găsită nevinovată. I Am 
primit dreptul > Să mă aleg pe mine, / Dar nu 
bărbat și nu femeie. / Și nid animal n-am vrut 
să fiu / Și nid o pasăre, și nici o plantă. / Se 
aud secundele c&zind / Din marele drept de a 
alege. / Se aud lovindu-se de piatră : / Nu, 
nu. nu, nu. / Zadarnic adusă la judecată, 
/ Zadarnic nevinovată”. Sigur că imaginea poate 
pierde astfel accente estetice și nu o dată se ta- 
timplă astfel dar ideea. noțiunea capătă cu si
guranță un echilibru poetic. Aici fusese opțiu
nea in sine, altădată va fi ridicolul, altădată 
puritatea mult visată, sau timpul, durata, con
tinuitatea, neputința, inutilitatea, căutarea, 
ideea dc cuplu, cuvîntul. iată riteva din temele 
predilecte a'e acestei poezii care se vrea legă- 
mint de supunere față de viață și natură, față 
de om și suflet, față de cuvîntul devenit poem. 
Pentru un asemenea legămint stările diferă și 
totuși alcătuiesc laolaltă o frumoasă statornicie. 
De la un orgoliu copilăros și tandru pentru a ști 
sau a putea la sentimentul că doar candoarea și 
albul pot sprijini lumea, de la credința in co- 
borirea din atitea generații la duioșia orgolioasă 
fată âe mormintele străbunilor sau la acea stare 

l<or demlurgică în care eul se su- 
toate lucrurile lumii, de la creș-

s pină la descreștere și moarte, 
somnului creator de imagini pure 

■^jl'are dezleagă semnele și nuanțele 
^.eastă poezie pare să înconjoare

(•te* «terii dz grote», re- 
octtei «teoB» doteateșe- 

r_ v. ■ oMrtM • •-, «

‘pa OK?a teattega

Fote de volumele 
precedente. ta care 
■jbitmal afectiv pro
iecta an fascicul poe
tizau! ov.. .ra obiecte
lor. osigurind o anume 
mr ținui ta te a stării 
lirice >i o iluminare 
iriienoarâ. ta noul vo- 
î’-ca transfigurarea se 
rizlizezză peta con- 
traponc: tine opus
„descrierii" cu valoare 
emoțională negativă 
sau nulă. Fluxul filmic 
a! Imaginilor unui bu
fet sătesc este Între
rupt astfel : „timpul 
deșartă diamantele false și diamantele ade
vărate". In general Insă, contrapunctul tater-.-.ne 
in final printr-un singur vers a căru: greutate 
echiubrează prin opoziție întreaga poemă. (Ba
lotai seara. In preajma baletului). Contrapunctul 
confruntă un spațiu degradat cu un teritoriu 
poetic, vizibil printr-o breșă in masa poemei, cu 
efect emoțional implicit

Prozaismul nu este de obicei Ia Petre Stoica 
un refuz al emoției, ci, dimpotrivă, nostalgia et 
Dacă ta volumele anterioare poezia era desco
perită in „tainele zilei umile", in acest volum ea 
se regăsește numai intr-un spațiu al imaginaru
lui ți al reveriei purtind amprenta frecventării 
reprezentărilor expresioniste de diferite nuanțe : 
„O poiană cu iarbă uscată / și mulțimi de cai de 
toate culorile / clopoțli de la git le sint adiați / 
de suflările îngerilor veghind in copaci".

Ironicul desuet-liric și modem-anxioa nutrește 
o constantă aspirație spre puritate, spre vibrația 
infimă, prezentă și în acest volum al nuanțelor 
Înăsprite : „Unghiile fecioarei sint acum atit de 
curate / și privirile ei atit de adinei și de tulburi 
Incit / pină și melcul se oprește ta drumul lui 
spre infinit / ascultind cu coarnele Înfiorate 
desprinderea unor funii lungi de argint".

Petre Stoica este un poet cu vocația idilicului, 
desigur într-o formă modernă și nu netulburat, 
al cărui ideal nemărturisit este un univers popu
lat de reprezentări infantile, lume pură și ilu
minată, in care miracolul să fie ordinea natu
rală și definitivă : „Pe cimp iepurii dansau în 
cinstea vinătoiilor polca / c sanie cu patru cai 
ducea la o nuntă pe zina pădurilor / în hățiș un 
lup pansa și mîngiia o oaie rănită / în gura omu
lui de zăpadă înflorea un trandafir / ciorile risi
peau pretutindeni nuci învelite-n staniol / sol
dați de promoroacă luptau cu soldați de turtă 
dulce / pe rîul înghețat o știucă învăța patinajul 
artistic / șl bucuroasă de bucuria și de minuna
rea copiilor / noaptea nu mai coborî niciodată".

prin văfie fierbinți / 
ân părsgi / lovind c-un spic o- 

t^ziie de *. Demente biblice (tată-fiu, 
«pcu. răstignire, asin, bethieem) se intilnesc cu 
gesturi magice păgine (_e orbul in arhaicele 
p-.ei ' cu dreapta mile! pipăind in mine / bobul de 
griu si mana de albine intr-o ritualică naș
tere de sine in care poetul moare spre a se-năl- 
ta (_E moarte ? Naștere ? Sînt amtadouă ?“). 
Fiol-tată. seere-lnnă sint perechi unite in meta
foră după legile alchimiei poetice. Hieroglifa 
fiolei se îmbină cu cea a griului („Ești pruncul- 
griu") motivul poetic cel mai frecvent (bob, 
spice, coacere, pline). Decodarea simbolurilor nu 
este cea mai fericită cale de apropiere de poezia 
lui Horia Zilieru „clarobscurul" fiindu-1 necesar 
(„Nu știe nimeni drumul să-mi arate/ spre bo
bul pus in casa unei plini / și-n căutarea unor 
alte miini / se smulg din cuie mlinile curate.") 
Sensurile sint multiple dar toate converg spre 
*deea creațieL a lnsămlnțăril șl a rodirii, a coa
cerii și pirgului și spre existenta poetică : „E ju
mătatea vieții secerată. / prea bine văd deșertul 
fără spice / și magii vin vorbirea să-mi ridice / 
abia sufli nd cenușa-nfricoșată*. Cele două chei 
poetice țin Insă mai mult de luciditate specula
tivă. de cerebralitatea actului creației. Adevărata 
obsesie a cărții este tema marții tratată și ea in 
spiritul baroc al unei prezente enigmatice in lu
mea poetului, ca o perpetuă trăire In moarte 
(jnonr viviendo"). Fără a fi tragică sau patetică 
această învățare a muririi (ca la Arghezi) este 
vizibilă pretutindeni prin recuzita ei tradițională 
creiad nu rareori un decor macabru salvat de la 
desuetudine prin gesticulația poetului — per
sonaj si prin intensitatea imaginilor. Se reali
zează astfel o mască becovian-stmbolistă a ră
tăcirii delirante printre semnele mortuare, poe
tul interpretind un rol Intr-un spectacol regizat 
de el tnsuși ta care convenția cu spectatorul- 
martor este necesară. Dincolo de ceremonialul . 
poetic, moartea rămine tema obsesională a uni
versului volumului. Treci nd de acest nivel al 
poeziei. ..hermeneutica* Intîlnește In profunzime 

reveria materială" a foculnL („Cine ți-a spus 
că-i Îngerul trimis f un paradis de focuri să-ți 
arate 7“ : „Puterea pleacă si se nalță rugul / 
si după rug o sabie ia locul / și blind și milos
tiv prin carne focul / rupind lințoliul îsi im- 
pîtată plugul") O lume a căldurii și văpăilor 
trăiește in această zonă ascunsă : „Pămintu! a 
născut un spic de foc ; / puterea lui imi curge- 
acum prin vine / și se ridică din pămtntul gol 
/ semănătorii ingropați ta tine / și-un miros cald 
de pirgă urcă-n cer / din limba arsă tatr-o altă 
lege / ri-n rugul tău încătușat alerg / precum 
un roi in fname._“ Focul nu e pustiitor ci blind 
(..obscurul frate : focul" : „i-e dor de blinda 
spicului dogoare t șl in blindețea focului cel 
mare_”) combustiile stat vitale, elementele par
ticipă la o nuntă sacră : „in stinga-i focul — 
mire ta trufie. / cenușa-n dreapta stă ca o mi
reasă." Alte cuvinte trădează prin frecvență și 
funcționalitate autenticitatea reveriei : vatra, 
fierbințeala („devine vatră și-adăpost fierbinte, 
/ conturul unei inimi In genune."), rugul, vă
paia („Văd legătura Intre lut și cer : / un griu 
ceresc ta mari beții de rug*), arderea („Ce griu 
curat / va fi să ardem la a doua nuntă"), ce
nușa (..Sămtața-n moarte cere dezlegare / să 
săvirșească arderea de tot / lăsind ta noi cenușa 
roditoare."). Culoarea roșie învăluie arderea 
poetică și ta spiritul manierist al artificiului și 
paginile cărții stat colorate suav ta roșiatic. 
Versurile cultivă muzicalul, transformînd dis
continuitatea limbajului ta cantabilitate fluidă. 
Rostirea e hieratică cu unele asprimi argheziene. 
Tablourile „votive" ale poetului stat mai potri
vite ta cadrul broderiilor abstracte ta piatra 
„Curții de Argeș" si mal puțin al „naivelor" 
fresce moldovene. Arabescul poemelor cu lucră
tura lor de filigran și proliferare orientală a 
ornamentului 11 înscrie pe Horia Zilieru in acel 
tip de sensibilitate barocă ror/ // /'
rat de Dimitrie Cantemir. sni<’“* tu 3CSI

„«a

Spiritul problematic 
modern și tensiunile 
umanismului acestui 
sfîrșit de secol, trăind 
deopotrivă fervoarea 
cunoașterii și idealul 
imaculării, au redes
coperit virtuțile ori 
vraja oglinzii (Zauber 
der Spiegels) ca spa
țiu al răsfrîngerilor 
multiple și enclavă 
pură a răsfrîngerilor 
de tot felul. Artistul 
contemporan trage 
consecințe profunde 
din identificarea artei 
cu o oglindire a lucru
rilor, săvîrșită de Platon, îmbrățișînd totodată 
credința lui Leonardo, pentru care „oglinda este 

maestrul nostru". Circumscrisă între aceste două 
linii de forță, poezia din ultima carte a lui Vasile 
Nicolescu Intilnire în oglindă *) nu se reduce la 
un autoportret nostalgic în oglindă ori la o nar
cisiacă contemplare, cum am putea fi tentați să 
credem, citind poemul ce dă titlul volumului : 
„De cind nu te-am mai văzut, / doamne, cît de 
mult te-ai schimbat /.../ părul tău e-o bucată 
alburie de nor / în care dorm visele îngându
rate / cu mîinile deasupra capului". Creația este 
asumată, deci, în ipostaza ei de oglindire a lu
crurilor. Poezia devine un univers al răsfrînge
rilor realului, o dezvăluire adesea violentă ori 
alegorică a luminilor și umbrelor acestuia (New- 
Y’ork ; Pe un motiv irlandez ; Iarmaroc ; Căpri
oară traversind noaptea etc.) Ea delimitează in 
același timp un spațiu dimensionat preponderent 
de morfologii și nu de seisme psihologice, acu- 
mulind priveliști fragmentare ale unei lumi mo- 
zaicate in care „puzderia misterioasă a forme
lor" „caută mereu alte forme" (Petreceri).

Ce rosturi atribuie poetul acestei „întîlniri în 
oglindă" ? De conexiune, de ciocnire a realului, 
de biciuire și scoatere la lumină a adevărurilor 
lui, de unire a disparatelor (concordia discors) 
pentru o nouă luminare a fiecărui element acu
mulat, aglutinat, confruntat cu contrariile lui. 
Asistăm la un adevărat proces al realului in 
acest ultim volum al lui Vasile Nicolescu, în 
care metaforele sint și martori și judecători ai 
lumii. Căci oglinda oferă un tărim „ciudatei ex
pansiuni a lucrurilor". în ea încap fața și rever
sul lumilor, tărîmul realului și cel al visului, 
identitățile proteice ale creației. Atras de legile 
date de phantasia (Quasi una fantasia) și nu de 
cele ale mimesis-ului, poetul poate fi astfel un 
modulator de vise (Pe Acropole), un reconstitui- 
tor al realului. Iar poezia se naște din vîrtejul 
metaforelor, din gloria imaginilor in ciorchine 
ca răsfrîngere a lucrurilor și ființelor intr-o mul
titudine de oglinzi. Fiecare din ele — o altă 
perspectivă din care pot fi văzute lucrurile, fi
ințele, stările de spirit, sentimentele. Lumea nu 
e cunoscută și înțeleasă cu ajutorul unei per
spective unice (clasică) ci se lasă reconstituită 
cu ajutorul unui șir nesfîrșit de priviri : „Modu- 
lînd vise, privirile sosesc fără / întrerupere de 
pretutindeni, / ca păsările și pulberea nevăzută 
a cerului, / ca norii nestatornici, ca semințele și 
sporii...". (Pe Acropole). Mijloacele acestor pri
viri ne trimit la madrigal. Aceeași secvență a 
realului e pusă sub lentile diferite, cintată pe 
voci diferite, după legi complicate ale contra
punctului și sincretismului fonic. Poemul e un 
adevărat madrigal al privirilor. Un șir nesfirșit 
de metafore (voci) neașteptate definesc cărțile in 
poemul Seisme. în New-York ne lovim de un 
adevărat mozaic de metafore. Orașul e văzut și 
cîntat de voci diferite ce sună ca un „avertis
ment" ori ca o prevestire, lăsind să se audă 
„strigătul" și „minunea" înscenind o adevărată 
„alegorie a disperării", corală. în Chipuri, mul
tiple răsfrîngeri reconstituie „cina de taină a 
părinților" într-o imagine intim-biografică de 
tonalitate elegiacă. Dimensiuni e un semnal de 
alarmă tras in fața relativismului unităților de 
măsură. Poetul se relevă a fi mai puțin un cîn- 
tăreț solitar. El e omul-orchestră, stăpin pe mai 
multe portative și instrumente de a cinta lumea. 
Sonuri diafane se intilnesc cu cele violente, fra
zările dulci stau alături de cele voit stridente.

Același poem poate uni, intr-un dialog sinco
pat. purul și ’rotescuL elegia și blestemul, șoap
ta și strigătul expresionist. Sint exemplare in 
acest oens Căprioara Iraverslrd noaptea. Tremu- 
- —ere, PasAn, ( «oot Metaforele răsfring rea
lități cootr-’-e : ochii pori ai căprioarei, ca două 
răni de tagei transparente văd „Gunoiul lumii 
scurs ta patrupede".

Poemul Clopot, născut dintr-o adevărată ava
lanșă de metafore, e un adevărat peisaj al lim
bajului dezlănțuit pentru a umple albia de posi
bile semnificații ale unui lucru. Există o ade
vărată „artă a rațiunii" în aceste fintîni arte
ziene ale metaforelor, stăpină pe artele poetice 
baroce, manieriste ori suprarealiste. Vasile Ni
colescu exploatează in Intilnire in oglindă posi
bilele unei lumi, „sufletul invizibil" al lucrurilor.

Poemele scot la lumină virtualitatea și tainele 
realului. Aproape fiecare poem poate fi dat ca 
exemplu pentru asumarea acelei „frumuseți tăr
cate" ori „multicolore" invocate de G. M. Hop
kins intr-un poem celebru, cuprins de Vasile 
Nicolescu în cea de a doua secțiune a volumului 
său, unde poetul propune interpretări din Spen
der, Supervielle, Apollinaire, Vallejo, Lorca, 
Aiken și Desnos. Aceste interpretări eviden
țiază și tipologia artistică de care e atras Vasile 
Nicolescu. Fiecare din cele patru cicluri ale vo
lumului, Seisme, Quasi una fantasia, Patria lă
untrică, Pasăre, deschide mai multe ferestre 
asupra unei lumi multicolore, în care luptă răul 
și binele, noaptea și ziua, frumosul și uritul, dra
gostea și ura. Poezia, nicicind un tablou pasiv al 
realului se arată a fi o instanță ce condamnă 
macularea, servitutile, trădarea, cinismul, mon
ștrii realului născuți din somnul rațiunii. Poezia 
lui Vasile Nicolescu, departe de a rămîne o ciu
dată expansiune a lucrurilor născute de închi
puire, o cascadă de metafore rare, se relevă a fi 
și o veghe, o atitudine, o opțiune morală. Oglin
da se arată a fi mai mult decit un spațiu al răs
frîngerilor optice, un loc de intilnire a cîtorva 
adevăruri și speranțe dragi poetului, legate de 
o „lume diafană", ce trebuie apărată, salvată de 
maculare și distrugere. Numite cu atita pregnan
ță in Rugă de crin ori in Dacă aș fi lebădă. 
___________ Doina Uricariu

*) Vasile Nicolescu : „Intilnire în oglindă". Edi
tura „Eminescu", 19*8.

Mircea Ivănescu
Urmare din pag. 1

privește fără să spună nimic, cum noi / ne 
pierdem șirul gîndurilor..."

Meserie ocultă, povara asta de a scrie poezii. 
Insă dacă te-apucă năbădăile, trebuie 8~o duci 
pină la capătul infringerii. Să scrii mereu în
seamnă să umbli îmbrăcat in hamurile morții. 
Dar ai început ți in clipa aceea e mult prea 
tirziu să te lăți. Mopete țtie lucrul acesta muh 
prea bine ți îl numețte Jocul de-a Sanseveri- 
na :

.... Și eu surîd — dar e un surîs fals, / ade
văratul suris e cel cu care ea-și urmează / 
gîndurile, și spre mine-și întoarce absența, / și 
totul continuă..."

Mircea dezmoțtenețte cuvîntul de toate fruc
tele livezii. Din toate bucuriile ii lasă numai 
una : înțelepciunea vintului de seară. De la 
americanii Fitzgerald, Faulkner, Truman Capo
te, pe care i-a tradus cu pasiune, a împrumu
tat un lemn straniu, puțin neurastenic — lemn 
pentru scaune episcopale sau pentru viori ca 
aceea la care cinta Bacovia, spre asfințit.

Mopete nu invocă pe nicăieri florile. O pi- 
sică-i culege mereu gîndurile ți le trece strada 
ca pe nițte pale de fum. Citindu-l, simți că se 
face iarnă, îți ridici gulerul ți pleci la circiu
ma din colț. Niciodată la un han. Nicicind in
tre mozaicuri ți vitralii. Plouă — ți presimți 
nebunia — primul pas din dansul ce va rupe 
echilibrul. Toate ploile sint numai peste bur
guri germanice Sau poate mă ințel, poate că 
ploile acestea nu sint altceva decit întunericul 

«//{(MV /'
HBM <wc»tei

•) Horia Zilieru : „Fiul lui E. 
Editura „Junimea", 1978.

Dan Alexandrr
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Preludii la Colocviul 
national de poezie
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CMKâ o poet* I

„Delosul poeziei”
L în privința poeziei de az; tre

buie să deosetam. cred, mire no— 
zia ce se tace și poezia ce «e ci
tește. Inutil să dovedesc dc re 
aceste două noțiuni nu se norspaa 
perfect Se scrie mu’.tă poezie u 
asta este bine pentru că poezia esse 
expresia vitalității sptrifiAa națio
nal. Ce om inteligent > «pos că tara 
in care miturile poeziei acoruxru* 
este condamnată să sufere de fn» ' 
Poezia este singele ei cald. riuL 
expresia libertății ei interzoore. ’• e 

numărul mare de poeți, mă : -r.
cărți care zac. necitite, in libri Nu

mă sperie, de aceea, 
însă numărul mare de 
putem pune totul pe seama publicului. Publicul românesc es*e 
bun. receptiv, cartea valoroasă este depistată și- In »asrv. 
n-avem de ce ne plînge în această privință. Publicul are 
exigențele si gustul lui și critica simpatetică, amicală no reu
șește întotdeauna să-i bage pe git orice carte de versuri. El 
preferă, uneori, pe clasici. Blaga fiind mai rontempoc an. în 
spirit, decit poetul care are. azi. 30 de ani și invirte ta oe- 
sfîrșit aceleași goale abstracțiuni. Un semn al timpului nostru 
e°te sincronizarea gustului public cu fenomenul literar actual 
Un bun poet de azi nu mai trebuie să aștepte 20—30 de ani 
pentru a fi înțeles și apreciat de generația următoare. Există, 
realmente, o foame pentru valorile noi. un efort rotoval al 
lectorului pentru a ține pas cu evotaua literaturii. Critica 
literară a avut și are rolul ei în acest proces. Ardoarea cu 
care ea a îmbrățișat cauza lirismului tînăr In ultimele decenii 
a dat roade. Un critic — nu este un secret — este și un fin 
pedagog al publicului, opiniile lui sint ascultate, urmate si. 
mai mult decit ne închipuim, opiniile critice formează gustul 
pentru poezie.

Poezia de azi o fac toate generațiile de poeți, unele 
dintre ele cu o evoluție spectaculoasă. Poezia anilor 
este opera a (cel puțin) trei generații, inclusiv aceea a 
marilor modele. Prezența spirituală a Iui Blaga a fost (si 
continuă să fie și azi) puternică in literatura contemporană, 
o veritabilă „școală” s-a desprins din versurile lui postume. 
Au apărut, evident, și bufonii, imitatorii, făcătorii de meta
fore vaste. înronătnare. misterioase. _Rl»“ismul" se poartă, 
va trece desigur, pentru că modele mor tinere.

O tendință in poezia actuală este aceea care asumă llvrneal 
și-l transformă în obiect de reflecție Hrieă- Am scris mai de
mult despre acest fenomen, el este viu si cu efecte remarcabi
le în citeva cazuri. Tn genere, n-am putea snune există un 
stil dominant „manierismul*, de care vorbește critica, fiind o 
formă de a accepta toate formele. Poeții tineri iau în ris 
miturile poeziei dar noi știm. deja, că desensibilizarea uni
versului duce Ia o nouă formă de mitizare în artă. Mulți din
tre „ironicii" de azi vor evolua probabil spre lirica ..meta
fizică". pentru că acolo unde nu există puțină „metafizică" 
(în sens etimologic) nu există poezie mare.

N-aș vrea să vorbesc despre stilurile deia constituite și nici 
despre creatorii lor. Mai interesant este de văzut lirismul ce 
se constituie sub ochii noștri. Ce se observă imediat este (in 
afara „livrescului", bufoneriei fine, „manierismului" acceDtat 
voluntar. îndepărtarea de marile modele) o mare mobilitate 
a spiritului creator. Poetul din anii ’60 trecea printr-o criză 
de identitate și transforma poezia intr-un obiect al poeziei. 
Poetul foarte tînăr de azi încercuiește cu ironie și această 
iDostază și caută nu o identitate, ci o mască acceptabilă. 
Uneori optează pentru masca gravității. Cea mai nesuferită 
(pentru mine) este masca intelectualității tenebroase. Micii 
filozofi lirici cu ochii dați peste cap. sterpi și inutili ca două 
vase sparte, îmi plac poeții vieții urbane. îmi plac și „pădu
roșii". poeții inițiatici, oraculari, „imnici", aceia care trag 
după ei miturile vechi, nu-mi spun însă nimic izmenitele ver
suri care glosează în marginea miturilor si trivializează. în 
genere, orice temă prin lipsa de talent Poezia care afec
tează poezia gravă este, dintre toate formele de mistificație, 
cea mat rea. Nu-i 
curajează, o laudă, 
pretențioase.

