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DESCHIDERE CONTINUA
SPRE VIITORUL COMUNIST

AL PATRIEI
iațc democratică a României socia
liste și-a adăugat încă un eveni
ment semnificativ pentru cadrul ei- 
larg, profund angajant : Congresul 
și Invățâmîntului. Convocat din 
secretarului general al partidului, 
Nicolae Ceausescu, acest forum al

Educației 
inițiativa 
tovarășul 
școlii românești a reunit cadre didactice, stu- 
denți, elevi, factori de răspundere politică și 
socială de pe tot cuprinsul țării meritindu-și 
ostfel, din plin atributul de reprezentativ. A 
fost, deci, un forum reprezentativ pentru 
ceea ce este școala românească la ora ac
tuală a construcției socialiste - a instituție 
centrală in sistemul nostru formativ, educa
țional, o instituție cu majore și definitorii 
responsabilități in ampla acțiune de formare 
a omului nou, constructor al socialismului și 
comunismului.

Cu o deosebita atenție au ascultat parti- 
cipanții la Congres cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al invățămintului 
modern, desfășurat pe bazele unui umanism 
nou, revoluționar. Slujitorii școlii au in această 
cuvîntare un document care cuprinde — tra
sate precis — direcțiile principale de acțiune 
ale invățămintului pentru îndeplinirea, cu 
bune rezultate, a nobilei sale misiuni. Desfă
șurat în climatul de vie activitate politică, 
socială, culturală prin care națiunea noastră 
socialistă intimpină alegerile de la 9 martie. 
Congresul Educației și Invățămintului - pri
mul din istoria școlii românești — a fost 
marcat puternic de acest spirit al participării

Politica
democrației

emocrația este o școală — s-a mai 
spus — și, in fenomenologia sa ca
racteristică, desfășoară un vast an
samblu de structuri și determinări 

politice și sociale care vizează deopotrivă statui 
și individul. Politica' democrației, ca și democra
ția politicii, înseamnă insă ceva mai mult și ele 
poartă marca unui reflex de personalitate care 
nu poate fi altul decit acela a] societății in care 
trăim ca și al modului in care ne glndim și 
făurim această societate, intr-o convergență de 
spirit și atitudini. Pentru că, de la premize și 
pină Ia consecințe, democrația însăși se con
struiește. Ca orice școală, dar mai ales ca orice 
operă vie, deschisă, ea validează sau Infirmă 
metode și experiențe, ea consacră principii și 
instituie norme, devansează soluții și avansează 
criterii șl totul pentru ca la Ioc central, Ia loc 
de sine, să figureze omul și condiția sa. Am în 
față Manifestul recent publicat prin care Fron
tul Democrației și Unității Socialiste se adre
sează națiunii, prezentului și viitorului nostru 
cel mai apropiat, șl mă gîndesc că, in temeiul 
a tot ceea ce susține șl prefigurează acest do
cument — o oglindă de fapt a programului 
partidului — stă insășl imaginea noastră despre 
nai și, mai mult, stă patria în temeiul propriului 
iău efort. Un pasaj care sc adresează direct 
creatorilor de artă șl care Întărește Încă o dată 
locul șl rolul creației in societate mă trimite cu 
gîndul la una din soluțiile. înscrise in agenda 
viitoare a activității noastre sociale, o propu
nere de fapt a președintelui Nicolae Ceaușescu 
șl anume cea referitoare Ia tribunele democra
ției. Adică acele formule sau modalități practi
ce prin care un concept de natură politică și 
ideologică se poate transforma in pirghie a pro
gresului și poate contribui cu o mai mare efi
ciență la soluționarea celor mal multe din pro
blemele cu care ne confruntăm. Este vorba in 
fond de o participare largă la dezbateri libere 
ca și la afirmări de poziție și clarificări de pro
cedee care să acc.e’ereze și să facă mai direct 
drumul nostru spre civilizația socialistă și 
comunistă. Aceste tribune ale democrației vor 
fi o școală, desigur, dar ceea mă face să mă 
opresc acum asupra lor este relația, sau suges
tia dacă vreți, puterea de exemplu, modelul 
după care, in planul creației spirituale, se pot 
atinge multiple altitudini moraTe și se. poate da 
răspuns multor căutări. Aceste, tribune sînt in 
rond medii ale creației și ele pot preinthnpina 
multe osificări de atitudine. Un proces omenesc 
fiind, democrația nu poate evita reflexele oa
menilor dar nici nu poate cantona in zona unor 
interese restrinse sau in pragul unor orgolii 
cafe tin de faptul mărunt. Societatea In repre
zentările ei despre sine nu conține in fond alt
ceva decit suma reprezentărilor noastre despre 
noi înșine și, evident, in raport de calitatea șl 
eficiența demersului nostru asupra condiției 
vieții, societatea este și o continuă organizare 
de conștiință ca șl o permanentă legiferare a 
sa. Natura ei, criteriul șl altitudinea țin insă 
de esența șl practica democratismului său.
Democrația este aceea c.are-1 indică temperatura, 
starea de sănătate, morală șl socială, mecanis
mul sufletesc complicat ca și busola rațiunii 
sale cele mai exacte, manifestul său de exis
tență și reflecție In spațiul larg al acțiunii și 
afirmării umane, principiile șl normele sale de 
comportament. Politica democrației li luminează 
din interior chipul propriu uman. Ea. singură 
această politică nu urnește nici măcar o fibră 
din întreaga țesătură umană, pentru că nu-i 
suficient să știm că o avem sau să o instituim 
doar ca o emblemă deasupra orizontului nostru 
și prin aceasta să și credem că totul s-a rezol
vat. Noi ii insuflăjm acțiunea, aerul vita] al 
mișcării, noi Ii ducem fierbinte această imate
rială și responsabilă povară a permanentei șl 
Inimitabilei sale construcții. intârind-o in 
drepturile șl rigorile sale fundamentale, Iu fie
care loc de izblndă șl de creație. Ca și în fiece 
loc de durere sau netmpllnire vremelnică. In 
orice demers sau indrăznealâ care ca o apă vie 
să tonifice și să Îndreptățească speranța unor 
limpezimi de cristal. Manifestul la aceasta 
cheamă sau cel puțin Ia aceasta Îndeamnă și, in 
sfc emul nostru de relații socialiste, democrația 
politicii ca și politica democrației sint două 
en’ități care se suprapun. MagneHzează profund 
Intre e’e sniritul viu al creației care străbate 
toate virstele și anotimpurile țârii, orizonturile 
și fronturile ei de lucru, cu o inspirație de cea 
mai profundă și mal amplă continuitate.

însuflețite, entuziaste la lucrarea asupra des
tinului patriei.

Congresul - eveniment de seamă in viața 
societății noastre - arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - se desfășoară intr-o perioadă de 
amplă angajare a întregii noastre națiuni in 
înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al Xli-lea al partidului și la puțin 
limp după Congresul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care a exprimat puternica 
unitate și adeziune a întregului popor in 
jurul partidului, hotărirea sa neabătută de a 
înfăptui Programul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Perspectiva, ann ce vin, reprezintă și pen
tru școală calea unei afirmări tot mai pu
ternice in contextul societății noastre, a unei 
integrări mai adinei in problematica construc
ției socialiste. Manifestul Frontului Democra
ției și Unitâlii Șoca h sie este, așadar, un do
cument ca«e se adresează, ’mplidt oameni
lor școlii. Este, prin spiritul lu<, un document 
adine chemător la fapte durabile, pe măsura 
obiectivelor ce le avem de indefinit ca oa
meni, ca națiune, ca popor pentru înflorirea 
necontenită a patrie-, pentru bunăstarea ei 
și a noastră.

Congresul - prin tot ceea ce a însemnat el 
- a constituit prilejui remarcabil al tuturor 
celor ce slujesc și frecventează școala de 
a-și reafirma sentimentele de inoltă dragoste 
și stimă față de tovarâșui Nicolae Ceausescu, 
față de politica internă și externă a Românie' 
socialiste. Școala românească de azi o bene
ficiat, pentru continua ei creștere, de dez
voltarea necontenita a economiei naționale. Ea 
este rodul acestor ani, rodul lupte! pentru mai 
bine. Menirea ei este, acum, de a-și spari 
contribuția la dezvoltarea accelerată a socie
tății prin nivelul de pregătire profesională și 
politică a cadrelor ce le pune la dispoziție 
diverselor domenii de activitate.

De la tribuna Congresului, secretarul ge
neral al partidului a arătat că una din da
toriile de onoare ale școl este aceea ce a 
forma nu numai buni muncitori și special.sti, 
ci și cetățeni conștienți. cu o concepție ir-O!*-  
tată despre lume și viată, profund devotați 
cauzei socialismului, luptători înflăcărați pen
tru inălțarea patrie, pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Un loc important ir cuvintarea secretarului 
general al partidului l-c ocupat pof frea ex
ternă o țârii noastre ale cărei princîp.j de 
largă recunoaștere internațională sint ius- 
trate și de recenta vizită de pr’etenîe a to
varășului Nicolae Ceausescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in Republica Popu
lară Bulgaria, care s-a constituit intr-o noua 
expresie o voinței comune de a extinde $*  
adinei tradiționalele ieqături. de prietenie V 
coloborare româno-bulgare, de a nrMo pen
tru cauza păcii, înțelegerii și securități ir 
Balcani, în Europa și in lume.

Grija manifestată pentru destinul școî- 
este, în esență, grija pentru formarea comu
nistă a viitoarelor generații care vor continua 
pe noi trepte, desigur, o operă pe de-a-ntre- 
gul dedicată omului și fericirii sale.

Școala noastră este concepută ca o des
chidere continuă spre viitor. Spre un viitor al 
demnității țării și omului, spre un viitor de 
aur ctitorit din gindul și fapta unui popor 
unit, stăpîn pe soarta sa.

A. I. Zăinescu

Luceafărul

cuvInt Înainte

FLACĂRA 
ARTEI 

de’^EORGE MACOVESCU

de douăzeci și cinci de ani, trăiește la 
Deva cenaclul literar „Ritmuri". Cuvîn- 
tul ..trăiește" ar putea părea ca nepo
trivit. Și, totuși.., Acest cenaclu trăiește, 

adică iși manifestă și iși justifică existența prin 
ceea ce face, prin concentrarea, in rîndurile lui 
a celor ce nu si-au făcut o profesie din scris, 
dar care știu și simt că dincolo de aspectul ime
diat al realității se ascunde o mare și frumoasă 
necunoscută, aria, literatura. Modești, pentru câ 
nu fac zgomot in jurul lor ; îndrăzneți, pentru 
că nu se impresionează de tăcerile celor ce cred 
că lumea începe cu ei și se termină la Podul 
Băneasa : perseverenți, pentru că nu se lasă 
dezamăgiți că arta Iar se consumă deseori între 
cei patru peieti ai sălii unde se adună, scriito
rii grunați în cenaclul „Ritmuri" de la Deva slu
jesc literatura româna — o literatură nu s-a con
stituit niciodată numai din piscuri — și in același 
timp, acolo, in acele locuri istorice ale țării noas
tre. întrețin, prin arta lor. flacăra dragostei față 
ae treeutul, de prezentul și de viitorul poporului 
român.

Publicăm IN PAGINA A 5-A 

creații ale membrilor cenaclului 
«RITMURI» din Deva

O datorie de onoare a școlii este aceea de a forma nu numai 
buni muncitori și specialiști, ci și cetățeni conștienți, cu o concepție 
înaintată despre lume și «iată, profund devotați cauzei socialismului, 
luptători înflăcărați pentru inălțarea patriei pe noi culmi de progres 
și civilizație.invățămintului de toate gradele ii revine nobila misiune de 
a sădi in conștiința tineretului dragostea fierbinte față de patria socia
listă, față de partid, hotărirea de a sluji cu abnegație cauza bună
stării și fericirii poporului, de a apăra cu orice preț cuceririle socialis
mului și comunismului, libertatea, suveranitatea și independența 
Republicii Soc.aliste România.

