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1 leu

u ne putem închipui literatură care să 
aspire la statul în muzeu, oricît de mult 
ne-ar interesa muzeele; nu putem în
țelege o literatură care să se hrănească 

exclusiv din trecut, oricit i-am respecta; șl, 
oricît am venera pe cei morți, pe cei vii ji iubim 
sau ii detestăm, reacția față de ei fiind una vie, 
activă. Este evident că o literatură națională nu-și 
poate ignora trecutul național, dar este tot atit 
de limpede că viziunea asupra trecutului trebuie 
să fie una actuală Vorbind despre strămoși, ne 
recunoaștem în el, vorbim despre noi înșine. Alt
fel devenim thanatofili, ne pervertim gîndirea. 

fără îndoială, calea cea mai firească spre a 
vorbi despre noi înșine este însăși zugrăvirea 
vieții actuale, a vieții celor care-o trăiesc lingă 
noi și in același timp, cu noi, a noastră înșine. 
Aceasta presupune, în mod logic, receptivitatea 
creatorilor la spectacolul lumii din jur, interesul 
civic față de evenimentele actualității, implicarea 
in aceste evenimente, altfel spus, atitudinea ac
tivă, luptătoare, incompatibilă cu indiferenlismul 
sau blazarea. Marii creatori, artiștii in generat, au 
avut totdeauna o sensibilitate care depășește pe 
cea comună, un temoerament puternic, ardent, an
tene fine și multiple in receptarea realității și in 
sesizarea sensului evenimentelor. încărcătura afec
tivă și finețea sensibilității lor duc, nu o dată, 
la „presimțirea" unor acte sau evenimente pe 
care omul de rind nu le-a putut întrezări. Crea
torii veritabili posedă o disponibilitate specială 
de intuire a viitorului iar rapacitatea lor de 
selecție și de generalizare pe căile specifice artei 
merge adesea mină-n mină cu prognozele oame
nilor de știință sau cu deducțiile filozofilor. L’n 
mare artist iși devansează de regulă, epoca, el 
vede mai departe si mai limpede. Simțurile sale, 
deși ea număr sint egale cu ale tuturor, sint mai 
ascuțite și în stare de performanțe superioare. 
Coardele sensibilității Ini vibrează mai adine, mai 
grav și, dacă acestei puteri de Impresionabilitate 
ii corespunde și o mare energie expresivă, pre- 
mizele durabilității operei au și apărut. Nicio
dată marii scriitori n-au fost empirici, tranzlaiori 
terni de evenimente fără semnificații și zugravi 
de tipologie pedestră. Un mare artist este un 
demiurg care, in afara lumii cunoscute de noi toți 
și plecînd de la ea, Ivește propria-i lume, înso
țită adesea eu mai multă viață și cu mai mult 
adevăr decit cea reală. Este vorba, iu fond, de 
ceea ce numim in mod curent transfigurare, fără 
de care aria nu se poate legitima. Marea artă 
presupune, în același timp, capacitatea de stră
pungere a realității prezente și de Intuire a celei 
ce urmează, și o atare capacitate dă temei moral 
atitudinii creatoare. Ea se însoțește totdeauna cu 
dezbaterea amplă, adîncă și inspirată a eveni
mentelor, de înfățișarea unei umanități veridice 
ji complexe, incompatibile cu unilateralitatea sau 
schematismul In felul acesta se realizează, in 
cel mai fericit mod, finalitatea educativă a lite
raturii, adică edu’area cititorului în spiritul dece
lării adevărului și al valorilor etice superioare 
împotriva falsificărilor de orice fel, fie îdilizante, 
fie negativiste. Căci, împotriva scepticismului 
estetizant care, aplicat cu dogmatism, a dus de 
atitea ori la sterilizarea artei, literatura mare nu 
se poate desprinde de suporturile morale. Bănuim 
că trehuie să fie profund îndurerat un scriitor 
care are presimțirea sau convingerea că toate 
eforturile sate n-au făcut să vibreze cu nimic su
fletul semenilor săi. Artă fără ecou moral? Nu 
cumva ne aflăm in situația naivului porumbel 
care, auzind că aerul ii împiedică zborul, a prefe
rat vidul, căztnd la prima zbatere de aripă? Exis
tă, desigur, scriitori și opere fără ecou, dar pot 
fi invidiați? Și, mai ales, se poate lua în serios 
intenția, premeditată, a purei gratuități? Gestu
rile de frondă ale unor scriitori care-și fac din 
gratuitate un program estetic sint o probă de com
portare juvenilă. Nu-i nevoie de multă perspica
citate spre a ne convinge că însăși această pre
tenție este un scop și că, de multe ori, la mijloc 
se află o anume doză de ipocrizie, culpabilă sau 
nu. Cu asemenea paradoxuri, se știe, „indiferenții" 
reușesc să trezească interesul pentru Ideile lor, 
sâ capete prozeliți, să aibă ecou. Probabil că 
exacerbarea eului, tendința ostentativă de origi
nalitate*  într-o epocă în care se pare că nimic nu 
mai poate fi nou sub soare dau naștere unor ase
menea excentricități a căror expresie, în planul 
creației, nu se poate sustrage legilor perisabilității- 
Slujirea neinspirată și neindemînatică a marilor 
probleme actuale de către unii ’
nu poate duce la excluderea 
autentică, după cum adoptarea 
tării și neangajării nu adaugă 
talent. Dar indiferența, izolarea, 
totdeauna la sterilizarea talentelor 
promițătoare chiar, in timp ce receptarea actua
lității și slujirea marilor idei constituie, din tot
deauna, climatul cel mai fertil pentru cultivarea 
și împlinirea vocației artistice autentice. Lecția 
marilor maeștri ai scrisului, din trecut și de azi,

scrittori mediocri 
lor din creația 
indiferentei, izo- 
nimic lipsei de 

neangajarea duc 
celor mai

Pompiliu Mareea
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„In literatura, graba strica 
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Clipa eternității
Volumul lui Paul Anghel, inti

tulat „O clipă in China", e 
gîndit și scris in urma unei 
călătorii de o lună, sub 

forma — după cum îl arată subtitlul 
— a unui „eseu despre eternitatea 
culturii chineze".

S-au scurs mai bine de trei veacuri 
de Ia Cartea și Scrisoarea — intitulate 
mai apoi Jurnal de călătorie — a spă
tarului Milescu, primul călător român 
în acele ținuturi depărtate de la Soare 
Răsare ce nu și-au întrerupt niciodată 
legătura cu Apusul, încă de la renu
mitul Drum al Mătăsii din Antichita
te ce ajungea pină la Roma, purtînd 
pe cămilele sale porțelanuri, irfăta- 
suri, jaduri, cloisoneun și tot felul de 
obiecte prețioase, neobișnuite, de ne
reprodus. Pe tot parcursul' timpurilor 
Țara Chinezilor (sau Chitailor) s-a

păstrat pentru Europa ca un tărîm 
miraculos, extremitate și culme a unui 
întreg Orient mirific, de vis, al unui 
imaginar care se pierde neconturat și 
la nesfîrșit, așa cum atît de sensibil 
avea, s-o exprime Paul Valery.

încercările de a o cuprinde și înțe
lege, trecînd de epidermica influența
re și vrajă a unor simple teme „exoti
ce" și tehnici de prelucrare a porțela
nului, lacului — așa numitele „chinoi- 
series" — s-au dovedit extrem de di
ficile. Chiar astăzi, Peter C. Swann 
consemnează în studiul său detaliat 
despre pictura chineză : „Occidentul 
nu are decit o idee foarte rudimentară 
despre pictura chineză".

Nina Stănculescu
Continuare în pag. a 3-a
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JURNAL DE POET

Epifania (ii)

Hermeneutică și semnificație
la Mircea Eliade (ii)

geneza semnificației 
e confundă la her- 
neneutul român cu 

?unoașterea. poate 
mai bine spus cu recunoaște
rea unei ontologii implicate 
în totalitatea documentelor 
etnografiei religioase și cul
turale. Ceea ce duce la ipo
teza spiritului uman deschis 
unor ..intuiții fundamentale" 
de natură să definească si
tuația existențială. poziția 
omului în cosmos. Omul își 
constituie, prin însuși acest 
fapt, o adevărată viziune cos
mică alcătuită din niveluri, 
spații și timpuri „absolute", 
considerate ca singure „re
ale", „adevărate". Aceste teze 
apar Încă în lucrările de ti
nerețe și marile sinteze ul
terioare nu fac în esență de
cit să Ie verifice și să le dez
volte.

Mircea Eliade postulează — 
și nu vedem cum el ar fi pu-

tut proceda altfel — existen
ta unor experiențe spiritua
le primordiale, elementare, 
spontane, care se confundă cu 
primele revelații sacro-me- 
tafi2ice ale umanității. Situa
ția omului în cosmos și con
știința acestei situații sint 
rezultatul unor acte contem
plative și reflexive primor
diale: descoperirea unor „spa
ții" sacre situate și identifi
cate în bolta cerească sau în 
teritorii 
,,semne".
care devin hierofanii, etc. De 
unde rezultă că semnificațiile 
se nasc „spontan" în menta
litatea primitivă, că originea 
lor nu este — ca să ne ex
primăm astfel — „genetică" 
sau „fizică", ci doar rezulta
tul unor „creații" ale spiri
tului. Multe din acestea nu 
sint decit produsul „limbaju
lui". Dar nu în sensul teori
ilor despre originea miturilor

consfințite prin 
ritmuri cosmice

ca 
ci

„maladii ale limbajului", 
doar al capacității sale de 

creație a unui univers ima
ginar, plin de creații fabu
loase, para-mitologice, 
poetice. In orice caz, 
mai veche potrivit _____
există un primat al teoriei în 
societățile de tip arhaic este 
reluată, amplificată și conso
lidată printr-o raportare la 
principiul ontologic al sem- 

. nificației : spiritul uman nu 
poate funcționa fără a des
coperi și recunoaște semnifi
cații. Conștiința conferă sem
nificații în mod organic și 
originar. Orice acțiune profa
nă trebuie să primească și un 
sens (sacru, etc.). Orice act 
de repetiție implică un com
plex de semnificații, iar sem-

para
te za 

căreia

Adrian Marino

Continuare in pag. a 7-a

Sufletul tău e-un amazon
Ce-și pune pălării cu fulgi de struț, 
Cizme de lac, minușă, pantalon 
Și'ncalecă pe-o cumpănă de puț.

Sufletul tău e-o mița aurie
Ce se mindrește-n mers ca o panteră 
Ca să vineze șoareci de hirtie
Și zugrăviți, vitei de dromaderă...

Sufletul tău e-un astru in exil 
Ce ca să dea o veșnică lumină 
Are nevoie, zilnic, de fitil 
Și de alcol. petroliu sau benzină.

Sufletul tău e un florinte
Ce sare prin copaci cu bucurie
Și vrind să caute nu-și aduce aminte 
Cum ii incepe vechea melodie.

Sufletul tău e-un iepure rănit 
întors acasă noaptea din cărare 
Se crede om și caută, uimit 
De lipsa cheilor din buzunare.

Sufletul tău e o madonă
Care lăptează rumen, plin, la țițe 
Un Christ strein de Biblia slavonă 
Cu mini de ghips, cu carne de lărițe.

Sufletul tău e-un parc cu o intrare 
Unde mereu se-ascunseră subt brazi 
Indrăgostifii toți și-n care 
Se mai preumblă-mbrățișati și azi.

enerablla instituție care 
Veste Academia Republicii 

Socialiste România și-a în
cununat rodnica-i activita

te înscriind pe frontispiciul ei, la 39 
martie, împlinirea a o sută de ani 
de neîntreruptă activitate, dedicată 
culturii poporului. Chiar de la înce
puturile ei, care sint mai îndepăr
tate, ea a preluat și amplificat un 
vrednic îndemn care, încă din a 
treia decadă a secolului al XlX-lea, 
fusese formulat in cuvinte dintre 
cele mai mobilizatorii : „mintea, 
mărită nație daro-română. îs Banat, 
țara Românească, Moldova și 
Ardeal, — mintea 1 Cind te vei 
lumina cu învățătura și cu lumina
tele fapte bune te vei uni. mai alea
să nație ca tine pe pămînt nu va fi 
înaintea ta".

Inițiativa înființării ei aparține 
Locotenenții Domnești care și-a 
legat astfel numele de unul dintre 
cele mai importante acte ale istoriei 
României moderne. Intr-adevăr, la 
12'24 martie 1866, C.A. Rosetti. mi
nistru, a prezentat un raDOrl pentra 
înființarea unei societăți literare 
române, alcătuită din membri aleși 
din cuprinsul tuturor provinciilor 
locuite de români, cu scopul de _> 
da tării, într-un timp cit mai apro
piat, cele două columne ale iemnlo- 
lui literelor : gramatica si di-țfoga
rul limbii române". Acestea erao 
necesare pentru că în mijlocul preo
cupărilor de reforme regeneratoare

__ plecat dintre noi abia sosit 
un mare poet, un suflet uriaș 

plâpînda sa alcătuire, 
Daniel Turcea, despre care 

am scris săptămina trecută un articol 
pe care l-a ascultat, la dorința-i pe 
patul de suferință. Cele șapte 
poeme publicate la cererea lui în re
vista Luceafărul, rostite surorii sale in 
ultimele zile de viață sunt, ca și Ane
monele lui Luchian, un testament de 
excepțională valoare spirituală în li
rica limbii române, care pășește cu 
atita invizibilă și sigură și înceată 
jertfă de sine către universalitate.

Sunt cel puțin trei cărți rămase 
după geniul său, două publicate, din
tre care Epifania este fruct matur de 
sine stătător, alături de cărțile cele 
mai bune apărute în ultimele decenii 
la noi.

înainte de a se fi știut atins de boala 
ce i-a grăbit și i-a împuținat zilele, 
s-a știut cinci ani buni atins de bu
curia spiritului, de haosul creator la 
care au vibrat sufletele celor mai de- 
licați și senini copii de geniu ai Eu
ropei. Călca fericit pe acest pămînt 
care începuse să ardă a Patrie sub 
pașii desculți ai lacrimilor sale scăl- 
dați in aura bucuriei. O plecare ca a 
lui nu trebuie deplinsă ci fericită. 
Cum spune un vechi cintec românesc 
ce fericește colea celor asupra cărora 
nu moartea are de spus ultimul cuvînt 
ci viața renăscind sub aripile iubirii 
nepieritoare. Poate că de v ir sta lui 
Daniel era păstorul din Miorița cind 
stelele pe bolțile de primăvară au în
ceput să-și transforme lumina rece in 
căldura făcliei mistuitoare de sine și 
Eminescu tot pe atunci iși încropea pa
tul de nuntă din crengi de brad ca un

loan Alexandru
Continuare in pag. a 3-a
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Comeliu Alba

BUREBISTA 2050

Simbolul vechimii
• •și măreției vieții de stat

la români
CONVORBIRE CU DR. ION HORAȚIU CRIȘAN

— Stimate tovarășe Ion Horațiu 
Crișan, în ajunul Congresului al 
IX-lea al P.C.R. am avui prilejul să 
stau de vorbi cu dumneavoastră in 
neuitata ambiantă a cetăților dacice 
de la Grădiște și am consemnat in- 
tilnirea în reportajul meu România 
— pămînt de civilizație și sinteză. 
Cred că titlul (care a devenit ulte
rior și al- primului meu volum de 
publicistică) mi-a venit in gînd 
chiar acolo, ascultindu-vă povestind 
epopeea dacică, evocată sub cerul 
acela care acoperise atita istorie și 
pe locurile călcate odinioară de 
oștenii Iui Decebal. Încă de atunci 
erați angajat în efortul de desci
frare a celei mai semnificative și 
impunătoare figuri aparținind isto
riei antice a poporului nostru : 
Burebista, Peste mai bine de un de
ceniu ați dat la lumină cartea pe 
care Paul Anghel a numit-o pe 
bună dreptate „O nouă Getică", 
fiindcă nici o altă scriere arbealo-

Neobosita căutare a luminii
x n cenaclurile acelui oraș universitar neasemuit în Transilvania — Cluj-

I Napoca, vocea nervoasă a unui copil derutat cucerea odinioară asistența 
cu un torent de imagini complexe și ritmuri amețitoare. Au trecut mai 
bine de cincisprezece ani de *...................................'

Ulmeanu are loc abia in 1979. Apariția 
hihnarii de poezie.

atunci și debutul editorial al lui Radu 
volumului Patinoar este o bucurie pentru

Continuare in paj. a 6-a
Gheorghe Pituț

gico-istorică, de la Getica Iui 
Pârvan, n-a mai reușit să treacă 
„rampa" specialității și să acționeze 
asupra conștiinței publice așa cum 
s-a întîmplat cu Burebista și epoca 
sa. Cartea dumneavoastră se rin- 
duiește deci in șirul acelor lucrări 
în care se oglindesc conștiința unei 
epoci și efortul unui popor de a se 
Înțelege mal adine pe sine însuși, 
încununată cu premiul „Vasile Pâr- 
van" al Academiei, ea a cunoscut 
două ediții succesive și după cite 
știu pregătiți acum pe a treia, O 
ediție in limba engleză a aparut in 
Editura Academiei și sint sub tipar 
ediții în limbile germană 
maghiară. Aș dori să aflu de 
dumneavoastră 
succesul acestei 
secretul acțiunii 
lui nespecialist.

— Burebista, pînă la apariția a- 
cestei cărți, constituia in conștiința 
nu numai a maselor din această 
țară, dar și in lumea științifică, o 
personalitate înscrisă în parametrii 
legendă — mit. Din rațiunea, oare
cum explicabilă, a carenței izvoare
lor literare, pentru că nici una din
tre scrierile ajunse pină la noi nu 
ne dădea nici cele mai vagi indicii 
despre personalitatea fizică a aces
tui mare rege. Este adevărat că in
scripții ca aceea de la Dionyssopolis 
(Balcicul de astăzi) îl numea clar, 
răspicat „cel dinții și cel mai mare

Și 
la 

cum vă explicați 
cărți Si care ar ii 
ei asupra publicu-

Convorbire consemnată de 
Dan Zamfirescu

Continuare în pag. a 8-a



u Itimele versuri, postu
me, ale lui A.E. Ba- 
consky. intrigă prin
ușurința cu care par

a se lăsa descifrate. Motivul lor
poetic central transpare indată 
sub imaginea „corăbiei nebuni
lor", căci la ea ne trimite titlul 
și o vedem chiar figurată pe 
copertă de o gravură reprodu
să din vestitul text satiric, pu
blicat în 1494. Și simbolistica 
e clară ; Berlinul occidental, 
unde autorul, primind o bursă, 
a trăit aproape un an, ar fi fai
mosul „Narrenschiff", cvinte- 
sență a societății de consum, 
opulentă, plictisită și fantas
tă, pornită intr-o călătorie fără 
țel, cu inevitabil sfirșit catas
trofic, datorită gusturilor $1 
apucăturilor demențiale pe care 
le manifestă pasagerii ei.

Lipsirea eventualelor exegeze 
de orice echivoc e împinsă și 
mai departe. Cititorul are, așe
zate față-n față, pagina de jur
nal, cu impresii notate pe viu, 
iar alături „transfigurarea" 
acesteia in poem.

Atita limpezime începe să de
vină suspectă. Cunoscind cită 
Încredere acorda regretatul Ba- 
conski criticilor și cum era me
reu dispus să-i trateze „de sus", 
8-ar putea să le fi in tins o 
cursă, urmărind acum ironic, 
din regretul umbrelor, unde a 
trecut, dezamăgirea lor pentru 
că nu au ce „decoda".

Practic, lucrurile nu stau alt
fel. într-o neostenită căutare de 
originalitate autentică, atunci 
cind prea numeroși confrați ai 
săi umblă după tot soiul de mi
turi cețoase, Baconski a intuit 
modernitatea unei poezii direc
te, cu referințe aproape nemij
locite la chestiunile social-poli- 
tice arzătoare ale epocii noas
tre, cultivînd o lirică voit jur
nalistică sau polemico-eseistică 
aș cuteza să o numesc. Fără 
teama de a cădea in prozaism, 
el a tras ultimele consecințe din 
anumite convingeri ale sale, 
exprimate înainte : a evita con
secvent metafora pe cit e cu 
putință, a ținti să o realizeze la 
un nivel superior, al întregului 
text.

Impresiile „brute" nu vor de 
fapt să arate din ce s-a născut 
poemul, materia lui originară, 
ci alcătuiesc cu el un diptic. 
Odată lucrurile sînt înfățișate 
sub regimul percepției strict 
concrete, fenomenale. consti
tuind o experiență riguros in
dividuală. Alături intervine pro
iecția lor într-o rețea de re
flecții și cunoștințe culturale, 
transformîndu-le într-o vizi
une asupra unei evoluții uma
ne generale, pentru care Im
presiile notate inițial constituie 
simptome. De o parte avem Is
toria desfășurată pe planul eve
nimentului comun, cotidian. De 
cealaltă, filozofia ei, sau poate, 
exact, schița ciclurilor mari, 
prin care își realizează repeti
țiile semnificative : vîrste ago
nice, apusuri de civilizații, or
biri și halucinații colective. Alt
fel spus, vorbesc paralel repor
terul șl profetul, într-un duo 
sui generis, oferindu-ne amin- 
doi tablouri corespunzătoare 
tocmai felului lor propriu de a 
vedea.

Metafora „cheie", fiindu-ne 
dată din capul locului, intere
sează ce ni se comunică pro- 
priu-zîs, dincolo de ea. adică, 
pină la urmă, cită pertinență au 
observațiile și La ce , arîgigjah- 
ta te a reflecții Iar rerdnc. In 
general remielie făcute aragn 
rontrarieUțUar. ntorturJor 
crete sa*  mecanisme lor at»ur- 
de eu foarte probahâie efecte 
apocaliptice lesne previzibile 
ale societății de consum nu sur
prind prin ineditul lor. Se In- 
tllnesc in eseistica pe această

__ nm m Intimei*  și in 
cazul altor tineri poeți 
de azi, Radu UI mea - 
nu*)  scrie o poezie al 

cărei program estetic vizea
ză în principal actualizarea în*  
drăzneață a viziunilor lirice bla- 
giene, atit de fascinante prin 
modernitatea lor neotradiționa- 
|isi-romantic&. Mai ales in poe
mele aflate la Începutul cărții se 
simte din plin că autorul adoptă 
față de contemplativismul exta- 
tic-panteist al Iui Blaga o atitu
dine fățiș criticistă, menită, de
sigur, să confere interogației 
poetice un caracter mai „realist-, 
mai conform cu psihologia dezi
luzionată a omului contempo
ran : „Dar uită de toate acestea, 
nu mai privi / decit copacul mu 
piatra. Nu ie mira / decit de 
bucata opacă din fata ochilor 
de pe care începe să cadă ■ 
coajă sticloasă. It Așa eale și 
pămîntul. Așa este și inima ta / 
ce bate din cind in cind nebu
nește / Așa sînt creierii tăL 
Așa sînt morții. Așa sînt vrăbii
le. ! i Totul este un aer încre
menit / survolat de păsări ciu
dat cintătoare. 1 Totul este nn 
pămint al unui cer mai al nd 
in care se îneacă aviatorii șt li
liecii."1 (Locul natal). Proecdiad 
astfel, adică im pariind «-ți a re
curge neabătut la larâditaiea 
disociativă, mai departe Badn 
LTmeanu na ezită a ac tem ia 
enumerări aglomerate a căuro- 
funcție trans figwraloare, evi
dent nu acționează ia «ratsai 
■uhlimăriler ideal im Le. ci dim
potrivă. ia acela al deea/ârra 
imninse la limită, tai nea fd icxtl 
„adevărul*  caută a fi au mrftaa 
ci, pur șl iimpiu, expiiox Tra
tația demitizării madnlaâ paetit 
ncoblagian merge ptata a reia te- 
cît intr-un paefa-iaraaLaur pre
cum cel iniitalai Către Qrfci- •*  
ar mărește, pe față, prweiamarea 
anei poetici a ariaalitătii. ta m- 
drul căreia arhetipal itailir al

cronica literară

BACONSKY

«Corabia lui Sebastian>

temi foarte
anumit grad de 
superior jurnal -«sasm»

Cite va. tocim. cifen Wtate 
și rețin atenția prm parter*»  âe 
a particulariza sanbcr-L La Ba- 
comki, metropola, corabi? x - 
bunilor, poartă tei pir.-o»? „ 
foarte mulți Inși stră.r^ pe 
care miragnle fc—ui â-perteb- 
n irizate, născoci more de me? eu 
alte comodități w „gadger- 
uri. i-a atras din 
colțuri Îndepărtate ale globului. 
Poetul divulgă astfel o tkimâ 
surdă a reintegrării, in 
intenselor eforturi chefacț*  »?=re 
a realiza o atmosferă cosmopo
lită, gregară, haotică, atâpine»- 
te viața ca în Roma Anamu-a 
prăbușirii Imperiului, cind mi-
șunau peste tot ața ntim-i 
„graeculi". „Bacterii străine- — 
cum le spune inspirat poetul, 
ei dau orașului aspectul urnii 
„imens abdomen transparent > 
Căruia ochi otrăviți, pindind in 
umbră / ii urmăresc superba di
gestie". E bine observată și in
vidia cuibărită In atitea sufle
te lacome de răsfățul avuției. 
Cu simțul tragicului apare fi
xată conștiința alierității impo
sibil de biruit : „Dar toți știu 
că nu sînt derit larvele b*iă-  
ției streine și că odată fieca- 
re-și va da duhul departe, pe 
limba lui".

O sursă lirică, intens specu
lată, devine dezgustul de cursa 
originalității artistice ; obliga
ția de a inventa mereu altceva, 
mai extravagant, ca să fii băgat 
în seamă, ii stîmește poetului 
o oboseală exasperantă, spiri
tul recoltat împotriva acestui 
exhibiționism obligator iși gă
sește compensații alinătoare. î- 
dentificind mecanismele fabri
cării faimei literare peste noap
te și anulării ei a doua zi. cu 
tehnicile șa maru re barber*.  O 
mostră de hr ww orrac,- exre-

a pa rate electrice, pe benzi de 
magnetofon uzate / a scrie in
relief cu sunetele modulatoru-

7 A
PR

IL
IE

 197
9

< Are Uneai

total dtopref MBăra oL ***

CARTEA DE DEBUT

Un elegiac

modern

compendiu

•.irnj
:><r.rrr

Ion Popa Argeșanu : „Subțire trecere* 1
Editura Cartea Românesică, 1977

• O atmosferă de intimă îărtaltoarv traditionalist! se 
țntilnește in versurile lui Ion Pons Argețanu. F'guri 
frecvente ale tradiționalismului litrul. Rntlna. biserica 
icoana, nnstalțla unui timp ..voievodal-, dealurile pe care 
..urcă toamna", via) sint actualizate de o sensibt’itate 
obișnuită să noteze Îndeosebi materialitatea emblematică 
a m ai a for ei. imaterialul se transformă m semn statornic, 
cuvlntul se comportă ca un obiect stmbnl-.c, care rezumă 
fastuos ldeea : „Am încercat lumina cu fastul unui semn 
I Prin ochi desculț, cuvlntul s-a răstignit In steme. I tn

ca „marele", „cunoscutul", „te
mutul", „celebrul". ..reputatul", 
aplicate cu vădit sens ironic con_ 
fraților poeți, romancieri, cri
tici, ■ eseiști, compozitori sau 
pictori revin necontenit ; ima
ginea hilară a gloriei artistice 
confecționate din nimic e atît 
de insistentă. incit nu poate 
masca sentimentul obsesiv. Și 
atenția dirijată de preferință în 
asemenea zone aje succesului de
rizoriu ajunge aă fie elocventă. 
Ceea ce roade pe scirbitul de 
faima fără acoperire se lasă 
ghicit repede din ironia prea 
stăruitoare, ca nu-și aibă 
izvorul in traume aacunse : „Re
citalul celebfuHa compozitor 
american de origine suedeză. 
Sau poate ir. .* Era prea ce
lebru și mi-a fe-: rușine să în
treb..." (XVIID- -Poetul blond 
și subțire, întors recent din Ma
rea Caraibelor. trece printr-o 
acută criză de conștiință. Aici 
rezidă Insă E-gșSLasec lui. In 
această pe renan e-'ri revoltă. Mi
rul redactor □ va saluta în pre
să—" (XU)_ doi păstori
din Wedding m ^dxitit In sfir- 
yit să-1 aducă ritr-e zi pe prie
tenul lor. pr.-- ■> german, recent 
rtabîlit - W- Ș_av. Admira
tor al lui Hlc^fiuăov. Spracb- 
gedietate. Dată viitoare ne va 
r-.T- us lung pc=s scris cu foar- 

Pe SMcmal Drucfcfehler".
(XX).

