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1 leu

uncția de intermediar a cri
ticii, funcție care ii definește 
condiția, e pusă sub semnul 
intrebării de diferite moduri

de ■ înțelege critica. Critica facili
tează accesul cititorului către operă și 
principial acesta e rostul ei funda
mental. Opera in toată complexitatea 
ei se cuvine a fi descoperită cititorului 
de către critică. Idealul criticii a fost 
de aceea pentru mulți critica com
pletă, cu ajutorul căreia opera e 
prinsă intr-o plasă complexă de rela
ții și dezvăluită pe toate laturile ei. 
Dezideratul e de a surprinde fiecare 
fațetă a creației literare sau artistice, 
de a da o imagine globală asupra ei, 
din care să nu lipsească elementele 
importante. Ideea criticii 
este înrudită îndeaproape
obiectivării maxime a criticii.

A proceda complet, a proceda 
sistematic în analiza șl descifrarea 
creației artistice înseamnă a proceda 
obiectiv, a tinde către cuprinderea tu
turor fețelor operei, unele mai as
cunse, altele mai vizibile, unele mai 
accesibile, altele mai dificile de recep
tat.

Una din nemulțumirile curente ale 
scriitorului, ale artistului este aceea 
de a nu fi fost înțeles, de a nu i se 
fi descifrat întreg mesajul său artistic, 
de a nu-i fi fost evidențiată latura 
cea mal subliniată a lucrării lui ar
tistice. Cînd nu avem de-a face cu 
suflete bovarice și cu realizări iluzorii, 
la care astfel de pretenții sint de obi
cei fără acoperire reală, nemulțumi
rea poate fi justificată.

Tendința de a desprinde din opera 
artistică o singură trăsătură și de a 
o propune numai pe aceasta in chip 
exclusiv atenției cititorului este una 
din operațiile curente in interpretarea 
critică, dar ea acuză obiectivitatea 
procedării. Intenția autorului e depă
șită, opera e folosită intr-o direcție pe 
care echilibrul ei n-o susține întotdea
una. Subiectivității creatorului I se 
substituie aici subiectivitatea inter
pretului. El «e suprapune pestț reali
tatea operei, eliberind un singur as
pect sau un singur sens din intima ei 
alcătuire și propunindu-1 cu ostentație 
publicului. Opera e aceeași și este alta. 
Ea aparține celui ce a făcut-o pentru 
că ea este punctul de plecare, dar de
vine in același timp și o operă a inter
pretului pentru că ea exprimă, in noua 
postură, intențiile și subiectivitatea 
acestuia din urmă. Desigur, multe din 
aceste interpretări parțiale, parțiall- 
zante, unilaterale pot conveni autoru
lui, pot fi aprobate de el, dar ele se 
abat de la condiția criticii obiective, 
criticii totale, care-și propune să in
formeze exact, complet pe cititor asu
pra operei. Asemenea interpretări la
terale, firești mai ales cînd opera are 
o vîrstă respectabilă și este însoțită 
de un șir de exegeze ce-i acoperă 
profunzimea și suprafața, sini deza
vantajoase pentru operă și cititor, în 
egală măsură, mai ales in fața prime
lor contacte dintre creație și public. O 
analiză unilaterală, un accent subiectiv 
pot conduce pe cititor către un singur 
aspect al operei în dauna altora, la fel 
de importante. Dacă la apariție o 
carie importantă are șansa de a găsi 
critici pregătiți să o descifreze in 
toată complexitatea, atunci situarea ei 
in ierarhia de valori este mai sigură și 
mai durabilă. Dacă insă cartea apărută 
nu intilnește interpretări complete ci 
doar abordări parțiale, unilaterale, ea 
trebuie să aștepte încă intilnirea cu 
interpretarea cea mai nimerită. Soarta 
cărții poate fi, deci, influențată de 
acest proces parțial de cuprindere. Sa 
ne imaginăm câ Arghezi ar fl fost pri
zat pentru un singur aspect al poeziei 
lui. că Sadoveanu n-ar fi beneficiat de 
cițiva interpreți sagaci, de comentarii 
menite să sugereze dimensiunea gran
dioasă a operei. Interpretările unila
terale pot sărăci literatura mai ales 
atunci cind
postulează dreptul 
și resping dreptul 
către o abordare 
plelă a operei.

CARTEA iN 1978

„I I ti

criticii foiletonistice i»»
S-ar putea susține că. psihologic 

și temperamental, individualita
tea criticului foiletonist din 
speța cronicarului literar rezul

tă și din modul in care este rezolvat dile- 
maticul raport dintre cele două tipuri 
fundamentale de lectură : cea „hedonis
tă", dezinteresată, întreprinsă deci din 
plăcere, de o parte, și cea „profesională" 
animată de scopuri interpretative și eva
luative, de altă parte. Simplu și oarecum 
empiric spus, chiar aici, in Însușirea 
conștiinței faptului că actul de lectură se 
sprijină pe o asemenea premisă dichoto- 
mică. identificăm însemnele originare ale 
vocației critice autentice. Pornind de la 
unele sugestii desprinse dințr-unul din 
eseurile lui T.S. Eliot (Granițele criticii),

Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialistă România

sini exclusiviste, rind 
la unilateralitate 

criticii de a tinde 
complexă și com-
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in continuare, e de observat că însușirea 
unei asemenea duble perspective asupra 
actului de lectură este obligatorie, dacă 
dorim ca textul nostru să nu riște alune
carea în capcanele „criticii de atelier" 
(apanajul criticii practicate de beletriști), 
in așa fel incit ..vechea contradicție intre 
autoritate și judecată personală (s.n.)“ să 
se rezolve in favoarea celui de-al doilea 
element, care, la drept vorbind, tradus, 
adesea, prin cuvin tul gust, grație subiec
tivității lui imanente, e dispus a eluda 
pină la limită exigențele celui dinții. 
Prin urmare, ce pune chestiunea dobin- 
dirii amintitului coeficient de autoritate 
prin efortul mereu supravegheat de a ține 
dreaptă cumDăna intre cele două tipuri 
de lectură. Și. intrucit nici de data aceas
ta nu poate fi vorba de rețete unanim 
valabile, e lesne de înțeles că fiecare cri
tic (mai ales in ipostaza de cronicar lite
rar) e ..presat" de însuși temperamentul 
sau a încerca să rezolve problema pe 
cont propriu, adică să afle și să utilizeze 
in chip eficient „artificiul" cel mai po
trivit.

Există, astfel, interprețl prlvilegiați ai 
fenomenului literar la zi pentru care s-ar 
părea că impactul dintre „vocile" celor 
două moduri de lectură se produce de la

Ia șapirograftil 
imaginației mai 
mult sau mai 
puțin bogate în

că se mai trag ,,fraze"-șa- 
blon sau Involuntar pasi
bile de a fi devenit astfel, 
în alcâtuirfta montajelor 
literare, a silitelor folclori
ce și melodiilor folk, a 
dansurilor tematice și ca
ricaturilor de la gazetele 
satirice etc. Desigur, sînt 
„fraze" lzvorîte dintr-o 
asiduă șl perfectibilă preo
cupare privind oglindirea 
realității cu mijloacele ar
telor, ale creației tehnlco- 
știlnțlfiice.

Un festival realmente 
național, a cărui cuprinde
re tematică poartă girul 
unicității, incluzlnd parti
ciparea creatorilor din toa
te domeniile, sigur că a 
catalizat o masă foarte di
versă de oameni ai muncii. 
Diversitate care 
nu . numai la 
profesiune cit, 
orice, la talent, 
vocațiilor. Șl chiar 
mal apar entuzlasme gran- 
dilocvent-festiviste — fie 
în modul montării și des
fășurării unor spectacole, 
fie în conținutul lor pro- 
priu-zls — s-au făcut au
zite tot mal apăsat vocile 
care știu in numele căror 
comandamente creează șt 
cui se adresează mesajul 
lor. Comentatorii . fenome
nului cultural de masă. în 
speță ai diferitelor etape 
ale Festivalului Național 
„Cîntarea României", au 
atras atenția nu o dată 
asupra unor tendințe for
maliste, asupra t------‘~~
m firii concurau] ut
competiție In sine, 
contează n tunai șl 
ocuparea linul Toc (neapă
rat! fruntaș intr-țin clasa
ment «a a altul. Competiția 
calității — iată Singura va
lidare axiologică ; {ntr-asta. 
coincidența cu obiectivele 
economice nu trebuie să 
«perie pe nimeni.

Prefațînd bilanțurile ac
tualei ediții a festivalului, 
am adresat citeva întrebări 
unor Instructori ai forma
țiilor artistice bucureștene. 
Grupate nu în funcție de 
Interesul imediat al spon
taneității orale — însoțind 
adesea, nu-i așa 1 humori 
și șabloane expeditive — 
respectivele întrebări sînt ! 
ce rezultate ați avut cu 
formația Dv. în prima edi
ție a Festivalului Național 
„Cîntarea României" și 
cum vă explicați aatfizi 
acest rezultat ? ; ce aștep
tați de la participarea la 
ediția a doua a festivalu
lui ? ; în ce constau prin
cipalele greutăți — biruite 
sau încă nu — privitor la 
actuala participare la festi
val ? ; ce propuneri aveți 
și doriți să le Împărtășiți 
colegilor (instructori, se
cretari, președinți, corepe
titori etc.) tn legătură cu 
viitoarele etape șl ediții 
ale festivalului ? ; cum s-a 
materializat, în ceea ce vă 
privește, ideea alcătuirii 
unui repertoriu nou, va
riat, superior calitativ ?

Au răspuns, Intr-un prim 
moment al anchetei 
tre :

Fiind o formație de dan
suri populare, foarte cru
dă încă, sper ca la faza 
pe capitală să se prezinte 
onorabil. Pînă în prezent 
am ocupat locul I la faza 
pe sector. Asta ne obligă. 
Cit privește greutățile, în 
școli nu sînt puține. Aș 
enumera : timpul liber
foarte limitat al elevilor 
(mulți sînt în fața exame
nelor de treaptă), lipsa de 
costume, imposibilitatea de 
a plăti corepetitor și taraf. 
Chiar în primele etape de 
desfășurare a festivalului, 
propun ca în componența 
juriilor să fie prezente 
persoane competente în do
meniul respectiv (coregraf, 
Instructor de dansuri, dan
sator de ansamblu profe
sionist, în cazul nostru). 
Am considerat nimerit aă 
încep alcătuirea reperto
riului cu o suită de dan
suri din împrejurimile 
Bucureștilor. Avînd in ve
dere că dispun de un nu
măr mare de fete, am con
tinuat cu o Purtată a fe
telor de Ia Căpllna și în 
ultimul timp am montat o 
sultă de dansuri oltenești 
pentru variația repertoriu
lui-.

Armând Cherbia (instruc
tor de brigadă artistică) : 
„La trecuta ediție am ocu
pat locul în ti’ Succesul, 
atunci, a-a datorat în mare 
măsură omogenității for
mației, seriozității cu care 
flecare membru al brigăzii 
s-a pregătit, săptămînal, și 
cu care a răspuns indica
țiilor noastre. Cred că sin
dicatele șl U.T.C.-uI ar 
trebui să acorde mai mult 
sprijin brigăzilor, la fel 
conducerile operative ale 
Instituțiilor și întreprinde
rilor. ‘
crezi 
orele 
vLnța _____ ____ . __
der că în actuala etapă e 
necesar sâ fie cuprinse un 
număr cit mai mare de 
aspecte semnificative. Se 
impune, totodată, o mai 
largă varietate a proble
melor abordate. Sigur, o- 
cupirul o dată locul I. faptul 
ne obligă să menținem șta
cheta calității la același 
nivel. După opinia mea, 
să menții un Ioc lntii e 
mult mal greu decit să-1 
cucerești ! Printr-un reper
toriu slab, prin mesaje mi
nore, obținute prin canto
narea intr-o problematică 
oarecare, unele brigăzi de
servesc mișcarea de ama
tori. Nouă, surprinderea 
actualității în ceea ce are 
esențial ne-a permis să 
abordăm programe scurte, 
de calitate șl să fim aș
teptați de spectatori".

noas-

(in- 
..Cu

Nicolae Ciobanu
Continuare in pag. a 7-a

Biblioteca
Condiția de intelectual a eroului 

lui Camil Petrescu favorizează 
referințele „livrești", digresiunile 
și. reflecțiile filozofice, intr-un 

cu vin t, relațiile inter-textuale. Pe Ștefan 
Gheorghidiu îl vedem însă în mod cu totul 
excepțional citind. îl vedem pregătind si 
gusținind' — strălucit — o lucrare de se
minar despre Critica rațiunii practice. 
Mai tirgiu, în plină criză erotică, reia 
stpdiul apriorismului kantian (lectura e 
aici și refugiu și diversiune) dar se izbeș
te de un obstacol binecunoscut oricărui 
cercetător : descoperă (motiv de profundă 
descurajare) că „totul a fost spus", 
teoria sa, pe care o credea originală, fu
sese expună intr-un articol de revistă de 
Papini („mai ales că Papini nu era nici 
măcar socotit filozof, ci ca un diletant 
pasionat și fantezist"). în fine, rănit, 
are lingă patul de spital citeva cărți (nu

că

lui Ștefan Gheorghidiu

TINEREȚEA CLASICILOR

se precizează care anume) „dar rumoarea 
tăcută, de efluvii, a orașului nu-mi dă li
niște". Altfel, in cursul romanului. Ștefan 
Gheorghidiu... nu citește : iubirea și apoi 
războiul îl acaparează in totalitate.

Șt totuși, cum va fi arătat biblioteca lui 
Ștefan Gheorghidiu ? Ne-o putem ima
gina doar prin „trimiterile" pe care el le 
face la diferite cărți, la diferiți filozofi 
sau scriitori (cu mențiunea că personajul 
— om „școlit" — poartă cu el bagajul de 
cunoștințe care este acela al unui „honne-

te horhme" al secolului nostru). în primul 
rind, firește, filozofii. Binecunoscutul (și 
atit de contestatul) capitol intitulat „E tot 
filozofie..." este, aici, sursa principală de 
„informație" : sînt citați presocraticii, So- 
crate, Platon, Aristotel. Descartes, Spi
noza, Leibniz, Bacon (Roger și Francis). 
Locke, Berkeley, Kant... Nu lipsesc nou
tățile editoriale : prin Alcalay comandă 
Ernst Mach, Erkentnniss und Irrtum, 
Jerusalem. Lehrbuch des psychologie. 
Dintre scriitori, sînt prezenți in această 
bibliotecă imaginară (de fapt, textuală) 
Shakespeare (prin Shylock, personaj-eta
lon ce servește a demonstra cruzimea fe
meii), Dostoievski, Baudelaire, Verlaine. 
Un mare absent : Proust.

Al. Călinescu
Continuare in pag. a 6-a

Din depărtări de zări, dintr-o cetate, 
Ne-ați lins cu vorbe dulci și ne cruțați. 
C-am fost tot una și că sintem frați 
Și ne-nșirați la verzi și la uscate.

Tinjiți de dorul țării lepădate
Și-al mulsului ei darnic, din Carpați ? 
Ne dați și sfaturi, bravi nerușinați, 
După o viață neagră de păcate.

Cîți n-ați lungit cu meșteșug silaba, 
Ca să păreți de-obirșie valacă, 
Intortochind finalele degeaba !

De dedesubt filtrează, cald și fin, 
Mirosul de plăcintă, ca să placă 
Amestecat cu jegul levantin.

125 de ani de la nașterea lui 
ALEXANDRU MACEDONSKI 

• Articole de • Pompiliu Mareea și 
* Paul Dugneanu (în pagina a 3-a)

Moșneagu Adriana 
structor de dans) : 
formația pe care o instru
iesc acum, aceea a Liceu
lui „Nicolae Bălcescu", nu 
am participat la prima 
ediție a Festivalului Națio
nal '

Nikl Vlădescu (instructor 
formație muzică ușoară) : 
„Cu formația Jupiter, dim
preună cu trei soliști vo
cali am ajuns, în prima 
ediție a festivalului, pînă 
în faza finală. Acum, pri
vind In urmă, pot spune 
că au fost unele greutăți 
pe care le-am fi putut bi
rui cu un sprijin mult mai 
substanțial al organizatori
lor. Astăzi, sper într-o 
evoluție mai bună a for
mației de care răspund și, 
In același timp, întrezăresc 
că viitorul evoluției noas
tre depinde din nou. în 
mare măsură, și de facto
rii organizatori-

Mircea 
Constantinescu„Cîntarea României".

Ion Gheorghe
utorul Cariatidei si al Megaliticelor, a) 
unor ..Scrisori esențiale" sau umile 
„Icoane pe sticlă"^ Ion Gheorghe este 
o structură funciar dogmatică, impreg

nat de credința indestructibilă în destinul nea
mului său țărănesc a cărei mitologie — conti
nent scufundat — caută să o reînvie și să o re
trăiască in cele mai felurite tonalități : de la 
maniera tradiționalist incantatorie pină la fulgu
rații suprarealiste in genul lui Dali. Indiferent 
de claviatura, uriași, pe care exersează scotind 
adesea sunete mari. ..fundamentale", in întreaga 
lui creație se disting căderea implacabilă a unei 
voci sentențioase, tonul oracular ce nu îngăduia 
îndoiala, un lirism profetic cu o ardentă sporită 
de conștiința unei investituri ce-I angaiează. 
Poetul vine cu un „cod etic", un ..decalai", o 
tablă a legilor, ca un nou Moise și proclamă 
adevărurile, „pietre fundamentale", precum și 
normele morale menite să le conserve. El con
tinuă astfel linia marilor legislatori, rigizi și 
neinduplecați : este un incoruptibil Cato rămas, 
ca prin minune, intr-o lume modernă grăbită, 
superficială, cu memoria alterată. Sondează cu o 
neliniște h aș de i ană straturile adinei ale memo
riei colective adoptindu-i chiar, cu o năzuință 
de a le epuiza, formele sale de expresie, de la 
legendă și mit, descintece și universul riturilor 
și ceremonialelor românești, pină la „icoanele 
pe sticlă" sau jocurile de copii. Asta fiind, în 
concepția sa. expresia unei conștiințe supraindi- 
viduale, a unei colectivități solidare, poetul vrea 
să se facă nu numai ecoul ei ci și să dispună de 
autoritatea la care il indrituiește asumarea aces
tei funcții exponențiale. Program nu foarte ori
ginal dar avind calitatea rară de a fi urmat pas 
cu pas, atît în „coborirea" legendei, a mitului, a 
realităților originare intr-o actualitate surprinză
toare cit si In transfigurarea ..mitică" a realității, 
a cotidianului, ca in Cariatida. Șarja. Balada 
țăranului tinăr. Pămintul este de aceea un mo-

C. Stănescu
Continuare in pag. a 7-a

el mai vechi cîntec de leagăn 
Cal poporului nostru, mitul 

nașterii sale, intenționează
să fie singulara DACIA

FENIKS a lui Ion Gheorghe. Fată de 
adîncimea și dimensiunile vechimii pe 
care acest demers poetic le conferă 
străbunilor noștri, piciorul de pod al 
Iui Apolodor sau Columna lui Traian 
par construcții contemporane. Nu
numai nostalgia fundamentală duuă
origini stă la baza acestei cărți, dar 
ceva inexplicabil din punct de vedere 
logic, o credință adincă. o revelație 
care-I face pe copilul rătăcit (încă din 
leagăn de ai săi) ca, odată ajuns ma
tur, să-și recunoască părinții. Exegetul 
care ar avea curiozitatea să urmă
rească obsesia originilor la Ion Gheor
ghe ar fi silit să constate că DACIA 
FENIKS apare la capătul unul șir de 
opere care i-au netezit elaborarea : 
Noimele, Cultul zburătorului. Megali
tice, Cavalerul trac, Zoosophia. Privit 
dinafară poemul cosmogonic al poetu
lui nostru se constituie din ipoteze, dar 
în structura sistemului său acestea sînt 
axiome : tensiunea ce se naște din im
pactul afirmațiilor (ce țin de structură) 
și presupunerilor (ce țin de receptare) 
asigură dinamismul acestei alcătuiri 
vizionare. Poetul redescooeră sau des
coperă 
timpul 
efortul 
și prin 
ces la 
al acestui poem. El dâ nume unei rea
lități despre care știrile sînt atit de la
pidare, incit noutatea intreDrinderii 
poetice a lui Ion Gheorghe a creai cri
ticilor o vădită dificultate de receD- 
tare, așa cum numai cărțile absolut 
rare sînt capabile să imoună.

Din lectura DACIEI FfîN’TKS se re
levă un indicibil amestec de știință și 
poezie sau mit. poetul înclinînd mai 
mult spre credința lui Ludwing Kin
oes : „Der Mytho6 konnte eher die 
Wissenschaft, als diese jemals ihn 
widerlegen" — (Mitul ar putea mai cu- 
rînd să răstoarne știința, decit invers). 
Fascinația originarului l-a determinat 
pe poet, ca în locul unei știinte ne
sigure despre începuturile spirituali-

o lume spirituală peste care 
a așezat un văl de nepătruns, 
său extraordinar fiind posibil 
harul sau unda ori raza de ac- 
mister, de unde aerul inițiatic

tății autohtone, să creeze si să pună o 
creație avînd toate articulațiile și atri
butele unui mit primordial.

Presupunem că spiritul poetului a 
trăit durerea evidenței unui vandalism 
istoric exercitat („din cîte-și patru un
ghiurile lumii") asupra existenței ma
teriale și spirituale a străbunilor noș
tri cu o forță și sete (de a șterge orice 
urmă), intr-adevăr fără precedent. De 
acolo îndreptățirea viziunii poetului de 
a-și „părtini" părinții dintru început, 
proclamînd DACIA drept matrice, iz
vor al tuturor semințiilor de pe pă- 
mînt. Influențele (cu caracter impe
rialist sau catalizator, după cum le di
viza Lucian Blaga) considerate In 
epoca modernă — dacă nu totdeauna 
intr-un singur sens — din exterior 
spre noi, atunci cel mult pină la a se 
concede realitatea unui ambiguu sin
cronism, sînt proiectate in viziunea 
poetului în direcția unei dacizări a în
tregului univers cunoscut în acel timp, 
inseparabil de sacru și mit, prin in
termediul cărora și devin credibile.

Cei curioși de cuprinsul acestei cărți 
unice în literatura română vor vedea in 
Expresiile lui Ion Gheoi ghe zestrea 
noastră de simțire și cunoaștere, te
zaurizată in mituri, ceremonii, eresuri, 
datini, rituri, practici magice, mume 
ocrotitoare și credințe, proiectate — 
hic et nune, din realitatea care le-a 
perpetuat în epopeea și fabula timpu
rilor noastre inițiale, cărora cîntăre- 
țul n-a făcut decit să le dea nume. 
..Faptele mele sînt numele mele", spu
ne poetul sau unul din zeii numiți. 
Rindurile de față nu vor să fie decit 
un datorat omagiu unui mare poet de 
azi. Dacă am presupune descoperirea 
DACIEI FENIKS din fragmentele unui 
negru papirus, nu numai că un anumit 
scepticism ar fi învins, dar am asista 
la recunoașterea unanimă a veridicită
ții acestei viziuni și la nașterea unei 
revelații colective. Timpul va conferi 
Insă acestei cărți virtuțile papirusului 
presupus, deoarece prin cosmogonia 
sa Ion Gheorghe a salvat o lume care 
l-a așteptat atîta amar de vreme sub 
cenușa ce acoperă sediul misterului.

Gheorghe Pituț

Expresionismul

INSTANTANEE
învățăcelul : — Ce carte deschisă văd, magistre, pe 

biroul d-voastră ? Nu cumva este noua lucrare a Ame- 
liei Pavel ?

Eudoxiu : — Ai ghicit. E al 20-lea volum din colec
ția Curente și sinteze de la Editura Meridiane, pe care 
am urmărit-o cu interes.
titlul cărții e : Expresionismul și premisele sale :învățăcelul :

Nu-i așa ?
Eudoxiu : — întocmai. Autoarea (nu spun : autorul !) își depășește însă 

cadrul, privind fenomenele artelor plastice, in evoluția lor, din pragul secolului 
nostru, chiar înainte de ivirea expresionismului propriu zis, a cărui patrie, după 
cum știi, a fost Germania primului Reich.

învățăcelul : — Și e rău, magistre ?
Eudoxiu : — Nicidecum. Ba chiar autoarea, cunoscătoare in materie, caută 

și găsește premisele expresionismului In ultimele decenii ale secolului trecut, la 
impresioniști și urmașii acestora. Avem astfel o veritabilă istorie a plasticii mo-

Și

Șerban Cioculescu
Continuare in pag. a 6-a



de la o vreme, mai 
exact spus de la Pro
prietarul de poduri, 
precedentul volum al 

poetului, încoace, lumea nu mai 
este pentru Mircea Dinescu acel 
univers ocrotit și primitor, plin 
de seducții și de plăcute surpri
ze, capabil de a minuna, capa
bil de a permite și încuraja a- 
ventura, demn, cu un cuvint. de 
a fi invocat într-un registru de 
caldă, intimă cordialitate. Dim
potrivă, cel mai apt și totodată 
cel mai dotat poet al generației 
sale pentru a cinta acordul cu 
lucrurile (semnificativ este sem
nul de egalitate pus mereu intre 
poezie și cîntec) descoperă cu 
neliniște o față mult mai puțin 
surîzătoare a acestora, la 
drept vorbind chiar o față 
morocănoasă. „Nenorocirea um- 
blă-n cămașa mec portoca
lie prin cartier / și priete
nii o salută distrați / și eu 
mulgătorul zepelinelor retrase-n 
văzduh / între cele două răz
boaie, / le răspund bălăngănind 
căldările deasupra mulțimii fu
rioase / care vociferează și 
m-arată eu degetul și înjură : 
„individul ăsta fuge de realta- 
te" / „ce te-ai cocoțat domnule 

ce insinuezi / ce tot vrei cu 
laptele ăla de repelin ?" .un 
doctor ar fi cit se poate de bi
nevenit / să-i bage imaginația-*» 
ghips- / „’ți-ai dracului" „huo" 
/ „ai autorizație îl" / Pina a 
urmă a trebuit să cobor. Mă 
plictisisem să fiu tinăr. La sp.- 
ta! cinci doctori s-au holbat ks 
moartea mea / ca prin geam. 
Unul mi-a ciocănit pieptul, 
l-am spus să intre deși de la o 
vreme / nu mai locuiesc în mine. 
/ „Cu atît mai bine, a răspuns, 
n să te închidem" / $î iată-mă 
acum la dispoziția durr/’eavoas- 
tră : ! ieftin, / confortabil, / ne
răbdător să-mi jucați cămașa 
portocalie la zaruri".

învăluitorul lirism de altădată 
al autorului, emanînd dintr-c 
fericită, structurală deschidere 
spre real și spre bogăția lui de 
semnificații, se convertește, mai 
nou, intr-un mărturisit și asumat 
mod „neprielnic" de a privi ki- 
crurile. Roase ca de un cancer 
interior, acestea îi scot înainte, 
de predilecție, aspecte corupte, 
false, derizorii. Cuvintele tari, 
crude, luate din vorbirea obiș
nuită sau chiar din argou, nu-i 
lipsesc lui Mircea Dinescu pen
tru o le denumi sau chiar im- 
preca violent. Poetul depistează 
cu amărăciune pericolul golirii 
existenței de tot ceea ce în
seamnă șl presupune inocență. 
Realitatea poate deveni vulne
rabilă dacă-și uită atributele 
proprii, firești, dacă izgo
nește din sine element ul 
viu și fecund, înconjurindu-se 
cu însemnele sterilității și at'e 
unei morale filistine, .mai pri
mejdioase ca bomba cu neu
troni*. Pierderea
este tema acestei ooez î ca«e 
constata. într-jR v

de *w© t-—*

cronica literară
MIRCEA

DINESCU:

<La dispoziția 
dumneavoastră»

O contribuție rryruh- 
ta la cunoașterea r>r-
Ui si ooere lui 
Eminescu e*te catla

Iul L D. Marin, Imoci ti 
IpotețU (lași. Junimea, coter*._a 
Eminesciana, 15, 1979).
a întreprins eerkmsc 
de arhivă la Bocoțam. Un a 
București, a izbutit să jl- 
că multe puncte obscene 
biografia hii Eminesca și și ri
diculizeze falsele cootnbc^j do
cumentare ale asansiiar
cologi Augustin Z. N. Pod 
Fănlcă N. Gheocghe. ia c*a - 
mare parte bizuite pe d*-:arr . 
ale unor martori mixrx»; ■ ■_
pe tmoresii grăbite de vofca: zx~ 
Ipotești ți împrejurimi. în ter
ții, L D. Mann a izbutit _i- 
murească pe dephn - . - 
iubitei de la Ipocești a hr Lsi - 
nescu despre care a vortr.î _c... 
G. Bogdan DujcA. Aceas'-a 
numea Catandra. era fiica 
Gheorghe Alupului p a îex-_ 
îngropată la S ianuarie î*4 
după cum rezultă din mitrtca 
bisericii Sfinții Votesxjai âe Si 
Ipotesti. A murit de 
ți a aingura moartă din looa— 
in >nul ld&L Mergea la
De 19 ani. era blondă, ombh 
desculță ți pui ia o rort;-? al
bastră. I. D. Marin re» cerce
tările cu privire ia națierva hs* 
Emi nescu ți consideră că tre
buie si acceptăm ca dată si
gură 20 decembrie IStt. cum a 
notat Eminescu singur in Al&â- 
mul Societății Junimea ii cusi 
însemnase tatăl său pe a 
psaltire fără să pună locul naș
terii. care este insă Botoaar... 
fiindcă familia locuia la acea 
dată acolo. Data din mitnca bi
sericii UsDenia de la Botoaar:. 
15 ianuarie 1850. ar fi fost puzâ 
de preot „Ia nimereală", deoa
rece nu apucase să treacă da*a 
reală in mitrica anului prece
dent, încheiată și trimisă la pro- 
toierie pentru obișnuita statis
tică a nașterilor.