Poezia de mîine ?
ieri, ce să mai zicem, atunci, despre poezia de miine T! Ce 
putem spera este ca poezia să nu moară. Unii cred că poezia 
a și început să moară, într-o concurență neloială cu valorile 
materiale. Dar nu cred. Macedonski putea spune care va 15 
poezia viitorului. Criticul din 1973 și-a pierdut harul divina- 
toriu. Observînd ceea ce se petrece in proză Cin toarcerea la 
epic) ne putem, totuși, hazarda : poezia se va întoarce la 
elemente, după ce va epuiza toate formele îndepărtării de ele.

2. Critica de poezie este bună, atentă, generoasă, in ciu
da a ceea ce spun unii autori nemulțumiți (suferință e- 
ternă) de felul în care sint primite cărțile lor. Tinerii, 
în orice caz, n-au de ce se plinge. Mircea Iorgulescu a publi
cat. recent, un volum 
terți, țin o cronică a 
adinei, și am auzit 
voci minioase. Daniela 
de „poezia feminină" 
sultă. înțeleg că 
fie considerate „feminine" și, în 
deosebire pe acest plan. însă problema nu este dacă versurile 
sint feminine sau nefeminine, problema este dacă versurile au 
sau nu valoare. Fuga de temele „feminității* nu inwamnă. 
automat, un spor de profunzime. Am motive să cred că dim
potrivă... Curioasă această optică anti-feministă la -citeva au
toare de azi. iritate in chip absurd de o formulă care exprimă 
nu o judecată de valoare ci o judecată de existență.

Alt simptom este agresiunea față de critică. Am citit, iarăși, 
niște articole în care autorii de versuri (printre ei, n-am ce 
face ! cîțiva autori cu nume feminine 0 ceartă critica. în ima
ginația lor, ar trebui să ne inbulzim toți cind apare o carte și. 
dacă se poate, să ne sfîșiem între noi pentru a putea scrie cei 
dinții despre ea. A scrie Înseamnă a elogia. N-am aceeași vi
ziune. Cartea de poezie poate fi comentată oricind și nu cu ne
cesitate de către toți criticii unei epoci. Luarea de guler, pe 
stradă, a unui critic și somarea lui de a scrie despre fine 
este o probă de lipsă de demnitate greu de acceptat în ge
nere. agresarea criticii este un semn de neintelectualitate. 
Observ că la 30 de ani unii autori de volume de versun sint 
deja furioși, dezamăgiți și. la primul prilej, dau in cap criticii 
contemporane cu eternele exemple : Maiorescu. Lovinescu. 
Câlinescu. Cu gindul, nemărturisit, că dacă acești critici ar fi 
în viață s-ar îmbulzi să-i laude— Am motive să mă îndoiesc.

Mă despart de L. Ulici tn ideea că există, azi, o pro
moție fără critici, pentru că, sincer vorbind, nu cred în 
posibilitatea acestei ecuații literare. Acolo unde există poeți 
există, neapărat, și critici. Iar dacă unii poeți n-au reușit să 
se impună, s-ar putea, iarăși, să nu fie de vină numai cri
tica literară. Critica română de azi are multe păcate, de unul 
însă, cu siguranță, este scutită : lipsa de generozitate. Cri
tica este generoasă, ..atașantă". „simpatizantă*. Evident, cri
tica, nu toti criticii. tn literatură principiul unanimității este 
suspect.

Poetul Adrian Popescu, pe care îl prețuiesc (pe el si. tn 
genere, pe poeții din grupul ..Echinox*, condus de doi inte- 
ligenti și 
întreabă 
scriu rar 
nu țin o 
tru că mi-ar displăcea. Scriu cind pot și cind reușesc să pun 
mina pe o carte mai bună de versuri. Mă resemnez cu ideea 
că cel dinții comentator nu este, cu necesitate, și cel mal 
profund. Literatura este spațiul posibilităților nelimitate. Caut 
alte forme de a scrie și, pe masa mea de lucru, se află in 
pregătire volumul al lll-lea din Scriitorii români de azi. El 
este dedicat, cu precădere, noilot promoții de scriitori. Sper 
că in acest fel să prind din urmă pe confrații mei mai iuți de 
picior.

înțeleg deloc pe confrații care o in- 
făcînd o detestabilă curte artificialității

De-abia ne înțelegem asupra poeziei de

masiv despre ei. Alți critici, compe- 
debuturilor.

chiar
Crăsnaru 
văzind

poetesele

însă sint nemulțumiri 
în această revistă citeva 
este supărată că se vorbește 
in această formulă o in- 
noastre nu mai vor să 
genere, să nu se mai facă o

talentati critici : Ion Pop și Marian Papahagi). se 
intr-un număr recent din „Luceafărul- pentru ce 
despre noile promoții de poeți. Scriu rar pentru că 
„cronică literară” la nici o revistă. și asta nu pen-

Eugen Simion

Poezia 
de Azi

Si de Mîine
Spiritul poeților Risrur'lc poetizării

sâ fit supus poeților
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fieutai i ae cere aM tatanealâ.

Mircea Martin

De la o promoție la alta
Receptarea critică. Chiar dacă 

resurecția lirismului în poezia pro
moției 60 nu a fost determinată de 
acțiunea criticii este incontestabil 
că afirmarea poeților din această 
promoție (ca, de altfel, și a proza
torilor) a întilnit în consens opi
nia critică și că se poate vorbi cel 
puțin la începutul deceniului al 
șaptelea, de existența unei per
severente critici de susținere. Paul 
Georgescu, Lucian Raicu, S. Da
mian, iar. mai apoi. Valeriu Cris

tea. Nicolae Manolescu, Mircea Martin. Eugen Simion, Mihai 
Ungheanu au intrat, unii mai mult, alții mai rar, in focul 
promovării poeziei tinere, și nu o dată entuziasmul. susținerii 
a concurat spiritului critic. Consecințele n-au intîrziat, cea 
mai importantă fiind o autoritară impunere in conștiința pu
blică a poeților apăruți intre 1960 și 1965. în legătură cu ei 
o critică de susținere nu mai era necesară și ar fi fost de 
așteptat nu dispariția acestei atitudini critice dar g schim
bare a „obiectului- ei. Ceea ce nu s-a intimplat și iată că 
poeții apăruți in a doua jumătate a deceniului respectiv, 
deși lansați, unii, destul de zgomotos nu au avut parte de o 
critică de susținere pe măsura ceței de care s-au bucurat 
congeneri: lor cu puțin timp inaînte. Critica. In chip para
doxal. continua să sostină pe autori: deja impuși fapt care 
a avut două urmări negative : a creat o falsă distanță între 
episodul X .chita Stănescu. Cezar Baltag. Grigore Hagiu, Ana 
Biar.diana. loan Alexandru. Adrian Păunescu. Constanța Bu- 
zea. Mari-. Sorescu. Petre Stoica. Anghel Dumbrăveanu etc 
și episodul Leonid Dimov. Mircea Ivânescu, Virgil Maziles- 
cu. Ileana Mălăr.cioiu. Marius Robescu. Angela Marinescu. 
Ion Drăganorj. Ion Cocota. Nicolae Prekpceanu. Dan Lau- 
rențiu. Ora- Ivânescu. Mircea Ciobanu, George Alboiu. Gh. 
Istrate etc. pe de o parte, și a intirziat exegeza operei celor 
dinții pe de alta (critica de susținere nu situează, nu face 
sinteză și nu ordonează : de aceea nu avem pină astăzi nici 
un studiu serios ți cuprinzător despre, bunăoară, poezia Iu- 
Niehita Stănescu. d numai articole).

Cu poeții promoției 7# i-toria e pe cale de a se repeta 
Insă intr-un chip vizibil diferit. Critica de susținere există 
dar o tac mai puțin (deopotrivă cantitativ și calitativ) cri
ticii și mai mult poeții înșiși, dinlăuntru! promoției sau din 
afara eL O anume tendință de dispersare in interior, moti
vată de accentuarea unor divergențe, altminteri firești, de 
ordin teocet.c dar și. vai. a altora de un ordin ca să zic așa 
mai „practic*. a făcut ca unitatea acestei promoții, in com
parare cu a promoției anterioare, să fie ca și inexistentă, 
de unde și dificultatea unei critici de susținere eficiente. Se 
produce apo: și o eroare de rang teoretic care împiedică 
justa evaluare critică a poeziei anilor 70 : in loc să fie pri
vită ca parte a generației de după 60. cum este firesc, și 
discutată ea atare, promoția 70 este socotită ■ ea. insăși o 
generație complet delimitată ; in toc să șe releve locul ei 
In cadrul mai larg al generației și. astfel, să se scoată la su
prafață corespondențele și dominantele care compun îm
preună personalitatea dinamică a promoției se caută mereu 
opoziția ia sine, ea și cum ir.tre cele două promoții n-ar 
exista decit o relație de paralelism in diacronie cind. de fapt 
«i de drept, relația e una de interferență în sincronie. Do
vadă simplă că așa stau lucrurile e influența reciprocă de- 
pistabîlă fără nici o greutate : găsim in cărțile poeților ti
neri elemente de univers poetic sau de modalitate poetică 
.proprii poeț.tor din promoția dinainte după cum găsim in 
cărțile mai nai ale acestora din urmă elemente ce caracteri
zează poezia tinerilor. Mi se pare o dublă eroare să consi
derăm. cum a încercat recent un confrate, că avem a face 
cu o ..generație Niehita Stănescu" și cu o „generație Mircea 
Dinescu* : 1. pentru că ambii tac parte în chip obiectiv și 
subiectiv din aceeași generație și 2. pentru că Niehita Stă
nescu reprezintă mai mult decit numele unui foarte bun 
poet al promoției M. el este, in fond, un constructor de 
limbaj poetic tn vreme ce Mircea Dinescu e un foarte bun 
poet in aria acestui limbaj.

în condițiile In care critica de susținere suferă, cum am 
văzut, de nesiguranță și inadecvare nu e de mirare că re
ceptarea critică elementară (recenzia) precum și critica in
tegratoare (studiul de sinteză) se arată unui ochi străin te
ribil de contradictorii. Sintem departe de consensul critic pe 
care-I obțineau poeții tineri din 60—65. Dacă diversitatea 
opinie: entice ar exprima o stare reală de ambiguitate va
lorică a poeziei (ceea oe este întrutotul posibil) ne-am mul
țumi să constatăm fenomenul și să sperăm intr-o clarificare. 
Mi-e teamă insă că această diversitate se bazează pe altceva 
decit pe faptul poetic propriu-zis. A spune despre un poet 
recunoscut ea pact de majoritatea criticilor in funcțiune că 
nu are pic de talent poate să fie o eroare de gust, o hiper
trofie a urge iutai critic sau o intuiție genială a gustului de 
mîine. primele două tolerabile iar a treia, in caz că s-ar 
dovedi exactă, aplaudabilă. Dar a opune poetului de mai sus 
numele unor „autor:" care n-au produs deocamdată nimic 
nu-i, cu siguranță, o dovadă de inteligență, ba dimpotrivă. 
A nu vecea poezia acolo unde este mi se pare mai grav 
decit a o vedea acolo unde nu este. Receptarea critică a 
poeziei scrise de poeții promoției 70 dă uneori Impresia pa
rodiei (_). Fără îndoială insă că. odată cu maturizarea pro
moției, cu ieșirea de sub drapelul de „poet tînăr", avantajos 
și dezavantajos in aproape egală măsură, acțiunea critică va 
renunța la plimbările lejere printre șiruri de poeți și se va 
ridica deasupra pentru o vedere verticală și completă. Deo
camdată promoția aceasta are mulți critici dar ii lipsește 
critica („.).

Laurențiu Ulici

pa-—A.țal de a da arrio* lor. interreețuJ-r. e*e.
un toe. a aituaftae s: “■ sens cwc?. Privită «Sa aceste 
„puncte*. poezia ro^anaaae* «te an ara. oa* fotiL retkzsă ia £ 
parte a rwttu- ff retetre de--xsztă „poezia urări*.

•'m-t Boeti ■•eri <*t»~nulă ennresxalxiî cted r»- 
plăcă G . nW~~~ ce • aatae*. rtflfi a» cită vreme exprimă o 
judecai de romssaîârz). tizără* ecte o expresie fără
nici a aceo^rre Etcmră. p-odoorf svt tolrfcrin ș> x! «oto 
mejȚriibtă. ?omar> r’ ..—zarea, iatferent tub ce 
»-ar reț>rez=rtă risă orootagu* bterar al bL-oert-
tizarh : l-apărarea pnextet pe categorii de testă dă o mă
sură Inane exactă a pser rărix Dacă focar-n «mpreusă n 
AL PateaâagB. că bKri-r.mț darul de a -nr’j bu>e-. de a 
disrerae. de a-M : er reze^ta. de a smema aoevăruL de a în
drăzni*. voaa reaaarca strtnaa hai n I dte.sre sunțul coaitm 
(adversar ai hu—toi n-rțj j- pactizare : numai «sa ae explică 
și numai aaa ee tețr.rice de ce. rorbanau-se despre poezia 
românească «te azi petr-.: ao Jn<teăzr r* să vorbească desoee 
opera toi Ioc Cata»cn ci Srelaa Aug. Danas, a tu: A E. Bi- 
cnnsfcv p a ka Flarm Magur. a tas Emil Brumaru si a toi 
Cezar Ivănrocw. a to- Dan Laorentm si a toi Adr-_an Pău- 
neacu. a tai Leonid Dimov r a ta Mircea Ivănescu. a N-.r.ei 
Cassian si a ta: Gbetxxbe ituț. a tai Manus Rooescu c a 
Constanței Brrrra. a Henri Mălăncioiu si a tai loan Alexan
dru. a Anei Blantfiana si a tai Mihai Ursadn. a lui Adrian 
Popesru si a tai Geo Boăzza. a hn Geîlu Naum ri a tai Virriî 
Teodovesca — adică despre poeții a căror creație coortitui». 
cu voia sau fără voia auGoritor de artirole. intervenții, de
clarații eUG, fon tal de bază al Pricii cor.^mporane. Si n-sm 
citat derit o pane a pn-vt-w rare, aria ane-4. on-ri -nă la 
coc.st'tuirea acestui food. Cum putem vorbi desore poezia de 
atitudine civiră „uiti.ndu-1* pe Eueen Jeb-leanu ?! Cum pu
tem vorbi despre poezia născută dintr-o hioersensibilizare a 
conștiinței poetice „uitirxiu-l* pe Geo Ltamitrescu ?! Iată că. 
totuși, «e poate : In numele unei ficțiuni pomnos denumite 
„poezia tinără* : și prin poetizare, instrument al «imțutoi co
mun ca dușman al bunutai-simț.- Care se manifestă nu d«ar 
ocazionat cu prilerul articolelor, intervențiilor, declarațiilor 
etc., dar si sistematic, prin producerea de versuri „ingenioase* 
și „bine făcute*, dar nu mai mult decit atîL lustruite perfect, 
meschin si mediocru, in conformitate cu un mărunt ideal meș
teșugăresc.

2. Fiind eu însumi critic, mi se pare nepotrivit să vorbesc 
despre critică fără a mă implica, din exterior. Critica pre
supune dialog, confruntare, polemică ; presupune continui
tate. urmărire continuă, susținută, a „cîmpului" literar. Nu se
poate obține o imagine coerentă a literaturii unei epoci prin
tr-o activitate critică intermitentă, fluctuantă, provizorie, ac
cidentală. Variabilitatea exercitării actului critic duce,
inevitabil, la variabilitatea și la dispersarea opiniei critice. 
„Opera" unut critic de literatură contemporană se realizează 
exclusiv prin păstrarea unui contact strîns, permanent și sis
tematic cu actualitatea literară t In absența acestuia se 
scriu, e drept, „opere critice", dar ele sînt expresia unul spi
rit literar, nu însă și imaginea lui. Ideal, un critic de lite
ratură contemporană are nevoie de posibilitatea de a se ex
prima despre toate cărțile care apar și despre toți autorii 
care există în perioada acțiunii sale : de posibilitatea ea se
lecția. momentul exprimării, prioritățile să fie stabilite de e1 
însuși, nu determipate de publicațiile la care colaborează și 
de caracterul colaborărilor. Nimeni nu dorește o „registra
tură* Indiferentă, totuși prin fluctuație w ajunge ca o rubri
că de cronică literară să semene cu un birou la care se așea
ză. după un program mai mult sau mai puțin riguros, diverși 
funcționari anonimi. Cind se vorbește prea mult despre „cri
tică* înseamnă că se lntimplă ceva cu criticiL Nu este, de 
aceea, nimic de așteptat de la „critică" : sint. In schimb, de 
așteptat opiniile lui Mircea Zaciu. L. Raicu. Eugen Simion. 
G. Dimisianu. N. Manolescu. Valeriu Cristea. M. Unghear.u. 
Ov. S. Crohmălniceano. Dan Cristea. Cornel Ungureaou. Pe
tru Poantă. Cornel Regman. Victor Felea. Ion Vlad. Gheorrhe 
Grigurcu. Daniel Dimitriu. N. Ciobanu. AL Piru. Laurențiu 
Ulici. Cornel Moraru. Lucian Alexiu. Dan Culcer. adică ale 
„cronicarilor*. Inclusiv ale celor mai tineri — Ion Stmuț. Raau 
G. Țopescu, Mihai Dinu Gbeorghiu. Valentin F. Mi bă eseu. 
Victor Atanasiu. Este, așadar, de aștepta: ca poefizantei 
( — birocraticei) „critici* să-i ia locul criticii. La fel ca poezia, 
critica nu este o îndeletnicire practicată de meseriași ano
nimi, ci o activitate reprezentată de personalitățL

Mircea Iorgulescu

„Tăcerea14 criticii?
parfi- 
poezie 
criticii

Cîțiva dintre tinerii poeți 
cipanți la discuția despre 
din Luceafărul reproșează 
faptul de a nu acorda promoțiilor 
lirice mai recente același interes 
ca promoției 1960 și celor imediat 
următoare. Reproșul este, 
discuție, nu numai legitim 
punctul lor de vedere, dar și obiec
tiv întemeiat Se scrie mult am 
mai spus-o, despre o seamă de 
poeți. îndeosebi dintre acei re au 
debutat pe la începutul celui de-al 

doilea deceniu republican, în timp ce alții, nu mal puțin ta-

fără 
din

lentați, mai tineri sau mai virstnici decit aceia, au parte 
adesea doar de mențiuni mai mult sau mai puțin superficiale. 
Nu e de loc normal să fie așa. și, mai ales, nu e bine, dar
situația își are. poate, explicația ei. A crede că acei ce «criu 
mereu doar despre anumiți autorț o fac exclusiv din como
ditate, din inerție sau din vreun interes înseamnă a judeca 
pripit Tinerii nu realizează, probabil, ce a reprezentat, la 
momentul respectiv, lansarea acelor volume din colecția 
„Luceafărul* a fostei „Edituri pentru literatură", prin care 
s-au revelat Niehita Stănescu. Cezar Baltag, loan Alexandru.
Ana Blandiana, Adrian Păunescu, Marin Sorescu. Apariția 
volumelor respective echivala cu o resurecție a lirismului. 
S-a produs, in anii '60 o renaștere a poeziei analogă cu 
cea petrecută în Franța, după 1880, prin insurecția simbolistă. 
Poezia românească și-a reluat, in jurul anului I960, pe deplin 
în posesie natura proprie, tar debutanții de atunci erau vesti
torii primăverii lirice. Pentru criticii din generația lor. intratf 
în arenă tot atunci tntr-un climat din ce In ce mal propice
dezbaterilor și confruntărilor libere, deschise ca șl promovă
rii literaturii adevărate — cum nu fusese climatul perioade
lor precedente — amintiți! poeți și alții din aceleași pro
moții, erau — și pentru unii au rămas, probabil — Poezia 
insăși. Gîndind astfel ei simplificau evident, pină la dena
turare realitatea (o mai fac încă și astăzi, poale), dar cum 
acționează poeții ridicați de prin 1970 încoace pentru a-i 
constrînge să la act și de existența lor. nu mai puțin vrednică 
de atenție ? Printre acești poeți există, categoric, talente re
marcabile, și în intervențiile apărute in „Luceafărul* se dau 
nume convingătoare. Dar, fără îndoială, șl pseudotalente ! Și 
mai ales talente incerte. Ușurința cu care se poate azi debuta

editorial a dus la o asemenea supraproducție lirică șl nu 
numai lirică, incit, cu toată bunăvoința, este imposibil a citi 
tot ce apare. Enorma cantitate de literatură doar • corectă, 
acceptabilă, dacă nu chiar submediocră, caducă, face dificilă 
selectarea promptă a valorilor autentice. Dificultatea e spo
rită prin faptul că. voindu-se, în chip firesc, originali, poeții 
tineri, chiar și cei deosebit de talentati, se dau adesea în 
vînt după originalitatea cu orice preț, după noutatea apa- i 
rentă, de suprafață, cultivînd cu ardoare mai ales obscurita
tea factice și excentricitatea. Angajați în competiție cu ge- J 
nerația imediat anterioară, ei se obstinează să-l concureze pe ■;
Niehita Stănescu preluind ceea ce e mai artificios, extrava- '
gant in poemele Iui. Procedînd așa, respectivii cultivă — sub 
aparența emancipării — epigonismul. Chiar în unul din 
numerele „Luceafărului" in care e găzduită discuția despre 
poezie sint tipărite versuri ce nu pot fi clasate decit în cate- ‘ 

i au numitului de către un participant la discuție „joc 
ezoteric-. Un poem se și intitulează de altfel. Puzzle, O ase
s',- < r> modalitate poetică nu poate fi, desigur, respinsă din 
principiu. Cei ce o practică trebuie să înțeleagă insă că ea I 
■u mai produce astăzi același efect ca acum cincisprezece — 
douăzeci de ani. Ceea ce constituia atunci, în raport cu șa
bloanele alirice proliferante in atmosfera infestată de dogma- 
' t. o inovație poate să nu fie azi — ca urmare a canoniză
ri: extravaganței — decit expresie a inerției și a conformis
mului și poate camufla impostura. Aceasta nu justifică, fi
rește. blazarea criticiL Dar este cazul, poate, ca și poeții, 
arunci cina «e cred ignorați sau subestimați, să se întrebe 
d s nu cumva si producția lor alimentează în vreun fel și 
•r.f-o oarecare măsură tăcerea (in orice caz vinovată) a cri
ticilor. Și să tragă concluziile de rigoare.