K-

Oriraas. asmeva — fieri uni 
satira și 

& Impar»tiri >ă odR •aaiate- 
rxbtxte. tea tanc ztv o
fxre ta doofe
sun. a*  aixi-taia a $ cubaeo 
:uhai. O aoeitaxnteață îm
pinge crisid test exeien-
țiale. ® teirfn i T*  *-o.

■jirepot. ri -jactef ■ 
‘repott JcT'Ajae a îinrae-
T exseSr fa a.^tat P*  ne-

îl m tatei relcriii’e. 
care. st rtadM te waw^ind 
y-rifa dx«*aaiaz ia aki

tear de a man-

Or. S.

Nknlae Cioban, i

S3l

• tataal panfrrse ea ssssâssatatai taotersaar tar a tartara 
fapte obișnuite cu vaLoei >»!*■_--  ere r? : csiar teri, 
deocamdată, a“rma;ia ae J ar.-ec.il Ar
imagini și nu. mamjast. pr.r. -jc-.ui pomfâL Crucea
acestor pocni, oaeuind Litre tr^Tts^. .■r-.-ta “-rx trjea" 
blaglană ți pasta revărsată a iui -.raM
uneori un sens tmr-o conver.ue (Mtearie, T*zâ.  te 
toamnă) sau e pură gra turta te - .Dc-unu rente, ter-o 
sete albă" : „Am căzut pribeag îuikBLt-.'. eu Mnag de rr-_- 
maro“. Inegală, cuprinzlnd $1 te-vLc fac^e — vwKF.ri- 
patriotarde (Iar fulgeră rîmpia. Patria), placheta aemraU 
de Ion Popa Argeșanu afirmă un poet.

Miron Cordun : „Duminica pe drumuri"
Editura Cartea Românească, 1978

• Noua carte a Iul Miron Cordun cultivă, sub aspectul 
solemnității virile, sentimente comune. Nu de absenja 
unei stări lirice suferă aceste poezii, cj de faptul că, atita 
cita există, coerența semnificației nu depășește „bunul 
simț comun" : „N-avem atita tl.np cu noi ) să fim șl 
orizont șl vad / cind norii flămânzesc pe cer / și peate 
norii noștri cad / Bolnavi de friguri. prăpădiți / de 
greul mers al zilelor, / ne vin cu grija lor pe cap > 
de cum am fl și noi de-ai lor. / Ca din pămint. din 
prea mult, vint, / abia țlnjndu-se ne vLn — i și ne-am

• Dintre nenumăratele 
definiții mai mult sau 
mai puțin aproximative, 
mai mult sau mai puțin 
complete, ale limbajului 
poetic m-am oprit la cea 
a lui Johan Huizinga, a- 
decvată unei categorii de 
poeți și nu cu valoare o- 
peratorie generală cum o 
propune autorul, indexați 
sub formula de poeta ar- 
tifex : „Dar în timp ce 
limba vieții obișnuite, ca 
instrument practic și de 
folosință generală, to
cește fără Încetare carac
terul plastic al oricărei 
expresii, și ajunge la o 
autonomie strict logică în 
aparență, poezia continuă 
să cultive intenționat ca
racterul plastic al limbii. 
Ceea ce face cu Imaginile 
limba poetică este un joc. 
Ea le clasează in serii e- 
legante, introduce în ele 
taine, așa încit fiecare 
imagine constituie dezle
garea unei enigme". 
(Johan Huizinga — „Homo 
ludens"). Dar cu un co
rectiv aș spune, nu dez
leagă ci instituie enigme. 
Eleganță a limbii, joc al 
imaginației, incifrare a 
sensurilor sînt concepte 
total ineficace în cazul a- 
numitor tipuri de discurs 
poetic (suprarealfsmul. ex
presionismul etc) dar per- 
f^ct aderente naturii poe
ziei „pure". Nu ora oare 
șl pentru Ion Barbu poe
zia „un joc secund" mai 
pur ? Fără a fi neapărat 
un corifeu al acestei di
recții unele din trăsăturile 
mai sua amintite le In- 
tilnim ai In lirică •) Iui 
Hori a Bădescu. Mai înt îi 
poezia ca efort de pros
pectare a esențelor opn- 
nîndu-se celorlalte de
mersuri al căror scop este 
realitatea imediată: „Ceea 
ce spune / ochiul / e fi
ință 1 / Ceea ce spune / 
auzul / mișcarea ! / Ceea 
ce soune f cuvlntul I as
cunsa trudă de-a exista !“

Aooi investirea cuvln- 
tului cu o aură tainică si 
propunerea enigmei, fără 
a o elucida, de obicei, 
printr-o interogație sus
pendată. „Spun despre 
trupul tău / ceea ce știu

• Prozator al Deltei 
fantastice, dar modem, c 
|i Valentin Șerbu, remar
cabil stilist productiv care 
ne dă acum un opuscul 
cu ..proze satirice"*).  Nu 
fără interes e aici con
templația rece a unei lumi 
mediocre, pe care proza
torul o pune sub un re
flector nemilos.

în „Meditatorul", un 
gestionar iritabil se ceartă 
cu un tinerel slab de în
ger. și U inspăimintă fi- 
„ndcă are impresia că a- 
cesta e amorezat de fiica 
Iji pe care acela o medi- 
teiavă

_Ar-,riwltH" descrie c 
fefernatiJL CiupL

Ia -Fw-gnfr" un to- 
calalor sanitar 23 moles
tează pe Alfoni Cavalco- 
deanu. profesor chel și 
ani» cmind că acesta i-a 
wdus «ora. pe care i se 
pare ei o recunoaște In
tr-o friografi? din casă.

Va oarecare Tepeluș 
ț^.a asn'eta tztularăj e an 

i v^rteaid prie- 
ț; ?*  șpezne că se ▼ 

sLr.jc-.de. Lm pbrtisealâ. 
remsriJb la idee
a mtetnră La circiumă 
ra^atL. Tr.’.irdrea" lta
Lar GinAM cu Gheorgfee 
Văntte este aproape ab- 
tardă. In toc să se retra
gă _ta tas tocai", etan 
proțame CIftnțăa. textilul

• O tortură indtarretă. 
de o tăaoa»^ tortdiiaie. 
cwioataL temerară, oer- 
wervntă. eunnmind doar 
Ladjeijțe aîe coem. a- 
—ancă Dinu Flămănd în 
•tMUai crealM-i bacme- 

E« te l< azi cti u- 
nHie modrme. ade's-ârate 
□roteze ale u~~uhn cn’.ic. 
■asie ce dac iix- ratiierul 
□orzm He Baoowa. de- 
aamfiriiwj : cu nmare 
» ai^KZ^aăe. acow ur.de 
eseveza «e «nă de

j rrr±abduhli.
Această m»că cs densă 

laaadaterc ta aaen lai 
■acavta") este, m prun ui

■tataerate bteMflML 
adtarw la Mfinstafiflha*  
M aaaăte • Xterd ta
rata ta 5term de toarta

Laurentia Cerneț : „Iubirea. Chiap» ți er ta 
Mirirea ți deciderea hii Afior Sfotaf 

£<L-ir< Crrtel .171
• StructuraL tearențâu Cernea este a» umorist care 

face, eu nonșatoetă trural*.  atocalA Autorul ironizează ta 
cărțile sale «w. și Ateatiri tare— atei deopotrivă ticuri 
literare și ale eomnortamentului txXidum. SunerficlaUia- 
tea. In toate manifestările șl cu toate consecințele ei. și 
suspiciunea agresivă, demenți al-malignă, sint ținta proze
lor din recentul său volum. Prima nuvelă nune sub 
semnul ironiei suoerncialitatea sentimentală, care, luaiă 
In serios, poate duce la o ..profesională" risipă de timp. 
Ironia autorului e de sursă 11 vreșcă șj are tot scopuri 
livrești, căci Iubirea... ridiculizează nu attt comporta
mentele vizate, cit posibilitatea de a face din ele lite
ratură de consum, de a epuiza o tehnică și o gamă largă

viata cărților
___ poezia

Timpul 
de altădatâ «.dthifO

numai mtniile / despre 
gustul pielii tale spun / 
ceea ce doar buzele gtiu : 
/ spun despre mirosul / 
părului tău / ceea ce nă
rile știu / despre nașterea 
ploii / Toate acestea le 
spun / Și mîinile / nă
rile 1 gura... T".

Aceeași situație este 
realizată prin racordarea 
unui colan de comparații 
și imagini la o stare e- 
vanescentă, la o impresie 
și nu la un nucleu seman
tic ordonator. Ajșa incit, 
deși fiecare trop în sine 
are o semnificație, re
țeaua lor obliterează sen
surile : „Ca și cum aș 
orbi, / ca și cum țl-aș 
căuta mîinile / cu dege
tele mele bolnave / de in
somnie, / ca și cum vîn- 
tul / în pinza neliniștită / 
a trupului / ca și cum o 
stea /, rece-nflorind / în
verșunata maree !'*  Și to
tuși, în ciuda acestei di
fuziuni a sensurilor, care 
nu este, de altfel, carac
teristică tuturor poeziilor, 
unele, din contră, sînt de
zarmant de clare — se 
poate totuși decela o 
temă obsesională, pe care 
as numi-o a „timpului de 
altădată". Semnul poate fi 
benefic, compensator dar 
cel mai adesea ia forma 
regretului amar : „Ah, 
unde-a fugit / fata cu

mîinile reci și cu pîntecul 
mic și scobit ? / Ah, unde 
fi-a dus I camera cu fulgi 
de lumină / căzînd dimi
neața de sus ? I Ah, 
unde-au pierit / întîmplă- 
rile, / trupul / și țipătul 
cosit ?“ Și dacă in aceste 
versuri este vizibilă și o 
„poză" ludie-estetică, cu 
exerciții de digitație pe 
un motiv cunoscut, în 
schimb, in micul poem 
„Pămîntul — o fiară dor
mind" expresia este me
morabilă. Timpul este 
surprins în ipostaza de 
cruzime a lui Cronos, de- 
vorînd existența : „Pă- 
mîntul — o fiară dor
mind / Pa săre de pra dă 
înaltul / Și noi I la mar
ginea lumii I măsurind 
cu măruntele limbi / ale 
trupului / timpul".

între ecî doi poli ai te
mei. forma ludică si cea 
tragică, poetul desfășoară 
un evantai de nuanțe Insă 
toate subsumabile unul 
semn mereu îndreptat 
spre trecut : „Se duce o 
iarnă, se duce o vară / în 
lucruri făptura încet 
ee-nfășoară : / se duce o 
zi. se duce un an / ne-n- 
chide lumina pe care-o 
știam". Viitorul nu există 
nic măcar ca timp gra
matical într-o viziune în 
care prezentul se retrage 
cu rapiditate în trecut.

Sau, altfel spus, prezentul 
nu există, calchilnd o ca
tegorie a limbii franceze, 
decit ca trecutul imediat. 
Trama erotică este și ea 
infuzată de culoarea 
timpului „de altădată" și 
unul din cele mai fru
moase poeme „Balada gu
reșei Coquette" este re
zultatul convergenței ce
lor două teme ; „Era în
tr-un april, mi-aduc a- 
minte, / prin nouă sute nu 
știu cit... I aveam un su
flet plin de oseminte / și 
îngropat de spaimă și 
urit ; / la hanul umbrei, 
de-i ziceam „Mongolu" / 
cu vinuri vechi cu daml 
și marafet. / veni o oră 
cind mi-am dat obolu, / 
iubirii pentru gureșa 
Coquette. H Ci unde-i 
melcul dulce al urechii / 
dormind în stinsul tim- 
plelor culcuș ? / Și unde 
glasul meu cătînd în 
vechii / poeți învăluirile 
de pluș?" Str&lucita pas
tișă stilistică villonescă 
este indicele unui limbaj 
poetic de gradul doi, pro
to înd nașterea literaturii 
din literatură. Dar cercul 
„poeziei pure" (termenul 
s-ar putea totuși să fie 
cam exagerat în ceea ce 
privește lirica lui Horia 
Bădescu) este depășit de 
un ciclu de balade (Bala
da nesfirșitelor zăpezi, 
Balada voievodului, Bala
da marților, Balada căru
ței de po^tă) in care păs- 
trindu-se eleganța stilu
lui „înalt", limbajul, ame
nințat de sterilitate în 
alte poezi, capătă substan
ță și forță de impact : 
„pe pieptul de șină al ro
ților nalte / asudă cămașa 
păroasă de noapte / și-n 
oasele spițelor arse de 
colb / scrîșnește lumina 
butucului orb“. Horia Bă
descu este adeptul unei 
arte poetice elaborate, 
chiar dacă nu totdeauna 
respectate, pentru care 
existența și creația stau 
sub emblema ,.trudei“k 
față de cuvînt.

Paul Dugneanu
•) Horia B&descu „As

cunsa trudă" Editura „E- 
minescu", 1979.

___ proza

O proză 
satirică 
actuală

îl poartă pe amic prin 
muzeul județean și. ru- 
pr.nj de un elan nebu- 
rsF«c. toat£

<Tnd invitam! 
ftzțr pe- « eSS ta"-anni «i

TotiML na tei anaattâe 
propni*-zi«  cxmuce ex- 
Ckânzâ Valentin Șerbu : 
ele unt. tn general, rte- 
reotipe și se reduc la trei- 
patru scheme fundamen
tale. Certuri intre spți, 
aplanate cu rapiditate 
(rar provocatoare de rup
turi). intilniri bizare intre 
doi inși dintre care unul 
pare penii, pepri sau 
„vederi" de camere pen
tru închiriat. propuneri 
pragmatice de căsătorii 
— acestea sînt schemele, 
reduse neîndoios.

S-ar putea adăuga, tot 
ea un defect, <i mulțimea 
prenumelor de sugestie 
tr.:tologică și istorică, ală
turate unor prea neaoșe 
eognome. vădit artificial. 
Un șir nesfirșit de Sigis- 
munda Șuteu, Adelaida

Tabac, Alaric Scăuneanu, 
Afrodita Grăsoiu. Inocent 
Zăngăneanu umple aceste 
alcătuiri, de altfel, nota
bile. Acest comic exterior, 
păpușăresc, nu este poțri- 
*~t lui Valentin Șerbu. 
P-ne taPnri «re ram cau- 
•i-: ti «Ctiusa
aî.-.: u*or  detectabile.

Mai tntfi. el creează 
ușor protoupuri șt întoc
mește o aimoaferă dintr-o 
singură trăsătură de con
dei. Femeia acestor proze 
este dcăJitoare, iritabilă 
și despotică, energică, o 
Doamnă Chiajna infer
nală. Bărbatul e slab mo
ralicește, prudent și su
pus, refugiat in acele me
diocre evaziuni virile : o 
bere cu prietenii, un film, 
o seară la televizor. în 
acest stat familial, feme
ia este ministrul de fi
nanțe iar bărbatul — un 
umil portărel.

în „Vizita de adio", 
apariție in totul notabilă. 
Valentin Șerbu a surprins, 
cu bun condei satiric, 
mentalitatea retardatară a 
undr indivizi de azi, es
croci, trăitori din bacșiș,

frizeri, manichiuriste, coa
feze și gestionari, sur
prinși nu în exercițiul 
funcțiunii ci cu acel „pun- 
donor" pe care îl dă ba
nul cîștigat fără muncă. 
Aci la Valentin Șerbu, 
sint fotografiau satiric 
mai mulți Grobei, din cei 
pe care Nlcolae Breban 
i-a ridiculizat cu mijloa
cele grotescului. Enor
mele guri căscate, nervii 
stupizi, ideile absurde, in
cultura — toate acestea 
Iși găsesc în condeiul Iul 
Valentin Șerbu un inter
pret pe măsură.

în inventarul palholo- 
giilor mediocre, Valentin 
Șerbu se alătură lui Teo
dor Mazilu (dar fără iro
nie moralistă)) și lui Ion 
Băiesnv mai apropiat de 
jcesta prtn ■curtele er- 
prwa Uiobm*.  de aceea 
«proape imperceptibile, 
care ii aruncă pe eroi în 
neant. Ar fi greșit să 
vedem totuși In Valentin 
Șerbu un simplu satirist, 
chiar și foarte înzestrat. 
Prin două-trei schițe 
(„Enigmă", „Necunoscu
tul", „Camere cu chirie") 
el sare peste simpla sa
tiră a ultimei ore sociale 
pînă la un nivel de comic 
pur, caraglalesc și aproa
pe mecanic care dă citito
rului instruit mari delicii, 
în aceste tropisme pure, 
absurde deși în superficie 
direct-realiste, stă talen
tul acestui prozator re
marcabil.

Artur Silvestri

•) Valentin Șerbu : „VI- 
zita de adio", Editura 
„Eminescu", 1979.
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Descifrări lucide g BACOVi*

strategia privirii. Edițiile 
Anton Pann si Ian Baxbu 
ca si numeroasele artico
le desore ooeti sint rodul 
unei Drivlri doar aparent 
inxhetate. ce-șî suspendă 
sa detaliază emoția sub o 
retină de o acuitate mi
croscopică- Lecturile lui 
Dinu Flămând tempori
zează. pentru a da dura
tă. sentimente le si reac
țiile receptării.

E3e folosesc timpi lunzi 
de expunere, o «oră a 
CTMte'ț'or fină. Inter ore 
tarea »rea să nriodă fi

ziologia țesuturilor crea
ției. bogăția din urzeala 
poemului, și nu doar pe
tele mari de culoare, așa- 
zis simboliste, ce-ți sar de 
la început în ochi. Aceste 
lecturi pot sfi contrarieze, 
după cum pot fi suspec
tate de artificial pe fun
dalul obișnuințelor, com
parate cu portretele cri
tice „la minut" sau cu 
exegezele .-de aparat". 
Ap bote la opera lui 
Baoovia. ele trezesc și 
cultivi acea febrilitate 
a emopei oocțmute, pe

ere © a su pf. ftctalrtățu atunci
me •riwiîri carerteroLOgica. Aamuuă 

■1*  <te e*r-r*Lă_  ta care once detaliu
stere C.să acre eeecxL «oectaculoa. ca in 

XX ca = scfbtma’Jci. :deea tui 
îndreptățire eptcă ta Mărirea și 

Personajul suspiciosul
q perMte ..defectul" com- 
e ai ajungă directorul unei 

nat popular. Că u tind tn orice
doreai de comportament 

ezeează nn acenariu întreg pen- 
seCnL £ tocul p. stupoare, va fl detro- 

proeeaten al anonimelor. ( Condus 
: «i» captivant. Naratorul intră 

tău. simulează aeriozifa t ea
a«r*el  BtracturB comică, ironia nu are osten

tație. tecta pci>~uD Bumj: personajul Alior Sfolag. Autorul 
exagerează itei- atr.buund celorlalte personaje, care trec, 
or.rur*.  ta ronu: te umbră al structurii epice, nume 
tar- --«• mod atlt de transpărem
toch riscă să tevtaă frivole : directorul Petrlcă Dovlecel
Teopomp |sau Teopempt) Pișplș, Angelor Capri foi 
Păștenar. Măceaș, Arthur, tov. FIc, Costlcă Grasu, Tlti 
Mazăre, iov. Gușter. Zărzărlca. Vasile Păsat, II. „Ușodră" 
șl scrisă cu nerv, p rota lui Lau ranțlu Cerneț este 
reconfortantă.

care ne-o provoacă de
veloparea cu încetinito
rul a unui gest instan
taneu. Un prim ca
pitol Pornind de la 
„Plumb" relevă, prin ana
liza la microscop, inabili- 
tătile bacoviene. transfor
mate in virtuozități, „vic
toria prin obsesie asupra 
obsesiilor". demonstrind, 
independent, valabilitatea 
unei idei a lui Gombrich. 
că „tainele succesului sînt 
deseori mai limpede rele
vate. printr-o examinare 
a insucceselor". Aparent 
fastidios, capitolul de is
torie literară Contactul 
simbolist devine o răscru
ce a alternativelor, o son
dare prin factologie a to
porului cu care se con
fruntă Bacovia. ilustrînd 
victoria artistului asuora 
tiranicei tendințe a cuvân
tului șî-a poeziei de-a re
peta ce-au invătat. E uti
lă delimitarea cititorului 
de ieri de cel de azi. a- 
tentă la psihologia recep
tării. Efigia lui Bacovia e 
deosebită de dispozițiile 
mentale ai manifestele 
simboliste. Artele lui poe
tice simboliste, sumare, 
sînt separate de ooezîa 
structural expresionistă. 
Bacovia e smuls bacovia- 
nismului si exegezei ce-i 
rezervase rolul de ..sim
plu zelator dunărean al 
simboliștilor francezi". 
Dinu Flămând diversifică 
întrebările noastre despre 
poet. îmbogățește expe
riența receptivă, printr-o 
expunere diferită a crea
ției. practicînd lectura ea 
oe o chestiune de Prelu
crare și de „îmbogățire a 
minereului". Comentariul 
fluent și expresiv iși con
trolează impresiile critice, 
cenzurind hazardul ecua
țiilor stufoase, copulative 
de ticul ..Bacovia e și 
asta / și asta..."

Doina Uricariu
Continuare In pag. 7-a

Costin Tuchilă
*) Dinu Flămând : „In

troducere In onera Iul G. 
Bacovia". Editura „Mi 
nerva", 1979.
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«Un pămint numit România
chiar așa se numește

pămîntul cu poetul său»
din Caleantr-o zi de primăvară. Mă abat ________

Victoriei spre Piața Amzei și după cițiva 
pași intru pe sub burta unui bloc într-o 
curte interioară luminată de cițiva plopi 

canadieni, intre care și unul cu care îmi făcuse cu
noștință poetul altădată : Gică. îl salut și ridic pri
virea spre ferestrele de la scara C, etajul 4. Doi 
porumbei vineții ca două vinete coapte, grași și im
portanți, sar de colo-colo pe balustrada balconului. 
Asta ar putea să însemne că poetul nu este acasă 
sau că este, cum rareori i se întîmplă de. la o vre
me, singur. Și totuși, văd, fereastra din dreapta 
este deschisă. Soneria clănțăne muzical, se aud pași, 
sînt privjt prin vizor, mi se deschide. Poetul, intr-un 
pulovăr împletit' gros și larg, mă întîmpină „cu ve
derea sa ageră fără memorie", cu expresia sa, de 
care se bucură nu numai prietenii, „cordială ți încu- 
rajatoare". Apartamentul este mic. Din vestibul 
(unde, neluindu-mi in seamă protestele, mi-a 
agățat „din politețe ploieșteană" pardesiul in cuier) 
intru în prima cameră, o cameră aproape nemobi
lată, cu o masă rotundă sub o lampă joasă, cu Qîeva 
tablouri ale unor pictori contemporani pe pereți. 
Din această cameră se vede iar balconul, dar cei 
doi porumbei au sburat. Mai este o cameră mică, 
îngustă, cu un pat și un televizor alb pe un scaun. 

□n teri or modest, care nu mă surprinde. O sărăcie de 
^febiecte potrivită unui poet care nu le-a iubit nici

odată, cu excepția celor pe care le-a colecționat. 
Simt însă că „E literă scrisă de jur împrejuri nrm 
aerul de jur împrejurul globului". îl privesc in 
sfirșit. Tăiat de lumina dimineții, pare nu gras. 
„numai înalt și foarte voinic", cum scria Lampedu
sa despre prințul de Salina. Fruntea «clipește alb*  
sub șuvițele de păr, sprijinindu-ie pe bolțile largi 
ale ochilor verzi -cenușii. Dialogul începe greu . 
este întrerupt de lungi tăceri, atuna cind na s*  
aude soneria, iar aceasta se aude atît de de*.  inch 
ușa ar putea lipsL Mi-amintesc, așteptind „să ne 
încălzim", versuri, frinturi din cronici, interviuri 
(multe), dar mai ales o mărturisire mai veche a 
poetului care mă inhibă : „Eu. de fapt, de foarte 
puține ori am dialogat, am stal de vorbă- On mi 
a-a intimplat «d am o explozie de curtate in creier 

atunci am vorbit tot timpul, ori mi s-a intimplaî 
să stau mut ți id ascult ore ir fir, fără sd simt ne
voia să scot nici un cuvini".

— Nichita Stânescu. intr-un alt interviu, ați de
clarat ; „Singurele dialoguri reale pe care le-am 
purtat au fost cele convenționale, de tipul : „Vă 
rog frumo6, spune ți-mi cit e ceasul T“.„ Este ora 
cinci și jumătate “. „Vă mulțumesc din suflet". 
Acum este ora 11.

— I-am spus asta poetului și prietenului meu. 
Florin Mugur, adevărat.

— Trebuie să recunoașteți că după o asemenea 
mărturisire imi este destul de greu sd sper intr-un 
interviu.

— Recunosc, dar putem încerca. Întrebare.
— O întrebare : cum mai arată Nichita Stânescu, 

autorul „Epicii Magna".
— Și al „Operelor imperfecte", al cărui semnal 

abia l-am primit. Sunt două că>rți frumoase, nu ? 
(Le așează una lingă cealaltă, le răsfoiește).

— E adevărat. Sînt dintre căle mai frumoase 
cărți de poezie apărute. Sînt cărți care pot fi ori- 
cind dăruite prietenilor și pe care prietenii le pot 
dărui înapoi autorului ca să nu-l sărăcească.

— Sunt frumoase și lauda 1 se cuvine prietenului 
Sorin Dumitrescu.

— Dar cum arată poetul...
— Ca o cuneiformă tinzînd spre alfabetul grec.
— In fața oglinzii. Vă rog faceți-vă un autopor

tret ca autor al acestor ultime două cărți, numâ- 
rindu-vă eventual și ridurile care s-au adăugat, 
acriindu-le. Cum mai arată Nichita Stânescu ? În
treba, nu știu de ce, un cititor al dumneavoastră 
într-o librărie, de curînd.

— El arată ca propria sa mirare scrisă pentru al
ții.

— înfățișarea unei cărți, cred eu, este determina
tă, paradoxal, și de înfățișarea autorului ei, nu nu
mai de grafician. Dimensiunea unei cărți, asnectul 
grafic (atunci cind autorul s-a preocupat de el) 
îl poate exprima uneori „în sine" pe cel care a 
conceput-o. De exemplu, eu imi închipui cu greu o 
carte mică, subțire, săracă semnată de Sadoveanu. 
Dumneavoastră ați spus că „Enica magna" și ..One- 
re imperfecte" sint cărți frumoase, tinărite și ilus
trate cu rafinament. Or ele au anărui așa nu in- 
timn^ător,. dimpotrivă, forma în care au anărut a 
implicat șl sacrificii materiale din partea dumnea
voastră. Știu, ați spus odată : „Desure Înfățișarea 
mea fizică, not să mărturisesc in mod sincer că 
știu foarte puține lucruri. îmi amintesc că. adoles
cent fiind, dimineața, cînd mă sculam din somn, 
rămîneam mirat că sunt tot eu; că locuiesc
Ioc si mai aleg că locuiesc aceeași memorie. O do
vadă e faptul că Întotdeauna răm’n s’imrlns cind 
mă văd în fotografii......De aceea vă ‘
dar altfel : cnm vă vedeți în aceste 
de frumoase ?

— Ca o biserică înclinată la vale .
dîmb ce dă sore rîu. Deschizîndu-i porțile mari de 
lemn si mucegăite, dai înlăuntrn nu de o podea din 
dale de piatră, ci de ierburi și flori, haotic crescute, 
și albe de întuneric și umezeală. Calci peste Drag 
și aluneci la vale. în unehii. Nimerești cu nvlnlle în 
altar, dar cele două aripi de lemn ale lui zbătătoare, 
cu canatul în mîinile mele deschise si cu lacătul 
în șira sDinării mele, aripi inverse, izbite cu frun
tea îmi fac loc si cad cu fruntea în fluviu. Aici 
sînt peștii piranha care se reped să mă mănînce.

— ... ? !
— Deodată mă trezea din vis în rugăciuni șl că- 

țărîndu-mă... și agătîndu-mă de ierburile albe, vi
guros de albe, din inte...riorul hiserioi înclina
te cu altarul snălat do-a pururi intr-un fluviu. în 
piciorul soldatului latin mărșuluind, ajung in fine 
pe un drum de asfalt si acolo, ah. doamne, ce căldu
rii tronicală după atîta um°reală n^^gră. întrebare.