Vasile Iurațcv. bunicul poetu
lui dinspre mamă, n-a fost bo
iernaș prin naștere, ci orobabil 
fiu de țăran, tocmit vechil de 
un baron Musteați pe moșia

Moi. Io de -*•
ș» tr «I

io „troc-tî 
leane eonfu*«Sa- 

bie eu iowioeee v ebw^Șa -e- 
Mie* peneMk U* <*♦
pee«Ae< ee • w. ero** * <e- 
copeonct njpt de e^veAe poe- 
Dt. ce** evțd ș* oM 
ee^e* d> a e^d. fl ie ee*e -.*•**<
»upr«*e • >4 » nrvdait ce pe
tece d» od>-
c4 «4 «ie» MMe»eM leat* 
pw* eoe de eee« d

•teeiae. dee^ie. eedke 4 •» «■*-

eată suspiciunea de contraface
re ori de aliniere la o pre
dispoziție fals apocaliptică. Vi
ziunile pe care le agită dobin- 
desc ceva familiar, credibil, de 
notă cotidiană, din spectre mai 
mult sau mai puțin iluzorii, cum 
se arată in alte poeme, devin 
cei prezențe concrete, recog- 
ncscibile, eu otrt mai de temut : 
-$*-n timp ce eu vreau să dau 
cin tecului / alt sens decît pină 
caii*. / comis-voiajorii fabrici
lor de măști pentru gaze co- 
-k-s-woia,or.i instituțiilor .anti' și 
^contra' corn s-vo*ajorii .grijii 
fată de om- / vr» suri zi nd / o^e- 
r recompense grozave
pe tru rtco-x] focutâ praduse- 
<3- kr v“ v "si bat pe burtă

precenerte .coe- 
pi* v-3 wx-d i u Sf-cs

să soc ste czx-za u.*>si
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poete*.
Der «mbA «■■■o W de 

e te Matale ta «c»ra el

«-ra»* wr-«-

posibilă, a lumii de inocen
ță și de vis întărește, for
tifică ingenuitatea din su
fletul poetului care, gîndin-
du-și cu gravitate destinul său 
și pe al celorlalți, nu poate fi 
împiedicat de a rămine un sim
bol al purității și ql libertății de 
spirit. Toate temele pe care le 
atinge Mircea Dinescu capătă 
o răsfringere interioară, un mic 
accent care ne încredințează că 
au fost trecute efectiv prin sine. 
Generalitățile, atît de suspecte 
etnd rămin doar generalități, au 
aici răsunetul propriei ființe lă
untrice, al unei ființe care a 
venit spre poezie și spre reali
tatea ei cu toată încrederea și 
atașamentul de care era capa
bilă. Cu atît mai adincă este e- 
zitarea asupra șanselor de su
praviețuire a poeziei a cuiva 
care și-a investit în utopiile ei 
întreaga energie : „Cum să le 
spun că floarea salcimilor mi-a 
fost / altar de-ngăduință și un 
prilej de pace cind mă lovesc 
cu pietre și mă fac timp și prost 

că nu pot duce-n spate soioa
sele cojoace / cum sâ le spun 
că nu pot in rind cu urși buimaci 
/ să țopăi și să pieptăn cu ghea
rele nisipul / cind nașterea-mi 
fusese vestită de trei magi / și 
dintre toți doar maica îmi recu
noaște chipul, /' cum să le spun 
că nu pot să mormăi ci doar 
cint cum să le spun că mîna-mi 
a alintat chior harfa/ cind mi-au 
lăsat vedezi; door geamuri de 
pămint și-o botniță prin care 
nu pilpîie nici iarbo".

Iran că. amară, sceptică une
ori. opăsind asupra golurilor 
care pindesc existența, poezia 
lui M rcea Dinescu, ajunsă ia 
ceasul gravității si al conștiinței 
de sine, nu trage niciodată în
cheierile unui pesimism negru 
la adresa timpului nostru. 
Chior plocerea z-lzibilo la tot 
pcuj!. de a scrie versuri și de 
o tra >n «t^esfera lor seducă
toare. irod^mtă. răscumpără po- 
sjti ee core -i negative. Intr-o 
ora ne c-c-e-xjrâ tulburată, 
in ca-e .rș • *nt osfixiati", „cind 
octree.*: ontecul", cind se
soco’^ae * * o -dulce nai vita
ls so crez ca poezia poate face 

nai bu«*o" end faptul de 
« poete fi privit ca
o /asj.'txc»* scj ca un iucru ri- 

poex«. *o ca dra-
ta *e ca ta nd re

lata

Ci

■

t.

Stele «1 fieri care ar 
rîa VK«] anei 
î-Ts&rut-o Eznî- 
in poezia Din 

-o zi d* prfmă- 
.ru fața zimbi- 

E»-și p>acă orbii ti- 
Si* pe kx*“. Ima- 
in postumele Un

compendiu
' mAi o. , <

VAimuu Dtnn______
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• VASILE SPERANȚA ! „POLIFONIE ALBASTR.V 
(Editura „Eminescu", 1979). Ampoloasă la Intîia apariție 
(„Sînt ultimul poet romantic", 1974] poezia lui Vasile 
Speranța s-a clarificat mult, deși o notă gongoric — con
ceptuală a rămas. Un accent neologistic, vag barbian, 
e în realitate o sforțare către lirica de mistere, obscură, 
de unde a-a eliminat toată partea „nesenzuală" : „Recep
tori de mesaje — / nici o vină emițătorului / slujind 
muzica nesenzual, ! de-avem urechi de auzit, sfi tulbu
răm misterul / sferei periferice, durerea / intestinelor, 
6pre mtjire / instinctul spre suflet". Excluzlnd imaginea 
viscerală, absolut nefericită, în rest poezia „sună" corect.

□oau ară^a ; Iar năru-i bknd 
«3 moale ca mă ta sa - Grumazul 
a-h p umen-i vădea*. O rma- 
guxi din poezia CIM_ (_C1nd 
?^r_a aruncă o pală hmună i 
Pn n merii in floare- nșira ți in 
grkdină. ’ La trunchiul ur.uia pe 
tine te-a stent — / visind de de<- 
teptn trimite la Sara pe deal. 
In poezia obiectivă Mitalagieale, 
iubi La așteaptă pe iubit ca Mar
gareta pe Faust intr-un peisaj 
asemănător cu cel din Sara pe 
deal : Soarele ..Pe eră di ni se 
mai uită, pe-alei de vișini In 
floare / Și d* cireși inedreați. de 
salcimi cu mirosul dulce. / Pe-a- 
cok) se plimbă o fată-n al bas- 
tru-mbrăcată. / Părul cel blond 
Împletit Intr-o coadă ii cade oe 
ipate... / Ca Margareta din 
Faust ea ia o floare in mină / 
Și șoptea : mă iubește.... nu mă 
lube... mă iubește ! Ah ! boboc... 
amabilă ești... frumoasă ți 
proastă. / Cind aștepți pe amant, 
scriitor la subprefectură. / tinăr 
plin de speranțe, venind cu lu
leaua in gură...“ Poez;a e din 
1873. E posibil, crede L D. Ma
rian, ca Eminescu să fi fost in

Al. Piru
Continuare în pag. a 6-a

• O „reverie materială" 
atlată sub semnul transpa
renței aeriene, a acelui 
freamăt suav halucinant 
al aerului în amurg și as
fințituri de septembrie, do
mina ultimul volum de 
versuri*) al lui Grigore 
Arbore : „Vino tu ) aeria
nă ființă din spatele / tu
turor lucrurilor, înlănțuie / 
trilul de bronz al orologii
lor, destupă / gîlgîitorul, 
tomnatccul trup presat / 
între străzi fără ieșire. Cu
vintele / trubadurilor vlă- 
guițl / le putem proslăvi 
împreună" ; „Este septem
brie șl lumina Inventează / 
sub aripa viețuitoarelor 
cetăți, / cochilii fragede 
de lacuri, țurme erodînd / 
cu strigăte suave pășunile 
alpine". Din poemele cărții 
se constituie un spațiu al 
luminii diafane, care învă
luie și este învăluit, sub
stanță șl formă totodată a 
stării poetice : „Astăzi, pa
tru noiembrie devin / flu
turii încă vil mai ușori sub 
greutatea / curcubeului. O, 
libertatea însăși / lasă po
len pe moile acorduri de 
lumină". In aerul încărcat 
de miresme, lumea poetu
lui e însă atinsă de o pro
fundă melancolie, născută 
parcă dintr-o secretă isto
vire a energiilor vitale : 
„Unde se află capul prea- 
bunului rege / al înțelege
rii, unde suava 1 cupă de 
bronz în care se odihnesc 
/ oasele sfătuitorului, un
de / figura de ceară stră
punsă ușor / sub arcadă 
de sfredelul / dezordonat 
al liliecilor, unde / scor- 
buroasele văi ale locului 
părăsit / de judecătorul 
cel drept ? Toate s-au 
scurs / pe canale abrupte / 
spre un punct imprecis — 
mal rămine / doar această 
tremurare a mîinii, / ba
lans fără lege, semnal al 
adîncului, / pustiu pregă
tit pentru carnea / sfîșiată 
pe cruce". în acest uni
vers „e un timp al renun
țării (p. 16), în care rep
tilele sînt muribunde 
(p. 23), triremele abando
nate valurilor (p. 31), epa
vele cad Intr-un mormînt 
de alge (p. 26), ultimul 
cintăreț abandonează gră
dinile ruinate (p. 11), sub 
paltinii înalț! striga-vor 
fauni triști a rătăcire", to
tul îndemnînd la resemna-

• După un număr de vo
lume de povestiri și după 
experiența unui roman 
mi tic-livresc, Mirele, Va
lii e Andru revine cu o 
carte*) care s-ar du tea În
cadra. formal, germiui „ro
man istoric". Dar Noaptea 
Împăratului este un fals 
roman, iar istoric numai 
In măsura In care Istoria, 
ț. în raport cu ea. puterea, 
devine otiectul unei medi- 
tațt! ±e*pruise de orice su
port epic- Cartea este de 
fapt un eaeu despre pute
re «1 ei. des-
;.re taa^e Și sensurile 
r-a-.; de cuceri
re. ?toa*aaa tapAramlul se 
■.m cxxrfc^pocden: în
X-aA M M— -I-calai ta 
■ tx care cel aflat
ia este nu Ale-

“ Traan. iar ceea

■se* - vwtart* Ceie patra

ția arg^r^Ti ta rartruS 
ane. paeir.car-- MetUtapa 
sa merge pini la acei punct 
în care el domini tatona, 
dincoio de care istoria nu 
se va mai supune, r ăst ur
nind. inevitabil, ambițiile 
proiectelor imperiale, ză- 
dărnicmdu-le sensul.

Confruntarea actelor im-

• Jurnalul de lectură, 
publicat de criticul C. Stă- 
nescu cuprinde citeva stu
dii dense, obiective, avind 
eleganța eseului și aerul 
unor fragmente de mono
grafii virtuale (M. Sado- 
reanu, N. Iorga. Marin 
Preda), mai multe cronici 
literare, folosind privile
giul spațiului tipografic în 
sensul unui diagnostic li
terar, bazat pe operații 
concentrice și fine de con- 
textuallzaxe, adecvare și 
disociere, citeva foiletoane 
ce enunță mesajul ori pro
blematica unor volume de 
poezie sau publicistică și 
o cronică la expoziția lui 
H. H. Catargl, ce dizolvă 
tactica lecturii detașate și 
privirea austeră într-o me
ditație lirică, aproape poe
matică despre ochiul inte
rior, lumina șl tinerețea 
marilor maeștri. Volumul 
lui C. Stănescy e un jurnal 
de bord aproape. Paginile 
sînt dominate de voința de 
obiectivare. Adversarul cri
ticii cu care luptă C. Stă- 
nescu este iluzia lecturii 
(„iluzia dovedindu-se un 
instrument sigur al rată
rii") pe care înțelege s-o 
anihileze, pâstrîndu-șl „u- 
zul rațiunii", luciditatea. 
Toate articolele lui C. Stă- 
nescu încep cu operații 
preliminare, unele concise, 
altele mal ample chiar de
cît analiza operei în cau
ză, sau mai interesante 
decît ea. Acest prolog al 
criticului, transformat u- 
neori în monolog, e preo-

• -•••• tas* ig-orarei proporțiilor poe- 
e a- uric de formulă muzicală, 

ie «crea astfel de expresii, cum să 
•cazați* inefabilă pe care sunetul 

-ca e totul, efectul literar sporește 
îsr."). Ad aonoritatea se combină 

•rna hmbi pe latura pur muzicală
■rțr- Cu an aer voit vetust (șl de aceea 
- baroc) poetul văcărescianizează -în

■ -.n : „Munții muresc / Stele mu-
-r-cr? Gura fioară" Poetul inventează

expre* • de retortă. în spirit popular sau
de cfcs-.cc s-s . cu Â-fir.cimi, nu o dată notabile : „Și 
<n* •t '--’ — eet in paloare de ascet / Voi simți
■tAzînd r« «te* S -«m s-aud de moartea mea". De nu se

prt-î»* r.~ r»?,s;er*. această muzică de silabe sucite, 
InfruEtind j-a-nattca. va da măsura unui poet (recoman
da- amr-i. e-u simpatie, într-o generoasă prefață, de regre
tatul AL Ivas-.uhj.

• ILUU BATIU ! VULTURI PE ARBORELE DE FOC 
(Editura „8p«n-Tnr!«m", 1978). Nu fără interes literar sînt 
notele de călătorie prin Nigeria ale lui Iuliu Rațlu : abile, 
simpatice pli.-.e de insolit. Scriitorul a călătorit in Africa 
într-o deiegape U.N.I.C.E.F. și ne dă, acum, un „roman" 
al voiajului, care se învlrte In Jurul celor șase europeni, 
de națiile cele mai felurite, descoperitori în comun al 
Nigeriei ..moderne-. Idee valabilă, căci în absența ele
mentului uman și al imprevizlbilitățll psihologice, un 
Jurnal de călătorie nu e mai mult decît un ghid turistic. 
Nu istoria monumentelor interesează pe cititor și nici 
descrierea lor andă : acestea pot fi găsite într-un 
Baedecker sau, mai către noi, Intr-un Michelin. în notele 
de călătorie, reacția umană e totul și de aceea voiajurile

contemporane europene. în eare excelează Adrian Marino, 
se citesc cu indiscutabilă plăcere, deși spațiul pur geo
grafic nu mai este demult necunoscut pentru noi. Dar 
un comentariu acid, o scenă de stradă, o simpatie sau 
o iritațle dau carnație itinerariului sec și îl transformă 
lntr-o aventură cu înfățișare irepetabilă.

Baza cărții lui Iuliu Rațiu este tot psihologia și anume 
reacția la pitoresc sau la insolit. Obiceiuri curioase, 
servicii inedite (trenul n-are ferestre, notează autorul), 
necesități enorme (setea este... rabe 1 aistană), o geografie 
bizară (nisipul saharian dă o spaimă greu de înfrint), 
clima teribilă, cu oscilații zilnice de aproape 40 de grade 
Celsius — toate acestea percepute cu un ochi în continuă 
alarmă, fac din „Vulturi pe arborele de foc" (titlu. Ia 
prima vedere, gongoric, pe urmă deplin întemeiat) o 
carte delectabilă, pe care cititorul n-o poate Intîmpina 
decît cu simpatie.

• VALENTINA DIM A s lrÎN CAUTAREA PENELOPEI" 
(Editura „Albatros", 1978). Din specia prozei reporteri
cești, ingenioase, abreviate, sînt și „portretele" feminine 
achitate de Valentina Dima „In căutarea Penelopei". 
Autoarea n-a întocmit „o carte de pură ficțiune" ci un 
șir de eboșe contemporane, In felurite tonalități morale, 
un insectar de prototipuri umane culese din realitate și 
alese din categoria „biografiilor romanești". Ficțiunea 
cea mai cutezătoare e depășită nu r dată de astfel de 
situații curat neverosimile : meritul Valentinei Dima este 
de a le fi repetat și de a le da înfățișare literară. O pre
lucrare „romanescă" era, de aceea, fără sens : luate izo
lat, aceste destine și aceste chipuri au într-însele o tră
sătură „artistică", o mireasă de 14 ani care o ia pe 
drumuri rele trei absolvente de facultate care nu se 
prezintă la posturi, tentate de improbabile expediente, o

viata cărților
poezia
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Sensibilitate 
și cultură 4

re : „E-același lucru de
sosești la ea sau dacă j 
renunți de la-nceput tîrîș 
s-ajungi / grădinile de alb 
de peste ziduri / unde un 
înger cu aripi prelungi / 
îți pipăie pe față albe 
riduri" (Poarta).

Delicatețea trăirii poeti
ce — „Acum că-n jurul 
tău pulsează numai / va
luri și astre cine-ți va 
hrăni / iluziile ? Golful na
tal intră puțin / cîte puțin 
într-o cochilie / de amin
tiri și doar parfumul / 
florii voinicului străpun
ge / pereții ei subțiri" — 
e de fapt acea „morbidez- 
za" a sensibilității obosi
te de prea plinul efortului 
vital : „In timpul putred, 
apt pentru cadavre, / din 
an în an e rouă descompu
să / în tenebroșii pori a 
mii de larve / abandonate 
pe planeta plînsă". Astfel, 
cetăți de-o rafinată fru
musețe, vestigii ale unei 
civilizații sflrșite și abuli
ce, par minate de o boală 
inexorabilă (ca în acel 
„Somn roman" sau „Ora
șul neliniștit" al unor pic
tori ca Fabricio Clerici șl 
Paul Delvaux). Versul are 
un hieratism al imaglniloY, 
e stilizat după subtile legi 
retorice (repetiții, anafore. 
comparații, topică candidă 
dar atent cizelată), reall- 
zînd o atmosferă picturală

cu o patină neostentativă 
de vechime a culorii : 
„Pleacă sufletul șoimului 
seara-n exil / pe un mun
te ros la poale de rugina / 
codrului de pin și-acolo / 
priveghiat de soarele bol
nav al lui april / stă pre- 
curri un condamnat ce-șl 
ispășește vina. / / Cavaleri 
sfioși și-au încordat pe
semne / arcul peste lanțuri 
de zăpadă / și-au lovit pe
najul răvășit. / Sîngele a 
luat în aer traiectorii dem
ne 1 devastlnd stelara lu
minilor arcadă". O notă 
„modernă", adusă de 
vreun cuvint „nepoetic" 
într-un context neașteptat, 
creează d te odată „surpri
za" necesară lecturii : „Mi
roase / a case, a convor
biri și a utopie / pînă în 
estuare. între / speciile 
plutitoare încep / lungi 
tratative asupra protecției / 
florei periclitate". Poeme
le au uneori sensuri de 
parabolă, imaginile evo- 
luînd spre oniric, ca în ta
blourile lui Chagall : „Ne- 
decis și singur un cal 
greoi / ronțăie casele din 
margine venind / treptat 
către inima satului unde / 
se-r»nourează peste mulți
mea adunată / lîngă pie
destalul oșteanului de cu
pru", sau spre viziuni fan
taste, breugheliene : „pă
durile leproase, măcinate, j

atît de răvășite că abia se 
vede / un călăreț ieșit din
tr-o prăpastie verde / mă
celărind o mierlă pe la 
spate". Renunțarea la at
mosfera stranie, enigmati
că, în favoarea rostirii di
recte (Dama la cupă. 
Curtenitor și fals, Pe mi
riști Înghețate, Spectator) 
aduce însă în registrul 
poetic note stridente, ex
presia nemijlocită nefiind, 
se pare, adecvată structurii 
intime a poetului, La ni
velul lexicului, nîijloacele 
sînt mai degrabă tradițio
nale. doar insistența deter
minărilor substantivale („e- 
pltetele" vechii retorici) 
creează stilizarea picturală 
specifică acestei poezii. 
Metaforele difuze, cuprin- 
zînd arhitectura întregului 
poem, asigură ambiguita
tea semnificațiilor și des
chiderea unor perspective 
multiple asupra Imaginilor 
poetice : „Valuri de grauri 
inundă / în zori odaia mea 
devorind . / .plutltoarea pin- 
ză a somnului / ln zadar / 
cu aripi moi îmi Învelesc / 
bătăile inimii, în zadar / 
sîngele caută o ieșire spre 
rîul / unde în liniște vara, 
sub maluri. / orbesc viețui
toarele ; condamnat sînt / 
pe veci să rămin aci apă- 
rindu-mă f de stolul de 
argint. Pe coama pleșuvă 
stă răstignită casa / in 
pieptul tuturor păsărilor, 
toate / vînturile îndurera
te o ating, toate / planete
le o poartă / sub pleoape
le tale, iubită mamă. / în 
flecare zi un cariu roade / 
Ieslea în care cerbul regă
sește / pădurile pierdute, 
zilnic ) o ceată cîntătoare 
îmi acoperă orizontul / su
foc indu-I“.

Poezia suavă, trecută prin 
filtre culturale (nu livresc & 
în sensul comun al cuvân
tului) a lui Grigore Arbo
re denotă o sensibilitate 
acută șl gravă țn care lu
mea se reflectă învăluită 
în umbre insolite ce spo
resc partea de taină a 
existenței.

Dan Alexandru
Condeescu

•) Grigore Arbore : „SL^^V1 
lui de argint**,
„Cartea Românească", 1979.

proza

Eseu romanesc 
despre 

răscrucile 
puterii

piratului cu istoria viitoare 
este una din sursele de ne
liniște ale acestei nopți 
cruciale Atita vreme cit, 
in conjurat de «uită, inspec
tează na ctml, d ă ordin e,
calculează |i hotărăște, Îm
păratul ce află dincolo de 
îndoieli. rtăpLn pe certitu- 

aetlv sub protecția 
gtndim sale lucide. _re<rti- 
’■-Xî*. TfTJs încape ta eai- 
cXe-e In momentul

•« re-

voința cuceritorului.
Dacă episoadele onirice 

concentrate în simboluri 
dau personajului « dimen
siune mitică, fiecare reme
morare a Împăratului con
verge spre conturarea unui 
portret de o m^re comple
xitate. ce evhâ tentația 
apologetică. Traian este un 
spirit echilibrat, dominator, 
înzestrat eu luciditate și 
tenacitate, ale cărui ambiții 
lint Intuite de himera des- 
■er.•■= Alexandru- Im-,

Deeebaî 1* tttiui Lmpe-
mai «au er iodul luptei ne- 
sfîrșite in ore «e produce 
confuzia identității etnice a 
combatanților. Sensurile cu
ceririi iși pierd imuabilita
tea în aceste onirice reve
lații, proiectînd consecin
țele actului istoric într-un 
viitor ce nu depinde de

medaliilor pen
tru construcția eaatruhn. 
pcegi^rea dtacurrXui către 
soldați).

Personalitatea ltd Traian 
■e relev* în fiecare reacție, 
subtil comentată, șl mai 
ales in relafiije «ale cu se
natorii. cu armata, cu sui
ta. Fiecare confruntare este 
o luptă ,o pîndă tensionată 
pentru cucerire, ea In am
plul episod ai tratativelor 
cu dacul Aptasa, sau în

mai puțin apriga înfruntare 
a medicului Fulclnlus.

Traian nu este un mo
del ; este o forță și o sin
teză a unor virtuți romane 
dar șl a capacității impe
riale, a glacialului calcul 
politic. Nu fără acte de ge
nerozitate gratuită, nu fără 
emoția descoperirii.

Noaptea Împăratului este, 
așadar, un eseu in Jurul 
unui personaj fascinant 
prin complexitatea șl prin 
conjunctura istorică, per- 
mițînd proiecții simbolice, 
fabulație intelectuală, o 
speculație subtilă in jurul 
unor idei incitante, plasate 
intr-un context creat cu 
abilitate interpretativă. Ten
siunea cărții nu scade, in 
pofida întinderii, datorită 
unei remarcabile științe a 
dozării Laturii descriptive, 
cu putere de sugestie, prin 
notația de detaliu, în alter
nanță eu meditația, reme
morarea, proiecția onirică, 
revenind la planul-fundai 
prin contrapunct. Con
strucția rezistă astfel prin 
echilibru, speculația inte
lectuală păstrînd a sagaci
tate «re reține»-, -permanent 
interesul. Notația sugesti- 
t*. lapidar*. Coexist* cu 

a unor spa- 
t-r poetizată, totalitarul rfr- 
țu aste «BstiBUt de stilul în 
genere cAu tai expresiv, nu 
to«* făr* unele accente di- 
«armonice datorate uncn 
neglijențe, accidentale în
tr-o carte înzestrată altfel 
cu o incontestabilă calitate 
intelectuală ți estetică.

Sultana Craia

•) Vasile Andru j „Noap
tea Împăratului", Editura 
„Eminescu", 1978.

critica
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Adecvarea 
lecturii

cu pat să smulgă vălul Po- 
peeid, care acoperă un a- 
nume adevăr sau mesaj, 
al cărților, C. Stănescu e 
un critic circumspect ln 
fața metaforei critice (M. 
Sadoveanu), a analogiilor 
hazardate (Ion Vin ea), a 
ipotezelor transformate în 
pontifi sau protocol al €- 
xegezei (N. Iorga, Lucian 
Raicu, Petru Poanta, Ed
gar Papu). El pune mereu 
Ia îndoială rezoluțiile con
siderate definitive, redes- 
chizînd dosarul interpretă
rilor. Comentariul lui se 
bazează pe lecturi minu
țioase, atente, de tip an
chetă ori diagnoză, făcîn- 
du-șl o profesie de cre
dință din ascultarea tutu
ror martorilor și din cîn- 
tărirea corectă a probelor. 
Nopțile de Sînziene bene
ficiază de o asemenea lec
tură de nuanțare și dife

rențiere. care pornește de 
la un dosar de interpretări 
critice. Portretul lui Iorga 
e un desen polemic, cel 
mai pregnant din Jurnalul 
acesta. C. Stănescu e adep
tul „prudenței afectuoase" 
In relațiile cu operele șl 
autorii. Comentariul la 
Marin Preda, pe această 
idee, cuprinde și un auto
portret al criticului. Sigur, 
resorturile sînt altele, ca 
șl finalitatea. „Prudența 
afectuoasă" acționează șl 
în preajma ideilor critice 
aflate în circulație. C. Stă
nescu, recuză, mai bine zis 
Îndreaptă cu un gest echi
librat, comentariile centra
te pe intriga mitologică, 
relevînd strategia misteru
lui și ironia sadovenianfi 
în Nopțile de Sînziene, du
pă cum dizolvă așa 2isa 
„teză sămănătoristă" A ro
manului, printr-o încadra
re a lui în istorie, în

directoare de uzină care nu-ți vede capul de treburi și 
n-are timp să gătească (de altfel nici „nu-i place"), o 
doctoriță care se stabilește într-un sat montan și face 
adevărate minuni sanitare, vreo douăzeci de portrete ale 
unor fete dintr-un cămin de nefamiliști — acestea sînt 
temele. Spre a servi scopul moral Valentina Dima a pus 
aci multă franchețe, un procent însemnat de volubilitate 
reportericească șl, cum zic, o abilitate de „interviewer" 
vecină cu detectivistica. Valentina Dima adoțită acest 
gen de schiță „sur le vif", unde pateticul, drama, jubi- 
lația și tristețea se amestecă ln felurite propoziții, Intro- 
ducînd cititorul intr-o lume a opțiunii morale care, ln 
perspectiva autoarei, niciodată clătinată, nu poate fi 
șovăielnică.