NICOLAE CEAUȘESCU

La izvoarele creației
n grup de scriitori a poposit marți 12 februarie a.c. la Pitești, pentru a cunoaște mal Indea- 

Argeș. mai ales in 
tovarășul NicolaeUn grup de scriitori ap, . __  _ _____..... _

proape transformările revoluționare pe care le-a trăit orașul, județul 
ultimii 15 ani, de cind in fruntea partidului și statului nostru se afla 
Ceaușescu.

Scriitorii George Macovescu, Franz Storch, George Bălâiță. Vlaieu Bima._ __ ________ w_ Daniela Crăsnaru.
Niculae Crișan, Dan Deșliu. Mircea Dinescft. Constantin Florea. Ni cu Filip. Mihai Gavril. Alecu Ivan 
Chilia, Ludmila Ghițescu, Traian Iancu. Dinu lanculescu. Dumitru M. Ion. Mihail Ilovici, Toma 
George Maiorescu, Lucia Negoiță, Constantin Nisipeanu. Otilia NicolescuL Sergiu Nicolaescu. Vasile 
Nicorovici, Ion Petrache. Al. Gheorghiu Pogonești, Al. Raim. Dan Rnîaru. Victor Tulbure,

Sergiu I. Nicolaescu
Continuare in pag. a 7-a

r RETROSPECTIVĂ EDITORIALĂ

JURNAL DE POET

Gheorghe Anghel (iv>
Cuvintul poetului și vocea cărturarului 

spune marele Efrem Șirul pe care An- 
ghel il cunoaște din propria noastră 
tradiție, sint cei care prin cuvintul lor 

sfințesc un loc, formează spiritual ființa unui 
popor. In sir iacă, poetul și cărturarul sint
numiți prin cuvintul săyome. care înseamnă cel 
care consacră intre devoțiune, cel ce sfințește.

Cărturarul lui Anghel poartă pecetea acestui 
adine înțeles păstrat și in ființa istorică a 
poporului nostru ca neam vechi și statornic 
moștean al celor mai nobile tradiții medievale. 
Vine acest părinte desculț in sandalele romane, 
încins cu briul' apostoliei din inima tradiției 
noastre bimilenare numai blindețe și inteleD- 
ciune, făptura cea înnoită in apa focului spiri
tual. unsă cu balsamul cel bine mirositor al 
nâdâjduirii.

Umerii s-au domolit, s-a stins in statura lor 
orice urmă de semeție. sunt umerii cuvloșiei, 
umerii domoliți de bunătatea poverii, stlncile 
roase de puterea viaturilor, umeri înjugați la 
greul istoriei, stinși prin nopți de priveghere Ia 
'Ștnătiiul muribundului in casa orfanului și-n 
vatra sleită a singurătății celor văduvi și părăsiți, 
este fața aceasta devenită balsam, pentru sufle
tul oricui o privește, scest chip blind și lumi
nator. acest s im bure de candelă lină ce lumi
nează neîntrerupt de două mii de ani in casele 
Carpaților. Numai ochi atinși de icoana milei, 
ochii despătimiți de orice poftire și iscodire, 
ochi care luminează ca luminarea-n sfeșnic 
mistuindu-se in tăcere, ochii ce varsă mireasmă 
ca trandafirul lui Rilke ocrotit de priveghiul 
atitor pleoape, apoi urechile scoici arhaice pen
tru a prinde svonul oricărei rugăminți ocolite 
ușor de neaua cărur.teței. Fața-i suptă iar ca 
SB țină echilibrul frunții ceruite înalt, bărbia 
puțină a înflorit albă in snop ușor tuns scurt 
ae barbă părintească.-Veșm in tul pină jos in tala 
«cerduîalâ încins de briul lat ce ține-n friu pă
timirile de jos intru slujirea spiritului. Pe 
umeri de aur ca o cupolă a sfintei Sofii se 
pogoară in emisferă acoperămintul sacru de 
părinte slujitor ajuns in fața ușilor împărătești. 
Dreapta cu degetele prelungi și groase odih
nele pe lingă trup ca si cum prin cele cinci 
degete .«r râdăcii*-  o coroană plecată din
trunrhiul umerelor. Sunt degetele care duc 
lumină din preajma mintii in seva de jos a 
trupului. Stingă ridicată in dreptul inimii, tine 
intre degete deschisă cartea ușoară ca un sbor 
de fluture ce se zbate cuprins de hora privirii.

loan Alexandru
Continuare In pag. a 7-a

Imagini 
ale devenirii
Ci nd va. in cop i lărie, am visat să văd 

cetăți mai strălucitoare decit mica mea 
Florența, decit acel diamant de o mie 
de karate al Curții de Argeș, păstrat 

in lada de zestre a neamului meu. Mi-am tră
dat pentru prima dată cuibul și am fugit, in
tr-un tren cu cherestea, la Pitești, tirg așezat 
la întretăierea drumurilor dintre și către cetă
țile de scaun ale Țării Românești. Dacă vechile 
așezări, Curtea de Argeș și Cimpulung, au avut,

Dumitru M. Ion
Continuare în pag. a 2-a

Metaforele
muncii
rasele patriei și literatura", idee 
generoasă. ce a prilejuit intilnirea 
noastră. a scriitorilor, cu profesio
niștii metaforelor muncii, a avut 

darul de a releva, incă o dală, fiecăruia dintre 
noi. că viața, munca, fapta ce edifică progresul 
se pot converti in karate ale literei tipografice, 
că efortul ființei ce veghează asupra procesiu
nii micronice a strungului sau a ștanței poate

Dan Rotaru
Continuare in pag. a 7-a

nu știm care șl cite din cărțile de critici 
.ipăriie anul trecut, se vor impune sau 
vor rămine in afara conștiinței publice. 

Știm că ele se remarcă și prin varie
tate : varietatea temelor, a tipurilor de cri
tică, a metodelor, prin varietatea individualită
ților care le semnează. Iar diversitatea presupune 
in creația culturală vocații, talente dar și con
diția unei libertăți interioare la care nu se a- 
junge ușor și nu in orice împrejurări istorice. 
Oticum, efervescența spiritului critic a fost 
mare, pasiunile literare au răsunat in largi mase 
ale opiniei intelectuale, a fost o viață literară 
contorsionată. ..grandorii^" ca și „mizeriile" ei 
au izbucnit vulcanic la suprafață, dar a fost o 
viață literară vie, trăită cu adevărat. Atmosfera 
s-a datorat în bună parte unor lucrări de efect 
din anii trecuți, dar nu mai puțin celor din anul 
abia încheiat. Iată, de pildă, incendiile stirnite 
succesiv de sintezele apărute in 1979 : Dicționar 
cronologic, Istoria literaturii române — Studii, 
Dicționar de literaturi română. Dicționarul li
teraturii române de la origini pină ia 1900. apoi 
Dicționarul folcloriștilor. Dicționarul etnologic... 
Cu toată diferența calitativă dintre ele, au toate 
meritul de a fi incitat și interesat conștiința 
receptorului. Nu mic a fost ecoul unor studii 
inedite ca Scrieri despre Titu Maiarescu (Liviu 
Rusu), între Apollo și Dionysos (D. Micu), Opera

Poemele vederii

Marian Vasile
Continuare in pag. a 6-a

numai grație realităților infinit dura
bile. ori. cel puțin, cu aparenta flxită- 
■ii este de căutat o rațiune a esenței 
sau legii, in vreme ce. dintr-o stare 

de relativitate acestea nici se pot deduce, nici 
afirma. Există o imagine consacrată a firma
mentului mundan. sub a cărui vastitate orice 
s-ar intimpla (explozii, fulgere, furtuni etc.) ea 
rămine incoruptibilă : ,.Să cerceteze bine fiecare 
șl să mărturisească : atunci cind zicem cer de 
zi. vedem un cer senin, albastru, prin care 
trece soarele aprins. Aceasta e imaginea fun
damentală, veșnic vie, la care raportăm orice 
schimbare s-ar petrece-n cer". Orice schimbare 
s-ar petrece, aceastjî imagine rămine intactă la 
capătul vederii noastre, ca și aceea a cerului 
țintuit de luminile nopții ; din care stelele 
se-nfruptă : și nu e vorba ca această reprezen
tare cosmică să se sustragă prooriei sale mișcări 
(de altfel insesizabile intr-o viată) ci de perpe-

Gheorghe Pitu(
Continuare in pag. a 6-a
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®storia literaturii româ- 
Ine a fost marcată de 

riteva mari dispute 
întreținute de criticii 

ei cei mai importanți. Opera a- 
cestora a intrat în marele patri
moniu al literelor românești și 
a fost de cele mai multe ori 
cinstită ca atare. Cum criticul 
însă n-a fost întotdeauna socotit 
scriitor în toată puterea cuvîn- 
tuluî, opera lui a fost mal puțin 
cultivată decît a poeților sau a 
prozatorilor. Fantul e vădit și în 
insuficienta edițiilor de referință 
din criticii literari români. Ti
păriți mai ales din necesități 
școlare, criticii literaturii româ
ne au avut parte rareori de 
ediții alcătuite duoa toate ca
noanele unei procedări științifice 
complete. Urmarea este că as
pecte dintre cele mai însemnate 
ale mișcării de idei a culturii 
noastre rămîn nelămurite. Ma
rile controverse literare. des
chise însă și altor orizonturi, de 
la -sfîrsitul secolului trecut sau 
de la începutul secolului nostru, 
au angajat spiritele cele mai 
pregătite pentru dezbatere. A 
cunoaște acest complex de Îm
prejurări ideologice și spirituale 
este firesc si instrumentul lor cel 
mai prețios sînt edițiile bine 
alcătuite.

în situația dezavantajoasă a 
unui mare scriitor fără o ediție 
pe măsura dimensiunii lui. s-a 
aflat, ca maioritatea criticilor li
terari români intrati în manuale, 
si Titu Mriorescu. Cele trei vo
lume de Critice tinărite în 1908 
la Minerva sînt departe de a da 
o idee completă desore preocună- 
rile criticului si extrem He puțin 
informate asupra reacțiilor oe 
care le-a stîrnit scrisul său In 
timn. Cariera pvcentinnaîâ pe 
care ODinia lui Titu Maiorescu a 
făcut-o postum îndreotsteste 
actul editorial găzduit de editura 
Minerva si întreorins de Geor- 
geta Rădulescu-Dulsheru si 
Domni ca Filimon a căror munci 
este prefațată de Eugen Todo- 
ran.