— Există „o generație Nichita St ine seu" ?
— Refuz întrebarea. Dumneata zici.
— Nh numai eu. Aproape toți contemporanii 

dumneavoastră critici, poeți, prozatori sau simpli 
cititori zic.

— Refuz din nou întrebarea dumneavoastră.
— Atunci »-aș ruga să-mi spuneți astăzi, cind au 

apărut atitea generații într-o succesiune aproape 
anuală, ce poate fi o generație ? Cum apare ea ?

biografia 
cărților noastre
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llustrație da Sorin Dumitrescu la volumul „Ope
rele imperfecte*  de Nichita Stânescu

întreb din nou, 
două cărți atlt

pe nanta unui

— Fecunditatea scriitorului este un act al gin- 
dirii însoțit cu o nesuferință a formei căruia îi ești 
conținut. Ea e un curaj al singurătății, o prietenie 
tandră cu ridicolul, un dor de Sancho Panza. Prie
tenul meu, copacul Gică...

— L-am salutat.
— Și a răspuns. Plop canadian. El nu a vrut să 

mă lase să mor intr-o noapte ridicindu-și locurile 
apte de ștreang, adică ramurile. A putea să mai fii 
după ce ai fost, ca nașterea de copil al nimânuia — 
și ce bogăție de timp inutil !

— Sinteți atît le bătrin ?
— Nu sunt bătrîn, sunt străvechi.
— Ați scris „Roșu vertical" și „Un pămint numit 

România".
— Eu am scris „Roșu vertical" și „Un pămint nu

mit România". De ce mă întrebați ?
— Pentru că nu știu ce credeți dumneavoastră 

aici acum, despre ele.
— ..Roșu vertical" este o carte de dragoste și cine 

are timp să o înțeleagă va vedea că în ea este mă
car un vers atît de cinstit. îneît superficialitatea 
celorlalte este spontan anulată. „Un pămint numit 
România" — chiar așa se numește pămîntul cu 
poetul său.

— De curind am recitit „Cartea de recitire". M-a 
impresionat atitudinea dumneavoastră de „recitator" 
absolut original al unor vechi texte pe care mulți 
mei mu mai știu cum sd le citească și pe care dum
neavoastră le-ați transcris in versuri. M-am gindit 
la viabilitatea clasicilor istoriei literaturii române 
mai vce/ii sau mai noi printr-o astfel de interpre
tare. repet, originală.

Epifania
Urmare din pag. 1

vultur uranic la marginea marii șl aurul lui 
Mozarf fâcea loc in inima sa cîntecului pur din
colo de viața și de moarte.

l-am dus în chilioara alba de la spitalul 
Sahia un mănunchi de mitisocre care vărsau 
miros de aur și mir din cloooteii indelunqi unși 
pe can de harul înfloririi. Nările sole de ied au 
fremătat a bucurie la vederea lor și am ieșit 
grabnic, înainte ca lăcrima sâ-și rostogolească 
înfrățirea dintre noi.

Pe o insulă a ferieiților înconjurata de ape, 
alături de Galaction si Tuculescu și atîția dintre 
frații săi sub un stejar uriaș de veacuri iși va 
dormi somnul ușor de o clipa, pînă ce cuvintele 
sale se vor face columbe pe crenqile în floare 
ale sufletelor noastre. Pentru că în numele celor 
duși „nevăzutul Soare luminează" Iar cînd „sfir-

ieste noaptea. i"cepe taina", iar „pămîntul 
n;^ '■ se face cer", pentru că iubirea crește, 
străbate, dă în floare prin suferință.

Clipa eternității
Urmare di« pag. 1

După amănunțita relatare a călătoriei sale, a 
spătarului Milescu, pruna carte propriu-zi« nu 
numai a. unui călător român in China, dar și a 
unui contact sensibil cu această hune ..alta" din 
vremea sa. au urmat nw multe aeemenea ..im
presii" asupra culturii chineze, la noi mai cu 
seamă in vremea noastră, s: ne rin dim la cărți te- 
nu lipsite de parțiale „revelări" a sniririali'ății 
chineze, lui Căi in eseu in prunul rind (_Am fort 
in China nouă", 1933) apoi Eusebiu Cam:Iar. 
Eugen Barbu, Pop Simion iau poetul Minai 
Negulescu.
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— Nu erei viabilitate, există numai viața, iart 
fan tinde spre specie, nu spre individ. Adevărul 
nn are nevoie de el însuși decit in degradarea ca 
proprie. Ca fcă fn ciorchine nu ai nevoie de adevăr 
Ci d fii prinț ai nevoie de principat.
-
— Ntmai knnma se pl în Re de orbire. Absența 

cukxn e ne pustiitoare, agresivă. leneșă si cu co#- 
mann. aurmindă. Răspunsul la întrebarea dum 
voastră este NU. dar nu un Nu intim ci un NU 
atît de generalizat incit interiorul lui *i  uni în
trebare dorm si visează că se doare

— la aceeași cane apar fi scurte eseuri despre 
nmaiori m care credeți—

— Dacă este să cred ceva despre cineva, cred 
Avram Iancu de George Bactxia. Grija față 
monadă și respect față de specie. Ei sunt mari 
labtp dr către not care încă mai suntem vi: p 
lucrare, dar din nefericire ei mai ale*  au fost_ 
ninesc (tai toată inima mea pe acești vechili, 
aeeșd 
teni. pe acești călători de aburi pe sufletul sublim 
si jxăiător al acestui neam... E bine ca servi terii 
de lux să ne obrăznicească inima. Numai asa. in 
timp, vom deveni stă pinii lor. Ce noroc de noi ră 
i-am avut pe ei 1 Altfel de unde un baroc al ca- 
racferttfazi. o mingiiere protectoare a clopotniței ? 
Vidanjori sublimi, ei au transportat și au dat afara 
stele mi nea te de rațiunea noastră. Cum să nu-i i«- 
bem ? Cum să nu-i adorăm ? Raza mincată miroase 
a privire—_ _

— Ei sunt nuntașii timidității spiritualității noas
tre. Amintirea kx se îndreptățește prin piine și 
sare, ni ci odată prin piramidă. Pot zice cu o urare 
tristă $i geamăn cu tristețea națiunii noastre. Zic : 
să ne fi trăit, ce bine nouă ! Ca să putem să zicem: 
Să ne trăim * Văzut-ați voi, oare, căruță fără de 
roate. Spițe fără de scrîșnet La roata răruții. vă- 
zut-ați ? Dar am răspuns : văzut-am pe aceștia $i 
pe alții ca dinșii. Și atunci mă întorc și zic : Merge 
căruța ? Merge.

— Cind ați început să scrieți „Epica magna" ?
— ..Epica magna" am Inceput-o încă de mic co

pil. cînd se făcea că mama mă născuse. Cînd se 
făcea că mă alăptase și că mă crescuse. Cînd se 
făcea că eu creșteam ca răul și răutatea umbrei de 
pe sub un ram. Se făcea că eram izgonit dar nu 
dintr-un pintec, ci dintr-un mit. Se făcea că mă 
înnecasem in tot ce aflasem. Și se mai făcea, și se 
mai făcea că eram cînd nu eram, că era cînd nu 
era. întrebare.

— Spuneați altădată : Proba focului este
priSba succesului. în fața zeiței Nike se aleg cei care 
sunt împreună. Psihologia pierderii este o psihologie 
a,generoșilor. Dar aceea ă cîșfigului, a realizării ? 
(în datele ei. bineînțeles, relative). Psihologia suceh- 
sului, dureroasă expertiză, e aptă de transfuzii de 
interes, de atenție..." Sinteți unul dintre poeții care 
ați „pierdut" puțin publicindu-vă cărțile, cititorii 
fi critica in majoritate așteptind apariția fiecărui 
volum ca pe un eveniment editorial. Poeții v-au 
dedicat poezii, prozatorii v-au recunoscut ca prie
ten, iar criticii (cind nu xinl și poeți) v-au comen
tat cu un entuziasm constant. Si totuși nimeni nu 
ar putea spune cd sinteți un om privilegiat in viață.

— Numai o operă literară justifică o existență. 
Sunt oameni care au trecut ca și cum n-ar fi fost. 
In urma lor nu răminb nimic. Cărțile mai și crapă 
după ani și ani și ani de zile, atund cind nu sunt 
unitare.

Pentru mine „11 elegii" este cartea mea cea mai 
unitară. întrebare.

— Un critic tinăr și talentat. Dan Alexandru 
Condeescu, scria, după ce alti critici iți exprimaseră 
anumite regrete față de „Epica maana" : „Epica 
magna este cartea unei metamorfoze poetice. a 
unei chinuitoare nașteri de sine si a unei incă si 
mai dureroase morți ritualice. Dificultatea definirii 
vine din transformarea insesizabilă a trăsăturilor 
cunoscute în alt timp liric. Este momentul cind 
ultimele fire din clepsidra unei forme și virste poe
tice se scurg lăsind doar formule goale si măști de
finitiv consemnate de critica literară. Și tot acum, 
odată cu partea finală a volumului-asistăm la răs
turnarea fluidului liric intr-o altă cupă a vîrstei 
și înfățișării poetice. Derutată de prima parte a 
cărții, critica nu a acceptat dialectica procesului și 
dinamica interioară a acestuia, apărind sau negind 
doar vechile formule poetice și implicit vechile in
terpretări". Este adevărat ce «crie criticul din 
punctul dumneavoastră de vedere ? Cum credeți că 
va fi întimpinată ..Opere imperfecte" in acest con
text critic ?

— Nu știu cit de adevărat este sau nu este. Mă 
tem însă că la ultima mea carte se va exaRera și 
intr-un sens și în celălalt Mai bine să nu mai 
vorbim despre asta. SS vorbim despre altceva.

— Atunci recitați-mi. rd rog, o poezie a dum
neavoastră.

— Pe de rost știu numai dorul care mă cuprin
de. In rest totul e amintire.

— De ce ați intitulat ultima dumnevoastră carte 
„Opere imperfecte" ? Este o dovadă a modestiei, 
ori. dimpotrivă, a unui o^ooliu disimulat cu abili
tate de un poet recunoscut ți ca mare autor de ti
tluri ?

— Fără pricină sau cu o foarte mare pricină. Dar 
să închei dialogul nostru eu o glumă...

— Vă rog. nu înainte de a-mi spune dacă ați 
luat o clipă in serios afirmațiile unora că. duoă 
atitea cărți, filonul poetic i-« epuizat, că ați putea 
Sfirși.

— Nu de sfirșire e vorba, ci de supraviețuire. Atît
— Si gluma ?
— Gluma s-o spună Ea.
Ea : — Doi șerpi veninoși in desert Unu! dintre ei 

îl întreabă pe celălalt : SsstMine-mi ! Mușcătura 
noassstră esste mortală ’ Celălalt ii răspunde : 
essste. dar de ce întrebi ? SostiL mi-am mussscat 
limba.

Interviu realizat de Iulian Neacșu

Ă?

in 
îi

oe 
iri doritori de propriile lor asie cu did-

Poveste
Ca o pasăre neagră pe un ou alb, 
asa stau și Lei este dor de tine 
Ca o pasăre alba pe un ou negru, 
așa stau și ce dor îmi este de tine • 
Ca mmeni pe nimic,
□șa stau și este dor de tine 
Ca al nimănui pe nimeni
asa stau și imi este dor de tine. 
Alb-negru, alb-negru 
ce do< imi este de tine I 
Pasăre sparta și ou zburător, 
doamne, ce dor poate so-mi fie de 

tine !

cum cimitirul cînd adoarme timp 
Un fiu al nimânuia 
un fiu al nimânuia 
un fiu al nimânuia 
nimânuia, nimânuia, 
mai mult gindit decit născut.

M I t

Nu exista
Nu există primul război mondial 
al cailor
Nu există o Hiroșimâ 
a cailor 
ginditâ de cai, 
realizată de cai 
întocmai și la timp 
împotriva cailor, 
ca să salveze caii 
de cai.
Nu există, nu există.

Specia dracului, 
caii ăștia !

Acela
El a venit și mi a spus ; 
viața
este o absență 
intre două inexistențe.

Eu m-am uitat la el lung, 
i-am suris
pînă cind 
am izbucnit în plins.

Ispitirea
se dedică lui Cezar Baltag

Numai piramida 
seamănă cu o căprioară, — 
căprioara
nu seamănă niciodată 
cu o căprioară.

Numai cuvîntul 
seamănă cu plopii, — 
plopii 
niciodată nu seamănă cu plopii.

Numai eu
mă asemui cu tine, - 
tu, oglindă, tu 
niciodată nu semeni 
cu tine.

Numai absența, 
numai ea, 
seamânâ 
cu tot ceea

Cinte

ce este.

c
Mi-era atît 
îneît m-am
O, se fâcea, și se făcea, și se făcea, 
tu, tandru inorog
că în dureri mă renăștea, 
mă renăștea, mă renăștea 
Gemea uimită și bătrînă 
cum cerul cînd răsare luna,

de frică că te văd, 
îmbrăcat în mama mea

O vopsisem pe mama mea. 
o făcusem frumoasă 
II lungisem pe tatăl meu, 
l-am făcut arătos 
După aceea 
lingă altul l-am pus pe unul 
îmbrățișați-vă, le-am zis, 
îmbrățișați-vă cu plăcere 
le-am zis, 
îmbrățișați-vă cu dragoste și 

deznădejde
le-am spus.
fără nici o grijă îmbrâțișați-vâ.

Vă promit pe tot ce am eu mai sfînt, 
că de data asta 
nu o să mă mai nasc.

Vă promit
din tot ce am eu mai sfînt pe lume 
că nu o să mă mai nasc.

Leț In
Piatră fragedă, piatră gingașă, 
moale piatră ca un riu, 
tu ai fost să-mi fii mireasă, 
ștreang la gîtul meu dinții 
Eu treceam prin tine tocmai 
cum particule de timp, 
inzeiam pe monștrii sacrii 
de din vale de Olimp 
și scriam după sprîncene 
că a fi fiind
nu e dor, ci doar o lene 
mai fiindcă nefiind.

Apoi
Apoi, - ne-am despărțit 
cum pe jos și neagră 
se desparte umbra de frunză, 
din pricina numai 
unui soare gindit 
ca un rău al luminii.

Maximus Optlmus
De cînd vorbim și spunem cuvintul 
de ochi nu mai avem nevoie 
Lumina noastră urcă 
in noi cu anevoie, 
se cațără pe trepte, 
de ficați 
de pancreași 
de inimi

Noi stăm tăcuți 
și înțelegători 
și principi.

Venise 
venise

venise

calul și-n copite o necheza 
leul și de foame brațul i-l 

rupea 
arborele și cu rădăcini o 

adîncea
venise cerul și cu stele o orbea 
După aceea nimenea nu mai

venise
Ea născuse.

Față de toate acestea, cartea lui Paul Anghei 
marchează ceea ce am putea tu am „un salt cali
tativ". Saltui unei pătrunderi in .miezul proble
mei" sau ,,al lucruri kw'1. Paul Angbel este astfel 
nu numai un contribuitor Ln printre cei
lalți, al unei valoroase, sensibil personale apro
pieri de cultura chineză, el erte totodată expo
nentul unui angajat și plin de răspundere, răs
puns al unui dialog ce se Injgbeabă astăzi botărit, 
in coordonatele noi între cele două țări.

Vorbind de un concert la care a luat parte 
acolo, el remarcă faptul că in acel spectacol, ca 
și în auditoriul lui, erau „două lumi ee Încercau 
să se întrepătrundă, fiecare avind teza uri le. 
codurile, sistemele ei". Iată ceea ce a reușit in
tr-adevăr Paul Anghei in său. in așa-
zisul său eseu, prezentat acusa putabcuhr româ
nesc in grațioasa sa ținută grafică. Paul AngheL 
Întocmai ca pictorul Wu toeg care, râd picta 
bambușL devenea el Însuși un fir de ba—bus «i_ 
ca toți pictorii chinezi de altfeL a-a nrfxradai pmă 
La confundare in realitatea pe care a scribi? ut-o 
timp de o lună (adică clipă" fcjjă cm con
semnează in titlu) și apoi a stat să medzieae an- 
pra ei. așteptind ca expresa easoriei resimt:*  
că-i izvorească in chip spontan (En nuca Unind 
pensula (tn cazul hd stiloul)- Iar această expre

sie, constituind sinteza lăuntrică a celor trăite, 
o sinteză mergind pînă la esența „vie" a feno
menului ,în mișcare, in evoluția lor, păstrindu-și 
..osul" unei structuri, unei însăilări neîncreme- 
nite, legătura cu aspectele senzorial concrete In
ti Ini te și reproduse cu vivacitate ca atare, ca 
și cu aspectul lor de culoare efemeră, intimplă- 
toare, din acel moment, in legătură organică, in 
integrarea armonioasă In tot ce le înconjoară 
și in tradiția care le-a generat, el a transpus-c 
pe hirtie. A transpus astfel — oare fără să știe ? 
— Înseși ^ele șase principii ale reprezentării 
lumii prin pictură, din Tratatul clasic al Iui 
Hsieh-ho de la sfirșitul secolului V al erei noas
tre. A indrâznrt chiar mai mult — și bănui că a 
îndrăznit aceasta fără sâ o vrea anume. Ca a 
necesitate a hd interioară de a-și mărturie gin- 
tarzie — p anume de a schița esențe ale menta- 
btâpi. ale speri flcohh cfainezeac. ața cum i s-au 
re ie «al pe pararrsnl călătoriei sale, integrindu-le 
I deosebiri du-le de evoluția culturii Europei cu 
rare noi xintem mai obișnui ti și pe care o cu
noaștem mai bine. Prima parte a cărții cuprinde 
astfel ekemente>e de bază ale WHtanscha- 
tmng-ulni chinez : spațiul, timpul, permanența 
±n străvechi timpuri, revoluția ca schimbare de 
soartă și unitatea. în partea a doua îi surprinde

trăsăturile mai personal-subiective : acea logică 
a sa de neconfundat, care de fapt nici nu este 
o logică după Înțelesul raționalist-occldental al 
acestui termen, ci mai curind intuițLa realului, 
intr-un adevăr de mai mare adincime decit sim
pla lui aparență, apoi artele — de fapt perceperea 
întregii naturi și a cotidianului ca artă — polite
țea, candoarea și umorul, fiecare în parte uluind 
in bună măsură concepțiile europene. După 
aceste două părți, fiecare in parte rotundă și de- 
săvirșită ca o stampă întruchipînd un portret, un 
peisaj sau doar o caligramă. cea de a treia trage 
concluziile in alte cind capitole semnificative, 
dintre care aș menționa-o măcar pe ultima : 
chinezii și lumea.

Dacă e#xe adevărat că China a însemnat mereu 
jă fascinație, o forță de impact" asupra culturii 
europene, așa cum tot Paul Anghel o remarcă, 
atund și cartea sa reprezintă, intr-adevăr, o pro
fundă punte de legătură cu această cultură. 
Cartea lui Patri Anghel nu este o carte de consta
tări științifice de preluat ca atare. Conform gîn- 
dirii, artei șl-ntregului limbaj chinez, este o carte 
a unor autentice emoții personale dinaintea 
realului reprezentat, care se deschide celui ce o 
primește și se-nchide in „abscons" celui ce se 
refuză el.
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valeriu bucuroiu
Alternanțe 
Centurile de siguranța I 
Mă tem de tristul dans barbar 
Peste saltelele de vat 
Invâluite-n arogantă. 
Intiiul pas - o cutezanță. 
E noapte și in Place Pigalle 
A răgușit un papagal. 

Centurile de siguranță 1 
Pling nuferii în concordantă, 
Peste colinele de lum 
O stea se râtâce$te*n  drum.

Centurile de siguranță I 
Obrazul lunii de faianță 
Rostogolindu-se prin ape 
Iși cheamă demonii aproape. 
Centurile de siguranță I 
Dispare vechea alianță, 
Se rupe marea de pămint 
Uitind al clipei legămint

Centurile de siguranță I 
Planeta e in alternantă 
Cu timpul zeului isteric 
Intre lumină și-ntuneric. 

Centurile de siguranță 1 

înrobit de dor 
Iau norii iarba lunii pe copite 
Oceane lungi de rouă se clatină sub stele. 
Un tunet de potcoave și caiele
Oftează peste stinclle cernite. 
Se sparge întunericul sub ploaie 
Otava lunii viscolește iar.
Și soarele cu timplele de var 
Peste pâminț suflarea-și incovoaie.

Lumina țîne-n dreapta începutul 
Ca pe un rulhn înrobit de dor. 
Să-și spele aripAe-n zbor
Și să-și tocească in prieMjdii scutul.

O poveste
Um plesnesc cwtealala de sebt 
Nechezind ca bocite d»d e pua
S-alunece da jos ta pa
Pe cel mi alb p oacltate părete.

Le site cam a’d cwrtasa de itteă. 
Li se desortade coreea de *W-  
Vertebrata s^obeter se rao 
Parcă-ar te "o oe o «rte ptai

Aa obosi ta dres cta-C'taw w 
Abia-te M» doc c tab stall e*tai  
Prta ofbta de tasoei B pAcOM
Ce foc dia i ute setei o nu*

Pe genele luminii
Train pe • ptentei fneiarA.
Socoti hoi a acte pretat tone 
E *eă  tac deM ■■■ «none 
Pa-oceoslâ »e»t ■etaAătoare teate.

Se tingata tastata Enga etate 
A do te si pierd aecte atetete 
Fe genele taneM doame tatad 
$i anii se aiănaxă irtae ol

Prin a clipei ezfcteate etareenS 
Petrele se esocină-tare tea
Si raua ține mtrtâ tac de tenie. 
Trăim pe o planetă hr ai eră.

Tristețea este cea ditai htearil 
Și bucuria forța de a fi
In lupta milenara : noapte-ri 
Trăim pe o planeta furajeră.

ale Iți tăcu loc cu coatele și se trase 
lingă zid. intr-o poziție agresivă.

— Ce dracu vreți ? urlă el. Nu vă 
e bine !

Băieții risen și unul propuse sfi renunțăm.
— Ne distrăm ți fără eL Nu vedeți că e în

căpățînat ? vorbi cu ciudă meșterul Marin și se 
urcă in autobuz. Se așeză lingă fereastră si privi 
aiurea, intr-o direcție contrară.

Șoferul claxooă de două ori, dar maistrul îi 
făcu semn te mai aștepte și înainta un nas 
spre Oaie.

— Vino, oonnte. cu noi. Pescuiești altădată. 
Vino, că sindicatul nu organizează in fiecare zi 
excursii la Predeal !

Ti puse o miaâ pe umăr. Fă pară mai priete
nos. dar Oaie ae vru tură si rise.

— Ete ! Ctedcti că mă păcăliți, nu-1 așa ?
Apoi hraw se tocnmtâ și se bosumflă.
-—Nu mere, dom Te. Nu vă mai bateți gura, 

că nu merg
Meșterul Marin scoase capul pe fereastră și 

atruză spre toată lumea. fiu tur in d o mînă,
— Haideți. iaurziem 1
Da? bătot * i-su clintii, parcă fără Oaie 

excursia tsi Dserdea farmecul 1 Pe seama cui 
s-ar mai fi qfrmnrt ? Era o întrebare pe care in
tr-o oarecare doară si-o puseseră toți.

— Am de atac si-i tom apâ de izvor pe ceafă, 
imi kkxmoc «rol eonfidențiaL

— Nu mJ s.l-0' li. continuă Oale. Că nu-s 
prost, și. ooră^mdu-ți fruntea cu degetul :

— SA vă *!«d  asia din cap.
Maistrul încarcă a altă manevră. își compuse 

• ftognrt aspră si împreună miinile la spate.
— Uite eare-< situația. Oaie. Trebuie să mergi 

es nou Aca a-a botărit E adevărat, băieți ? ceru 
aziri’tHUl WtaTM.

— Sccor X-at taoatro ?
Ou« rfcm ■ vtri un deget în ureche.
— X- ttete ±icf asta, nea Mișule. se adresă

E t imul meu liber și mi-1 petrec
— - z ran.,, orln cap. repetă răsu-

mta itaacuJ Is wvehe. Si eu mi-am spus că ar 
f s_- i B.-.-i ra Dește In baltă.

— Ce vreCL. ăaaV ? Mi-e poftă de pește și 
srmd aaol !

mArâra neu propuse Tudor Scripcaru. 
cftoCAFi

— Em mo Otao. Pil ee eust are un peste 
mart sort te insbețat ? Se compară cu ăla 
ora» ane *

Steerte cktean*  f nou ți pomi motorul. 
Meșterrl Mama teteaia un ziar. Din cind in cind 

crupul de oameni din ușa 
i ii murmura pentru sine:

valeriu bargau

ștefan 
negrișan

Călușarii din Romos
fri amintirea lui N. DensușUnu

In bătăi imaginare de gong de o mie de ani 
călușarii 

izbesc bătătura satului cu tălpile 
ciorchinii ușori ai firii râmin inofensivi 
pe pămint 
aerul e zguduit de trupuri aprinse.
La briu au crenguțe de brad și canafi 

xhurdaletai. 
Sin ga te le năpădește nările ; sudoarea te

in viață 
pe ușile ființei deschise 1 
Miinile sinț strinse pe bita incrustată ca an 

răboj 
al cerescului sat - 
unde zac de-a valma amintiri triste ți fierbinți. 
La ce se gindește un călușar in aerul bătut de 
reflectoare

— orașul inotind ispititor in note
muzicale 

și desene cu tuș pe asfoH 
codrii neguroși au tihna ascunsă 
dincolo de hotarele acestor bărbați.
Jara de sub fruntea larg deschisă se întinde 
și cuprinde ierburile pămintului
tăpșanele pe care se leagănă ciudatele firi 
mai mult in aer decit pe vreo piatră 
seva ascunsă le vine din cosmosul încremenii 
descârcindu-și melancolia asupra tăcutelor 

plaiuri.

Seară iluminînd iarba
Seară iluminînd iarba 
cu tot ce prețuiește aiei la mari adincimi 
căldura cărbunelui neagră depusă pe oameni 
pare o rouă o minții.
Dator vindut pămintului in care lucru 
zorii ii deslușesc departe căscindu-se aspri 
ca mii de suflete umblind pe drumurile din 

pămint
- închipuind stelele celor de acolo 

și mai de departe
răniții de moarte ai cruntei poezii.

Culcat in praful lutaR. Ceasornicele s-oa oprit 
acele au luat-o razna sărind de pe eotaane ; 

mergind alături de oamenii lâră taleri - 
ingrașind aerul ți hind ta răspăr 
legile existenței, 

stările fixe ;
Rouă aici se depune doar pe fațtete 
ți ninde oamenilor.

Drum de noapte

Sătul de vtațo pe jos priatoc picatei ta atear 
urc in copacii dta jw - ț o M țepene

P&mîntul Hin amintire

„Anotimpul
•speranțelor"

a M Oaie. Intre rimbetele $1 
n aminti de ziua angajării 
ran Drima da ti In uzină — 
de tcomotu] mașini kw — tar 

3-a arătat De Oaie si mi-a 
• chete de ta eL Momentan 

«reu reținut al mesteru- 
ate cotecilor. dar le-am 

meu. a emoției și a 
ci toată himea ne Drl- 

kmrejateri. Oaie lovea un 
ntS din suduri ți cuvintele 
a bocănitul ciocanului, iar 
te totBUuimn la repezeală 

b fracturate .un fel de 
ritmul loviturilor de 
k'hrf t-r sssi? «s roeeo- 
âr tare I JUt. Owe f. 

tadrepcxi de mijloc si m-a

— După accent. „Mă duc să beu putină apă", 
l-am Imitat.

— Ete IPăi. acum să știi, de-asta strigă ăștia 
după mine Oaie. De la „beu“. Ei. cică, sînt mai 
ai dracului.

Și-a frecat bărbia nerasă și a zîmbit rușinat.
— Auzi, mi-a spus. Mai dă-mi o roșie. Sînt 

gustoase al naibii.
— Servește, l-am invitat.
— Și cum spuneai că te cheamă ?
Nu mi-am amintit dacă mă întrebase vreodată 

cum mă cheamă sau dacă discutasem despre 
mine în cele două-trei săptămîni de cînd ne cu
noșteam, mai precis de cînd lucram în aceeași 
secție, dar Oaie voia să continuăm discuția și. 
jenat că nu mă prezentasem mal demult, i-am 
rostit numele meu.