Artur Silvestri

Evocare Mihu Dragomir
Tradiționala seară de evocări literare „Rotonda 

13** a Muzeului Literaturii Române a omagiat, 
marți 13 martie, personalitatea lui Mihu Dragomir, 
în intimpinarea aniversării i M de ani de la naște
rea poetului. Despre omul ți poetul Mihu Dragomir 
au vorbit Șerban Cioculescu, Nina Cassian, Ion 
Dodu Bălan, Niculae Stoian, Ton Bănuță, Violeta 
Zamflrescu, COrneliu Leu, Mihal Negulescu, Dan 
Deșliu, Gheorghe Achiței, Al. Oprea și Ion Bunea 
Rune seu. în Încheierea „serii" au fost audiate În
registrări cu versuri ln lectura ]ul Mihu Dragomir.

curentul de opinie refrac
tar concesiunilor, concen
trat de celebrul și totuși 
uitatul veto „Sultan-Mezat". 
Comentariul cărților de 
proză și de critică e inte
resat de arheologia textu
lui șl diacronia Ideilor 
critice. în afară de Petru 
Poantă, C. Stănescu maj 
analizează remarcabil, din
tre cărțile tinerilor, pe cele 
semnate de Gabriela Ada- 
meșteanu, Eugen Uricaru 
(nu Uricariu) și Mircfea 
Florin Șandru. C. Stănes
cu e un critic care scrie 
cu profit atunci cînd des
pică In patru firul o-perei. 
El e dotat pentru analiză 
și are un ochi de micro
scop aproape. Mijloacele 
criticii analitice sînt pără
site ln preajma poeziei, 
citită expozitiv ș! descrip
tiv, prin enunțarea citorva 
idei cuprinse de volumele 
semnate de Eugen Jebe- 
leanu, Adrian PăunesCu, 
Marin Sorescu, Ion Gheor- 
ghe, Nlcolae Dragoș, Mir
cea Florin Șandru. Partea 
de rezistență a acestui ca
pitol vine nu din analiza 
propriu-zisă a volumelor 
ci din meditația pe margi
nea poeziei politice, din 
accentul pus pe relația 
dintre lirică, morală și con
diția umană. Opțiunile cri
ticului merg spre cerul 
moral șl politic ai poeziei. 
C. Stănescu arborează în
semnele clasicismului: aus
teritate, măsură, verosimi
litate, adecvare, norme, lo
gică (dialectică) Înainte de 
toate, circumspecție în loc 
de entuziasm, susceptibili
tate în loc de fervoare și 
identificare, întelegînd li
bertățile criticului prin 
angajare și nicidecum prin- 
tr-un evazionism, (fante
zie, ipoteze riscante, pa
tetism ori incursiuni ro
mantice).

Poezia îndreptățește, însă 
și o citire mai puțin ri
guroasă. Scăpînd adesea 
prin degetele celui ce-o 
anchetează, ea cere pe lîn
gă ochiul atent, profesio
nist al lecturii, și un văz 
interior, pe care C. Stă
nescu pare a-1 elibra în 
acest volum doar în fața 
picturii lui CatargL în 
fond, reveria criticului e șl 
ea o atitudine necesară, 
ca șl veghea ori angajarea, 
ca și ironia și simțul 
istoric.

In cele mal bune din 
stadiile sale C. Stănescu 
ne demonstrează că adesea 
„obiectivarea" ascunde un 
subiectivism exacerbat, du
pă cum subiectivitatea e și 
un risc In favoarea unei 
hol obiectivități.

Doina Uricariu

•) C. Stănescu i „Jurnal 
de lectură", Editura „Cartea 
Românească**, 1978.



Doctrina 
estetică

fără nici un dubiu, Macedonski a fost 
un adevărat șef de scoală, un 
„maître !*. Ideile sale despre poezie 
sint formulate ’ răspicat, programatic, 

autorul a depus in elaborarea lor pasiunea-1 ca
racteristică, un energic talent de polemist, in
toleranța convingerilor, fermitate doctrinară. 
Rolul său în sincronizarea literaturii române cu 
contextul european dominant, francez îndeosebi, 
este decisiv. Literatorul reprezintă, fără îndo
ială, un stadiu oportun, necesar în orientarea și 
dezvoltarea mentalității literare de- la noi. Men
talitate care a ciștigat, totuși, greu teren, atît 
din cauza inerției, a reflexelor curente și co
mune în materie artistică, precum și datorită 
spiritului rebel, dezavuat a ti ta vreme, al celui 
care a scris Logica poeziei. Și este semnificativ 
că Macedonski a fost trecul cu vederea, în ciuda 
faptului că aportul său in acest domeniu este 
fundamentat, comparabil, dacă nu prin volumul 
paginilor scrise, cu siguranță prin consecințele 
spirituale, ca al celor mai însemnați critici pe 
care l-a dat literatura română. Și nu cred că 
greșim deloc considerînd pe Macedonski cel 
mai important teoretician provenit din rîndul 
creatorilor pe care i-a dat literatura noastră, 
comparabil, pentru noi, in acest sens, cu Baude
laire sau Verlaine. Mai mult, putem susține că 
ideile despre poezie ale lui Macedonski, evident 
eliberate de exclusivismul provenind din tempe
ramentul fanatic al autorului lor, devansează 
cu mult propriă-i creație atît în timp cit și în 
planul general al practicii artistice. înainte de 
a reconstitui doctrina artistică (de fapt poetică, 
căci poezia e preocuparea lui principală), este, 
firește, necesară o succintă trecere în revistă a 
etapelor parcurse, făcînd dintru început preci
zarea că aceste etape sînt contradictorii pînă 
la incompatibilitate, extrem de greu de conci
liat, aproape derutante, ca și personalitatea ce
lui care le-a parcurs. Le vom comenta, succint, 
fără prejudecăți ,,pudibonde“.

Articolele și studiile literare ale lui Mace
donski care ilustrează pozițiile teoretice și con
vingerile poetului sînt scrise intr-un interval 
de cca 27 de ani, începînd cu conferința intitu
lată Mișcarea literară in cei din urmă zece ani 
pînă în 1905. cînd în Liga ortodoxă apare arti
colul Simțurile in poezie. în Mișcarea literară.„ 
el laudă „marea mișcare", ilustrată de Eliade 
Rădulescu (Literatorul se considera „continua
tor al mișcării heiiadiste"), Vasile Alecsandri, 
Bălcescu. Bolintineanu, Bolliac, C.A. Rosetti. în 
anul 1882. prefațîndu-și volumul de Poezii el 
slăvea „poezia socială" în spiritul Clăcașulni lu< 
Bolliac, susținînd că arta „trebuie să aibă refle
xele sale asupra societății și epocii"-: „Sint fru
moase versurile marilor noștri poeți, dar ce mi
siune Isi îndeplinesc ele și cu ce ne folosim ci- 
tindu-le ?" Ca poet, el se angaiează să urmeze 
„școala nenorocirii" și, ca un Coppee danubian, 
să împlinească misiunea de a ..înnobila sim
țurile șl a biciui viciile". Surprinzător Insă, cam 
în aceeași vreme, publică în Literatorul artico
lul intitulat Logica poeziei, ce n-are nimic cu 
„poezia socială", conținlnd, dimpotrivă, idei 
estetiste și propagind Iraționalismul In poezie.

Premiza inițială este cea a diferenței funda
mentale, structurale, dintre poezie și proză prin 
raportarea la logică : ..Logica poeziei este nelo
gică Intr-un mod sublim".1 „Soarele care tace" 
(Dante) „Je verrals les chemins parfumes" (Ra
cine), „La Craiova pică rouă 1 dlntr-ai nopții ochi 
cerești / și din ochii omenești" /poezie populară) 
n-au, firește, o rigoare logică și producînd ase
menea numeroase exemple Macedonski nu face 
decît să repete lucruri știute despre metafora 
poetică, în același timp confundînd proza cu ex
primarea prozaică și, folosind premize false, 
cade ușor în sofistică : „Logica poeziei este ne- 
logică față de proză și tot ce nu e logic fiind 
absurd, logica poeziei este prin urmare însuși 
absurdul". Dar raționamentul continuă, absur
dul este asimilat ca Neînțelesul, adică cu Divi
nitatea. cu care, de altminteri, poezia se și 
confundă : „Ei bine, acum cînd știm că Divini
tatea este Neînțelesul și Neînțelesul este Absur
dul, ce alt voiți să fie logica ei (ca poezie, n.n.) 
decît ceea ce este însăși Divinitatea și Poezia 
însăși *“ anticiplnd, pe latura identității dintre 
poezie și religie textele abatelui Bremond. Apare 
acum, pentru întiia oară, in estetica macedon- 
skiană, ideea unei noi identități, aceea a poeziei 
cu muzica, căci vorbind de armonia ce rezultă 
din „întocmirea literelor în cuvinte și din cioc
nirea acelor litere și cuvinte între ele", el con
chide că „seara alfabetică este o adevărată 
scară muzicală și arta versurilor nu este nici 
mal mult nici mai puțin decît arta muzicii", 
ceea ce amintește, desigur, prioritatea verlhi- 
niană a muzicii și reprezintă o reacție simultană 
cu cea a lui Rene Ghil din Trăite du verbe 
(apărut în 1886, în volum, dar ideile Începuseră 
să circule mai-nainte In presa literară franceză). 
Din acest stadiu, capital, al lui Macedonski re
ținem, cu deosebire, convingerea poetului, ex
primată cu fermitatea-i proprie, că nu se poale 
concepe o mare poezie fără stăpinirea deplină 
a limbii, a valențelor cuvintelor și imaginilor, 
a sonorității lor, desfidlcd improvizația și amato
rismul. pătrunse atit de ușor pe acest teritoriu 
atît de tolerant. De altminteri, consemnăm nu
mai că in 188(1, poetul publicase un tratat de 
Arta versurilor, de o remarcabilă competență 
de specialist, ca și înaintașul său. Eliade Rădu- 
lesru. Articolul Poezia viitorului (Literatorul, 
1A72) reprezintă, față de Logica poeziei, un pas 
Înainte in aceeași direcție simbolistă, în varianta

zisă instrumentalists. Se fac observații, nu lip
site de interes, privitoare la disponibilitățile 
sunetelor închise (î, u, ă) sau ale celor grave (a. 
o) menite, primele, să exprime note „triste și 
întunecate", cele de-al doilea note „sonore" sau 
„solemne". „Poezia viitorului, încheie categoric 
poetul, nu va fi decît muzică și imagină", 
eludînd prin urmare, sensul, mesajul. Cugeta
rea este inadecvată specificului comunicării poe
tice, stabilind o deosebire esențială intre poet și 
cugetător, oprind pe poet a cugeta și dîndu-i 
numai dreptul de a simți : „A cugeta nu este a 
fi poet A fi poet este a simți". Iar reprezen
tarea acestei simțiri se face printr-un mod de 
exprimare special — acela „al imaginei, al cu
lorii și al armoniei". In Despre poezie, și mai 
ales în Simțurile in poezie (1905) el reduce 
sensibilitatea poetică la capacitatea simțurilor, 
definind poezia ca o „senzațiune directă" și de- 
limitind între om și poet : „Cuget — sînt om, 
simt — sînt poet". în această fază a gîndirii 
sale, el teoretizează aristocratizarea poeziei 
pe care. In formele eî noi, o consideră inacce
sibilă vulgului : „roezia — spune el — nu este 
dăruită decît excepțiunilor". Simțurile omului din 
popor sint „grosolane", incapabile de a percepe 
„nuanțele", iar în artă, decide autorul, „minori
tățile au dreptate".

Lăsînd însă la o parte asemenea aserțiuni 
abuzive pornite adesea dintr-un spirit de răz
vrătire față de mentalitatea închistată, nerecep
tivă, avînd prin urmare un sens polemic pro
gramatic, se cuvine să-i recunoaștem celui care 
a scris Logica poeziei, Poezia viitorului sau 
Despre frumos meritul esențial de a fi incitat 
conștiința contemporanilor, de a le fi provocat 
reflexele, de a le fi deschis orizonturi și al
ternative noi care, filtrate de dogmatismul teo
retic și de violența temperamentală, au fecun
dat enorm poezia noastră modernă. Nu e intim- 
plător că marii poeți ai veacului nostru, între 
care Arghezi și Bacovia au descins in literatură 
prin impulsuri macedonskiene. Pledoaria lui 
Macedonski pentru specificul comunicării poe
tice, ideea, atit de importantă, că poezia nu 
este proză rimată și nici narațiune în versuri 
(idee emisă deja de Titu Maiorescu cu conse
cințele benefice cunoscute dar uitate mereu de 
generațiile ce se succed și de aici necesitatea 
permanentă a reactualizării ei) concordanța, co
respondența dintre diversele arte în primul rind 
dintre poezie, muzică și pictură, mergîndu-se 
pînă la sinteza baudelairiană, însăși ideea că 
poezia nu este un lucru simplu, care poate fi în
țeles și învățat „după ureche", ci că presupune, 
din partea poetului, un nivel ridicat de profe
sionalizare iar din partea cititorului multă pa- 
ciență și o sensibilitate specială, care se for
mează prin lecturi repetate, iată numai citeva 
dintre profiturile teoretice ale doctrinei poetice 
macedonskiene care a avut, pentru poezia româ
nească modernă, aceleași consecințe revoluțio
nare ca și doctrina maioresciană pentru poezia 
clasică. Fără nici o exagerare.

Pompiliu Mareea

Nivelele 
stilistice 

ale poeziei
A n Istoria literaturii române moderne,

1
 Vladimir Streinu remarca in capitolul
dedicat lui Alexandru Macedonski fap
tul că poezia sa întinsă pe arii tenta

tive vaste, frecventind experiențe și modalități 
poetice diverse (romantism, parnasianism, ins
trumentalism, simbolism), nu are o viziune or
ganică proprie, un nucleu semnificativ ordona
tor, ea constituindu-se in „grupe stilistice". In
tr-adevăr, spirit proteic în descendență helia- 
descă, coborind ficțiunea in existență și trăind 
himera cu intensitatea realului, condus de im
pulsuri și reacții imediate, a fost și în poezie 
un insurgent, raportîndu-se polemic la un lim
ba/ eonsacrat, cel eminescian și străbătind, din 
dorința de distanțare și singularizare, o întreagă 
gamă de forme lirice, fără a se cantona în vre
una, nici măcar in cele teoretizate (instrumen
talismul). Este cauza pentru care, in ultimă 
instanță, nu a creat el însuși un limbaj propriu, 
unitar, modelator. Nu intimplător, in conștiința 
criticii există sintagma „spirit macedonskian". 
aplicată unor poeți contemporani și nu „limbaj 
macedonskianu, așa cum, de exemplu, se vor
bește de cel eminescian, arghezian, barbian etc.

Deci relieful liricii sale impune o lectură dife
rențiată, in funcție de grupele tematico-stilis
tice existente, și între care se manifestă sensi
bile decalaje valorice, așa cum o sugera și Vla
dimir Streinu.

Un prim cimp semantico-stilistic îl formează 
lirica socială care, deși masivă cantitativ, este 
notabilă doar in intenție. Critica societății contem
porane. atitudinea antimonarhică și antiburgheză 
sînt afirmate violent, cu accente pătimașe dar 
într-o expresie cel mai adesea precară. Și cum 
notele de critică socială sint mai totdeauna 
condiționate de nemulțumire și vindicte perso
nale, ne putem da lesne seama de cauza lim
bajului mult prea direct, neelaborat și neme
diat de conștiința artistică : „Cit am trudit, cit 
am muncit, / Și cum nimic n-am folosit, l în 
lume nu este răsplată... i Dreptatea este bleste
mată ! Și omul bun nesocotit* etc. Distanța 
față de pamfletul eminescian din Epigonii sau 
Scrisoarea IlI-a este zdrobitoare. în satiră, pa
radoxal, Macedonski este interesant doar atunci 
cînd devine „eminescian* ca în Noapte de ia
nuarie : mizerabili cc La cîrmă / Faceți salturi 
de paiațe pe frînghie sau pe sirmă / N-am cu 
voi nici un amestec, căci in lume de-ați trăit / 
Este o satiră-ntreagă faptul că v-ați zămislit*.

O altă zonă asupra căreia nu voi insista avind 
doar importanță cronologică este aceea a expe
rimentelor muzicale de tip simbolist : „Ploua, 
plouă, —/ Plouă cit poate să plouă, / Cu ploaia 
ce cade, m-apasă l Durerea cea veche — cea 
nouă 1 Afară e trist ca și-n casă / Plouă, plouă". 
Oricine poate vedea aici o anticipație bacoviană 
dar nimic mai mult. Totuși, experiențele forma
le nu trebuiesc neglijate pentru că ele iși vor 
găsi deplina articulare și funcționalitate in ca
drul altor structuri lirice total opuse cum sint 
cele din „grupa parnasiană". Intr-adevăr, cu 
greu ne-am putea închipui un soit mai neaștep
tat dacă nu am ține seama tocmai de proteis- 
mul spiritului macedonskian, la-nceput amintit^ 
de la incrincenarea și crisparea poeziei intime 
sau sociale la aulica detașare fi contemplare 
din Ospățul lui Pentaur. Și, in același timp, o 
excepțională mutație estetică. Poemul are, aș 
spune, o valoare heraldică fi nu numai pentru 
Macedonski. El consacră definitiv o figură a 

liricii noastre. blazonul poetului-im-.ărat. poe- 
tului-rege, poetului-fastuos care celebrează exis
tența și care stăpinește prin arta sa ca un mag 
forțele lumii, figură pe care o vom intilni de la 
Al. Philippide ți Ion Vinea pină la Gheorjhe 
Tomozei : „Dar în sala hipostilă, împrejurul 
unei mese, ! Pentaur, poet fi preot, stă cu 
oaspeți numeroși i Cupe de-onix se ridică, da
ruri scumpe, lui trimese I De Ramses și de 
curtenii cei avuți fi generoși ! / (...) Și cum robii 
vin să cinte din cimbal și din chitară, l Pentaur 
ridică vocea, fi pe harpa lui de bard / Epopeea 
strălucită curge falnică fi clară, I întreeîndu-se-n 
căldură cu privirile ce-i ard". Nu poetul demiurg 
romantic, dorind să creeze din nou universul, 
nu poetul orfic eminescian la al cărui cuvint se 
mișcă munții și marea („Vrei să dau glas acelei 
guri, 1 Ca dup-a ei cintare / Să se ia munții cu 
păduri / Și insulele-n mare ?") ci poetul „deca
dent", de un rafinament alexandrin care supune 
și vrăjește simțurile și imaginația. Iată același 
topos in „versiunea" lui Al. Philippide : „Auso- 
niu poet cu dulce nume l Pe cind erai magis- 
tru-n Burdigala / Soarele Romei asfințea in 
lume, ! Și barbarii ifi începeau năvala / Dar tu, 
cu strălucire slujind Efemeridei ! Vorbeai in he
xametri de vinuri și de stridii".

Restringind planul, imaginea poetului adulat este 
pentru Macedonski o recanșd in perimetrul ima
ginarului, față de vexațiunile și umilințele rea
lului. La fel, refugiul in evocarea cu nedisimu- 
lată voluptate a spațiilor exotice (Acșam, De
va Iar, Niponul) sau „avatarul" intr-o Roma im- 
penală, somptuoasă, slămndu-i gloria fi bogă
ția : „Domnea in Roma August, era sub cer da 
mai, 1 îmi cintă-n suflet anul, zvoniseră dezas
tre, ! Dar Tibrul printre dealuri curgea ca prin- 
tr-un rai, 1 Și vii, in ochii sclavei, zării cicon 
albastre". Aceeași terapeutică a fanteziei ii re
vine și poeziei văzuta in Noapte de mai ca un 
spațiu catartic, un empireu condus de Legile di
vine ale armoniei cosmice. Și astfel am făcut 
legătura cu un alt corpus de poeme dominate 
de sentimentul imnic al existenței fi starea de 
extaz in fața idolului frumuseții. Noapte de mai 
este expresia oratorică a magiei ritmurilor cos
mice nupțiale, a celebrării misterului germina
ției naturii dar fi al creației artistice. Noapte 
de decembrie este, pină la un punct, o formă 
a extazului, dar de natură pur estetică. Bagda
dul emirului este un imens palat grădină, ame
țit de parfume, culori fi lumină. Imaginația 
poetului este de-a dreptul luxuriantă rătfâțin- 
du-se in strălucirile pietrelor prețioase sau in 
focul stins al aurului. „Bagdadul ! cer galben și 
ro2 ce palpită, i Rai de-aripi de vise, și rai de 
grădini, ! Argint de izvoare, și zare-aurită i 
Bagdadul, poiana de roze fi crini I Dj a mii-mina
rete și cer ce palpită". Plecarea emirului este 
echivalentă tocmai cu încercarea de depășire 
a cercului magic și de implicare in alte zone 
ale existenței. Dar Noapte de decembrie este 
un poem-simbol, un poem sinteză, sudind intr-o 
expresie unică, desăvîrșită, rădăcinile tematice 
și obsesiile întregii creații macedonskiene : des
tinul nefericit al poetului, meditația asupra poe
ziei, spațiul exotic, atitudinea estetică și starea 
de extaz, drumul și nostalgia plecării etc. Și 
totuși, după o astfel de creație lirică aspirină 
spre totalitate, Macedonski a găsit resurse In
terioare pentru a se reînnoi încă o dată prin 
ciclul distinct al Rondelurilor. Mai bine zis, 
prin ciclurile, pentru că, deși asemănătoare for
mal, semantic pot fi grupate in funcție de un 
motiv sau altul Rondelurile Senei tratează in 
forme concentrate, superioare artistic, vechile 
poezii civice si sociale, citeva din obsesiile sale 
morale și sociale.

Rondelurile pribege și Rondelurile celor patru 
vînturi marchează o evidentă îndepărtare de 
real, sau, in alți termeni, de referent instaurind 
un spațiu al obiectelor estetice și al percepțiilor 
senzual poetice : „Nu e de aur ; e de raze I 
O-ntind grifonii ce-o susțin / E dătătoare de 
extaze, ! Cu ea-n onoarea ta închin" (Rondelul 
cupei de Murano). Procesul de derealizare și 
conturarea unui „paradis artificial" este accen
tuat in Rondelurile rozelor, unde ipostazele flo
rale constituie un univers fantastic, paralel ce
lui real. Dar autonomia spațiului imaginar este 
desăvîrșită în Rondelurile de porțelan care se 
confundă cu însăși funcția semnului poetic, o 
semnificație ce se răsfringe asupra ei înseși. 
Pentru a ne exprima în termeni semiologici, 
poetul a intuit perfect caracterul de semn al 
culturii asiatice, in care poziția, gestul, ritualul 
dețin rolul major. „Medalioanele" sale chine
zești sau nipone fixează in imagini astfel de 
gesturi, atitudini și situații aducind în prim 
plan semnificantul și nu semnificatul, forma și 
nu conținutul. „în iiurikișă ușurică / Muzmeia 
mică e purtată / Frumoasă ca o păpușică, i în 
Kimono e imbrăcrtă / / Pe cînd zăduful de-aur 

,pică / Spre ceainăria depărtată. / în jiurikișă 
ușuriQă / Muzmeia mică e purtată".

Sub acest aspect poezia lui Macedonski este 
surprinzător de modernă iar ca judecată de an
samblu, un mare poet antologabil.

Paul Dugneanu

PROFIL

Imaginar 
si realitate

înd Eugen Uricaru debuta, în 1974, cu

C volumul de povestiri fantastice Despre
purpură, structurile imaginarului îi 
atrăgeau puțin (dacă nu deloc !) pe 

prozatorii tineri români. Speranțele „grupului o- 
niric", după un debut furtunos și promițător fie 
că dăduseră apoi cărți care nu mai justificau 
„firma", fie că „tăceau" de prea mult timp, pu- 
nind astfel la grea încercare răbdarea criticilor 
fideli și memoria cititorilor. Mai mult chiar, în 
plan general, Prozatorul Tînăr, cel chemat să în
dreptățească exclamația satisfăcută „Ecce homol" 
se lăsa încă așteptat, răpind criticului orgoliile 
firești (adică omenești) de descoperitor și susți
nător. Acest context, abia schițat aici, poate ex
plica, în parte succesul de care s-a bucurat de
butul lui Eugen Uricaru. Să nu dăm, însă, con
juncturii decît ce este al conjuncturii 1 Căci scri
itorul de la Cluj se impunea chiar din „plecare" 
ca stilist de forță, calofil și livresc, exersînd cu 
virtuozitate pe partitura prozei fantastice. Dar 
piesele din Despre purpură, ca și cele de mai 
tîrziu din Antonia. O poveste de dragoste (1978) 
nu reprezintă doar simple exerciții stilistice. 
Remarcabilă aici este tentativa reușită de a trasa 
liniile de forță ale unui univers propriu, spațiu 
imaginar misterios, invitînd la reverie dar pro
rocind și spaima, populat do personaje cu exis
tență ciudată, guvernată de o plasă de convenții 
greu descifrabilă pentru un intrus. Teritoriul 
este Vladia „această lume care nu există, dar 
care noate fi inventată" iar intrusul — persona
jul Vicol Antim. profesorul de istorie înarmat cu 
argumentele rațiunii pentru a înțelege istoriile 
secrete ale așezării. Lui Vicol Antim i se oferă 
însă doar aparențe, versiuni contradictorii, po
vestiri cu finalul suspendat, parabole obscure, 
avertismente sibilinice. Vladia și oamenii ei își 
apără misterul. Este vorba, desigur. în planul 
compoziției și de resnectarea unuia dintre pre
ceptele povestirii fantastice, care cere ca finalul 
să nu elucideze ci doar să ofere alternative ; iar 
Eugen Uricaru cunoaște bine „lecția" ! Un sens 
mai general se lasă totuși descifrat în această 
lume care refuză parcă intervenția rațiunii. 
Vladia este spațiul închis în care personajele au 
epuizat toate tipurile de relații înainte de venirea 
lui Vicol Antim. Parabola unei lumi agonice, cu 
false iluzii și conflicte, mimînd existența și tră
ind astfel la adăpostul convențiilor. Vicol Antim, 
neasimilat încă, păstrind legături cu lumea din 
afara Vladei este un intrus periculos care poate 
distruge acest „echilibru" al resemnării. Ideea 
apare cu claritate în povestirea Vanessa Ligata.

„Imaginile" din Vladia cuprinse în cele două 
volume amintite sînt o excelentă demonstrație 
a talentului autorului în direcția prozei de at
mosferă și sugestie, cu intenții parabolice. Deși 
nesituate pe teritoriul Vladei, celelalte povestiri, 
dintre care se cuvin subliniate Antonia și Tîrzîul 
octombrie, sînt scrise in același registru stilistic.

Din universul imaginar, instituit de proza sa 
scurtă. Eugen Uricaru va năstra în romane citeva 
tipuri de personaje și situații. Astfel, eni^ma+'^a 
Antuza este modelul signorinei Fabia din Rug 
Și flacără, dickensiana domnișoară IC- F.. izolată 
în vila Katerina cu amintirea unei povești de 
dragoste din tinerețe, pe care o opune timpbliH? 
este prototipul Friedei din Mierea; Tăvi JurJi 
din același roman. își are un antecesor în pro
fesorul Croicu. aceeași K. F. află ultima dintre 
locuitorii Vladiei de boala îngrozitoare a logod
nicului ei, prințul aviator Serbau Pangratty, așa 
cum Alexandru Bota, eroul din Ruț și flacără 
va înțelege ultimul că toți cei interesați cunosc 
de la început totul despre misiunea pe care el o 
considera secretă etc. Dincolo de aceste cores
pondențe, desigur nu întimpiătoare, care spun și 
ele ceva despre forța de iradiație a unui univers 
prozastic deja constituit, cu cele două romane 
asistăm la o evidentă orientare către realitate, 
abordată în aspectele ei social-politice si. in 
paralel, la Dărăsirea progresivă a spațiilor ima
ginarului. Din acest nunct de vedere, romanul 
Rug și flacăra (1977) reprezintă prima ieșire 
din Vladia" a prozatorului. Ieșire (și nu aban
don. pentru că cel puțin canitolul Fabia amin
tește pregnant compozițiile mai vechi) benefică 
dealtfel. Eugen Uricaru dovedindu-se încă o 
dată un rafinat creator de atmosferă. Romanul 
cuprinde două secvențe excepționale : episodul 
San Giorgio, cu exacta gradare a momentelor 
de panică si de calm, la care se adaugă sugestia 
subtilă a importantei envirsitoare a arbitrarului 
pentru existența celor cinci luptători apoi, prima 
parte a șederii lui Alexandru Bota in orașul de 
la gurile Dunării (capitolul Galati), cuprinzînd 
evocarea unei societăți cu aparențe amorfe dar 
care. în fapt. împărțită în grunuri de Interese, 
acționează subteran cu deosebită vigoare pentru

Valentin F. Mihăescu
Continuare în pag. a 6-a

~ Te-aș întreba, direct, așa rom singură chiar 
U întrebi intr-un poem — „Cine este porta Mara 
Ni co ară ?•»

— Răspunsul meu râm ine același ca atunci : 
„eu sint doar un om / care ride. / pllnge. / se 
ceartă dimineața / la cozi la piață. / Aștept pri
măvara să vină aceleași păsări / galbene in 
nuci...",

— Ultimul Un volum d« vernri — „Mal mult 
pasăre decît înger" — se deschide eu poemul 
„Transilvania". Intr-o poeiie de data mai re
centă scrii : „Mă reinlore eu sunetul f la dulcea 
lumină din Transilvania"^

— Transilvania Înseamnă pentru mine aeasă. 
De cîte ori sint obosită, fac o călătorie lntr-un 
sat din Transilvania, satul unde locuiește bunica 
mea. care are 90 de ani. Dar ceea ce m-a emo
ționat a fost vestea primita de tatăl meu de la 
oamenii dintr-un sat, Ocnlta cum că preotul ar 
fi citit în biserică poezii de-ale mele — poeziile 
despre Transilvania.