Primul volum de Opere ale 
lui Titu Maiorescu face nari*,  
dintr-o serie care intenționează 
să cunrînHă tot ceea re a scris 
criticul reflecting variptatea pre
ocupărilor ri activităților lui so
ciale. culturale, politice. Pent ni 
înceDUt sînt așezate suh ochii 
cititorului textele cuorinse in 
primele două volume de Critice. 
Textul de bază erie cel al cu
tiei de Critice, Minerva, 
noutatea întreprinderii celor 
două îngrijitoare de text, totoda
tă autoare ale notelor, fiind ur
mărirea variantelor de la o tioă- 
rire la alta. Cistigul este inesti
mabil deoarece cerretătorul se 
poate raporta la evoluția acestor 
texte în care autorul lor a in
tervenit adesea eliminînd sau 
adăugind ceva. Revizuirile lovi- 
nesciene iși pot eăsi aici un ore- 
cedent asuora căruia E. Lovî- 
nescu, !n absenta unui instru
ment de lucru ca acela oe care 
abia astăzi cei doi editori n!-l 
pun la dispoziție nu s-a ooriL 
O Addenda cunrinde si antoWja 
Esemple de poesii rumănr alcă
tuită de cenaclul lunimiri ri du- 
hlicată dreot ilustrare convingă
toare alături de O cercetare 
rrifică asupra poeziei român*  la 
1867. Cercetătorul și istoricul li
terar are deci in această editie 
toate textele De masă și poata 
trece la o sinteză nouă cu =,?- 
rantia că nu-i scana lucruri im
portante. Paragrafe lenădafe de 
critic de Ia o revizuire la glta se 
dovedesc extrem de utile ner.tru 
rine încearcă o nrivire df as- 
samhlu i'unn oowfci «$ 
lui Titu Maioresm Cu-vj re
plici extrem de 
asuora cosmopok^s^i57 gî na
ționalismului ae mai află nufr.«ț 
Note fiecare studiu și articol, oe 
trudă enormă de cei dot

Titu Maiorescu
OPERE I

Un interes aparte reprezintă 
In această ediție dosarul de is
torie literară care însoțește la 
Note fiecare studiu și irticol cu 
atit mai mult cu cit este vorba 
de scrierile unui critic ș: de 
numeroasele reacții pe ca re ele 
le-au st imit la apariție și 
mult duDi aceea. Acsrwa 51 
efectul Cnlirelor lui Titu Mâ?- 
rescu reprezintă tm caTeîol r-~ 
țărilor al isfcvri--ț
și alcătuirea unui aparat d» t»te 
adecvat nu puica fi in
tr-o ediție de
tanT5_ Ni ie «teri eț«a«r.*5_r3fc>

la Răspunsurile „Revistei con
timporane". Ai doilea stadiu de 
patologie literară, ceea ce nu 
face să regretăm cu atit mai 
mult lipâî. de insistență as$*  
mină mar» in celelalte cazuri. Un 
studiu mm este cel privind 
Neologismele, chestiune arzft- 
more '» pâr-i Munci pentru *cri-  
i:.<u -eteR âî Nte o re-
«apteterv ■ mrtributi.lar ante- 
rtema a^pra psorru
a vAJl aportecâ hrâ
’ . V - • • : •: « - -

•rHrnl, kr-
1-ti. cs^zr. ț-pa-

at

xaa» roeO •
a>ter> »

romanul*)  de debut al 
lui Titus Suriu se în
scrie in buna tradiție a 
prozei noastre rurale 

Făcind aceasta afirmație, nu 
vreau să etichetez și sâ ..seriali- 
zez“ cartea, indiscutabil a vi nd 
notele el distincte, ri să o plasez 
într-o arie tematică amplu ilu
strată in literatura română. Si 
atunci, se naște, firesc, între
barea asupra originalității ro
manului în discuție. Proza de 
acest gen se bazează In general 
pe o dublă relație cu o constantă 
șl două variabile, țăran-pămint. 
țăran-colectivitate, evident cele 
două variante neexistînd in 
stare pură, interferindu-se în 
diferite structuri narative, dar, 
una din ele coagulînd materia 
epică. Pentru primul model na
rativ este suficient să amintim 
Ion al Iui Liviu Rebreanu. și 
pentru cel de al doilea, Moro- 
mefll de Marin Preda. Fără a 
face vreo comparație valorică, 
ci numai strict tematică, de 
structură, amprenta originală a 
lui Titus Suciu constă în 
prezentarea unui conflict de ca
ractere, satul fiind doar spațiul 
tragic al desfășurării. Dar. dună 
cum vom vedea, nu ca element 
de decor sau cadru ci ca unic 
teren posibil al evenimentelor 
respective. Funcția lui este a- 
semănătoare celei din tragediile 
antice : închide eroii Intr-un 
cerc fără ieșire, unde drama se 
va produce implacabil. Satul este 
situat între munți, izolat de alte 
localități, singura legătură cu un 
orășel din apropiere fiind o li
nie ferată îngusta. Dar rolul ei 
nu este atît de a deschide, cel 
puțin pentru unul din personaje, 
ci de a închide spațiul, sau mai 
exact spus, de a-1 supune unei 
presiuni cresrinde. așa cum o 
anvelopă este umflată la li
mita exploziei. Prin această 
cale de comunicare vor sosi

CARTEA DE DEBUT

Un spațiu 
al tragicului

noi personaje, informații, stin 
(acțiunea se petrece *3  tim
pul celui de-al dofîia riibot 
mondial, in preajma msureoei. 
dar din cauza izâMrik receptat 
indirect), ecourile tot mai ac
centuate ale războiului, etc- care 
vor „aglomera" «i încărca at
mosfera pi na la sufocare, preci
piți nd acțiunea. Si ajuns.
astfeL, la tiparile ■eeiirieaii ț»re 
se vor produce. în prînml 
se află conflictul dintre pluto
nierul de jandarmi al salului 
(crud și viclean). „Bufantu" $1 
Gheorghe Boncotâ. țapAo&r. » 
fel de prototip ai țăranului de 
Ia munte (puternic, inteligent, 
cinstit, comport in du-se dnpâ ra 
cod etic străvechi, cu o morală 
superioară a bunului simț, pu
țin fatalistă ri tocmai prin 
aceasta vulnerabil). Deși Gbeor- 
ghe este ușor idealizat prin cu
mulul atitor calități, eroul pe 
care autorul Încearcă să-l În
zestreze cu o semnificație 
bolică ie păstrează totuși in li
mitele plauzibilului. Neînțelege
rea nu are o motivație materială

jx afiair’*!  
cKjve;

«et iA. Dar 
eîie etern*»',  ârtiv. v
taovdM U răitwi» mmeIm

ral) -jc jJtsuâiilBr ea Ap/’O- --- 
hn Gsettjftrg- O afîA 

t^r.T-îonată uiniTii ;s*re
BuiJsntu (orițrasr La rfmjneî 
țj a^ePiisJ Siguranțe- «ă

un cabotaj de rzzbo:.
» intrări și ■•■(■ii lacnlai 
care ii resping. In sfirși:. i-n 
același cadru reatrim. «iprs-în
cărca L se conturează un confi ct 
oe anvergură intre țăranu spri
jinind activitatea membrilor de 
partid din oraș, și ajutindu-i in 
acțiunile de sabotare, pe de o 
parte și autorități pe de alia. 
Plan însă insuficient dezvoltat 
și cam schematic. Cum se va re
zolva acest nod de conflicte 
si tensiuni ? Evident, printr-un 
deznodămint violat. caracte
ristic legilor tragicului. pentru 
că infrastructura romanului 
ei te de natură dramatică. Plu-

aqua 
îorte
Liviu Rebreanu :
2 284 personaje

• Printr-un neașteptat con
curs de împrejurări, am făcut 
cunoștința. înainte de a ti ti
părit. cu Dicționarul persona
jelor din opera lui Liviu Re
breanu, elaborat de D. St. Rădu- 
Ie«cu. Lucrare foarte serioasă, 
temeinic întocmită după cele 
mai moderne și mai eficiente 
metode de Investigație, dicționa
rul atrage atenția în chip deose
bit încă de la primul contact 
printr-unul din capitolele

anexă intitulat ! Situării «t>- 
tistice privitoare la personaje 
Cu asentimentul autorului, ne 
îngăduim a comunica cititori
lor revistei noastre o parte 
din cifrele ce compun respec
tivele tabele statistice file lu
crării. Așadar. în totalitate, 
opera lui Liviu Rebreanu cu
prinde lîM de personale, re
partizate după cum urmează : 
1 737 în romane, M? în nuvele 
și 40 în teatru. La aceasta se 
adaugă alte unghiuri de trece
re în statistică a. — după nu
mele de familie (S37). după 
prenume (1871, după poreclă 
(30), anonime (1 130) ; b. — 
după sex și vîrstă (1 314 
bărbați. 388 femei. 83 eopil) ; 
C. — după mediul In care lo
cuiesc (la oraș KM. la sat 
1 593). Raportindu-ne Ia opere, 
iată, de asemenea. clteva 
date î ..Răscoala" are IM 
personale. „Pădurea spînzura- 
ților". 114 : ..ion-, 383. „Ciu
leandra". 43 etc.

Avem convingerea că edita
rea într-un termen cit mal 
scurt a Dicționarului oersona- 
Jelor din opera Ini Livio Re
breanu este de natură să ofere 
un instrument de Informare și 
de lucru de maximă utilitate.

Pr>--.-c2vefe de cercetare cri
tică modeme — sodo-critica 
și elementul startauc. de exem
plu —. cum s-a văzut, pot. de 
■semene*,  profita ®1 ele. utili- 
zlnd o asemenea lucrare.

NI CO LA E CIOBANU

Intransigență critică
• în cronica la romanul 

Tratai despre oaspeți de Mir
cea SAndulescu publicată în 
,,România Hterară" nr. 51H979, 
criticul ți istoricul literar Ni- 
colae Manolescu scrie : ..Dar 
autorul U încredințează un rol 
similar cu cel din piesa după 
Harap AJb pe care Chertaș o 
pune în scenă cu copiii Ia că
minul cultural : el este ursul 
care împiedică pe fiii împă
ratului să plece, plnă clnd cel 
mai tlnăr șl mai curajos II 
ucide" (s.n.) Criticul s-a cam 
grăbit să vlndă pielea ursului 
din poveste. „Ursul" lut 
Creangă nu numai că nu 
moare, dar și vorbește. Si 
zice : Dragul tatei, nu da,
că eu sânt"! Mezinul din po

va. Aceste trăsături ameliora
bile la celelalte volume nu dău
nează asuora valorii de ansam
blu a acestei ediții și asupra 
utilității ei indiscutabile.

Un critic poate citi pentru 
pura plăcere a textului său în 
absolut, indiferenți la cadrul 
de epocă sau citit în contextul 
epocii, căutind relațiile și deter
minările cele mai semnificative 
ale unei activități critice. Mărgi
nirea la prima lectură produce 
insuficiente de viziune. Lectu
ra textului critic nu poate fi 
asimilată cu lectura prozei sau 
a poeziei. Uneori și acestea din 
urmă au nevoie de un minim 
glosar de epocă. Vitalele come
dii ale lui Caragiale conțin pen
tru spectatorul de azi mici enig
me, (cuvinte ieșite din uz. insti
tuții al căror rost a fost uitat 
etc.), ceea ce nu ne Împiedică 
să trăim verva lor inegalabilă. 
Nu același este cazul criticului 
la care textul datează mai pu
ternic fiind Jegat prin mii de 
fire nevăzute de epoca in care 
a fost elaborat. Mai ales atunci 
cind este vorba de polemici, lec
tura in contexte corecte este cea 
mai indicată. Idi atunci cind 
avem de-a face cu mari pole
miști. cum e>te cazul lui Titu 
Maiorescu. care și-a cucerit lo
cul și rolul printr-un adevărat 
război literar, reacției de gust 
ii este indispem>abtiâ lectura 
istorico-literară. Aceeași e de 
altfel situația mai tuturor cri
ticilor mari romanL De unde și 
nevoia unor ediții cu un aparat 
de note și variante dictat de a- 
cest imperativ al angajamentu
lui lor specific.

Rolul contextului este de alt
fel decisiv pes-tru critic. Ideea 
că el datorează totul talentului 
său propriu-ns. mai exact spus 
exclusiv acestuia este de o 
mare naivitate. Un critic trebuie 
să fie o dar aceasta
nu doar la figuraL Ce a asigurat 
trtertiria ir. :imp a opiniei criti
ce ma^s^wiene ? Dar difuziu- 
nea <xi«icciflr Iui Gherea ? Ce 
a ixnptij posted LA ui pe Ibrâilea- 
au. pe Dra^xairescti. pe Lovi- 
ncscu ? Ex ider.t excelența acti- 

!«■- superioriUiea litera- 
ncti lor entire Dt,r aceasta 

auxiliara câAgamru n-ar fi 
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Dramal erie un roman mai 
mult decît promițător.

Paul Dugneanu

•) Tiles Soc iu ; ..Drumul-, E- 
ditura .Fada", 1979.

veste 0 Iartă. Nicolae Mano- 
lt-»cu. ba ! Asta da Intransi
gență critică !