Dumitru Micu

Mesajul umanist
Căpătind adeseori accepțiuni em

fatice sau rebarbative. cuvintui 
„mesaj- ri^că să nu acopere intot- 
«ieauna foarte bine ceea ce ne co
munică intr-adevăr o poezie. Și cu 
toate astea, pentru un auz intere
sat să descopere mișcările ființei si 

asculte cu atenția încordată de
pozițiile ei de plenitudine și de 
profunzime, există negreșit un au
tentic mesaj al ,x>eziei contempo
rane. Ea ne pretinde și noi ii pre-

j _ tindem deopotrivă un regim de în
credere. Ne solicită, ta primul rind, să nu nesocotim vocea 
celui care ni se adresează și adevărul pe care îl expune, nici 
c-1 mai mic și nici cel mai tmpropriu dintre adevărurile ce 
pot fi ro-rite in clipa de față : să nu privim cu mefiență ori 
cu o confortabilă suspiciune menirea și locul poetului, dem
nul său efort de a surprinde existența, demersurile și expe
riențele sale care, in numele său și al nostru totodată, se în
carcă de responsabila misiune a forțării și confruntării limi- 
to.ur. a - -muritor și elanurilor generale ale vieții.

In același timp. încrederea noastră și acea „complicitate" de 
cititor de care poeza are neapărată nevoie ca să ființeze merg 
tot mai apăsat spre un lirism care să ne convingă de faptul 

. are re să ne spună, că afirmă și legitimează un spațiu 
uman prinir-o „trăire* proprie, nesubsumabilă și de înaltă 
tensiune lăuntrică. Fie că ne instruiește despre elanurile ex
cepționale. s iperioare si necontingente ale spiritului, fie că 
se raportează la necesitățile „prozaice* ale realului și la 
respira’ia naturală a existenței, simțim cu tot mai multă 
acuitate, in ce privește poezia, că nici una, nici alta dintre 
aceste două atitudini nu este firească, pe deplin credibilă, 
dacă nu posedă girul afirmat al unei ființe implicate pină la 
ui îma fibră in istorie și în evenimentul personal, al unei fi
ințe călăuzite de un necondiționat respect pentru lumea așa 
cum este, pen-ru tot ceea ce ne înconjoară și ne exprimă in 
egală măsură de misterios și de necesar.

îl credem pe poetul care ia parte la lume, cu toată con
vingerea și cu toate „sfîșierile" plauzibile și care nu mai pu
țin visează și speră intr-o lume mai nobilă și mai pură ; îl 
credem pe poetul pentru care realitatea se prezintă palpa
bilă, cursivă și pentru care poezia constituie în același timp 
un mod de a o fixa in aspectele cele mai bogate, mai com- 
piexe și un mod de a o înfrumuseța printr-un statornic 
ideal de existență ; ii credem pe poetul care, nefăcind figura 
infatuată a deținerii adevărurilor ultime, ajunge, odată cu 
noi și prin complicațiile deliberării, la un adevăr mai adine 
al experienței umane, al raporturilor lui cu sine și cu lumea ; 
il credem, in fine, pe acela care știe să vorbească la fel de 
avizat și cu egală solicitudine în numele său și în numele 
celorlalți. Asemenea poeți pentru care faptul de a scrie 
poezie este un fapt vital există, fără îndoială, in poezia con
temporană și, la rîndul ei, o bună parte din aceasta ne con- 

inge de „încărcătura" omenească profundă care ii întreține 
șî-i justifică demersurile.

Cel care iubește poezia și în speță poezia românească de 
astăzi a avut posibilitatea să se convingă că cei mai buni ex
ponent! ai ei și-au cucerit dreptul de a vorbi, cu patos șl cu 
demnitate, din profunzimea lucrurilor supuse atenției și con
fruntării existențiale, despre tot ceea ce presupune un auten- 
tlc statut al ființei umane ; ei și-au cucerit dreptul de a 
t orbi, prin implicare, prin tensiunea implicării, prin exem
plaritate și natura opțiunii, despre adevăr și minciună, despre 
ton» șl **•!. despre norme si limfte. despre istorie și propria 
Mâță. Felul lor de a înțelege lumea a-ordă poeziei scrise o 
pondere a actului „trăit" și asumat în întreaga lui concretețe. 
Cautarea unui cadru de manifestare deplină a omului, cu 
“r-finul său ireversibil și singular, depozitar de nesubsti- 
tuibile valon este, poate, mesajul cel mai generos al acestei 
poezii, mesaj resimțit ca o nobilă investitură. Iar pentru 
• aptul că poezia nu poate face altceva decit să ne ridice la 
„=mnitatea propriei ei condiții fâcîndu-ne egalul ei în mo- 
șaeirtul lectuni, a vorbi despre poezie este și trebuie 
ra fi< sinonim cu a vorbi cu demnitate și respect des
pre u-.a din valorile fără de care lumea ar fi infinit mai 

'-a. E datoria atit a criticului, cit și a cititorului de poezie.
Dan Cristea

Evazionism și complexe
1—2. Neevoluînd în ceea ce pri

vește substanța, poezia tinără ac
tuală, cu rare excepții, ancorează 
tot mai mult într-un evazionism 
formal indistinct. Cum aceasta mi 
se pare □ cale sterilă, cred că e 
timpul să intrăm în alarmă fără să 
ținem cont de riscul unor genera
lizări ce pot fi considerate de alții 
pripite. Nu trebuie să se tragă con
cluzii false din aceste afirmații. 
Fiind autorul unei abordări pole
mice a ultimei generații poetice,

cea inaugurată de Nicolae Labiș, vorbesc în numele acestei 
ce.-.erații. Volumul „Poezie și generație" (Eminescu, 1975) 
exprimă o atitudine față de poezia cuprinsă în „seriile" și 
..direcțiile" propuse atunci, în linii mari necontrazi9e de evo- 
-u’.ia poeților reprezentanți. Astăzi acea „radiografie" critică 
ar arăta altfel. Cum acea carte a fost scrisă în 1971, (și apă
rută in 1975), ea acoperă „suprafața" poeziei care se scrie 
între anii 1960—1970 și consider și acum că „acea" generație 
este una de substanță. Dar nu înțeleg de ce poezia actuală 
tirără (mă refer și la poeții cuprinși acolo) a cam eșuat după 
1970 intr-un manierism îngrijorător. Acest manierism se ma- 
nifestâ mai ales printr-un evazionism formal fără nici o 
orientare estetică. Poeții noștri par să trăiască intr-o pla
netă numai a lor. fără să știe ce se întîmplă în lume. Se' 
cred cu toții geniali și nu mai au timp să tragă cu ochiul prin 
ograda vecinilor din Europa, să vadă dacă aceștia mai au 
t a de zis in poezie. Și se pare că ajunge să-l citești pe 
Eminescu și pe Blaga. Desigur că pentru această situație 
vina cea mai mare aparține criticii de poezie. Ea nici nu a 
avut cum să orienteze niște „direcții" poetice și să le afir
me. din moment ce formele ei de manifestare au fost mai 
ales recenzia și foiletonul. Nu este suficientă „notarea" poe
ților (de La 1 pină la 10) ca la o pseudo-școală de literatură. 
Critica ar trebui să anticipeze niște posibile „piste" lirice, să 
le anunțe și să le susțină. Fără un program teoretic articu
lat. poezia sucombă în alexandrinism. Or. credem că nu se 
mai poate scrie acum numai după „inspirație", o noțiune.în
vechită deja de la romantism încolo. Dar ca poetul să vadă 
o cale lirică posibilă ar trebui să i se ofere mai multe din 
care să aleagă. Acest oficiu a știut să-l îndeplinească E. Lo- 
vi-escu, cel care l-a debutat pe Ion Barbu. Cel mai doscu- 
rajant lucru constă însă în faptul că mai sînt critici care au 
„complexe" în fața poeziei, să zicem, a lui Ion Mircea. 
Aceasta divulgă ori incultura criticului, ori „genialitatea" 
poetului. Inseilînd și tricotînd impresii candide, critica noas
tră nu are nici o pretenție de a orienta literatura actuală. 
Ea se predă în mod aprioric. Așa că nu mai este de mirare 
că poețit vor „cîrti" cu toții, cerînd doar laude, te vor trage 
de minecă pe stradă mustrîndu-te „dom’le, nu m-ai citit cu 
atenție !“, sau „de ce nu scrii, dom’le și despre mine ?". 

Desigur, această ocazie polemică poate să fi fost folosită 
aici puțin cam exagerat, dar in esență nu văd cum s-ar jus
tifica „poezia leneșă" din vitrinele librăriilor.

Marin Mincu
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ileana snâl^ncioio
o gesturi

prea multă lumină
•u trecusem pe urmele sale 
printr-un ochi de apă verzui 
ți prin aburul foarte uțor 
de pe oglinda pusă la gura Iul

el se uita incă in oglindă 
infricoțat că nu mai era el 
iar eu țtergeam oglinda din partea cealaltă 
ți mă miram că râminea la fel

un singur punct transparent s-a făcut 
nu mai mare decit o pupilă
prin care lucrurile treceau dintr-o lume in alta 
luminate de milă

prea multă lumină am strigat 
întinde tu o mină tremurătoare 
fi mițcâ puțin oglinda aceasta 
înțepenită spre soare

dar el sta neclintit fi privea mai departe 
in acel punct transparent din oglindă 
prin care lucrurile treceau in mare viteză 
amenințind să se aprindă

două furnici
o furnică mare ducea in gură o furnică mal 

mică 
ața cum ar duce un sac impărțit în trei 
o apucase de partea din mijloc care nu se 

vedea 
fi se încovoia sub zbaterile ei

tot ce pot să vă spun este că erau din 
acelafi neam 

adică purtau pe cap slabe licăriri 
din albastrul ceresc fi din apele mării 
fi aveau picioare lungi fi foarte subțiri

pe care le mifcau repede de tot 
cumpânindu-se una pe alta către abisul 
spre care se-ndreptau deopotrivă 
prin iarba inaltă cit visul

aț fi vrut să eliberez furnica mai mică 
din gura celei mari dar nu mă puteam decide 

incă 
nu ftiam dacă intr-adevăr vrea să o ducă pe 

drumul furnicilor 
sau pur fi simplu o mănincă

vipera
mă visez pe stinca de deasupra 
incâlzită de soarele strălucitor 
mă visez undeva pe o stincă 
asemenea unui pui de viperă 
nestrivit incă

el se uită-n tăcere la litera V 
de pe capul meu răsucit in sus 
care nu peste mult se va pleca 
fi zice : aceasta este o viperă 
din trupul său nu pot mufca

ba chiar intinde mina către mine 
asemenea cleopatrei 
dar eu fuier prelung 
hei, ai vrea tu 
fi eu af vrea dar nu se poate 
sint vipera care incă nu se născu

Toast academic
Urmare din pag. 1

telectualii universitari, ca să nu mai vorbesc de 
opinia sa față de limba literară a „eroilor" lui 
Călinescu. A urmat, cum era și firesc, de o parte 
și de alta, o anume reacție și ripostă, care însă 
n-a depășit convenția academică. în fond și unul 
și celălalt erau în continuitatea modului lor de 
a fi. Dincolo de lrascibilitatea sa insolită, Căli
nescu păstra o mare stimă intelectuală fostului 
său coleg, cum profesorul Iordan, peste orice 
aprecieri asupra comportamentului, recunoștea 
„adversarului" său „geniul" indiscutabil. După 
moartea lui Călinescu, în calitatea sa de vice
președinte al Academiei, Iorgu Iordan a făcut 
dovada caracterului său demn, și atît de rar : 
datorită lui, Institutul de Istorie și teorie literară 
care fusese „casa" spirituală a lui Călinescu, după 
ce nu mai avusese catedra universitară, a luat 
numele fostului său director. Nu mă aflam în 
țară, bursa de specializare la Paris primind-o tot 
datorită lui Iorgu Iordan care, în ciuda opțiunii 
mele categorice și entuziaste pentru Călinescu. 
mi-a arătat mereu o considerație detașată de rela
țiile mele cu Profesorul. Am aflat atunci că cel 
care a venit cu această Învestitură onorifică la In
stitut, In semn de omagiu, a fost Iorgu Iordan. 
După aceea a și scris un articol despre venirea 
lui Călinescu la Iași, publicat în revista Institu
tului, la care mai colaborase, cred, chiar în pri

mea un ceas
incă un ceas ți af fi văzut iarăfi 
cum soarele aleargă pe deasupra norilor 
fi cum la marginea lor pilpiie 
ca la ivirea zorilor
unei alte vieți... incă un ceas
fi af fi privit din nou valea ingustă in care 

stăm
fi af fi numărat brazii proiectați in zare

Dumitru lonescu : Ilustrație la „Scrisoarea 1“ 
de Mihai Eminescu

fi păsările sub care visam 
fi furnicile care umblau pe mine 
ca pe un drum al lor obositor fi trist 
incă un ceas fi le-af fi simțit mufcătura 
fi m-af fi bucurat că exist 
fi m-af fi bucurat că sint altceva 
decit tăcerea aceasta hohotitoare... 
incă an ceas ți norul acela negre 
s-ar fi mutat de pe soare

mul număr din 1952. Că Iorgu Iordan este un 
romanist de faimă mondială, nu mai trebuie să 
repetăm. Că a preluat conducerea lucrărilor Dic
ționarului tezaur al limbii române, publicind cu 
Institutul de Lingvistică, pe care l-a condus zeci 
de ani. și din care a făcut un centru științific de 
prestigiu internațional, pentru Iorgu Iordan a 
fost un act al datoriei. Că acest moldovean, cu 
o jovialitate luminată a fost și este necruțător 
cu prostia și incompetența, avind curajul, recu
noscut de a nu menaja și de a nu trece cu ve
derea ceea ce nu este adevăr și e dat ca certi
tudine, este iarăși știut de toți. El a pregătit o 
elită științifică dintre tineri, lăsind o școală de 
filologie romanică și de lingvistică. încrederea 
in cei tineri, cu care a publicat lucrări funda
mentale, fără a se considera minimalizat sem- 
nind, alături de nume care nu SDuneau la acel 
moment mai nimic, se înscrie în biografia ținutei 
sale morale. Neînduplecat, chiar și cind a fost 
nedrept, lui Iorgu Iordan nu i s-a reproșat de 
nimeni ambiguitatea comportamentului. A jude
cat, în bine și în rău, dar nu a spus ceea ce nu 
credea. Caracterul său de om a fost lipsit de 
vreun proces de eroziune.

La cei 90 de ani, pe care i-i sărbătorim cu toții, 
profesorul Iorgu Iordan se poate privi cu seni
nătate în această oglindă pe care i-o dă strălu
cirea unei conștiințe și a unei datorii, piatra și 
bronzul nesofisticate ale unei adevărate vieți.

șopîrla
el a zis, acum iți voi dezlega 
misterul unei făpturi vii 
ți-a luat in mină o țopirlâ speriată 
ți i-a numărat in liniște solzii argintii

ți i-a măsurat atent capul triunghiular 
ți i l-a desfăcut cu unghia mare 
ți i-a rupt coada ca să văd aevea 
procesul sacru de regenerare

apoi chiar in vreme ce eu așteptam 
ca țopirlei să-i crească fie alt cap 
fie o altă coadă cit de subțire 
cu ochii măriți cit cerul ca să nu scap

clipa cind noua vietate 
făcută din bucăți de la-nceput 
înlocuiește părțile insingerate 
ale unei făpturi care aproape a dispărut

deodată am văzut doar capul lui imens 
din care crețtea-neet o coadă de cuvinte 
el a spus : acesta este misterul unei țopirle 
eu am zis : dar unde e țopirla de mai nainte

salomeia
nu mai jucam înaintea împăratului 
de multă vreme stăm nemișcată 
cind el a poruncit să mi se-aducă iarăși 
capul cerut altădată

o roabă a lui il purta către mine 
pe o tipsie-ntinsă din ce in ce mai grea 
ți oasele miinilor care tremurau incă 
se desfăceau definitiv sub ea

nu puteam să adorm mă uitam 
cum capul tăiat ca al sfintului 
se invirtea asemenea unei frunze 
in bătaia vintului

să vină cineva să-l ia m-am rugat 
ți au venit toți robii lui dumnezeu 
dar n-au putut îndepărta de la mine tara 
cu capul pe care l-aaf cerut ea

domnul artur
domnul artur ședea la gura sobei 
nu vă este urit singur l-am întrebat 
nu sint singur m-a i său ca patabcăe 
ți-a deschis gura sobei de ■■ le-a asm

nu te speria mi-a spas na I m-nfimptă nraăc 
pitulicile sint foarte urirttnta la foc
ți intr-adevăr le am seral itaad pe-o pămodă 

de jar 
ca pe un ou doat ajmss la soroc

in coaja de foc a atata 

intiiul pai ai noedm

Dumitru lonescu : Ilustrație la poezia Jn parc* 
de G. Bacovia

sabina drăgăfnel
A n dimineața aceea, oamenii din 1 schimbul trei, care se pregăteau să 

plece, l-au văzut venind ca de obicei, 
cu mult înaintea începerii lucrului. 
Totdeauna se oprea pe la fiecare și 

schimba cîteva vorbe, o glumă, o noutate. Așa 
că muncitorii de la strungărie zimbeau involun
tar cînd apărea în ușa halei jerseul verde, po
nosit, atirnat lăliu pe trupul șui, ale cărui 
oase crescuseră parcă fără coordonare. Curios 
era că-n locul unui cap mic, șters, cum te-ai 
fi așteptat, îneît nici nu-ți venea să mai inalți 
privirea, convins c-așa arată, te izbea — ca raza 
aurie pe ceru-ntunecat — expresia de voioșie a 
chipului copilăresc, rotund, chiar bucălat. adă
postit sub bogăția zulufilor cu grijă descilciți. 
Cu zece ani în urmă, cind se angajase, l-au chi
nuit mult cu întrebarea cum reușește să fie di
chisit la păr — nimic nu-1 înfuria mai tare : se 
înroșea ca un curcan și-i suduia pe după limbă 
— avea jerseul și atunci, așa-1 știa uzina.

Tovarășului de strung i s-a destăinuit odată : 
puloverul e singurul lucru care ii mai aduce 
aproape satul (afară de amintiri). Focul iscat 
hain in bătătură, pe cînd era plecat luaae și su
flarea mamei — ea împletise lina groasă să nu-i 
fie frig la ora*. Nu s-ar O despărțit de eL nici 
dup-atltia ani. cind se roaeoe. pentru nimic in 
lume. Sosind la lucru ae dezbrăca in vestiar și-1 
aranja cu grijă pe amăra*. Sub salopetă purta 
alte flanele.

Asa că-n dimineața aceea mănătorilor din 
schimbul trei no le-a venvt să creadă cind Le
vențiu. lingă mașina tai și-a lepădat cu sete 
vesmlntul *i l-a trinut pe jos. in span si praf. 
S-au adunat ca toții in jarul hr. parcă l-ar fi 
zărit Incercind să ae arunce de la vreun balcon. 
Si-au int«'« ce t ntbn ‘ 4 Se-t”vl u"'ie Ki 
ținea uneltele fusese spart n jumătate din co
manda. pe care urna »-o livreze urgent, zăcea 
turută ca oocanul sute de piese rebutate. Oa
meni: cătao buimaci unul spre altul, vociferind, 
agitodu-ae.

LzicrHo ta adn«e o cană mare cu apă. sorbi 
dta ea de doct ort anoa cotese haina de pe jos, 
o «eun.- i p-p trate salopeta. La întrebări, doar 
rata-a dtn amert șl Intoarcea fruntea-ndărătnic. 

orfrf-îr i ae eotorase-a roz — singura tul- 
btreaiă ce dătmu pe chip.

Dtata donul la strung si-ncepu iar să lucre- 
ae comanda pentru „Flacăra Roșie". Vorbise cu 
drlrentxil știa că urma să vină de-abia a doua 
n. dec-, dinspre partea asta nici o grijă — nu se 
făcea de .-.s.

O lir.ine nefirească lnflsurase hala — doar 
zgor-icul marinilor lovea continuu în timpane 
— aflaseră top din secție de straniul incident și 
ne le mai ardea de vorbă.

Lcvențm i*i vedea de treabă și pîn-la pauza 
d-j masă sfirsue cu jumătate dintre piese. Se 
r si ntr-un ungher — oamenii îi respectau 
discreția — parc-ar fi purtat doliu după cineva 
«frag — ri desfăcu pachetul cu tnincare. Privirea 
zHaooi asupra miinilor oeoaae — alături de dun
gile negre de la span se ițeau altele alburii si 
P<elee era pe-alocarea zbtreită. „Asta se trage 
din detergenți". M spuse saolSind alene, fără 
t^f. eracavataL „Trebuia s-o fi-ntrebat dumi- 

pe Mana ee ear ate urarea — eu am trin- 
® ra w: ae^tab toată trata. EL nu-i nimic. are 
w a tamraă ! De n-ar uita eel marc,

să Se ia ștraB ctad va începe fesfi .-f- 
setea. Ca ea pot să mă-nvoseec. iar Harta nu 
>*e dm spitai maa repede de două luni Cine să 
fve lingă eL să-l radă și să se mindrească cînd 
va rosti angajamentul ? Ce-a plins anul trecut 
că nu e pionier — nu avea vîrstă. Acum i 
s-a-mplinit dorința și parcă ml-era milă ieri 
cind se ruga de frate-su să vină barem el. Si 
ăla nu. că are teză, că trebuie să-nvețe. Dar tot 
o să se ducă, știu eu. Chiar dacă tocește si nu 
doarme toată noaptea, nu-1 lasă pe Duștl singur.

Sarmalele mai trebuiau puse la fiert — erau 
cam tari. Si fetița nu are pantofiori. O iau de
seară în oraș si-i cumpăr, c-a rămas desculță. 
De cînd s-a-mbolnăvit Maria și trebuie să mă 
descurc, cu asta mică-i cel mai greu. Băieții-s 
altfel, măricei, m-aiută, că sint chiar pricepuți 
la tirguiell. dereticat — mezina plinge. nu mă
nincă. Noroc de soră-mea. mai vine și o spa'ă. 
?. vrut s-o tină ea — dar are încă patru cit 
ulceaua, a mea lipsea de-acolo ? Mi-e teamă să 
nu facă vreo poznă, să spargă ceva ori să des
chidă robinetul. Maria ar muri — de boală se 
vindecă, mi-au spus doctorii sigur — dar fă-ă 
fetiță s-ar usca. Băieții sint la școală, eu am 
dțe-o «edință — cum a fost ieri — și ea ră- 
mine-n pătuț doar cu păpușa...

Levențiu se-napoie la strung, mintea II zbîr- 
nita mal abitir decit marina — „plenară" — gîn- 
dul trimitea fulgerător la intimplarea cu piesele.

In seara precedentă avusese loc ședința de 
nl'geve a noului comitet sindical. Obosiți, dor
nici să plece repede, (era un meci din campio
nat la televizor) oamenii votaseră de formă, pro- 
punind tot pe aceiași membri. Lui Levențiu, cînd 
se sculase-n picioare, ii zvicneau timplele de

ciudă — vorbise însă calm, convingător șl sus
ținuse cu argumente că „foștii" nu-și respecta
seră angajamentul privind crearea unei micro
case de comenzi alimentare lingă uzină și nu 
se rezolvase nici problema spălării salopetelor. 
Muncitorii fugeau după program cite două-trei 
ore prin zeci de magazine să cumpere mîncare 
(unii, de aceea, ciupeau mult timp chiar de la 
lucru) și ori dădeau bacșiș îngrijitoarelor (care 
urcaseră enorm „tariful") ori le îngălau acasă 
in cadă cum se pricepeau.