— Cum ai debutat •
— In ianuarie 1971. mi-im ficut curaj gi am

luat trenul de la Tirgu-Mureș la Cluj. M-am dui 
la revista „Tribuna" cu un plic cu doc nr 
D.R. Popescu și Victor Felea mi-au primit poe
ziile șl mi-au spus să mă tutore pe«te o oră. ea 
să aibă timp să le citească. îmi voi aminti tot
deauna de acea oră de emoții, cind mă plimbam 
pe străzile Clujului. ninse, asteptind un _da" 
sau un „nu" la întrebarea „dacă am talent". 
D.R. Popescu a 2is „da" și peste o u - - • am
avut o pagină cu poezii 4n „Tribuna". ln«o<ite de 
o frumoasă prezentare a lui Victor Felea. Tot 
în acel timp, i-am dat un pli* voluir.icoa cu 
poezii criticului Alexandru Piru care cu o rară 
generozitate, fără ca măcar să știu, a dat aceste 
poezii editurii „Cartea Românească", ți a-tfel 
am debutat. în 1972, cu volumul „Cuvintele, fru
moase flori".

— Bine primit ?
— Prima cronică a fost cea a lui Eugen 

Barbu, în „Magazinul", unde avea rubrica „Soi- 
rale" — o cronică elogioasă, încurajatoare. Am 
acum patru cărți aDărute. dintre care trei la 
„Cartea Românească", director fiind strălucitul 
scriitor Marin Preda. Vreau, de fapt, să spun, că 
drumul meu poetic- a fost încurajat de mari 
nume ale literaturii noastre, semn că adevărații 
scriitori sînt și oameni nobili, generoși.

— Ce gindtiri nutrești, acum, despre celelalte 
cărți ale tale ?

— Prima carte n-o mai iubesc. Din „Biciul al
bastru" și „Inorogul alb" aș reține numai o parte 
din poezii. Consider că saltul calitativ s-a pro
dus cu volumul „Mai mult pasăre decît Înger" — 
scris în zile de mare tulburare sufletească.

ce gândește, ce scrie 
tinărul scriitor

MARA NICOARÂ: „Scriu, scriu în fiecare zi
pentru că mî-e teamă

să nu îmbătrinesc și să nu-mi dispară entuziasmul"

— Unal dfaatra ^acuiele cărții e chiar datat — 
4 manie—

— Sint, im simtit asia, momente in viață cînd 
Începi că te temi de moarte. Ajungi intr-un 
punct și te întrebi : de ce trăiești ? de ce trebuie 
aă mori de c* d moară floarea de păpădie sau 
păsările nevinovate ? Scriitorul trebuie sâ aibă 
acest fior in fața existenței și a mort ii. O carte 
nu poate fi tulburătoare dacă nu este tragică. 
Țin la ultimul meu volum de versuri perttru că 
el arată că rmt un om.

— Poema] amiatit se ifirșeșie ra a întrebare :
_Cam trebaie să trăiești riad znaartea poate veni 
ari riad ]-aj aflai un răspuns ?

— Răspunsul l-au găsit ți alții : să trăiești cu 
intensitate orice secundă, orice zi, să trăiești 
totul atît de frumos, de deplin și de cinstit incit 
să fii compensat de eternitatea care te așteaptă.

— Eternitate iau uitare— Asta se decide in 
timp de ee( care te citesc. Te gindești, atunci 
rind scrii, la ei î

— Cind scriu, nu mă gindesc la cititor. Mă gîn- 
desc la el cind Îmi apar cărțile, și tirajele lor. 
mult prea mici, se epuizează din librării in 
citeva ore.

— Ar putea fi acuzat de intirziere acest gind, 
ce împiedică o continua comunicare cu cel că
ruia, de fapt, i te adresezi în fiece moment — 
cititorul.

— Nu cred că-i așa. Ca dovadă, am fost, cu 
cenaclu] revistei „Luceafărul" la multe întîlniri 

cu cititorii. Oamenii din sală m-au ascultat într-o 
mare liniște, fie că erau țărani sau intelectuali, 
pentru că rosteam lucruri adevărate, care îi fră- 
mintau și pe ei.

— Intr-un articol publicat anul trecut cereai 
din partea criticilor răspunsul la o seamă de în
trebări cu privire la rostul și valoarea poeziei 
tinere. Ce-ar fi să încerci ca. in cazul tău, să-ți 
dai singură aceste răspunsuri. Deci, de unde te 
tragi, spiritual ?

— îmi văd descendența spirituală de la Emi- 
nescu, Bacovia și Blaga la Ursachi, Genaru și 
P. Stoica Din literatura universală, am un ade
vărat cult pentru Erich Maria Remarque.

— Ce ai adus nou în poezia vremii ?
— Cred că am realizat cîteva lucruri : intr-un 

moment cînd se cultiva poezia grațioasă și plină 
de volute, eu am £cris poezii viguroase și sin
cere, de o sinceritate care a șocat pe unii. Am 
introdus în tematica poeziei mele universul fa
milial, viața cotidiană a unei femei și iată, acum 
poetesele nu se mai jenează să spele cămăși, să 
cumpere pîine etc...

— Ce crezi despre generațiile literare ?
— Nu cred în generațiile constituite după anii 

de naștere. Mă consider dintr-o generație spiri
tuală cu Ovidiu Genaru, Ioanid Romanescu, 
Mihai Ursachi, Petre Stoica, Nichita Stănescu, 
Ion Gheorghe.

— Sînt convins că o făceau și pînă acum, fără 

a simți în asta poezia, cită poate exista in acest 
univers strimt. Ai avut vreodată, scriind despre 
asemenea lucruri, sentimentul că bați la poarta 
capodoperei ?

— Da, in cazul cîtorva poezii. Pe celelalte 
le-am scris pentru că nu pot să nu ^criu.

— Te simți creatoare a unei opere reprezen
tative ?

— Nu încă. Am reușit doar să dovedesc că 
exist.

— înțeleg, deci, că experiența de viață, fie ea 
cît de măruntă, are un rol important in scrierea 
poeziei.

— Desigur. Eu scriu doar ceea ce trăiesc. Sînt 
alta cu fiecare zi, cu fiecare secundă, deci scriu 
mereu altceva.

— Ce perioadă de viață îți pare cea mai fer
tilă creației poetice ?

— Din observațiile mele, poeții au o perioadă 
destul de scurtă de intensă creație. Scriu frumos 
și cu nebunie cît sînt tineri. După aceea se în- 
timplă ceva : le dispare entuziasmul liric. De 
aceea mă grăbesc să scriu, scriu în fiecare zi, 
pentru că mî-e teamă să nu îmbătrinesc și să 
nu-mi dispară entuziasmul. Asta înseamnă, în 
fond, *să fii scriitor tînăr : să ai entuziasm, să 
poți clgdi un munte de poezie într-o singură zi, 
să-ți trăiești viața poetic !

— La ce scrii acum ?

— Am predat editurii „Eminescu" o carte de 
poezii — „Boala crinilor", boala de care sufăr 
— născută din sentimentul tragic al trecerii tim
pului. E scrisă în aceeași manieră cu „Mai mult 
pasăre...", adică este de-o mare simplitate a ex
presiei. Cind vorbești de la suflet la suflet, zor
zoanele nu-și au rostul. Voi preda și editurii 
„Junimea" un volum de versuri iar editurii „Al
batros" unul de proze poetice.

— Cărei necesități suplimentare de comunicare 
ii corespunde această trecere de la poezie la 
proză, cu atit mai mult cu cît rindurile. citite de 
curind, ale unei proze — crez de viață și crez 
artistic : „Să ard total cu fiecare zi și noapte cit 
mi-e dat să trăiesc pe lumea asia, pentru că 
numai așa merită să trăiești, in flăcări" — nu 
par a se diferenția decît prin așezarea rindurilor 
de ceea ce scriai în versuri ? Ce nouă expe
riență dorești, deci, să propui cu acest nou 
volum ?

— în el nu vor fi cuprinse nici eseuri, nici 
poezii, dar nici simDle capricii. I. Ziedonis sDune 
despre acest gen „Epifaniile sînt mici impulsuri, 
mici străfulgerări, in lumina cărora multe dintre 
clipele existentei se detașează cu o cruzime 
aparte". In secolul al X-lca, în Japonia, Sei So- 
nagon scrie și ea epifanii. realizind o proză de 
mare strălucire și prețiozitate înfățișînd o civi
lizație rafinată. Prozele din volumul meu imi 
dau posibilitatea să înfățișez viața din jur. lu
mea așa cum m-a trăit și am trăit-o în ultima 
vreme.

— Această libertate ți-o poate oferi și poezia. 
Dar, firește, opțiunea pentru un gen literar sau 
altul este o problemă care interesează numai pe 
creator. După acest volum de „epifanii", va ur
ma reîntoarcerea la poezie ?

— Va urma o... pauză de cîteva luni și. apoi, 
sper să scriu altfel, cu alte imagini și cuvinte, 
pentru că un poet care nu „renaște" din cînd in 
cind devine plicticos.

— In legătură cu menirea poetului, poemul 
„Oamenii" începe cu versul „Prin noi patria gin- 
dește" iar într-un alt poem scrii : „noi sîntem 
niște luptători eterni / Pentru binele patriei". 
Scrii multă poezie patriotică. Ce crezi despre ea ?

— Eu îmi iubesc patria, poporul, partidul. Și 
scriu acest lucru. Cred că țara mea este cea mai 
frumoasă, cred că oamenii patriei mele sint mi
nunați, cred că partidul nostru este cel mai bun. 
Tatăl meu țină acasă, pe peretp, fotografia 
tovarășului Ceaușescu, și nu-1 obligă nimeni să 
facă rfcest lucru. Fără Partidul Comunist, insă, 
tatăl meu era azi un țăran sărac și eu. prnbahi. 
la fel. Iată de ce scriu poezie patrioti‘’â : nenini 
că in patria noastră fiecare om se poale realiza.

Dan Mucenic



ion crînguleanu

Muncile de primăvară
Strigătul seminței, mai înalt 
Decit muntele fi frigul 
Se aude-n toate, — 
Numai timpul mai râcnește-așa,
Cind in părul lunii 
Scurgerea și*o bate.

Strigătul seminței pare un decret 
Culminind puterile, lumină poruncind ;
S-au stîmit fi ploile fi tuna, - 
Vulturii n-au somn |i*n nouri m aprind.

Seva bate pulsuri in auz >i-n somn,
Și-i un lung taifun la nord, iar dinspre sud 
Mugetul materiei stirnit in animale
E cu mult mai tinăr decit floarea fi mai cnut

N-are nimeni milă de tăcere, 
însuși fiul griului se-aude-n od in ci mi, 
Niciodaîă-n lume nu vor fi pe-afară 
Mar nenumărate, harnice mulțimi.

lată fi pămintu-și cere partea he : 
Fiecare om ți ram, unoaha ți nisipul 
Trebuie, fără să aibă grija (imputai 
Sâ-i ridice-n vredniciră aspră dfapta.

Toți sintem de-o ființă cu verbul primi - 
Mai mare destin cum să ne-n ti mp ine I 
0 pi ine liberă intr-o mină liberă 
Poate fi lumină ți peste europene.

O mină cind ara in ea firul piinii 
E moi liberă ți decit libertatea ; 
Privighetoarea cintâ in umărul lunii - 
Semn c-a ieșit la insâmințâri Cetatea I...

0
❖ *

Graiul țarina trecut prin semință 
E cel întreg, deși prin nouri
Unele păsări sau părți de cer se amenință, 
Iar podurile înflorite par continente cu bouri.

Uneltele due muguri, cile a mină
Se șterge de sudoare pe obrazul lunii, 
Ptnâ ți-n lacruma da rouă tună
Onor daci ta intrare copleșesc lăstunii.

Vie M"tni de la arat, vin da la munci 
Ca niște ambasadori oi ni torului — 
Dacă na ți-a «■fiard umorul atunci 
S-ar putea ta pioni sania zborului.

onflictul cu Macedoneanu mocnea. se

C pregătea, abia Începea. Jardiniera lu
crată de mine, livrată La timpul potri
vit direct beneficiarului, a fost refuzată 

de șeful hli Cofetaru și însoțită de citeva rînduri 
scandaloase. Individul o considera âfront. nu 
jardinieră, oh. dt de mult dorise el ceva fin și 
lăcuit, accepta desigur și lemn ars. dar să fie 
mobili «i nu caste] de cărți de joc, porcărie, 
altădată nu te mai servesc. Cofetare, o palmă 
grea mi-ai Întins pe obrazul acesta bine bărbie
rii. care nu are de ce să se rușineze etc. Piesa 
era sub orice critică, pretindea.

Macedoaeanu nu văzuse lucrarea. După noap
tea de pomină, Galina făcuse, intr-adevăr, febră 
ți pleurezie. și noi care nir ne încredem în 
a vin tul femeilor 1 Patruzeci de grade și ceva, 
prițniie. aspirină, ampicilină, radiografii, consult 
la căpătâiul muribundei. Gri era disperat, eu tot 
ei-cum să-ml iau zilele, plingeam con- 

amindoi. dar jardiniera trebuia finisată. 
Am cerut lampa cu benzină, am finisat eu, sin- 

am livrat la timp, cum am mai relatat. Mo- 
biber ultra, ca la Pipera, ba și mai și 1 ml-am 
at- ignorlnd total cum are să se spargă buba.

Arum, dnd Galina se vindecase și se refăcuse, 
așteptând numai programarea ei la cenaclu, eta
jera noasiri se afla refuzată la Macedoneanu în 
salon. însoțită de aura cuvintelor de ocară ale 
bene fiorului. Urma judecata, scandalul. Zi isto
rica m raporturile noastre mereu contradictorii.

Scandalul a izbucnit în prima zi a lui august, 
la zece preda ți treizeci. A fost, Delfine, un ade- 

măceJ teoretic și de laborator. Macedonea
na »-a dovedit de un cinism fără limite, dur 
I. distrugi tar, nici urmă de pedagogia lui de
veni -i tradiție. îngrozitor Îngrozitor ! Parte din 
răutate se putea explica prin faptul că mașina 

.rata de citeva săptămîni la Ciclop, fără 
remetbo deocamdată, dar principala venea de 
la chestia cu jardiniera și rușinea pe care i-o 
produsesem bunului, minunatului său frate, ma

le Marin Cofetaru. lată cum a-au petrecut 
lucrurile :

primele
mircea horia 
simionescu

Aici, plinea nu-i o vesta ți oo-i 
Apăsare sau toarnă ;
Pămintui o duce pe umerii Im, 
Bărbat cu intemeierea de-o seamă

Legea acestei prezent e-o prevestire de zbor 
ta intefara ți-a mtnoață —
Am tevoiari că rănita insămințărilor dor, 
Dar oamemi siM mai desiguri ta fa|ă.

Pietre ți tiu puri orinduite ie SMUtcd 
Trăiesc in starea înțeleaptă « down. 
Peștele ca un astru in Fluviu ie m—că. 
Divizii de foc ne sînt trandafiri.

T-eca tara prin sîngata tar spre rodite, 
Nic mri An hmm steiga acest adevăr ;
Nn» că tauri abia ea opresc să respira 
Cepăhria gritato care m-mU sub măr.

Un hohot aproape absurd, răgușit 
Ni-I viscolește goana de-a intoa iară 
Nu in lamento de frig ți tăcere 
Ci în patima lucrurilor de primăvară.

Sa-nmda Putem îaMigmrind Averi 
bar gtad ciata ■măi pe mta stata. 
De certa m duc m vomă ta m spete
Sm taamr ndberita tot ce simți ți voii.

Vitala ți surprinsă intr-un jee ideal 
Ni-i înțelepciunea strămoșească ■ ps* 
Munca nu poate fi pălmuita, cum 
Nu poți lega primăvara în funii.

Bărbatul urmat de femeia ți cape ho 
Cind iese in cimp, iți imaginează tom 
Ca pe-o mulțime a gindului
Și-o pasăre cerească, izvorind privăm

De mm am intrat pe ușă, Macedoneanu m-a 
luat tzi luturi ci imi pierd vremea cu nimicurile 
ri cartea lui tu târne să se elaboreze, să se con
stitute. Chestiunea nu e o joacă, e poate cea 
mai importantă treabă pe care a avut-o pe eși
chierul vtettL este vorba despre nemurirea vie
ții ți a faptekr hii, cartea — i-a promis Pre
data — va fi tipărită la „Litera", iar paralel, pen
tru a^guraxe. o copie in spaniolă și franceză va 
lua druzunl marilor edituri occidentale. Are o 
mulțime de carta e ți posibilități : 11 servește 
ori fiul eotanelatai An done, cu care Cofetaru 
lucrase ta tâmpul războiului, deja cetățean a- 
mcr.cafi. cilăianad adesea la București, ori o 
mare actr.ta de cinema de La studioul București, 
on. ta cfbwt. un cofetar de la laboratorul de 
coln’xi Buraresti. Pini In șase sau opt luni 
cartea trebuie ta vadă lumina tiparului, aici și 
aiurea, firi neta-ne oameni, deschizindu-ne cele 
mai temei perspective. Pentru că habar n-am 
re —w deschide o carte ! Pen
tru cwntaMcrea la țel a acestui ambițios, acade
mic praect trebuie insă să-mi bas mințile în 
cap. ta las tasnăreala. să-mi Îmbunătățesc stilul 
p metodele de farm.

lotimclâ.ar. a pentru eă întotdeauna merg 
Înarmat au area in servietă fisele zilnice ale 
aLiitîiăCM mele, ta care țin evidența, pe ore și 
ponderea tacrta-Jar. tuturor laturilor multilate
rale ate aUdautau personale. I-am pus sub ochi 
tu Gr*. carauuaoete rn însemnări, l-am rugat să 
rr-easeă ■ d u cocvmgă că n-am irosit nici 
tr? w irt fkta m motiv serios sau altul. Re- 
yrsra Lsepedr ea butana zilei că o căutasem o

Fapte bune
Azi am făcut mmm Mpta tartu 
am alungat o trista ța 
am convins o ploata că earn bl 
am strins cele zece tamu ane 
am scos îngerul (fin atoni ml 
am dat mina cu un cireș 
am obligat un fluture su ta cm 
am făcut iarba fericita 
dar de iubirea mea s-a taaa 
de aur) 
singele meu nu mal știe gested 
sufletul meu o uitat bsmătatea 
mîinile mele rătăcesc prim cana 
străine.

Niciodată

nemulțumitoare. că nu 
peste douăsprezece ore 
jardi niere refuzat e. 

vorba de rebutul ăsta !
a

pe Gali na. că lucrași m asiduu

tri ! Colosal 1 Dă-o-n pisici, n-am văzut clrpacl 
ca tine, pe crucea mea 1 Dar blana ? Uite cit e 
de a^pră, cu capetele neșlefuite, cu muchea sub
țiată ! Lipsesc aici trei centimetri, dincolo doi. 
Porcărie ! Am încredințat lemn nobil pe mina 
unui bou 1 Auzi ? Bou 1 Sau nu : vită 1 Vită-n- 
călțată 1

Fierbeam, asemenea cuvinte nu mai recepțio
nasem. poți critica oricît poftești, dar fă-o, dom
nule, constructiv, nu înjosi salariatul, că el și-a 
dat silința, a fost de bună credință. Tot conti- 
nuînd cu injuriile, am regretat, la un moment 
dat, că n-am un sindicat care să mă apere, căd 
Macedoneanu se purta ca un patron.

— Meștere, am intervenit în apocalipsa pe 
care o declanșase, meștere, aceste neajunsuri sînt 
absolut de amănunt. Construcția ținea, avea 
aspect.

— Taci mă ?! N-al văzut cum a-a prăbușit ? 
Las la o parte că golurile le-ai umplut cu cirpe, 
căutând să le camuflezi cu lac, dar acînduriie 
nu 3e ajungeau, nu se îmbinau, cleiul nu avea 
ce prinde. Cum dracu ai fixat balamaua aceea 
și In ce scop ?

— Balamaua era necesară în ace] loc și apar
ținea integral ingeniozității mele. Ce, ești refrac
tar la nou ?

— Dar nu se ținea în nimic ți, mai ales, nu 
sprijinea nimic. Cele două sclnduri paralele, des
părțite de placaj, fluturau ca aripile unei păsări. 
Coteț, nu etajeră 1 Dobitocul ăla avea de gînd 
să așeze pe rafturi ghivece grele, cu pămînt, să 
le ude... Nu putea să vîre mușcatele și orhideele 
într-un coteț pentru galinacee.

Din nou, fără voie, gindul m-a dus la Galina 
mea. Poate că aș fi trecut peste unele amănunte, 
peste mojiciile lui Gri, patronul meu speculant, 
am fi putut găsi un modus vivendi, în trei, ca 
toate părțile să fie mulțumite, Galina putea face 
față situației, dar apucăturile mitocanului în
treceau orice limită a suportului, o ruptură se 
întrevedea iminentă. De aceea, am sărit, pedep
sitor. dar metodic :

— Să nu luăm lucrurile mecanic, etajera era 
etajeră, oricum ai încerca mata s-o scalzi acu
ma, după ce ai demolat-a Chiar dacă nu era o 
capodoperă...

— Șandrama, nu capodoperă 1
— Mă rog, aprecierea aparține «ferei subiecți-

In paginile 4—5 : 
Tapiserii de Mimi Fodeanu

cristinel pricop

Vi
Ao atee mume. Mbta tatara tata do 
camete ampata
Bu tartsu legă eoOta tamtaM 
* soma - ta ca ta ta> md aora art p

Flatare ort
Primăvara a risipit ta văxdta mtata ta 
din arbori coboară lamai ca hand
spun
niciodată n-am fost feric* ce ta 
patinator
niciodată n-am făcut dta Itaals 
O afacere rentabilă 
azi am fost singur 
am văzut marea 
am căutat prietena uitata 
am mers pe o stradă ca bâamâei anta 
ți copii 
azi am fost trist ea e camera de batal 
dacă e-adevărat că reua «o 
o soră la oraș 
tu ești aceea 
cuvintele le-om dat coptaor ta ■ 
tindă.
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{ teatru

Festivalul
de teatru contemporan

r* » aktexm ta mtjtaaal tetert a riaste
«te 4? tateaferte

vității, ai toată libertatea, dar. ziceam, chiar 
dacă nu era o capodoperă, era măcar o lucrare 
utilă, cu precise funcțiurri la domiciliu. Arsă, 
nearsă, ea excludea ideea de coteț. Fiindcă avea 
blăni de cireș și de păr, cine face cotețe din- 
tr-un lemn ales ? Vine rîndul meu să zic : 
Dă-o-n pisici 1 nea Gri. Eu mă ridic împotriva 
faptului că ai dărîmat-o. Avea viață lungă, săr
mana etajeră !

— Pe crucea mea că s-a dărîmat singură. Doar 
am «uflat puțin... In fine, mortul de la groapă 
nu se mai întoarnă, vorba latinului, acum să 
vezi implicațiile eșecului : șeful supărat, căci 
comandase expres jardiniera, iar frate-meu îi 
promisese ceva lux, cu șerlac, i-a retras sculp
torului autorizația, l-a evacuat din expoziție, stă 
nenorocitul de două zile pe trotuar, împrejmuit 
de statui, tremuri nd de spaimă pentru gloria lui 
artistică. Ne-am încărcat de cele mai grele res
ponsabilități, omul, dezgustat de mizeriile întâm
pinate. are de gind să-și repare reputația la mi
nister. Alți bani, altă reparație. In cele din 
urmă ne primejduiește cartea. Se duce vorba 
In editură, știi că editurile află chestiile de pe 
pămlnt înaintea agenției de presă, miliției.

Demolase jardiniera, mă demola și pe mine 
— organic, moralmente, pe verticală, pe orizon
tală. Cumplită creatură ! Demolînd opera mea 
de lemn, Macedoneanu construia în loc un labi
rint de piatră, cu o singură ieșire, și mă se
chestrase în inima lui, prizonier. Dar o ieșire 
era, totuși. Nu-mi rămtnea decit ca, spre a-mi 
consolida cucerirea — la Galina mă gîndeam in 
acea clipă — să fac un gest neașteptat de cuce
rire. Cu Macedoneanu. bărbat puternic, n-o scoți 
ușor la capăt : să-i cedez. I-am cedat o dată, 
i-am cedat de două ori, puteam face aceasta 
și a treia oară, nu mai mult. Am zis :

— Recunosc : în tîmplărie nu sînt meșter. Dar 
scrisul nu mi-1 Întrece nimeni.

I-a plăcut, nu se aștepta, în fond e om bun șl 
nevroza 11 trece repede, astfel că s-a întors la 
o sută optzeci de grade și mi-a răspuns :

— Ești nădejdea și ajutorul meu de nădejde. 
In general, dar mai cu seamă în chestiuni de 
tîmplărie, nu o iau mecanic. Viața merge îna
inte, dă-o-n pisici. Marin se va descurca. Vulpoi 
bătrin, lrate-meu 1 11 împacă el pe șef cu un 
kil de portocale, cit despre sculptor, să-și re
pare gloria artistică după cum l-o tăia mintea, 
nici creația noastră nu stă în sală. Tot pe tro
tuar, sărmana. Sâ-i dăm bice !-

Trecurăm la punctele următoare ale ordinii 
de zi.

☆
Af!!ndu-ne, eu cu Gri Macedoneanu, Gri Ma- 

redoneanu cu Galina, Galina cu Cofetaru, ca 
dealtfel șl restul părții noastre de planetă, în- 
tr-o avansată stare de penurie a sentimentelor, 
ce putea degenera într-un conflict armat, cu 
grave consecințe pe plan mondial, am convenit 
ni toții să ne tratăm, recurgind la vorbe bune 
și calde, reciproc îmbucurătoare, intr-o modali
tate — In special pentru mine și Gri — absolut 
sul generis.

Zii și făcut, adică mai precis am făcut Intr-o 
marți ceea ee zisesem duminică dimineața la 
»i te-fnu : a* ac Intfinim la ceasul Universității, 
pa terve academe. ■* punem pe mata tot siste- 
Ktel iii fia iMa|bai«l de care châpunan. ta ardem 
cu fierul ropD resentimentele care ne leagă și 
ta ne deapărțim ferm teritoriile, pentru că, de 
vrem ta conviețuim in pace, trebuie la Început 
să ne delimităm. în fine, ta angajăm Intre noi 
noi tratative domestice, în piața publică, după 
care toată viața să ne aparținem, cu suferințele 
și bucuriile ei inerente, cu principiile noastre 
departamentale cu tot.

La ora fixată, douăsprezece fără un sfert, 
douăsprezece și cinci, Gri n-a apărut, In schimb 
mașina imperială a lui Marin Cofetaru a trecut 
goală spre 1848, în timp ce Galina trecuse la 
fel spre croitoreasă, purtîndu-și pe trotuar cu
riozitatea de femelă și romantismul fin de 
sifale. SS fac baloane, Delfine, de n-am înțeles 
din primul moment al acelui fatal sfert de oră 
academic că mi se pregătește o cursă !

Am rămas incoruptibil pe trotuar, sub ceasul 
care ae rotea, inregistrînd atent toate manevrele, 
văzînd la început studenții fericiți îndreptîn- 
du-se spre sălile de curs, profesorii lngîndurați 
îndrcptîndu-ae spre sominarii, grupurile de 
funcționari îndreptîndu-se spre locul predesti
nat, alte categorii și grupuri sociale Indreptîn- 
du-ae volubili spre cîmpul muncii, spre tram
vaie și troleibuze. Interlocutorii mei, nicăieri. 
O tânără fată se învârtea cochet de partea nevă
zută a ceasului cu rotisor, altcineva nimeni, doar 
forfota obișnuită a bulevardului.

Măi să fie al naibii, mi-am zis, mal ales 
atunci cind mașina lui Cofetaru s-a întors pe 
partea cealaltă, goală și năucă cum trecuse mai 
înainte, ăștia pregătesc ceva neloial, am conti
nuat, mintea le merge numai la rele, ca scara 
rulantă de dedesubt, cu pauze pentru revizia 
tehnică, lunea ; eu am fost de hună-credință, 
ei joacă invariabil, cum i-a învățat mă-sa, im
placabilă soartă de orfani nesinceri ! Să rămîn

film

□u Al patrulea 
stol Ițv Cum crește
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A aduce pe o scenă un <Vi mm i tfai 
ceea ce se joacă in teatrele nuerr’f 
mai reprezentativ din ctasnatufta 
contemporană romăneuscă st rrVrX 
iată un gind interesant demn de ur
mărit in trans ounerea n ori etică. Se 
compune astfel o imagine suficecț de 
fidelă pentru ochiul critie al Kieeta- 
torilor si al dirizui tarilor dcmenrahn 
în chestiune, cintirinxto-ae mai boe 
spiritul de inițiativă, ea si ccmofiu- 
tea. încă, din păcate, de semnalai a- 
tunci cind este vorba de nnsontrte 
valorilor actuale.