V. F. MIHAESCU

I

Omagiu — 
M. Eminescu

• Societatea literară „Relief 
românesc" din București a 
editat rpcent un „volum oma
gial apărut sub egida Institu
tului de istorie șl teorie lite

• Un dublu spectacol 
estetic este ultima carte •) 
a lui Leonid Dimov, la 
„jocurile" sale poetice a- 
dăugîndu-se desenele lui 
Florin Pucă. Tipologic, 
Dimov este un romantic 
întîrziat coborit stilistic 
din fabula iui Urmuz. 
Sentimentalismul., accep
tat ca o slăbiciune persi
flată. este ascuns aici sub 
o mască bufonă, dar jocul 
intre aparență și substan
ță poetică este ambiguu, 
adeseori masca nemaiDu- 
tînd fi deosebită de chipul 
liric. Amestecul de grav 
și comic nu e însă tragic 
(ca in dramele romanti
ce), „nebunul" dimovian 
e unul baroc, participind 
la o viziune carnavalescă 
a lumii legată de bucuria 
spectacolului : „Cețuri în
tunecă fragede / Ata spre 
moarte te trage de / Dinți, 
do picioare, de gîlci : / 
Hai să rămînem Ia bilei!'*,  
în a sa „Istorie..." G. Ca- 
linescu l-ar fi așezat pe 
Dimov fie in capitolul 
Moderniști între Arghezi 
și Demostene Botez, fie Ia 
Dadaiști, suprarealiști, er
metici printre Tristan 
Tzara, Urmuz si Ion 
Barbu, ceea ce vrea să 
spună că. deși originală în 
lirica noastră de azi, poe
zia sa e mult mai apro
piată de sniritul celei in
terbelice. Regimul poeme
lor lui Dimov e unul o- 
niric, dar visul nu în
seamnă aici sondarea 
nopții ființei. ..negurile 
prenumenale" (cum am fi 
tentați să credem din 
Araumentul teoretic al 
poetului). H tărimul tu
turor Posibilităților, locul 
„cuvintelor în libertate", 
iluzia totală a soectacolu- 
lui manierist unde „vi-’ta 
e vis“ iar visu1 poezie 
(Poemul esențelor). Di
mov se loacă cu imagini
le, inventează o sintaxă

• De o izbitoare fine
țe este proza Gabrielei 
Adameșteanu, debutantă 
cu un roman primit in 
chip entuziast, epuizat 
iute și retipărit într-o e- 
diție populară, Ia un in
terval neobișnuit după a- 
pariția propriu-zlsă: „Dru
mul egal al fiecărei zile", 
succes deplin. Insă neîn
doios meritat, căci proza
toarea e din categoria 
psihologiștilor complicați, 
stilisticește remarcabilă, 
lirică. în fine, în percep
ția elegiacă a spiritului 
sub presiunea unui mo
ment „Dăruiește-țî o 
zi de vacanță" • cuprinde 
trei nuvele, dintre care 
două legate prin fire vizi
bile. intrucit conțin un șir 
comun de indivizi. Mediul 
sufletesc, insondabil și 
anxios, este același și nu 
variază. Autoarea a des- 
pVîit probabil o materie 
comună in părți conven- 
țiscale și ne dă. sub for- 
31A de nuvele, fragmente 
dSatr-iâri roman in curs.

este așa. atunci ,.Dă- 
nriefte-ti o zi de va cân
ți" rontine exerciții de 
htaraîir diurne de

ici âe bc7O?x in
p-n de

îs peațtri pemafinăm. a o 
|tciâ Fjieaza
prin Bucaz^sx djoi o je- 

.Cssofr.e-. Ir.d!- 
tin mtețxia rirti- 

vxt’.or îTeriir îsee tiu 4 
morîl__ judecă

viata cărților
poezia

O viziune 
carnavalescă

poetică proprie, mimează 
stingăcia infantilă, ames
tecă proza cu poezia, a- 
fectează un aer de naivi
tate a vorbirii, ca în pri
mele poeme ale lui Tzara, 
dar astfel de jocuri ascund 
de obicei urmele unor 
sinucideri (poetul e însă 
un „sinucigaș" îndrăgostit 
de viață) : „Visam cum, 
jos. tavanul întruna cobo
ra, 1 Cum se făcea un 
bulgăr de singe carnea 
mea / Visam că lupi luna
tici fugeau pe urma ta, / 
Iar tu — neprihănită — 
cercai a mă certa. / Și to
tuși incă albe zăpezi i;e 
înconjoară, / Și totuși spre 
cupole prea albe nopți 
coboară. / Și totuși gerh 
de fructe caisii din gră
dină / Și totuși vise bune 
tot caută să vină“. Limba 
poeziilor lui Dimov are o 
patină de culoare anton- 
pannescă. obținută prin 
rafinare și stilizare care 
dă chiar si cuvintelor ba
nale un farmec al cando
rii, ca în tablourile Va
meșului Rousseau. Ici,

colo, mai răzbate cîte un 
ecou arghezian („N-a- 
veam mlaștini, n-aveam 
vînt, / Doar singurătăți și 
cînt / Ș-apoi, unduind 
ușure, / Am vîslit pînă-n 
pădure.") sau o sonoritate 
barbiană („Trece-n spu
mă grea și-n plici / Val 
împins pe sub tălpici / 
Gind ascuns in stea obtu
ză."). Stranie e oscilația 
(mai clară in prezentul 
volum) intre gratuitatea 
prozodică urmuziană (In
tru Socrate, Inadvertență) 
și poeme cu timbru grav 
(Eros, La mal, Stație, O 
povestire Absurd) undte 
uitat e jocul și dicteul au
tomat suprarealist în fa
voarea elegiei si formei 
„clasice" : „Așa. Să nu 
plîngi căci aevea nu 
sint. ! Auzi nechezatul din 
închipuire ? / Ge mlactini 
bombate răsuflă-n argint) 
Pe negrul «ui$ prevestind 
răstignire ?“ Este însă 
adevărat că uneori sono
ritatea și ușurința prozo
dică copleșesc poezia, dar 
aceasta se întîmplă rar.

în pauzele rafinatului 
spectacol dimovian.
• Un univers paralel, 

nu o „ilustrație", sint de
senele lui Florin Pucă. O 
luptă a luminii cu întu
nericul se dă în arta lui 
Pucă, definită prin ambi
guitatea liniei si meta
morfoza formelor. Pentru 
că o formă a luminii poa
te deveni a nopții. Asta 
pare a spune lacrima pă
sării albe eu ghearele în
tunericului, ca un cancer, 
înfipte în trup : albi sînt 
și caii care pot pluti și ei 
asemeni unor păsări. Și 
ei au uneori lacrimi îna
intea lăncilor unor gri
laje și barelor negre ale 
tenebrelor. Soarele e alb, 
alteori negru, păsările pot 
fi măiastre dar și apari
ții grotești. Frunzele de
vin flăcări palide ale 
unor luminări ce se mai 
împotrivesc încă beznei. 
Albul e mereu pîndit de 
umbra sa neagră. Mărtu
risesc că nu altfel aș ve
dea „ilustrat" eminescia
nul' Strigoii. Regimul de
senelor lui Pucă este si 
el unul oniric ca la Di
mov. dar visul este aici 
plutire chagal’iană sau 
viziune\ goyască. Jocul e 
si el prezent, fie ca în
tr-o cooilăroasă „țară a 
minunilor", fie ca paro
die plastică, în acel ..in
fern bahic" «au . isnitiri" 
cu gesturi din Bosch. Și 
peste toată lumea aceas
ta se încheagă din autn- 
nnrtret-0 tentat o. fi
gura enigmatică, damnată 
parcă, a artistului. înehnî 
cu regretul de a nu avea 
o „c»rte“-antologie a de
senelor lui Florin Pucă.

Dan 5 
_______ Condeescu

•) Leonid Dimov: „Spec
tacol", Editura „Cartea 
Românească", 1979.

proza

O vocație 
literară

la rece și, în fond, veni
nos pe toată lumea, faș- 
cinînd-o pe conlocutoare. 
Onițoiu este un exemplar 
de moralist dezinvolt a 
cărui justiție are nevoie, 
spre a se exercita, de un 
public. Colega jună, uri- 
țică și genul candid pu
beral, ascultă inițial exta
tică, apoi plictisită, în 
fine „iritată". Invitația ti
pică și miticistă „la o 
bere", pigmentată cu, a- 
mabilitate curtizanescă. 
are un efect contrar, 
fiindcă tinăra se dumireș
te in fine cu cine are de-a 
face și pleacă iute, matu
rizată simțitor. „Dăruies
te- ti o zi de vacanță" 
e»ie catajcrafia pură a 
9T.-X momente anxioase.

*N’es*riMe\  4*  Sat e o 
xxa- 

tâ cu fricțiuni
dezvoWnd 

atrabilară a so- 
•.r.-jdinii Vsm itatea este 

;?oiata și indivizii 
fără a comu- 

r.ăra. precum organismele 
cehjlare. O femele are 

și emite m- 
P>GKiț:a unei boli teribile.

un barbat este nervos 
peste limita normală, al
tul așteaptă un telefon și 
simte acut emoția eșecu
lui (se adaogă spaima 
masculului matur de se
nectute), o jună e sidera- 
tă de un ins cu prestanță, 
genul doctoral, care dim
potrivă, calculează, pre
cum o sălbăticiune, mo
mentul biruinței virile.

Avem in Gabriela A- 
dameșteanu o excepțio
nală prozatoare a stărilor 
vagi, contradictorii, o in
terpretă a psihologiilor 
confuze, răscolite de frică 
și de frustrări. Firul su
fletesc iese la suprafață 
ca un otgon de ancoră 
plin de scoici și de o ve
getație subacvatică neve- 
jnsimilăL între raiianea 
in echilibra precar șț*  a- 
ceostă coadoită imprevi
zibilă stă, hoțărîtoare. lu
mea memoriei, obsedantă, 
pe care omul o percepe cu 
o teamă fără expresie, pre
cum o revelație miste
rioasă- Din teritoriul im
palpabil unde amintire, 
spaimă, aspirațiuni și e- 
șec se combină în propor

ții inanallzabile, se naște 
această psihologie împie
dicată din care Gabriela 
Adameșteanu șl-a întoc
mit proza ei analitică. 
Adaog tehnica, impecabi
lă în romanul precedent 
însă cu izbitoare imper
fecțiuni aci.

Din acest roman virtual, 
fărîmat aici în nuvele, 
se deduce însă perspec
tiva modificată (pare că 
autoarea s-a ambiționat 
să demonstreze că poate 
da ..proză obiectivistă"). 
Observația e senzitivă, 
melancolică și cu o lirică 
a obiectelor vetuste — 
excepțională. Aceasta a 
rămas. In plus, Gabriela 
Adameșteanu adaogă sce
ne din mediu funcționă
resc (în majoritate stin- 
gace) precum și niște în
fruntări care, în lipsa 
unor preciziuni, nu par 
neliniștitoare, precum se 
deduce din efectul lor. 
Psihologiile însă, repet, 
cită vreme sînt cețoase și 
răscolite, par excepționa
le. De altfel, o hotărîre 
definitivă se poate lua, 
acum, numai prin hazard. 
,.Dăruiește-ți o zi de va
canță" este o carte, prin 
sine aminată, analizabilă 
ulterior sub adevărată ei 
față românească; de unde 
se deduce totuși, o voca
ție netăgăduită de pro
zator.