Pină la urmă discuția se aprinsese, oamenii 
uitaseră de meci și impărțiți in două apărau ori 
acuzau. Comitetul se autocriticase, promi
tea că._

Ședința s-a-nchelat tîrziu și Levențlu s-a 
bucurat cind cei din secție trecind pe lingă el, 
la plecare, 11 băteau pe umăr in semn de grati
tudine, de sprijin. Erau siguri că peste cîteva 
săptămîni problemele nu vor mai exista — noul 
comitet dorea ca sala imensă să devină magazin 
cu autoservire — nu club de dans, cum inten
ționaseră „vechii" — și fondurile pentru cură
țătorie urmau să se fixeze. Iar astăzi...

Doar nu el singur ii dăduse jos — ci adunarea 
oamenilor muncii — și pe deplin temei — au 
huzurit și au lăsat să se aștearnă praful pe ce 
era mai important.

★

La secretarul de partid care-I chemase înainte 
de sfîrșitul lucrului, Levențiu intrase hotărît să 
se disculpe, să convingă, să... Dar omul zîmbea 
cald și-1 pofti în fotoliu fără cuvinte, printr-un 
gest — vorbea la telefon. Puse receptorul jos 
și-l Întrebă cum se numea fetița, ce vîrstă avea.

Dumitru lonescu : Ilustrație la poemul „Moartea 
căprioarei* de Nicolae Labiț

Levențiu, uluit, biigul : „Marla, doi ani $1 șapte 
luni", pe urmă sări ca ars urlînd „i s-a-ntîmplai 
ceva ?“ Fu liniștit cu greu — chiar nervii lui de 
țăran sănătos prea multe-ntinderi suportaseră ; 
știind că are o situație grea, soția la spital, co
pilul singur, secretarul se gindise — și adunarea 
aprobase — să i se facă un loc la grădinița fa
bricii. De-aceea-1 reținuse de la treabă — voia 
să-i spună că putea aduce chiar mîine, fără gri
jă, copilul la cămin.

Levențiu mulțumi și cînd să iasă din birou 
mai auzi vocea ușor răgușită sugerîndu-i să nu 
se frămînte — căci vinovatul fusese demascat. 
Pedeapsa o vor da cu toții într-o ședință spe
cială. Deja regretă dar nu-i de-ajuns...

Levențiu nu-1 știa pe cel care-i stricase truda. 
Ce nu putea pricepe el era faptul că omul se 
răzbunase ca un prost sau un nebun, pe lucruri. 
Pe-un bun ce nu aparținea anume nimănui, ci 
tuturor. Era ca și cum și-ar fi tras singur palme.

Dar oare înțelegea el asta ? Mai bine — își 
spuse Levențiu în sine — dacă nu i-a priit vor
ba de-aseară, din ședință și a crezut că am ceva 
de împărțit mă invita afară la o trîntă. Era 
cinstit așa și cred că-1 lecuiam de rele.

teatru \ Z film

Ca la teatru
Revistă 

despre o revistă
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Creație a clasicului comediei daneze 
din sec. XVIII. Ludvig Holberg, piesa 
„N-am timp" oferă toate datele pentru 
realizarea unui spectacol popular, de 
o maximă accesibilitate. Aceasta este, 
de altfel, ceea ce pare să-și fi propus 
regizorul invitat din Danemarca, Ulf 
Stenbjdrn, care a montat-o pe scena 
Teatrului de comedie din București. 
Trama nu prezintă complicații ne
așteptate și nici complexele psiho
logice nu sint surprinzătoare. Intere
sul este aici oarecum de ordin so
cial, deși moralul — sau morala — 
prevalează asupra eticului, într-o 
subțire învăluire a direcțiilor satirei. 
Fiindcă eroii, caractere emblematice ale 
unui timp de neconfundat, orbiți de 
propriile acțiuni, nu sint decit instru
mente ale unei tipice mecanici socia
le, singur sentimentul părind să spar
gă pentru moment crusta prejudecăți
lor, spre a introna în mod liber leg°a 
iubirii. Că aceasta din urmă poate 
sucomba în contact cu vicisitudinile 
vieții, personajele cu valoare exem
plară integrindu-se spontan în me
canismul pe care acum il resping și 
Revenind la rîndul lor factori de ordi
ne, aceasta nu ni se mai spune, inten
ția dramaturgului oprindu-se la rezol
varea fericită a cuplului de îndrăgos
tiți, ca o demonstrație că fericirea 
simplă este posibilă și, prin ea însăși, 
justițiară. Totul se întîmplă întocmai 
ca la teatru, unde costumația îi trans
formă pe actori in personaje pe răs
timpul cîtorva acte, după care costu
mele sint perlate cu grijă și așezate 
intr-un dulap în așteptarea unui nou 
prilej sărbătoresc — spectacolul. Se 

presupune că, de-a lungul acestei pe
rioade, ele nu vor fi afectate de 
scurgerea timpului, iar silueta actori
lor nu-și va modifica dimensiunile. 
Această idee de teatru în teatru — 
luată desigur într-un sens limitativ — 
pare să fi prezidat concepția regizo
rului Ulf Stenbjom. spectacolul debu- 
tînd printr-o pantomimă ilustrativă 
pentru starea și tribulațiile persona
jelor. Ambițiile sînt evident modeste 
și risu) modest și îngăduitor este tot 
ceea ce se pretinde din partea specta
torilor. Relativismului actelor și nă
zuințelor umane, firav sugerat de 
text, i se adaugă o nouă surdină pun 
specularea „efectelor de succes". Ast
fel incit actorii, scăpați de sub supra
veghere, își recompun la vedere în
tregul arsenal de „poante" care le-au 
însoțit cariera Aurel Glurumfa in ro
lul lui Vielgeichrei, joacă precum in 
fața camerei de televiziune, deși mai 
obosit, mai puțin concludent acum. 
Dan Tufaru (Leander) și Anca Pandrea 
(Leonore) sint palizi și cu o tinerețe 
de imprumut. tn ceea ce o privește, 
Vasilica Tastaman face mare risipă de 
Vitalitate, nu întotdeauna însă in ve
derea unei finalități clare. Scenografia 
lui Ion Popescu-Udriște urmărește cu 
deosebire conturarea atmosferei de 
epocă, utilitatea ei fiind discutabilă. 
Ceilalți actori. Mircea ȘeptiHri. Ștefan 
Tapalagă, Dumitru Cbesa, Eugen Ra- 
coți, Gheorghe Simonca. Iulian Voicu. 
Gheorghe Crișmaru. Theo Coiocaru, 
Romeo Popescu, Constantin Vintilă. 
Candid Stoica. Liliana Țicău și Con- 
suela Darie nu s-au putut sustrage in
tr-un mod hotărît acestei stări de fapt.

Valentin Dumitrescu

Dacă filmul american Star nu s-ar 
desfășura pe lungimea obositoare a 
două serii, dacă „clasicile" numere de 
revistă, ce apar, ar fi un pic conden
sate și împrospătate, pe ici, pe colo, 
chiar dacă nu in punctele esențiale, 
dacă melodiile interpretate de celebra 
și mult apreciata Julie Andrews ar fi 
mai puțin narative și mai antrenante 
in ritmul filmului, dacă povestea de 
viață a eroinei Star — Gertrude La
wrence — ar ocupa in economia fil
mului o cantitate de timp echilibrată 
cu cantitatea de timp ocupată de re
vista muzicală propriu-zisă, dacă anu
mite părți ale libretului și coregrafiei 
ar fi mai puțin sinistre, dacă nu s-ar 
pretinde (cea ce e prea mult), la 
început, că este vorba de „legenda" 
unei Star, atunci regizorul Robert Wise 
ar fi realizat o revistă muzicală des
pre un anumit gen de revistă muzi
cală — tipic londoneză. Piccadilly 
style, 1916—1920 —, suportabilă.

O atmosferă cuceritoare, sugerînd 
autenticul, cu filmări originale din 
epoca predecesoare anilor primului 
război mondial și din imediat urmă
toarea, (alb și negru) deschide filmul 
și-1 rupe permanent, accentuînd veri
dicul, insinulnd documentarul. Filmul 
se incarcă pe parcurs cu fel de fel de 
povestiri laterale, unele savuroase, 
care compun și conturează personali
tatea unei stele de revistă. O comoa- 
nie masculină, eroul scenariului. Noel 
Coward, Imaginat cu humor fin și în
totdeauna acordat textului, (un fel de 
raisonneur mascat al faDtelor și gestu
rilor Iui Gertie) asigură părți plăcute 
în desfășurarea peliculei. Dar calitatea 
cea mai de apreciat a filmului rămîne 
atmosfera epocii, atmosfera lumii tea
trului de revistă, atmosfera falsului 

dar și a adevăratului fast al acestei 
lumi. Abundența de interioare sclipi
toare, o adevărată paradă a modei, așa 
cum trebuie făcută o astfel de paradă, 
un lux exorbitant comunicat in stri
dențe de culoare, și. bineînțeles. un 
sfirșit fericit, care să mulțumească 
gustul și așteptarea majorității specta
torilor, relaxează, intr-un anume fel, 
ochiul. întinderea rămine insă supă
rătoare, in contrast evident cu conți
nutul și mesajul filmului.

Dintre „numerele" lansate in film, 
cel cu personajul Barling Bow, și ca 
text, și ca montare, și ca interpretare, 
este în mod evident de o remarcabilă 
calitate. Există in consistența lui o sa
tiră puternică, fără a fi grosolană, o 
savoare nuanțată și spumoasă, fără a 
fi superficială și un „specific" engle
zesc. imediat recognoscibil. fără a fi 
incifrat sau prea sec. Din păcate, nici 
unul dintre celelalte „numere" nu stau 
la înălțimea celui citat mai Înainte, 
nici cel cu pretenții dramatice, „Pari
zianul Pierrot". Poate că aid in
tervine pretenția comunicării și com
binării artelor, des discutată in acest 
sfirșit de secol. Nu e momentul și lo
cul unei dezbateri. Indiferent de ceea 
ce și-a propus, filmul american des
pre pulsul, specificul și veleitățile unei 
reviste muzicale londoneze, impresio
nează prin platitudine, fast de super
producție și prin comunicarea unei 
idei denaturate despre ceea ce înseam
nă „Revistă muzicală", (cu larg acces 
la mase), dar mai ales despre ceea 
ce înseamnă vocație, credință artistică 
și profesionism, chiar dacă este vorba 
despre o legendă, sau poate, tocmai de 
aceea.

Corina Cristea

• In aceste zile de toamnă — în 
care telespectatorii pasionați de „bu
letinul meteo" de seară nu știu cum 
să se mai îmbrace dimineața și-și 
plimbă umbrelele ca pe niște serviete, 
iar grădinile de vară s-au acoperit cu 
frunze — micul ecran se reinstaurează 
din ce in ce mai mult in atenția noas
tră. Emisiunile de inspirație rurală 
predomină, cu prim-planurile recoltării 
intense de porumb, fructe și struguri, 
aflate acum la punctul de maximă in
tensitate. Intre acestea, „Viața satului“ 
este purtătoarea de fanion, nu numai 
pentru că este programată duminica 
și pe un spațiu de emisie destul de în
tins d și pentru că, am mai spus, este 
o emisiune bună, completă, „telege
nică". Rubricile acestei emisiuni care, 
in duda anilor pe care ii numără, nu 
și-a pierdut deloc prospețimea, sînt 
dintre cele mai diverse, cuprinzind in
terviuri, sfaturi tehnice, documentare, 
anchete, muzică populară și mai ales 
acele strălucitoare confesiuni ale oa
menilor satului care știu — cum măr
turisea unul dintre ei, medicul — „cum 
latră fiecare dine al locului".

Privind această emisiune, duminică 
de duminică, sintem siguri că și oră- 
șeanului l-ar place să aibă o emisiune 
la fel de bine realizată, o „Viață a 
orașului" care să recompună mozaicii 
emisiunile fragmentate cu subiecte ci
tadine.

• Gala copiilor de duminică seara 
(realizator poetul Adrian Păunescu) 
ne-a indntat prin prospețimea și talen
tul micilor artiști veniți din toată țara 
la Vatra Dornei. Nu-i vom numi pe 
nici unul dintre cei care, de la cind ani 
în sus. au reușit să învingă marea scenă 
și microfonul televiziunii (cum nu li se 
întîmplă întotdeauna tuturor mai mari
lor lor), care au cintat, au recitat și au 
dansat cu acel talent pe care numai ei 
îl au și atîta de puțini dintre noi și-1 
păstrează : talentul de a fi copil. Nu-i 
vom numi pentru că nu vrem cu nici 
un preț să-1 uităm pe vreunul dintre 
ei, știut fiind că la o asemenea vîrstă 
nedreptatea rănește adînc și fără în
toarcere. A fost deci o izbucnire de 
zăpadă, o ninsoare pură care a acope
rit sub vălul candid toate petele 
și imperfecțiunile pămintului. oglin
dit pentru cîteva clipe în lumina rece 
a ecranului, a fost acel miracol care 
înflorește iarna copacii.
• O emisiune „articulată", bine gîn- 

dită și realizată de Valentin Verzeanu 
și George Ghidrigan, beneficiind și de 
grafica sprințară a Măriei Dinulescu 
— Niță, a fost „Panoramicul" de luni 
seara. Ancheta împotriva risipei ne-a 
reamintit, pe alocuri, prin imagin'’ și 
comentariu, de „Reflector", emisiune 
pe care o regretăm că s-a „stins".

Iulian Neacșu



nicolae sirius
Popas
Mina ta cum o priveam vedeam in ea 

foșnitoare 
raze de soare. Albinele cărnii
Care fugeau inspre stupi și creanga 
promițătoare că va inflori cu insăți 
frumoasa mater.e a miinu ce-ți e.

Se auzeau in apropiere cringuri cu 
voci joase. Vara
cu apele tulburi. Cositul finului.

In picioare m-am ridicat. O nouă 
galaxie se zbatea in naștere. Cosașul 
se pregătea să treacă un deal. Despre 
el știam puține lucruri.

Porunca bătrînilor
lntinde-ți privirea ; cit ceru-i de mare. 
Trimite vorbă frunzelor ce-ți sunt ; să frăminte 
Cu grijă mai multă mincare. Ascultă de 
bătnnii ccre-ți stau in jur. Nu scoate 
strigăte la păsările cintătoare.
Vișinul tinăr nu avea de unde să știe, tot 

aștepta să i se spună 
Pregâtește-te : va trebui să aducem floare. 
Vorbea incet vișinul bătrin. Cel mai bâtrin. 
Se despletea cu grabă aerul prin el să ducă 

mesajul 
Participase tot cerul 
vișinul tinăr de indată să fie.

Aproape de pomi
Pe la amiază era. Pomii munceau. 
Dăduseră pe rod.
li știu de pe vremea cind incâ erau o 
mare distanță inșelătoare. O creangă de-a 

Iov
Nu se măsoară. Ea continuu urcă.
Din mare amar ca o poruncă ; duce 
Spre virf minunatele fructe.
Totul e drum.
Vara pinâ la trecerea lui august eu sunt pe 

lingă 
pomii fructiferi. Ei merg și parcă nu mă văd.

dan david
iubirea
curgeau gindurile tale pe tavan șiroaie, pe 

dușumea, pe plită 
eram soare verde, erai ploaie fericită 
curgeau nervii mei pe respirarea ta albastra 
cerul răsufla greu, se dărima pe fereastra 

cerul se dărima grămadă peste mine, 
satanică boare 

fata mea de smeurâ și de mers de căprioară 
eram băiat de noapte, erai limpede răcoare 
eram fecior, erai fecioară

se nădușeau copacii infrunzind, luna luminind 
pereții murmurind, noaptea tremurind, stelele 

ptingind 
dimineața răsărind, fecioara mea murind 
ginduri greu foșnind, femeia mea inviind 

zile răsăreau, nunți se terminau, cântice 
înfloreau 

genii de nord și focuri licăreau, creierii plecau 
la coasă, la-ntuneric, la masă 
și creșteau poemele pe cer, pe casă... și 

creștea omenirea frumoasă

coase-mi cămașa, nu mai plinge 
se aud prin tine foșnind privirile vieții 

nătinge ; 
se rostogolește singele meu in tine in nuri 

păcătoase - 
noroiul verde al iubirii luminind in oase 

adio noapte văduvă și acră 
singe nebun de primăvară sacră... 
trebuia să cadă moartea peste mine ca o 

vorbărie 
și nu mai vrea să cadă sfinta jucărie 

e tirziu, iubirea mea se zbate pe pămint 
in veșnicie, pe crucea bietului cuvint

ea
tremura ca viața trandafirului, ca frunza 
limba lupului flămind 
răchita pe piund 
iubita, arma, meduza 
ea tremura ca ochiul mustos al zeului 

muribund 
ea era arma care înfrunzise in liniște de prund 

%
încet mai adaug ceva la ce am învățat 

Privirea caratei e o ogfndă 
Pomii in fota eternității kcrează 
Eu vin de ei mai aproape.

Judecata arborilor
Am ietit in grădbn, om auzit in dimmeotc 
pomii cum știa să m salata intre e.

Semnalul, pe core-l 
trimiteau in ajutorai a bina lor Judecata Iar pe 
cere o aveau. llnd de aM mtrebau.
Cum este in șâa spătari la om. Cm este 

materic-n tănp, tot astM există si im
te ancSiei 

de pomt Pe văi îndulcite și danturi colindă 
spiritul lor. La amiază
ei știu pta soare dt ani ou să mmvcanscă. 
Pomul cei arai ran< na este sta, “ pe cer

Se leresta să nu-i umbi sască-

Ramul, prietenul meu

cînd ceru-mi...
miroși a fiori de vale verde 
a mușchi licărind in rouă
te-ai pierdut printre imbrâțișârile roate navă 

nooa 
sărut de soartă veche ochii tăi mă plouă 

viperă blinda satană de inger junglă sacră 
plingeai și erai 
tare frumoasă cind plingeai 
o eutanasie a mea fetișcană acră

cum te iubesc de pestriț de tulbure de plăcut 
iubito plaiul meu verde și mut 
statuie rlncedă dărimatâ pe mine grămadă 
cind ceru-mi varsă peste intuneric zăpadă

am să mă duc cu tata
la lemne în dumbravă
soarta m-asteaptă-n pădure bataavă 
am să-mi duc bucuria si orasta acuta 
inima tata creste libaro-n tavtewo 
n-a sosit locnma mea la vo* pe muta • 
nu cred că m-am rătăcit părinți 
mi se foc poemele ciumnti

fata de 16 ani
să-ți odihnești privirea pe tata de 11 o" 
care merge la scoală prav grotama Găttsra 
să-și spele cu răcoare de crace 
păcatul 

să-ți odihnești pri "rea ta Itataada 
oe iluzii verzi și frămintari de tata 
limpede ca nufărul, caldă ca o -apă de

seci
să-ți odihnești groiui tras pe route 

graiul care poate murmma ar poem sen ■ 
ochiul cu lacrimă curata
crescut din flori, din serao ■ dr- etan 
graiul core murmură un poem derpra o tata.

Fratelui Jtoftra Domizru Ztduescu

cezar ivănescu

Despre dor
Urmare din pag. I

lui spre cere e orientez (iubita, casa, familia, 
peisajul)*, d -pentru el însuși, ca stare aproa
pe Ord obtert. ca stane al cărei obiect e oare
cum rechem tatei sau numai discret itms*. Icr- 

o a doua peraatraâ de ordin fitotagir : 
bul a leitei a este o torrrztie proprie, după 

tepui a return. cu infetesoi * nrer» sub tăcere. 
O altă obeerraște justă a ta! Blaga. este aceea 
câ -poporul -pra~ riroxă tamra perarnufied. IUL) 
dorul*. ca șt _ja>a. urtaJ. rorocul- etc.

Exemplele pe care te d ssnt coc -gitnare.

(•rar «1 angxrjte aate. kterțecaarrfeeae. Blaza

rul s-ar revela deci ca ipostază rm aeaaeh a 
-existente*- umane-.

Nu voi -.tra in analiza arercu, discutabil coo- 
—or de fitoeofie rrtstrnpaH sau ontorogică. d 

vn> trece la temeiaveul dirționar roman-țerman 
al tal H. Tiktia. caro ne ta mar muip termeni 
ec—ratenți ai curm tulcd dor. ei antene :

1. lurlisrbir) Sehmerv. Web (durere. suferin
ță morală) cu intiiul exemplu <fin Vtetite Min
ților de Daeoftei : _mare dara mi-4. c-am avut 
rumai doi cucorj (fii, n n_) și î-am îngropat as
tăzi pro-auundn)*. Al dedea exemplu e din 
Mărgăritare de Ioan Zlatoust. IvB! : _că nu arde 
fierbințeala figa r trupurile. precum arde și 
aprinde darul sufletele prietenilor dnd se des
parte unul de altul*.

2. Ottfenta). Pop(ular). — de cap. de inimă. 
Mai e nevoie de echivalențele din limbo ger

mană 7 Iatd-le : Kept — Magenscbmerz. Ur
mează exemplele date de Tiktin.

X Sehniacbl. Schaea. Verlaagea. Cu exem
ple : înghițea bietul odată și-l lovea darul de 
tată : mor de darul tda ; dar de țară : mi-e dor 
de rteeva : muM mi-e dar de-o floricea— care-o 
porp in : duc dorta unui lucru, de
lta te darea. etc. Ol — vekmuehli(. vehnsaehlt- 
vo*. veb WTlvngîru. lebealahead. Cu exemplele: 
Iar is 1 -ma ioc Ca fetelor) Z Mu:p voinici eu 
dar. S-au luat rtntirui A tace pe ivita cuiva — 
pe vuia cuiva : tea was Jeder vertaagt. Pop(ular) 
ta durat tetei, ehae dabei eiae besaadere Ăbsieht 
za verfalreu. abac rich tabel ervras zu denkea 

Isptr(eacu) Legleute sau Basmele rami niter). 
Căauta-i țurehneased. trintită p-o ureche, in 
darul tetei. (Aș propune echivalentul rominesc 
al iui ia doral tetei, cu sintagma Intr-a doară, 
la tatimplare an.).

4. spez(iell) : Liebessehnen. Ltebeagual (Sufe
rință. chin din dra^iste). Cu exemplele : „Eu 
re dar, tnindră re dar. / Trebui-ne-ar un dof
tor, / Pe noi si ne doftorească. / De dor să ne 
mântuiască*.

La etimologie, Tiktin propune explicația cea 
mai plauzibili : Postverbal din laL dalere ..a 
durea*, ca in italiană, duel, in spaniolă, duela, 
in portugheză da.

S>e observă polisemismul — variatul număr 
de sensuri sau de nuanțe — la grupul X în 
grupul X poporul a materializat noțiunea, de- 
gradindu-i valorile spirituale și poetice. Trans
cendentul poet și filosof Blaga a trecut peste 
acestea, ignorindu-le. Am ținut să arătăm Insă 
că geniul popular aterizează adesea in concret. 
Nu-i bai I

Născut șl crescut la oraș eram dus vara la 
țară... ori ni se aduceau de la țară bunătăți, mie 
și fraților mei...