Sub aceste ausnicii 8-a născut si i-< 
dezvoltat Festivalal de ictara tautem- 
poran de la Brașov, ediția a dona tn~ 
cheindu-se recent cu aprecieri unani
me pentru aleasa sa ținută. Irutiatori : 
Comitetul județean de cultură ai edu
cație socialistă si Teatrul dramatic din 
localitate, cu sprijinul si sub patro
najul Consiliului Culturii si Educației 

1 socialiste și Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale si muzicale 
din R.S.R.

în cele nouă zile de festival, pe sce
na teatrului brașovean am putui ur
mări atît montări ale unor texte con
sacrate. cit și spectacole pornind de la 
partiturile unor debutanțL Alături de 
Marin Sorescu a cărui ..A treia teapă-, 
în interpretarea studenților de la 
I.A.T.C.. a produs din nou revelații, 
dramaturgia românească contemoora- 
nă a fost reprezentată de Paul Everac 
(..A cincea lebădă"!. Theodor Mân es
eu („Noaptea De asfalt" — premiul pen
tru cea mai bună ootiune repertorială) 
Tudor Popescu („Scaunul"). Ion Băieșu 
(„Jocul") dar. cum spuneam si de au
tori la prima lor piesă lucată : Darie 
MaPheru — „Tragicul domn Ion al că
milelor" și Dragomir Horomnea —

V ____________

_Cw orrtnl". Amt tewai fc m 
mt» fe • oDuatfară. ta «kk. »xta- 
bttaîtar de hm in
msta ^r'.«ne prrz pe
ew te ta» rarv urr«—T ta • nrobte- 
■natieă- coKMDtexăL <te oară (Mlirte 

în ceea ce Drroe<te d-mi-
tteă BSrămă. s-a IimAttmi <te ocrna re- 
maraabilnl SDemcoi al Kationahim 
lw luteran _Gfnfpaaa fsndatie-. 
eare reurtiee in atenție o DcrscM-^tate 
tte grteta mărime — —«-neita Ario- 
mo Buero VaBejo. Mcntaree s-a im- 
d<m hi toate strartunta ante. rane. 
stetMJteafie. interaresare. reeditând ce
lălalt «occes deohn. obtinsn ta stima 
ediție a festivahihri cte Teatrul Mic cu 
_ Efectul razelor gazmna asum an^~ 
montaor*. deși, dună ootma noastră, 
textele cn greu doc fi alăturate, ca 
înălțime, ceea ce vorbește. însă, de 
noua caHtale imprimată de manifes
tarea brașoseană.

Să nu omitem, de asemenea, tancul 
că Si dramaturgia țărilor socialii»e a 
prilejuit premii regizorale — Alexa VI- 
sarioci pentru ..Da sau nu" de AL 
G he Im an (Teatrul „Giulestâ") si Flo
rin Fătulescu pentru „Alegeți-l sin
guri" (Teatrul „Valea Jhrfui- Petro
șani).

Festivalul de teatru corrtemDoran de 
la Brașov, la a doua sa ediție, si-a 
limpezit exigențele programatice, co
locviile. dezbaterile. mesele rotunde 
cu participarea criticii de specialitate, 
a dramaturgilor, a oamenilor de tea
tru. și. nu în ultimul rind, cu a du- 
blicului, plasîndu-4 printre inițiativele 
valoroase, cu un caracter aplicat, de 
lucru, stimulator al vieții noastre tea
trale.

Ermîl Radulescu

Un divertisment In decor marin, fil
mat ta septembrie. Ia decăderea ro
mantică a verii, este filmul AI patrulea 
•tel al regizorului Timotei Ursu ; din 
această ambianță romantică nu lip
sește nici ruina unui vapor ars, eșuat 
lingă maL Adaptînd Jocul de-a vacan
ța. piesa iui Mihail Sebastian, regizo
rul nu te mulțumește Insă cu tradu
cerea piesei in limbaj cinematografic : 
mai mult decit atât, el aduce acțiunea 
în zilele noastre, o operează In distri
buție corectând și substituind dar. mai 
alea, intervine polemic în teza piesei 
lui Sebastian. Lupta dintre realitate și 
iluzie, dintre vacanță și viața de toate 
zilele, nu mai are în filmul lui Timo
tei Ursu funcție dramatică ; ea nu mai 
este o problemă a lumii în care trăim, 
ci îi privește personal pe protagoniști 
— un caz particular din care spectato
rul înțelege ce dorește. în cele din 
urmă, filmul poate fi luat și ca o sim
plă poveste de dragoste — o dragoste 
„la vedere" între doua personaje, doi 
parteneri cam obosiți, care își mai în
călzesc puțin imaginația privind epa
va eșuată la malul mării.

Și de data aceasta, comparația cu mo
delul literar este în defavoarea fil
mului ; acolo unde exista o idee clară 
care justifica efortul de a scrie o 
piesă, filmul nu reușește decît sensuri 
ambigue, sugestii vagi cărora le lip- 
șeșta trimiterea la realitate ; jocul 
„de-a vacanța" este propus, în film,

de-un eăp.taa <te m — an mafftaar 
așadar care. etapă ce trăiește otaat 
jumătate de an pe Atlantic, are cade
tul obicei «4 ae tetaeze. proba tacă • 
lună, pe o plajă : Timocei Urw pere ta 
creadă sincer că exista pe ha*e ate- 
menea marinar- -<rb:-r-tiri ore. cad 
ajung la țărm, la lor ta-tâ anaaftâ 
leala se apucă ta preteee p altera des
pre jocul de-a singMrăiatea.

Prnit Inta dour ca o pouetee ro
mantică de drngOKie. fitaml dă 
facție prin atmosfera pe cve • 
creează ; timida trecere a »uii ta 
toamnă, ușoarele mișcări sufletești abia 
adiind, frumoasele Imagini ale opera
torului Marian S ta nd u. ilustrația mu
zicală aleasă din creația hli Adrian 
Enescu și Radu Goldiș, și. In sfirțlt, 
jocul firesc al actorilor, instalează fil
mul lui Timotei Ursu în zona divertis
mentului discret.

Dintre prezențele actoricești ale fil
mului e de remarcat cu deosebire Vio
leta Andrei într-unul din cele mai con
vingătoare roluri pe care le-a jucat 
pină acum ; țin să amintesc deasemeni 
numele unui debutant : Ștefan Maitec, 
înzestrat cu deosebite calități de actor 
de film pe care insă regizorul nu a 
avut întotdeauna răbdarea și inspirația 
să le pună în valoare precum a făcut-o 
cu Anda Onessa in Septembrie.

Nicolae Mateescu

• Cn mare fcr.teres ac așteptat tele
spectatorii dezbaterea intitulată : 
-Creația teatrală — fanar de modelare
a anverautai unin\ programată în 
each ui enusnuui ■evtet* literar-ar- 
tartară TV. Prima parte a dezbaterii în 
oază »-a eonerrat rineri. f martie, 
ai a bmefleat de presenta unex nume 
de earr erte tepai dertâmtâ teatrului 
rnetar* «c de iz Valma Răpea.-*». 
Dcm Săram, remomral Baria Poomx.

ă Un fihn documentar făcut
taste regulile, eiai bene zis te. meda
lion gri vii ta memoria peliculei l-a 
fost dedicat arademictaruZui Oetav
Oaieeara. peraorattate ritintficl 
exreoționaH creator ta multiple do
menii ale ma tematicii, puțin eunoacut 
însă de publicul larg, dar ore put p 
stimat In mod abeohit de colaboratori
și speciali «ti. Rosturile Informative ale 
televiziunii sînt evidente In cazul unor
atari situa ti L Scenariul bine alcătuit 
de Alexandru Sirbu. urmărind biogra
fia intelectuală a savantului în paralel 
cu activitatea sa actuală, și comenta
riul atractiv, viu, firesc In tonul evo
cator și persuasiv pe care i l-a impri
mat IIie Purcaru, au constituit atribu
tele convingătoare ale emisiunii.

un copac
O coincidentă semnificativă a făcut 

ca această emisiune dedicată celui 
care a elaborat un model de univers 
nonrelatiVLst in cadrul mecanicii in- 
variantive să fie urmată de o alta, 
transmisă hmi seara, dedicată lut EÎn
stela. cel care a modificat radical ta
bloul științific al lumii. Asocierea ce
lor doua nume nu este 1 ntimplătoare ; 
savantul român se Înscrie în seria celor 
rare an creat atari modele cosmologice 
V stă en cinste alături de ei. Desigur 
ră față de teoria relativi tații formula : 
.Mai avvti a întrebare?" este oricînd 
poi'.MM. tn legătură cu emisiunea pro- 
prte-zita trebuie «ă remarcăm ținuta 
ei rtnnafică rt interesul pentru gă
urea tekcr modabtăți expresive care 
ta ecanunice un continui teoretic atît 
dt straniu pentru conștiința comună. 
Kuuiunea a constituit o probă dlfi- 
nxă pentru real zaaon p succesul ei esle 
legat nu numai de scenariul tematic 
P oe comentariul eL ci si de Ilustrația 
plastică și muzicală, de montajul ex
presiv al secvențelor. Andrei Bacahi a 
Ocut un tur de forță oentru a tradix’e 
Intr-un limbaj accesibil pentru tele
spectatori conceptele ..nonfigurative" 
ale teoriei, precum *1 întreaga ei arhi
tectură demonstrativă pe care doar 
severa Înlănțuire a formulelor mate
matice o exprimă adecvat Mai palidă 
decit altădată în raport cu exigențele 
publicistice ale unei emisiuni tv.. ni 6-a 
părut prezența In vi taților (Ion Mînzatu, 
expresiv mai ales în exemple. C-tin. 
Beșliu. prea îndatorat formulărilor ge
nerale, expozitive).

Grigore Georgia
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mobilizat pe loc, să văd unde vor să ajungă, 
mi-am zis, să-i văd la treabă.

Am rămas sub ceas o bună bucată de timp, 
, răvășit de neliniști și îndoieli, cu mina în buzu- 

2^ar, nepăsător, înfruntind pericolele Ce întîrziau 
ia o expresie formală. Pe la și un sfert a 

^^Trecut pe lingă mine, fără nici o semnificație 
specială, o echipă de filmare a televiziunii, 
peste un minut l-am zărit pe partea carosabilă 
pe poetul Meițoiu, către douăsprezece jumătate 
a picurat trecător, ca o burniță, și in cele din 
urmă, făcindu-se tîrziu, am renunțat la trata
tive și m-am îndreptat agale spre Dunărea, 
hotărît să dau un telefon cui s-o nimeri, lui Gri 
sau Cofetaru, să le spun francamente că refuz 
să mai discut fără condiții, că așteptarea moarte 
are și că sînt necondiționat niște măgari.

Mă pregăteam să traversez străduța dinspre 
Arhitectură, cînd dintr-un pasaj de pietoni mi-a 
ieșit Înainte mașina lui Cofetaru, goală cum o 
remarcasem, cu franjuri și Romi ca Puceanu, cu 
un frapant număr schimbat, ceea ce nu era o 
surpriză, mai acționase el și altădată sub iden
titate falsă.

— Poftim în mașină, musiu, mi-a avansat Co
fetaru plin de amabilitate, să facem împreună 
o plimbărică la Șosea...

— Refuz să urc, am xis, doar fusese vorba 
să ne vedem la ceas „

— Indiscutabil, la ceas, dar Insă n-aveam 
cum să parchez. Locul era din capul locului ne
fertil pentru discuții, a zis Cofetaru. E prefera
bil să ieșim la aer. Discutăm in voie.

— Dar maestrul Macedoneanu unde-i î 
am zis.

— Are niște treburi urgente cu un fin, ne 
ajunge precis din urmă, pe traseu...

— Am toate motivele să mă îndoiesc, am zis. 
Te-a trimis pe mata să medieri afacerea. Tre
buie însă să te previn că eu nu cedez insă mei 
o palmă de pămînt, am ajuns la capătul pistei. 
Eu propun să ne spunem cavalerește bună-ziua 
și să ne despărțim. Să ne despărțim pentru tot
deauna, am zîs.

— Decizie pripită, de premilitar ! a zis Cofe
taru zîmbind. Numai moartea e categorică, res
tul e tratabil. Colaborarea noastră e abia la 
început,' ne așteaptă vremuri luminoase, vom 
învinge. Eu preliminez că pînă-n toamnă, cel 
mult pînă-n martie viitor, cartea vede lumina 
tiparului, încasăm suma, facem petreceri și că
lătorim, viața e frumoasă și supărările de-acum 
vor rămine o simplă amintire.

Avea o voce dulce, impăciuitoristâ. vorbea sis
tematic, parcă ar fi debitat trăsăturile dialectici, 
mare doctrinar ! Am dat să refuz, aveam mo
tive să nu refuz, afacerea nu putea rămine in 
coadă de pește. Am cedat temporal, am urcat 
în mașină, m-am lăsat sedus, Cofetaru a acce
lerat spre Șosea

Pe la Aro m-a Întrebat hodcronc-tronc care 
îmi este idealul in viață și eu i-am răspuns 
sincer că altceva decit gloria literară nu văd 
înainte, el mi-a cerut să detailez și atunci i-am 
spus pe la Leonida că talentul nativ mă În
deamnă să aștept în anii viitori, pe bază de lu
crări personale sau în colaborare, cum va vrea 
Dumnezeu, un apartament confort In centru, o 
căsătorie cu o femeie de condiție, călătorii in 
Austria, unu-două premii literare, citeva mese 
în cinstea mea la Capșa sau Ateneu! Român, 
cu discursuri și panegirice pe măsura mea. Co
fetaru m-a întrebat la Lemnea dacă la asta se 
rezumă tot visul meu, dacă nu cumva ambiția 
artistică nu bate spre ceva mai înalt de r 
afacerile pe scară largă. Am zimbit filial, căci 
îmi ghicise gindul, astfel că odată ajuns, la 
stopul de la Piața Victoriei am mărturisit că da_ 
afirmativ, căci ce altceva e cariera literară de- 
cit o trambulină spre mai bine, mai sus. mai 
cuprinzător— îmi puneam speranțe să măninc 
icre nesre in casa Predoleanu, să intru in com

binație cu Brustureanu, eventual comerț de 
mașini sau, dacă e să mă păstrez exclusiva- 
mente pe tărîm artistic, cu tablouri și covoare. 
Cofetaru mi-a replicat că tata, adică el, este 
expert în Tuculești, Padina sau Mirea, că dis
pune de o rețea pusă la punct în acest sens, 
că dacă Gri mă inițiase în tehnica scrisului, el, 
Cofetaru, mă putea iniția în afaceri fără miros, 
rentabile pe toate planurile, ceea ce îmi și pro
pune pe loc.

Trecusem de vila Bufet și eram încredințat 
că toate intențiile sînt pozitive, cînd Cofetaru 
m-a întrebat dacă pentru moment am de gind 
să-mi văd de treabă, să termin biografia lui 
frate-său, să-mi iau gîndul de la amanta înju
mătățită. I-am răspuns că nici gind. Motiv pe
remptoriu să oprească mașina brusc, să-mi ardă 
din senin o palmă peste obraz, să-mi arunce în 
față o serie de injurii care mai de care. Bruta 
își arăta colții.

— Ce-ți veni, nea Cofetarule, doar discutam 
în termeni de prospectare 1 ? am strigat eu 
simțindu-mi sîngele pe bărbie.

— Cu bandiții nu stau de vorbă, a spus Co
fetaru. Mă mir că mai ai glas, jigodie ! Ar fi 
trebuit să-ți amuțească demult. Am să ți-1 retez 
cu mina mea !

Spunind acestea, se prefăcu a scoate din haina 
de piele un cuțit

— Sînt sigur că mă confunzi 1 Nu înțeleg 
cine ți-a radicalizat sentimentele ca să mă ad
monestezi astfel !

Dialogul a continuat pe același ton, bruta se 
aDrindea tot mai mult, la un moment dat i-am 
văzut ochiul lăcrimos Înecat în pofta de singe 
caracteristică, îmi vedeam sfîrșitul la Șosea, in 
marginea boschetului căci Cofetaru era in stare 
de orice, categoric aflase de terminarea relativă 
a biografiei lui frate-său și acum n-avea alt in
teres decît să mă suprime, ca să șteargă urmele. 
Eram pierdut, trebuia să lupt ’

— Capitolele din urmă sînt la loc sigur, i-am 
spus, cu ele fac oricînd dovada că cartea 
a fost scrisă de mine. Dau in vileag totul tocuL.. 
Dacă e pe frîntul oaselor, mata și Macedoneanu 
o să vi le frîngeți...

Cuțitul pe care îl văzusem sclipind de sub re
verele ponositei lui haine de piele era adevă
rat, Cofetaru îl tinea acum în mina lui puterni
că, intr-o vreme mi s-a părut chiar că vrea să-1 
manevreze spre grumazul meu, numai că dintre 
toate armele cuțitului nu-mi face spaimă, de-ar 
fi fost pistol altfel s-ar fi Încheiat povestea—

M-am întors scurt in fotoliul mașinii șl vă- 
zindu-1 pe înrăit cum se pregătește să-mi ia 
cu vin tul. l-am lovit zdravăn cu pumnul intre 
ochi, cu dibăcie, cu violență stătută, după care 
i-am prins mina înarmată și muacindu-1 l-am 
potolit ca pe un mielușeL Sing ele imi fierbea in 
vine, ura sănătoasă se ridica in mine ca o casca
dă răzbunătoare. N-am mai apucat decit să-i 
arunc in față disprețul și revolta mea. cobonnd 
din mașină :

— Nu-ți mal merge ea-n tinerețe. parașxnsto- 
Ifi ! Ti-ai găsit nașul I

Știam din povestirile îui Gri că Pai *RiU<ral 
1 ie SDUSS38 dad«i «’axări că făcuse 
m xiF . sub acest nome notai acxm tijml 
arăta jalnic. parcă i a-ar fi cwxal rasoarrsa 
tirană.

— Parașutsstnls ’ an atigat de^Aitl aW mă 
prin rețeaua bosete

Ar fi recuri poate la repr—hi. dar apărase 
In preajmă un copil pe o trormetă. care Acea 
din gură ca mococvteti suta presiuzK. iaairă-M 
LI pritocea de pe trotuar cu vorbe de cumințire, 
se pare că mai erau $i alții pe-acoio crom 
Cofetaru văzindu-se dejucat In tentau va de a 
mă suprima a deschis geamul portiera și a stri
gat după mine că a font o glumă, o lecție, o În
cercare a voinței și sentimentelor acum a-a 
potolit, recunoaște câ am dovedit bravură, toate 
se aranjează, mergem diseară la Pescăruș, face 
el cinate.

Ml-a fost milă de bietul orfan, mușcătura 
mea îl trezise, pornirea lui era o dovadă de 
sentimente stabile, Îmi sporea încrederea tn 
mine. în importanța cărții mele, pe care el șl ca 
Macedoneanu voiau să mi-o răpească. Era evi
dent că singur n-avesas să înaintez pe calea 
idealului mai bani era snhiî-z ctjc^~r.ăra 1 han
ței. orfanii dețineau înti'-ade-răr reâitafie
cu lumea de xfacert. cu l_rmea moodtrX cu 
cercurile glorioase ale arte: și o eae*
separată, de RocrrwoG, au Etestiml
îmi aaărea indeslrurtibt! de aceșa. ea-
meni.

M-am înapoiat ia racrA basrfse* :
— Aruncă cotitul p să aUa pe ds'-â trecutul 

i-am propui Ccdnarual
— Cuți'ul e pe Mit. căzu cred el* mnscasi. 

Xa-1 tu. să nu tărfm teme, a tu.
— Cred că pu*ou drxfa mai ral**, e* la
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Vied Voiculetcu

O lumină i-o deschis
Din oval portal cu planta, 
Liniște I Preciia ie vis
E purtat pa largă Dante

II privesc neoâsâtor
Statueta din :
Bonz ptocid și fumător, 
LinWoida ■■■ Evide,

Puberi infinpâ» got,
Zabels lobcte
Spre, adrai dmapoi, 
O eolMcă de femeia.

Voer. scmcct, ci și pfins, 
Dmmeta r—înma-s rată, 
UiMe-achteă-e pmevl strini
A păfrvM os sni odată

S rtems-e OMcem 
f sr^eă pe Măata
Să prixarucă-e Mta cm, 
Dw de ș< specie.

Vis împlinit

£* JMru Pode«u

Cav ae ftteMraft peste va
O maoao mono ta trezie
Cad fe-dari mmti sta. deschis.
Pace's bataa i—bofie

Co rasfb epso sorbie-s ce* 
S. m* de «*e eesMite
Oda KăBfciaă dm m de ra« 
Sub DteaopB, ce afoeta

Mmcmd de wmmâ si plâpmd 
Abesc, de mochii veni. creeote 
îre^ dav prdd eo v< ie pod
Eresuri țes pe-ao pirfidtts 

temi fug 1 ub clopote, toMed.

C' plastică^

p

ion drăgănoiu
Grădina de iarnă (VIII)
Rar picura din streșini rășina primăverii.
Umblau bezmetici cerbii prin grădini 
și-i priponeau străjerii cind râmuroase coarne 
li se-ncurcau prin ierburi, prinzind lungi 

rădăcini.
li aduceau Fecioarei in glastre de aramă 
și ea-i sădea-n grădina cu-acoperiș de sticlă, 
să nu le fie frig, 
să nu le fie teamă,
să-și înflorească floarea de carne fârâ frica. 
Ah, verzii cerbi de seră 
cornoasele petale și le lăsau sâ cadă 
șl-ncet mureau de sete, 
la Porțile Fecioarei mugeau trist căprioare, 
venile din pădure pe cerbi să ii aștepte. 
Le prinseră străjerii și-n coșuri de răchită 
le duseră să crească sub cer de malahită. 
Gnd ie văzu Fecioara lung incepu să plingă, 
ucis fu grădinarul, străjerii smulși de limbă 
(cumva sâ povestească sâ nu poatâ 

s-ajungă) î 
nu înfloreau sub sticlă acele flori de carne 
și pricepu Fecioara câ Legea nu se schimbă. 
Rar picura din streșini rășina primăverii.

Concert pentru eternitate
O hme magnetică ne invâluie blind, 

temperindu-ne glasul. 
Ne șoptim lo ureche, «întind la pian, tot 

felul de lucruri 
Masks i ane de ane s-o mai îndrăgostit, 

cine la emo 
a mm «derail și privim pe peretele afa 

și curat 
tedUBJi pian* «ei ce placă de bronz 

și corzile încrucișate, 
pofteotaO mmmbo! ei esei bunici Aici 

in cămară
Bech md total comcortels peatru 

două piane, pe caro 
le etatioa mseMet ta a dole scent â,

seoMânâ cs bagajele făcute

O brae mogeoiei ne '■ M is Mtad. 
tempmmrta-na gtasuL

Hid na știi
oftăm câ lumea' visează 

■a vesme atapta. Dar au ne ajunge și iar
și mereu întrebarea... 

Mei ■■ sC ciad ti se încheagă destinul 
de tea.

co ta eo

Nid m HM » se tachoM JTX

muzică^

Mesaj 
contemporan

stela 
vinițchi

Fructe și vieți
Pe talgere-ntinse fructe și vieți se mâsoarâ, 
o linie le urcă, un vint le doboară, 
o voce le strigă in cer sâ se urce, 
țarina, ca somnul, se-agațâ de pleoape, 
le-așterne lumina, incet sâ se culce

Un drum le ascunde rănile ude, o minâ 
deschide porțile crude, miezul țișnește 
ca din istorie un prinț : 
hei, cavalere, sîmburii-n fructe, 
rânile-n șerpi încep sâ asude

Hei, cavalere, trezia e roadă jumâtâții 
tale de vis, de podoabă
lumii aceste ce se leagânâ calda 
pe întinsele brațe, pe înaltele creste

Despre memorie,
acest animal
Despre memorie, acest animal ușor 
furișindu-se
între aripa-ntinsâ și zbor, 
despre acest perete șiroind 
de lumina, despre această dimineață 
plutind in univers

ca un fulg dilatat de moarto, 
ca sâ vorbesc,
ce linâ șoaptâ va luneca In cuvinte, 
ce pace de lume calcinată, 
de astru stins și-o umbră cu rădăcini 
de singe
imi împarte vorbele 
intre uitare $i vis

Simpla atingere
Iubind. Deodată totul.
Simplă atingere. Intr-o noapte, 
pulbere de ani pe-acoperișuri 
ca un nisip luminos. Să fie 
chipul meu acela venind înspre mine 
de-acolo, din muta oglindă, 
cu unghii de raze crescind 
ta fiecare pas, cu fiecare clipă, 
sâ-mi fie respirația 
pâvanjonul uriaș țesindu-mi 
fir cm fir pre lenta, roșie, 
dureroasă aripâ 
dm aburul oglinzii ieșind, 
stvad gata sâ ie prindâ 
pe vetfii de ghiață f

Lume deplina.

Și daca n-aș fl
$i dacă n-aș fi chiar pâmintul, 
acest pâmint de fragede-asfințituri, 
sso cum clipa e chiar timpul, 
cum ralul e marea, e chiar nesfirșrtul 
și dacă n-om fi noi 
chiar liniștea groasâ pe cimpuri, 
iubirea noastră, rin duri, rinduri 
și zburind,
■a zbor de a be nisipuri, n-am fl 
chiar fluierul, eterică viațâ
• vmtului,
e-ar fi acest pâmint atunci 
chior fructul, chiar dorul adînculul, 
chiar lanțul de aur al ciocirliei, 
din noapte, din aburi, 
mail ridicmdu-l

„Arta baletului 
cu mari realizări"

Recolta bogată centru consemnări 
săptămina trecută, dar mai outin des
chisă subsumării unei idei Astfel Incit 
mă voi oDri asiiDra unor asDecte din 
emisiunile de cultură.
• O frumoasă profesiune de scriitor a 

semnat Florin Mugur în cadrul revis
tei literare radio, vizavi de niște în
trebări comune. ..Eu nu am orgoliu de 
romancier", spunea autorul atît de 
tulburătorului roman ..Ultima vart a 
lui Antim“. La întrebarea ..Alexandru 
Antim se uoate crede că sînteti dum
neavoastră ?“ Florin Musur a dat un 
răspuns demn însă de orgoliu] unui 
romancier si de finețea unui critic: 
„Obsesia biografiei este importantă 
într-un roman de astfel de facturi. 
Alexandru Antim poate să semene cu 
mine, dar eu nu am cincizeci de ani 
nu am fost niciodată director al casei 
de cultură". In fihe. să reținem din 
portretul făcut si aceste două afirma
ții : „îmi iubesc ceasurile de singură
tate" si ..Un scriitor este un om feri
cit".

• „Ediția radiofonică" a aîuns cu 
Macedonski la cel de-al X-lea număr, 
urmărind ..Semnificația cenaclului de 
la revista ..Literatorul" în orientarea 
tendințelor înnoitoare ale lirismului 
românesc" si ..Alexandru Macedonski 
intre contemporanii săi". Beneficiind 
de aportul a doi evocatori remarcabili, 
acad. Serban Ciocuîescu si I. Peltz. 
folosind alte voci din fonoteca de aur. 
ediția a respirat parfumul unei revis
te luată cu emoție în mînâ datorită 
vechimii sale. Nu știu dacă programa
rea ei corespunde orarului școlar ca 
să poată fi ascultată în clasă de pro
fesorii si elevii #r<tl la o dp li
teratură. dar nu știu nici cîțî dintre 
cel găsiți dimineața acasă schimbă in-

X____________________________________

fawBtAle —tieîwij _RAsxxxn>dMn as- 
cwtâîorijor- D s-j frumoasa in
formați calmM de pe x H. Oncusn. 
saoraDunerea cu mi Dare fenc-.tă. 
maJ aks ctel. ronsuKmd Drocramul 
radx) Eâsim sufiâer.te voatu care ar 
permit» o mai ratxmala rerartixare a 
emu lunilor De ore.

• S-ar oaiea să Dară bizară inclu
derea izi cadnil cultural a personali
tății hn Grijfore Antica, dar selecția 
de texte alese «i montate intr-un sce
nariu inspirat ne-a demonstrat că o 
oersonahtate științifică se apropie 
uneori Dină la identificare cu una 
culturală. Multe, foarte multe sfaturi 
de adincă înțelepciune cu an li care si 
in cultură am auzit în emisiunea ..Por
trete din Galeria Națională". Cei care 
au renunțat la ..Iarna bobocilor" în 
favoarea emisiunii de radio (apropo : 
ram citi vor fi făcut-o ?) n-au avut 
decit de cîstigat O Întrebare : de ce 
sint ținuți in secret realizatorii emi
siunii (nenumiti nici In programul de 
radio) ?