— Pe mine Ovidiu. a spus.
— Știu.
— Știi ? De unde ?
— Păi — am rîs — nu mi-aî arătat legitfmatîa?
— Tie ți-am arătat-o ? — m-a întrebat necon

vins și a încruntat privirile într-un efort de 
gindire. Aha. A mingîiat roșia și a înfipt dinții 
în ea. Ești Însurat ?

— O, nu.
— Să nu te însori.

laa Mm ta ta dm i .PorwT

Am sxmtit tavorțunare tn modul cum rostise 
todem-amL

— Eu am foot tnsurat o dată ii nu-mi mai 
trebuie, a continuat Ovidiu.

— Mda ? am făcut
— A laot dată draculuL
— Ba eu ered că tocmai o nevastă îti 

fcpoetee.
— Date âracuinL Bune roșiile astea. De unde 

te-ta cumpărat ?
— F*UL  de nade ? Din Diate-
— Aha. A fiztat eu altuL
— Qm ?
— NtTBfil-mfia.
M-aa iarof-- conteient că făcusem o gafă. 

L-am prim dintr-o parte să văd cum reacțio- 
aase ta intrebarea mea. dar ou cred că-i dăduse 
• taierpretare

— Ca oa efiter. Umil sur.
— Se mu murrpJL Nu trebuie să disperi.
— Pfa. na Asner*  Auzi. Brivețte-mi. arăt eu 

taMoraz ? Far ua om disperat ?
Fau 1 se trăaese mult, se albise Șl se prelun- 

v fc«_ a*aa  ocn. ciodurocă si uscati- cu privirea 
****** li poerdtnL tar cind vorbea scotea la 
xveatt două șiruri de dinți cafenii, găuriți de

— Hat wuae. arii eu a om disperat ?
— Cred d da.
— Du-te BaâE !
S-a stors pe jumătate cu spatele spre mine.

Bfitea un ritm cu unghia arătătorului în tăblia 
banchetei și-și mușca buza inferioară.

— Nu te supăra pe mine — mi-a vorbit blind 
și rușinat — dar îmi plac grozav roșiile tale. 
Mai dă-mi una. II vezi pe tipul ăla care se uită 
la noi acum ? Meșterul Marin. Fir-ar el al...

Se opri, oftă și scuipă o coajă de roșie. Intre 
timp îmi aprinsesem o țigară.

— Ei, tipul ăla îmi taie din salariu. Cică vin 
beat. Sint eu beat? Da' de unde! Să fiu sincer, 
pînă la avans nici nu am cu ce să mă imbăt.

A rîs înveselit de gluma sa si a servit ultima 
roșie din pachet.

— Bune. Bune. îmi pari un om de încredere.
— Nu fi prea sigur, i-am răspuns z im bind. A 

oftat prelung.
— Eh, n-am decit două’ș’opt de ani, dâr le-o 

coc eu. Că mi-ai dat idei, omule.
— Cine, eu ?
— Păi cine? Mi-ai dat idei, repetă. O să-l 

arăt eu lui Marin... Cit e de meșter...

N-a apucat să Ie-o coacă. A căzut de pe o 
grindă pe o grămadă de moloz. Cîteva julituri 
și un picior rupt. L-au dus la urgență, apoi l-au 
internat Ancheta a durat mult și s-ar nărea că 
Ovidiu nu poartă singur vina accidentului. 4^ 
schimb e purtat pe un cărucior prin holul spita
lului, de o soră plictisită.

Băieții mă întreabă uneori cum ae simte șl 
asta mă face să cred că în tot acest răstimp 
Ovidiu nu a primit nici-o vizită. Cu o zi înainte 
de a pleca în concediu mi-am burdușit valiza 
și, într-un gol de cîteva ore, am luat prunul 
autobuz spre spital.

Ovidiu făcea niște complicate exerciții de 
gimnastică în pat. gîfiind.

— Uite-1, dom’lel exclamă văzîndu-mă. îmi 
spunea mie ceva că pină la urmă tot o să vil.

Am luat loe alături. Mi-a strîns mina cu toată 
forța.

— Te doare ? m-a întrebat.
— Un pic. Voiai să mi-o strivești ?
A respirat adine și s-a foit in cearșafuri. ÎI 

deranja perna de la spate. A tras și piciorul în 
gips, intr-o poziție mai comodă și mai apropia
tă. să-mi poată răsufla în nas.

— Am slăbit, dom’le 1 Dacă n-ai țipat, e clar 
că am slăbit, constată. Cred că nu pot a&lta nici 
o cărămidă.

Pipăiam gipsul alb-cenusiu. Ovidiu lovea cu 
pumnul in el din cînd in cînd șl ridea incintat:

— Granit omule! Nu-1 sparge nici buldozerul!
Deodată mă apucă de cot și mă sLU aă-1 pri

vesc în fața.
— Nu vezi nimic? mă întrebi.
— N-am înțeles ce voia și aid de ce era atlt 

de fericit șl plin de speranță.
— Ca te văd ?
Isi trecu degetele pe obraz, de ta gură ta 

terechL apoi Iți netezi părul pe ceafă.
— Kotj ctuor. omilie! czctaete. Nu vezi cum 

«te •
Ib Mia mm im Dar oo tni-a dsiit sraa mult tann 

te-» >?rtav ten îngrijite ci a arai de sub 
perul o lot oara He u mi-a vlrll-o ta ochi. Ia 
prua ptan era Ovidiu. in cărucior, eu piciorul 
frarturaî scos ostentativ in evidentă, si un 
admbet prea larg. în dreapta <a femeie earn da 
virsta hii. puțin aplecate Înainte și spre cărucior, 
pentru a mi score distanta dintre capetele lor. 
Femeia tinea o mină pe umărul lui Ovidiu. Pe 
un braț al căruciorului un copil de cltiva ani 
fusese surprins de fotograf intr-o poziție neobiș
nuită. Virful piciorului drept tindea să lasă din 
cadru, de parcă ar fi lovit chiar in momentul 
flash-ulul o minge de fotbal. Se vede treaba că 
puștiul fusese tare neastunpărat și bălăbănise 
picioarele întruna.

— Cine e ? l-am întrebat.
— O audorița cu copilul. Bărbatul l-a murit 

de cancer.
— Da ? $i ce-i cu ea, ți-e rudă ?
A clătinat capul încet.
— Nu.
— Misterios om ești. mă.
A deschis noptiera șl a desfăcut o cutie de 

bomboane. De-acolo a scos o scrisoare si mi-a 
Întins-o.

— Citește.
Fugitiv, am zărit că începea cu „Dragă 

Ovldiule" si l-am respins.
— Cum iți Închipui, omule ?
— Citește-o, ce naiba! mă rugă, *
— Nu pricepi? Nu pot.
— De ce ?
— UHe-asa. Din principiu...
A vîrit-o în cutie șl m-a privit nemulțumit.
— Știi de la cine e ?
— Presupun că de la maică-ta.
— Mamn e moartă.
— A ! De ce naiba îmi pui asemenea între

bări? m-am enervat.

Un nou surogat
comic Aprilie

O)
Us 
CD

Autor prodigios. Viorel Carweann 
insiste și in dramaturgie șL recent. 
Teatrul de Nord din Satu Mare i-a scos 
în premieră cea de a doua piesă, co
media tragică Anotimpul iperaateL In
vestigator consecvent in lumea do~are- 
kr de cercetare și anchete penală. Vio
rel Cacoveanu se ambiționează te pri
vească (scriitoricestel realitatea ime
diate din unghiurile oferite de a*rea*te  
zonă de interferență a actualități'.or 
sociale cu dreptul penaL sincera te ar
denta lui dorință fiind aceea de a 
transla ancheta judiciară ta spațiul 
anchetei sociologice: la fd cum se 
întîmplă și in pie«a de debut Sentință 
pentru martori, evenimentul care de
clanșează conflictul si care provoacă 
In facto intrarea in acțiune a oameni
lor legii (aici e vorba de tăierea fără 
aprobare, dar din motive perfect „jus
tificate de viață", a *ece  brazi), e ră
sucit. pe toate fețele, dezvăluindu-se 
toate Implicațiile Iul. dezvăluindu-se 
profilul moral al fiecărui personaj în 
parte, demaseîndu-i. în ultimă instan
ță. pe cel abjecțl. dezvăluiri și demas
cări care se fac tocmai în timpul șl 
prin intermediul anchetei.

Practicant al ziaristicii de aproxi
mativ două decenii. Viorel Cacoveanu 
dovedpște a avea notate (pe hîrtie sau 
in memorie) un foarte mare număr 
de fapte de viață și în scriitura piesei 
în disrujie se simte cit se poate de 
clar dorința de n nrezenta cit mal multe 
dintre ele — de la rele legate de or
ganizarea de șantier și de viața de fa
milie a ..șantlerlștilor" și ptaă la de-

mxtrorea biroc-z^ F- a de
favoriEsre b ectapeâar de îotebI SMBBa 
te PiaijBa. aui de tate&e te e ve
nimente tacit ar Q pEsS2 «rr "twaL 
ta baza tusa ramaa de xxr. t-wo- 
aiunt ceea ce i-ar C d“<:ejr.
atnorutai te recurgă și ta «□refa'idteren 
te analizarea faptetor. ureenUtter. 
fenomenelor te a peixoaajetar.

într-un d-eor fbncțaanaL car» ne 
sugerează din pbn faptul că artzunea 
ae petrece in nlim șaeti*T  heenoera- 
fta: Semen*  Arpăa). regizorul Mihai 
Rairu a montat t» •pec'amJ a cărui 
primi caracteristică a fost fidelitatea 
față de textul piesei, arcentnind prin 
joc de him mi replicile considerate mai 
importante te probabil tot ta aropol re
levării textului a redus ta maximum 
mișcarea in scenă, astfel incit perso
najele și-au putut povesti in liniște 
viața, relațiile dintre personaje fiind 
și ele clar relatate. Din distribuție au 
făcut parte : Stefan Mi rea. Viorica 
Mischilea, Constantin Dumitru. Ion 
Ti for, Carol Erdos, Marcel Mirea. Cor
nel Frimu, Constantin Miron și Petre 
Panait: regia tehnică a fost asigurată 
de George Albu. Cu cele două pauze 
cu tot. spectacolul a durat aproape 
două ore și un sfert

Radu Bădilă
P.S. Avem totuși nu tocmai vaga 

senzație că tematica de actualitate 
poate fi tratată, în spectacolul teatral, 
și altfel...

doretată ea olane (regia : Gheorghe 
Naflha] pare im film realizat din mers, 
d_a coTDd tteevixiaQu au de ochiul ca
lă înrolai co șareta, dispus să surprindă 
coataanni atetar contemporane m 
ceea ce an ete pacific Ia prima ve
dere. Culoare, obiceiuri, „năravuri", 
intrigi mărunte, atuații hazlii și mun
că se roate, nguros planificată și înde
plinită. Fidelitatea cu care sînt înre
gistrate aceste dteva aspecte ale vieții 
noantre sătești creează firescul desfășu
răm filmului, senzația de dinamic, de 
verosimil te in acest firesc stă even
tualul farmec ai filmului. Din rivalita
tea ..prietenească" a două C.A.P.-uri 
(se pare că CA.P.-urile au devenit 
tenta pa numărul 1 a cinematografiei 
românești cu intenții comice) apar și 
c poveste de dragoste și o nuntă plină 
de amănunte ale ritualului și o ședință 
ușor ironizată și o desfășurare a unui 
talent tehnic cuceritor și serior. Victor 
Alexe (Horațiu Mălăele), în ciuda „cir- 
căriilor*  pe care le face, și un bilei 
excepțional colorat și un final fericit. 
E citat chiar și Shakespeare. în trapul 
cailor, ca o foaie de dafin sau un bob 
de piper, nu necesare dar eventual de
corative, pentru unii. Paraschlva. pre
ședinta uneia dintre C.A P.-uri. conduce 
toată „intriga" si dezleagă Ițele foarte 
bine, ca o femele cu capul bine orga
nizat. cum de altfel îl și are. O inter
pretare plină de personalitate, de dega
jare. de participare emotivă și fireas
că fac din Paraschlva un personaj plă
cut șl convingător (Monica Ghiuță). 
Scenariștii (Vintilă Ornaru și Gheorghe 
Naghi) păstrează dialogul la un nivel 
spumos, ușor, cu mici picanterii din

uite, eu p~7r«rtae haanoae. <x>- 
■e harm, es fraaa ocrreotipe oatr decte- 
mato cu iroate. Se rade ta moăw «rme 
ale acestei Citau. Se rxte 9oocaa. 
cer. SitnatBte comice ătet 
ea in viața cea de toate stele, da» co
micul au m teafi pLrJ ta aterfol de 
a fi comedo. Ntas căita Victor—Deapca 
nu ajunge te fie Iove teery. N>c riva
litatea Mhizez-P'anMra -~i ou e 
peareană. Un aarac*!  ptarwi eu mume 
comestibile, im exeranu pentra o vi
itoare rețetă. Sau a demanarrape că 
merge și reieta acta, de ce te ou 
meargă ? Un fihn eum traacez:-. ■ ita
lienii au produs cu smtee. poate ro 
miile. George Voica. reJ care ta Urgia 
făcea talaaai cu fiecare cathru. alăute 
o filmare corectă, fără cusururi dar șt 
fără mmune.
formidabilă» 
toere. curată, 
crude, prime, 
mineața vine 
ochit Nu lipsește finețea unor inter
pretări, dar atit de rar. atit de „fin", 
că abia se vede, ea !n scena finală. In 
care oamenii mari se copilăresc In că
lușei iar copiii, pe margini, ti privesc

Luminozitatea e tocate 
O lumini pate, ttrihxi- 
1n care toate rolonte mr 
ca după ploaie cind 

șlefuită de soare, boruri

cu gravitate, cu încruntare cu încor
dare. Aproape fauve imaginile blidu
lui. sugerind substanța unul hild. prin 
stridența culorilor, nu cenușii, obosite. 
>2um ele sînt In realitate, nid opere- 
tlste și pline de costume înflorate cum 
apar în majoritatea fi1me1 ir scenele cu 
țărani. Ded. putea fi mai bine dar pu
tea fi și mai rău...

Corina Cristea

• Acum te tepcăminilr /tint mai lungi 
U hiaile mai șeurte. Zilele de primă
vară slut, ram ar spune cei care uită 
anotimpurile fa fată micului ecran. Ia 
fel ca te ncosrernele televiziunit 
^Serbdrlte zăsezli- s-au sfîrtet pe Se
meme. ploile rta <d ae duc. fiori le sc 
mai aoieară sub vînt. tar „varietățile" 
H «efeemb*  cordereba. dar nu si re
citite Orari Barcă mai evidente ca ari
cind la _T&r.:«oeri — orcwl florilor", 
un ■Dectarai tmurovtzBL fără o reale 
care să avanra^eze formațiile de ama
tori r orofesioc^^ bănățene meritorii 
care f-ao fost ta tademlnă. Filmele, 
fie ei s*wt  seriale nu nu. se succed 
ai>mene zztaîe. de 1a „Călătoriile luj 
GoLrer*.  «Oamaare din San Bosco".

• -w . Dirkenw :a Lon- 
dra“- -Po'Jb..în spatele ușilor 
teehise". _Mos Amable". pină la sur
priza surBTLzekjr — „Surnriză la 
Yoafceii" fon film care „desființează" 
dn< arvwi ev“*lenți re Shjrlev Mac 
Laine te Anthony Perkins) Transml- 
sri-ri.ve s-ou înmulțit. La „tea
tral T.V.". _Irina lui Ion Vlahul", 
adoptare ne-tu televiziune după pie
sa „Pribeara» a hil Vasile Volrule«cu. 
a dezamiait- in pofida distribuției, 
datorită unei rerii simpliste sl simpli
ficatoare. în schimb. „OediD re5<=". 
producție > «tudiourllnr eneleze fiGfiR). 
cu Orson Wellea In Tlresias. Christo
pher Ptammer In Oedip. Richard 
Johnson In Creon si Lill Palmer în 
Io-a «ta. a impresionat prin reria sa 
atrăludtă. de înalt profesionalism, 
conslifuindu-se ca unul din cele mal 
sem’rifiretive evenimente ale sănfă- 
mtaH. La „întilnlrea de sîmhăfă sea
ra" a fost prezentă de data aceasta 
Stela Pooescu. acest Gavroche al re
vistei. care, bine servită. în general. 

de texte și bine îndrumată ne platou, 
a susținut cu aplombul său Incontes
tabil. un adevărat telerecital care i-a 
evidențiat încă o dată calitățile sale 
de comediană. Se poate observa deci 
o primenire a programelor, care aco
peră acum. in ciuda unor emisiuni 
mai slabe. în primul rînd un spațiu 
mai larg al preferințelor noastre, de Ia 
cele mai „ușoare" pină la cele mai 
„grele", de la emisiunile care rănesc 
și duc în ceruri pe romanticii admira
tori ai lui Poldark pină Ia cele in care 
cruntil realiști savurează tribulațiile 
tragice ale lui Moș Amable si ale prie
tenului său Orime.
• Se constată de Ia o vreme îmbună

tățirea calitativă a emisiunilor In care 
apar note. comentarii și interviuri 
consacrate actualității Internationale 
(de la ..Telejurnal", pînă la ..Cadranul 
mondial") în sensul ilustrării lor cu 
mai multe imacini șl documentare in
teresante și inedite. Această „vizuali
zare" a principalelor evenimente in
terne și externe, însoțită de comenta
rii de bună calitate, este convineătoare 
și corespunde SDecIficului acestor emi
siuni de largă informare prin mijloa
cele pronrli ale televiziunii. Ceea ce 
est<s Marfp bine.
• Vineri. 30 martie. în cairul emisiu

nii în limba germană, a fost transmisă și 
ple«R ..M*«ferul  Jakob si copiii săi", 
de Hons K«hrer. dună roman”’ scrii
torului bănățean Adam Mhller — 
Gutlenbrunn. spectacol titre! în limba 
română (reeia Margot Gfitfilnger). O 
dramă construită cu linii ferme rare 
s-a hucureț de o Internretare meritorie 
a unui colectiv de la Teatrul eerman 
de stat din Timișoara.

Iulian Neacșu
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— Știi, omule, reflectă Ovidiu fără să-mi ia 
în seamă supărarea, cîteodatâ stăm ani întregi 
și ne întrebăm cum să o scoatem la capăt Și 
oricum am suci-o, nu găsim. Apoi, la un pahar 
de vin unul aruncă trei vorbe anapoda și te 
lovesc în plin. Atunci Hi vine să urli, că aia. 
ieșirea aia pe care o cflutai cu ochii scăpărind, 
era prea aproape ca s-o vezi. Prea aproape, mă. 
ca s-o iei in seamă.

— Ce naiba tot spui ?
Ovidiu întoarse scrisoarea pe o parte șl pe 

alta.
— E de la dinsa, vorbi șoptit, arătînd spre 

fotografie.
începusem să înțeleg situația.
— Ia ascultă, leneșule — l-am bătut cu pum

nul în piept — noi te bocim și tu umbli cu 
gagici ?

— Taci 1 se supără brusc. Să nu mai spui 
„noi" ! Să nu te amesteci cu ei !

Sora de serviciu veni la patul nostru și-i în
tinse un termometru.

— Cu ei am terminat-o. De atunci, de cînd 
am căzut de pe grindă.

Vîrî termometrul în sin și lipi cotul sting de 
Sold.

— Cum adică? am Întrebat și mi-a fost teamă 
de răspuns.

— Vezi — deveni mai rezonabil — omul cînd 
are timp de gindit. păi ii vin prin minte fel 
de fel. Am stat șl le-am pus pe toate cap ia cap.

— Ei. și ?
— Uite, nu mă ameți cu vorbe. Locul ăla nu-i 

mal priește lui Ovidiu. Clar ? Subsemnatul 
simte nevoia de o schimbare. Mare nevoie.

Tăcu. își făcu de lucru cu perna.
— Și Încă ceva, că am văzut că înțelegi greu: 

mă însor. Hai. nu face ochii ăștia, că nu ești 
la teatru.

Un bolnav din cameră ne rugă să vorbim mai 
incet.

— Vrei să ne plimbăm ? Imi propuse.
Scoase de sub pat două cîrje lustruite, cu 

minere de lemn.
— Aici Ie țin. Nu-mi place să le văd. Era. 

oricum, de preferat căruciorul — oftă. Dar tre
buie să fac mișcare, așa spune medicul.

— O să ne luăm cu acte. îmi șopti pe coridor. 
Da*  să ies intîi de-aici. Copilul are șase anișori. 
La toamnă merge la școală. M-am gindit 
de-acum ce să-i cumpăr. O gentută — ai văzut, 
omule, gentuțe din acelea albastre, cu curele să 
le dai după umăr ? Caiete, călimară, un stilou. 
Mitrita — Mit.rița o cheamă. nu-i asa că nu 
ți-am spus ? — zicea să-i luăm un toc. doar 
nu-i cade coada. Ne-am ciorovăit un pic a 
rămas hotărît pentru stilou.

• Ajax, tragedia lui Sofocle. s-a 
reprezentat la radio intr-un spectacol 
realizat cu o deosebită adecvare a su
gestiilor sonore (Tlmuș Alexandrescu. 
Tatiana Andreicic) și într-o concepție 
regizorală luminată (Cornellu Dalu). 
Spațiul spiritual al piesei antice a foit 
formulat fără ostentație și grandiloc
ventă. dar în același timp tonul unei 
familiarități nivelatoare. O construcție 
făuriră cu meșteșug, expresivă șl pil
duitoare, conformă unor reguli și unei 
morale, un cristal limpede, păstrind în 
sine și revelația, dar și enigma ome
nescului. O excelentă echipă de a "tori 
(Silviu Stănculescu. Gina Patrichi. 
Simona Bondoc. Ion Marinescu. Ion 
Caramitru. Șt. Mihăilescu Brăila ș.a.) a 
avut, firește, contribuita esențiali in 
evocarea acestei umanități conștiente, 
cu demnitate, de condiția el. Undele 
lirice ale textului au fost bine puse în 
valoare.

• La rubrica de Arie frumoase am 
avut plăcuta surpriză de a-1 asculta pe 
Dan Hăulică vorbind despre expoziția 
lui Ion Gheorghiu. Promptitudine pu
blicistică : emisiunea respectivă a fost 
practic transmisă în ziua In care a avut 
lor vernisajul. Comentariul revelator al 
criticului Dan Hăulică a avut darul să 
creeze cu adevărat pentru ascuHâtor 
himera unei lumi a formelor .să evoce 
sensul vast a) unui univers plastic ce se 
dovedește, intr-un mod atit de special, 
riguros dar prolific, cristalizat in acele 
sinteze după un ritm egal șl profund,

Mă privi în ochi.
— Ești invitatul meu la nuntă. Ești primul 

pe listă, pînă acum n-am invitat pe nimeni încă!
Am vrut să deschid gura, dar mi-a luat-o 

Înainte :
— Dacă zici nu.dți ard o palmă.
— Felicitări, am*  îngăimat M-ai lăsat cu gura 

înțepenită, nu știu ce să zic...
— Păi ce să zici ?
Tăcu.
— Și cu ei. cu ei o rezolv repede. Mă lichidez 

91 le fac asa cu mina.
îmi arătă cum avea să le facâ.
— în țara asta ori ci nd găsesc un loc de

muncă.
— Sigur. Ovidiule. Insă. poete băieții n-au 

nici o vină. Glumesc și ei pe seama ta... din 
cind In cînd... 51 pe seama mea au glumit îți 
amintești cînd mi-au turnat o găleată de apă 
In caD ?

— Lasă, omule. M-am gindit ri Ia asta. El 
glumesc, dar eu nu mai vreau glume. Nu 
înțelegi ?

Ne-am plimbat pe holul spațiog și cind începu 
să giflie. ne-am așezat pe o banchetă.

— Miine plec in concediu, i-am spus.
— Da ? Păi. îmi iau zborul pini vit rise.
— Vorbește-mi de nevastă-ta. i-am cerut.
— Ce să-ți vorbesc ? E nevastă-mea si bas ta.
— Cum naiba ai cunoscut o?
— Păi. cum flă o cunosc. Stăm pe o bancă, 

aici, pe hol. Doar n-aveam altă treabă. Ea s-a 
așezat lingă mine și am intrat in vorbă. Era 
internată pentru niște arsuri. Apoi și-a făcut 
ieșirea, dar tot venea pe la mine după-amlaza. 
Că așa se întimplă cînd oamenii sint singuri.

Pe măsură ce vorbea i se aprindeau privirile 
și întorcea des capul, să poată urmări coridorul 
pe toată lungimea sa.

r. — Ce] mai important e faptul că — îmi măr
turisi discret în timp ce mă conducea la ieșire 
— ne vom lua cu acte.

Proaspăt venit din concediu, m-am repezit la 
Ovidiu și l-am bătut pe umăr :

— Ei. cum merge ?
Era foarte obosit, sau așa părea. Greu i-am 

smuls o vorbă :
— Ce să meargă, omule ?
— Cum ce să meargă. Mă bucur că n-ai ple

cat Așa-s colegii, mai glumesc, nu trebuie 
musai să ne supărăm...

Molfăi o țigară și se îndepărtă ușor, căutînd 
chibriturile.

— Hei. ce naiba. Ovidiule. Doar mi-ai sdus 
atitea acolo, pe coridor. Mitrita ce mal face ?

— Dă-mi pace, omule, mă rugă privind pe 
linsă mine.

Tudor Scripcaru mă trase de mînecă și-mi 
făcu semn cu ochiul. Voia să mergem ceva mai 
departe, să nu fim auziți de Ovidiu.

— Păcat că n-al fost aici, izbucni In rîs. Acum 
citeva zile a venit Oale cu o tipa. înțolit ca de 
sărbători. Să fi văzut ce caraghios era cind o 
ducea de mină — mureai de ris ! A mers glonț 
la meșter si a prezentat-o.

Tudor ridică bărbia si silabisi.
— „Ea este SO-TI-A MEA“. Să fi văzut 

hohotele dracului, se dădeau ăștia de ceasul 
morțti de rîs 1 Șl cind s-au pornit De behăit, 
tremurau geamurile. nu alta ! S-a tot dus 
muierea lui. nu găsea ușa de grăbită...

I-am astupat gura. M-a fixat cu ochi mari și 
galbeni, dar nu a mișcat pînă ce nu l-am slăbit 
să-mi iau fața In palme.

— Cică voiau să «e ia cu acte, așa-i ? m-a în
trebat încurcat, apoi și-a făcut de lucru printre 
ceilalți. Soarele pătrundea prin ferestre

marian drumur

OM rămas
petre 
stoica

Vă jur
Vă jur poștalioanele au existat 
aveau pină și patru roți poștalioanelo 
goneau prin livezi cu măslini 
apele curgeau firesc peștii cintau 
era pe vremea marilor țicniți 
șl a cărturarilor speriați de glorie 
acum avem dezarmară

Toate
Toate absolut toate mal au In lume un tem 
otita timp cit pălăriile vâ atirnă grațios

în cuier 
iar bucătăriile cîntâ din rișnițe blegi 
atita timp desigur cit obișnuitele dicționare 
menționează cuvinte precum alună porumbel 

usturoi 
și chiar și acel dizgrațios curint adevăr 
toate absolut toate mai au in lume un sens 
dar abandonați stupidul joc de-a baba oarba 
altfel s-ar putea să vă intre un avion in urechi 
■ numai un citat din Ana Coarne na

Iama-i departe
Pe toate cui rasatele lunii gloria dansează 

deșănțată 
anotimpul ■ îmbăiat in benzină

in parfumuri de tei 
iarna-i departe paltoanele sunt pline

de somn ehei 
invâțații croiesc proiecte și mai grozave 
și totuși lord Byron se plinge do frig

Poem grav
Bunicul meu a avut 
cele mai frumoase mustăți din lume 
și totuși vasul Titanic s-a scufundat

Notații banale
Teroriștii seamănă gloanțe și culeg furuncule 
din marile clădiri vine miros de tomate

putrede 
aerul otrăvește pasărea apa sufocă peștele 
Francisc d'Assisi laudă meciurile de box 
metafizica umblă înfășurată in cirpe 
poetul moțâie pe bicicletă

Bate vîntul în mingile de fotbal ale amiezii 
O frunză roșie a căzut pe plan.
Te eștept, ceasul de pe mină e

o luminare de gheață.
Va veni iarna, cu zăpada
Strivită intre menghinele ceasornicelor. 
Răul din lume nu vine de la animalele 
Albe și blinde păscînd pe lingă nai 
Mă duc pe cîmp, caut
Floarea aromată a finului.

uietu! pîrîului și foșnetul arinilor 
Vdin zăvoi, malurile tivite cu bolo

vani albicioși, strigătele prietenilor 
— - stropindu-se în ...lacul* 1 din fața

micului stăvilar. razele fierbinți și pămintul 
rece, suprapunlndu-se peste satul dintre munți 
și casa părintească șindrilită. pisica din cerdac 
81 clinele de la poartă, cireșul de lingă fintină- 
prunii din fundul grădinii...".