Artur Silvestri
•) Gabriela Adameștea

nu : „Dăruieșle-ți o zi de 
vacanță". Editura „Cartea 
Românească", 1979,

Imagini ale devenirii
te »■« 1

- .*̂ 0  hribii orgoL'i, chiar vmd end au
xtes ■ n âe orovmat Piteștii,

te aesxMJ fXMsanrtior de
- — î * .:ă_-3ve--oe care trec***»  uHlsore

acre tz~r^a»e> is rarees. □ărssij a fi hArâ- 
isci ’iac LStoru Mntnrr : efr*ar  exod *u  ajuns 
-arResece. Piteștii ae Gwieau 

mi; raiul cn rădăcinilor
Ici care. « dată pwe. ru au sal putut fi smul- 
-e dio de rja o vhreee a soartei- Ut oria 

mÂriBctă a fcMî aeees a zseziri ro-
•*_  rrțți care s-au cu ti.JSrjire să
•xAr.e. Ir -oerxr.’j că. îult-© bemâ n. răsadul 

•ftdârâtzjc va iafion $a ae va umple de 
frveta.

se rare memoria mea Ie-a Distrat 
±"- Plteti; amn un rfert de veac lî.nt ur- 
**ă:i>arek c?:eva elicfan arătoase »; aurite cu- 
rAre de sajerir.. sfkfeu urițesia unui soi de
- bât_— rve. : drumt. ’ bătute

•r- ciatri 3e riu diw de oraf si nerol
.Au-* in iortl unde se
-isfccfe aii Casa re_i“s£ri a tindicaieior). unde

■ rr ::rxu! de vite si de f-.ucîe ale țjămîntulul,
Care Vi’S»?: de i>r drumvr-/. de cimpie

--- se dti isi vindeau orisoșul șirârieL In 
tirvz*  aceLa c-rr de norc-iui fitnvit laolaltă de 
• re. drr oameri de roii arr '.izut un țăran 
•. r.ir care chinuia șâ-<î ridice calul căzut 
in ZvAwfițhl. Atît de âm^r.io&se erau !^cr<mfle 

incit mi-am inrtVDuit că. din oririna 
lor. el nu mai poate lr.:*4«-=  nki vorbele fru
moase. nici suduieiile. Cind calul a eâzu-. pe 
soațe mi-am dat seama că Lr< tmjv’cr» i-a pro
dus o ruDtură. că mersTîl soarelui se va schim
ba ; dnd ochii calului au inshețaL am fost si
gur că. odată cu moartea lui. s-a stins ®i no
roiul tirgului |i lumea mizeră aidoma trucului 
sfcti costeliv. Arunci tir.ârul țăran a spus : ..Nu 
mă pot întoarce =casă mai sărac dea: am ple
cat. Vqj munci in tlrg oină and vo; DUtea să-mi 
cumpăr alt cal". Nu am să știu niciodată dacă

rară G. Căllnescu ai Acade
miei de științe sociale și poli
tice". dedicat împlinirii a M 
de ani de Ia moartea lui Emi
nescu.

Există două feluri po&ibile 
de abordare a acestui volum. 
Cea dintii ar vi2a gradul de 
față In învățămîntul mediu, 
profitabilitate al studiilor de 
coeficientul de aplicativitate și 
plusul de informație și deschi
dere analitică, comparativ eu 
prezentările obișnuite ale ma
nualelor. Din acest punct de 
vedere aplicația lui Constantin 
Marinescu Ia Scrisoarea III 
(„Sugestii metodice pentru 
analiza textului la clasă") este 
exemplară ; la fel lucrările lui 
Vladimir Dogaru (Eminescu 
și Michelangelo) și G.G. Urau 
(Eminescu și Ovidiu) ș] mai 
ales încercarea de sinteză a Jul 
Gh. Burcescu, (Implicațiile 
peisaglste In poezia lui Mibal 
Eminescu).

A doua perspectivă de 
abordare, de care pomeneam, 
ar viza gradul de profitabili
tate al unor studii dincolo de 
cadrele didactice directe, des
chiderea splritual-analitică atît 
de necesară acum exegezei 
eminesciene, din ce !n ce mai

sufocată de omagieri sterile și 
perj.-ctuarea neargumentată a 
unor locuri comune Instaurate 
de critica tradițională. Din 
acest punct de vedere se cu
vin menționate cercetările lui 
Al. Bo11n. (Ecouri eminesciene 
in ideologia literară și lirica 
românească) șl Gh. Burcescu 
(Corespondențe semnificative și 
diferente specifice tn lirica iul 
Mihai Eminescu și Lucian 
Blaga, totuși mult sub nivelul 
generozității subiectului).

Dar studiul de cel mai acut 
interes al cărții, pe care, per
sonal, D consider de o mare 
utilitate și un posibil punct de 
plecare Intr-o analiză de tip 
mauronlan asupra specificului 
imaginarului eminescian, este 
eseul Silviei Chițimin, Mitolo
gia copilăriei și M. Eminescu, 
profund în soluții și suplu în 
argumentare, scris economic și 
sobru, dar vizind răsturnarea 
unui întreg mod de glndire 
tradițional în privința lui 
Eminescu. în ansamblu, volu
mul Societății literare ..Relief 
românesc" constituie, cu toate 
părțile sale slabe, un profita
bil punct de referință-

DAN C. MIHAILESCU

țăranul acela tlnăr și-a cumpărat alt cal, dar 
suu sixur că din ziua aceea și-a părăsit, fără 
prea multe ceremonii, clasa Iul de țăran și a 
Intrat, ca la scoală, in aceea a muncitorilor.

M-am întors în mica mea Florența, să-mi în
trecu focul fanteziei cu legendele despre magni
ficența lorenzilor noștri, m-am întors printre 
muntenii mei care purtau lipită de piept că
mașa de geniu a poeziei, in cetatea în care, în 
fiecare noapte, in mintea și-n sufletul meu de 
copil, inviau făpturi de mit. Pe atunci înțele
geam doar la scară locală bărbăția sacrificiului 
Si zborul icaric de altfel numai de cîțiva stîn- 
leni. a acelor meșteri mari care, cu focul pati
mii in piept, au sfîșiat aerul cu aripa de șin
drilă. Drefăcîndu-se in lacrimi de izvoare, cu- 
nunind intre ele. pentru a cita oară, elemen
tele Drimordiale ale naturii.

Zilele trecute, la aproape un sfert de veac 
de la prima mea călătorie, m-am întors în Pi
tești- Pentru a fi ceea ce sînt astăzi. Piteștii 
trebuise să-și scuture de pe tălpi praful și no
roiul memoriei, incă de departe, din cîmpul de 
griu și de porumb. Si cum aș putea să numesc 
nstăzi Pltestiul, decit copil răsfățat al miraco
lului românesc.

Am petrecut o zi din viața mea lingă voi, 
oameni ai chimiei. oameni ai automobilului, 
lingă voi. oameni-oameni cu atitea gînduri fru
moase. lingă voi care ati ridicat mai intîi pe 
hirtie si apoi în natură uriașa construcție a 
Cetății. Am fost lingă voi. oameni care ați or
donat structura atitor conștiințe, lingă voi care 
v-aii unit dincolo de generații, în efortul su
prem al muncilor care niciodată nu se pot ter
mina in patrie. Am fost lingă voi. cei care 
mi-ati dat de atitea ori speranță, atunci cind 
m-am poticnit in fata zăpezilor hlrtiei goale ; 
cine zice că a munci înseamnă numai plăcere 
este un mincinos, spunea un profesor al meu 
și. iată, voi nu vă opriți niciodată din munca 
voastră, fiindcă voi ati supus toate elementele 
care in conjunstarea lor cosmică dau tărie de 
diamant caracterului vostru. Structurile nobile 
care compun clasa voastră socială nu-și pot găsi 
aliaje in minciună, în lașitate, în oarbele du
reri ale orgoliului care mimează facerea, crea
ția. voi le respingeți cu demnitate, fiindcă voi 
sinteti însăși creația, fructul revoluției care 
binemerită de la tară.

De pe cele trei platforme industriale ale Pi
teștilor pot să privesc alături de voi, cu mîn- 
drie. în trecut si în viitor. Dincolo de respirația 
de foc a înaltelor coloane, a retortelor gigan
tice. a preselor mamut, descopăr valoarea so
cială a creației voastre. Pentru voi. muncitorii 
Uzinei de autoturisme din Pitești, oprirea ban
dei rulante de lucru, vreme de cinci minute ne 
schimb înseamnă, într-un an. o mie de auto
mobile mai puțin date economiei naționale. Si, 
totuși, voi găsiți forța să-i furat! timpului ga
roafele roșii și să le dăruiti poeților. între noi 
si voi nu există nici o diferență si totuși am 
obosit Drivindu-vă. Mișcarea armonioasă a mii- 
niîor voastre conținea atîtea simboluri — re- 
memorindu-le ml-am dat seama că și voi 
scrieți. In felul vostru, zi de zi. poeme.

Dincolo de porțile larg deschise ale marilor 
hale, peste coline si munți, aceleași gesturi ti
nere în fireasca lor structurare comoun. Ia sca
ră națională, miracolul românesc. în timp și 
In snatiu, in cartea de aur a tării, flacăra ne
muritoare a tuturor furnalelor se cunună cu 
cea a uzinelor suboSmlntene care, de sub pre
sele lor. din forjele lor, trimit către vară coltul 
seminței șl ăl speranței care va lua forma glo
bului pămintesc.
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ioana 
crăciun

Căsătorie
în stil italian
Podeaua mi-a înlemnit despre sentimentele 

ei de iută 
pe care le calcâ toți in picioare,

eu am omenit-o cu piroanele privirilor mele. 
La vecini, o viață mansarda dăduse radioul 

la maxim, 
o alta prăjea ceapă, 
o alta iși batea copiii.

M-am dus la fereastră :
jos, lanuri de floarea benzinei se legănau 

in bătaia dolarului, 
in zare, gura vezuviului ca o punga de loto 
cu toate pompeiele neciștigâtoare.

— Bine, dar poza de pe noptieră ?
— A, el e mirele general cu care se trucheazâ 
fotografiile de nuntă ale domnișoarelor

bătrine.

Cîntec de tîmplărie
Puiului de scaun îi mijește spătarul, 
puiului de scară îi mijesc treptele. 
Dospește-mi mînjîi mai iute, 
leneș jăratec de cuie.
Copacul de aur m-așteaptă înalt.
Orașele coapte m-așteaptâ pe craci 
cu cotor cu tot să le-nghit.
Imi scriu c-au albit aș'eptindu-mă, 
câ-și duc fecioria în cirje.
Dospește-mi mînjii mai iute, 
leneș jăratec de singe.

O pîine
Pină la briu îngropată in pămint, 
ziua sînt casă, și-un cuptor de piine 
imi bate in piept in loc de inimâ.

Zece, douăzeci, bilionul, 
calfa de brutar abia de prididește 
prinile din singe să-mi mai numere 
(cum vouă, doctorul, la microscop, 

leucocitele).

Constantin Găvenea : 
„Peisaj cu macarale”

Camioane cocoșate cu saci plini ochi de mine 
abia-și mai tîrșiie roțile prin glodul orașului 
și-n timp ce mahalaua le descarcă din mers 
drept in pintecu-i cit temnița, 
cuptorul meu de piine, inima mea, 
bate, bate ptini fierbinți, pîini pe gratis, 
la fiece bătaie tot atitea pîini 
cît inimile voastre bat leucocite.

Ziua sint casă, noaptea sint riu : 
mă-ngrop de tot in pămint 
și nu mi se văd decit lacrimile.

dan 
david

Tata
tata, zeu bâtrin și obosit, a plecat cu căruța 

la pădure 
într-o zî de iarnă, intr-o zi de vară, 

într-a zi a nimănui 
mă frigea briciul lui pe ceafă, pe spinare ; 
soare usturător se înfigea în mine ca un cui...

Era zăpadă, era întuneric și sentimentele mele 
de vară 

erau tăbăcite de tata și aruncate-ntre copaci ; 
nu știu ce fel de dimineață era, 

ce fel de seara 
nu înțelegeam copilărie mai dulce ca muncal 

mama lor de draci I

...eram frumos rău, tăcere aruncată-n zăpadă 
Mergeam in urma căruței pe lingă risul lui 

rece, pe lingă tata ; 
cu plinsul meu sărac nu mai făceam 

paradă... 
Viața era o căruță cu nădușală, boii erau 

tăcuți, se invîrtea roata...

Tata mi scrîșnea epitaful nescris intre dinți 
și căram lemne cu căruța și-mi căram 

sufletul pe jos 
Iubeam cu răceală și smerenie duioșia 

bunilor mei părinți 
care mi-au aruncat copilăria-ntre Oameni, 

cîinele la os...