Nu pot spune insă că am dus traiul unui copil 
de țăran decit începînd din vara în care (aveam 
unsprezece ani) am fugit de acasă din orașul B. 
și. făcind pe jos vreo 45 de kilometri pînă-n 
satul Bătrinei Zoe, m-am dus să-i cer ocrotire 
„mamei tatălui meu", terorizat de nu știu ce 
nouă metodă pedagogică a tatălui meu care se 
întorsese din război cu idei noi (cum și în ce 
hal s-a Întors e o chestiune aparte)... I

De atunci a Început iubirea mea pentru Bă- 
trina Zoe, care nu l-a lăsat să intre pe poartă 
pe tatăl meu care venise să mă caute...

Munceam amindoi toată vara... lotul meu ca 
pentru o fetiță... Avea un corp de o mare fru
musețe șl de o neînchipuită forță fizică ; mer
geam la girlă ori la vreun iaz amindoi să ne 
scăldăm, ori la furat lemne in pădure, ori tră
geam la rișnița din căsoaie, cu schimbul...

Frumusețea și forța el m-au făcut să înțeleg 
pnma oară ce chin e pentru un suflet să nu 
poarte un trup pe măsură... trupul ei „verde* 
era un admirabil vestmint pentru sufletul ei 
cum mai drept n-am tntllnlt altul vreodată...

Avea un anume dispreț pentru caracterul mas
culin. dispreț pe care l-am resimțit și eu de la 
o anume vreme, sexul slab, după ea fiind, fi
rește. bărbatul...

După ce a murit și bărbatul ei și a rămas 
singură, seara, dnd făcea mincarea, la vatră, Îmi 
istorisea—

Singura chestiune care o interesa cu adevărat 
Insă era chestiunea fiului ei dispărut In război, 
nu mort, dispărut, iar in mine avea singura per
soană care credea tot cu adevărat că totul e 
posibil— Că e posibil ca fiul ei cel iubit să se 
întoarcă, s-o încredințeze că o ceartă oarecare cu 
propria-ți mamă nu e o vină chiar atit de mare 
indt să trebuiască să plătești cu viața—

Faptul că-i împărtășeam credința nu era de 
mare importanță pentru propria-i credință, 
avea forța acelora care-șl fac totul singuri, care 
suportă totul singuri și mal bine, ii era greu și 
ei totuși să trăiască cu ideea că chiar toată lu
mea e stupidă—

Ceea ce m-a inspăimlntat totdeauna in aștep
tarea Bătrinei Zoe a fost totala absență a exal
tării. nid o rugă, nid o lamentație nu și-au găsit 
loc pe buza ei. m-a inspâimintat fiindcă Însumi, 
dintre toate științele umane, specialist sînt în 
aceasta a așteptării—

Preocupat cu grave treburi literare nu am 
mai fost Ia Bătrina Zoe de zece ani— și-i da
torez atitea care nu se pot spune în nid un fel... 
zece ani nepotul, treized de ani fiul... și veacuri 
și veacuri de singurătate de dna bunul Domn 
Aurelian pe unii i-a luat, pe alții l-a lăsat aici 
să îndure totul, căd au rămas prin bună voia 
lor— \

Izvoarele
Urmare din pag. 1

tor. rostogolindu-ae Încet peste dteva lespezi de 
piatră. Cineva a dus acolo o plăcută de mar
moră cu inscripția : „Izvorul M. Emlnescu*. Cult 
pentru izvor, ori pentru marele poet national, 
care isi chema cu ardoare iubita : Vlno-n codru, 
la izvorul / Care tremuri pe prund 7 Cred că 
arabele. In egală măsură.

Imaginea se asociază de minune cu o alta. 
Undeva, in munții Transilvaniei, am Intllnit, 
răsărind de sub un pilc de brazi uriași, un izvor 
ca un vers continuu. încărcat de taină si vrajă. 
Alături, o tăblită cu litere șterse de oloi : „Iz
vorul Lucian Blaga*. Descoperindu-1, mi-am 
adus aminte de fasdnantele stihuri din aforis
mul „Inscripție la un izvor*, aparținind celui 
ce a fost si rămine Magul poeziei românești: 
Prin luturi, zgură si putregaiuri. / prin elemente 
străbat. / Călătorule, albi incredere-n graiuri / 
cum este al meu. / Nu sint un zeu. / Dar ies 
cura). Ce adincă limpezime de gind si viziune 
In acest splendid poem, semnat de cel reîntors 
pentru totdeauna în lutul originar al satului cu 
sunetele lacrimei in nume I Al magicului Lan- 
crăm. In care subi an răzor / rămas-a firav un 
izsor. Nu spunea, oare. el. Marele Stihuitor. in 
același stil de aforistică expresivitate, că „dru
mul poetului e mereu către izvoare* 7...

La scenariul de film „Fierul și aurul* de Mih- 
nea Gheorghiu, apărut in nr. 39, la pagina 5, 
coloana a treia, rindul trei, se va citi catapulte 
și turnuri. )

radio

1 BK3 A ști 
să dorești

Problemele
acuarelei

(C muzică^

Toamna
Darșovianâ w

Emisiunea „Tinere condeie* din 28 
septembrie s-a desfășurat, după cum 
ne anunța și programul RADIO—TV, 
sub forma unei dezbateri cu privire la 
revistele școlare. Reportericește vor
bind, emisiunea a fost, în mai multe 
privințe, o surpriză plăcută. S-a bazat 
pe fragmente expresive de interviu cu 
un mare număr de elevi-redactori ai 
revistelor școlare dintr-o serie de orașe 
ale țării, o adevărată anchetă, pe care 
Liana Molnar a întreprins-o, cu sim
plitate, în spiritul căutării adevărului. 
Și iată că adolescenții cărora li s-a 
cerut opinia (șl care au fost probabil 
aleși ca redactori dintre cei mai buni 
elevi) au fost stimulați să rostească 
ceea ce gindeau, fără nici o urmă din 
formalismul care guvernează nu rare
ori dialogurile de acest tip. Ce doreau 
ei, elevii-redactori ? Un lucru firesc, 
anume ca publicațiile respective să-i 
intereseze. Un elev spunea că pe lingă 
partea științifico-tehnică a revistei, 
ar vrea să găsească și o parte de lite
ratură bună — inclusiv umor de bună 
calitate. Altul exprima sentimentul că 
deși rubricile sînt „cum se cuvine*, 
formal-tematic satisfăcătoare, diverse, 
nu afli în ele nimic pasionant, care să 
răspundă, să corespundă vreunei ce
rințe autentice — pentru că „nu se 
îndrăznește să se discute real" (remar
căm impersonalitatea expresiei). Un alt 
elev ar fi dorit ca revista să fie o posi
bilitate de afirmare a opiniei — 
și să fie „completă*. Altcineva insista, 
paradoxal, pe ideea de tinerețe a 
revistei școlare. Ciudată problemă ! 
Ce-i împiedică pe niște adolescenți 
să-și manifeste vîrsta într-o revistă 
lucrată de ei înșiși ? Oare și tinerețea 
de spirit e un lucru care trebuie în

vățat, cultivat ? Oricum, nu putem 
spune că acești copii inteligente nu 
știu să dorească — poate chiar uceni
cia lor pe lingă publicațiile școlare a 
contribuit la clarificarea viziunii lor 
asupra lucrurilor, le-a exersat forța 
opiniei. Un mare ciștig. fără îndoiala. 
Dar înțelegem că in practică inerția 
este, deocamdată, un adversar incâ pu
ternic.

Comentariul critic al celor rostite de 
elevii din țară și sugerarea unor linii 
directoare au venit in cea mai mare 
măsură din partea unui profesor de 
română și a unei eleve-redactor (aleasă 
ca model de competență), amindoi din 
București. Apreciem pertinența profe
sionistă și siguranța cu care au abordat 
aspectele teoretice și practice ale ga
zetăriei școlare. Insă cu toată valabi
litatea lor evidentă, replicile conclusive 
au fost de tipul acela prin care nu se 
fixează prea mult din esența proble
mei : Revista să se refere la orientarea 
profesională. Intr-adevăr. Dar — cum 7 
Revista să fie o oglindă a școlii — 
aceasta, sîntem asigurați, va da auto
mat un profil distinct diferitelor re
viste. Dar dacă prin specializarea pro
fesională a liceelor s-a ajuns la dife
rențe substanțiale Intre școli, nu ar fi 
bine ca revistele elevilor să încerce a 
depăși sfera strictă a obligațiilor ime
diate, răspunzind, la virsta formării, 
unei profunde nostalgii a epocii noas
tre, nostalgia deplinătății individuale ?

Dincolo de orice obiecții de detaliu 
posibile, inițiativa de a forma adoles
cenților, prin jocul serios de-a publi
cistica, niște deprinderi de glndire, 
scriere șl atitudine cetățenească e 
excelentă.

Ioana Ieronim

O expoziție elegantă, alcătuita cu 
bun gust și cu mult spirit de discernă
mânt. rod al investigației muzeografilor 
de ta Cabinetul de stampe și desene, 
nu ene prezentată in una din sălile de 
ta parterul Muzeului de artă al 
RS.R. (Acuarela românească in seco
lul XX - IMă-1975).

Nu este, desigur, aid locul potrivit 
pentru a face o incursiune, oridt de 
tnsară. in trecutul acuarelei românești, 
trecut datind din secolul al XlX-lea. 
conaocant doar sub anumite aspecte, 
mai mult tehnice, cu preocupările pen
tru acuarelă ale unor artiști de renume 
ce in Franța celei de a doua jumătăți 
de veac trecut puneau bazele a ceea 
ce cu un termen generic exegeza a 
numit mai tirziu arta modernă. Există, 
fără Îndoială, o diferențiere destul de 
netă — de viziune, execuție și valoare 
— intre un Carol Popp de Szatmary, 
Henrich Trenk, Aman șl Grigorescu. 
Puși față in față. In bloc, cu Înnoitori 
ai genului, precum zbuciumatul, impre
vizibilul Turner sau savanții în expri
mare Signac și Cezanne, toți artiștii 
noștri iși păstrează o anume individua
litate. in tiparele unei anume con
cepții artistice pentru care nu atit ten
siunea imaginii dt concretețea ei — 
realizată in mod specific, de la un 
creator la altul — sint importante. Pă
șind in secolul al XX-lea acuarelistica 
românească și-a menținut acea tendință 
spre concretețe, materialitate, moște
nită ca un dat destul de generic de la 
premergătorii ei de frunte. Diversifi
carea ei stilistică a urmat îndeaproape 
drumul parcurs de pictură. Mvlți pic
tori au găsit in ea posibilitatea unei 
exprimări care să nu le îngrădească 
mliloacele ci. dimpotrivă, să le diver
sifice, aducind astfel intr-o altă teh

nici preocupări $1 intenții greu de 
finalizat cu mijloacele picturii in ulei. 
Posibilitatea realizării unei imagini 
fulgurante, rapide, clare, transparențe, 
unde culorile să dobindească o nouă 
fluiditate sau consistență, iar formele 
să se încarce de o senzorialitate nouă, 
impusă de alte sugestii asupra spațiu
lui și timpului, a atras pe artiști de 
renume, capul lor de afiș, fiind, neîn
doielnic. Luchian. in acuarelele căruia 
se păstrează nealterat acel sens adine 
omenesc al culorii ca proiecție directă 
și ireversibilă a suprafeței obiectelor. 
Nutzi Acontz. Max Arnold. Marius 
Bunescu. Henri Catargi, Ștefan Dimi- 
trescu, Pallady, Petrașcu, Phoebus. 
Ștefan Popescu, Vasile Popescu, Frân
ase Șirato. Jean Al. Steriadi. mai 
puțin cunoscutul George Zlătescu, 
Tonitza, sint prezenți pe simezele ex
poziției cu lucrări în care modul 
personal de a vedea și simți al artis
tului in acuarelă apare indisolubil legat 
de o tradiție coloristică și de repre
zentare constituită. Un suflu înnoitor 
au adus intre cele două războaie, în 
acuarelă ca și In pictură, un Brauner, 
un Marcel Iancu. un Maxy, prezenți și 
ei cu lucrări destul de reprezentative, 
marcabile in larga mișcare de idei ce, 
intre anii "20—'30 și ulterior, a tulbu
rat destule ape in arta europeană.

Limpede, deși nu lipsită de „fisuri*, 
ni s-a părut și selecționarea lucrărilor 
unor artiști contemporani In accepțiu
nea strictă a cuvintului. Contu
rul acuarelei ca gen în arta româ
nească a secolului nostru se preci
zează corect în această expoziție care 
excelează prin calitate și nu prin di
mensiuni.

Grigore Arbore

Promovarea internațională a compo
nisticii poloneze este indiscutabil lega
tă de festivalul Toamna varșoviană. La 
ediția din acest an, o treime din lu
crările cintate aparțineau școlii muzi
cale din țara gazdă. La numai cițiva 
ani după înființarea festivalului, mu
zica poloneză lși afla mesagerii în toa
te colțurile lumii, urmare și motivare 
de necontrazis a efortului organizatoric 
și material. Compozitorii polonezi con
sideră acest festival ca o așteptată pa
noramă anuală, care aduce mereu 
nume noi sau confirmă valorile auten
tice anterior afirmate.

La ediția la care am participat, toc
mai calitatea muzicii tradițional-avan- 
gardiste, ootlmizind adică descoperiri 
de acum 10—15 ani, figura conturul șco
lii poloneze. Parcă pentru a întări a- 
ceasti impresie, marile personalități au 
apărut cu lucrări cunoscute, de inaltă 
clasă (Lutoslawski) sau momente tre
cătoare, de mai mică importanță pe 
traiectoria autorilor-vedete (Pende
recki, Schăffer). A ieșit astfel în evi
dență moda retro — neo-romantică. 
teatrală (Concertul pentru vioară de 
Z. Bargielski) sau neo-hindemithiană 
(cvartetul de coarde de K. Meyer, care, 
oricit de „neo* era. semăna mult cu 
avangarda obosită interbelică) Asa se 
face că adesea lucrările compozito
rilor de vîrsta a doua erau mai tinere 
decit ale tinerilor (Kotonsk: — Spring 
music, Serocki — Arrangements) reu
șind să se mențină proaspete în me
moria celui Care a ascultat peste 100 
de lucrări în opt zile

Un merit al festivalului îl constituie 
și formarea unul public competent șt 
pasionat. Toate concertele, chiar cele 
ce se petreceau în preajma miezului 
nopții, aveau sala plină. Acest public 

competent a fost sensibil la calitatea 
excepțională a interpreților români din 
festival. Mă refer ta formația Musica 
nova și la corul Madrigal. După con
certul semnat de Musica Nova („Qua- 
tuor pour la fin du temps* de Olivier 
Messiaen) cuvintele „genial", „formi- 
dabil", abundau din partea unor experți 
care iși cintăreau afirmațiile. Intr-ade
văr, lucrarea înalt vibrantă a compozi
torului francez a găsit poate pe cei mai 
inspirați interpreți ai săi în ansamblul 
român.

Elogiile la adresa corului Madrigal și 
a dirijorului său Marin Constantin sînt 
un fapt obișnuit. Nici de astă dată nu 
s-a petrecut altfel, mal ales că pro
gramul (Sabin Pautza, Ștefan Nicules- 
cu, Mihai Moldovan, Miriam Marbe) 
plus două biss-uri, a fost croit astfel 
incit să permită evidențierea magnifi
celor performante pe care ansamblul 
și dirijorul său le pot realiza.

Prezența componistică românească 
s-a mai concretizat și în cvartetul 
Anamorfoză de Șerban Nichifor, in
terpretat de cvartetul din Repu
blica Federală Germania, lucrare 
ce face o frumoasă carieră inter
națională, după ce a obținut tro
feul Gaudeamus in Olanda. Și aici 
a fost foarte bine primit pentru spon
taneitatea și inspirația sa, pentru in
geniozitatea arhitecturii.

Un festival de un asemenea calibru 
are să-si reconfirme in fiecare an pres
tigiul Ne-a bucurat să-l redescoperim 
și să constatăm că muzica din Româ
nia a contribuit și ea. proporțional cu 
numărul lucrărilor incluse. Ia ttnuta, 
universalitatea și diversitatea stilistică 
a festivalului.

Costin Cazaban
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AL. SAHIA: 70 DE ANI DE LA NAȘTERE Pompiliu

Cuvîntul viu
ei care i-au fost apropiați, care l-au 
îndrăgit și care l-au stimat pentru ati
tudinea sa, pentru curajul său, pentru 
neînduplecata sa perseverență de a de
masca racilile vremurilor și lăcomia

celor care nu țineau seama că spoliind pauperi
zau țărănimea și muncitorimea, cei care au lu
crat alături de el, care i-au ghicit gindurile și 
care l-au ajutat să-și împlinească vrerile, nu 
uită că luna aceasta dacă ar fi trăit ar fi ajuns 
la frumoasa vîrstă de 70 de ani și că s-ar fi 
bucurat ca și noi, prietenii lui, de împlinirea 
idealului său.

După absolvirea Colegiului, la scurt timp, În
cepe să se afirme prin multele articole publicate 
în presa democrată ca un spirit de nădejde al 
vremilor ce se pregăteau și, încet, încet, fără ca 
cei din jurul său să bănuie, ia contact cu miș
carea muncitorească în care își găsește ce dorea, 
ce căuta și mai ales ce nădăjduia. Angajat la 
ziarele „Adevărul" și „Dimineața" în scurt timp 
devine șeful rubricii „Tribuna muncitorească", 
în care ani de zile avea să demaște ipocrizia gu
vernanților care veneau la putere avansind plat
forme demagogice de care nu țineau seama cînd 
intrau în posesia posturilor de conducere.

In fiecare dimineață în sala mare de la In
trare, în fața ascensorului care ne urca la redac
ții, Alexandru Sahia primea delegații de mun
citori de la diferite uzine care se plingeau de fe
lul cum erau exploatați.

Odată cu diversificarea activității sale de zia
rist și scriitor militant, se cuibărește in trupul 
său firav o boală necruțătoare în vremea aceea, 
boală care cu timpul a devenit o problemă de 
mare importanță pentru prietenii săi și pentru 
cei pe care numai noi îi știam că se îngrijesc 
ca drumul său să fie lipsit de pericole.

După călătoria făcută în U.R.S.S. in anul 1934 
scoate o serie de cărți printre care : Uzina vie, 
U.R.S.S. azi. Moartea tinărului cu termen redus. 
Boala începe să se agraveze. Se află sub ingri- 
jirea profesorului Maximilian Popper la Spitalul 
Noua Maternitate. Diagnosticul este precis : tu
berculoză pulmonară agravată de o lombo- 
sciatică rebelă. Nu ține cont de durerile fizice 
și continuă să activeze pe tărimul scrisului fă- 
cînd tot ce îi era în putere pentru ca masele 
de muncitori și țărani să fie scoase din paupe
rizarea materială care se adîncea tot mai mult.

îndrumat de partidul comunist Încearcă să 
scoată „Bluze albastre", dar nici una din tipogra
fiile bucureștene nu-1 găzduiește. împreună cu 
semnatarul acestor rinduri, care scotea o revistă 
pentru copii la tipografia cărților bisericești de 
la mănăstirea Cernica, tipărește primul număr 
din „Bluze albastre", care nu avea însă să vadă 
lumina zilei pentru că, alertată nici azi nu știu 
de cine. Siguranța Statului face țăndări șpaltu
rile care urmau să intre în teascul mașinei plane. 
Mai tirziu, apar cîteva numere la tipografia 
„Vremea", proprietatea primarului Capitalei de 
pe vremea aceea, dar ultimul număr în care 
cenzura a constatat că se depășește buna rindu- 
ială a guvernanților burghezi este confiscat de 
către agenții Siguranței. Un singur balot de 100 
de numere este totuși scăpat de către un lucră
tor tipograf care îl vîră în lada de gunoi aflată 
pe trotuarul străzii Pictor N. Tonitza și care au 
putut fi trimise la destinație.

Revista cea mai prețioasă pentru Sahia era 
însă „Cuvîntul Liber", al cărui secretar general 
de redacție era prietenul său apropiat Gheorghe

O porte din redocțio iroretof Adevărul* ți „Dir'-neata*. Sus, de Io stingă : Gh. Dinu 
(Ștefan Roll) ți outorui acestui articol. Jas, la mi'loc, Al Sania si Mircea Grigorescu

Dinu.
Pe la Începutul lui iunie 1937 ne pomenim la 

redacție cu doctorul Popper care ne spune că

avea să plece In curiud la sanatoriul ce-i purta 
numele de la Predeal și să avem grijă de Sahia, 
a cărui boală îi sleise toată puterea, dindu-ne 
sfaturi ce să-i folosească pacientului său pe tot 
parcursul verii, cit lipsea din București. ..Să-1 
feriți de a merge la mare. Barilii se pot ridica 
la cap și tărind o meningită tuberculoasă nu mai 
poate fi salvat". Era o vară călduroasă începută 
de timpuriu. Pe furiș de cei care l-ar fi împie
dicat. împreună cu o prietenă la care ținea ca 
orice tinăi, l-a convins să meargă la mare. Ine
vitabilul s-a petrecut A fost adus aproape mort 
de la Baltic. Cum doctorul Popper, care func
ționa la Spitalul Caritas, era plerat. după o șe
dere de titeva zile aici, a fost luat de Gheorghe 
Dinu și mutat la Colentina.

Intr-o după-amiază tind ieșeam de la redac
ție, mă intilnesc cu Ghiță Roii care, agitat imi 
spune să mă reped pină la Tudorică Iorga ce 
avea o garsonieră intr-un bloc pe lingă Biserica 
Albă să-i cer o pernă și o pătură. Astfel am 
aflat că Sahia își dădea sufletul așa după cum 
prevăzuse doctorul Popper. între timp, anunțat 
a venit din Comuna Minăstirea și fratele lui 
Sahia. Cu o camionetă a ziarelor „Adevărul" și 
„Dimineața", încărcată de ștraifuri peste care se 
așternuse pătura luată de la Theodor Iorga, 
AL Sabia a fost așezat cu capul pe pernă. EL 
cel ce mai nădăjduia în reapariția revistei „Cu
vîntul liber" atunci rind ii spusese lui Gheorghe 
Dinu prin suflul morții : „Rolisor, să ai grijă de 
-Cuvintul Liber-".

Ajuns in sat ■ fost așezat Intr-un pat încărcat 
cu pături pe prispa casei unde, către înserat, și-a 

dat duhuL A fost dus la locul de veci însoțit de

sumedenie de prteteBi și de tovarăși de idei șl 
plimbat pr-.n toată comuna, iar la fiecare răs- 
pintie cite un vaeîx: w amintea de munca lui, de 
lupta pentru o v» nouă. Pe de lături mul
țime de jaatfermi «i prieteni necunoscuți aveau 
grijă ca totul să decurgă in ordine, să nu se de
pășească limitele rânduieli.

A doua zL Ștefan Roll, care participase la in- 
mormintare imp-eu.n* cu George Macovescu, 
Eugen JebeJeanu. Boris Roman, cei mai dragi 
prieteni ai săi. te in ziarul „Dimineața" un 
panegiric încheiat cu fraza :

..Alecale. aceste nadort scrise ca lacrimi, n-aș 
fi vrut niciodată să le scria".