— ...astfel încit duritatea crește iar elasticitatea 
scade. Dochian. citește ultimul rlnd de notite 
N-ai scris 7 ! Ai impresia că te poți pregăti și 
fără să fii atent la ore ? I Voi avea grijă să mă 
conving de acest lucru la ora viitoare Stai 
jos : să continuăm 1

Băiatul se trînti amărît în bancă si ascunse In 
buzunar piatra lui albă de riu. amintirea locu
rilor natale : Genei se uită pe furiș la el ; Începu 
să-si ia. silitor, notițe.

Soneria anunță «Ursitul orei și-al cursurilor : 
abia ieși profesorul și orășenii se repeziră spre 
cuierul cu paltoane ; ceilalți își închiseră In 
grabă gențile și se repeziră spre ușă, să prindă 
rind la cantină.

— Ai in cur cat-o Mitrică. îi spuse Genei lui 
Dochian. In timp ce traversau curtea interioară. 
Sfinxul te ascultă mie-n sută ! Tei un doi !

Un camion greu se apronia ; se opriră, lăsțn- 
du-1 să înainteze spre poartă ; apoi, trecind peste 
urmele umede ale pneurilor, Dochian găsi răs
punsul :

— Și-așa tot trebuia sfi răspund ; o să învftț 
după manual si după un caiet bun și gata 1 Nu 
«cade el din notă pentru chestii din astea ; dear 
n-am copiat !

Vorbind. Își luară tacimurlle la intrare, cite o 
tavă cu minrare și se așezară la o masă lingă 
neam. Zcrifnoteie veselei trlntite. glasurile voioase 
ale colegilor, mirosul mîncării îi Înconjurau ca o 
ceată protectoare. înghițind zoriți mlncarea fier
binte. se priveau și se uitau In jur. aruncind rite 
o vorbă, sub 0*4)11  pedagogului de serviciu. Cînd 
terminară. îsi luară cite o felie de pline, pentru 
duoA-masă. predarfi la ieșire tacimurlle și tă
vile. apoi ae îndreptară spre internat. Pină la ora 
patru și jumătate, la Începerea meditațiilor, 
aveau timp să-și orinduiască lucrurile și să 
doermă.

Se uitară pe măsuța din hol. unde se depuneau 
scrisorile : nu aveau nimic ; urcară scările și, 
ajunși in cameră. îsi trîntiră gentile pe paturi.

— Gata, spuse Dochian. mă spăl puțin și dorm 
pînă ne scoelă. Să mă lăsati în pace măi. auziți ? 
se adresă coleeilor de cameră, carg mlncnu piine 
cu gem. Îngrămădiți în jurul mesei. Măcar un 
ceas ’

își scoase vestonul și cămașa. îsl înnodă prosooul 
la git luă săpunul din dulap și plecă la spălă
tor. Din partea opusă venea pedaeogul. Ti salută.

— Dochiane. spuse pedagogul, știi unde-i libră
ria ..Eminesra" ? Aia de lingă fierărie, mai Încolo 
de cinematograful ..Steagul roșu" ?

— Aia de lingă cinematograf ? Știu.
— Să te duci să-mi iei o sticluță de tuș ne

gru ; e deschis toată ziua. îți dau banii cind te 
întorci.

Masiv, brunet, privea pe deasupra elevului.
— Dar întîrzii de la meditație.
— Am eu grijă. Mi-o aduci la sală. Ti privi, 

apoi se bătu peste buzunar, scoase țigările, 
aprinse una și se îndepărtă.

Dochian își desfăcu prosopul de la glt și ae 
reîntoarse In cameră. Acolo, dădu cu el de pat 

— Ce te-a apucat ? îl întrebă unul.
— M-o trimis Ciorap după tuș, în oraș.
— Nu fii prost, scapi de meditație mă 1 Că nu 

mi-a zis mie ; nu veneam pînă seara ! Mă, 
prostule 1

Șt de învățat cine învață ? Tata ? I
-;'Se îmbrăcă în silă, cămașă, veston, scurta 
verde, își numără banii și ieși. Pe coridor, mai 
erau cîțiva băieți ; pe scări, unde nu era nimeni, 
își scoase piatra albă din buzunar.

— Ai văzut ? îi zise. Ai văzut ?
O puse Ia loc și rotunjimea ei II învioră- Avea

Trainică este haina pe care o port 
Fiindcă tu ai cusut-o cu ață albă 
Pot să o recunosc dintr-o mie și una 
Esle povestea poveștilor
Nu trece prin ea nici a picătură de apă 
Pat sta sub valurile mării pină la ziuă 
In fața ta.
Și vei vedea atunci haina albind 
Nu va mai fi nici o haină ca a mea 

să iasă puțin in oraș, în afara cvartalului școlar 
care-1 depărta atit de mult de tot ceea ce lăsase 
drag In urnii.

In stația de autobuz fusese turnată o movilă 
mare de beton aburind și doi muncitori o lopă
tau. in tinzi nd-o pe toată lungimea refugiului de 
stație. Spre capăt rlțiva băieți dintr-a X-a 11 
înconjurau pe profesorul Merisan. Acesta, slab 
și înalt blond, agitat vorbea vesel cu ei. Do
chian privi cu jind. Profesorul Merișan juca 
baschet cu cei din clasele a X-a. făcuse un cerc 
tehnic si se ocupau de un planor... Spera din tot 
sufletul că Ia anul □ va avea la clasă. Pe nesim
țite. ae apropie.

— Practica voastră, zicea profesorul, nu În
seamnă numai o materie școlară ci si o deorin- 
dere cotidiană. Sint destui care nu știu da-~ă un 
cui se bate stind tntr-un picior mu două, Tnvă- 
țați-vă cu munca, să-i cunoașteți mai tîrziu 
prețul.

Băieții rloeau.
— Mai bine mai spuneți-ne despre farfuriile 

zburătoare, reni unuL
— Ta mal llsați-mi cu extraterestrii : sint des

tule minuni și pe nămint care isi așteaptă dezle
gările. Ați auzit despre imprimarea naturală a 
oscilațiilor ?

— Magnetofonul ?
— Nu, înregistrarea în minerale. In pietre, 

vechile solidificâri din epocile cind nu exista fir 
de viață pe pămlnt Se pare că toate vibrațiile se 
imprimă dună un anume cod. Tmaginațl-vă un 
bloc de piatră de la piramide, cu tot ce s-a vorbit 
lingă el : columna iui Traian ; zidul chinezesc ; 
cite si mai cite.

— S-ar auzi tot ce s-a vorijit In lume ?
— De la primele răgete de animale : băieți î 

arheologia ar deveni o știintă a suitului.
— Tot ce am vorbit noi In scoelă ’
— Tot ce-ati ră«rwns : fiți atențJ de aram 

încolo ram răspundeți la lecții, c-o să ridă stră- 
nenotii voștri.

Băieții se însuflețiră antidplnd : Dochian ră
mase nemișcat, fulgerat de gin duri.

— Dă-te elevule mai încolo că te strooesc, 11 
zise unul din fmindtorii care lopătau, cărunt și 
mustăcioa. Ești de Ia școala de colo ?

— Da.
— Bine fad : eu n-am avut parte. Npnoțll mei

da. că am copii mari, ra *u  nu. Să fiu In
locul tău. as rupe cartea, ehe ! TU place școala ?

— De !
— A«a trebuie. să-H nla<~ă.
Sfnrăind. sosi autobuzul, oorindu-ce In mlllo- 

cul dramului. d}n cauza betonului. După profe
sor. băieții se bulu^ră si se risiniră printre 
scaune. în picioare. bn«ă geamul din so^te, Do
chian Privi In gin durat cum se depărtează parcul 
din fat" scolit

La bhrărie. lume multă, mal ales tinereL 
Cumpără tușul, apoi zăbovi la standul cu cârti, 
în stradă. îsi cumpără o citronadă sl căută n co
fetărie. de unde-si cumpără un uarhet de biscuiți. 
Era frig. înnourat si se simțea singur Drintre tre
cători. singur cu sindurile lui despre vibrațiile 
din pietre. Se Îndreptă spre stația de autobuz.

După coborire. se opri în parc. lingă O barcă ț 
aleile erau pustii. Se așeză și scoase piatra Iui 
alM de riu.

Ii spuse cine era «I ce iubea el De lume, neca
zurile șl dorințele fierbinți, simțind parcă mîinile 
mamei pe umeri. Tși suflă nasul, eare-i încurca 
vocea, ai ochii înlăcrimați. Treutat. cuvintele ră- 
pătară fond de meloDee : simțea că devine o vi
brație care comunică, ceva ce ae transmite, ae 
imprimă șl dăinuie, așa cum credea din tot su
fletul. Pe6te anii în care piatra de rîu consem
nase vuietul pîriului și foșnetul arinilor. t>Detele 
păsărilor și-al copiilor care ae scăldau, prietenii 
lui, părinții săi, bunicii sâi, TREBUIA să se aș
tearnă drumul lui prin școală către viață.

In stația de autobuz nu era nimeni iar gră
mada de beton fusese nivelată. Mîinl neîndeml- 
natice de copil apăsară piatra In masa moale și 
l&sară citeva dire pe suprafața zgrunțuroasă.

Nici o haină nu va fi ea haina mea
cusută de tine 

Cu ață albă
Cu un fir de ață albă ca un fir de apă 
Care nu se destramă niciodată
Un fir de ață albă din rochia ta
Care mă acoperă
Care se stringe ca e umbrelă
Care este marea.

Tamburine
Oceanul împrospătat de răsuflarea peștilor 
Clmpille veni păscute de stele
Prospețimea munților acoperiți cu 
Aceeași zăpada de mii de ani.
Din cauza oglinzilor
A ochilor lor lucizi
Ne acoperim cu veșminte trupul și sufletul, 
Cu cuvinte,
Cuvintele, aceste tamburine ale solitudinii. 
Construim orașe strălucitoare și 
mindre de zidurile lor.

vîrgîl 
mazîlescu

pînă și zîmbetul
ea e femeia din vis. Pe cind strâbâteam 
o zonă alburie lăptoasă prin anii mai tineri 
carența și pavăza înțelepciunii o doamne.

și brusc i-a ivit, o gură de aer — ai fi zis, 
singele ei de pretutindeni și dintotdeauna. 

picioarele ei 
ca două lungi strigăte ale morții pe nisip, 

și o precizie cu adevărat inspâimintătoare, 
pină ți zîmbetul.

Iulian Olariu : „Compoziție*

sfîrșitul anotimpului
0 I poveste a celor vii „a celor încă 

nenâscuți" — ți astfel 
bucată cu bucata mi-au alcătuit existența. 
Ureche de eiine intinsâ in zori pe trei lobe, 

lingă perdeaua 
care se ridică, să lovesc repede toi mai 

repede 

pină sint eu insumi lovit peste fălci : iată 
(se pare) un privilegiu, 

să pun curse țoarecilor din cămară, să pun 
curse vîntului negru 

cimpiei luminilor reci instinctului rece, sâ 
deschid 

ochii, exact In clipa în care nimeni nu se 
mai aștepta.

viață moarte viață moarte 
pentru că ne-am despărțit pină acum de o 

mie de ori 
pentru că ne-am despărțit de o mie două 

sute patruzeci ți patru de ori 
noi nu ne mal putem desparți niciodată 

"iciodotâ 
oh salvie levănțleâ Iasomie trandafir 

coline verzi
in stingă am cuvintele In dreapta puterea 

sâ fie doar a mea să fie doar o tîrfă
pleptănindu-se 

cu lungi mișcări la lumina stelelor să fie 
citeodatâ ți mamă 

„nu te gindi la amănunte dragule" 

dar nu le mai gindi la amănunte dragule 
nu te gindi nici la scheunatul inimii pe 

vreme de ploaie 
nu te gindi la rotițele desprinse din 

mecanismul ancestral 

ți pleacă departe departe cit mielul este 
intr-adevăr fiul mielului 

departe printre coline verzi și gospodării in 
floare 

pleacă ți lasă-mă jntr-un urlet intr«o poce 
fără de margini 

nu te gindi la scheunatul inimii pe vreme de 
ploaie

((' radio

9° , Primăvară
Infinit nuanțat- în aserțiunile despre 
plastica lui Ion Gheorghiu, făcute cu 
finețe, s-a țesut ți sugestia lecției 
superioare pe care o implică o viață 
dedicată artei, efortul de construcție al 
artistului. Ceea ce a sporit, iar, impre
sia acestei audiții a fost tonul firesc și 
cald, simpatetic in sensul cel mal bun, 
al considerațiilor. Observația o facem 
aici fiindcă, prin contrast, ni s-a Dărut 
uneori că paginile radiofonice dedicate 
artei pierd prin tratarea formalistă și 
„neînsuflețită", sau fals însuflețită. In 
care sint concepute. Sigur, nu orrte 
emisiune (de arte Dlastice. in cazul da 
față) poate fi o sărbătoare — sintem 
deci bucuroși că. din cînd in cind, 
rubrica Arie frnmoase știe să ridice 
mult ștacheta.

• Ne-a atras atenția și Octave, de 
slmbăta trecută, emisiune realizată de 
Gabriela Gaciu. Comentarii interesante, 
audiții și mai interesante, mal ales 
Messisen și Jolivet, în piese ce folosesc 
undele Martenot Cum mai spuneam 
clndva aici, cred că ar trebui urmărit cu 
mai multă îndrăzneală un program de 
educație muzicală in favoarea muzicii 
simfonice moderne, și Ia ore mai puțin 
tirziî, (cum este cazul Octavelor).

• Excepționala Fonotecă de aur a 
transmis înregistrări cu și despre 
Alexandru Philippine, Intr-o foarte 
rotundă dedicație radiofonică aniver
sară.

Ioana Ieronim

Lirismul 
imaginii

(( muzică

\ ■
m

Structuri sub 
tensiune 

emoțională
Pictura lui Brăduț Covaliu stă tot mai 

decis în anii din urmă sub semnul ten
tativei de a imprima o pregnantă llri- 
cltate imaginii. Această tentativă a ar
tistului este subliniată în actuala expo
ziție de la sala Dalles de o selecție ri
guroasă a lucrărilor elaborate în prin
cipal în perioada anilor 1972—1978, se
lecție ce crează impresia unei unități 
de sentiment, unei coerențe a viziunii 
și, implicit, a demersurilor sale. Ceea 
ce se află sub zodia ocazionalului sau 
intră în consonanță doar în aspectele 
exterioare cu datele naturii interioare 
a pictorului a fost ocolit cu grijă și ca 
atare se poate afirma că Intilnirea cu 
această suită de lucrări, care ni se 
pare că îl exprimă pe deplin pe artist, 
este revelatoare. Ni se înfățișează acea 
parte genuină, esențială a activității 
artistice, nealterată de efortul de a In
tra în rezonanță cu o tematică aleasă 
la modul rece, detașat și a cărei des
fășurare pe pîn2ă nu are în uncie ca
zuri. cele mal fericite, drept rezultat, 
în ciuda eforturilor de a intra în re
zonanță cu ea. decît lucrări de virtuo
zitate Disrernămîntul cu care artistul 
s-a aplecat asuora produselor propriei 
munci invită, deci, la meditație.

Revenind insă la ceea ce afirmam 
Inițial trpbuie să precizăm că valoarea 
experienței Iul Brăduț Covaliu trebuie 
apreciată cu atit mai mult ra cit ea »e 
manifeslă in cadrele unei formulări 
personale. Ocolind gesticulația vizio

nară in care s-ar fi putut cădea cu 
ușurință, — în special in ciclurile ce 
se vor un veritabil imn al existenței 
libere a omului în spațiu — ea punc
tează cu discreție asupra transpunerii 
pe pinză a acelor structuri ale imagi
narului ce se pot constitui în repre
zentări de o candoare feerică. Am pu
tea cita in acest sens ciclul Zburătorii 
dimineții, remarcabil ca deschidere 
ideatică, impregnat de acea tensiune 
a comunicării trăirii rezultată din stă- 
pînirea mijloacelor. într-o conjunc
tură cînd goana după efecte e con
fundată nu arar cu căutarea originali
tății. cind, din nefericire, in istoria 
artei trebuie să înregistrăm formele 
(deosebite, este drept, dar lipsite da 
Încărcătura afectivă și Ideatică ce a 
făcut ca arta să se recunoască timp de 
milenii păitașă la existență) capabile 
să o transforme într-un ritual (ceea 
ce presupune și oficiant!), pictura lui 
Brăduț Covaliu este o oază de liniște 
unde omul se reintilnește cu el însuși 
pentru a Încerca să se definească, re
ran mein du-se în alții și în propriile 
vise. Dincolo de toate implicațiile de 
mețtesug. pe care nu le mai discut 
aici deoarece am fărut-o cu alte pri
lejuri. m această trăire pe dimensiune 
lirică, mi m nare a rezida valoarea 
artei lui Brăduț Covaliu.

Grigore Arbore

• Unul dintre tinerii dirijori al că- 
rui nume întărește de De acum ten
dința de creație originală, de înnoire 
în arta baghetei, este Aurelian Bonis. 
Structural romantic, preferind să diri
jeze Cesar Franck, Ceaikovski, Grieg. 
Dvorak, acesta ne-a oferit în recentul 
concert cu Filarmonica din Ploiești 
cîteva momente de autentică re-creare 
a textului muzical. Învolburata ..Sim
fonie a lX-a“ de Dvofak a fost rare
ori atît de viu si dinamic zidită. Ne 
amintim de pildă Trio-ul gindit de Sil
vestri foarte rar. și pe care Aurelian 
Boniș l-a dirijat într-o conducere mat 
fluentă a frazei, avlnd totuși un aer 
„gemutlich". dar conturindu-se mai 
clar In variația măsurilor si temDtlor 
din „Scherzo" . Un Final impulsionat, 
vestitor, a oferit un adevărat ioc de 
tempi, de la cele mai lirice oaze la cel 
mai vijelios tempo de coda, nerenun- 
țind la o colorată nuanțare. Am notat 
mai ales frumoasele descreșteri Ia 
viole-celli-bași. fragmentele de teme 
transmise într-un tot unitar si lumi
nos.

..Divertismentul rustic" de Sabin 
Drăgoi. lucrare de aleasă valorificare 
a simțirii muzicale românești, pe care 
am dori s-o ascultăm mal des. si care 
ar putea să însoțească în modul ce! 
mai reprezentativ orchestrele noastre 
In turnee, a primit sub bagheta Iul

Aurelian Bonis o acuitate ritmică mai 
presus de caracterul dansant al multor 
teme. Finețea „Colindului" se poate 
compara cu o țesătură a cărei, noblețe 
e scoasă In evidentă abia de gestica 
dirijorală, ca de o broderie.

In ceea ce privește „triplul concert 
in Do Major, pentru plan, vioară, vio
loncel si orchestră", od. 56 de Beetho
ven. acesta a fost construit îndeosebi 
In ideea preciziei ritmice a contrastelor 
si dinamicii beethoveniene. De altfel, 
datorită partenerilor — Daniel Pod- 
lovschi. Alexandru Morosanu, Dan 
Grigore — proiectatele arcuri sonore 
au fost cu adevărat încărcate de ten
siune emoțională.

• In așteptarea unei sulte de con
certe cu Integrala sonatelor beethnve- 
niene pentru vioară si pian, trebuie 
amintită seam oferită la Conservator, 
de do] virtuosi al stilului cameral. 
Corina Bura si Gheorghe Halmos. Nu 
un duo obișnuit, ci r^alîrarea acelui 
antagonism violent, dorit de Beetho
ven. traducerea în fantă a termenului 
..cnnrertare" (..« lunta cu“). Unitatea 
stilistică realizată dln asemenea între
cere a două Instrumente total diferite 
este un rafinament care nu retisprie 
decît puternicelor temneramente artis
tice.
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— Știi, omule, reflectă Ovidiu fără gă-mi ia 

in seamă supărarea, citeodată stăm ani Întregi 
și ne întrebăm cum să o scoatem la capăt Și 
oricum am suci-o. nu găsim. Apoi. La un pahar 
de vin unu] aruncă trei vorbe anapoda si te 
lovesc în plin. Atunci iU vine să urli, că aia. 
ieșirea aia pe care o eăutai cu ochii scăpări nd, 
era prea aproape ca s-o vezi. Prea aproape, ml 
ca s-o iei in seamă.

— Ce naiba tot spui ?
Ovidiu întoarse scrisoarea pe o parte ti pe 

alta.
— E de la dînsa, vorbi aocKit. arătlad rorv 

fotografie.
începusem să înțeleg cituatta-
— Ia ascultă, leneșule — l-am bătut cu pum

nul in piept — noi te bocim ti tn omhU cn 
«asiei ?

— Taci 1 se supără brusc. Să oa mai io_l 
„noi" ! Să nu te amesteci eu et !

Sora de serviciu veni la patul nostru M-i în
tinse un termometru.

— Cu ei am terminat-o. De atunci. de etod 
am căzut de pe grindă.

Viri termometrul in rfn ti lipi cotul sting de 
șold.

— Cum adică? am întrebat ti mi-a fost teamă 
de răspuns.

— Vezi — deveni mai rezonabil — omul cînd 
are timp de gindit păi li via prin minte fel 
de fel. Am stat și le-am pus pe toate cap la cap-

— EU ti ?
— Uite, nu mă ameți cu vorbe. Locul ăla nu-i 

mai priește lui Ovidiu. Clar ? Subsemnatul 
simte nevoia de o schimbare. Mare nevoie.

Tăcu. își făcu de lucru cu perna.
— Și incă ceva, că am văzut că intelefii greu: 

mă Însor. Hai, nu face ochii ăștia, că nu ești 
la teatru.

Un bolnav din cameră ne rugă să vorbim mai 
încet.

— Vrei să ne plimbăm ? îmi propuse.
Scoase de sub nat două clrje lustruite, cu 

minere de lemn.
— Aici le țin. Nu-mi place să le văd. Era. 

oricum, de preferat căruciorul — oftă. Dar tre
buie să fac mișcare, asa spune medicul.

— O să ne luăm cu acte. îmi șopti pe coridor. 
Da’ să ies întii de-aici. Copilul are șase anișori. 
La toamnă merge la șeoală. M-am cindit 
de-acum ce sâ-i cumpăr. O eentută — ai văzut, 
omule, gen tu te din acelea albastre, cu curele *ă  
le dai după umăr ? Caiete, călimară, un Stilou. 
Mitrița — Mitrița o cheamă, nu-i asa că nu 
ti-am spus ? — zicea să-1 luăm un toc. doar 
nu-i cade coada. Ne-am ciorovăit un pic ii a 
rămas hotărit pentru stilou.

Mă privi In ochi.
— Ești invitatul meu la nuntă. Ești primai 

A ne listă, pi na acum n-am invitat pe nimeni incă?
Am vrut să deschid gura. dar ml-a hxai-o 

Înainte :
— Dacă zici nu.dți ard o palmă
— Felicitări, am*  ingăimat M-aj lăsat cu gura 

înțepenită, nu știu ce să zic.-
— Păi ce să zici ?
Tăcu.
— Șl cu ei. cu ei o rezolv repede. Mă ficMdex 

ti le fac asa cu mina.
îmi arătă cum avea să le facă.
— în țara asta oricind căaeec «a toc de 

muncă.
— Sigur. Ovidiule. însă, poale băieții n-azz 

nici o vină. Glumesc ti ei pe seama ta_ d - 
cind în cind_ Și pe seama mea au fhrniL Tti 
amintești cînd mi-au turnat o găleată de ană 
in cap ?

— Lasă, omule. M-am gindit ti la asta. El 
glumesc, dar eu nu mai vreau glume. Nu 
înțelegi ?

Ne-am plimbat pe bolul soapoa ti dnd toceau 
să gîflie. ne-am așezat pe o banchetă.

— Miine plec în concediu, i-am spas.
— Da ? Păi. îmi iau zborul pină vii. rbe.
— Vorbește-mi de ne vastă-ta. i-am cerut.
— Ce să-ți vorbesc ? E ne vastă-mea ti basta.
— Cum naiba ai cunoscut o?
— Păi, cum să o cunosc. Stăm pe o bancă, 

aici, pe hol. Doar n-aveam altă treabă. Ea s-a 
așezat lingă mine și am intrat in vorbă Era 
internată pentru niște arsuri. Apoi Si-a făcut 
ieșirea, dar tot venea pe la mine după-amiaza. 
Că așa se intîmplă cînd oamenii sînt singuri.

Pe măsură ce vorbea i se aprindeau privirile 
gi întorcea des capuL să poată urmări coridorul 
pe toată lungimea sa.

r. — Cel mai important e faptul că — îmi măr
turisi discret în timp ce mă conducea Ia ieșire 
— ne vom lua cu acte.

Proaspăt venit din concediu, m-am repezit la 
Ovidiu și l-am bătut pe umăr :

— Ei, cum merge ?
Era foarte obosit, sau așa părea. Greu i-am 

smuls o vorbă :
— Ce să meargă, omule ?
— Cum ce să meargă. Mă bucur că n-ai Ple

cat Așa-s colegii, mai glumesc, nu trebuie 
musai să ne supărăm.„

Molfăi o țigară și se îndepărtă ușor, căutind 
chibriturile.

— Hei. ce naiba. Ovidiule. Doar mi-ai «dus 
atitea acolo, pe coridor. Mitrița ce mai face ?

— Dă-mi pace, omule, mă rugă privind pe 
Unsă mine.

Tudor Scripcaru mă trase de mlnecă ti-mi 
făcu semn eu ochiul. Voia să mergem ceva mai 
departe, să nu fim auziți de Ovidiu.

— Păcat că n-ai fost aici, izbucni In rîs. Acum 
cîteva zile a venit Oaie cu o țipă. înțolit ca de 
sărbători. Să fi văzut ce caraghios era dnd o 
ducea de mină — mureai de ria ! A mers glonț 
la meșter și a prezentat-o.

Tudor ridică bărbia si silabisi.
— „Ea este SO-TI-A MEA*.  Să fi văzut 

hohotele dracului. se dădeau ăștia de ceasul 
morții de ris ! Și clnd s-au pornit pe benin, 
tremurau geamurile. nu alta 1 S-a tot dus 
muierea lui. nu găsea ușa de grăbită...

I-am astupat gura. M-a fixat cu ochi mari si 
galbeni, dar nu a mișcat pină ce nu l-am slăbit 
să-mi iau fata In palme.

— Cică voiau să se ia cu acte, așa-i ? m-a în
trebat încurcat, apoi și-a făcut de lucru printre 
ceilalți. Soarele pătrundea prin ferestre

petre 
stoica

Vă jur

Iarna-i departe

fi Mei tated >|i— ■ p ;r da tng

Poem grav

Notații banale
Teroriștii tcamânâ gloanțe fi culeg furuncule 
din marile clădiri vine miros de tomate 

pufrede 
aerul otrăvește pasărea apa sufocă peștele 
Franc isc cfAssisi laudă «MciiMite de bai 
metal ii ic a umblă înfășurată ia cirpa 
poetul Moțăia pa bicicletă

marian drumur

_ qăetot p’rtuhrt ti foene*uî  arte tar 
a Urai. mâhnite ttvtaa cu bat*-  âț vani albicioși. strigătele prietenilor

* stropindu-se în ...Iacul- din fața
micului stăvilar. razele fierbinți ti Dăm in tul 
rece, suprapanfndu-se peste satul dintre munți 
ti casa părintească șindrilită. pisica din cerdac 
ti clinele de la poartă, cireșul de lingă fintind. 
Brunn dm tandu! grădinii...**,

— —astfel tocii duritatea creste iar e la «ti ci ta tea 
«rade. Dochian. ateste ultimul rind de notițe !— 
M-ti acru ?! Ai impresia că te poti rregăti ti 
Efcri să fii atent la ore ? ! Voi avea criță ai ml 
ca>- -&g de az'rti tacru la ora viitoare L- Stai 
jot : ai eontmuăm ’

Băiatul ar triști am irit In bancă ti aaran«e ta 
bcanna? piatra toi albi de riu. amintirea Jocu
rilor natale : Genei ae uită pe furiș la el : Începu 
că~*i  ia. silitor, notițe.