Cit te iubesc Tată, zeu bătrîn 
cu ochi de lup albastru I

Mi-ai arătat cerul pentru prima oară 
și mi-ai arătat pâmintul 

și-am văzut acolo, intre stele, un alt soi 
de astru

și-am văzut Destinul licărind acolo 
și-l batea ploaia, și-l batea vîntul...

In vagonete
El, far amintiri călduțe la obirșie, el, 

țăran și muncitor, 
nație izbucnită din sinteza brutală 

dintre nemuritor si zei și 
Oameni : el nu a mai spus de copilărie, 

de esența vechimii n-a mai 
spus (El cunoaște zestrea de nebunie 

și singurătate și muncă a unui popor 
El mânincă realitatea și-i bea singele, 

nădușala, din noapte-n lumină, de jos 
pină sus)

Trece pe sub pămint și e frumos și e viu 
e tot un fel de Soare enorm, tot un fel 

de cosmos 
și o Redacție a muncii și o răsuflare 

de bombă, de trudă și rachiu.
Nu există nebunie III (Doar plinsul verde 

și deochiat al 
realității, doar Viață, doar un mileniu 

fierbinte, frumos, noduros) 
(înger negru și fericit de iarba ochilor 

muierii lui de-acasâ, 
iute, milenar, filosof printre rădăcinile de eroi 

și națiuni, 
minerul tînâr și comunist și sincer iese 

cu bucuria lui 
dip galeriile nopților adinei ; ce beție 

de vagonete, de suflete, de cintece...)

Ieșeau afară veseli și teferi, curați și luminoși 
spre Viață, spre 

muieri, spre nunți, spre fete (și el, minerul 
Ionică Șopiriâ 

trudea o Imagine-n Suflet : mireasa lui de azi, 
de miine... 

și mai trăgea din trâscău și mai mușca 
din came, din lumina care 

se năpustea-n Gura Minei, din piine)

ion 
dragomîr

Lumea în. perindare
Flori funebre-s pescărușii, 
și catedrala iși are vrejii infipți in absolut... 
Lingă trandafirii grădinilor de apă 
mina stepei se coase-n mina orașului 
și cenușe și brazi 
și ripi și delte 
ochiul și-l deschid

pe Bulevardul Cerului 
...Pe faleză, lingouri de lună 
risipite-n

butoniera plopilor — lumea-i 
in perindare, corabia 
plutește-n orizontul 
mării. Orașul 
varsâ-n istorie 
scaune de aur.
...Fiecare casă, îmbobocește fluviul de 

umbre.
Marea urcă și coboară 
in buzunarele ei intilnesc înecații 
și cintecele murdare de cenușe, 
Marea-vapoare-nmugurind, 
Marea dintotdeauna se numește iubire. 
...Mamă eu mă strecor ca o trestie 
printre degetele de fier ale orașului - 
lanterna

sparge poftele-ntunericului.

Pămîntul, iarba și eu
Pâmintul naște pămint. 
Fiecare arbore-i un ochi mai treaz 

decit altul.
...Urc, și cît de lung îmi va fi voiajul 

cînd multe-5 capcanele pe drum ?
Mă nasc 
și fiecare treaptă pentru

altă treaptă, 
imi lărgesc slujba 
sint sever 
și-s certitudine, 
sint zbatere de aripi fără sfirșit. 
Incendii laolaltă, muncesc oamenii. 
Nimănui privirea nu i-o-nchid, 
totu-i perindare, intangibilă-i 
patria
...Pe-aceeași rampa cu mine sint mii

de concurenți. 
și nu intotdeauna pierderea-i a mea. 
...Pâmintul e mai ușor, 
nu mai construim morminte ci flori. 
Semințele se fac stilpi. 
Gindesc și acționez asemeni trandafirului. 
Sint fructul din care patria muncește, 
patria are un trecut prezent in viitor, 
viață in concurs sintem in patrie.
Fiecare-i o trecere 
cel ce stâ-n jilț făcind-a pe obositul 
are de la-nceput

portretul Nimicului I 
Sint precaut pe-ntreg traseul... 
Pâmintul poartă scara soarelui, 
pămîntul este efortul și instinctul 
este reînnoirea libertâ'ii.
Pâmintul e pianistul mincat de pian, 
pâmintul, iarba si eu 
sintem călătoria pe care-o provoacă 

soarele.

$ *

Iubește și nu vei putrezi-. 
Invirte-te copac pe sufletul meu, 
frunze duse ca săbii in aer 
să fiu I
...Doarme cerul plins in mine I 
...Călătorim cu lămpile aprinse. 
Inima-mi, vrea sâ se loca icoană 
nu icoană oricui, 
nu icoană bolnava
nu cu străluciri obosite 
ci icoana

albastră, albastră 
de singele tâu 
purtată.

mircea stăncel
Sub dalta nopții 
învie dimineața
Sub dalta nopții învie dimineața,
Veniți sint spice de iubiri.
In câușul grâdinii spâlați-vă fața 
Sâ vâ râmie rouâ-n amintiri.

Luați vară in pluvioase miini, 
Icoana arzindâ in tine.
La albastrul de doină te rupi și te-nchini 
Și liniștea seamăn-o-n gustul de piine.

Răsadul de piatră e crud,
Veniți sâ vedeți cum se zvintâ, 
In boabe de rouă se aud
Orge albastre cum cintâ.

Cînd fulgeră 
atunci vedem
Cind fulgeră atunci vedem
Cîți oameni are satul primăvara,
Cind fulgerul atinge pomu-n subțiori 
Abia atunci se încălzește seara.

Cind e-ntuneric de te rănești de el
Abia atunci se naște ziua,
Cind sint româncele inchise-n case 
Abia atunci lucrează piua.

Constantin Găvenea : 
„Flori"

(Din expoziția deschisă la „Căminul artei”)

Cînd focul arde-n care-adinc
Atunci se-aud flăcăii spărgind noapte, 
Cind graiu-ncepe-a obosi 
Atunci s*aude inima in șoapte.

Cind din ogoare nu putem ieși 
Că ne izbește griul și porumbul greu, 
Abia atunci arată dealul 
Curat și imbrăcat frumos mereu.

Visele lui
Visele lui oriert ar fi de gri «
in casa micâ și autumnală,
Sub răsăritul fiecărei zi 
Ion despică izvorul și se spală.

II trezește cimpul pe mâria sa, 
Sub aripa pâsărilor e «ară, 
Oricite vise noaptea ar visa 
Apa din adincuri va râmine clară.

De multă înălțare holdele asudă, 
Ion le simte-n spate și-n obrajii lui, 
întors de la izvor cu fața udă 
Se râcoresc ștergarele din cui.

lelia munteanu
Psalm

bunicii mele Maria 
din Sighetul Marmației

și vor veni prundarii din depârtate ape 
cu carele-ncârcate, de somn imprejmuiți 
la marginea pădurii cămașa să-și ingroape 
și să-și ingroape piciul și caii osteniți

ferește-te bunicâ sâ le mai ieși in cale 
ei scuturâ lumina ca pe un pom, socot 
și numai singe cade din ramurile sale 
și-aș vrea sâ-ți spun bunicâ mai mult și nu 

mai pol

Norocoasa alegere
mi-e limba otrăvită de-atîta așteptare 
și mîinile, mireasă, mi-au amorțit pe ham 
a început să crească pe cal o iarbă mare 
și iar îți bate calul cu coama lui in geam

mireasa mea curată, dușmanul meu de preț 
atita așteptare ne-a îngropat pe rind 
plecații tăi datornici, și cal și călăreț 
din degetele tale ușor alunecind

Bocet de călătorie
lui Grigore Andrei

bate ploaia-n hamuri, caii se grăbesc 
fiule fățarnic, cît te mai iubesc 
și miros a piine caii, și-a petrol 
biciul spaimei noastre le mai dă ocol

singelui meu umbra-i ești cînd îl străbați 
cit sintem de tineri și neinvâțați 
doar in palma lumii drumul e tăiat 
mirii spaimei noastre pururi ne-am aflat

lemnele trăsurii gem după secure 
și-o sâ vin-amiaza, caii sâ ni-i fure 
fiule, mai iartâ-mi plinsul părintesc 
a venit râgazul sâ »e moștenesc

bat in poala palmei caii tropot crud 
tu de lingâ mine strigă sâ te-aud 
se oprește ploaia, caii noștri*! ceartă 
tu de lingâ mine strigă și mă iartâ.

Joc
coboară iubito din lungul tramvai 
pe care îl trag o mulțime de cai

stă neaua sâ cadă pe-o casâ-n oraș 
te*aștept ca un brav și te-aștept ca un laș

te-aștept că te-aștept și te-aștept sâ te-aștept 
un glonte mă bate pe umărul drept

un cîine se gudură, unul mă mușcă 
traversele-s late cit patul de pușcă

nu-i glas să străbată distanța-ntre noi 
eu închis intr-o luni, tu închisă in joi

Cîntec
e plin cu otravă paharul 
pedeapsa cu moartea-i rostită 
azi nu va mai trece mărfarul 
cu cea mai nedrept de iubită 

degeaba prin halte se-aratâ 
vreun prinț tirindu-și armura 
pustie stă calea ferată 
și arsâ, prieteni, ni-i gura

e plin cu otravâ paharul 
un prinț călărește spre casâ 
azi nu va mai trece mărfarul 
cu cea mai nedrept de frumoasă

— Aveți o artă poetică, stimate Mibal 
Ursachi ?

— Este de crezut că orice autor al mai mul
tor cărți, chiar dacă n-a avut inițial ceea ce 
Dvs. — cu d mare — numiți artă poetică, intre 
ghilimele, și-a facut-o citindu-și propriile vo
lume. Chiar cei care susțin că nu au o artă 
poetică sau susțin principiul de a nu avea o 
artă poetică, probabil că au una pentru că a fi 
împotriva artei poetice este, în cazul cind ai 
talent, cel puțin un început de artă poetică. Tre
buie să vă spun că nici în adolescentă si nici 
acum n-am stat cu ..Ad Pisonem" si cu Boileau 
sub nas.

— Deci, nu v-au tentat rigorile ?
— In ce mă privește, ca unul care la 16 ani 

eram deja student la filosofie, am avut răgazul 
și. poate. înclinația, de a medita, printre altele, 
și la poezie. Iar in ultimii 10 ani mai ales la 
poezie. Rezultatul acestor meditații nu este 
poezia mea ci articolele si eseurile despre poe
zie, articole care ar putea forma un volum. Ipo
teticul cititor al acestui posibil volum ar putea 
să-și facă o Idee despre ideea mea de poezie.

— într-o discuție anterioară acestui interviu 
spuneați că-i mai ușor de arătat ce nn este 
poezia.

— Am spus adeseori ce nu este poezia, dar-* 
pot spune și ce este poezia. Chiar pot să vă dau 
o definiție pe loc : poezia este Logosul (Cuvîn- 
tul) în ipostaza lui triumfătoare și sinucigașă.

— Cum conciliază poezia Dvs. magia șl ironia?
— Orice literatură cit de cit reușită izvorăște 

dintr-o tensiune a unor opuși. Dacă mi-as auto
analiza constituția psihică mi-ar apărea mai de
grabă înclinația spre tragic decit spre ironie. Se 
pare insă că de la Shakespeare și mai ales de 
la romantici încoace ironia a devenit dublul in
separabil al simțămintului tragic despre exis
tentă. La ora actuală, o trăire tragică, așa cum 
in unele dintre poeziile mele mi se pare că gă
sesc. nu poate fi decit complementară unei vi
ziuni radical ironice asupra Ființei și asupra 
ființei (individuală).

— Se intimplă aceasta printr-o denunțare a 
poeziei ?

— Evident. Orice ..postură" poetică poate și 
trebuie să fie demitizată, demolată ca impos
tură. în felul acesta se naște o nouă postură 
lirică De ruinele primeia, mai puțin convențio
nală decit aceasta și deci, victorioasă : procesul 
continuă astfel la infinit. Este marea speranță 
și adinca dezolare a poeziei.