• ..Ateneu" — o emisiune realmente 
interesantă în ultima vreme si care 
ar fi si mai interesantă dacă s-ar miș
ca un Die mai neîncorsetată fată da 
modele propuse, lăsind mai mult loc 
liber fenomenelor particulare din ca
drul culturii de masă — ne-a propus 
un sumar din care am retinut mal 
intii prezentarea antologiei de versuri 
„Străbună vatră strămoșească" (per
tinentele observații ale poetului Dan 
Verona, puteau sl chiar trebuiau să 
fie mal acut exemplificate I) si radio- 
reportaiul de la întreprinderea „Por
țelanul" din Alba Iulia.

Constantin Stan

Oncum am numi-o. folclorică, naivă 
sau fantastică, pictura lui Petru Vin- 
tilă este mai înainte de toate artă, 
sinceră, adevărată, născută deopotrivă 
aub imperiul năvalnic al afectivității 
dar ți, mai ales, sub cel al rațiunii. 
Spontaneitatea, invenția, rememora
rea stau sub semnul autocontrolului 
stilistic- Viziunea este organică, com
poziția limpede, linia fermă, culoarea 
clară. învecinat cu artistul anonim, cu 
iconarul și m inia turistul străvechi. 
Petru Vintilă se reclamă în fond de 
la un Bosch, Breugel sau Rousseau, 
grotescul, scena tare, iluminarea hip
notică fiind abordate cu precauție șl 
măsură. Risul, amuzamentul, la o pri
vire mai atentă, se cojesc repede de 
pe pînzele lui Petru Vintilă, desvă- 
luindu-ne o natură tragică. In mod 
sigur, melancolia luminilor revolute, 
încuibată în aproape tot ceea ce face 
artistul, sau în ceea ce realizează mai 
profund, cu alte cuvinte, este centrul 
de greutate( al demersului, constituin- 
du-se In chiar originalitatea Iui. Ta
blourile lui Petru Vintilă pot fi citite, 
descrise, desigur. Cu voluptăți fla- 
mando-transilvane, pictorul nu oste
nește să atribuie un rost oarecare fie
cărui amănunt Se distanțează enorm 
de peisaj din dorința de a cuprinde 
totul. Aglomerează temeinic și sare de 
Ia o lucrare la alta pentru a-și satis
face imaginația. Strecoară în naivitate 
bobul necesar de maliție. Se joacă 
pentru cine nu știe și este serios pen
tru cine-1 privește cum se cuvine.

Dintre toate ideile posibile, poate 
chiar necesare, orbi tind in jurul lu
crărilor lui Petru Vintilă, aș des
prinde. cel puțin deocamdată, două : 
neinstrăisarea sinelui și energia co- 
manianiL Solidar cu propria-i creație, 
autorul nu uită niciodată să se inte
greze in La bl ou. Prezența benignă, 
calmă, avlnd rostul de a sublinia un 
crez artistic. Autorul aparține mai 
mult lumii pe care o descrie decît 
harului său de a realiza această des
cripție ; «e iubește pe sine în plina 
realitate, cea care-i este infinit mai 
aproape, mai tămăduitoare ; arta lui 
este mijloc, nu scop. într-o consecință 
mai vastă, singurătățile sînt excluse, 
lumea renaște din mulțime în pro
pria-i găoace carnavalesc*- Dinamica 
nevoii de comuniune, cu largile ei 
ritmuri, cu aparențele ei viu colorate 
și neliniștile teme din adîncuri, dis- 
locind pentru a reuni mereu mai te
nace, se constituie Intr-un mesaj tul
burător și validează o viziune profund 
contemporană- Ceva asemănător unui 
strigăt pentru o lume mai bună, spri
jinită in mirifica memorie a copilă
riei, se degajă din aglomerările uma
ne atît de frecvente in opera picto
rului- în această direcție îl destăinuim 
și-1 încurajăm pe Petru Vintilă, chiar 
dacă, cine știe, din prea multă serio
zitate riscăm să-i știrbim puțin din 
aureola naivității cu care mulți s-au 
grăbit să-1 fericească.

Grigore Hagiu

Sub acest titlu, wectacokele Operei 
Române au avui o boemeritată în
cununare printre concertele, expozi
țiile de pictură că specia cote le de tea
tru rare au conturat -Zilele prieleaiel 
ți culturii ramânești" ia R- D. Germa
nă (la Berlin. Cottbus, Erfun si 
Gera); spectacole receptate cu intere® 
de public, intens comentate tn presa. 
Dacă orchestra de cameră a Filarmo
nicii din Brașov, corul ..Cacella tran- 
sylvanică" al Conservatorului -G. Di- 
ma“ din Cluj-Napoca ori ansamblul 
„Timiș", au fost apreciate pentru re
pertoriu și buna interpretare, specta
colele coregrafice semnate de Alexa 
Mezincescu, Amatto Cheauleacu și 
O leg Danovski-

Două seri succesive la Berlin, numi
te de muzicologul Ernst Krause 
(„Neues Deutschland", 7 martie) ..două 
seri cu adevărat vil. cu aplauze din 
inimă", au reușit să exprime întreaga 
gamă de posibilități a soliștilor si 
corpul de balet român. „Poemul bi
zantin" de Doru Popovid, pentru or
chestră de coarde, alămuri și Glocken
spiel. folosit de Alexa Mezincescu 
pentru icoane in mișcare ..stilistic se
vere. aproape statuare prin economia 
gestului" („Berliner Zeitang". 7 mar
tie). a uimit prin îndrăzneala ideii 
(continuarea, prin mișcare, a cMpel de 
odihnă iconografică): fără teama de a 
fi socotită estetizantă, regizoarea a 
creat un limbaj mai degrabă simbolic, 
prin care efectul emotional al gestu
rilor să egaleze evenimentul sonor. 
Desigur, a dominat pantomimicul. 
„Vremea cerbilor", pe muzică de Ti- 
beriu Olah. valori ficind folclorul și 
corul â' capella. a devenit In coregra
fia aceleiași Alexa Mezincescu un lim
baj poetic-elocvent și spectaculos. In

teresante studii de expresie a prilejuit 
ii „Pacea- de Ti beri u Olah (scenogra
fi». Amatto Checiulescu), lui nd drept 
model plastica lui Brâncuși.

Succesul special al suitei ..Carmen" 
de Scedrin-Bizet se datorează In pri
mul rind versiunii proprii a lui Oleg 
Danovsld. a cărui concepție „drama
tică- pune In valoare alte posibilități 
fală de cunoscuta coreografie mai ..fi
losofică" « lui Alonso, dar sl însufle- 
tini protagoniștilor. printre care 
G. Bodnarciuc (Escamillo). Magdale
na Pods (Carmen) și Ion Tugearu 
(Don Jose). „Oaspeții români au ară
tat un strălucitor balet clasic, cu so
li si i desăvirșit formați din punct de 
vedere tehnic, și un corp de balet fo
losit eu efect". Astfel „Lacul lebede
lor" a prezentat-o pe Cristina Saru ca 
Odette-Odile. „cucerind prin sensibili
tate și artă vrăjitorească" („Der 
Morgen". 6 martie), soliștii-bărbați 
fiind la aceeași înălțime (îndeosebi 
Pavel Rotaru si Gheorghe Angheluș). 
..Puterea de expresie și capacitatea de 
exprimare a acestui Lac a] lebedelor 
a convins" (Berliner Zeitung),

Dacă unele publicații (cum ar fi 
„Tribune". 8 martie), au apreciat în
deosebi partiturile muzicale, eveni
mentul sonor, meritul revine, deopo
trivă, orchestrei Operei cît și dirijoru
lui Cornel Trăllescu. a cărui ..remar
cabilă robustețe" în gestică a arren- 
tuat efectele coloristice. ..ilumlnind sl 
Dunind in valoare muzica acestor ope
re în sniritu) dansului" (mai ales pen
tru ..Poemul bizantin" si ..Carmen") 
Opera română s-a prezentat ..cu o ri
dicată ștachetă a posibilităților" mai 
ales din punct de vedere muzical.

• Crete Tartler
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reproșuri
binație cu Brustureanu, eventisaJ «wn fe 
mașini sau, dacă e să mă păatzex vicIjsiti 
mente pe tărim artistic, cu tablouri * Lineare. 
Cofetaru mi-a replicat că tata. aAeă el. este 
expert in Țuculești, Padina a» Nur*. te Aa- 
pune de o rețea piua ta punct ta *** aeaa. 
că dacă Gri mă inițiaae in ata.ci •-
Cofetaru, mă putea iniția ta afaceri Cfcă — 
rentabile pe toate planurile, ceea ce b fi ta*” 
pune pe loc.

Trecusem de vita Bufet ci ma tacri ii 'ftir 
că toate intențiile sânt pcsxzve, sad Cteeacw 
m-a întrebat dacă pentru mmefil aa fie ftad 
să-mi văd de treabă, te teraaaa te<n£» Âa 
frate-său, să-mi iau giiubii fie ta a*acca teta- 
mătățită. l-am rtapims te nea giad. SLxfr pe- 
remptoriu să opreaaeă aaafioo braac. n-f i ardă 
din senin o palmă peste atașă. te-M ar—nce a 
față o serie de injuru can rom fir an. Itava 
își arăta colții.

în termeni de prospectare ! J ata es
simțindu-mi nnpW pe tartar.

— Cu bandiții m ataa fie wftă. a was Co
fetara. Mă mar eă mai ae gfta*. >pfe ' Ar t 
trebuit să-ți amaȘaaaEă de^nk. ăa ta >-i isacs 
cu mina mea '

8*>
de piele ua nfia

— Sint sicar că să 
cine ți-a rarbnhvaf bck 
monesteri aasfefl '

Dialogul a caac=^sr p 
an rin dea tot sar «
văzut ocbml M£T*aa h 
caracter»*tacă. W «afiear 
marginea boartatata căi 
de orice, tiran lAtei 
a bu*rafia ta fcaai-W 
tem decit te ai «^raai 
Eram yteiitaL sitaa te

— CaiMiiiăete *Bă 
spus, cu ei* fer ante 
a fost acnaă fie asa. Eta 
Dacă e pe fm* aaoîa 
o să vf te țiate.—

CuțxtaJ ne care C teM 
«erele pano^an ta han 
nL Cotară a g kaaa aca

O. M

leonid dimov drâganoiu vinițchi
Anbade

Fnrfesorulid
VW Poiata»

mobilizat pe loc, să văd unde vor să ajungi, 
ml-am zis, să-i văd la treabă.

Am rămas sub ceas o bună bucată de timp, 
' < răvășit de neliniști și îndoieli, cu mina în buzu- 

?JAar, nepăsător, înfruntind pericolele ce întirziau 
ia o expresie formală. Pe la și un sfert a 

^^Trecut pe lingă mine, fără nici o semnificație 
specială, o echipă de filmare a televiziunii, 
peste un minut l-am zărit pe partea carosabilă 
pe poetul Meițoiu, către douăsprezece jumătate 
a picurat trecător, ca o burniță, și in cele din 
urmă, făcindu-se tirziu, am renunțat la trata
tive și m-am îndreptat agale spre Dunărea, 
hotărît să dau un telefon cui s-o nimeri, lui Gn 
sau Cofetaru, să le spun franca men te că refuz 
să mai discut fără condiții, că așteptarea moarte 
are și că sint necondiționat niște măgari

Mă pregăteam să traversez străduța «tintprv 
Arhitectură, cind dintr-un pasaj de pictam az-a 
ieșit înainte mașina lui Cofetaru. goală oue o 
remarcasem, cu franjuri și Rom ic* Poceai) a r-_ 
un frapant număr schimbat, ceea ce ac era a 
surpriză, mai acționase el și altădată sub iden
titate falsă.

— Poftim In mașină, musiu, mi-a avansa: Co
fetaru plin de amabilitate, să facem imp reuni 
o plimhărică la Sosea...

— Refuz sâ urc, am zis, doar tute» vorba 
să ne vedem la ceas _

— Indiscutabil, la ceas, dar Insă n-aveam 
cum să parchez. Locul era din capul tocului ne
fertil pentru discuții, a zis Cofetaru. E prefera
bil să ieșim la aer. Discutăm in voie.

— Dar maestrul Macedoneanu unde-i î 
am zis.

— Are niște treburi urgente cu un fin, ne 
ajunge precis din urmă, pe traseu...

— Am toate motivele să mă îndoiesc, am zis. 
Te-a trimis pe mata să mediezi afacerea. Tre
buie însă să te previn că eu nu cedez insă nici 
o palmă de pămint, am ajuns la capătul pistei. 
Eu propun să ne spunem cavalerește bună-ziua 
și să ne despărțim. Să ne despărțim pentru, tot- 

1 deauna, am zis.
— Decizie pripită, de premilitar 1 a zis Cofe

taru zîmbind. Numai moartea e categorică, res
tul e tratabil. Colaborarea noastră e abia la 
început; ne așteaptă vremuri luminoase, vom 
învinge. Eu preliminez că pină-n toamnA. cel 
mult pîna-n martie viitor, cartea vede lumina 
tiparului, încasăm suma, facem petreceri si că
lătorim. viața e frumoasă și supărările de-arum 
vor rămine o simplă amintire.

Avea o voce dulce. Împăciuitorist  A. vorbea sis
tematic, parcă ar fi debitat trăsăturile rtialrencii- 
mare doctrinar ! Am dat să refuz, aveam mo
tive să nu refuz, afacerea nu putea rămine m 
coadă de pește. Am cedat temporrl aia wtbk 
in mașină, m-am lăsat sedus, Cofetaru a acce
lerat spre Șosea

Pe la Aro m-a Întrebat hodarone-tronc care 
Îmi este idealul in viață ai eu i-am raapunt 
sincer că altceva dedi gloria iteenră nn wd 
înainte, el mi-a cerut să detailez țj atu» i-aec 
spus pe la Leonida că talentul nativ mă în
deamnă să aștept in anii vuicri. pe bază or ta- 
crări personale sau in colaborare, cum va vrea 
Dumnezeu, un apartament confort ia centra, o 
căsătorie cu o femeie de eonditae. cAbuc: ia 
Austria, unu-două premii literare, dteva pete 
in cinstea mea uu Ateneul Rnrrăr
cu discursuri și pe mtaura eex Co
fetaru m-a Întrebat la Lemne* dae* !a as^a - 
rezumă tot visul meu, dacă nu cumva amc a 
artistică nu bate spre ceva nm înalt, fe ; 
afacerile pe scară largă. Am r—.t.t filial caa 
îmi ghicise gindul. astfel te odată ajaofe ta 
Stopul de la Piața Victoriei am mărturisii ci da, 
afirmativ, căci ce altceva e cariera literate de- 
cit o trambulină spre mai bine, mai sos. mai 
cuprinzător... îmi puneam speranțe să mănine 
icre negre în casa Predoleanu. sâ intra in corn-
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Nici nu știi
Ne Hasten din ce I Intrebind Infinitul, 

aflăm că lumea visează 
■n veșnic atepk Dar nu ne ajunge și iar 

și mereu întrebarea...
Nici m șdi cmd ți m încheagă destinul

de zeu.

----------------- - -----i( muzica

Mesaj 
contemporan

Fructe și vieți
Pe talgere-ntinsa fructe și vieți se măsoară, 
o linie le urcă, un vint ie doboară, 
o voce le striga in cer sâ se urce, 
țarina, ca somnul, se-agațâ de pleoape, 
le-așterne lumina, încet sâ se culce

Un drum le ascunde rănile ude, o mina 
deschide porțile crude, miezul țișnește 
ca din istorie un prinț : 
hei, cavalere, simburii-n fructe, 
rănile-n șerpi incep sâ asude

Hei, cavalere, trezia e roadă jumătății 
tale de vis, de podoabă
lumii aceste ce se leagănă caldă 
pe întinsele brațe, pe inaltele creste

Despre memorie, 
acest animal
Despre memorie, acest animal ușor 
furiși ndu-se
intre aripa-ntinsâ și zbor, 
despre o cest perete șiroind 
de lumină, despre această dimineață 
plutind in univers

ca un fulg dilatat de moarte, 
ca să vorbesc,
ce lină șoaptă va luneca in cuvinte, 
ce pace de lume calcinata,
da astru stins și-o umbră cu rădăcini 
de singe
îmi importe vorbele 
intre uitare și vts

Simpla atingere
Iubind. Deodată totul. 
Simplă atingere. Intr-o noapte, 
pulbere de ani pe-acoperișuri 
ca un nisip luminos. Să fie 
chipul meu acela venind înspre mine 
de-acalo, din muta oglindă, 
cu unghii de raze crescînd 
la fiecare pas, cu fiecare clipă, 
sa-mi fie respirația 
păianjenul uriaș țesindu-mi 
fir cu fir prezența, roșie, 
dureroasă aripă 
din aburul oglinzii ieșind, 
stind gata să se prindă 
pe umerii de ghiață I

Și daca n-aș fi
ți dacă n-aș fi chiar pămintuî, 
acest pămint de fragede-asfințituri, 
așa cum clipa e chiar timpul, 
cum valul e marea, e chiar nesfirșitul 
șj dacă n-am fi noi 
chiar liniștea groasa pe timpuri, 
iubirea noastră, rin duri, rin duri 
și zburind, 
un zbor de albe nisipuri, n-am fi 
chiar fluierul, eterică viață 
a vintului, 
n-ar fi acest pămint atunci 
chiar fructul, chiar dorul adinculul, 
chiar lanțul de aur al ciocirliei, 
din noapte, din aburi, 
inch rkiicîndu-l

„Arta baletului 
cu mari realizări"
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Recoltă bogată pentru consemnări 
săptămina trecută, dar mai Dutin des
chisă subsumării unei idei. Astfel Incit 
mă voi oDri asunra unor asDecte din 
emisiunile de cultură.

• O frumoasă profesiune de scriitor a 
semnat Florin Mugur în cadrul revis
tei literare radio, vizavi de niște în
trebări comune. ..Eu nu am oreoliu de 
romancier", spunea autorul at it de 
tulburătorului roman ..Ultima vară a 
lui Antim". La întrebarea ..Alexandru 
Antim se ooate crede că slnteti dum
neavoastră ?“ Florin Mugur a dat un 
răspuns demn însă de orgoliul unui 
romancier si de finețea unui critic: 
..Obsesia biografiei este importantă 
într-un roman de astfel de factură. 
Alexandru Antim poate să semene cu 
mine, dar eu nu am cincizeci de ani. 
nu am fost niciodată director al casei 
de cultură". In fihe. să reținem din 
portretul făcut si aceste două afirma
ții : ..îmi iubesc ceasurile de singură
tate" si ..Un scriitor este un om feri
cit".

• „Ediția radiofonică" a aiuns cu 
Macedonski la ce] de-al X-lea număr, 
urmărind ..Semnificația cenaclului de 
la revista ..Literatorul" In orientarea 
tendințelor înnoitoare ale lirismului 
românesc" si ..Alexandru Macedonski 
între contemporanii săi". Beneficiind 
de aportul a doi evocatori remarcabili, 
acad. Serban Cioculescu si I. Peltz. 
folosind alte voci din fonoteca de aur. 
ediția a respirat parfumul unei revis
te luată cu emoție în mină datorită 
vechimi1! sale. Nu știu dacă programa
rea el corespunde orarului școlar ca 
să ooată fi ascultată în clasă de pro
fesorii si elevii af1Qti la o n»-ă rin li
teratură. dar nu știu nici cîți dintre 
cei găsiți dimineața acasă schimbă in-<_____

forma Ui ie emxstuDii _ftAapas^te« a*- 
cuitltonjor4 <Dr_ D eu fr=saaja in
formație oiltarală de pe pr. EL Ortateta 
lupmunerea nu nr te arre fvrerU. 
mai ales ctnd, enn«QftL.nd sra«ras=_ 
radio Eăsim wfiO«,<V| roate rare ar 
permite o mai recamxare a
emisiunilor oe ore_
• S-ar putea te oară bu>» ă rrta- 

derea ta eadrul culmi a y wT - 
tății hn Gnrore Anuoa. dar stfemi 
de texte alece u montate aoe-
nariu tnsDirat ne-a d^onaxro: efi a 
personal taie «rtmtifieă aa aoraoM 
uneori Dină la id-r . eu «na
culturala. Multe, toana molie «faînn 
de adinei inlelexxnxme eu ao&eare u 
in cultură am auzit ia emiuuLMa -Por
trete dm Galena >’atiOGaui ‘. Cei c*re 
au renunțat la -Iama bobocilor- ta 
favoarea emiiiuab de racbo (mdtooo : 
cam citi var fl Scut-o ?) a-aa avut 
declt de dsttaat. O întrebare : de ce 
sint ținuți in secret realrzatord emi
siunii (nenumiti nid ta proeramul da 
radio) ?

fi „Ateneu" — o emisiune realmente 
Interesanta in ultima vreme si care 
ar fi si mai interesanta daca s-ar miș
ca un Die mai neincorsetata fată de 
modele dmouse, lăsind mai mult loc 
liber fenomenelor oarticutare din ca
drul culturii de masă — ne-a dfodus 
un sumar din care am re tin ut mai 
intii prezentarea sntoloclei de versuri 
..Străbună vatră strămoșească" (per
tinentele observații ale Doctului Dan 
Verona, puteau si chiar trebuiau să 
fie mai acut exemplificate !) st radio- 
reDortaiul de la Întreprinderea ..Por
țelanul" din Alba Iulia.

Constantin Stan

Oolim ia rumi-Ol folclorică, naivă 
«a- tfi*M*gft. pictura iui Petru Vin- 
tai «te maj înainte de toate artă, 
Kaeeră. adevărată, născută deopotrivă 
rEjb unperuil năvalnic al afectivității 
dar ft. mai ales, sub cel al rațiunii. 
Spontaneitatea, invenția. rememora
rea stau sub semnul autocontrolului 
sc^stic. Viziunea este organică, com
poziția limpede. Hnia fermă, culoarea 
clară. învecinat cu artistul anonim, cu 
îconanil ți minia tuns tul străvechi. 
Petru Vintilă se reclamă in fond de 
la un Bosch. Breugel sau Rousseau, 
gmeseul, scena tare, iluminarea hip
notică fiind abordate cu precauție și 
măsură. Risul, amuzamentul, la o pri
vire mai atenta, se cojesc repede de 
pe pinzele lui Petru Vintilă, desvă- 
hiindu-ne o natură tragică. In mod 
sigur, melancolia luminilor revolute, 
Încuibata In aproape tot ceea ce face 
artistul, sau în ceea ce realizează mai 
profund, cu alte cuvinte, este centrul 
de greutate, al demersului, constituin- 
du-se In chiar originalitatea lui. Ta
blourile lui Petru Vintilă pot fi citite, 
descrise, desigur. Cu voluptăți fla- 
mando-transilvane, pictorul nu oste
nește să atribuie un rost oarecare fie
cărui amănunt Se distanțează enorm 
de peisaj din dorința de a cuprinde 
totul. Aglomerează temeinic și sare de 
la o lucrare la alta pentru a-și satis
face Imaginația. Strecoară in naivitate 
bobul necesar de maliție. Se joacă 
pentru cine nu știe și este serios pen
tru cine-1 privește cum se cuvine.

crez artistic. Aatorsu aparte =a: 
mult hmi pe can • desene decu 
haraiha tas de a mTii ■ l—tI dtt- 
crippe : ae tataetee pe <tae fe phea 
reali ta le. cea cw-i etae tnfir.it nta 
aproape, mai tămăduitoare : arta hn 
este mijloc, na roap. Intr-o eomerință 
mai vastă, smeur Ari ale sint evetate. 
lumea renane <&n mulțime tu pro
pria-1 găaace earnavatescă. Dinamica
nevoii de oomuniime. ca largile ei 
ritmuri, cu aparențele ei viu colorate
și neliniștile te-ne din «dineuri, dis-
locir.d pentru a reuni mereu mai te
nace. se constituie lntr-un mesaj tul
burător și validează o viziune profund 
contemporană. Ceva asemănător unui 
strigăt pentru o lume mai bună, spri
jinita in mirifica memorie a copilă
riei, se degajă din aglomerările uma
ne atit de frecvente In opera picto
rului. în aceasta direcție il destăinuim 
și-1 încurajăm pe Petru Vintilă, chiar 
dacă, cine știe, din prea multă serio
zitate riscăm să-i știrbim puțin din 
aureola naivității cu care mul ți s-au 
grăbit să-1 fericească.

Grigore Hagiu

Dară «ntau^a de cameră a FHarmo- 
iarx tfca IkapM'. corul .Capefia tran- 
i i*ia__^F~ >] Come, i ■■nrulu,. _G. Di- 

Jt Cfej-Xapoca ori antamhhil 
.Tai*, ac lor: apreciate pentru re- 
penorm n taiaa mierpretare. apecta- 
cotete coreoraCce semnate de Alexa 
Mezmeeam. Amatto Chec alean ți 
Oteg DiMMiăj-

Două seri ■uerearve la Berlin, numi
te de mtmcotog’jl Ernst Krause 
U^eaes Pt aiaeblaad", 7 martie) ..doua 
seri cu adevărat vii. cu a clauze din 
inimă", an remit te exprime Întreaga 
Samă de pasibifitați a soliștilor și 
corpul de balet român. „Poemul bi
zantin" de Dorn Popovîd, pentru or
chestră de coarde, alămuri ți Glocken
spiel, folosit de Alexa Mezin cescu 
pentru icoane in mițeare „stilistic se
vere. aproape statuare Drin economia 
gestului" (..Berliner Zeitang", 7 mar
tie). a uimit prin Îndrăzneala ideii 
(continuarea, prin mișcare, a cMpei de 
odihnă iconografică); fără teama de a 
fi socotită estetizanta, regizoarea a 
creat un limbaj mai degrabă simbolic, 
prin care efectul emoțional al gestu
rilor să egaleze evenimentul sonor. 
Desigur, a dominat pantomimicul. 
„Vremea cerbilor", ne muzică de Ti- 
beriu Olah, valorificind folclorul și 
corul a capella. a devenit In coregra
fia aceleiași Alexa Mezincescu un lim
bai poetic-elocvent sî spectaculos. In

teresante studii de expresie a prilejuit 
r „Pacea- de Ti beri u Olah (scenogra
fia. Amatto Checiulescu). luind drept 
model plastica lui BrâncușL

Succesul special al suitei „Carmen" 
de Scedrin-Bizet se datorează in pri
mul rind versiunii pronrii a lui Oleg 
Dannviki. a cărui concepție „drama
tică1" pune In valoare alte posibilități 
fata de cunoscuta co ren grafie mai .. fi
losofică* a tui Akmso. dar șl însufle
țirii Drotaconistilor. printre care 
G. Bodnarciuc (Escamillo). Magdale
na Pooa (Carmen) ți Ion Tugearu 
(Don Jose). ..Oaspeții români au ară
tat mi strălucitor balet clasic, cu so- 
listi desăvlrsit formați din punct de 
vedere tehnic, si un corp de balet fo
losit cu efect". Astfel. ..Lacul lebede
lor" a prezentat-o De Cristina Saru ca 
Odetxe-Odile. ..cucerind orin sensibili- 
tnte ți artă vrăjitorească" („Der 
Margen", 6 martie), soliștii-bărbați 
fiind la aceeași înălțime (îndeosebi 
Pavel Rotaru si Gheorghe Angheluș). 
„Puterea de expresie si capacitatea de 
exprimare a acestui Lac al lebedelor 
a convins" (Berliner Zeitung).

Dacă unele publicații (cum ar fi 
„Tribune", 8 martie), au apreciat În
deosebi partiturile muzicale, eveni
mentul sonor, meritul revine, deopo
trivă, orchestrei Operei cît și dirijoru
lui Cornel Trăilescu. a cărui „remar
cabilă robustețe" In gestică a accen
tuat efectele coloristice. Jluminlnd si 
punind în valoare muzica acestor one- 
re în SDiritul dansului*’ (mal ales cen
tru „Poemul bizantin" sl „Carmen"). 
Ooera romană s-a prezentat ..cu o ri
dicată ștachetă a posibilităților", mai 
ales din punct de vedere muzical.

• Grete Tartler
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atelier literar
posta redacției ]

N. DAMERON ! Intr-adevăr, 
n-am primit nimic (ne-am și 
mirat 1). E bine să menționați, 
pe viitor, pentru „Atelierul li
terar".

M, ROHAN : Multe lucruri 
frumoase, sensibile, promițătoa
re. Trimiteți-ne o scurtă notă 
biografică, semnătura definitivă 
(dacă e alta decit aceasta) și o 
poză.

D. NEMES. I. NEGLREANU, 
GH. CRĂCIUN : Nu putem răs
punde acasă absolut nimănui — 
nenutînd răspunde tuturor (spe- 
răm că veți înțelese si aproba 
acest criteriu). Dacă vă decideți 
asunra unui pseudonim ..de lu
cru" (pentru „poșta redacției"), 
datl-ne de veste.