Soneria ammti sfirtitul orei ti-al cu. mii dor ; 
aitia M*ti  proferam! ti orășenii ae repezită cprv 
referai ni paltoane : ceilalți iti Inrhkaeri tn 
Crabi p-ack ti se repeziră spre uaă. si prindă

- Ai l-wat-e Wtrtcă. ti spose Genei bri 
Dnehaan. In taro ee traversau curtea ifrtedoarL 
S^axal te aoraGtă mie-n sută 1 Iei tsa doi !

Un cainaor grea ae aorooia ; ae ocăriră. 1W»-

«t to«i sraOn ia «ra*.  tn afara rrartalutoi voJar 
eare-I depărta atft de cacxîi de iot oara ee lâcaae 
drag In urmi,

în stația de autobuz fusese turnată o movilă 
mare de beton aburind ti doi muncitori o lopă
tau. tatinxind-o pe toată lungimea refugiului de 
atatie. Sore capăt, rîțiva băieți dintr-a X-a 11 
înconjurau pe profesorul Merișan. Acesta, slab 
ti înalt Mood, agitat vorbea vesel cu ei. Do- 
rtrian privi cu jind. Profesorul Merișan juca 
haaeftet cu cei (fin clasele a X-a. făcuse un cerc 
tebme ti se ocupau de un planor... Spera din tot 
oaftetaJ ci la anul □ va avea la clasă. Pe nesim
țite. se aoropăe.

— Practica mostră, zicea nrofesorul. nu în
seamnă numai o materie școlară ci si o deprin
dere cotidiană. SInt destui rare nu știu dară un 
cui se bate ftind tntr-un picior sau două. învă- 
tati-ri ea munca. să-i cunoașteți mai tîrziu 
preCuL

BăXli ririeau.
— Mai bin- mai «puneți-ne despre farfuriile 

zburătoare, ceru unuL
— Ta mari Btați-mă cu extra tereștrii ; sînt des

tule wumiai ti pe Pămint care isi așteaptă desle- 
gărfe A îi anzit despre imprimarea naturală a 
oaăiatiflar ?

— MaaTwtedomd ?
— Nu. âsrem«iraren ta minerale. In pietre, 

wefeHe enfezăftefcri (ăi epocile cind nu exista fir 
de viată pe ptentat. Se pare că toate vibrațiile se 
imprfeiâ durd un anume rod. Imaginați-vă un 
K'-*-  de nutri de la n ra—(de. cu tot re s-a vorbit 
iteață H : robum^a kri Traian ; zidul chinezesc ; 
rf!e ti mai ctte_

— S-or auzi tot ce f-a vorbit in lume ’
— De la primele răgete de animale : băieți ; 

arbe*Uoria  ar dtrtni o ftiirită a nm-tuiut
— Tot ee am rnrbit zmx ta scoală ?
— Tot ce-ati ră«xxm« : fiți a ten ți de arum 

tarate fo— răspundeți la lecții, c-o tib ridă stră-

BA--, se tasnfletiră anfirlpfnd : Dochian ră
mase oemtecat. fntamt de gfnduri.

— Dă-te rlevule mat *.nrolo  că te strooesc. îl 
iHe ummI d " nr* —torit r^re loeă*au.  cărunt și 
ummcMml Ești de la «coala de colo ?

aor. bitetii ae ti «e ntințră evintre
urne. în tarte-—. !£a«ă cmimul rttn stymie. Do- 

^♦*̂ »**  ortrl *ngmdurat  ci om se depărtează parcul 
dr-i £at« sratii.

La ' br»*Se.  huite multă, mal ales tineret. 
Cmanără tusnL szxm zăbovi la standul cu cărțL 
Tn stradă, iti rumnă-ă n rttrona dă ti rău*ă  n co
fetărie. de unde ti r*rmeă*ă  un naritet de biscuiți 
Era firiai Inoourat si se trmțea singur nrintre tre
cători. ir.țir cu rin durii*  hn desnre vibrațiile 
din Dtetre. Se tadmtă rare stafia de autobuz.

Două ooborfre. se opri ta parc, linsă o barcă : 
aleile ersu pustii. Se soft* ti scoase piatra hli 
aTM de rin.

li apuce cine era ti re tubes el ne hune, neca
zurile ti dorințele fierbinți simțind nartă miinile 
mamei De umeri. îti suflă nasul, care-i încurca 
vocea, si orbii înlăcrimați. Treptat, cuvintele ră
nita rl fond de meloeee ‘ simțea că devine o vi
brație rare comunică, ceva ce ae transmite, ae 
imprimă și dăinuie, asa cum credea din tot su
fletul. Peste anii In care piatra de riu consem
nase vuietul pinului și foșnetul arinilor, tinetele 
păsărilor si-al copiilor care «e scăldau, prietenii 
lui. părinții săi. bunicii săi. TREBUIA flă se aș
tearnă drumul tai prin școală către viață.

în stația de autobuz nu era nimeni iar gră
mada de beton fuaeoe nivelată. Miini neîndeml- 
natice de eoptî apăsară piatra ta ma<a moale ti 
lăsară citevs c2ke pe suprafața zgrunțuroasă.

ion filă

Nări a be ml iva va fi ea haina maa
cusută da tina 

Cu ată a bă
Cu un lîr da otă ebă ca un fir de apă
Care na sa destramă niciodată
Un fir da ață albă tfin rochia ta
Cară mă acoperă
Care se strirge ea o umbrelă
Care este marea

vîrgil 
mazilescu

pînă și zîmbetul
ea e femeia din vis. Pe cind străbateam 
o zonă alburie lăptoasă prin anii mai tineri 
carența și pavăza înțelepciunii o doamne.

și brusc l-a ivit, o gură de aer — ai fi zis, 
singele ei de pretutindeni și dintotdeauna. 

picioarele ei 
ca două lungi strigăte ale morții pe nisip.

și o precizie cu adevărat inspăimîntâtoare, 
pină și zimbetul.

Iulian Olariu : „Compoziție*

sfîrșitul anotimpului
o I poveste a celor vii „a celor încă 

nenâscuți" — și astfel 
bucată eu bucată mi-au alcătuit existența, 
ureche do eline întinsă in zori pe trei tobe, 

lingă perdeaua 
care se ridică, să lovesc repede tot mai 

repede 

pină sirrt eu însumi lovit peste fălci : iată 
(se pare) un privilegiu, 

să pun curse șoarecilor din cămară, sâ pun 
curse vintului negru 

cimpiei luminilor reci instinctului rece, sâ 
deschid 

ochii, exact In clipa in care nimeni nu se 
mai aștepta.

viață moarta viață moarte
pentru că ne-am despărțit pină acum de o 

mie de ori 
pentru câ ne-am despărțit de o mie două 

sute patruzeci și patru de ori 
noi nu na mai putem despărți niciodatâ 

niciodată 
oh sahrie levânțîcă iasomie trandafir

coline verzi

Așteptare
Bote âtiti ia m ung la de ‘oăba1 a te amiezii 
O frunză roite a căzut pe pian.
Te ctivpl. ceusti de oe mină a

o teminara de gheată.
Va reni «ama, cu zăpada
Stiwâ&ă _tr« manghinete ceai om ic a lor. 
Râmi dm luma na vina da ba animatela
Aba v bl ode nascind pa lingă noi 
ă£ă duc pe cimo, caut
Floarea aromată a fi nu lai-

Haina
Trainică aste haina pa earn a nori 
Fiindcă tu ai casat-a ca aăă afcă 
Fot să o racunosc mm fi ana
Este povestea povaei or
Nu traca prin ea nib a picătură da apă 
Fot sta sub valurile măr» pină ta ziuă 
In fața ta.
Și vei vedea atunci borna afaind
Nu va mai fi nici o haină ea a mea

Tamburine
Oceanul imarespăta! da răsuflarea peștilor 
Clmp'fte verzi păscute de state 
Prospețimea muntitor acooeriti cu 
Aceeași zăpadă da mii de ani.
Din cauza aglinxîtof
A ochilor lor lucizi
Ne acoperim cu veșminte trupul fi sufletul. 
Cu cuvinte.
Cuvintele, acesta tamburine ale solitudinii. 
Construim orașe rtrâlucrtoore și 
mindre de zidurile lor.

In stingă am cuvintele In dreapta puterea 

să fie doar a mea să fie doar o tîrfâ 
pieptănindu-$e 

cu lungi mișcări la lumina stelelor sâ fie 
cîteodatâ și mama

Mnu te gindi la amânunte dragule*

dar nu te mai gindi ia amânunte dragule 
nu te gindi nici la scheunatul inimii pe 

vreme de ploaie 
nu te gindi la rotițele desprinse din 

mecanismul ancestral 

și pleacă departe departe cit mielul este 
intr-adevâr fiul mielului 

departe printre coline verzi și gospodârii în 
floare 

pleacă și lasâ-mâ intr-un urlet intr-o pace 
fără de margini

nu te gindi la scheunatul inimii pe vreme de 
ploaie

in '*  ................................................tu ai cuvintele în

f

radio \

• Ajax, tragedia lui Sofocle. s-a 
reprezentat la radio intr-un spectacol 
realizat cu o deosebită adecvare a su
gestiilor sonore (Timuș Alexandresca. 
Tatiana Andreicic) și intr-o concepție 
regi7X>rală luminată (Corneliu Data). 
Spațiul spiritual al piesei antice a fost 
formulat fără ostentație și grandiloc
ventă. dar în același timp tonul unei 
familiarități nivelatoare. O construcție 
făurită cu meșteșug, expresiv*  șt pil
duitoare. conformă unor reguli și unei 
morale, un cristal limpede, păstrind in 
sine și revelația, dar și enigma ome
nescului. O excelentă echipă de a-tori 
(Silviu Stănculescu, Gina Patrichi. 
Simona Bondoc. Ion Marinescu. Ion 
Caramltru. Șt. Mihăilescu Brăila ș.a.) a 
avut, firește, contribuita esențială in 
evocarea acestei umanități conștiente, 
cu demnitate, de condiția ei. Undele 
lirice ale textului au fost bine puse In 
valoare.

• La rubrica de Arte frum&iM am 
avut plăcuta surpriză de a-1 asculta pe 
Dan Hăullră vorbind despre expoziția 
Iui Ion Gheorghiu. Promptitudine pu
blicistică : emisiunea respectivă a fost 
practic transmisă in ziua în rare a avut 
lor vernisatul. Comentariul revelator al 
criticului Dan Hăullră a avut darul să 
creeze ru adevărat pentru aseuHător 
himera unei lumi a formelor .să evoce 
sensul vast al unul univers plastic ce se 
dovedește, intr-un mod atît de special, 
riguros dar prolific, rrlstalhat In acele 
sinteze după un ritm egal șl profund.

k_________________

Primăvară
Infinit nuanțat- în aiterțiunile despre 
plastica tai Ion Ghexfhiu. eu
finețe, s-a țesut «i sugestia lecției 
superioare pe care o implică o vtață 
dedieaîă artei, efortul de construcție al 
artistul ut Ceea ce a spori L iar. impre
sia acestei audiții a fost tonul firesc și 
cald, simpatetic in sensul cel mal bun. 
al considerațiilor. Observația o facem 
aici fiindcă, prin contrast, ni s-a oărut 
uneori că paginile radiofonice dedicate 
anei pierd prin tratarea formalistă și 
„neînsuflețită", sau fals însuflețită, in 
care sint concepute. Sigur, nu ori~e 
emisiune (de arte plastice, in cazul de 
față) poate fi o sărbătoare — sintem 
deci bucuroși că, din cind în cind, 
rubrica Arte frumoase știe să ridice 
mult ștacheta.

• Ne-a atras atenția și Octave, dg 
simbăta trecută, emisiune realizată de 
Gabriela Gaciu. Comentarii interesante, 
audiții și mal interesante, mai ales 
Messiaen și Jolivet, in piese ce folosesc 
undele Martenot. Cum mai spuneam 
eîndva aici, cred că ar trebui urmărit cu 
mai multă îndrăzneală un program de 
educație muzicală în favoarea muzicii 
simfonice moderne, și la ore mai puțin 
tirzii, (cum este cazul Octavelor).

• Excepționala Fonotecă de aur a 
transmis înregistrări cu șl despre 
Alexandru Phillppide, într-o foarte 
rotundă dedicație radiofonică aniver
sară.

Ioana Ieronim

plastică^

Pictura lui Brăduț Covaliu stă tot mai 
decis în anii din urmă sub semnul ten
tativei de a imprima o pregnantă llri- 
citate imaginii. Această tentativă a ar
tistului este subliniată in actuala expo
ziție de La sala Dalles de o selecție ri
guroasă a lucrărilor elaborate în prin
cipal în perioada anilor 1972—1978, se
lecție ce crează impresia unei unități 
de sentiment, unei coerențe a viziunii 
ți, implicit, a demersurilor sale. Ceea 
ce se află sub zodia ocazionalului sau 
intră în consonanță doar in aspectele 
exterioare cu datele naturii interioare 
a pictorului a fost ocolit cu grijă și ca 
atare se poate afirma că tntilnirea cu 
această suită de lucrări, care ni se 
pare că îl exprimă pe deplin pe artist, 
este revelatoare. Ni se înfățișează acea 
parte genuină, esențială a activității 
artistice, nealterată de efortul de a in
tra în rezonanță cu o tematică aleasă 
la modul rece, detașat și a cărei des
fășurare pe pînză nu are în unele ca
zuri, cele mai fericite, drept rezultat, 
în ciuda eforturilor de a intra tn re
zonanță cu ea. decît lucrări de virtuo
zitate Discernământul cu care artistul 
s-a aplecat asupra produselor propriei 
munci invită, deci, ia meditație.

Revenind în«ă la ceea ce afirmam 
Inițial trebuie să precizăm că valoarea 
experienței lui Brăduț Covaliu trebuie 
aprecială cu atlt mai mult ru cit ea se 
manifestă in cadrele unei formulări 
personale. Ocolind gesticulația vizio

Lirismul 
imaginii

/T muzică^ Structuri sub 
tensiune 

emoțională
nară în care s-ar fi putut cădea cu 
ușurință, — in special in ciclurile ce 
se vor un veritabil imn al existenței 
libere a omului tn spațiu — ea punc
tează eu discreție asupra transpunerii 
pe penză a acelor structuri ale imagi
narului ee ®e pot constitui Ln repre
zentări de o candoare feerică. Am pu
tea ata in acest sens ciclul Zburătorii 
dlmiaetii. remarcabil ca deschidere 
ideatică, impregnat de acea tensiune 
a comunicării trăirii rezultată din stă- 
pintrea mijloacelor. într-o conjunc
tură cind goana după efecte e con
fundată nu arar cu căutarea originali
tății. cind, din nefericire, tn istoria 
artei trebuie să înregistrăm formele 
(deosebite, este drept, dar lipsite de 
încărcătura afectivă și Ideatică ce a 
fiem ca arta să se recunoască timp de 
milenii păitașă la existență) capabile 
să o transforme lntr-un ritual (ceea 
ce presupune ți oficiant!). pictura lui 
Brăduț Covaliu este o oază de liniște 
unde omul ca reintllnește cu el Însuți 
pentru a tarerca să ae definească, re- 
cuncactadu-ae ta alții ți în propriile 
vise. Dincolo de toate implicațiile de 
meșteșug, pe earn nu le mai discut 
•iei deoarece *m  făcut-o cu alte pri- 
JeftrrL ta această trăire pe dimensiune 
lirică, ml se oare • rezida valoarea 
ariei lui Brăduț Covaliu.

Grigore Arbore

• Unul dintre tinerii dirijori al că
rui nume întărește de ne acum ten
dința de creație originală, de înnoire 
in arta baghetei, este Aurelian Bonis. 
Structural romantic, preferind să diri
jeze Cesar Franck. Ceaikovski. Grieg. 
Dvorak, acesta ne-a oferit în recentul 
concert cu Filarmonica din Ploiești 
cîteva momente de autentică re-creare 
a textului muzical. învolburata ..Sim
fonie a IX-a**  de Dvofak a fost rare
ori atît de viu si dinamic zidită. Ne 
amintim de pildă Trio-ul gîndit de Sil
vestri foarte rar. si De care Aurelian 
Bonlț l-a dirijat intr-o conducere mai 
fluentă a frazei, avînd totuși un aer 
„gemutlich“. dar conturindu-se mai 
clar ln variația măsurilor si temui Iot 
din „Scherzo" . Un Fina! impulsionat, 
vestitor, a oferit un adevărat ioc de 
temui, de la cele mai lirice oaze ta cel 
mai vllelios tempo de coda, nerenun- 
țfnd la o colorată nuanțare. Am notat 
mai ales frumoasele descreșteri la 
viole-celll-bați. fragmentele de teme 
transmise într-un tot unitar si lumi
nos.

„Divertismentul rustic" de Sabin 
Drăzoi. lucrare de aleasă valorificare 
a simțirii muzicale românești, ue care 
am dori s-o ascultăm mal des. si care 
ar uutea să însoțească In modul cel 
mai reprezentativ orchestrele noastre 
în turnee, a orimit sub bagheta lui

Aurelian Bonis o acuitate ritmică mai 
presus de caracterul dansant al multor 
teme. Finețea ..Colindului" se Doate 
compara cu o țesătură a cărei, noblețe 
e scoasă ln evidentă abia de gestica 
dirijorală, ca de o broderie.

în ceea ce Driveste „triplul concert 
în Do Major, pentru olan, vioară, vio
loncel si orchestră", op. 56 de Beetho
ven. acesta a fost construit îndeosebi 
In ideea preciziei ritmice a contrastelor 
și dinamicii beethoveniene. De altfel, 
datorită partenerilor — Daniel Pod- 
lovschi. Alexandru Morosanu. Dan 
Grigore — proiectatele arcuri sonore 
au fost cu adevărat încărcate de ten
siune emoțională.

• în așteptarea unei suite de con
certe cu integrala sonatelor beethove- 
niene pentru vioară si olan, trebuie 
amintită seara oferită la Conservator, 
de do] virtuos! ai stilului cameral. 
Corina Bura sl Gheorghe Halmos. Nu 
un duo obișnuit, cl reali7Rrea acelui 
antaeonlsm violent, dorit de Beetho
ven. traducerea în fantă a termenului 
„concertare" („a Junta cu"). Unitatea 
stilistică real>7ntă din asemenea între
cere a două instrumente total dtfnrife 
este un rafinamenl rare nu reușește 
derît puternicelor temneramente artis
tice.

Grele Tartler
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AL. HORIA : Ne bucură efec
tele favorabile („interne și ex
terne") ale „Argumentului" pu
blicat și urmărim cu plăcere și 
interes frământările dv. în jurul 
„aventurii poetice**  în „arena 
resantă dezbaterea din scrisoa
re, în acest sens, ca și „războiul" 
axiologiei umane" (foarte inte- 
ciudat cu prietena dv., poeta în 
problema „sufletului**  și a „ieși
rii din omenesc" — sperăm să 
aveți, într-o zl, satisfacția mul
tiplă de a pierde acest „război" ! 
Firește, însă, dincolo de intere
sul incontestabil al „teoriei", se 
ivește încă unul, imperios (și 
desigur, mai puțin tolerant...) in 
legătură cu rezultatele ei „prac
tice". Ne bucurăm să băgăm de 
seamă câ prima „șarjă" (dacă 
aceasta este ? — respectiv, „A- 
ventura percepției") nu lasă ni
mic de dorit, ci, dimpotrivă, des
chide perspective din cele mal 
bune. Răminem, deci. în conti
nuare, pe recepție. (în privința 
„intîlnirii" de care vorbiți, idee 
care ne-a vizitat și ispitit ade
sea, veți observa și dv. că lunga 
și greaua iarnă s-a prelungit 
dincolo de speranțele și răbdarea 
noastră !...).

• UNA DIN CELE MAI INTERESANTE EXPE
RIENȚE EDITORIALE din ultimeie decenii din Sta
tele Unite, pe linia poeziei experimentale, o repre
zintă colecția „Burning Deck**, cu două cărți și 
șase așa numite „pamflete poetice** In fiecare an, 
lnceplnd din 1861. Criticul Bill Katz scrie în „Li
brary Journal” : „Apariții pentru toți cei care sint 
interesați în mixtura dintre tiparul frumos și poe
zia excelentă-. In anul editorial curent, printre alte 
apariții. Burning Deck recomandă cartea Barbarei 
Guest, „The Countess Min ea polis" : .... Una dintre
cele mai bune poete... o imagistică puternică, un 
sunet limpede, lumea văzută cu claritate, iar ima
ginile acestei vederi topite Intr-un Întreg fluent. 
Dintr-o cunoaștere experimentală a dadaismului și 
suprareallsmulul, s-a Îndreptat spre crearea pro
priului său lirism". Adică spre limpezime. Elogiu 
mai mare nici' nu ae putea.

• ALAIN GINSBERG, poetul rebel al generației 
beat șl buddhlstul inspirat al anilor din urmă, s-a 
mărturisit, de curlnd, un convertit la valorile tra
dițional-burgheze șl la succesul sigur. Prilejul l-a 
fost oferit de o lectură publică In Brooklyn, unde 
a compua, de circumstanță, pe teme oferite la tn- 
tImp!arc, din audiență. Personajele cele mai proe
minente ale serii erau cumpărătorii de alimente, 
majoritatea casnice din cartier, rătăcite printr-un 
super-market De oe sâ nu lucrăm pentru toată 
lumea ?, se întreba poetul. Adică de ce sâ nu c!ș- 
tigâm bani de la toată lumea, cu negustoria noas
tră de cuvinte.

• JAMES JOYCE A ILUSTRAT, In prima Jumă
tate a acestui secol, tipul scriitorului poliglot, ca
pabil să minuiascâ cu aceeași ușurință, oral și în 
scris, mai mult de cinci limbi europene. Cea din 
urmă dintre marile sale construcții romanești este, 
de altfel, expresia unui limbaj creat prin compu
nerea cuvintelor din mai multe limbi, întrebuințate 
cu frenezie de acest veritabil geniu verbal. O ade
vărată preferință a manifestat Insă Întotdeauna 
marele scriitor irlandez pentru limba italiană, în 
care a scris ’ cu voluptate. Nu Intlmplâtor, reșe
dința sa permanentă a fost la Trieste, centru cos
mopolit, cu dominantă Italiană. Textele sale în 
limba lui Leopardi sînt Insă mal puțin cunoscute, 
De curînd, ele au fost adunate ți publicate de o 
mare casă de editură constituind deliciul acestei 
rafinate confrerii la care (participă) admiratorii 
autorului lui Ulysses.
• MARELE POET SENEGALEZ Leopold S^dar 

Eenghor a pus In circulație un concept antropolo
gic prin care a încercat sâ definească o atitudine 
culturală majoră, numind-o „negritudine". Din
colo de tradițiile africane viguroase și luxuriante 
ale literaturii negrilor, există o întreagă mișcare 
artistică Ingloblnd scriitori din Statele Unite, 
Africa, șl mai multe insule din Caraibe, a cărei ex
presie se găsește în revista Obsidian, tin2înd spre 
configurarea unei vi2iuni comune, a unei determi
nări în egală măsură caracterizată prin tradiții 
proprii. Cit șl prin mlnulrea limbii engleze într-un 
mod particular, pe baza tradițiilor celor mai pure 
ale marilor scriitori de culoare. Notăm clteva din
tre cele mai prestigioase nume care participă la 
mișcarea de la Obsidian : Kofi Awoonor, Roseann 
P. Bell, Oscar A. Bouise, Lloyd W. Brown, Joseph 
Bruchac, John Henrik Clarke. Arthur P. Davis, 
Michael Del-Anang, Charles H. Roweel, Saundra 
Towns, Darwin T. Turner, Ron Welbum, și alții.
• HARRY MATHEWS, cunoscutul romancier, 

autorul Conversației și a Scufundării stadionului 
Odradek publică 52 de pagini de poeme sub titlul î 
„Impresiile unul proces", despre care John Ash- 
bery scrie că reprezintă „o alchimie care se des
fășoară perfect-. Adică, o textură rafinată de ima
gini care exprimă cu precizie volutele nesfîrșite 
ale unei Imaginații riguros controlate.

• FRANCISCO PEREZ, poetul ecuadorian de 
circulație universală, aduce în peisajul culturii la
tino-a meri cane imaginea artistului profund anga
jat în viața publică, atit prin opera sa directă și 
cu Impact imediat, cît și prin activitatea de con
structor de opinie, ca ziarist și editor. N-ar fl ni
mic neobișnuit, dacă destinul său nu ar demon
stra încă o dată cunoscuta distincție dintre ac
țiune cu finalitate socială precis configurată și ac
țiunea de dragul acțiunii, care eșuează In dezor
dine șî haos anarhic. Poetul trebuie să fie o voce 
responsabilă, revolta sa trebuie sâ amelioreze soar
ta oamenilor. într-un mod tangibil renunțtnd la 
crearea de fantasme imposibil de atins. Idealurile 
promovate In versul poetic a lui Francisco Perez 
sau apărate cu vitriolul gazetarului pamfletar de
finesc o poetică majoră șl o conduită socială exem
plară.
• ARTA NORVEGIANA îșl exprimă încă o dată 

în mod strălucit mesajul prlntr-o bogată expoziție 
itinerantă pe continentul nord-american. Cu preg
nanță sînt subliniate de către toți criticii de spe
cialitate cele cinci lucrări ale lui Edward Munch, 
dintre care două sînt mal puțin cunoscute iubito
rilor artei acestui mare neliniștit *1 nordului. Este 
vorba de lucrări în care anxietatea imagistică și 
tensiunea aproape insuportabilă a culorilor sînt 
calmate de o viziune, am spune, optimistă, dacă nu 
ni s-ar părea abuziv acest cuvlnt în contextul ar
tei lui Munch. Sint lucrări cu perspectivi stenică, 
din epoca cînd Munch îșl găsise un relativ’ echili
bru interior.
• TINERII SCRIITORI DIN R.P. UNGARĂ ma

nifestă un interes predilect pentru rein te rp re ta rea 
unor teme tradiționale șl schimbarea de sens a 
structurilor culturale tradiționale Criticii au re
marcat prospețimea noilor interpretări șt lipsa de 
timiditate In fața autorității aproape ai mante a 
Istoriei culturale. Un exemplu D constituia praz» 
lui Szilveszter Hrddg, care Încearcă retaeeraa mi
tului vinovăției, pe linia spirituaîitâțr meitievaJe. 
Rezultatul este o proză modernă ți pttnA de nerv. 
In care aluviunile culturale primesc un aana non 
ți se transformă în fapt de viață contemporană.

V. VIDRIAN s în primul plic, 
pagini rigide, mate, atinse de 
prețiozitate și calofilie, un fel 
de „studii" didactice, discursive, 
fără emisie. Mai însuflețite, „Re
fren I", „Autoportret". în al 
doilea, deși retorismul didactic 
n-a dispărut cu fotul, e un re
viriment al energiei lirice, mai 
mult aplomb, și putere de ira- 
diație, patos, etc. Pe scurt, mult 
mal bine decît in primul, mai fl
ies în 1, 3, 5.

A. ALBU • Plafonare, manie- 
calofilie, pagini chlorotice 
„mîngîie" mereu aceleași 

cuvinte, în compuneri palide, 
fără pigmenți, fără freamăt. 
Ceva mai bine (dar...), în „Întîi 
contur de umbră", „Dacă se
măn".

SUFIX : Dezamăgitoare vești, 
în cele două plicuri : pagini de

confecție căznită, neinspirată, 
care nu „decolează", lucru ma
nual lipsit de vlagă, lirică, sec, 
indiferent Ceva, în „Pindă".

B. PACUREȚEANU : Scrieți 
mult prea mult, cheltuiți prea 
multe vorbe (și in scrisori, și in 
versuri) și acest irezistibil di- 
luviu antrenează o mare canti
tate de mii și alte aluviuni im
pure (citește : locuri comune,
banalități, vorbe goale, etc.). 
Textele sînt diluate, lungite inu
til, și rarele fulgurații lirice se 
{Herd înecate în șuvoiul vorbe- 
or parazitare. în lumina acestei 

situații (despre care de altfel, 
am mal vorbit și altădată), înfri
guratele dv. demersuri și proiec
te (trei plachete de versuri pre
zentate simultan la concursurile 
de debut, ci te va romane in lu
cru, etc.), par lipsite de simțul 
realității, al măsurii, lipsite de 
seriozitate, destinate unor triste, 
previzibile eșecuri. E cazul să 
reflectați serios și să trageți 
concluziile care se impun. (Din 
ultimele plicuri, spre regretul 
nostru, n-am putut reține ni
mic).