La cimitirul saru.. înainte de a fi coborit in 
mormînt. Eugen Jew-ieanu se adresa mulțimei 
de țărani spunir.d :

-Pentru Dvs. a tapcat. Din greu. necontenit, 
eu fapta ți ca arrtaal. ea vorba și cu sufletul, 
eu mintea ți ca taleatuL V-a înfățișat nedrep
tățile in cuvin le dirre. iar lacrimile iui rostogo
leau intotdeaana un strop din cerul satului său.

Știind că, după cam spune un mare cintăreț, 
„bătrinii aa adunat printre plăvani, sudoarea 
muncii ratelor de aai", AL Sahia a crezut că va 
putea fi de mai more lotos schimbind sapa in 
condei ți brazda m rălimară. A crezut și a avut 
dreptate".

Acum cfcid se împi -e*c 70 de ani de la naș
terea sa și totul este după cum și-a dorit, noi 
cei care l-am l-am apreciat și l-am
iubit, ii păstrăm L". srfivt floarea amintirii care 
nu se va veșteți mrifiata.

continuare a primei cărți este Histoire 
de l’esprit public en Roumanie au 
dix-neuviixne siecle. Autorul însuși ne 
invită s-o vedem ca atare : „Scrierea 
noastră din 1898 (De l’influence fran-

țaise) poate fi considerată ca o introducere a 
celei pe care o publicăm astăzi". Scrierea, con
struită din trei cărți apărute succesiv (1905, 
1914), tratează epoca dintre 1821 și 1834, prezen- 
tind faptele și oamenii mai importanți, oprin- 
du-se asupra domnitorilor epocii : Ion Sandu 
Sturdza. renumit prin pasiunea bahică (toujours 
en ivresse) și Grigore Ghica, distins și sobru. 
Sînt, in același timp, prezentate fapte de psiho
logie și manifestări populare, între care mișcă
rile haiducilor cu poveștile despre ei : Belicciu, 
Fedeleș. Dîamandi, lordache Măgureanu în Mol
dova, Iancu Jianu, Frangulea, Simion, Ghiță Ol- 
teanu, Cristea ș.a. in Muntenia. Nu sînt ignorate 
calamitățile vremii : ciuma, incendiile, dar mai 
ales jafurile turcilor care lasă țara in sapă de 
lemn. Domniile lui Ion Sandu Sturdza și Gri
gore Ghica se caracterizează 
„explozie a sentimentului 
care ar fi foșt sugerat de 
ceză, desigur : „abia ieșiți 
moldovenii și muntenii se 
ței de la care împrumută 
de civilizație și de viață
Regulamentul organic al generalului Kis - 
leff are, în afara surselor naționale și ruse, 
surse franceze. Se ocupă de filofrancezi ca 
Barbu Paris Momuleanu sau Gheorghe Lazăr 
și zăbovește intr-un capitol special : Primul ro
mân modern asupra logofătului Constantin Go- 
lescu. călător in Europa, autorul însemnării că
lătoriei mele din 1824, in care boierul, influen
țat de ideile franceze revoluționare, pledează 
in favoarea țăranului muncitor din Muntenia 
deși susține principii aristocratice in guvernare. 
Un capitol special este consacrat bonjuriștilor, 
cu insistențe asupra corespondenței lui Eufrosin 
Poteca și C. Filipessu, altul Limbii și literaturii 
in care un loc aparte îl ocupă comentariile des
pre vederile filologice ale lui Eliade Radulescu, 

în prefață autorul polemizează, cu so
brietate dar fără vervă, cu Nicolae Iorga pe di
verse chestiuni de ordin istoric cum ar fi ve
chimea românilor sau personalitatea lui Con
stantin Mavrocordau Este o prelungire a pole
micii începute in anul 1903. după ce, in Revista 
idealistă. Pompiliu Eliade publicase un număr 
de lecții ce vor fi adunate, in același an. in cu
legerea Ce este literatura ? Condițiunile și limi
tele acestei arte. In a patra dintre aceste lecții 
(ținute mai intii, la Universitate) profesorul lan
sează ideea lipsei de formă sau a „rupturii din
tre fond și formă" la Eminescu. Semănătorul 
răspunde că ..arareori un poet a atins efecte de 
armonie așa de fine, așa de rare ca Eminescu", 
respingînd violent aserțiunea lui Eliade. Pole
mica se mai duce pe ideea sincerității sentimen
telor ce au dreptul să intre într-o operă litera
ră. pe ideea pesimismului etc. Semănătorul con
testă, în focul polemicii, chiar competenta lui 
P. Eliade în traducerile din franceză, ceea ce 
este, desigur, exagerat.

Pompiliu Eliade, in polemica cu Iorga (vezi 
broșura Semănătorului, 1903) bate în retragere, 
e prea plăpînd spre a tine piept tumultuosului 
adversar care n-a intîrziat să-l strivească. Ex
celentul profesor de franceză este, literalmente, 
o victimă a lui Nicolae Iorga. Arghezi are toată 
dreptatea afirmînd :

printr-un fel de 
patriotismului" ; 
influența fran- 

din somnul lor, 
adresează Fran- 

indată formele 
politică”. însuși

Eliade (in
monstrație (in această privință P. Eliade îl an
ticipează pe D. Caracostea) etc. Se găsesc și alte 
„erori" și „aberații". Concluzia cade greu : 
Pompiliu Eliade a dat „o pastișă de conferință 
pariziană, in care paradoxele ieftine dau iluzia 
originalității".

Un alt scriitor străin de care se ocupă, mai 
intii într-o conferință la Ateneu tipărită, ca și 
Filozofia lui La Fontaine, este Maeterlink (Cu 
privire la Maurice Maeterlink, 1912) intr-un stil 
de elocință publică, de efecte căutate și de li
rism.

Dar repertoriul autorilor ce l-au preocupat pe 
Pompiliu Eliade n-ar fi complet fără cei intil- 
niți in Causeries litteraires (1903) in care găsim 
cele mai interesante contribuții de critică lite
rară și eseistică ale autorului. Cităm dintre 
scriitorii străini pe Edmond Rostand (Cyrano de 
Bergerac), Shakespeare (Iulius Cezar), Richepin 
(Le chien de garde), E. de Girardin (La joie fait 
peur), Al. Dumas fils (Denise. L’Ami de 
femmes), Moliere (L’Avare — comparaison entre 
Euclion et Harpagon) ș. a. Cele trei cărți, edi
tate intr-un singur tom, conțin, de asemenea, 
studii despre cîțiva scriitori români : Radu 
D. Rosetti, Haralamb G. Lecca, Șt. O. Iosif, 
I. L. Caragiale (O scrisoare pierdută, O noapte 
furtunoasă), Al. Davilla (Viaicu Vodă), Renet’i 
Roman (Manasse). Cele despre autorii minori ca 
H. G. Lecca sint lipsite de gust și măsură in ju
decățile de valoare, dar cele despre Caragiale 
conțin observații pătrunzătoare iar studiul des
pre tlanasse este, fără îndo’ală, cea mai temei
nică exegeză despre această atît de controver
sata piesă, deși nu lipsesc unele exagerări pri
vind valoarea ei. Relevăm, în același timp, tole
ranța etnică a criticului, expresie a unei struc
turi umaniste : „Grace ă Dieu, la litterature est 
une des rares contrees ou l’on ne vous demande 
ni votre nom, ni votre religion, ni la condition 
de vos ancetres".

Fără îndoială că Pompiliu Eliade a crezut in 
marele talent al lui Caragiale căruia, ca direc
tor al Teatrului Național, i-a jucat piesele. 
Scrisoarea pierdută este „cea mai bună piesă 
din repertoriul nostru" și „cea mai frumoasă bu
cată literară pe care o avem în limba noastră" ; 
O noapte furtunoasă este și ea „o capodoperă", 
n-are „nici un cusur". Admiră mereu „l’art ver- 
veilleux" a dramaturgu’ui. Pe urmele lui Ghe- 
rea, Eliade susține că Dumitrache. Chirac. Spi
ridon nu sint „decit același personaj la vîrste 
diferite". Caragiale este „notre Moliere". In 
același timp însă criticul exprimă cîteva rezerve 
pe care le vom găsi, în formulări surprinzător 
de apropiate, și la Eugen Lovinescu. Pornind 
de la aprecierea, care va avea, de asemenea, o 
bogată posteritate că autorul Scrisorii pierdute 
„este superior tuturor producțiilor sale". Eliade 
se întreabă dacă peste un număr de ani piesele

Tudor Ștefănescu

d
upă neașteptata carte a 
Manuele: Tăpăsescu Des
pre istoria ieroplifieă 
(C.R., 1970) și antologia
de „povestiri exemplare" 

din „Istoria ieroglifică" Melancolia 
neasemuitului inorog (Dacia. 1973) 
de Doina Curticăpeanu, încă o fe
meie învățată. Elvira Sorohan, pu
blică în colecția „Confluențe" a e- 
diturii Minerva studiul Cantemir in 
cartea hieroglifelor, un nou demers 
critic în vederea dezvăluirii ultime
lor arcane pe care intîiul roman ro
mânesc, scris în 1705. dar publicat 
abia în 1883, le mai conținea.

Lucrarea Elvirei Sorohan, doctor 
în filologie și cadru didactic al Uni
versității ieșene, are patru capitole. 
Primul, intitulat Căile labirintului, 
se referă la mutația intervenită in 
literatura română medievală româ
nească la începutul secolului al 
XVIII-lea cînd Dimitrie Cantemir 
scrie la Constantinopole Istoria ie
roglifică, o lungă fabulă cu substrat 
autobiografic prezentat în formă a- 
legorică, dar cu o scară explicativă 
finală unde se lămuresc eroii și in- 
timplărlle. S-ar putea deci vorbi de 
un roman cu cheie și istoricii au și 
identificat personajele și faptele, cu 
toate acestea, dacă autorul nu a in
ventat nimic, a tratat totul în așa 
fel. încît realul a fost în întregime 
absorbit în imag’nar, subsumat unei 
viziuni proprii și putem socoti isto
ria sa operă de ficțiune. O carte de 
A. Fletcher. Allegory (Ithaca and 
London, 1970) călăuzește pe autoare 
în ce mod. prin resemantizare. ale
goria devine un procedeu artistic 
superior, bazat mai mult pe ambi
guitate decît pe travestiri sau sub
stituiri. Cantemir lucrează cu per
sonaje, dar și cu categorii sociale

CARTEA DE DEBUT

Istoria 
ieroglifică

cam în felul în care figurase ierar
hia socială engleză ornitomorfic 
Chauser in The Parliament of 
Fowls (1382).

Cel de-al doilea capitol. De la sa
tiră la anamorfoză, prezintă Istoria 
ieroglifică drept un nou „Divan" in 
care Cantemir, geniu frustrat, se ri
dică împotriva lumii contemporane 
ca un precursor al luminilor, apă- 
rind rațiunea, dreptul firii și liber
tatea împotriva tiraniei. Intirziind 
printre ieroglife, cărți de fiziogno- 
monie, alchimie, iconologie. orașe 
fantastice, foc și vis. statui mecanice 
și oglinzi, autorul uzează larg de 
procedeul anamorfozei, al deformă
rii și caricării figurilor, măștilor, 
văzute pe dinăuntru ca expresii ale 
unor malformații irecuperabile. Cu 
sugestii din Jurgis BWtrusahis 
(Evul mediu fantastic. Anamorfoze) 
autoarea aduce dovezi de creație in 
stil baroc, manierist, la Dimitrie 
Cantemir. occidental și oriental 
(cînd e vorba de Etos).

Al treilea capitol are In vedere 
armo-izarec părților romanului, ca
drul povestirii, oriiaea p durata e- 
versin>erite!~. folosirea (ts-mrsul—. 
a documentului epistolar, recursul 
Ia onirism ?i inserția poveșefi di
dactice. a fabulei în fat-ilă. moda
lități care toate anu a romanul 
modi m. la zx Bietal Ioaotde ie 
G. Călineșcu. Elvira Sorohar. fa - 
această 'sci.jra ce nu mi «e pare 
deloc exogerată. din momer.*. ce 
G. Goli-nesc-u a seri? la un momer.t 
dat un dt„loz car.’,e-r.-resc ir.ttiu'at 
Gileeava înțeleptului ea Inraee. ul
terior in'.tsls: Despre rai.

In sfinsî c ' de-ai patrulea capi
tol și ultimul unvote looragal sau 
himera abselatalm. explică semnifi
cația gene-au) B acestei istorii in 
care Cantemir se înfățișează pe el 
însuși sub masca unicornului, ani
mal himeric definit de comen’atori- 
de bestiarii drept fire neimblinzită 
și solitară, purtătoare de viața si 
lumină. :n reprezentările picturale 
(de pildă Dama can licarna de Ra-

fMăf firesc prtr.ctpiu rr.asmhn a.“:- 
feti de femrâriataâ para-i. excws ; 
cădea :nsâ Tn n?o.ă aroratot

>- «e ir.rintpia Irsvr< —i. tec lira 
tea teropa .■»» teehtetewe al D. mc 
»: M »: Afmcș-.e;. tr.coc.fțT-

asemenea em-..-.eșcts tău! Hț-

StudSsl Elvirei Sorohan este 
-r-n- r.e jiic. mai puțin preocupat de 

aiomzarea literară. Cititorul va afla 
inorogul am cartea lui 

CC. Jung. Pșyscbologie et alchimie, 
Pans. 1966 și. dacă este curios, e 
trimis mai departe la anticul Ctesias 
in a cărui Indica găsim relațiuni 
dispre cornul benefic al măgarilor 
sălbatici din care bea nobilimea 
spre a se imuniza contra relelor. 
V-zi și Claudius Aelianus De natura 
animalium, Variae historiae sub 
Cartazonon. ..silvestres asinos" unde 
citim că inorogul are corp alb. cap 
purpuriu și com în frunte, este so
litar și iute de picioare. Unele de
talii din Cantemir despre cetatea 
Epithimiei pot ti puse in legătură cu 
La hypnerolomachia di Poliphilo 
(Veneția, 1545) de Francesco Colon
na unde dăm și peste un car tri
umfal al virginității tras de patru 
inorogi. Despre cameleon ca em
blemă a vrăjitorilor se poate citi in 
J. Collin de Plancey. Dictionnaire 
infernal. Bruxelles, 1845. In Istoria 
imperiului otoman Cantemir vor
bește de Nastratin. în Les fourbe- 
ries de Si Djeh'a, Paris. 1892, Rene 
Basset citează pe Cantemir si iden
tifică pe Si Djeh’a. traducător al 
unor fabule arabe din Panciaiantra, 
cu Nasr eddin Hodja, personaj real. 
Astfel de amănunte fac lectura căr
ții E'virei Sorohan delectabilă prin 
erudiție.

Al. Piru

„Pompiliu Eliade ar fi fost un om mare in 
felul lui. Nenorocirea lui intelectuală se pregă
tea însă în același timp ce se pregătea el însuși 
pentru carieră. O epocă nu poate încăpea mai 
multi oameni de același sens, decît la același ni
vel. Eliade Pompiliu ar fi putut străluci in ace
lași timp cu Ionescu-Gion. cu G. Dem. Theodo- 
rescu. cu domnul G. Adamescu și chiar cu Toci- 
iescu și putea forma cu dinșii o constelație cul
turală armonică. Personalitatea domnului Iorga 
trebuia să-l reducă la neant... Domnul Iorga era 
un impetuos, un pasionat, un om de riscuri, de 
jertfe, o nevroză. Pompiliu Eliade se retrase și 
suferi să joace rolul accesoriu pe care l-a jucat, 
subt porunca împrejurărilor..." (Seara, an IV, 30 
mai 1914. cu. titlul: Om de țarină).

înfrim ieșise Eliade incă înainte cu doi ani. 
după publicarea cărții sale despre Filozofia lui 
La Fontaine (1S01» comentată cu mult' «evhri- 
f.:e 5- Șt- Orăsar.u. elev a’, lui Iorga. ui Conver
ter! Naenre (vezi: Ș'„ Orasanu: Filezatia lai La 
Funtarae dnpă A Pinpiun Eliade — Note 
critice. Buc„ ISol. Extras dir. Convorbiri 
literare). Ceea ce a trezit iritarea criti
cului de la Convorbiri a fost mai ales 
Introducerea in care, punlnd o problemă de 
metodologie a cercetării. Pompiliu Eliade face 
citeva referiri la forma poeziilor Iui Eminescu. 
în aceeași manieră a lecțiilor din Ce este lite
ratura ? apărute în același an. Noutatea formei 
poetice la Eminescu nu este contestată, dar nou
tatea nu implică după el corectitudinea și grija 
pentru formă :

„Eminescu reprezintă, ce e drept, un progres 
față de poeții noștri anteriori, țață de Alecsandri 
bunăoară, din punctul de vedere al noutății for
mei, dar reprezintă, dimpotrivă, un regres con
siderabil. ca îngrijire de formă, față de același 
Alecsandri". Ștefan Orășanu ridiculizează atît 
această opinie, cit și încercarea de metodologie 
critică a lui Pompiliu Eliade, „uimitor de ase
mănată cu cea practicată de La Harpe în seco
lul al XVTII-lea" și care „este demult părăsită 
chiar in Franța". Sînt ironizate, apoi, obser
vațiile criticului privind lungimea și structura 
fonetică a versurilor, diagramele folosite ca de-

TEATRUL „NOTTARA" București și 
ASOCIAȚIA SCRIITORILOR DIN BUCUREȘTI 

anunță deschiderea 
TEATRULUI DE POEZIE

Primul spectacol, va avea loc luni, 9 octombrie 
1978, ora 19.

Citesc din versurile lor preferate poeții : 
EUGEN JEBELEANU, GEO DUMITRESCU, 
ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ, NICHITA STĂ- 
NESCU. ILEANA MALANCIOtU, CONSTANȚA 
BUZEA, MIODRAG PAVLOVlC — Iugoslavia 
ADAM PUSLOJIC — Iugoslavia.

Stefan Gavenea : „Lupta”

Iui Caragiale nu vor deveni „istorice" prin îm- 
bâtrinire, căci dramaturgul, cu „enormul său ta
lent" n-a ales din moravurile noastre „ce pui 
est eternei de ce qui est ephemere". Un alt re
proș adresat lui Caragiale, reluat peste ani de 
N. Davidescu și nu numai de el (vezi Ultimul 
ocupant fanariot) este mai dur ; marele autor 
satiric a vrut să demonstreze, în creația sa. 
„prostia românească" (la belise roumaine) ceea 
ce e „trist" și cere scriitorului să dea „un de
menti â sa th&se favorite".

Și in studiile cu caracter general, eseistic, 
Pompiliu Eliade se dovedește un fin teoretician, 
capabil de a deschide orizonturi de pionier. In 
Leltres sur les directions de la pensee roumaine. 
de pildă, întîlnim, pentru întîia oară la noi. teza 
sincronismului, chiar dacă autorul nu-i dă o de
numire :

„Lumea este divizată astăzi intr-un mare nu
măr de state distincte, adeseori adversare unele 
altora, dar peste aceste deosebiri politice plutește 
Spiritul uman care este unul și care se îmbogă
țește continuu prin eforturile făcute în toate 
părțile globului : Mijloacele de comunicație au 
devenit pretutindeni mai numeroase și mai fa
cile, tiparul răspîndeste pretutindeni bineface
rile gindirii umane... Nu mai avem nevoie astăzi 
de sute de ani spre a ne civiliza... Doctrina lo- 
vinesciană se află aici „in nuce". Dar mai de
parte :

„Noi sîntem și vrem să fim Români, dar Ro
mânii civilizați ai începutului de veac XX. Ro
mâni luminați, rezonabili. Iubim infinit Patria 
noastră, dar avem în același timp admirație pen
tru marile națiunii ale Occidentului".

Personalitatea lui Pompiliu Eliade este, indis
cutabil. superioară imaginii rămase în posteri
tate. Ignorarea autorului Causeriilor lipsește 
istoria culturii noastre de contribuțiile unui in
telectual cultivat și fin, melodic și onest, care a 
introdus, cu bune urmări, spiritul și metoda cer
cetării sorbonarde în învățămîntul și publicistica 
literară de la noi. Lovinescu îl consideră ..un 
bel esprit" spre deosebire de N. L. Apostolesru, 
„un faux esprit". Scrierea principalelor cărți în 
limba franceză trebuie reportată la moda vremii 
și la mentalitatea, de atunci, a unei părți a in- 
telec'ualității românești formate în Franța. Ca si 
mai înainte Aiecu Russo. Alecsandri. Macedon- 
ski, ș.a. care-și redactaseră, și ei, unele scrieri 
în franceză.

Pompiliu Mareea

„Luceafărul44 vă prezintă:

întreprinderea de aparataj electric de instalații litu j )
■ ACEEAȘI EMBLEMA, ALTE 

NOUTĂȚI
Spuneam în finalul reportajului trecut că o 

gamă întreagă de calități, ce vizează concepția 
de fabricație, modalitățile de utilizare, gradul de 
protecție, durata funcționării — recomandă drept 
excelente produsele întreprinderii de aparataj 
electric de instalații din Titu.

Noutățile despre care scriam atunci nu sint 
singurele. Oricine trece pragul acestei moderne 
întreprinderi poate constata că noutatea, moder
nul sînt puncte înscrise pe agenda oricărui pro
iectant, a oricărui om implicat în viața uzinei.

Sub aceeași emblemă, I.A.E.I.. pot fi trecute, 
în vederea informării viitorilor beneficiari, alte 
noutăți.

Așadar, vă informăm despre noile produse fa
bricate la I.A.E.I. Titu :
• FIȘA PENTRU FIERUL DE CALCAT, CU 

CONTACT DE PROTECȚIE ȘI FARA CON
TACT DE PROTECȚIE

Caracteristici
— produse modernizate
— caracteristici tehnice îmbunătățite »
— aspect plăcut
— pentru uzul casnic

• încă din trimestrul I al acestui an a început 
(în cadrul Atelierului IV) să se producă PRIZA 
ȘI FIȘA DE 16 A PE TENCUIALA.

Ceea ce poate întregi informația este faptul că 
pină acum nu s-a mai produs aici asemenea apa
rataj, și nici în țară, că are 5 poli, că a fost so
licitat la export.
• Produsul mai sus menționat se folosește la 

mașini-unelte și la noile apartamente care vor 
fi dotate cu instalații electrice la bucătărie.

■ CITEVA INFORMAȚII UTILE, 
VERITABILE MINIREPORTAJE

• La I.A.E.I. Titu noutățile se succed cu o re
peziciune foarte mare. I.A.E.I. Titu este o în
treprindere sensibilă la dorințele și cerințele be
neficiarilor. la ceea ce se cere pe piața pe care-și 
desface produsele. Tocmai de aceea, pentru îm
bunătățirea aspectului produsului respectiv, a și 
fost proiectată și executată seria zero pentru 
PRIZA ST CU 5 CONTACTE. DE 16 A, care va 
da un aspect mai plăcut apartamentelor noastre.

• în aceeași idee, a îmbunătățirii aspectului 
produselor, se fabrică aici ȘTECHERE ÎN DIFE
RITE VARIANTE.