— De ce ..adincă dezolare" ?
— Poezia conține in sine germenele Nefiin

ței, al propriei sale neființe. în clipa și din 
clipa deplinei neființe abia atunci poezia se in- 

k___________________________________________________

tinărul scriitor

MIHAI URSACHI: «Doctrinele, care de multă vreme
evocă moartea arteis mor pe rind, iar arta, poezia, sînt

astăzi mai vii decit oricind>
N&SCut la 17.11.1941 la Straaga — I&și. Stadii: liceal „La arian" din Botoșani. Filozofia și Filo

logia germanică la Universitatea ~AL L Caza" din lajL De batal in presă : 1938. Cărți publicate : Inel cu 
Enigmă. 1971 (Premiul Mibai Emiaesea peaira debat ia poezie). Missa solemnii ed. Eminescu, 1971 
(Premiul Asociației scriitorilor din lașO. Poezii, ed. Janiaiea. 1972. Poemul de ourpură și alte poeme 
ed. Dacia. 1974, Diotima. ed. Jantara. 1973. Marea înfățișare, ed. Janimea. 1977 (Premiul Uniunii Scrii
torilor), Zidirea și alte povestiri, ed. Cartea l«m aeaică, 1978, Arca, ed. Jnnimea. 1979.

sta urează in deplinătate ca Ființa. Procesul este 
infinit.

— Orice teorie despre „moartea artei" este, 
astfel anulată ?

— Doctrinele, care de multă vreme evocă 
moartea artei, mor pe rind. iar arta, poezia sint 
mai vii astăzi dedt oridnd. Credința mea este 
că nici măcar odată cu neantizarea (evocată de 
unii) a speciei umane poezia nu va fi neant d 
deplinătate in ființă, adică in Logos. Odată con
tagiate de febra vieții și a soiritualitătii. firele 
de pulbere cosmică, gonind snre marginea mar
ginilor Universului, pulbere ce odată va fi fost 
ochi omenești iluminați de geniu șj iubire, cărți 
de poeme, aceste fire de praf cosmic vor duce 
vestea vieții și spiritualității in cotloanele in
to rt ochi a te ale metagalaxiilor.

— Poezia dumneavoastră a fost etichetată de 
unii critici drept manieristă.

— Da. Unii critid au vorbit de manierism. 
Această etichetă se aplică si altor autori, unii 
dintre dinșii. de neîndoielnică valoare. Există, 
din păcate (mai bine zis. din incultură) o neîn
țelegere asupra termenului de manierism. înțe
legerea curentă și greșită a acestui conceDt con
simtă in părerea că un autor e ..manierist" atunci 
cind sau pentru că scrie ,.ă la maniere ^e. 
cutare. Un astfel de autor nu poate avea va
loare pentru că. dună cum se știe, in artă, imi
tația nu are valoare. Or, termenul de ..manie

rism- aplicat unor autori neîndoielnic valoroși 
Înseamnă cu totul altceva ; el se referă, in prin
cipal. la sensul pe care-1 dă acestui cuuint 
Hocke intr-o celebră carte apărută in traducere 
și la not In acest sens cuvintul nu are nimic 
peiorativ sau minimalizant și. in ce mă pri
vește. nu am nimic împotrivă de a fi conside
rat ..manierist" pentru că eu nu scriu in maniera 
nimănui. nid măcar in maniera lui... Mihai 
Ursachi.

— Aveți încrede re în cartea de poezie ca 
„obiect" ?

— îmi amintesc de o scurtă discuție cu un 
poet român contemporan care spunea despre 
cartea sa că nu este o carte d un „obiect". Este 
sigur că poetul respectiv nu acorda cuvîntului 
„obiect" sensul filosofic de obiect al cunoașterii 
sau măcar ai lecturii ci doar sensul prozaic al 
existenței obiectuale. Adică el voia să spună că 
volumul său este un obiect așa cum obiect este 
scrumiera sau press-papierul. Cartea lui era, 
intr-adevăr, un astfel de obiect fără titlu și fără 
structură interioară care fa^e dintr-un „obiect" 
(un număr de pagini tiDărite între două scoarțe) 
o carte. Și chiar o carte de poezie. Eu pretind 
că scriu cărți nu obiecte.

— Ce s-ar putea face pentru a compensa în- 
tr-un fel lipsa de audientă a unui poet datorată 
circulației restrinse a cărții sale?

— Trebuie să vă spun că eu vorbesc din punc
tul de vedere al poetului și nu al editorului sau 
librarului. Pentru mine ca autor al poeziilor mele 
este indiferent că ele se difuzează intr-un mi
lion de exemplare, în trei exmplare sau deloc ; 
ca bun cetățean firește că doresc să fie difuzate 
in citt mai multe exemplare cărțile bune și in 
cit mai puține sau chiar deloc cărțile proaste, 
dar cum editorul și librarul nu au căderea sau 
misiunea de a scrie poezii tot așa nici poetul 
nu are căderea sau abilitatea de a-și dirija ti
rajele. în privința compensării de care vorbeați, 
presa literară sau rubricile de literatură din co
tidiene condiționează în mare măsură receptarea 
unei cărți și, deci, destinul ei. Publicații ca 
„Scinteia tineretului", „Luceafărul", „România 
literară" au adus și continuă să aducă mari servi
cii cărților de valoare scrise de autorii tineri.

— V-am auzit in aceste zile vorbind despre 
tinerii autori. îi știți chiar și pe cei care au pu
blicat numai prin reviste. E un lucra mai rar 
întîlnit De ce o faceți ?

— In primul rind din plăcere. Mai apoi din
tr-un sentiment al datoriei fată de poezie. Se 
Știe că poezia lirică este ananajul tinereții. Acolo 
trebuie să căutăm și acolo, in propria mea ti
nerețe. am căutat-o și eu.

— Cum vi se pare această poezie a autorilor 
tineri ?

— Ar trebui specificat mai Intîi cine sint ti
nerii ; eu nu mă mai consider un autor tinăr ; 
un poet tinăr este, de exemplu. Traian T. Co- 
sovei sau Petru Romoșan. Despre cel de-al 
doilea am avut prilejul să-mi exprim părerea 
incă de la sLrălucitul său debut, pe primul l-am 
cunoscut abia aid. la Pîriul Rece. în iarna lui ’80 
Si chiar zilele acestea citesc volumul său Nin
soarea electrică. Este un excelent poet : noi toți 
sintem niște excelenți scriitori. ..Bine de noi. 
rău de concernul Lockheed (Traian T. Co- 
șovei).

— Ce-ar diferenția un scriitor tinăr de unu] 
malar ?

— Un scriitor tinăr s-a născut cu atiția ani In 
urma unuia mai puțin tinăr cu cit e mai tinăr 
decit acela. Cred că asta-i diferența. Firește că 
un scriitor mai tinăr poate fi mai puțin talentat 
decit unul bătrin. Sau invers. Nu-i nici o rela
ție de necesitate intre data la care te-ai născut 
și cantitatea de har ce ți s-a dat. Totuși eu mă 
consider mai norocos decit Ienăchiță Văcăres- 
cu pentru că eu l-am putut citi pe Eminescu. 
pe cînd Ienăchiță nu. Asta nu Înseamnă că. 
automat, aș avea și mai mult talent decit Vă- 
cărescu.

— De ce ați încercat și proza ?
— Proză este un fel de a zice. E vorba in fond 

de cîteva prozopoeme (Viata pe rug, Moartea șl 
viața lui Aspasio ș.a.) precum și niște meditații 
mai mult sau mai ouțin poetice asupra condi
ției poetice. Nu cred că am talent de prozator.

Dar, Intrucit se pare că sint din nou pe cale 
să mă dezic (pare-mi-se pentru a doua oară) de 
această carte, dragă inimii mele, hai să punem 
punct.

— Ce întrebare acută ați așteptat de la acest 
interviu ?

— întrebările cele mai acute mi le pun eu 
însumi mie însumi în tăcere și singurătate.

— Și pentru final ?
— Pentru final vă propun acest... Autointervlu: 

„Vezi-ți de treabă Ursachi i și renunță odată la 
obișnuința vicleană a poeziei. ! Tu care in ado
lescență t ai vrui să te faci oier, apoi l funcțio
nar la „Piscicola", tu care |i-ai amăgit insom
niile / cu sanskrita, cu Schlegel cu Bopp, pentru 
ce / persecuți tipografii, zețarii, amicii, oamenii 
cei / cumsecade (criticii literari nu contează. Sunt 
mult prea șireți I ca să citească ceva). Iată din 
nou > al mal scris o poemă, te-ai mai tras inel 
o dată I pe sroară, mal bine > te-ai face copac, 
boiler electric sau varză. / Termină naibii.-

Constantin Stan
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O rog
o rog cu umilință-n glas 
să mai deretice prin lume : 
buza prâpastiei s-o prindâ-n copci, 
să netezească valurile, colții, 
pâmintul gros sâ-l vindece de crampe 
cu o infuzie proaspătă de singe ; 
s-adune bumbii stelei, lucitori, 
și sâ încheie nopțile la git, 
cu morții să repete răbdător 
lecția pe-a doua zi, mereu mai grea j 
să ia cu mătura colbul stelar 
depus în orice zbircitură 
a chipurilor răsturnate 
spre un sardonic SUS.

Dar ea nu vrea sâ mai ridice-un deget ; 
stâ-n virf de pat, posomorita ; spune 
„Ești vinovat - ai supraviețuit"

E un apus 
în orice presimțire 
Pieritoarele tristeți par a nu fi fost niciodată. 
De moartea noastră, îndelung deplinsâ, am 

uitat. 
Nu mai credeam că cineva o sâ ne scoată 

respirația
- la cea mai mică neatenție - la mezat 
In fiecare Eu sălășluiește 1,
ca intr-o grotă fără fund - un vaer. 
Sub răbufnirea urilor de rind ne-am risipit 
ca păpădiile, carnea prin aer. 
E un Apus în orice presimțire ; 
pe nări se lipesc văluri de mireasă.
Eu îmi rotesc privirea otit de neogrâ neagră 
și scormonesc prin umbra atit de deasă 

deasă.

Scrisoare de la țară
un țipăt mic, 
sfredelitor, plopînd, 
(ac rupt în patefonul nopții) 
e spaima înduioșătoare 
a unui miel dînd buzna in viața 
și-oprindu-se năuc.

Pe strada mare scapârâ sudolmi. 
Famelică, noaptea ne*ncearcă. 
Ești ca pecetea de inel

intratâ-n carne I

Doar dimineața stind la geam 
primește defilarea cea tăcută 
a sentimentelor nealiniate. 
Pîlpîitoarea devenire a lui doi.

în a zecea lună
O dimineață ca toata celelalte
— polip golit de singe, flasc burduf, 
mă dibuie, mă-ncearcâ, lung pe trup 
îmi plimbă mucede ventuze.
Ca sâ nu țip privesc posac 
la fata scofîlcită dintr-odatâ 
a omului care-a făcut implozia.

Pe frunze moarte 
toamna ne trimite 
sfișietoare cărți de vizită. Doar tu 
nu vrei sâ naști, de-atita timp 
însărcinată cu speranță.