MELIZANDA : Sînt pagini de 
început, se pare, judecind după 
unele semne ale lipsei de expe
riență, după unele nesiguranțe 
stilistice. Dar e vorba de o re
marcabilă sensibilitate, de o pro
mițătoare capacitate a vibrației, 
de un răsunet caracteristic al 
vorbelor șl imaginilor, care în
seamnă tot atîtea premise favo
rabile pentru un itinerar liric. 
Există de pe acum (in cele două 
plicuri), unele pagini reușite, 
care oferă reale motive de spe
ranță : „Dăruire", „Uită !“ „Sînt 
răscumpărata", „Niciodată prea 
tîrziu", „Boemă", . Vînd" (dem
nă de tot interesul !), „Lacrimă". 
Mal trimiteți și alte lucrări (și 
o notiță biografică, o semnătură 
definitivă, o poză).

L ENACHI î Compuneri de 
efort, „la rece", literaturizate 
insistent, artificial, lipsite de vi

brație (inclusiv „Abisalom"), 
Ceva mai cursivă și mai însufle
țită, „Fereastră".

D.-M. SA VA : Lucruri demne 
de atenție, deși condeiul e incă 
fragil nesigur, fără prea multă 
experiență („Parodie", „Timp", 
„Cintec de despărțire", „Cules", 
„Iarbă curată", „Iarnă" (minus 
versul 4, strofa I, gratuit, sec, 
dtsarmonic). Sint perspective 
bune, fără doar și poate.

NINA CERANU s Spirit de 
observație, nițel umor, dar des
tulă nesiguranță in construcție 
și redactare.

G.M. BUCOVICIOR ; o nouă 
„șarjă" trecută printr-un „con
trol de calitate" neatent și lipsit 
de exigență. Ceva mai bine : 
„Stare", „Bucurie". „Nu rideți".

Emil Ioan, N.I. Varonca. Rada 
Dragamirescu, Lap al, Șerban 
Vasile Honi, loan Culce», Dina 
Ion Constantin, Iulian Drăghici 
(același lucru și pentru Rozma
rin, Iulian Delabrebina, Ilion 
Drăghici, Iulian Nedeanu și ori
cum ați mai semnat). Nicolae 
Munteanu, Mirona Mihai, Iulian 
Miciău, I. Tătuc, P. Măgură, M. 
Vîrtopeanu, Florentina Ileana, 
Dumitru Virlan, Radu Tomșa, 
Boșco Alexandria, Gh. Răcă- 
șanu. Dan Cristian, Daniel Ste
larii, Dan Dumitresru, Dragomir 
Elena, Gabriel Dorobanțu, Stela 
Costea, Mitică Stoica („scor
buri... îmi încălzește cuge
tul" Aurel Dice (ceva, in
„Zodia muribundului"), Irina 
Dimitriu, GOnfer Seiler (ver
suri), Gh. Scântea, Dorn Alian
țe, Doina Sudu, Ec. Lupsi, 
I. Apusan, C. Alcestis, G. T. 
Iulian, Ioan Ifrim, Sterian G„ 
Gh. Lupăștean. Cri s tin ce : în
cercări de nivel modest

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu ae înapo
iază.

Cum să sting ?
Cum să sting 
îndoiala mereu crescindă 
a valurilor ?
Mi-ar trebui un foc 
mare cit marea.
Iar in sufletul meu, 
focul e încătușat incâ 
în boboci fierbinți 
dar nu incandescenți.

NONA TROC

Bîlciuri
Copilăria mea 
arsă în focul de toamna 

pe micul ogor.
Bîlciuri I Bîlciuri ! Bîlciuri.
Și nici un șopron unde 
sâ m-ascund împreună cu caii.
Nu știu pe care pămint calc, 
Țin plinea cu toată mina 
Sînt, împotmolită la mijlocul 
orașului, 
intre oameni - ziua 
intre stele - noaptea șl întotdeauna 
atunci cind stai și privești 

de pe mal.
MARIA CONSTANTIN

Poet pe planetă
Pe cind monezile-șf vînd strălucirea 
pentru-un ciștig umil 
și florile la reverele hainelor 
ridiculizează așteptarea 
mie mi se tînguie-n singe cerul 
fără încredere ;
pe cind în secolul XX 
aștrii înduioșați cedează instinctelor 
și roboții-și frămîntâ creierii 
lingă femeia care vă zdruncină nervii 
pe mine mă ocrotește respirația 
trandafirului cu mireasma robustă 
de plictis ;
in timp ce indispozițiile intră
in atenția savanților
și n-auziți cum spaima scurmă 
in oasele copiilor silindu-i sâ tacă ; 
pe cind privighetorii i se taie de pe listă 
cin tecul
și disperarea amenință un univers recalcitrant 
mie-mi rămine ceasul în urmâ ;
pe cind otrava-șl păstrează incâ 
gustul cinstit 
și ochiul renunță să se-acopere-n somn 
mie-mi birfesc îngerii frămintările 
și-mi fac un semn dulce pe frunte.

TEODOR ROȘU

Desene de Aurel Ștefan Aleza nd rescu

Mama e mireasă
Vacile pe dealuri, fabrici mari de lapte 
Mai pasc iarba dulce mirosind a scrum 
In livada toamnei fructele sint coapte 
Curg peste crmpie șerpi imenși de fum 
In ogrăzi albastre luminează prunii 
Candele aprinse seara de-o mireasă 
Taie mama piinea cu un colț al lunii 
Și o pune caldă pruncilor pe masă 
Tata se întoarce de la cimp și coasa 
Taie-n două cerul, aripă subțire 
E tîrziu, e noapte, e departe casa 
Mama e mireasă, tata va fi mire.

RAL EA V. ROȘIM

Mă nasc azi
Cu gindurile mototolite, 
iată mă nasc pentru a doua ocrâ 
cu o coroană de spini 
pentru cine pășește numai cu pași albi 
prin realitate, 
pentru cine preferă sâ se spinzure de iluzii 

vetuste, 
pentru cine-șl închide pleoapa 
sâ distingă mai bine ce spune o trimbițâ 

ruginită, 
frumos, cu un prisos de bunătate 
pentru cine refuză sâ asculte 
coasa marții fișiindu-i pe la timple

oricui 
„ TRAIAN ȘERBU

Urmlnd realul
dincolo de mișcare
închipuind
lungi itinerarii prin istorie 
itinercrii fără a aduce moartea 
reconstituind putreziciunea unor secole 

infernale 
dincolo de care

tînăr popor
împărtășeam soarta imperiilor multinaționale 
multă vreme siliți să ne cumpărăm libertatea 
alteori energici fără s-o mai posedăm 
români numai în represalii și morminte 
deși ne simțeam pretutindeni acasă 
în Ardeal, în Bucovina sau Banat

un popor înainte de toate
in Nord ca și In Sud. 
vorbind aceeași limbă 
cu mult mai puternica decît țara

un popor
care n-am invâțat revoluția de la alții

un popor tinăr
pentru care azi Istoria e un tinâr 
care trebuie să ciștige bine 
in oricare întreprindere din țară

în pădurile din nord
în rafinăriile prahovene
în combinatele Olteniei 
sau în Banat

pretutindeni 
amintindu-ne ceea ce am fost

ION MONORAN

Inimi de carton
Ei sînt printre noi
li cunoști după lacrimile purtate în acte 
după dinții de aur lucind in întuneric 
după frunțile albe, ștampilate pe riduri

Ei pot ucide cu vorba, cu mașina de scris, 
cu ușa de stejar, cu oglinda retrovizoare, 
ei sint așezați pe tronuri de platină 
și ard dumnezeiește cind presupun idei 
li voi lovi pe rind, la colțuri de stradă, 
cu pumnul in inima lor de carton voi lovi.

Pe asfalt, copilul teribil schițează
un scaun electric...

VALERIU DRAGUȘINU

Hermeneutică și semnificație 
la Mircea Eliade
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nificațlile la rindul lor obligă La repetiții, la 
întoarceri ah origine, la arhetipuri.

Hermeneutica devine In această perspectivă nu 
mai puțin o creație originară și spontană a spi
ritului. Ea postulează, deopotrivă existența unui 
sens al spiritului, fundează un univers spiritual 
inteligibil, actualizează o posibilitate latentă de 
interpretare, urmată de un efort neîntrerupt de 
interpretare. Ea are, în esență, aceeași origină 
primordială • apariția primei semnificații este 
însoțită în mod inevitabil de prima sa interpre
tare. Cu te,.cuvinte, orice- semnificație dobân
dește ab Initio up înțeles comunicat, acceptat și 
validat. Situațiile existențiale presupun In același 
timp un conținut de semnificații, urmat de 
descifrarea acestui conținut de semnificații. 
Dovadă că toate miturile și hierofaniile sint 
însoțite de Interpretări tradiționale, foarte vechi, 
atestate istoric, că toate „secretele" antice ascund 
un sens, stimulînd totodată interpretarea acestui 
sens : cazul clasic al misterelor din Eleusls.

Se poate deci afirma — și Mircea Eliade o și 
Spune — că impulsul descifrării, al descoperirii 
de semne și semnificații este ontologic, esențial, 
că „singurul sens al existenței este de a-i găsi 
un sens". Formulă aparent paradoxală, de ti
nerețe. reluată și dezvoltată ulterior sub formă 
de variatiuni pe aceeași temă. Peste tot se regă
sește aceeași concepție fundamentală privitoare 
la necesitatea de a trăi într-un cosmos inteligibil 
și semnificativ". Spiritul uman nu poate funcțio
na fără convingerea existenței unei realități 
ireductibile, esențial-semnificative : „Este cu 
neputință să ne imaginăm cum conștiința ar 
putea să apară fără să confere o semnificație 
impulsurilor șl experiențelor omului". Umanis
mul acestei concepții este evident și el nu poate 
fi îndeajuns subliniat : „Nesemnificativul îmi 
pare antiuman prin excelență. A fi om înseamnă 
a căuta semnificația, valoarea, a o inventa, a o 
xroiecta, a o reinvents". Nimic deci mai legitim 
r'ecît de a vorbi de exitența lui homo semnifl- 

ans chiar la nivelul mentalității arhaice : „Dacă 
ne dăm silința să pătrundem sensul cel mai 
profund autentic al unui mit, al unul simbol 
arhaic, nu putem sâ nu ne dăm seama că 
acesta reDrezintă actul de cunoaștere al unei 
anumite situații în cosmos și că în consecință, 
acesta iniplfcă o poziție metaforică**.

Privită din acest unghi, hermeneutica devine 
o disciplină umanistă prin excelență. Ar fi greșit 
să se creadă că Izvorul său direct este ontologia 
șl hermeneutica existențialistă de tip Heidegger, 
Gndamer, Ricoeur, chiar dacă acesta din urmă 
confirmă din plin teza lui Mircea Eliade 
Îndrăznim să afirmăm că ea este scoasă din 
însăși interpretarea directă, nemediată, a mei.* * 
talitătil arhaice, din contactul imediat, sistematic 
cu totalitatea textelor și documentelor specifice 
acestei mentalități. Generalizarea care vine la 
sfîrsitul unei profunde și îndelungi intimități, la 
capătul unui lung proces de analiză și inducție. 
Ontologia Iul Mircea Eliade este în mod esențial 
obiectivă, textualizatâ. istorică. Am fi înclinați 
să spunem : chiar antispeculativă, în sensul că 
ea nu pleacă de la principii și postulate dogma
tice. metafizice. ci de la fapte și documente 
riguros controlabile.

Profundă, ascunsă, absolută, sacră, adevărata 
semnificație este în același timp — din toate 
aceste cauze — „virtuală", deci „multiplă**,  
polivalentă. Mircea Eliade insistă în numeroase

Descifrări lucide
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Analîzlnd „revoluția copernlcană" de demolarea 
mitului antropocentric pe care și-o asumă poe
zia bacoviană, Dinu Flămând explică și lirica mo
dernă a impcrsonalizării, polemizând cu'critica, 
ce vehiculează concepte improprii ca „spontanei
tate" și „sinceritate", într-un virtual pro-domo 
și penetrant portret al poeziei contemporane — 
lirică a măștilor, bazate pe heterogenia eului 
Capitolele Degradarea tragicului și In sistem 
de menipee folosesc intr-un edificiu critic pro
priu sugestii din Ion Negoițescu, J.P. Richard, 
R. Barthes, Bahtin, J. Starobinski, T.S. Eliot. 
Analiza Câmpului social la Bacnvia, remarcabilă, 
polemizează cu ideea tragicului ce-ar eșua la 
porțile Orientului infirmînd Interpretările socio
logizante și concluziile unei lecturi oarbe la 
adevărata semnificație și valoare a filonului 
social, din volumele Cu voi și Stanțe și versete. 
Afirmația făcută aici despre Macedonski nu se 
susține. Capitalele privind Organizarea spațiu*  
lui. Gestul, Alegorlzarea — cele mai dense — 
scot Ia lumină viața celulară a creației prin in
teresante observații de teorie, poetică și semio
tică literară, ce susțin structura fundamenta] 
expresionistă a poeziei lui Bacovia, cu dese 
apeluri semnificative la pînzele expresioniste. 
Analiza microscopică a poeziei, cerută de 

Împrejurări și de mult timp asupra acestui feno
men care a devenit — prin vulgarizare — unul 
din locurile comune actuale ale „noii critici". 
Dacă pentru Roland Barthes toate interpretările 
coerente sint „valide", pentru Mircea Eliade 
toate semnificațiile sint adevărate, in cadrul unei 
virtualități deschise, desfășurată pe multiple 
planuri de referință : religioasă, dar și psiholo
gică. psihanalitică etc. Descoperire personală ? 
Redescoperire, în orice caz, prin însăși forța 
evidenței, căci doctrina polivalenței semnificați
ilor are o foarte veche ascendență. Mircea Eliade 
citează el însuși teză specifică logicii indiene 
jaina : „doctrina punctelor de vedere" (naya- 
văda). Poate fi ^efimintitâ la fet de-bine, teoria 
con fu cian istă tcheng-mîag, teorii eline : Prodios, 
Platon, Epicur etc. Tipurile medievale ale 
interpretării : literal, alegoric, moral, anagogic. 
corespund pe rindul lor unei împătrite semnifi
cații, unei polisemii așa zicînd cuadruple. Dacă 
există un efort hermeneutic constant de a 
stabili „denumirile corecte", de a defini semnifi
cațiile exacte, acest fapt se datorește tocmai 
permanentei imaginații semantice a umanității, 
bogăției inepuizabile si contradictorii de semni
ficații atit de specifică spiritului uman.

Este cazul a insista puțin asupra acestor 
constatări — deoarece Mircea Eliade vorbește 
de „neistovita... polivalență" a semnificațiilor, 
cu mult înaintea vogii actuale a „noii critici". 
Paralel cu această direcție, dar in mod cu totul 
independent de ea (pe care dealtfel o precede 
și o confirmă în acest domeniu prin analize 
specializate, mai stricte, mai tehnice și deci mai 
convingătoare). Mircea Eliade pune din plin în 
lumină „simultaneitatea" sensurilor unui simbol, 
fenomen religios, principiu metafizic, „mister" : 
coincidentia oppositorum, de pildă, care traduce 
voința integrării și transcenderii unui mare 
număr de opoziții, polarități, dialisme coexis
tente în același „text".

De unde două constatări pe deplin îndreptățite : 
1) „Nici o hermeneutică nu este excesivă", fiind 
legitimă de orice descoperire posibilă de semni
ficații ; 2) Hermeneutica este de fapt inepuiza
bilă, deoarece semnificațiile — prin ele insele 
inepuizabile — sint prin definiție polivalente : 
deschise, simultane, „suprapuse", „supraetajate", 
dispuse pe mai multe nivele, pe mai multe 
registre. Căci semnificațiile religioase nu sînt 
niciodată „pure". Un fenomen religios (constatare 
valabilă pentru toate categoriile de fenomene) 
este în același timp și un fapt istoric, sociologic, 
cultural sau psihologic, pentru a nu menționa 
decît aspectele sale mai importante. Deoarece nu 
există concepții religioase pure nu există nici 
semnificații religioase pure. Ceea ce duce la 
constituirea unei hermeneutici plurale aplicabilă 
fiecărei semnificații în parte, rezultat al coexis
tenței sensurilor religioase, istorice, sociologice, 
culturale, psihologice etc., în unul și același do
cument semnificativ. Toate semnificațiile se 
nasc și se depun sub formă de aluviuni, în 
straturi succesive. Sensul nou (creștin) nu 
anulează cel vechi (politetst). Sensurile vechi, 
ancestrale, nu dispar, nu sînt distruse, ci sînt 
doar aglutinate, integrate aau absorbite în com
poziția unor noi sinteze, procese semnificativ 
augmentativ. Noile semnificații sînt consecința 
unor noi „prises de consciences". In sfîrșit, o 
ultimă notă caracteristică a semnificației : orice 
semnificație profundă are „frumusețea", „noble
țea". deci valoarea sa. Descoperirea unei semni
ficații echivalează cu descoperirea și consacra
rea unei valori.

R. Jakobsnn, eliberează valori ce nu se văd cu 
ochiul liber, ținînd de substanța și nu de deta
liile creației. Apetența teoretică și abslracti- 
zantă nu funcționează în gol ci recucerește viața 
concretă, totalitatea pulsațiilor poemului adică 
și altceva decît procesualitatea simbolurilor, 
dinamica senzațiilor și mersul ideii. Dinu Flă
mând înțelege că poezia are nevoie pentru a fi 
trăită intelectual atit de „ochiul novice" (Ruskin) 
cit și de cel „spiritual" (Friedlander) concepîn- 
du-și introducerea la Bacovia și ca o înzestrare 
a cititorului cu clteva chei modeme, ce pot 
deschide poezia ! psihologia rreațfei și-a recep
tării, statistica (Sanda Golopentia-Eretescu), psi
hanaliza (C.G. Jung, Charles Mauron), etnologia 
gestualității (Ray Birdwhistell, Pierre Oteron), 
semiotica (J. Kristeva). Există în acest volum 
o profuziune de idei critice, ce trebuie exploa
tate în continuare. Fervoarea și violența anali
zei de denudare și forare a misterului creației 
sint ascunse de răbdarea expectativei și emoția 
stîrnită rațional, a celui ce așteaptă să prindă 
chip, în baia de acizi, apoi in sala de proiecție, 
zborul unei ființe aptere, neînaripate. Căci in
tr-adevăr opera lui Bacovia este o paradoxală 
Victoria apteră, privată de însemnele vizibile ale 
zborului ca acea statuie a Victoriei, lipsită de 
aripi pentru a rămine la Atena.

REVISTA STRĂINĂ
Prestigioasa aniversare
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ale țării „nn trebuie să uităm ceea ce datorăm 
limbii șl literaturii noastre naționale. Limba po
porului român, eterna dovadă a latinității noas
tre, reclamă Imperios cultul ei, sub pedeapsa 
de a nu mai putea servi vehicola culturii națio
nale in curs de desvoltare".

Spațiul de care dispunem nu ne îngăduie să 
incrustăm, nici măcar sumar, activitatea „Socie
tății Literarie Română", care, in 1867, și-a schim
bat titulatura in „Societatea Academică Română", 
devenind, la 30 martie 1870, la doi ani după 
Răsboiul Independenții, „Academia Română".

Menționăm, ca sub presiunea opiniei publice 
care voia lărgirea unirii de la 1859, prin chiar 
actul ei de constituire. Societatea Academică Ro
mână, a îmbrățișat cu elan acest ideal național, 
statornicind ca membri ei să fie aleși din toate 
provinciile locuite de români. In legătură cu a- 
ceasta, B. P. Hașdeu s-a grăbit să precizeze, incă

repere sicgîricd
u cîțiva ani în urmă, numele scri
itorului vest-german Siegfried Lenz 
abia începuse să fie receptat de că
tre cititorii din țara noastră. Ver

siunea românească a cunoscutului său roman, 
Ora de germană, publicată în anul 1972 a con
stituit începutul polarizării atenției în jurul 
operei unui prozator ce se anunța pentru public 
ca o valoare ieșită din marea serie a experi
mentelor contemporane. Prin această operă se 
configura imaginea unui scriitor cu o con
știință pozițională bine precizată, preocupat do 
explorarea unor situații limită, destinate să 
proiecteze cele mai variate lumini asupra com
portamentului uman

Vocația literară a lui Siegfried Lenz s-a con
figurat foarte de timpuriu. Intre Duelul cu 
umbra (1953) și Modelul (1973) se înscrie doar 
pină la această carte o etapă literară de două 
decenii. Ea însumează, alături de unele romane 
de largă audiență, numeroase volume de poves
tiri și piese de teatru.

Publicată în 1978. versiunea românească din 
Modelul pune în fata cititorilor modul de 
scriitură cultivat cu preferință de prozator, 
chiar dacă opțiunile sale artistice nu ni se par 
întotdeauna cele mal fericite. Rețeaua de teme 
și motive se configurează prin mai multe nu
clee narative, aparent eteroclite, dar de fapt, 
toate sînt destinate să ilustreze problematica 
fundamentală a cărții, construirea unui model 
conceput ca un mod de comportament pentru 
tineret. De aceea trebuie să precizăm de la 
început că romanul lui Siegfried Lenz are un 
evident caracter parabolic, dublat de o inten
ție didactică susținută la modul Ironic.

Precizarea profesiunii de credință a scriito
rului se impune ca o necesitate firească. Sieg
fried Lenz concepe creația literară ca o rezul
tantă a experienței umane. El crede în posibi
litatea de ameliorare a omului prin interme
diul literaturii. în toate scrierile sale, scriito
rul vest-german nu propune un model unic 
de comportament. Soluția aleasă de el duce la 
confruntarea directă a cititorului cu cele mai 
variate situații exemplificatoare.

Ca Si în operele sale anterioare, pornește de 
la anumite soluții abstracte pe care le epici- 
zează, suDunîndu-le printr-un subtext Ironic 
unui proces permanent de distanțare. Romanul 
Modelul este construit în mai multe paliere. 
„Nuvelele" sau „povestirile" exemplificatoare 
se interferează, dar ele nu conferă un flux epic 
continuu acestei opere. In felul acesta, actele 
livrești, evenimentele cotidiene, comentariile 
teoretice ale personajelor (cei trei pedagogi) in-

sport De-alea încă nefăcufe
• Echipa de fotbal a României e dintre ech.pete 

care face „d-alea nefăcute-. în recenta d lnlHnire 
eu Spania, ea a stabilit clteva „performanțe-, greu 
de egalat. A introdus In teren mal mulți jucători rare 
ar fl trebuit sâ stea pe tușă- A ținut pe tușă jucă
tori care ar fl trebuit să stea In teren. A dat un 
gol din 11 m șl a avut grijă aă primraacâ unui in 
același minut. A mal dat unul și a pr.mlt unu. tot 
In același minut. Spte norocul echipei noastre un 
spaniol nelnsplrat s-a aflat In cfsald șt golul a 
fost anulat. Dar apărarea noastră U primise ! In 
sfirșit, un șir de gafe la rare au colaborat toate 
compartimentele echipei noastre a dus la colul 
egalizator. Tot Intre minunile meciului ztîtri și 
evoluția lui Crișan : in minutul tn care a Lniral in 
teren a obținut lovitura de la 11 m. Puțin mai tîrziu 
Crișan este eliminat odată cu jucătorul spaniol 
care-1 bu scul ase. Asta doreau spantolu : lâ joace 
țâră Cnșan și au reușit. I-a mai ajutat și 
grupul dc antrenori, care a scos un mljlooș 
tn lac de un atacant fMarcel Răducanu sau Câmă- 
taru) a introduc un fundaș central (pe Ștefănescu). 
Meet de antologie, bun de povestirile Iui Păcală.

Evoluția Jucătorilor spune ceva despre el, desigur, 
dar și de«or« neștiința unora de a alcătui o echipă. 
Tn teren au fost introduși jucători uzați (Dumitru 
șt Lucescv) In timp ce o extremă cum este Cnșan 
a fost ținută pe tușă.

Incompetența conducerii tehnice șl In primul 

în 1887, că de fapt asemenea provincii, ea enti
tăți, nu există ; există numai o singură Românie; 
există un singur corp, un singur suflet

Scopul inițial a fost, așadar, gramatica și dic
ționarul limbii române. In chiar ședința inaugu
rală, T. Clpariu a fixat scopuri care ținteau mult 
mal departe. „In 1859, a spus el, am început a ne 
elibera patria, am început a ne elibera limba, 
dar nu am terminat : rămine să continuăm și să 
terminăm". Și mai departe : „noi ne vom îngriji 
ca limba română să scape de jugul despotismului 
sub care a gemut de secole. Societatea noastră 
va îngriji pentru ea armonia limbii rom&ne să 
răsune în toate provinciile locuite de români. Ea 
ișl va căpăta forma curat românească spre a păși 
cu demnitate intre și lingă surorile ei de origină 
latină".

în cursul Îndelungatei sale existențe, Academia 
și-a îndeplinit cu prisosință scopurile Ce-și pro
pusese in 1866, făcînd din cultură o armă de luptă 
dar și un scut pentru propășirea poporului român.

Lcnz: „Modciur
tră în cele mai variate jocuri combinatorii cu 
alte personaje din textele compuse pentru o 
carte de lectură destinată tineretului, din care 
să rezulte un model de comportament.

In centrul romanului se găsesc astfel cei trei 
pedagogi, directorul Pundt, Janpeter Heller și 
doctor Rita Siissfeld. Comentarea textelor ln- 
tr-o pensiune din Hamburg oferă două registre 
epice și anume cele rezultate din aceste com
puneri despre un comportament model și in
serțiile în biografiile pedagogilor. Psihologia 
personajelor este examinată dintr-un unghi de 
vedere comportamentist. Ele sînt privite din 
exterior. Autorul nu adoptă niciodată atitudi
nea unui romancier-omniscient. Convențiile 
sale artistice sint etalate în mod direct. Un 
singur exemplu ni se pare suficient pentru edi
ficarea cititorului asupra acestui tip de scrii
tură. asemănător cu al neoromancierilor fran
cezi. ..Acum insă l-a venit rindul lui Valentin 
Pundt. Iși vîră cu greu bagajul in cabină, pune 
geamantanul Ungă perete*  așază servieta l»f 
geamantan și o apasă cu un genunchi, iar in 
poziția aceasta caută scrisoarea in care e notai 
numărul, cit de cald e receptorul, cît de umed 
și aburit."

Lectura și comentarea modelelor apare ca o 
derulare a unor naratori floianți. Comentariul 
ilustrează apoi situațiile-limită. In felul acesta 
se constată că nici modelul santinelei ce sal
vează involuntar un evadat din lagăr, nici al 
medicului ce pleacă pe mare neacceptind r&- 
minerea comodă în cabinetul tatălui, nici al 
savantei care reface în proprLa casă, prin pro
pria trăire, existența dintr-un univers concen- 
trationar. nu sînt convingătoare.

O soluție unică de comportament universal 
valabil nu este cu putintă. Asumarea existenței 
apare ca o continuă adecvare la fiecare situație. 
Comentînd modelul (eșuat ca text) la sfirșitul 
romanului, Heller sugerează însăși concepția 
scriitorului despre comportament. ME vorba de 
o moară de vini intactă, care, dacă e suficientă 
mișcare în aer, bate în Jurul ei vizibil pentru 
oricine, din patru părți."

Siegfried Lenz nu este un scriitor pesimist. 
Intre turnul de fildeș și atitudinea militantă, 
el pledează pentru un spirit de luptă permanent, 
dar diversificat.

Intr-un nou roman al privirii, Siegfried Lenz 
reconstituie imaginea lumii ca un spectacol 
tragi-comic. Subtextul parabolic al nucleelor na
rative din această oDeră ii conferă ființei umane 
libertatea de a-și făuri in fiecare caz un model 
personal de a fi in existență.