LORENA IGNAT : „Dacă va 
fi“, „Tablou", „Metamorfoză" — 
cîteva pagini, încă șovăitoare, 
în care se aude totuși- și un 
murmur liric. Să vedem, in 
continuare.

D. EM. R. î Ati rămas, așa
dar, la formula suprarealistă 
„clasică", formulă care și-a adus 
(și și-a epuizat) de mult strălu
cita contribuție la poezia (și arta 
modernă, în general) și care, in 
îilele noastre, reprezintă mai de 
grabă un fenomen epigonic și 
un drum închis. (Intr-o bună 
zi, sintem siguri că veți simți 
nevoia să vă eliberați talentul 
din această aurită colivie și să-i 
lăsați libertâtea de a explora 
nestingherit și alte căi și ori
zonturi...). Nu se poate să nu 
remarcăm, pe de altă parte, 
unele progrese pe care le-ați 
realizat (de cînd nu ne-am mai 
„văzut") mal ales în planul ex
presiei, al siguranței și nuanță
rii, al rafinării ei. Ni s-au părut 
mal țușite : ..Fotografie", „O-

■ E.I.. ..Somnul ferestre- 
W desenele, aparținînd a- 
Kleiași orientări, beneficiază de 
'acurateță și fantezie (dar lasă 
și ele o impresie de „deja vu"). 
Reveniți.

B. HORAS : Citeva pagini in
teresante („Tablouri", „Iarna", 
„Gri", „Marina", ..Icoane"), 
cîteva mai uscate, cam livrești 

(„Tonitza", etc). „Portretul" din 
scrisoare e. in ansamblu, atrăgă
tor, dar problemele atinse me
rită o discuție mai amplă și ..pe 
îndelete". Pentru care (ispita 
muzicii rămine irezistibilă !) va 
trebui să găsim, fără doar și 
poate, un prilej. Mulțumiri cor
diale.

PETRE ȘTEFANESCU : Am
pla dv. scrisoare e cu totul re
marcabilă prin contribuția sa 
critică. Intru totul Întemeiată, 
judicioasă, constructivă, la bunul 
mers al „Luceafărului". Orice 
revistă se poate felicita daci a 
reușit sa-și atragă printre citi

tori asemenea exemplare 
legate atit de generos, dt .--h- 
dar. dar și de coaapvter.:, de 
soarta ei. de efortul persaa 
al ameliorării, al pr-j>rtisuiu: tt. 
în numele redacției, vă expri
măm mulțumirile și ȘfrvL’udi- 
nea noastră, dar și dorința ca 
scrisoarea dv. să
începutul unei legâ'Un perma
nente Șl fructuoase. (în "
deosebit, „poștașul** vi râm:--? 
îndatorat pentru bunele vorb 
adresate modesțu sale contri
buții de-aict si de-aiurea).

T. APRILIE : Mai trimiteți 
niște versuri, tot de bur»e si
frumoase ca prcrr-drr.tele. p- 
junse cu întirziere la noi. o no
tiță biografici și o fîr.țr*
timp, faceți In feî incit 
nu mai put-m ciu prin pr?5ă 
anunțuri ciudate despre dv. 
Da ?).

THEODOR MARILA : N-am 
primit nici o ve^te. Ne puteți 
da un telefon acasă (nu, „poșta
șul" n-are ore de redacție, dar 
puteți obține de la redacție nu
mărul său de telefon).

I. GERMISARA : Nu mai 
știm cum ,jrătați“ înainte, dar 
înfățișarea de acum e cu totul 
distinctă, de o sobră, gravă, in- 
tenonzată fascinație, de o fer
voare profundă, intensă, conți
nută. Paginile frumoase sint 
prea multe ca să le mai numim 
aicL Dar nu mai st im nimic 
despre dv ! — cine sin te ți, cu ce 
vă ocupați, cind și unde ați 
mal publicat (sau v-am publi
cat). etc. Vă rugăm, deci, să ne 
trimiteți cit de curind o notiță 
de prezentare, adresa și o poză.

Vasile Papa. Gh- Gaga. V. Io- 
■at, Nicaiae Aaastasiv. G. Di- 
iaa. Pani Păltiais. Gh. Mar»M- 

VlaJ Mariaa. Marirta Chin. 
Mirul Dasiei. N. Dinpia, Lacia 
Maaaraaa. Valeslma Mihalrea.

Dîaalean. Cirtifi Pt- 
t rea a a. Ialtaa Mills. Gh. Mo
rar (ce. a. ir. Să nu s’.n*. „Cer' 
d ■ ri*. .. Aproape eu**). lean 
Li RIBS. O- M. Darie (_fișa_ pe 
rare ne-o «Ceri’: e in întregim? 
Erectă ’ . Ssaixa Alrxiaira. 
Vacile Daniin (-Logcr. da“ — 
<-um li neeți dv.). D. Ramax. 
L Lnrfa» Mrfaici. Mirti M. 
laa Vt~a. Cristiaa Ovidiu. Ră
dică Babe. Valerie! Comm, la- 
■ ri labtț, I. Lărrăjaaa. „Iad. ar. 
1 — Petrei- (Hexer). Ștefan 
Caaslantia. Val Pandora. Mihai 
Rmh. Dumitra Calmar. Fraieri- 
■a Du mi tracii e, Tador Barrea. 
D. Craiareaau. laaa L Bărbat. 
Ely Vas, Ramada. Carmeneita 
Gălhiaeaau, C. Perițareaau. 
laaa A. Vrabie. Ion din manti 
(ce-ar putea să insemr.e 
cuiri de lucarr?." Florin
Chiri IA. Petre Buzoiana, Sfinxul 
Carpatin. L Voiri lă-R oștean u. 
loa Cadreaaa : Incvrcăn de 
rsfevî modest.

Geo Dumitrescu

Iarna
Iarna a cobotit în cetate.
E alb straiul ei, 
Albe-i sint buzele, de var, 
Brațele albe.
Ninge imponderal 
Din ajambicu-î lăuntric 
In care se distilează 
In retorte înalte 
Starea de vis.

Nunta in levitație,
Neumbritâ.
Așternutul fragil, 
Dăruire simbol.

SILVIU ALEXANDRU LUPU

Nu. nu e vintul
Nu, noaptea nu-i întunecată. 
Bezna ei 
Este suflarea
Celor care-n albul zilei
Poartă pe buze un suris asemeni 
Acelor flori meșteșugit născute 
Din falsa primăvară a hirtiei 
Și din mireasma florilor de plastic. 
Nu, nu e vintul ce scîncește-n noapte, 
Precum un fiu din casă alungat, 
E doar un plinset dinlăuntrul celor 
Ce pentr-o poftă și-cu vindut 
Nucleul de luminâ-adevărotâ.

T. N. HALMYRIS

De primăvară
Singe, cărâușește-mi prin trup 
semințe luate inimii ca de vînt 
pumnului deschizindu-se peste brazde. 
Mugurii aprind in copaci 
sfeșnice luminînd
cerni ca pe catapeteasma unei biserici 
Inima îmi vuiește — clopot tras 
de funia sîngelui.

ERICH KOTZBACHER

N.R. Manuscrisele nu ae resti
tuie- ANA TANASESCU

Transcendență
Atita liniște
Coboară
De-a lungul grumazului 
Ce paște
Atita prezență.
Iarba creste
Cîmpul întins.
Atita prezență.
Nici un zbor
Deasupra cirezii.

Aventura percepției
Privesc o lalea pină cind 

devine cutremurătoare 
ca un gît însîngerat 

Intru în subtextul ierbii 
pămîntul e un cîmp de 
înaltă tensiune 
furnicile emit ultrasunete 
semințele sint izotopi radioactivi 
materia tinde spre 

forme superioare de organizare 
în curînd 
melcii vor avea gîndire abstractă 
și sălciile vor ajunge la 

conștiința de sine 

dialectica merge in picioarele goale 
prin fața noastră 

contrariile se ciocnesc 
ca lingurițele într-un pahar 
și mugurii plesnesc de antiteze 
amplificați tăcerea să auziți 

cum se depune 
praful cosmic 

pe crini 
despicați e caisă 
pină la ultimele ei consecințe 
și veți zări negarea negației 
pompind 

ca o inimă
mizați pe cele cinci simțuri 
intrați in raporturi familiare 

cu greierii

citiți o scoarță de salctm 
imaginea 
vorbește de la sine 
mireasma buruienilor de cîmp 
nu se exprimă prin diateza pasivă 
un ardei este intraductibil 
în termeni statistici 
intre catetă și ipotenuză 
se zbate un 

porumbel viu 

semnele de punctuație 
pun piedică lucrurilor 
primăvara sosește indiferent de 
voința noastră 
floarea de cireș iși impune 

punctul de vedere 
un cărăbuș este deschizător de drumuri 
țînțarii pătrund in 
calculatoarele electronice x
crește 

vița sălbatică 
pe tabla înmulțirii 

clorofila pătrunde in țevile blocurilor 
viermii demolează lumea 
iepurii aleargă pe terenul 

științelor exacte.
Nu mai cercetați 
horoscoapele 
natura joacă cu 
cărțile pe față 
extrageți metafizica dintr-un 
buchet de trandafiri 
transcendența a coborit 
pe scara de serviciu 

pină 
în 

miezul de varză 
legile obiective apar în carne și oase 
cheia universală se află 
printre obiectele de uz casnic 
adevărul absolut 

s-a ghemuit 
intr-o vișină 

piatra filozofală e un 
ciob de sticlă 
dintr-un caz particular 

extragi axioma 
ca o bășică de pește 
intrați în detalii și 
culegeți uraniul de pe aripa muște! 

ghiciți viitorul intr-o ghindă 
o scoică dă în vileag 
principiul cosmic 
lăsați „Critica rațiunii pure" 
eu vâ aduc 

un ghiocel
usturător

de primăvară.

ALEXANDRU HORIA

Ion Gheorghe REVISTA STRĂINĂ
Urmare din pag. 1

tiv central, obsedant al acestei poezii care cele
brează in tonalități biblice forța germinativă a 
t&rînii sau teribila amenințare a ierbii. Cintăret 
Vizionar, profet al soartel țăranului, imaginile 
Iui Ion Gheorghe nu au stilul suav sau feeric 
al lui loan Alexandru, care-si colorează ochii cu 
seninătatea plină de presimțiri a copilăriei sau 
a unei înțelegeri cărturărești. Metaforele se ros
togolesc. uriașe, aidoma unor pietre de moară 
scăpate din axele lor : dereglarea universului si 
arhaicei civilizații țărănești, „smulgerea ei din 
țițini" se insinuează în mașinăria poetico-mi ti că 
determinîndu-i legile de funcționare. Poetul sim
te lumea „amenințată" de tnarj invazii si vede 
universul cuy ■ vh; profetic, inspirat , de pptop. 
Mari poeme precum V’nr» larho' sau* jAventura 
laptelui" sînt- adevărate prognoze lirice anarti- 
nînd unui „poeta-vates" care proiectează asupra 
viitorului o viziune dedusă dintr-o experiență 
milenară, avertlzind cu rară forță de sugestie, 
asupra celor ce stau să se întîmple. Desigur că 
în atari cazuri lirismul izvorăște din forța ima
ginilor. din intensitatea panicii care pune stă- 
pînire pe întregul poem, instaurind un climat de 
culpabilitate sau de teroare, efect al încălcării 
unor reguli, al unui abuz resimțit ca o violare a 
legilor firii : „Mare-i teama cea mare de iarbă, 
/ fumuri pîcloase leagă grădinile. / iarba se-aude 
în flăcări trăsnind. / ne-ngenuncheatâ. apărată-n 
s&mînlă : vintul de toamnă aleargă s-o sprijine 
/ o seamănă prin toate spărturile zidurilor, / pe 
lingă șuruburile slăbite la poduri. / prin cele 
mai ne-nsemnate tăieturi in otel. II Azi noap- 
te-am vorbit cu Sfinxul Egiptului — / Singurul 
care nu se teme de iarbă. / dar atunci cind am 
vrut să-I aduc înspre mit / unde iarba vine-n- 
continuu pe lume, / a sărit să mă muște de miini 
și de gură. / / Marea ședere a lui. veșnicia de 
viață, / se vădea mulțumită nisipului ars ; j pira
midele însele, ținute de pază. / vin si se duc 
fără seamăn în veacuri / fiindcă iarba n-a aiuns 
pin’ la ele, // N-a aiuns încă la ele de tot 1 dar 
Sfinxul ae rotește după soare bănuitor / pre- 

Lf'nte sub inima sa de granit ! cum vine, cum 
dăruie, cum se-ndirieste. / cum il amenință 
iarba încet. ! măcinindu-1 cu sămînta zvirlită in 
el / împinsă de vînt si de soarele însuși / ca 
norii de grindină — Iarba de miine".

Pregătit să fie un bocet sau un prohod, adesea 
poemul iși schimbă spectaculos regimul sufle
tesc, prefăcîndq-se în cîntec patetic, de revoltă 
sau teribilă odă a bucuriei, căci dispariția rindu- 
ielilor arhaice din lumea satului este un ultim 
prilej de a cînta» forța și dimensiunile unei lumi 
de uriași ce piere, se schimbă într-un chip demn 
de ea („La izvoarele Stixului spală mama și 
plînge..."). Are loc o nouă „facere", lumea este 
fulgerată de dureri ascuțite, aidoma felului cum 
„încep sâ se nască frații mei / bătind-o pe mama 
cu călcîile gata bătute". Ei vor fi „mai fericiți 
decît mine" căci „numai eu m-am prins de 
funiile părului, / de hirzobul țărăncii / si-am 
ieșit pe lume din ape — / de departe, de mii 
de ani cintînd / pe fluierul de os al țăranului 
omorît de muncă". însă nu avem de-a face aici 
cu litania sau cîntecul șoptit, cu elegia întristată 
ori melancolia neagră, cu jalea romantică pe 
ruine ce însoțesc marile' prefaceri sociale. Cîn- 
tînd „pe fluierul de os al țăranului omorit de 
muncă", poetul o face ca exponentul unei con
diții glorioase și împinge suferința, inevitabilă, 
pină acolo unde paroxismul împrumută notele 
strigătului de bucurie. Universul în care se cîntă 
aceste lucruri n-are nimic idilic, „griului — 
iarbă nevinovată", „I se văd unghiile rădăcinilor 
în bolovan 1“, totul se prinde strașnic, se agată, 
se înfige. în timp ce Adrian Păunescu aude in- 
colțirea semințelor sub coaja pămîntului ca un 
„concert" de explozii, avem imaginea acaparantă 
a iniigerii, înșurubării, înrădăcinării disperate 
din universul țărănesc al poeziei lui Ion Gheor
ghe — ambele ipostaze ale unor adinei prefaceri 
în ordinea tradițională a lucrurilor, provocînd 
seisme captate prompt de sensibilitatea ascuțită 
a marilor poeți. Există în acest univers oglinzi 
secrete, neașteptate, în care poetul poate citi, 
ca un inițiat, destinul lumii. Din ochiul ..cîinelui 
mort" la marginea lanului de grîu, el face ui 
asemenea instrument mitic de prognoză. Se 
agață de miresmele ierburilor ca pe niște odgoa
ne marinărești și se cufundă în vîrtejul lumii 
lui miraculoase, alunecă în straturile ei profun
de și — scafandru sublim — scoate la iveală 
pietre prețioase, metafore încărcate de sugestia 
nevăzutelor metamorfoze agreste : „Noaptea se 
aud clopotele eolipne ale grădinii ! semn că 
iarba mărgăritarelor calcă pe scări de argint /.../ 
O mireasmă uriașă începe să izvorască în lume 
/ i s-aud sloiurile eiocnindu-se pe matcă / lot
cile sînt răsucite și duse fără știre...". In „Izvorul 
de sudoare" stoarsă din cămașa lucrătorului la 
salină încolțește sămînta chipului viitor al mari
lor construcții, marile nwe ale muncii plutind 
cu ..sarea sudorii pină la brîu“. Universul este 
scăldat și fertilizat de sudoarea țărănească iar 
oamenii sînt greoi, măreț’, indestructibili ca 
pietrele de catedrală răci „țăranul are matca din 
care nu l-a scos nimeni. ' nepăsător s-a lăsat 
minat de biciul vorbei. / Acum dezgroapă butu
rugi pe malurile de pămînt. / i-a putrezit căciula 
de sudoare, r" margini : / îndărătnică esență 
sudoarea lui : / au căzut în ea meteoriți și s-au 
făcut pietre de var, / placards, portrete si steme 
au ars". Ființă antropomorfică înglobind și dl- 
rijînd obscur esențele fertile ale universului. 

țăranul mitic al lui Ioo Gheorghe are „pietre in 
gură, nu măsele", este teluric, aproape fără spi
ritualitate. uriaș etern, scos din gindirea începu
turilor protoLstorice. nn Pan uriaș răspindit in 
natură, forțind-o ca un demiurg greoi dar im
placabil să rodească.

Era de așteptat ca între sursele poeziei lui Ion 
Gheorghe să apară, la un moment dat, in chip 
nemijlocit tradiția folclorică, depozitul sensibi
lității tradiționale exprimate in alegorii cărtură
rești, în lirica descintecelor. în epica ba Lades că 
sau chiar in suprarealismul jocurilor de copii. 
Memoria culturii populare de o virstâ incontro- 
labilă se vede astfel valorificată, preluarea in- 
semnînd mai întîi stilizare, retrăire a unor con
venții. „Zoasophia e K suită de '’spec tăcu Joase 
exerciții de stil; încercare dezinvoltă 'ă mîinii pe 
claviaturile cele măi divers A’" - fceri# pe bună 
dreptate Ion Pop („Poezia unei generații", pag. 
182). Ce . sens aU totuși aceste spectaculoase 
„exerciții de stil" și, mai cu seamă, cum se 
leagă ele de lirismul „existențial" din celelalte 
poeme ? Volume ine&ale. vădind și un oarecare 
manierism prematur. Zoosopbia si îndeosebi Mai 
mult ca p lins ut divulgă radicalismul unui de
mers poetic. Ele vădesc o mare libertate a spiri
tului, tendința marcată a jocului cu ii de-a 
lumea, compusă și descomnu=ă. arătată ascun
să. transfigurată dar mai ales desfirurată : Jocul 
are o funcție subversivă, iar ..stilizarea in spiri
tul sau in interiorul unei convenții consacrate 
nu urmărește să construiască dar să arunce 
simburele neîncrederii intr-o anume configura
ție a lumii. Sflntul The are ..nană Ia pălărie**. 
Daniil devine Dănilă jt „intră-n chilie căci 
pe cer trece Sfîntul Ilie cu căruța de fier", in 
bilciul Buzăului =e văd „uri’.il — vulpea la 
gherghef / convorbind cu Kiseleff / cămiloiul 
$i cămila stind la masă cu Attila / calaboul 
bind tutun / cu Nerone cel nebun ’ struțobarza 
șugind vin de la Mateiaș Corvin ’ dă-te aproa
pe. neamule. / Spirache și Gfangule" căci in 
fine, lumea este ..pe polit*-. la nea Cor code 1... 
Nimic nu rămine nedt. »at de la «ensul consa
crat, in spațiul „\Tăjit“ al poemelor se produc 
cele mai neverosimile «i adesea .profanatoare" 
intîlr.iri. iar cwiniâAe. formulele „majfîre- 
văd utilei te după rvsr_:.<: (sau lipsa de reguli) 
misteriosie ale jocurilor de copii- Jocul „gratuit** 
e intre tăiat rfe firul tr«-.-.-**: rcral satirei 
atroce, a! unei cumps*'_c bătăi de joc : in bilciul 
ruraL de Drăgaică. ia moșu crainici ambulanți 
vind pe scena populară, in hazul poporului, per
sonaje sacre și intimplări celebre : alături de 
..minunile lumii profane’ ca ..oaia țeapănă carr 
stă și deapănă". _otnul Beldie", „baba-mos fă- 
cind ciorapi cu picioarele la cap” apar, cum am 
văzut, personaje sacre «au pur și simplu istorice. 
Totul parc a se petrece in cele trei zile de 
teatru comic, profana*»-. ci»d libertnt-*» est? 
absolută, iar hi mea poate fi Învinsă pe dos, „cer
șetorul- devenind rege’.e atotputernic al cetății. 
Această ..zoosoohia cu multă parigoria" este o 
mare ..comedie", un bilei al deșertăciunilor unde 
o anume lume este luată in răspăr, caligrafiată 
ca intr-o izmeneală copilărească. în el ..ride“ 
un plins bătrinesc. de neam vechi li edificat 
asupra resurselor «i vitalității sale. Un prim 
semn că lumea o poate hia de la capăt Ameste
cul de sacru și profan, de oăgin si creștin, istorie 
și mit real și fantastic. aparență și esență, 
minor ri maior continuă — cu rezultate superi
oare — in Mai mult ea pliasal (Icoane pe sticlă). 
Din totul rezultă o încercare de configurare, de 
„rescriere" a unei biblii profane : o radicală pu
nere la îndoială a înmii de acolo (cu rezultate 
artistice nu întotdeauna pe potriva radicalismu
lui viziunii). Este aici manifestarea cea mai evi
dentă a unui spirit icr.r.*<last care „spurcă** ceea 
ce atinge, profanator ce și-a pierdut in felul 
lui Arghezi. trsfințenia“ șj „credința" după care 
totuși tînjește Jndefinit- Sensul organic al unei 
lumi, odată aruncat In aer. apare necesitatea 
restabilirii sau a întemeierii uneia noi nu mai 
înainte Insă ca ea să fi suportat această „refa
cere caricaturală" al cărei instrument o stigma
tizează cu cruzimea inocentă a jocului de copii. 
Și astfel, ea se vede supusă la proba unei copii 
infidele, caricaturale. într-un joc sarcastic cu 
măști sau naiv-grotescă. asa ca intr-o pictură pe 
sticlă (fără a fi chiar o pictură), un univers în 
care nimic nu este născut ci totul făcut : abundă 
păpușile de circ, vooselele. pensulele, măștile. 
Utilizîndu-se unele ..ticuri" ale ..picturii De 
sticlă" și materiale derizorii, intersanlabile, lumii 
i se propune caricatura ei -Sticloasă", lucie, cu 
o singură dimensiune, fără adlnclme. aparentă : 
ceea ce odată a avut o umbră de sfințenie, este 
transpus in registrul batjocoritor de un spirit 
care nu mai vrea să creadă nimic, dar inventează 
totul. El trage lumea In fotografie, imprimîndu-i 
nu. ei. ci gestului creator care o face să anară 
astfel, acea oboseală ironică a unui demiurg 
bătrîn : căci lumea lui Ion Gheorghe. năseîn- 
du-se mereu si mereu «Dărind ca la ..început* 
este o lume bătrînă de atîtea nașteri, un pic 
sceptică și cu o lacrimă de sarcasm in Inimă, ca 
viermele în mărul cunoașterii. Un semn al 
vechimii, al amintirii unei bătrineti înrontrnîfl- 
bile de popor istoricește tînăr, îl constitui, dună 
cum rezultă din asemenea nocmn. țtnele chiar 
„licențioase", absența prejudecăților, a sentimen
tului de culpabilitate : nu simțim oare cum în 
curaiul unui anumit tip de ..demitizaro" s« 
zbate complexul de vinovăție si cum m°talul 
trufiei ruginește de teama propriului gest ?

• APROAPE 3M DE CONSERVATORI DE MO
NUMENTE ISTORICE — primari, consilieri muni
ci pal1 și gazetari din 21 de țâri, membri ai Con
siliului Europei — au luat parte In noiembrie 1818 
la Munchen și Landshut (R.F.G.) la cel de-al 3-lea 
simpozion european al orașelor istorice. Viitorul 
simpozion care, ea și acesta, va avea ca temă 
„Orașele și statele istorice in cadrul lor regional“, 
se va ține in lflai la Fribourg in Elveția. Proble
mele care constituie miezul discuțiilor Încă din 
1975 — an european al patrimoniului arhitectural 
— sint : raporturile între orașele istorice de frunte 
cu regiunea Inc on jur fit oare, participarea cetățeni
lor la pâstrarea edificiilor istorice, pericolul exo
dului rural pentru prezervarea patrimoniului arhi
tectural la țarfi. Centrul orașului Landshut și-a 
păstrat aspectul caracteristic de veche cetate du- 
cală datorită sărbătorilor populare organizate din 
trei in trei ani în amintirea căsătoriei istorice din
tre un duce și fata regelui Poloniei în anul 1475.
• IN programul UNESCO de salvare de la 

distrugere a monumentelor lumii se are In vedere 
șt templul 2eiței Tsis din Insula Philae, care de la 
construcția primului baraj de la Asuan a fost pe 
jumătate Înghițită de apă. Astfel, pentru a salva 
templul și alte monumente datînd din see. VI l.e.n., 
insula a fost izolată de ape cu ajutorul unor ba- 
tardouri, curățate de mil, iar pietrele construcției 
au fost transportate lntr-o insul fi asemănătoare 
dar cu un nivel mal rldtcat, insula Agilkda care 
urmează a fi amenajată In așa fel Incit sfi semene 
intru totul cu Philae. Costul lucrărilor fiind ridicat, 
s-au adăugat beneficiile realizate la expozițiile 
comorilor din mormLntul Iul Tutankhamon și al 
capodoperelor din epoca lui Akhenatan șl a lui 
Nefertiti. Zeița isis șl soțul el Osiris ii învățaseră 
pe oameni cultura pfimintulul, arta țesutului și a 
olăritului. Invidios, Se th II închide pe Oslria într-un 
cufăr pe care 11 aruncă In Nil și uzurpează tro
nul. Is îs găsește cufărul in Liban dar Seth II ia 
din nou și taie trupul lui Osiris în 14 bucăți. Isls 
le aduna la Ioc șl Iși reînvie soțul cu care va avea 
un fiu, Horus. Acesta U va Infringe pe Seth și va 
deveni rege al Egiptului. PInfi In secolul VI i.eji. 
mica insulă Philae a fost centrul cultului lui Lsis, 
țintă a miilor de pelerini.
• DOCTORUL IN MEDICINA Jonathan Miller, 

preocupat in prezent de realizarea unul remarca
bil serial pentru televiziunea engleză In care este 
vorba de fascinația șl complexitatea corpului ome
nesc, serial intitulat „The Body In Question" este, 
pe Ungă un remarcabil medic și regizor de come
die, operă șl teatru clasic, filosof ți istoric. Cri
ticul Leslie Watkins de la „Dally Mail" sugera că 
Jonathan Miller își revărsă toate aceste talente 
pentru reușita serialului, producție a B.B.C. în 
asociație cu S.U.A., Australia ți Canada. La numai 
44 de ani cu o carieră atlt de diversă. Miller este 
dublat și de un foarte talentat artist șl autor dra
matic ; el a regizat producții ale „English National 
Opera Company" și numeroase filme de t.v. ale 
B.B.C. cum ar fl „Moartea lui Soc rate". „Alice în 
țara minunilor". ..Neguțătorul din Veneția" (cu Sir 
Laurence Olivier). Anul acesta va monta opera 
lui Wagner „Olandezul zburător" la Opora din 
Frankfurt. „Visul unei nopți de vară" de Shakes
peare la Burg th eater din Viena șl opera lui Mo
zart ..Flautul fermecat" Ia St. L o uii-Missouri. 
..Nunta lui Figaro" tot în regia sa va fi prezen
tată fa London Coliseum iar pentru Edinburgh 
Festival îl va regiza pe Paul Scofield !n „Othelo". 
In programul activului om de teatru șl creator, 
figurează și „Traviata" pentru Kent Opera ți „Or- 
feo" de Monteverdi.
• VIAȚA UNEI FAMILII BRETONE acum M de 

ani, dintr-un orășel de la Capul Finistere, a cărui 
semnificație era insfișl pierderea valorilor șl stră
lucirii a tot ceea ce fusese nou, toate frămlntările 
ți Intimplfirile petrecute in acest răstimp — este 
atmosfera noului roman al Iul Michel Mohrt, „La 
Maison du pere", recent apărut in editura „Galll- 
mard" col. Blanche. După ce a evocat In „Le ser- 
viteur fidele". „La Prison maritime", „Les Moyen 
du bord" tradițiile, îndeletnicirile și obiceiurile sa
tului de la malul mării unde se află casa părin
ților sfii, autorul pornește în căutarea copilăriei, 
a anilor minunați ai tinereții părinților și străbu
nilor lui. Pentru a reda Intr-adevăr realitatea fără 
subterfugiul ficțiunii, a Însemnat pentru autor un 
fel de a răspunde întrebărilor pe care orice scriitor 
și le pune toatfi viața : „Cine am fost eu T“ — 
„Ce am fficut pină acum... ?“
• „VARA MUZICALA 1979“ a orașului Viena (28 

iunie — 25 sept. 1979) care va cuprinde aproape 
170 de manifestări, va fi inaugurată in sala mare 
de la Musikverein cu un concert al Orchestrei 
Simfonice din Viena sub bagheta lui Georges Pr£- 
tre. In Curtea Arcadelor a Primăriei din Viena 
vor concerta orchestrele din Bmo, Bratislava și 
Budapesta cît și Tonktlnstlerochester, Orchestra 
Simfonică a Radiodifuziunii austriece ți Orchestra 
Bruckner din Ldnz. Manifestările vor avea Ioc la 
Castelul Schonbrunn, in reședințe particulare și in 
locuri comemorative.
• ÎN VECHIUL ORAȘ rusesc Tuia s-a inaugurat 

o expoziție foarte originală consacrată Împlinirii a 
200 de ani de cind a început producția de samo
vare ; prima fabrică a fost construită aci în anul 
1778, iar în cea de-a doua jumătate a secolului 
XIX funcționau aproape 50 de Întreprinderi de 
acest fel. Pot fi văzute 140 de piese din aramă, 
cositor, melchlor, oțel, — In formă de vază, de 
sferă, de cilindru, de pfihăreil, de cupă, de pară, 
de floare, pentru casă, pentru voiaj, pentru res
taurante, fiecare din ele purtlnd pecetea timpului. 
Astfel, lîngă un co-los de 50 litri stă cu grandoare 
un samovar bibelou In care Încap doar 125 grame 
de apă, sau lîngă un samovar de formă clasică, 
e așezat ca o floare de ornament un samovar 
in formă de lalea.
• ACTORUL ȘI REGIZORUL POLONEZ Ryszard 

Flllhskl turnează împreună cu echipa casei de 
filme „Profil" un nou film intitulat „Lovitură de 
Stat". La realizarea acestei pelicule — după un 
scenariu de Ryszard Gcmtarz — participă aprostrt 
309 de actori, dintre care Jerzy Sagan 1n rolul Iul 
Wlcenty Witos, conducător al mișcării jărănești 
d-n oerioada dintre cele două războaie șl Andrzej 
Hrydzlewicz In rolul președintelui Wojciechowski, 
Filmarea este asigurată de Jacek StachlewaM In 
decorurile lui Czeslaw Siekiera.