Iată citeva dintre variantele cele mai impor
tante :

• ȘTECHERUL FARA CONTACT DE PRO
TECȚIE DE 6 A

• ȘTECHERUL FARA CONTACT DE PRO
TECȚIE DE 10 A

• PRIZELE TRIPLE FARA CONTACT DE 
PROTECȚIE, care au fost deja cerute la export.

■ CE VA PRODUCE I.A.E.I. TITU 
IN TRIMESTRUL IV ?

Aceasta a fost întrebarea adresată de noi ingi
nerului Lucian Ionel Pătru, șeful serviciului pro
ducție :

Răspunsul a venit imediat. Și la fel de repede 
l-am transcris și noi pentru beneficiarii produ
selor I.A.E.I. Titu.

• în trimestrul TV va începe producția în
tregii game de PATROANE ULTRARAPIDE, 
atît de necesare economiei naționale, în special 
întreprinderii „Autobuzul" București.

• în curînd Electro-Argeș va folosi : — ÎNTRERUPĂTOARELE PENTRU FIERAS-
— ÎNTRERUPĂTOARELE cu 4 TREPTE PEN- TRATE ELECTRICE

TRU USCATOARELE DE PĂR Toate acestea sint produse aici, la I.A.E.I. Titu.

■ UN ULTIM CAPITOL, LA FEL
DE IMPORTANT
CA Șl CELELALTE

• în colaborare cu R. S. Cehoslovacia, la ce
rerea partenerului extern, I.A.E.I. Titu ă asigu
rat o LAMPĂ DE SEMNALIZARE DE 220 V, 
6 A.
• Tot pentru partenerii cehoslovaci s-a pro

dus prima serie, zero, din SOCLURILE PENTRU 
DULII FLUORESCENTE.

Și pentru ca acest capitol să fie cit mal com
plet, să transcriem cîteva nume de oameni, oa
meni care și-au pus inima și mintea in spriji
nul producției I.A.E.I. Titu. Care sînt aceștia ?

— Maistrul Ion Ene, de la „Galvanizare", care 
a adus foarte multe îmbunătățiri în tehnologia 
de galvanizare.

— Maistrul Ștefan Panait, șeful Atelierului 
„Termoplast", care se preocupă in permanență 
de asigurarea unor repere de mase plastice din 
colaborări.

— Alți fruntași : Vasile Polizache, Constantin 
Matei.

Șirul lor ar putea continua. Pentru că așa cum 
sînt ei sint mulți.

Mulți care vor ca emblema I.A.E.I. Titu să 
fie o emblemă a calității, care să garanteze pro
dusele ce-o poartă.

O concluzie se cuvine să încheie acest repor
taj, al patrulea, căruia-i vor urma încă patru 
privind produsele I.A.E.I. Titu. O concluzie care 
să sune ca o invitație :
• Contractați produsele I.A.E.I. Titu. Produse 

cu calități deosebite, cu linie modernă, executate 
duDă cele mai noi idei in materie !
• Produsele I.A.E.I. Titu — produse exce

lente !
Reporter
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l posta redacției )
A. M. DARUS : Greu de 

urmărit și de apreciat aceste 
jocuri telegrafice, sacadate, gi- 
fiite, din care nu lipsesc totuși 
metaforele interesante, fronda 
inteligentă. Să mai vedem.

ALEXANDRU HERDER : 
Versurile șînt slabe, nesemni
ficative, fără perspectivă. Pri
mim și proză, desigur (10-15 pa
gini), tema o alegeți dv., n-o 
„fixăm" noi (asta ar mai 
lipsi 1...).

ANGELA ELENA : Nu ne 
putem pronunța in proble
mele de critică literară. E pre
ferabil să luați legătura cu 
secția respectivă a redacției.

OVIDIU BORCAN : In ge
neral. lucruri de nivel modest, 
exerciții de început. Ceva mai 
bine, în „în autobuz". Pe viitor, 
pagini dectilografiate (și nu 
mai mult de 10-15).

A. A. IOSAN : E greu de 
tras o concluzie. Uneori, cu- 
vîntul capătă sens și vibrație, 
dar, de cele mai multe ori, vor
bele se agită haotic, confuz 
(printre ecouri argheziene ori 
barbiene), fără a reuși să se 
îmbine coerent într-un sens, 
o semnificație, o sugestie, un 
cîntec. Ceva mai curată, „Pra
xis".

CARMEN I. : încă nu e con
cludent ceea ce ne-ați trimis, 
dar nu lipsesc unele indicii de 
bună perspectivă. După cum, 
punctele de vedere din scri
soare indică și ele seriozitate, 
o orientare judicioasă. Ceea ce 
ne determină să așteptăm cu in
teres viitoarele vești și ma
nuscrise.

ANCA B. : Dezlinate, con
fuze, nesemnificative (uneori, 
chiar puerile, de Dildă, _Oa 
de Română"), și, din nou. arti
ficiu și afectare (mai ales ..La 
pădure"). Ceva. în „Peisaj cu 
cai", unde intervine, insă, un

amestec de planuri care no 
„trece", nu convinge. Boteza
rea personajelor cu nume oe 
notorie’ ale publică nu e tocmai 
un lucru serios și de bas 
gust

ta „Gtontul taur, _Mă locu
iesc-). Vsrri Artere. ton Bale
ga*. bal ria On. Nicu Silade. 
Mtes Amnrn. Dusltrw F*s-

D. LADINA : Trei piese cam 
chlorotice, dificile, uscate, firi 
reverberație.

X.Y.Z. : Pagini demne de in
teres, de data asta, mult mri 
limpezi, mai inspirate. E cazul 
să ne indicați o semnătură.

EM. GV. In ultimul pisc, 
multe lucruri bune u foarte 
bune (prea multe ca să le enu
merăm aici). Din manuscrisul 
cel mare citim printre 
turi ; poate vom reuși să-i 
isprăvim în timp util.

Mariana Nieolae. V. .Ara. Su
dica Popel (ceva mar bcr • 
în „Trecere"). Nieutee Ifoa- 
ru. George Fans Tieaiaaă 
I. Delabonțești. Maria Dui- 
d-ș. Marian VHiae. fouri 
Drăgbici, Aspires. '■* Nee- 
gu, B. Cereala. D. >41*» 
lescu-Naparis, Aasar Gruuuky. 
E. Bncnrescu. Naataata ■ 
(ceva mai bine, la _Neșu*rc- 
nire de himinr). Euceu F. Na*- 
ta, Adrian Lacuri. Adrian AM 
Gheorgbe : Nsntc r-xâ ! M 
Aldeann. Tudur Mai iarara. Nwu 
Că'in. Canstaatia f'uare Ni- 
eolae Zârueucu. T. Barba. Mau
ley Waller. Tusa .Ansev cu. 
Darin Doria*. Nadia Me. fe
rae. Gu B.-r'apa. VaL Fasten, 
loan PaMoarăn. Geargv Caab-rn. 
Nie. Mateesra. Fetea «tefea 
(ne viitor, texte *_>•-
lobau Stiptae. Fast Seks*aas 
Rally, Aurica Burtea. Viraar 
lonesca) ceva mai bute. te -Poe
mul făcătorului de C—C* 
„Balada stinxi". „Dacă a= o 
mamă"), Anca louttenctoc. 
Gheargbe Mincteeirn OrMa. 
Florentina Ora». A. Muu». Ale
xandru Cbetaru. Mibarii Enes- 
cu. Draga» Lean. CJLS. (crea.

eaan. Maria Feteesca. Stelata 
Ispas. Gbeargbe Apnaăal fn-am 
prima c~>Ci.ol de care ror- 
btUI. Ob Cubn. Ana Imx

rin-B»„ Nrata TteM. Anton
Gn. an. lena Hau tcera. •= 
_A*a a font să teas* Lotxa

’’Lte. Aben ‘-ei a fo _S» 
fu rorW. _N> iăsap aărtun-

MsMEă. IM ropaen. FMI

IM z T's’srrbl de ărivi 
d>=ss.

MA5TVTBI NEfteCAim

WOT. J>wnMe M pri'. 
«c. : „Aba ter .Taeere R:-

porterr- „teșea* ante*, etc.; 
„SaseraM aaeew*. .FI* ac-

t-W ’. -Cere K ț O ri da".
'. JLa

Geti ~ til 1

Umblă fără baston, pentru o-și întări 
optimismul necesar traversării unei zile 
la bătrinețe, cit Helespontul,

combustibil necesar dezvoltării unui 
om-putere pentru promenadă.
pentru buletinul de știri din tvtur.ge- e 
și popasul prelungit la cafenea

pentru a-i vedea pe copiii p'etoși 
al marelui oraș
tocind gargară cu propria tinerețe

și pentru a incerca marea cu degetul.

FRANQSKO KOCSO

Copocule. ii spun.
fii tu om in locul meu 
numai O oră !
Vreau să las o frunză 
pentru poezie.
Eu sint poezie.
imi spune copacul —
și poezia mea se naște
in frunzele pe care voi, oamenii, 
r-aveți timp să le știți pe toate.

DOINA FRUNZA

poeți din r.d.g.
GUNTER KUNERT
Privire spre plajă
Trupuri trintite pe nisip, 
trupurile celor din forje de oameni, 
din cuib de mașini, 
din fluvii de unelte.
Pe țărmul acesta mătăsos și ademenitor.

Fiecare trăind in felul său 
in îmbrățișări de-o clipă, 
de sine străin și totuși atit de aproape. 
Nenumărați copii a născut acest cuplu, 
cel mai ager dintre ei 
e incă nevăzut, dar el are un nume : 
VIITORUL.

HENRIK KEISCH
Originea nedreptății sociale
Cind cel de sus □ creat lumea a fost limpede 
care i-a fost intenția :
natural, trebuia ca cei mai buni să stea in i-unte. 
S-a intimplat, din păcate, o neînțelegere 
și-n frunte au ajuns cei mai cu stare.

Provenența înțelepciunii
Repetiția, spun unii, e mama ințelepciunii I 
Eu nu voi a mă indoi și, totuși, cred 
că sint suficiente motive sâ acordăm și tatălui 

o leacă de atenție 
Tatăl tuturor ințelepciunilor lumii râmine, 

deocamdată, GINDIREA.

Predica
Nu știu dacă respingeți sau credeți 

miracolu-nvierii, 
in orice caz, nu trebuia să credeți că se va mai 

repeta.
Odată răstigniți pe crucea războiului, nu vă mai 

scapă nici o spovedanie.
Și dacă se va intimpla, totuși, o minune,

ea nu va fi de ziua învierii.

ROZE NYLAND
Cjiltt despre vis
Dorinto-tei, cind ohm car 
era sâ bo.nc.esc vuind pr ci 
indrăzneț și tocul 
cu pași ușori.

A venit intr-o zi o furtună 
pe care nu a fost chip »-• opresc 
și ea mi-a luat toate visele 
îndrăznețe.

Visez despre vise : 
sint ele pierdute I
Le-a luat cu ea nâpraznica 
furtună f

Visele au născut 
fapte, 
laptele ai sesa-al 
puzoene <Se rise.

Și uneori 
sub c o poci d« rtrte»i ■ 
cind. fiteerind,
vinM aleargă pe strâzi,

dorința mea • 
să visez prin codra 
tocul și-ndrazneț 
cu pași ușori—

SARAH KIRSCH
Frumcasa dimineață
Dimineața 
cind umbre pestrițe 
de animale pictate-n perdete 
incep sâ mi se plimba 
sub pleoape 
imi șoptești 
cele mai gingașe nume, 
că sint aidoma celor mai neasemmte 
femei, 
imi mingii, ca intr-un bolero, 
evantaiul degetelor de la praoore 
și tot ce mai rămina 
de mrngiiat

Tot ce ține de mine tu lauzi.
lumina mea blinda,
ce somnu-mi l-ai făcut sâ dispară—

In românește de 
Nieolae Nicoară

SPORT

Victorii de antrenor?
• Pentru a doua oară consecutiv, Gloria Buzău a 

fost performera etapei dar dacă victoria ei în meciul 
cu campioana și actualul lider. Steaua, poate fi ex
plicată, măcar in parte, de avantajul terenului pro
priu și a unui public „fierbinte-, cea obținută in fața 
Politehnicii la Timișoara (după ce echipa gazdă reu
șise o frumoasă calificare în Cupa U.E.F.A.) pare 
aproape incredibilă. Cronicarii au încercat să explice 
această spectaculoasă remontare a unei echipe fără 
valori individuale fie prin forma slabă a adversaru
lui (dar și Steaua și Poli veneau după succese nota
bile în campionat și afară), fie prin antrenorul său 
tînăr și ambițios, cu concepții tactice de joc inedite, 
fie prin acomodarea sa la nivelul diviziei A. In ceea 
ce ne privește noi continuăm să credem că asemenea 
victorii nu mai pot fi considerate de mult surprize 
într-un compionat în care particlDantele, cu puține 
excepții, încep să se deosebească mai mult prin cu
loarea tricourilor și nu prin jocul pe care îl practică. 
Cea mai bună dovadă în acest sens este urcarea me
teorică a echipei bă’mărene căreia, datorită mai ales 
antrenorului său de exceDție, Viorel Mateianu. l-a 
fost de-ajuns să învețe să alerge și să paseze din 
mișcare, fără preluare (vechi deziderat al fotbaliști
lor noștri) ca să sufoce adversari cu pretenții, dar 
fără mijloace fotbalistice deosebite. Toată lumea știe 
acum că la Baia Mare (poate și la Buzău, vom vedea 
asta azi, cînd se vor întîlnl cele două) se joacă 
„altceva-. Orj acest „altceva4* este tocmai fotbalul 
așa cum este el jucat la ora actuală aproane în toată 
lumea. Ar fl, de aceea, mult mal bine să nl se pară 
„altceva44 atunci cînd nu se joacă fotbal, nu atunci 
cînd se joacă, dar aceasta este o mai veche dorință 
a noastră, puțin luată în seamă de fotbaliștii șl 
antrenorii noștri.

Rămîne de văzut de-acum înainte cum va putea 
juca naționala noastră altfel decît s-a obișnuit să 
joace în com-'an’a Snanjei și Iugoslaviei, aducerea 
cîtorva jucători bă’măreni In loturile renrezentatlve 
nefiind, ea singură, cum s-a mai dovedit în alte

cazuri, o soluție. Iar dacă acceptăm c< •_c!«&rLJe !n 
serie ale celor două foste divizionare B (mai ale* 
cele ale Iul F.C. Baia Mare, la egalitate cu liderul), 
care nu mai surprind pe nimeni, ae dawreac tn pri
mul rînd antrenorilor lor inspirați dm toate jmor.oe- 
nitățile" tehnico-tactjce ale fotbalului actual, atunci 
de ce nu am avea aceeași plăcută iurpnză k la ni
velul echipei naționale, astfel ca să putem spune cA. 
deși jucătorii noștri nu sint mal buni decît cel sllbt 
sau spanioli, antrenorii lor au reușit să-t an-.cuieze 
și să le imprime ideile ae joc care le-au adus vic
toria în gruDă. Chiar de ce ?
• în momentul în care scriem aceste rtadurl 

echipa de rugbi a României care face un turneu 
de 7 jocuri în Marea Britanie a obținut o vic
torie, un scor egal, dar și o Lnfrîngere In fața se
lecționatei Bath. Dificultatea turneului e desigur 
mare, teren străin, public furibund, o 22 de 
pauză între meciuri, dar să nu uităm ei am trimis 
acolo o națională pregătită îndelung pemru acest 
turneu. Să sperăm că sfîrșitul va semăna cu În
ceputul. Mic P.S. — E de neînțeles de ce -a un turneu 
atît de important n-a fost trimis și un zianst de 
specialitate.
• O analiză a cauzelor eșecului echipei naționalei 

de volei la campionatele mondiale de volei, unde a 
ajuns pe locul 13, publică, sub semnătura Iul Vasile 
Căbulea și Horia Alexandrescu. Sein te la tineretu
lui. putorii pun o întrebare valabilă șl pentru alte 
discipline șl federații sportive românești : de ce fe
derațiile de specialitate îndepărtează cadre experi
mentate și apelează la specialiști improvizați i în
trebarea este valabilă pentru volei, a mal pus-o 
și Flacăra nu de mult, dar și pentru handbal, pen
tru rugby chiar. Subliniem câ acolo unde anere 
contraperformanța este aproape întotdeauna vorba 
și de aruncarea specialiștilor reputațl. experimen
tați peste bord.

Discobol

Serata din cărți
Era o doamnă intr-o rocfie nlbă
core recta <f>n dasid
sub conducive scumpe.
r> foto «no» personaje la M de pmțwcve. 
Ama 0 vag accent strai-
Or nu ostentativ,
ca (xăoroa mu> rint 
rebcoărt so intre pe «șa beteoanhe. 
Mc. emu de față
a—vncriLe skx ducese și cor^
•sorți ăentV*
eor prazeno te dineu 
ca oricore ct bmtet.
Asâo r-Kiano
co tortă tameo em atenă
ta verste
na nsn fcte'S Sooan ia căo
te - • otit de se-sb’ 
teci deodcaă.
de pe paren-f orect

tru

cu perse =&e a gri
ic- ac s-o teat d-'e cSumc Aoref

Mpe—
a - cere «• -nea 
ca oevcM- de laamări

Cum plouă fără ploaie 
cînd vîntul spulberă nisip 
sub crengi fragile ce se-ndoale 
de-o suferință fără chip, 
curg valuri de mătase moartă 
pe-o vagă liniște verzuie 
pe cind un șarpe-ncet iși suie 
spirala calmă ca o toartă 
de vas de lut dormind cuminte 
cu rotunjimile-i vetuste 
culcate-n cartea de cuvinte 
pe luciul paginii înguste.

Curg frunze-n scoici cu glas cîntat 
mișcind înșelătoare ape 
din care va să nu se-adape 
vreo gură vie de-nsetat.

Văzduhu-i lin. Nimic nu-i sparge 
senin albastra inocență.
Nu-s valuri mari. Nici o cadență 
nu clatină subțiri catarge.

Sint toate-ntregi. Sint toate-n două. 
E-o lună plină și-una nouă. 
Frumos nu e dar nici urît
Cad toate-n veșted. Doar atît...

LILIANA POPESCU

La fereastră
Ce simplu să privești 
cind fereastra deschisă 
iți lasă visul 
să crească fantastic 
pinâ dincolo de oraș.„

Ce simplu 
să zimbesti 
cobe acești trecători 
ce simplă 
această geometrie 
a ridurilor 
cind ferestre deschise 
in semn de salut, 
foc să se îmbrățișeze 
S-nguf etățile 
ce cote fug 
oamenii—

MAJEANA GEOftGESCU BOGDAN PACUREȚEANU

KYÎSTA STRĂJNÂ

• tsrrx.yla ■■■! Bew * ăworva a «bm

na-a a cărpz pecrra eopfc, temei centrale
a UfW-W. v> avea Joc. (tapa r wlrrv, -a Palatul 
fNIXO Pan.% La CopCuiui*.
L-. J71
• CU PBXLEJt L MUZEULUI

DE ABTE SI MESTTSUGUB1 fcL a fost
redesch sâ miery i cocsaeraxâ curentului Jugendsul. 
oea mare e mai i~ipmaa~t eo&ecțle de acest
gen oe pe glob. Cupviazlnd pesse 1 Mi exponate, 
ooecte. edrț- txbbo*Je n kartâri de grafică din 
care sim expuse in a-od a-wmarr. aproximativ Mi. 
erecția imprvsioceazâ nu numai prin copleșitoarea 
vanetate de nuanțe șriltssire ce cura eterizează arta 
sfirșitului de veac, cl și prin alătura rea p succesiu
nea mienoarelor concepute tatr-o viziune unitară. 
La cele 14 sâli șl cabinete JugfOdKi.. se poate ad
mira na numai măiestria făur-.scc-or unor obiecte 
de artă desprinse du» eomext. d se vor descifra 
trrxlințeie și hnr.Ie de evoiupe a> unei epod, rea- 
irrlnd -sona artei ca proces gi ca devenire di
namică.
• CU OCAZIA O’U1.UI memorial ALBERT 

Dl KE* care stâ sub semnul estet de-a 450-a anl- 
\ersărl a morțil saje (1471—1MM. muzeele de istorie 
municipala șl secția consacrată poștei din cadrul 
Muxeulm ComunxațnJor zcamoerg au organizat 
o expoziție de timbre cu mocve de DQrer din toate 
țânle. cuprinzlnd aproape pairj emeimi din cele 
3M timbre DCrer. Pruna marcă dedicată lui a fost 
pusă în circulație în liM. in Germania. în seria 
-Germani iluștri*, tnfâpșmd ceteoru. autoportret de 
la Muncben. Motivele preferate !n anii următori 
p!nâ ta trecutul apropiat stat în "pectal madonele 
lui Dftrer. în primul rlnd .Jăvia cu feJa de pară14, 
din Muzeul de artă din v^ena.
• TIME-LIFE BOOKS DIX LOtfDlA distribuie 

colecția Seven Centuries «t Western An (Șapte se
cole de artă occidentală) destinatâ amatorilor de ar- 
■-ă. npAnie ui ruJcrt. m eoodMU deosebite, albumele 
cuprind In afapâ de pictura Xferitdor curente — cu 
exemplificarea maeștrilor tesuULilvi — (Renașterea
— sec. 16—17. Perioada barocă — sec. 16 și 17. Ro
coco, Neoclasicul și Romanticul — sec. 18 și 19, Im
presionismul șl Post-impreswa««ul — sec. 19, Cu
bismul, Supra realismul. Expresionismul — sec. 20)
— și vieți și epoci ale di feri ți lor maeștri ai pene
lului. (The World of Van G:gn. Piccasso, Turner, 
Rembrandt, Leonardo și muLți alții).
• „PREMILL PAULA VOW PREMADOVIC PEN

TRU UTE1ATL1A AUSTRIACA TÎNARA- a re
venit anul acesta scriitoarei din Graz. Roswitha 
Hamadam. Oindu-i ta minat ta cadrul inaugurării 
Forumului European dm Alpncfa (Austria).
• TIME IN rrs FLIGHTS (Timpul în zborul lui) 

este titlul noului roman al scrutoarei americane 
Susan Fromberg Shaeffer, apărut ta editura Double
day New York. Acțiunea ae petrece tn cea de-a 
doua jumătate a secolului trecut, sub forma unei 
cronici de familie. cu bucurtUe. adversitățile șl 
toate celeite impooderabile, aduse de timp. Scri
itoarea reaazeazâ o portretizare a vieții rurale din 
secolul al nouăsprezecelea, ta statul ameriean New 
England, un fel de basm pentru tinerii de azi al 
locurilor respective.

Momentul sublim
al unui vis de secole

L’rteare 1
«t

tee.n 
ten Bocoraoa 5. Lac*- 
Mficstlv* (Seepr* props- 

nada tacul* te an ta tea-oarca acuual-
MC MMCIbUTBI* wv-AreU t 1 ;

— _Aid (in București. n.n_), ea diacul, de 
Carpal' au lipsesc elemente care lulu.rec arice 
Kaaie 'pre a se puue de aeard pentru arice 
eieuiuaJitaie. firele nuci misedri de tridare SC 
Ic aici fi et capetele acestor fire se afU in 
■ ai siaure discuta de muaft aceasta «tovedețte 
mreederca ea care arcanele de a'ci v.rbese de 
auuteite -ventualiUfi ale viitorului, care sint 
puaie mai aproape decit l-ar crede in gene
ral. L-) Unora dintre ele nn li se poate contesta 
■■ anumit curaj, fie el ți trist, 
erwtile pe faț*. pe cind altele 
mantaua unei piretenii ipocrite 
hia vecin*, ins* luate la un loc, 
|ele< intre ele fi se dirijeax* spre un scap 
mun. iar aceasta culmineaz* in cele dou* 
vin te „dobindirea Transilvaniei" (subl. n.).