Romul Munteanu

rind a lui Ștefan Covad nu este controversa bilă. 
A introduce atlțl jucători uzați sau nepotrlviți in 
teren In timp ce ai pe banca rezervelor alții mal 
buni ține de o masivă nepricepere fotbalistică. 
Preferințele și-au apus din nou cuvîntul. De ce 
Lueutâ ’ Pentru că există obiceiul de a introduce 
In lot dina mo vi ști. Se știa că Lucuță e un fundaș 
primitiv și Insuficient. Am mal pomenit și altădată 
a;<! numele unul bun fundaș stingă, fostă extremă, 
jucător de rigoare, tehnică șl viteză remarcabile : e 
voroa de Giurgiu de la U.T.A., dar ochiul selec
ționerului unic nu vede dincolo de G hence a șl 
Ștefan cel Mare în sOrșlt. de ce Lucescu $i nu 
Crișan de la Început ? De ce Dumitru. Jucător com
plet ieșit din formă azi, și nu Marcel Răducanu T 
De ce apărătorul Ștefănescu șl nu atacantul Că- 
mitaru sau același Marcel Răducanu ? Sint între
bări la care nu U se poate răspunde cu fraze fru
moase. Ștefan Covaci a dat nu demult un interviu 
In Astra in care se pllngea de cronicile sportive 
ale scriitorilor. întrebarea de bun simț care se 
pune este : au făcut cronicarii sportivi toate aceste 
gafe sau Ștefan Covaci ? Răspunsul este șl el clar : 
nu cronicarii sportivi au alcătuit și orientat echipa 
de fotbal a României. Și nimeni nu-1 poate împie
dica să constate faptele. Boacănele acesteia sint 
mai ales ale Iul Ștefan Covaci — care merge din 
boacănă în boacănă.

Discobol
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mihu dragomir Ain
contemporaneitate

„Minutar peste netimp“
d-parte de a putea fi considerat un poet 

c-tâaf, despre care ie știe și «-a spus

W.X. ioane ifrr.ml de înscris lntr-o for- 
poetici uu alta tn mod definitiv, o 

personalitate cultural A drxn-n»ti aproape despo
tic de vitalismul up-C naturilor sanguin ar-imagi
native, de coteț ctism ui de ««ți romantică, dar 
și de Langoarea boemei voiuptucM creatoare, Mihu 
Dragomir ese tipul de pnet pentru care starea de 
a fi ecte nu aut suoeedunea deghinirtlor ludice pe
trecute sub seninul lureMc^ului fals Iniția tic, cit
apetența față de protevasuj unei realități fascinant 
de derutante, o realui'- asimilaiA cu irenexie uneori, 
e drept. £4râ duccmlz;-. poetic, dar întotdeauna cu 
sincer.rate *1 putere plasucizanî*.  Mihu Dragomir 
râm Ine captiv. tocă. al unor prejudecăți de istorie 
lit era râ_ motivate pe de o pane de diversitatea dezo- 
nemantâ — pinA la nn punct — a creației sale, pe 
de alta, de dispariția sa prematură. care nu i-a Lăsat 
timpul necesar alc&tairn unor seîecțtt nguros ordonate 
vai one și tematic. Efortul adnrrabtl depv*  de Aurei 
Martin ți Clura Dragomir in editarea unor antologii 
posrume eupnnzAtoare C=s referim :nai alee la Șar
pele lan mur, IMi. Dar. Ite și Miau>ar peaae aetimp, 
1JT74), care, de^ aletewire mai mult pe criteriul resti
tuim generoase, deefl pe cei al valorii poetice reale, 
dezvăluie perspective neitoiaon de interesante asupra 
operei poetului, acest efort, așadar ar trebui să st- 
ffltz’CZC un comentariu erme mal »apnm.

Aaertnd rlndurile de fată aub setnsiij poetic al tim
pului. am urmăm smmscnerea a ceea ce ui i*  pare 
esențial In poezia de £* ț* : ae=nmo&tu2 eomumăru de 
ame Lntr-un timp al t&eeniradbxil ; o fcneerttuthne prin 
sine Însăși pomeA. tranaf^untă tn eeie mai diferite 
Ipostaze p o ncsiinurt de sine petrecuta
cind frenetic, cu voluptatea user cumnlr. semi-regi- 
«aie. lntr-o boema hieidA. rfnd dureros, sub semnul 
unui ^prw-drzm*  atoruv. Lată n.jte veraun cu alu
ră programaucâ ; „Dorm cu i lev mute ta timp le. I 
legAn*te-n  r«ogoi de serat . ș»-n preajmă goi ome
nesc se umple / eu bulgări de stele p praf. Octux, 
bolnavi de Uumnce tDcun. / vor <tefaepcare-n real 
lacuri-pucuri / trec vren In neșcm ideal*.  (MIdmixj 
peste aeslmpj. Ere ceea ce vom tatii m. sub o formă 
x*j cita. tn toată poezia tui MU» Dragomir : ptur.- 
va.dia stărilor poetice, treceri derutante ale euiui 
poetic dmtr-un registru spiritual fi afectiv în altui, 
cultivarea psopruior virr.ini dublată de o apeteniă 
mafiifertati ardent la formele reabtățh imediate 
Ceea ce A. Marrm obaerva. pe drept cui tot. a fi da- 
te.e amauela sie bJtamuim hr Mtau Drago mir (..poet 
al energiilor descătușate, al hamton prometeice. al 
zborului rctrujc. ai uaoeie p geografie patnei. al 
crertiayt aaseice. al miinancsmului expteii sau al 
frămintărîior de aibaaasto fauvocă*).  nose care com- 
p>.in volumele mai vedu (ca de ex. Ta dar dia viadi- 
■Uri, Pe «rana fwlgerrlar, taSMmeea similar ți Ste
lele așteapcăj p eeca ce Perpessirtuv. ta pretată unei 
antologii dm 1MJ numea ..arpegii caste fi aeriene*,  
erai tot auiea foc ine ale unui prmefam de cea mai 
bună factură ancă. Simplul fapt că. rmnrfu-1 pe Mihu 
Dragomir se poate detecta a ane toane larii de pre
ferințe spimuale demonstrează frenezia acumulărilor 
poetului și arată mai auit c stare poetică, dedt un 
sistem poetic unitar Dar nu avem de-a face CU un 
simplu eeiet-tisnj dd^am. d eu pominia neatâpinîtr 
ale unei fin rerencre ta egală măsura imediatului 
exterior șî fetormUnJcr interioare ; de-o parte fronda 
unui dsndyim a a para «ar (..Băieți, mie-mi plac stră
zile ode rtad se prelinge țignaiul vantistului pe-as- 
falt / fi tiad. etietalnr! eu mina ceru-nalL i mime a 
izmă creață paparude"], pe de alta luciditatea dure- 
ros-devoratoare (,-Netxinia calculată a boemei con
temporane de ce ai furat-o. tavernei, fi dur, al 
spart, ta cioburi. vastul tău azur. / iătinrt doar nisi
poasele driosne T-). lntr-o parte un Autoportret de 
„mfiudtt~, iar In alta autoconcentrarea contemplativa 
sub semnul tainelor origins re (Șarpele fantanirj. 
Mihu Dragomir poate fi autorul unui vers superb in 
săioătina Iul juvenil*  (._$! mușc din ntioe fryim: ea 
un soldat din pline**)  dar și saunrairjws deadnsă 
spațiilor stelare : Ai*ss=d.  Vsiven / fi=a pare
prssiokîîffiae înșniLa-a unul vea . șl cod la răacnaxa 
nopților man ■ omeilrfle eăuflmts-K prm codru sir
ian*  : el se poate a^sa atins de mcooantarea de 
,, Desdicfaado' nervalian („Port glnd dușman tafre 
tlmple i cum fructul vlermele-n miez". eic.J. dar șt 
de sentimental seninătății morale și al vibrației lu
minoase de sine („Un zvon mai sigur ca timp la de 
jar / tremură chemarea foșni nd-o In ploi ; / o noap
te, o mînă ce-și caută razem, și iar / foșnetul frun
zelor tinere din nol“). Exemplele de ambivalență a 
euiui liric se pot oricind Înmulți fi ele fac substanța 
Si farmecul volumului Minutar peste net imp. Un stu
diu aparte l-ar merita dialectica extrem de interesan
tă a raporturilor dintre ceea ce am putea denumi, 
obsesia spațiilor nelimitate și preferința pentru claus
trarea ta trăirea unei clipe, intr-un spațiu miniatural.

rezumat la esențe ; așa este, de pilda, în volumele 
mai vechi, apetența pentru spațiile cosmice, exacer
bată, ca în volumul Pe struna fulgerelor (căzînd, nu 
o dată, în grandilocvență șl retorism pseudo-fo- 
mantic), care devine preferință pentru spațiile 
vaste, dar limitate, cum sînt cele ale Bărăganului 
și Bălții Brăilei (din volumele Prima șarjă sau Odă 
pămintului meu) preferință care coexistă cu expre
siile bogat metaforice ale unul univers închis, saturat 
de aine însuși, din cicluri precum înger condeier sau 
Lebedele de zăpadă.

Timpul poetic al incertitudinii, de care aminteam, 
este cei care constituie esența celor mai bune pagini 
ale lui Mihu Dragomir ; acesta este un timp de an
goasă derivată din reiterări obsedante (poeme ca 
Moarte, sihăstrie, ciclul Fecioară In negru) sau aștep
tări erijate, dublate de surghiunul într-un spațiu 
Istoric (Danzig sau Carnet de campanie). Dar spațiul 
ideal, în care timpul angoasei lucide, din care se hră
nește poezia aceasta, lșl află cea mai valoroasă ma
terializare poetică, este spațiul erotic. Cele peste 150 
de poeme reunite de Aurel Martin în culegerea de 
..Poezii de dragoste". Dor, alcătuiesc, poate, cea mai 
pregnantă — din punct de vedere tematic — carte a 
autorului. Practic, aflăm aici un alfabet quasi-complet 
al stărilor șl ideilor legate de iubire ; așteptări și 
arderi grăbite, bucurii și banalități suave, căutări, 
convulsii mal lent sau mal Iute cenzurate, doruri, măr
turisiri. lacrimi, șoapte, taine etc. Femeia de aici are 
nepăsarea regal-pătimașă de Chiră-Chiralină, de 
Vruma, Nerrantsulla sau Pena Corcodușa, dar tot ea 
devine spațiu ocrotitor matern, de visare și senină
tate. Aici singeie „alunecă greu, unsuros ca o focă", 
d lovește În „dimineața cărnii tale". Iubirea apnre 
ca o jubilație in incertitudine (Iubire, In lacăte grele) 
sau ca o „lenevie aquaticâ", învăluită în „frunziș 
brumat", ca o chemare de „păienjenl amorțiți* 1 către 
„regatul meu de fulgere" sau ca mintuire prin pati
mă (..Numai prăpastia cărnii noastre / ne poate dez
lega de pămînt"), ca ezitare și pierdere de sine sau 
ca purificare înainte de atingere („Undeva mă opresc 

Inima, vietate speriată de lumina ce crește / de unde 
Începi tu : ' nu mai pot merge decit îngere«te“j,
ea este plimbată lntr-o tăcere fierbinte printr-un oraș 
nocturn (tn tăcere II) sau „trece ca o nepăsare atlan
tică". aa.m.d.

Nid-inde. nid ta iubirea de roșu vinovat, nid In 
cea de albastru ireal, nici tn așteptare, nici in con
topire. mi se aCă o pace comunitară și sentimentul 
negăf m de «ne cheamă Întotdeauna iluzia de celă
lalt («Mai apraap*  de nimeni te caut"), o iluzie, de 
altfel foarte fermă poetic, prin tensiunea*  reluărilor 
șa pnn amestecul de siguranță și indecizie, prin care 
poezia de drigowe a lui Mihu Dragomir, In ceea ce 
are mal bun. *c  desparte de sentimentalismul friabil 
ș_ de retorica emfatică.

Ne p ace să credem că opera hil Mihu Dragomir Iși 
asteapiâ iacă îmerprețu. Ar fi un răspuns peste ani 
la una din Irtreblrile poem!ui, pusă unui alter ego. 
Intr-un mod compJce-dureros : „Va veni un heru
vim / cind păminrj-c să se culce, să ne-a ducă ap? 
culce ? Gordoc Pym. Gordon Pym, I Cine știe că 
murim

Dan C. Mihăilescu

----------------------------------\
60 DE ANI DE LA
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INEDIT

Despre a 7-a arta
• Artă pentru artă în domeniul regiei ! 

a crede că spectatorul care nu cunoaște 
un travelling sau un transfocatOl nu va 
putea înțelege filmul.

• Dovjenca spune undeva câ textul 
unui film se apropie de poezie, într-atit 
trebuie sâ cumpănească scenaristul va
loarea fiecărui cuvint. La noi textul se 
apropie de articolul de ziar.

• O capodoperă a organizării birocra
tice : cind nimeni nu poate fi făcut răs
punzător de proasta realizare a unui film.

Scengristul pretinde că i s-a stricat 
textul ; regizorul că scenariul a fost slab, 
redacția s-a amestecat in realizare, direc
ția nu i-a pus nimic la dispoziție, operato
rul i-a trădat mișcările de aparat, minis- 
lerul a intervenit in procesul de creație 
etc. ; operatorul pretinde că regizorul ha
bar n-are de-un cadru ; ministerul afirmă 
că toți la un loc au procedat cu lipsă de 
răspundere ; direcția crede că e vorba de 
lipsa de talent, etc., etc. Prea multe 
moașe.
• Fericit e poetul. Se poate lipsi pină 

și de creion și hirtie. Devizul lui de chel
tuieli se rezumă la talent Poate de aceea 
se spune că poezia bună e scrisă cu singe.

• Dacă ar ști compozitorii cite filme 
mediocre au salvat 1

• Eu sînt un aparat de filmat Un ochi 
care vede prin ziduri, prin stinci, pină in 
fundul oceanului și al sufletului. Văd și 
arăt ce văd. Sînt ochiul sutelor de mili
oane de spectatori. Acolo unde nu pă
trunde pana, penelul, cintecul, eu mâ 
aventurez, trăgind după mine mulțimea. 
Cei vechi, vâzindu-mă, au născut-o pe 
Pitia. Duhovnicii creștini, inchiziția ar fi 
dat orice să mâ aibă. Sint suflul lui 
Homer, desfășurarea lui Michelangelo, a- 
naliza lui Balzac, armonia lui Eminescu, 
precizia lui Einstein. Sint un simplu aparat. 
Lingă mine e microfonul, urechea care 
aude foșnetul ierbii, intenția, preludiul,

înălțarea și prăbușirea. Sint Gil-Blas, intru 
oriunde.

• Ar merge foarte bine treburile la stu
dioul „București", daca n-ar fi nevoie să 
se mai dea și filme pe piață...

• Cind un film e bun, meritul e-al re
gizorul. Cind e prost, vina e a scenaris
tului...

• Fiind neglijată de conducere, secția 
de păpuși și desen animat merge din ce 
in ce mai bine...

• In „Alarmă in munți" era vorba 
despre niște documente atit de secrete, 
incit nici regizorul n-a avut voie sâ le cu
noască. Ceea ce publicul a remarcat 
imediat.

• Unele filme mute vorbeau mai mult 
decit cele vorbitoare.

• Cind vom avea, in cele din urmă, un 
film cu adevărat bun, multi spectatori vor 
fi epuizați de-atita așteptare.

• Speranța regizorală : n-a stricat decit 
3-4 filme.

Element tînăr : n-a făcut încă nici un 
film.

Celebritate : strica in fiecare an cite 
unul.

• Comedie muzicală : un film in care 
actorii rid întruna, doar doar ya ride și-un 
spectator.

Ecranizare : dintr-un costum bărbă
tesc se face un taior.

• Platou : locul de naștere al platitu
dinii.

• Cînd am aflat că spusesem despre un 
regizor exact contrariul celor afirmate, 
mi-am dat seama că, in sfirșit, m-am in
tegral muncii studioului...

• in însăși noțiunea de scenariu există 
o coaja de portocală pe care alunecă 
oricine încearcă. Scenarist este acela care, 
căzînd, nu-și sparge capul.

• Vai de arta în care tinerii (chiar ge
niali) disprețuiesc pe cei bătrini (chiar 
mediocri) I
• E atita jale-n capul lui, câ mediocri

tatea ar fi pentru el o mana cerească.
• Nicăieri nu-și poate un scriitor veri

fica nervii mai bine ca la cinematografie.
• Idei avem cu duiumul. Ne mai lip

sește o bagatelă : un film ca lumea.
• E atit de complexă arta filmului, incit 

ericine-și poate da cu părerea.

BUREBISTA - 2050

O viziune poetică
«. rtinn lorii legăturilor afective, cu gravitatea proprie din- 

* <leauna problematicii etice aflate in cadrul aces- 
%aî gen litar^r In ipostaza de nucleu ideatic. LJte-

—rt ataa& taatftoac. Wtaa ta Mpan tae_>- 
■n •» «MMM «A M^*

ratura zri—-st-ficaton este un spațiu al spectacula- 
. mO Mal z Dra^uciiir spectaculos este numai

v D;a« . ... Lt ji eu un nraoc
oare O aîsjl fi — rCJ! ss»e '■.'c-.ertior sale în pn>-

Cwm ca treariaarl caie o glumă, o parab-;’'.

M«rw is, aparenta spectaculozitate dizol-
. . ^pa cu un run bec. Belnt Unirea cu Griffin
1~. cont rarieta tea omului in vizi hi] inii-un
coriiext -dai aconfiictual In care extraordinara

soar w ta«Ma a 1-^-

cu aliirn _:c*r2ce.  Tot astfel. Diicuttad in

sa calitate este anulată. Science-fiction este, iarăși, 
•pa; ‘ predilect al proiecțiilor ln viitor. Dar $i 
Intr-un trecut remterpreiat. O asemenea scriere 
eae TrimisaJ daeiJor. imaginlnd o situație datori
tă :ă.~xaa trupul unul mesager către Zamolxe ar

putea fi regăsit de arheologi pentru ca, după re 
a lăsat să se întrezărească sensul unei posibile 
taine, trupul coinservat în chip „miraculos" să se 
mistuie Intr-un rug apoteotic la răsăritul soarelui.

Dominanta literaturii „fantastice" a lui Mihu 
Dragomir este însă sensul ei glorificator al ener
giilor umane reunite, nota apoteotică ce însoțește 
gestul semnificativ, intr-un elan romantic, juvenil 
și Încrezător : „Pămtntul H întîmpina pe el, pe Len. 
Oamenii care simțeau la fel cu el îi spuneau : 
te așteptăm Len, încoreatule astronaut î Vino prin
tre noi, să clntăm împreună măreția anului care 
• supus Cosmosul 1 Tu nu vei mal zbura, dar 
alte astronave ntat gata sâ zboare pe drumurile 
Jofcjfesc «te vnr ai anse mal departe, vor
duce prertttîfigtodurile oamenilor : Te aștep
tăm, alifia tineri tn afteaptă 1 Tq II vC învăța 
grandoarea călătoriilor, curajul, răbdarea, calmul 
și puterea, tu le vel insufla dorul după călătorii
le nesfirșiie 1 (...) Len auzi clar această chemare 
dnd corul gi orcheera se contopiră lntr-o notă 
Înaltă $1 finală, de victorie*.

Ca poet șl ca prozator deopotrivă, Mihu Drago
mir comunică aceeași inepuizabilă inoredere, care 
11 alimentează imagistica și gesticulația romantică, 
elanurile titanice de animator fervent, al cărui 
scris păstrează o nealte rată tinerețe de suflet.

Sultana Craia

SIMBOLUL VECHIMII ȘI MĂREȚIEI VIEȚII DE STAT LA ROMÂNI
Urmare din pag. 1

rege din Traci a". Etan apoi izmarele liierar*.  
care demonstrau dimensiunile *ces-«:  persona*; - 
tațL Dar ele, cum spunem xu erau suErftiite 
pentru a da substanța oecesară >.
fii“ <i a constitui in ochu csx*  c*-  *- ăsj 
Înaintat de mine cu »certă penonaHiaie. per
sonalitatea ca atare. Temeritatea — -y-
— pe care am avut-a a tort a**ea  âe a rtuanFu- 
tui, totuși din aceste ir^aare Sleia.» ila
care s-au adâncat karp raeparau. cu _i 
aflată pe aceeași scara a derra-x-j w a
Valorilor), persooahlaiea ho Burete»ta — r»- 
plexitatea eL Am taeereaî — «■ ®l=*.  feraac râ 
mi-am văzut rorVA**  a >
parcursul mai multor aci — sâ ian K-samtor 
direcți, această eoarmA care m
Înscrie in xaivtmlMM acS^WMB v 
numai in islorta noocîrA FS*=^3  că âad wm 
aminti tm lucru Lmpede 6fir r. •* ae± 
Izvoarele literare cit ft de ceăe «MCrr q 
Burebista a treilea» toata
și unifîcinda-le a rea**  ■*  creew pram eu 
dac, și ci fruntariile ■'» tfto ctat doc w 
de la Carpatii nordan peni te tto* Ata ai u 
și pini la tnmriâ Harcrr.ii Ota^raaii. ar ■ — - 
de la Olbia, cetatea precweâ. TTZ
in picioare (siaxată la "—icriii 
gului) ți pini te Aptejaexfo ta nâcJ ta'n ' r, 
cred ci am ape» sufinear. A,*  .lyirf ierfi*  
politici a mare'ui re«r se bon. «ptx»
Srrabon clar, pe 4oai w * *
putea spune ei la acei 
putea mobiliza WM de tetasi ea 
care o făcea Burebcsxa„ pe |
vast teritoriu u pe o tortă scperMari 
tal. de la a eirei «nsxiriEre se mpikaefc 3BM de 
ani. e firesc ca o asmeaen tartă, ksxrtsi ’a 
dimensiunile univ^saatim teme «atace. Lri 
putea permite si ae eon* , aatr c« cec ■ ii 
putere a txmpuhii. cu Rotea cnrtCLaâ ie momei*-  
tul respectiv de un an gestu. ti*  Caesar. Cere 
două forțe sint Dd si re tortele». *â  =tre in 
lupți fi numai intimp-are*  a sâ dispară
ambii prota^cmisti. rițMO de ace «au pumnale 
vrăjmașe.

Burebista ■« este oferită, ae aferfcă aa ea
mit. dar ca aa fd de sta ta ir

tat

ie A-

ra

Oi dr.

KX 
MOtAPU 
CT4AS

— Mă ierți că te tatrerup : aerartă <tatuie ar 
trebui si o construim, ta propriu vorbind Pen
tru că este mai mult dev: k-ziurn ca în tara 
urmașilor marelui ret*  &rrrra să existe o 
asemenea statuie. sunboixi. Monumentele
vor trebui si fie făcute, asa rum se prevede in 
hotărirea partidului nosriu. Faptul ei nai nu 
cunoaștem Înfățișarea finei a hri Burebista nu 
este un impediment : nici francezii nu știu cum

erei noastre, sâ sa a-ac o evwuUe —A 
te-’-i- ccr.Ctttiâ. r. jA». ^atr^rla no 
Si de rețrv-i H ar-*-  N-anj
acum metnerttrie —« 
acestui neam si ar^t€Î fnrrni- j*.  p.- - V ^i-
ționez doar că forma superioară a arsă*-.  ^i— 
Iutii o cunocrtem prin «tatu!

Dar revenind 1a ceea ce *p»iz*am.  ad^că iz 
semnificația majori — șâ spun majori r- 
tuind pe major — a acestui moment yi a irr.-i*:-  
ca ții lor sale pentru Întreaga dezvoltare a ta
inului românesc, ea rezidă in mameata] de aaifi- 
care a tuturor semințiilor daea-getiee. M -aș 
permite să reamintesc limitele acestui spatru : 
Balcanii în sud, in apus Dunărea mijise»-. 
Înspre nord Carpatii nordici păduroși, iar spre est

• • * ra • i" - j : rt-. - 7-. rr-
atax ta auta tatatrwdn te • «= «Mi 

a* ate ‘a -

Ș*  dori mm ^telețe tac
a . 7»'9»rrti*uz  rnmift *.  ci «> Itabd pf. ca-râcr. = 
■daiiulta bure birt a a. vrer*  mai ex^? <
vesr. ir.limra toAie acele uu -Ar
oamenii de știință de rea cre^sinii. dar ridicate rt» 
calea explicăm autohtonismem nostru pe
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•aa -enaaru și de către această greutate de a 
-v?*ca  cum poporul geto-dac a ajuns sâ vor- 
_ i.-<a □ l~=bă de cea axai pură esență latină și 
z . rri«t stegarul papar aealatin din Europa 
®*re  »>-a pâifi U na alele ea atare.

aduse pir_â acum fie de cei ce 
BnfBta -e cet ce if.rmau continuitatea, erau 
-■ ‘ - are dată org--traz:M2. sau se contraziceau
: h tru-e *•>.  fre cu maierLuul faptic (științific 
■ vK-.t care -- j-iă-ea ia îndemtr.ă. Dară vom 
fteTri ia ;a6eca'-a nu a formării paparalai

TttAXSFOB.VABli‘sTFE-’ 
un DE ACtvr ET5IC PKI.N ISSVțlKEA 
l^n sa UWW « indura toere p --

j

ÎTJ'J

aa

ru a
*

Vtos <fc

fiindcă Strabon ne spune limpede t la moartea 
lui Burebista imperiul (și nu știu de ce in isto
riografia noastră se evită noțiunea de imperiu, 
din moment ce Strabon spune clar arbe, ceea ce 
înseamnă stăpinire, imperiu) s-a impărtit 
patru, iar ...................
Împărțise 
împărțiri 
cit 
reunificat,__ ,_____ ___ ______ ___
atăpineau o parte mai mare sau mai mică din 
vechiul imperiu al lui Burebista. Se intimplă 
apo< un fenomen obișnuit : intre cele două state, 
rupta v> fi continuă. Aîu știm date exacte, 
d^-tatrece nu le înregistrează documentele vre
mi:. ore m sin! alice va decit documente por- 
~:te (La in tenorul himii romane, și ele nu înre- 
țLFtrfazâ decit așa nurnitele „invazii", adică

— .»e dacilor împotriva „Romei". Roma în- 
.•-mr.jii in acest caz. ieri terii ic Daciei cucerita 
piaă ta Daaăre. Or, intervine apoi un moment 
.T.-<riar.t : ■ asival atac al dacilor nord-duaă- 
rcw itepatfiva teritoriilor dacice ocupate da 
reteOte. atac ce duce la încleștarea din faza fi- 
rată a războaielor da co-getice

în 
acum, pe vremea cind trăiește el, se 

in 
sint 

anume din acest spațiu e 
dar

cinci. pentru că 
vremelnice. Deci.

asemenea 
nu 

unificat 
știm că existau regi

știm 
sau 

care

îi cocițtiinta noastră a tuturora a fost și este 
:oaă rrtfidAcina’A ideea a două războaie dacice : 
războaiele lui Traian cu Decebal Dar nu era 
ars. Războaiele dacilor cu romanii nu sint două. 
De tere*  de pe 11iwi lai Barebista și țin pină 
!■ «eeolal aJ VI-Im al erei Mastre î E adevărat 
ca rxiy'-ă momea te mai importante, dar
sâ-rr.: fie pertois <ă afina că fi războiul purtat 

Drm-par.cus «j ipoi continuat de De ce hal este 
ic*  a'.î: de impcrtant ca <î cele două războaie 
pătate de T-aian. Ftndcă și in încleștarea de 
7*-  vreraca xu Dcoutian se confruntă armatele 
B • - oi «ie daooc nord-dunărene (men tio- 
r- : m*  câ Dwăa r. j Înseamnă aordnl Dunării.

-i "ord ora icor Doc-a rămasă necuprinsă de 
fi areaaiâ L*ic*«are  «-a soldat așa cum 

s ca • pace ’ De obicei se spune că a fost
"i*L_--nAsâ  ppr.irj romar.i. Nu este adevă

rat ‘ a-i Iwf pace rușinoasa pentru romani.
. . ia care Domițian a crezut

• «î cu dam un tratat d-3 alianță,
c«ia «o: lknr-s roman:; cu at;tea alte

;• DaoaCU- rredea că poște transforma
*-£>*  riicotelar roman.

• _ Jv - . iXwbaî r.j nsemr.au
- • ■*  • Rom-, pentru că sti-
- * ; 'vtt TMjonare din preajma
“* «Jta z * in acest fel de

- * ■= SaGOE1. areastă pace a fost folo-
- «te gto*'  -x*.  -Per^ru a șterge ruși-

— «tar v *_  t*«oca:  de Traian spre a
* ; re rtmra tarto a »« explicația războaielor pe 

rxre Trx^ae ta-a ta> impocriva iui Decebal
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