„Ispita" 
criticii foiletonistice

Urmart din pag. 1

«ine, de vreme ce. In cazul lor, asumarea mesa
jului uman incorporat de opera supusă anali
zei are loc la modul retrăirii lui nemijlocit 
existențiale. într-o asemenea situație, pină la un 
punct destul de înaintat, liniile despărțitoare 
dintre ariile celor două genuri de lectură aproape 
că dispar. Aspectul apăsat solilocvial al textului 
loi letonia tic (precum în exemplul anterior dis
cutat, oferit de ultima carte a lui Lucian Raicu) 
constitue dovada palpabilă a acestui semnifi
cativ proces de sublimare.

In același timp, există interpreți (cronicari) a] 
fenomenului literar curent — și aceștia sînt, 
pare-se, cei mai mulți — pentru care distanța 
dintre cele două moduri de a citi pare atît de 
mare Incit totul devine un motiv de încordate 
și amare destăinuiri : „Este un prilej de me
lancolie pentru un critic să-și amintească filarea 
de spirit in care-1 transportau lecturile mai de
mult, să zicem in adolescență. Intr-o vreme cind 
actul de a dti nu avea pentru el alte sensuri 
și alte urmări decit propria satisfacere interioa
ră. Era destins, trăia cu ingenuitate bucuria de 
a se abandona lumilor imaginare, fericit de 
emoția surprizei ce i se oferea neîntrerupt". 
Mai departe, iată cum este descris ți reversul 
medaliei : „Criticul profesionalizat, criticul 
actualității literare — căci ia acesta mai ales 
mă refer — citește Intr-alt chip. Reveria pe 
marginea cărților prea rar și-o poete îngădui. E 
încordat, fiindcă are de rostit o sentință și, 
pentru susținerea poeiției sale, adună mereu 
argumente ; le cerne, le ierarhizează. Ie dă un 
aspect organizat ; Impresiile spontane le veri
fică in recea lumină a logicii".

Nici vorbă, lucrurile se prezintă șl în acest 
chip. G. Dim is ian u (căci despre el este vorba, 
despre cele spuse in articolul introductiv. Cum 
citește un critic, la volumul Opinii literare) are, 
incontestabil, dreptate spunind tot ce spune, 
căci, intr-adevăr, nu odată, lectura criticului 
presupune — cum tot el afirmă — capa
citatea de a „consimți fără crispare la 
un sacrificiu necesar**. Cît despre rațiunea 
de a exista a textului critic însuși, intr-o 
atare împrejurare, aceasta stă în extrema 
încredere acordată dezideratului obiect ivită ții, 
recompensă suficientă pentru „sacrificiul** făcut 
in timpul lecturii. Se străvede la tot pasul că 
una din preocupările de căpetenie ale criticului 
este de a nu greși, de a se menține, cum ziceau 
Înaintașii noștri mai îndepărtați, in limitele Ade
vărului. Așa se face că, pe cit omenește e eu 
putință, tentația de a da friu liber simplei im
presii ivite spontan in timpul lecturii se cuvine 
a fi dacă nu de tot reprimată, oricum minuțios 
explicată. In acest moment, apelul la analiza 
sprijinită pe criterii teoretice, mai mult sau mai 
puțin pe loc enunțate, se dovedește hotărî tor. 
Este motivul pentru care, adesea, textul critic 
debutează cu o suită de fraze ce nu dovedesc 
nici cea mai discretă circumspecție in fața ge
nerali ti pier. a considerațiilor de principiu : 
„S-a discutat mult in ultimii ani despre rea
lism. m va discuta și de acum înainte. Lucru 
firesc" ; „în 1980. cind poetul luptei cu inerția 

<<i cori«uma«e drama, iar negurile dogmatice 
focă stăruiau grele Întuneci nd cerul poeziei. 
Ni chita Stăne«u" etc ; „Cu fiecare operă nouă, 
acțiunea literară a lui Marin Preda s-a extins 
către o reprezentare cu aspirații de totalitate a 
realităților rofnânețti de la mijlocul acestui 
veac" ; „Vasile Nicoleacu face parte din familia 
poeților frecventați de Idee ți, dacă este să-1

SPORT
Intermezzo

• Eîte momentul *1 risoundem nnel întrebări 
carr n-a fost încă formulată ca atare, dar a eăret 
formulare e necesari. Pentru cine ae acrie cronica 
sportivă T Desigur, mal întu pentru iubitorii de 
sport. Amatorii da spectacole sportive procură 
astăzi statisticienilor cifre impresionante. Și asta 
nu numai din pricina tele vizi unii Spectacolul spor
tiv este un fenomen social de mare anvergură al 
timpului nostru angajlnd energii, pasiuni, inteli
gență șl bani la proporții impreMzihlle altădată. 
Spectatorii sa numără cu sutele de mii, cu null- 
oe.nele. A ignora dintr-un sentiment de superiori
tate acest fenomen, de o asemenea audiență, ar fi 
o eroare. Sportul reprezintă la urma urmei și el o 
formă de cultură și un excepțion&l instrument pro
pagandistic. Aceste lucruri nu trebuie uitate cind 
discutăm despre necesitatea cronicii sportive. Ea 
are in vedere în primul rlnd pe amatorul de rlnd, 
pe spectatorul obișnuit, dornic să se informeze, să 
ge confrunte, să fie confirmat sau infirmat. Mulți 
cititori reduc contactul cil presa aleglnd numai ru
bricile și publicațiile sportive.

Alț cititor inevitabil al cronicii de spart este spor
tivul angajat in competiție ori sportivul retras din 
activitate. El citește textul cu ochiul și sufletul ac
torului după spectacol. Cronicarul nu poate decit 
să-1 a1 bă neapărat în vedere. Ideea de corectitu
dine, de obiectivitate, de justiție se cuvine sfi pri
meze și Ln cadrul cronicii sportive. Adevăratul ga
zetar de sport scrie întotdeauna cu gindul la marele 

găsesc, In ambianța literară de la noi, spiritele 
confraterne, ii voi numi, dintre mulți alții, de
sigur, pe A.E. Baconsky, Ștefan Augustin Doi
naș. Ion Caraion". Trecind repede peste consta
tarea că, din cînd în cînd, astfel de enunțuri pot 
păcătui de o anume stereotipie protocolară și 
chiar de o anume superficialitate în privința 
plauzibilității criteriului invocat (cazul ultimului 
citat de mai înainte), e de reținut faptul că, 
odată formulate, aceste premise nu sînt date 
uitării, dimpotrivă ele „încălzesc" realmente de
mersul analitic. Au, să spunem astfel, o circu
lație. tensionat subterană. Ele dau .... cri Ucu Ui I 
acea binevenită siguranță de sine care, în cele 
din' urma, favorizează prezența unul el!?m«t de 
aleasă intimitate cu opera literară, „ostilitățile" 
cu aceasta căpătînd, în momentele cele mal 
„inspirate", un antrenant ton colocvlal. Totul e 
ca o asemenea stare de apirit traversată de bu- 
nădispoziție și de optimism să se manifeste în 
Împrejurările potrivite, in sensul de a nu se sub
stitui, cumva, dreptei judecăți critice, atribuin- 
du-i-se unei anumite scrieri virtuți mai mari 
decît cele reale. Cel puțin in cîteva locuri, G. 
DimisLanu cade într-o astfel de... autocapcană. 
Ne gindim, între altele, la foiletoane precum 
cele intitulate Fantasticul poetic, Eseu și crea
ție, Simțul culturii. Intilnirea cu atare mo
mente de supralicitare e cu atît mai greu da 
acceptat dacă ne gindim că, în alte împrejurări, 
criticul știe (mai ales, e convins ’) că trebuie să 
fie și „rău" : „Criticul și-a dobindit repede o 
reputație de severitate și franchețe — contrazisă 
totuși, citeodată de. înmlădieri neașteptate de ati
tudine — procedînd tăios, rece, cu o tehnică 
proprie a lichidării prin reducere la esențial. 
Ceea ce f se poate reproșa uneori este alegerea 
disproporționată a țintelor. Iată, în cartea de 
față, această insistență de a discredita — a cîta 
oară ? — scrieri apărute în perioada anilor ’50, 
o bătălie cu umbre literare și inutilă și neplă
cută, neconcludentă nici chiar In privința posi
bilităților pamfletare ale autorului." (De la foile
ton la construcția critică). Cum se vede, discre
tele inflexiuni amical-protectoare ale frazei, 
prin ricoșeu, nu fac decît să potențeze, confe- 
rindu-1 un spor de pregnanță, punctul de 
vedere critic avansat de autor. De aici, de la 
astfel de inadeziuni motivate nu numai princi
pial ci oarecum și ca stare de spirit intimă, la 
„execuția" în toate privințele fățișă, nedisimu
lată, nu e o cale chiar atît de lungă. In ciuda 
atit de obstinatei autosupravegheri, G. Dimisia- 
nu o străbate și el măcar o dată, scriind 
izbutitul și. nu mai puțin. îndreptățitul foileton 
— pamflet Un Urmuz în critică ?

Se vede că, redactînd asemenea pagini „ne
gre" chiar împotriva temperamentului său. 
criticul e preocupat in primul rînd să-și respec- 
tp programul ne care singur si-1 impune ‘ 
„Unui critic autoritatea nu i se poate conferi 
din afară șl nici lua. Și-o cîștigă prin el însuși, 
prin ce afirmi, prin ce promovează și prin ce 
respinge, iar de este să o piardă, motivul e ds 
aflat numai și numai în scrisul său. Autorita
tea criticului, atunci cind și-a cucerit-o, este un 
bun întreținut de încrederea cititorilor săi, a 
a^lor cititori, cei mai mulți. care H urmă
resc cu onestitate și inteligență, indiferenți la 
dedesubturile cancaniere ale vieții literare".

Avem temeiuri suficiente să credem că este 
greu, daci nu imposibil, să se găsească cineva 
dispus să pună sub semnul îndoielii asemenea 
deziderate avind — cum să spunem ? — o 
stringentă actualitate.

Amator inonim de sport și Ia actorul competiției 
sportive.

Mai «iuti a treia ca te ■ orie de cititori al cronicii 
sportive. Ei sint specialiștii, antrenorii, tehnicienii 
etc. A scrie pentru acești oameni reprezdntfi o sar
cini în plus. Rareori opiniile și concluziile lor vor 
coincide eu ale cronicarului. Ei sint poate, adesea, 
cei mai nemulțumiți de cronica sportivă tn sens 
larg. A sene pentru ei ln primul rlnd, a scrie nu
mai pentru ei înseamnă a Înstrăina ln bună mă
sură ținta cronicii sportive.

în sflrșit, mal sint fi instituțiile care organi
zează. prezidează diferitele discipline Reprezen
tanții acestora consideră de multe ori efi o cronică 
sportivă trebuie să oglindească punctul de vedere 
al instituției sale si nu ai fantelor din teren. Cro
nica sportivă nu se acrie insă pentru ei.

întrebarea și rtndurile de mal sus ne-au fost su
gerate de Împrejurarea unor discuții privitoare ia 
cronicile sportive și susținătorii lor. Valoarea cro
nicii e dată de independența ei de opinie și nu de 
spectaculoasa el semnătură. Pseudonimele rubricii 
noastre care sint ale unor scriitori cunoscuțl au 
rostul da a obiectiva această cronică și de a o feri 
de obișnuitele presiuni. Preferăm să scriem pentru 
marele public, pentru sportivi, abia în al treilea 
rlnd pentru specialiști, cu care nu vrem să con
curăm. șl dacă se poate deloc pentru funcționarii 
ce au răspunderea lor administrativă în anumite 
discipline sportive.

Discobol
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CULTURA ROMÂNEASCĂ IN LUME

Poesia popular traditional rumana
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ROMANIA

h
omer era Poetul in lumea 
veche, iar Sappho, Poete
sa neegalată de nici o în
zestrare feminină a anti

chității eline in rostirea melosului 
liric, închinat iubirii Kjjpției, pe
care il stăpinea cu măiestrie și
înțelepciune. Viața ei este legată 
de insula Lesbos unde va trăi pină 
la bătrinețe, după un scurt exil in 
Siracus intre anii 603—595. exil in
durai împreună cu fiica ei Kleis și 
al ți compatrioți din pricina tulbu
rărilor interne și luptelor tiranice 
pentru putere.

S-a născut in a 2-a jumătate a 
veacului al 7-lea in orășelul Eresos 
de unde va pleca împreună cu fa
milia in capitala Mytilene împreu
nă cu ceilalți frați dintre care La- 
richos va ocupa un loc de vază 
printre nobilii orașului in Pryta- 
wiaon. Anii de maturitate sint 
deceniile ultime ale veacului al 
șaptelea. Căsătorită cu un om avut 
din iniuta Andros de origine, va 
avea a fiică ce va purta numele 
mamei sale Kleis, căreia ii na adre
sa renuri da caracter matrimonial 
sapiențiaL

SAPPHO, POETESA

Pe insula părinților ei i$l află tăi
nuit mormintul ce face din Lesbos 
pină astăzi ținut faimos.

Sappho, alături de Pindar, Alk- 
man, Stesichoros. Alkaios Anakreon, 
Ibykos, Simonides ți Bakchylides, 
face parte dintre cei nouă clasici ai 
melosului liric elin.

Opera sa, după mărturiile vechi, 
cuprindea nouă cărți de melosuri 
lirice pe lingă altele de elegii 
epigrafe, iambi și monodii. In epo
ca alexandrină au fost adunate fi 
codificate multe dintre ele. Ceea ce 
a ajuns pină la noi. inclusiv noile 
fragmente găsite in ultimele dece

nii, sint în cea mai mare parte cu
prinse in traducerea de față, lu
crată după ediția bilingvă a lui 
Max Treu, din colecția de texte 
clasice, Tusculum, Ernst Helmeron, 
Verlag, Munchen 1963.

Veacuri de-a rindul rostirea ta 
poetică a fost socotită de inaltă ri
goare și seriozitate pină cînd co- 
medianți de mai tirziu le-au pus 
la îndoială. Aristotel și Salon o 
prețuiesc in egală măsură, iar din 
secolul trecut, cînd textele reapar, 
melosului sapphic îi este recunos
cută candoarea și caracterul sacral 
din origini.

Ceea ce transpare in primul rind 
astăzi din aceste versuri este o 
adincă viețuire in sînul naturii. 
Sappho cunoaște din aproape toată 
flora mirositoare a insulei natale, 
de la trandafir la firul de iarbă, de 
la lotus la asmățuie, de la vrabie 
la vultur și pescăruș. Nenumărați 
poeți au tradus șt aa poetizat pe 
seama acestei strofe celebre plină 
de liniște și singurătate : „Apune 
luna de acum / Și pleiadele. Mie
zul nopții / A trecut și vremea 
așteptării l Eu singură adormu.

Sau această strofă reluată de în
săși Sappho de cîteva ori : , Stele
le împrejurul frumoasei Selăne ! 
Iși tăinuie toate fața strălucitoare 
/ Cînd plinătatea ei puternic 1 Lu
minează pămintul".

Sappho in melosul ei păstrează 
rostiri populare mai vechi, obser
vații asupra naturii pe care le preia 
întregi in cuvintul ei, așa cum și 
Pindar o va face. Noutatea ei pro
vine din puternicul simț asupra 
tradiției. Și oare nu-i aceasta ca
litatea esențială a poeziei pildui
toare din toate timpurile ?

sappllo
Din Cartea mtll i)

Cea ru pirul pestriț nepieritoare Afrodita 
Capita isteață a lui Zeus pe tine te chem 
Nu mi îngrijora, nici lega cearta
Dc inima mea cînd te strig

CI vtna alei : dacă vreodată
Ai auzit strigarea glasului meu
Cubaară iarăși lăsind casa de aur
A tatălui, vina

•
Pe carul frumos căci mersul tău
Iutile păsări il poartă peste pămintul 

întunecat
Cu aripi tuțelegătaaro In rotocol
Din maltol cerului prin aerul mijlocitor

lepede ajungi, tu. o fericită
Rixiad eu fața celor nemuritori
Întrebi re as pătimit iarășL
De ce tartei te strig

Și re bui darear cel mal mult
Să-mi plinească, cine-1 Peitho
Cel eărofa iarăși trebuie să dărui iubirea ta, 
Ctox Supta te nedreptățește ?

Căd tacă fugi da tine acum, curînd te va 
fugări 2),

Iar 4e na primețte darul, curind se va dărui 
Iar da un iubeț to curînd va iubi

" f i vtee.

Tu« la mtac ri aram, de greul grijii
Mă dnieagă tor dorul Inimii 
lasptac0 «-I ai-mi fii mie 
htorvmi tamaătoare

Ș Acestei edi tachinați Afroditei Poikilotro-

cecn ce nu dorește «ă i ae Intim p le, este cerere 
negativă. Este invocată zeița să-și ia fața su- 
rizindă *1 pe mersul rotitor al păsării (în greacă 
strutoa — înrudită eu vrabia) să coboare dintre
nei ta preajma îngrijorării eL Prezența zeiței 
va taeenma și grijile poetesei : dragostea ei va 
fi primită.

Valoarea odei constă In această suprapunere 
de acțiuni : tn timp ce este îndreptată ruga și 
dofatadeste de îndată un răspuns. între țese rea a- 
r urru de dublă complinire o vom regăsi și in 
Prndar. Dragostea cere răspuns : tn prezența 
miei dragostea se tm plinea te. de rine dialog. 
Ea te tot ceea ©e Sappta tai dorea cu putință 
do Împlinire dar care nu se poate aidoma in- 
t imp La fără invocarea zeiței tutelare. Acest text 
axează lirica sapphică intr-o ordine superioară 
de plăsmuire.

*) Versurile sint scurte fi ar suna cuvint cu 
anint așa :

Cue fuge va fugări, rine nu ta darul va 
dărui,

Cine au iubește va tata, va fi roustrtos la
Iubire.

*1 Simachofl împreună luptătoare. cuvintul fi
nal arată încă o dată slăbiciunea ființei umane 
de-a duce singură luptă cu puterea interii.

Astreie împrejurul frwtoaaari tone 
Iși tăinuie toate fața atrăluriteare 
Cînd plinătatea ei cel mai puternic 
Luminează pămintul

*) Una dintre cele mai frumoase strofe ră
mase de la Sappho. O puternică magme cosmi
că asupra Se lenei Clnd tana e plină, stele > 
celelalte iși tăinuie lumina propne jur împreju
rul ei.

Din cer pogoară.
Vina in templul sfint dta Creta 
împrejmuit de grădina curată a i 
Cnde străjuiesc altare
Ce varsă miroase de Ubanan

Răcoroasa apă murmură npur
Pe sub crengile merilor
Trandafiri înmuguriți umbresc tocul 
Cutremurindu-și franzele dertande 
Ce s-au deschis.

Descrierea de aici este apropiată de ren d n
Xenofon. Anabasis V 3.11 unde se vorbește 
despre sanctuarul Artemi de L

O livadă pe aproape, pășunea eaitor 
Gătită pestriț in podoaba Doritor 
De primăvară, miroase blinde 
Varsă floarea de Anii

Vino incoronează-ți fruntea Krpris
Ca in cupele de aur. ca dar 
Nectarul sărbătorii bucuroase 
Să ne fie încredințat

Unii își doresc oștiri de cal.
Alții oștiri pedestre
Sau oștiri de corăbii
Anume ca bunul cel mai de preț. 
Eu însă ceea ce ține de iubire. *)

H Iubirea mai presus de avuție, revine și to- 
tr-o poemă a lui Alkaios.

Nu există nici un drum spre marele Olimp 
Pentru oameni.

*) Originea scepticismului elin și aid trebuie 
găsit, In acest vers sapphic.

Tălmăciri, prezentare 
și comentarii de

IOAN ALEXANDRU

Fecioarele cîntă in noapte 
Pină ae crapă de ziuă 
Tie și prietenilor miresei 
Cintece de iubire. 
Deșteaptă-te tînăr mire 
In zori vei merge la prietenii tăi... 1)

’) Sfîrșitul cărții întîia cu acest îndemn epi- 
talamic.

Din Cartea a doua
Eros mi-a cutremurat simțirea 
Precum un vîntputernic stejarii de pe 

munți.

J) Imaginea amintește pe Heisod din „Lucrări 
și zile“ v. 509. Se crede că-i un izvor comun 
orphic această imagine a stejarului mai degrabă 
tracic decit elin insular.

Pe toate drumurile 
Ulcioare șl cupe 
Și miros de mir și ras le se răspindeșie 
Femei virstnice strigă eleleu
Și toți bărbații cu glasuri puternice strigă 
Paiaa săgetătorul cintăreț
Măriud pe Hector șl Andromache egalii

zeilor.

*) Un fragment amintind scene din TI ia da 
C?4,265—321) scena aici insă nu-i epică. Poate 
fi vorba de sărbătoarea unei nunți in Mythlene, 
orașul natal al poetesei.

Măsura versurilor în cartea a doua este In 
penlametri daktil, patrusprezece silabe sap- 
phice.

Din Cartea a treia
Cea ea brațe trandafirii <) Charită fiică sacri 

b Iui Zeus vino.

*) Cartea a treia este compusă în versuri sap- 
phice de 16 silabe mai tirziu numite marile As- 
klepiade.

Intr-un epitalam revin aceleași atribute ale 
Charitei ; și Sappho ca și Pindar preiau anume 
atribute devenite tradiționale, acordate zeilor și 
eroilor. Originalitatea, dacă se poate vorbi de 
așa ceva, la cei vechi consta în puterea de a 
rămine in spiritul înaintașilor, de a asimila ex
periența înaintașilor.

Iar dară ai murit s-a terminat totul 
Mnemosîne ') (aducerea aminte) nu te mal 

caută 
Nici dorul3), după ce ai dispărut 

Căci de trandafirii din Pierias nu ești 
legat

CI nevăzut te duci In casa lui Hades 
Rătăcind neputincios, 
Umbrelar prietenoase asemuindu-te.

*) Mnemofiine. aducerea aminte, fiind condi
ția supra viețuirii ca ji la Pindar.

’l Potos este dorul după cei morți- cuvint ar
haic ce revine des in elegii ?i epitafe.

Trandafirii din Pierias rint In Olimp ta Ma
cedonia TraricA Aid locuiesc muzele ți poetul 
care nu are legărură cu acest loc sacru nu are 
z^a o șansă de a scăpa de Hades.

Feciaarele ere taxe altădată ca prinse 
la bură eu pasul nsar măsurat 
la jurul altarului abia auagiud
Btadete tartari ta floare

*) E-sîe vorba despre hora cretană ta jurjl 
aanmmruh& legată de culesul florilor. Pindar 
i ta tesle fi ri mtr-ua fragTrwnt dupre. această 
trate pe.

*> Ura țfcntre cele mai cunoscute rirtrfe ale 
anLxh.tâJ.'i. tradusă șa recradosă ta auua limbi, 
de atita poeț: vearun de-arLndul •

*• Ora de aic a IrMC. txadxsă cu pri-
vegber-.i de exeget Vemil ar fi : Miezul
nopcxi a trees- a^ptărn-

Multe Eumata de risltoe >
Si de ti ■ ud■ firi

Mirositoare ■ ^rui gitatei

Si eu mir ttritartar

Și cu uftri prtorta

Nu-i ering sarrn unde primăvara 
Si ii răcuae ciur ere

*) Versuri fragmentare din cartea a 5-a. a- 
mintind sărbătorile de primăvară și Cringul sa
cro de la Colonos sau El is, descrise de Sofoclr 
și Pindar.

Acum între femeile Lidlene !)
Strălucește precum după apusul soarelui 
Luna întărltoarea prospețimii trandafirilor 
întrece in lumină toți aștrii
Răspindindu-o peste marea sărată
Ca și peste livezile florilor pestrițe

Unde se așterne rouă și frumosul.
Înfloresc trandafirii
Și gingașul asmățui *>
Și lotusul de miere Iși desfoliaza mugurii 
Adesea călătorește.
La Attis cea prietenoasă cugetă
Adesea cu dor
Vino la mine, strigă ea
Dar marea cea vuitoare
Ce ne desparte nu aduce chemarea el.

’) Cercetătorii înclină să creadă că acest imn 
este adresat unei zeități cu nume atributiv A- 
signata.

2) Floare din familia cerofolium.

Către copila Rich n
Astfel mi-a vorbit mama :
De o mare podoabă pentru o tată 
Este peste șuvițele părului sburdalnic 
O bendiță de purpură
Minunat este astfel
Iar dacă părul este blond
Mai luminos decit arderea
Făcliei apare

Este vorba <3e fiica poetesei care purta nu
mele mamei acesteia, Kleis.

In casa In care slujesc muzele 
Să nu ie audă cîntare de jale ])

’) Threnoi ; unde-i prezentă Muza sS nu se 
bocească, să nu fie tinguire.

Este un sfat către fiica poetesei.

Ipithalamia i)
Precum dulcele măr
Ce se pirguiește sus în pom 
Pe cea mai inaltă ramură 
Este uitat de culegători, 
Nu a fost uitat cl nu l-au 
Putut ajunge 1

*) Cînteoe de nuntă

Așa cum floarea de hiacint
In munți lingă coliba păstorilor
Este culcată sub pașii lor,
Dar rămine floarea de purpură

Iar pe țărm este floarea de mazăre
Cu fructe de aur

Luceafăr de seară, aduni totul
Ce luminosul Eros a împrăștiat
Aduci oile
Aduci caprele
Aduci fiică la mamă -

înger al primăverii, sacră cintătoare, 
Privighetoare

Sus poarta cămării
— Hymenaios
Ridicați bărbați constructori
— Hymenaios
Precum zeul Ares se apropie Mirele
Mai mare decit marii bărhați

Cu cine să te asemui mai frumos, mire ?
Cu lance domoală te asemui cel mal mull

Norocos mire, nunta ee o doreai
O sărbătorești acum, mireasa ce o doreai 
Este a ta

Chipul tău este bucuros mireasă,
Ochii tăi blînzi,
Fața gingașă strălucește scăldată
De iubire.

Bucurie mireasă, bucurie mire.

Feciorie, feciorie. încotro te grăbești ? 
Fecioria : mcicind nn mi mal întorc

Luceafăr de aeară. lumină a nunții 
(Hymenaios) 

Dintre stele tu cea sal frumoasă

AHc îraomrr.ic
Adormitorul Eroi iarăil mă îlnează 
Dulce axaur. T ueimblinzită vietate ^).

T Ghkypikroa — dulce amar, celebra definiție 
date Eresului de Sappho.

Erpelan — fiară, animal, neLmblinzitâ sălbă- 
tiounc- •

Să-ți dure«ti ceea re-i drept ți frumos 
Si limba ta cele rele să nu le rostească, 
Atuuri ochiul du te va rușina.
Ci despre dreptate vei spune

Fragmentul pare a proveni dintr-un epitalam 
remarcat de AristoteL

Veniți aici Muze, lăsați casa de aur !

Pestriț se împodobește acum pămintul 
Cu coroane de flori
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