Raportul face referiri concrete la activitatea 
studenților bucureșteni, in sprijinul colegilor 
transilvăneni : „Tineretul studenților de la Uni
versitățile (de fapt, facultățile Universității, 
a.n.) de aici este de dreptul îndemnat s*-fi fac* 
datoria patriotici și să sprijine prin manifes
tații. pe colegii din Transilvania fi si le declare 
ei intre toți românii există a solidaritate abso
lută. Momentul este insă favorabil, peste cîteva 
sile incep vacanțele și odată cu ele începe iarăși 
perioada pelerinajului in masă, care are loc in 
fiecare an spre ..frații înrobiți". De data aceasta, 
spune Lachmann. nu vor lipsi schimburi de opi
nii cu totul speciale.-"

Relatînd vizita, la București a președintelui 
Camerei de Comerț din Brașov, Diamandi Ma- 
nole, pentru o întilnire cu primul ministru I. C. 
Brătianu, Lachmann arată că „de la prezența 
lui aici, care datează de mai multe zile, Dia
mandi este obiectul unei atenții deosebite din 
partea cetățenilor mai apropiați și a tovarășilor 
de idei".

In urma unei vizite pe care Lachmann a făcut-o 
lui Diamandi „in intenția de a mă informa despre 
starea de spirit din Transilvania", după cum 
menționează raportul, pare surprins de numărul 
mare de transilvăneni, care se aflau la Diamandi 
și care „tocmai analizau o temă politică", iar 
„limbajul lor era acolo al organului lor „România 
liberă" și nu mi-a procurat decit o nouă dovadă a 
urci de moarte care domină împotriva monar
hiei". Referindu-se la poziția reprezentantului 
Camerei de Comerț din Brașov, Lachmann no
tează : „Diamandi nu și-a impus nici o rezervă 
și s-a dedat la o descriere elocventă a condițiilor 
din Transilvania și in special a românilor de 
acolo, a căror situație in raport cu ungurii, el a 
desemnat-o de-adreptul, ca insuportabilă și a 
pus in perspectivă o revoluție in stil mare, ca 
singurul mijloc de imbunătățire".

Vorbind despre activitatea primului ministru 
român, in această problemă, In raport se con
semnează :

„Brătianu, cu toată șiretenia, nu poate tăgădui 
obiectul diferitelor articole de ziar, căci el iși 
oferă, de-adreptul mina, pentru a vedea impli- 
nlndu-se șl ultimul dintre visele lui. tu acest 
scop, el se servește pentru a evita o vîlvă deo
sebită. de presa din provincie, „Curierul de Plo
iești", ...a cărui legătură intimă cu firma Ro- 
setti — Brătianu, nu este un secret, și aduce in 
numărul de azi o replică unor voci din presa 
străină, și in care se răspunde : „visul de aur al 
românilor, aspirația permanentă a lor constă In 
a alcătui» o Românie puternică".

de a spune In
se invilnie cu 

de monar- 
ete toate se in- 

eo- 
cu-

Cel mai documentat raport al lui Frederlch 
lachmann, despre mișcarea națională din Tran
silvania. datează din septembrie 1881, și este tn- 
toanit in urma unei călătorii efectuate prin 
principalele orașe transilvănene. în urma vizitei 
făcute proprietarului „Gazetei Transilvaniei", de 
la Brașov, cit și la cîteva oficialități, Lachmann 

otează :
Jnir-un cunoscut Ioc de întrunire al români

lor din Brașov, care din anul 1877 a fost botezat 
cu numele de „Grivița" și unde sub forma de 
intilniri de seară obișnuite, se iau uneori hotă- 
uri care nu sint compatibile cu liniile «edinei 
de stat și unde s« face mereu propagandă, în ce 
privește schimbul de păreri In sensul României 
Mari» Personalități bine informate îmi confirmă 
eă nu numai printre românii din Brașov, ci și in 
alte părți, cum voi avea cinstea să arăt mai de
parte, se manifestă o evidentă tendință spre se
cret și in special de cind România a luat titlul 
de regat, nu mai străbat in public nici un fel de 
intimplări, pe cind mai înainte, se practica cu 
mult mai puțin spiritul de secret. Imediata apro
piere a orașului de localitățile de graniță. Satu
lung, Cemat, Turcheș și Baciu, populate predo
minant eu români, care întrețin cu România o 
romunieație continuă și foarte vie, oferă o oca
zie binevenită pentru a activa in sens agita
toric"

Referindu-se la căile de legătură Intre ro
mânii de pe ambele versante ale Carpaților, se 
relatează in raport : „Pentru românii din comi
tatul Brașov, comerțul cu oi și lină formează 
•caria cea mii favorabilă de comunicații frec
vente și sub acest pretext, mulți trec granița 
adesea de două, de trei ori pe lună, deși ocupa
ția lor propriu zisă nu are nimic comun cu co
merțul exterior. Unde anume se duc oamenii și 
eu cine anume au relații este deocamdată un 
mister și ar merita o observație mai exactă, dar 
un lucru este evident, că de la proclamarea re
gatului. a apărut pentru români o activitate mal 
mare decit a fost pină atunci".

Lachmann se referă in continuare, In amplu! 
său raport, la relatările unor ofițeri austrieci 
despre activitatea ofițerilor și soldaților români, 
desfășurată tot in același scop, la desele cazuri 
de trecere a frontierei, la transportul de arme 
din București, prin Comarnic și pe la Mănăsti
rea Cheia, activitatea pentru unire a lui Aron și 
Nieolae Densuseanu.

In următoarele file ale raportului, Fr. Lach
mann descrie călătoria sa la Alba Iulia și Zlat- 
na, unde a intîlnit aceeași atmosferă... „La 
Zlatna, subliniază el, au avut loc in cursul verii, 
reprezentații teatrale date de o trupă ambu
lantă de actori români, cu care ocazie au fost 
jucate in cea mai mare parte numai piese națio
nale, in legătură cu ultimele evenimente. Prin
tre altele, de pe scenă, românii au fost îndem
nați să intindă miinile spre frații lor de dincolo 
de Carpați, pentru a fi uniți pe totdeauna și 
fără ca din partea autorităților să se ridice 
obiecții impotriva unei astfel de propagandă în
scenată".

Raportul menționează și deosebirile de natură 
religioasă, care au generat acțiuni ale populației 
românești împotriva asupririi naționale. Lach
mann amintește și de „agitațiile" din cadrul ar
matei. „Mai amintesc, spune el. că in prezent, 
in toată regiunea locuită de români, cu ocazia 
expoziției care se va deschide la Sibiu (este 
vorba de expoziția organizată de „Astra"), o ac
tivitate frapantă a pus stăninlre pe români și 
toți care dispun cit de cit de mijloace • se duc 
acolo".

Am înserat in cele de mai sus doar cîteva as
pecte ale luptei românilor aflași sub dominația 
străină, lupte care s-au amplificat după cuceri
rea independenței de stat a României, pentru 
desăvîrșirea unității național-statale. Dezvolta
rea economică și socială a României după cuce
rirea independenței a permis afimarea tot mai 
viguroasă a poporului nostru ca națiune de sine 
stătătoare.

Dezideratul de veacuri al poporului român, 
formarea statului national unitar, se va realiza 
în 1918. încheierea acestui proces, cu șase dece
nii în urmă, a permis crearea codului social po
litic și economic, necesar dezvoltării mai rapide 
a forțelor de producție, iar după 23 August 1944, 
trecerea sub conducerea comuniștilor la realiza
rea unor transformări radicale in societatea ro
mânească.

*) Frederich Lachmann, agent de informații 
la București, al Ministerului de război austriac, 
in timpul războiului din 1877—1878, a fost cores
pondent de presă la Augsburger Ailgemeine 
Zeitung, Pester Llayd. Schlesische Zeitung. A 
fost decorat de guvernul român.

’) Arhivele St. București (Arhiva Istorică 
Centrală) — Colecții Xerografii, Viena, doc. 
XXXXIII/40 (Haus —Hof. und) Staotsarchiv nr. 
7, 1881, Lachmann, Karion 133).

Ibidem,
3) Ibidem.
4) Ibidem, raport din 5 iulie 1881.
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Roata norocului
Un popas 
pentru roata norocului — 
nu numai la tinerețe 
ne dăm uitării ți jocului.

Ce n-am ciștigat niciodată 
poate acum, 
la miraculoasa, 
fantastica 
roată.

„O păpușă de gips 
ciobită puțin : 
marele premiu hărăzit 
de destin, 
dată cu toate vopselele 
in jurul ei se invirt 
palide, 
stelele...*.

Strigă omul cu glas de profet 
ți roata se mișcă 
uruind, ca pămintul, 
incet.

Cuiele roții ruginite de ploi 
parcă-s bătute in lemnul din noi,

Spații egale fug, se insumă 
sint de lacrimi și miere 
de văzduh și de humă.

„Cine incearcă ! Se ciștigă oricit 
și-apoi vă mai trece din timp, 
din urii..*

La mijlocul drumului 
e cuiul ceții și-al fumului.

C-o măiastră, feric .ă mișcare 
se poate opri la cuiul cu soa'ț

Pentru verdele primăverii 
dați-vă pină la rană oboiul puterii

încercați, incercați, 
păpușa din gips 
trasă la roată 
poate va fi 
in sfirșit, 
ciștigată...

Ninsori cădeau
Ninsori cădeau amurgul dâtinind, 
eram prea tineri î Troienea sărutul, 
trăgeau cu arcul visul, inceputul 
ți singeram de-albastru și curind.

Nu ne feream - lunecătoare ținte 
acestui joc suav eram supuși, 
de vinturi anonime am fost duși 
in țara celor tineri fără minte.

Păreau in zare dealurile sănii 
trase de cai cj zorii drept zăbală 
iarnă aevea, iarnă ireală 
anii aceia dacă poți mai dă-ni-i.

Acum cad altfel și zăpezi și ploi 
mai rare parcă și mai sfidătoare 
și locuim străini intr-o culoare 
prea strimtă pentru amindoL 

în vechi orașe
In vechi orașe să ajung, 
să-mi potrivesc ceasornicul după orologiul din 

turn 
să-mi singerez cămașa de lichenii zidurilor, 
să-mi inghete singele in catedrale căzute-n 

temelia 
să mă lovesc de armurile invizibile, 
ale cavalerilor retrași demult in neamurile lor. 
In orașe vechi să ajung in orele dimineții 
să aud vocea răgușită a dogor or, 
a fierarilor și a tuturor breslelor, 
să-mi zdrobesc pumnul bătind 
la poarta cetății 
să aud lunecarea caleștilor pe drumuri de 

lemn 
trimbițele oștenilor cu coifuri 
veghind inalti pe ziduri pin-la cer, 
să aud tobele amurgind liniștea pieței, 
glasul toboșarului citind un ordin 
al primului cavaler, 
să aud suspinele din turnuri clădite pe umbre 
să număr capetele trădătorilor căzute ne 

buturugi tocite, 
in vechi orașe să ajung, 
după ce poștalionul a schimbat 
citeva perechi de cai.
să ajung istovit in orele serii 
la hanuri zgomotoase, 
să mi se ingusteze ochiul spre cănile cu vin, 
și să adorm cu capul pe mese de lemn 
fără să-mi pese de numărul nopților 
ircro'tate sub frunte
și să visez un drum, chipul de pe un tablou 
chemind un trup
și truDul acela să fie al meu 
să oot pleca, mai departe, 
in lume.

Travestit în lebădă
Cm grație, nisă secwea 
inblnilă ia pădurea înrmvuta. 
(Șarpele încolăcește daeta așa, 
rugna se lichefiază.
limba roșie uesprcată-n două 
stt eră ca toc. J).
Nu mă-ntreba ce viaă ve 
semnul ales Lave» toate aceste 
crimpeie de aannbrt, 
de durer , de aminlni.
Securea e-nfipto-n pămint 
și luna ■ aburește lăism, 
vai. nici măcar brirdusa de toamnă 
nu poate indura aceasta istorie.
Monstrul travestit in lebădă 
cu tine va călători.
Cu gratie, graba plena, 
coboară-ti oct ’ m pămint și 
alungă vedenia.

Răsfirat în eter
Și arbori de zgură să crească
Peste acele iubite, ticăloase intim pion, 
Nu de tine să-i fie irită mulțimii
Ci de cel răsfirat in eter.

Peste capul cel alb să se ivească 
Groaznice scuturi incfiipuind arătări, 
Caii cei iuți cu glezne subțiri 
Să te-arunce cu spaimă din scări.

Așa, la pămint vei vedea bolta sură 
Și o singură stea înghețată 
Simți-vei pe gură.

Străina
ne-. Sna-e. Mreo p Gerege

Să lași în urmă
Să lași in unea 
cu otita grijă ocrotit.
să mergi cu dwere pe eav^aoa hn 
privindu-l pentru totirea oară.
infiorata noapte să le ascundă 

î singurătății tale dă-i tei ceas, 
un gind, doar tetei, o cfiprlă, 
apoi indepârteazâ-le de arbori, 
smulge-te din ceata caldă 
ce s-a lăsat peste oraș.
Adună-ți mințile, 
oprește-ți locrimiie 
și pleacă, 
lasă in urmă 
ceea ce niciodată na este de lăsat, 
lasă totul pe seoma int:mploi lor tate, 
aruncă-te la păm-nt, sărută asfaibd fierbinte 
și spune-ți că nimic nu te va «toarce «apoi 
de-acum incinte.

Cavalerul în zale 
albastre
Mina mea nu a mai fost 
prinsă de mult in cătușa somnului, 
brațul drept nu mi-a mai fost smuls (fin i^or 
ț degetul meu 
nu a mai scormonit fragedul zid.
Cu rochia albă rot ndu-mă 
intr-o piață din alt ev 
văd venind către mine 
Cavalerul in zale oibastre.
El poartă pe piept stigmatul diveri 
și oe chipul fnanos 
poartă obrâzarul spart

Apropie-te, nerăbdarea mea sporește, 
somnul sub pleoapa descl* ă 
mocnește, 
numoi singele clocotitor se presimte 
sub pielița albă zvicnind 
nebunește.

Veac
Singele meu se foce roșu depărtat 
Și ochii bat spre cimp, tot mai subțire 
In stilpul porții a rodit un mâr 
De parcă-ar fi fugit din amintire 
lată riul, iată co fa Ea, iată cuțitul 
Uitat in piinea celor care nu-s 
Pindă peste toate, plouă, ninge 
Umbra bunei, seară la opus 
Ce-mi mai uibC oare prin cuvinte 
Des rat si singm ca tei fum 
Tren de case-nstroaund dropia 
Fără tintă poc t p km
Intre două veacur. hrevine ază

Scrisoare veche
Mtoia-ta, area* șapte zile de pace 
Ib cer peatew soba unde ara voi naște 
Un cerb toteb » uaamgerot bate
Cu com de aur la fereastra casei noastre

Șapte zile ne bebme. ten vor spune, 
Să imbrocăm âre-o tesencâ de flori

Oc i să ne hamnene-a sărbători

O, chipul temător ana se subțiază

Pentru srevM core o re me

Oglindă *hdurerată

S^ouretei.mm- pe mteto «a avre

S<«MtemnnoM cred

Floarea gerului

hte-mi sena dulce te așezom 
Lacrimă dtece, stelelor scară 
Cmd le-au găsit ochii străini 
S le-ou 'owt cu primăvară.

Îmblînzitorul de urme
N-as vrea să fiu 
ie gi. ’ străine și vechi 
deal cel ce vine cu steaua pe umăr

in umbrita-i cimpie 
fimpezst de dureri și dator 
cu o necsmoscutâ copilărie 
bmbfinirtorul de urme, decit, 
tem pașii de fiară fac raze lactee 
tea driauvi, rețele de aștri-n rotire 
cerul tot se coboară-n cimpie, trăiește 
vietate wensă și blindă 
respiră in urmele mele 
Stau planete sub mina mea dreaptă 
sate intregi, galaxii adormite 
m iarba din marginea dorului, cind 
îmblînzitorul de urme se-ntoarce 
in ambrita-i cimpie, cintind.

Trecutele păduri
Trecutele păduri cum stau in gind 
lăstarii lor răcoare duc prin vise 
Mind, brazii îngenunchează in cite-o apă 
tuburindu-și privirea 
toate cimpiile, invinse pierd 
griul, iarba, nemărginirea 
Trecutele păduri cum împresoară 
sufletele noastre de copii 
năvala aceasta nu ține 
decit o noapte, apoi plecăm 
și ele cad intr-un cuvint uitat 
doar noi cu visul le mai căutăm

Culesul de purpură
Mi-a luat mințile culesul de purpură, culesul 
De perle de foc ; prin zmeurișuri țesute

cu spini, 
Cu beteală și cenușie cenușă culegeam 

picătura - 
La treizeci de ani picătura : o, lăcomie, hrib 

sbircit, 
Nu mi-e poftă de tine ! Se zbate animalul 

de purpură 
In coșul ce-mi spinzură-n briu : la git am 

să-ți pun 
Perlele roșii in tremur, Viață, mironosiță 

cu spadă I

Cel care 
nu știe și doarme
Cel care nu știe și doarme poate să fie 
Trădai; ți cel ce nu doarme poate să fie 

trădat.
Cine ți-alege lanțul de aur sau lanțul 

de-argint 
Ori lanțul de fier î Doar amintirea cind

moare 
De foame iese la pradă : ea urlă un cintec 
Care nu poate să fie trădat

Hoarda de Aur
— lui Cezar IvănesCu —

A venit Hoarda de Aur : toți au fugit. 
Eu am rămas. Ar fi fost o mare rușine 
Să nu găsească pe nimeni. A venit 
Hoarda de Aur : ei, ți ? Auzi-o, ea merge 
Pe virfuri ca să nu-i sperie pe cei 
Care, de frică, abia au murit. Linguțitoarea 
Hoardă de Aur incearcă să trateze cu mine : 
li trebuie măcar un invins. De aceea 
Se poartă frumos (cit se poate I) ți-mi 

spune : 
Coescre, era gata-gata să te-nvinuim 
De victorie I

Masa - mpăcării
Pr3ej de zăbavă in pace :
Mor wvga a fost xvasa
Cmjv deal dnrend spre case : 
Toasturi si laude, ultimo picătură 
De are pura pe enghie, sărutări 
& codec de slovă. Se pricepeau
Ce uam bat - uter
Si avrereo echo te toate, de vreme
Ce eu oare fieri tea ezd : lăcrămioare !

Un cîntec de orb
Vara ce vine ți vara ce trece : una ți-aceeați 
Hi r.erâ, un țipăt cu ferestrele-nchise.
Tu nu m-auzi ți m-auzi : doar harul plăcerii. 
Șoptești, este harul I Te speli cu apa aceea 
Pe ochii cu frică inchiși, dar nu mai apuci 
Să mă vezi : un cintec de orb.

Un lan de secară
Mișcarea aceasta a miinii nu-i totul 
Și dacă e totul imi vine să pling

Lingă un lan de secară cuprins
De sudoarea ți spaima că-l tai. Acum 
Ir* văzduh se joacă-adevărul : măruntul, 
Știutul de toți ți neștiutul de mine 
Grăunte. Mai ceartă-mâ cind nu știu 
Pe creștet să țin un lucru pierdut : 
O cunună.

Grafică de Dumitru lonescu

Poetul
Poetul este necesar la sărbători
Să cinte la un crin, el este pasărea phoenix 
Prima victimă pe rugul adevărului.
Poetul umple piețele de piine, e necesar la 

ridicarea orașelor de gheață, lustruiește 
corăbiile de argint din adincul mării 

El ninge, ți nimeni nu este in oraț să vadă, 
Este aruncat pe trotuare ca boabele de 

mărgăritar, 
Poetul este foarte necesar ca pasăre.

Vara
Un cer albastru, de care atirnă ciorchini 

de struguri.
Tu rizi, ți petalele trandafirilor 

cad in țârina albă din grădină.
Trece viața, vreau să uit, dar melancolia 

imi înțeapă sufletul cu ace de aur. 
încerc să ințeleg de ce exist, atit de tinără 

ți frumoasă in oglinzi
Gnd miine cineva o să ridâ
Și mi se vor scutura trandafirii in țărină.

Depărtare
Gura mea este un trandafir 
Sărută-mă să nu mă veștejesc. 
Zăpada se ridică in fluturi de purpură 
Am spart oglinzile și curg mările 
Astăzi timpul este un aurit car 

de triumf
Inaintind cu spițele lui imense peste 

orașe, peste iarba verde 
a dealurilor.

Singele tău curge lipit de singele 
meu și iaire noi e otita depărtare.

Ginduri
Ninge, ți este 'înconjurat de zăpadă 
Fiecare obiect de pe pămint.
Bunica mea este o țărancă sănătoasă 
Trăind aceeași zi la fel de nouăzeci de ani : 
Ograda, animalele blinde, satul,
Nu e niciodată singură.
Eu am ajuns in orașul făcut din cuburi 

albastre 
M-am invățat să stau la cozi, să nu vorbesc 

tare, să nu țin ciine, 
Să nu salut fiecare om de pe stradă, 
Eu știu cine e Picasso, am invățat singurătatea 

lumilor, 
Zădărnicia unui trandafir arzind o secundă 

in vază, 
Cunosc oglinzile blestemate ale adincurilor, 
Mări de gheață, in care orice gind se umple 

de frig.
...Dar mai e iubirea, pasăre galbenă, 
Crescind odată cu iarba 
Și murind odată cu ea.

Focul
Cade ceasornicul pe pămint, cifrele orelor 

se imprăștie ca grăuntele
Unele intră in țărină și încolțesc alte ceasuri, 
Lanul de floarea soarelui lunecă și el in 

pămint 
Așa ne invațâ fizica : toate obiectele cad 

pe pămint 
Iar pămintul este un foc purificator.
Cade paharul cu apă, cade vechea clădire, 

cade iarba, 
statuia albă cade, împrăștiind in jur 
valuri de aur, cade zăpada, portocalele, 
pisicile cad tot pe pămint deși zboară 
noaptea pe acoperișuri, cuvintele cad 
intr-o ureche imensă, care adună toate 
sunetele, cade singele,

Cade crinul alb pe toba pămintului.

Mai bine...
Crinul curat crește din frunze putrede, 
Vrabia albă crește din țarina cerului, 
Ideea, din mările înghețate ale minții. 
Ne construim, iubite un castel
Cărțile noastre de poezie sint cărămizi de 

zăpadă 
Zilnic ne duelăm cu trandafiri...
Dar poezia nu îngrașă.
Mai bine construim case din beton, vindem 

cartofi,
Mai bine muncim in salinele amiezii,
Mai bine curățăm holdele de păsări, 
Grădinile de iepuri.
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