întind pe ceruri mîini
Eu voi alege unduirea ta 
pe faldurile altui început. 
Un rai uscat, turtit, de mucava, 
să mă rețină n-ar mai fi putut 
Eu voi alege blinda ta mustrare 
și covâlia-n care mă mlădiu 
ca fieru-ncins, sub cruda sărutare 
făcîndu-mâ sâ știu, sâ uit, sâ știu, 
întind pe ceruri mîini și te desprind 
din oarba ta plutire. Iți dau ghes 
aicea sâ râmîi... întind 
pe ceruri mîini... Aleg ? Am fost ales î

(din volumul „Plante carnivore", în curs de 
apariție)

Se mal reface cite un perete, un 
acoperiș. Toii cred că sint mai arătoși 
decit inainte pereții mirosind a var 
proaspăt, acoperișurile din carton sau 

șindrila. Numai norocoșii au capturat tablă ra
blagită de Ia rezervoarele, țevile de eșapament 
sau atașele motocicletelor ocupantilor și acum o 
folosesc. deșteptii, care mai de care. Pereții 
proaspeți și acoperișurile sug și dăruie soarele 
ca niște uriașe oglinzi, pe tot! îi dor ochii, cine 
să se astîmpere și să nu mai privească ?... La 
numerele 29 și 21 și 43 și 68 — poate că îi caută 
din ^ priviri minioase și speriate mamele, poate 
că îi strigă, alarmate din nimic, cum sint mai 
toate tărăncile Bucureștilor. Vor să știe dacă 
tîncii mai sint pe stradă — pe ulița asta mare- 
mare. de-o numesc oamenii locului stradă. Si 
se ițesc femeile pe la porți. care cum arată, așa. 
luate ca din oală de niscaiva spaime sau zvo
nuri sau, dimpotrivă, mutenii desăvîrșite. adu
cătoare de bucluc. Și părăsesc iute ulucile și 
prind să curețe mai departe sfecla sau varza 
sau cartoful uitate în mină. Și-au făcut una 
alteia cite-un semn, adică ,,Ia te uită !" și „Ai 
zis ceva ?“ și „Tocmai că“, apoi s-au despărțit 
lăsindți-i în plata domnului — oot. cel mult 
zece ani au toți, cum să nu le convină ’

Ticuță a făcut ieri zmeul, a ieșit din miinile 
lui un zmeu 1 Acum, mîndru nevoie mare, 
așteaptă să bată vîntul colo. sus. în duzii de pe 
mogîldeata de colină, unde pe vremuri odihnea 
fosta casă a italianului, Giulio-zugravul, bom
bardată și ea în aprilie trecut Mai trăiește, 
susțin unii, e prin munți, dar casa lui. ce 
ruină !

Frunzele clipocesc, independente. Cite o cren
guță îi zgirie. Sint ca niște pisici crengutele- 
astea, cum Ie-a zis-o Nini. azi-dimineață, are 
dreptate Nini. ..Ești mai sui. Nini. dă-mi și mie 
c-ai multe deasupra capului, ce să fac dacă 
n-ajung ?! Ii întinde lingura palmei cămășuitâ 
cu dude cărnoase, negre. „Bă țică ? Tu-auzi ce 
soorovăiesc muierile-alea. colo, de răniți și pri
zonieri ?“ „De cine zici că... ?“

Nini nu știe. Miai nu știe nid el. Atita doar 
că NinL îndoit, privind in jos. surîde zârindu-i 
puștiului buzele mov. „Bă. indigoule !“ strigă, 
bucuros că Miai. cum a prevăzut se miră iar : 
..De ce zici că... ?“ „Buzele, ți le-ai făcut
har cea-parcea !“ „Și tu-ai buzele murdare și
degetele murdare, țiganule, spot-tlngi rule !“ I-a 
plătit-o... Jos se vor bate. Acum mănincă și
sint fericiți- Putea să-1 facă Dui de curvă. a
auzit-o la colt alaltăieri. în dreptul brutăriei 
lui Gafencu. se-nghesuia lumea, topor și-unuL 
așa. cam de talia lui Ticută. tuști-deodată Îna
intea tuturor și-a tun ci numai oe strigă La el un

Constantin Gâvenea ; 
„Casă la Fundata*

răpciugos într-o cămeșoaie, fără izmene : „Piei 
d-acolo, bă pui de curvă î*4 Iar el, Miai. s-a- 
ntors s-o-ntrebe pe Iulica, soră-sa. ce-i aia și 
Iulica și-a-ndreptat degetul spre pieptul ei 
mustos, aproape slobod sub otreapa rochiei, 
să-și piardă cerceii de pistrui și-a apăsat acolo 
și Miai n-a-nțeles și-atund fata s-a aplecat si 
i-a șoptit : „Ie oe fac și ieu. aia !• și Miai parcă 
a priceput ceva-ceva, c-o zărise doar de mal te 
ori făcînd baie-n curte. Oricum, a avut la ce 
să se gindeasca. erau vreo 27 in* in’.ea Is ie 
coadă. Important e că acum mă” nea p - - 
fericiți. Numai ii uaifef
amte laââi ortxâ» prtad da t-vy*1.'
onda fc-trâ irx» Mr-alta. W «M* * <
crengi ie si _ -v •- - -** •• -aîtM.

mtne oe rind est
Iar picioarele ■ «j eî« to* nîȘ'.e Mtafl

l-ar isc&di pe Nmâ e Mta. N** e iar 
sus, se riri. Picioarele, da. care se dăî-
doaie, se arcuie*r și înțepenesc. .re "J 
ele-n stare sâ facă. se pricep la toate pîcxiare'e. 
degeaba, totuși. Cîrd vw cobor! o primea*^ 
iar palme pentru zgirieturi și intiratarl s dis
pariții și-atund pirăfciicle. S? 2 ea ba_

Jos. ducît pt- pămint. Ticu*ă inea mai rr.i?' 
ferește ceva La zmeul lui- ti lipsește tm drep
tunghi roșu lucind ca un singe frumos L-ar 
întreba. Miai. din mijlocul du±Jlui. ie ce tot 
primesc ei at ițea palme, n-au și mamele altceva 
mai bun de făcut ? ! _Auzi_ ‘nouță, de ce toc 
ne— ?“ Ticută ndirâ din umeri. E cel mai mara 
dintre ei, totuși, ridică din umeri și se hcî- 

> bează. dar imediat zice, priceoind : ..Nervii. C==- 
nervii e de vină ! E ca ales, cartilage Ie 
le-ntind potăile pin curii, pricepi ? Se bat ieiAli 
pă ele, văzuși Ieri— dac-ar avea și ele bărbați 
să le-ntindă și să le frămlnte pină-n draci. 
cuminți si ele. femeile, dacă nu. și pace I Ia 
benoclează-te-ncoa! Iți place cura iești zdrean;. 
mea ?...“

Zdreanță — adică zmeu] ' I-auzi- Dar vorbele 
ăstuia de jos i-amintesc lui Miai de Iulica- Și 
Ticută, ce figură ! încă de rind nu se mai duce 
pe la școală, dă din umeri la orice intr*h*re. 
fie c-o să răspundă ceva, fie câ na ! Ce tip ! 
Maică-sa. ehee. maică-sa e-o femeie frumc*?». 
foc de frumoasă, dreotașii și ciâpâagii cleve
tesc că-i rea de muscă. Miai l-a întrebat od 
pe Ticuță dacă-i ceva de rău și i se pare că 
taman de-atunci Ticută si-a făcut obiceiul cu 
ridicatul umerilor, a năting ! Pe cine altul

să-ntrebe de una și alta ? Ticuță e om cu carte, 
are aproape trei clase 1a activ, pe cine-altul 
să-ntrebe. De cum s-a lăsat de școală a învățat 
să față zmee. Acum le potrivește mari-mari, 
cel de ieri trece cu mult peste un metru. Nu 
să le vindă. E dat naibii Ticuță ăsta 1“ „Ca ce 
să le pierd de capacele de sticlă sau catarame 
sau timbre d-alea din Maroc sau Somalia sau 
Germania ? Ce. oi fi tun prost ? !“ „De ce-i 
zice Germania și nu Nemția ?“ l-a cercetat 
atunci. Pune și-acu întrebarea, tare. Nini nu-i 
răspunde. Clar că-i cam năting și Nini, ce mai ! 
Vorbesc ăia mari pe Ia cozi despre cartele și 
bonuri și achiziții, despre hirtii de-o mie și 
de-un milion, despre nemți..." Nini. mal lasă-mi 
niște dude, ce drac.. ! Că n-ajung !“ Nini se 
strimbă, nu-i mai întinde căușul palmei.

Undeva, peste coroane și acoperișuri, își face 
Ioc spre ei uruitul de morgă al unui tramvai 
rătăcit

Pentru că Nire -re un cirliont roșcat în 
frunte. îi sar? repede țandăra. Doar ce-a în
cercat Miai să ?*-recoare pe lingă el, că-1 și 
lovește peste mbni Miai nu plinge așa ușor, 
celălalt lovește. forsTt mut Indirjit, locul de 
sus e doar al «K. lui ! Si Ticuță ăla. ocuoat 
cu zmeul im. w pa*re interveni ’ Apă vie fără 
rost... A-nc<d»« -•i" ' Cutremură crăcile.
nu alM * J<=*. N K*- ca ti rule I Spoitingirule,
ți-arăt eu a-vjri *

Au coborit J-3t a»---, ar trebui să se termine 
armistiținL N. ab-^nt mănincă dude, arun- 
cindu-le în c cu boltă — mărul lui
Adam ii jc^-. et-ZTR. Orice poate sâ-i soună 
Miai : că-i r-"c«F.’erț. că-: născut printre țigani, 
orice, numai - am-; cumva vorba prizo
nier. A=î-»-i Si aw l-a lămurit nimeni
mm și de o». •“ : •* - aș -a-i meseria hli tăică- 
su si-a ta:'T_ ’ T ei -înt «ătui. au mereu
cartofi -J vans. «» - - - .. :e. sint fericiți, așa 
că tot nu . ‘ T' -e «e-aprinde Nini dacă-1
face Drizo-i--- » r.< l-a oocnit Nu-1 poate
lovi îjwg ăacâ Xtăi «a minca și la
prinz și ’_?! ! Ce mai papară
o a-i tnuâ eî ‘ el. oho !

Amm cGuaT - =r trebui să se bată. Vîntul 
zn va ține — n l £• în.ra r_ptor și mai vor 
- irAÎțe £ T.<_. M—. nu-i mai arde
ramAi T><^^ . Li-- fcâ-1 uimeze. Nini
a «fair* rezemat cu dosul
de saMMr* brațele ca o
v^-Â p?— • Tu rxioele cozii. Cei doi 
tnatatMBă aere _ V-sa. Miaj mai intoaroe-o

cfenazL sau an ^. s-a desprins de
Ceva * taMM». •-■aaM «*e că Nini. e 

c-- «- - -I ău avut un
■M*r. T>e«â g plecat ăla. a

•* • * --**> > fi’-* oarcă mai sco-
WIA M9M >-• taMvdt BM» tairwbf y^nuc — 
g — vewae aMate trwmtr.
• tarfeaâ # «aBS-aMol * >< fi

azx M WM tafioa» W —

fi an*â TiraiL -34 Ba ir mal cn 
>134. lMfi-1 CU tovUWa hxi ba la ai pe- tale, 
aaa rA. mv. OdL mâ nnWl

ÎI crcât ; - ror^îste reoede, deși deschide
Elir> . .—*. Tot de lăsarea scolii

r"-’ r: . -tul umerilor... In^lo. 
hau : paosu âwâ felii cu magiun, ieri.

Constantin Gâvenea • 
„Iarnă pe strada mea* 

sîmbătă, cit ai clipi, i-a si făcut cîteva socoteli 
dintr-alea date de institutoare pe timpul va
canței. Fără creion, așa. in minte ! Oricum, 
Miai nici r-ar fi avut creion să-i dea... Tălpile, 
il cam ustură tălpile in praful gros, fierbinte al 
cărării care se topește toată sub soarele arzător, 
fuge și cotește și dispare și iar apare cărarea 
sub soarele arzător. „S-a tooit cărarea. Ticută !“ 
Acesta tace mărunțind pășit „Soarele pirjo- 
leste...“ „Soldatii pirjolește, nu soarele 1 Ei to
pește și pămîntu și oamenii și-i face săpun, bă 
țică, sâă-puun ! Nu soarele, băă, nu soarele !...“ 
Miai se miră. Zîmbește. Glumește așa de frumos 
Ticuță, cînd vrea el. Și-1 apucă de mină ca pe-un 
frate mai mare. Glumește așa de frumos. Și merg 
așa, aJăturați, o bună bucată, spre cimpul de La 
poalele colinei. S-a Înălțat ceva porumbul și 
foșnește abătut, parcă, de căldură. Și el. Ce-o 
fi cu Nini de nu-și face apariția ?... Acum 
cimpul se deschide larg. In stingă, pe la sălcii, 
curge firul Colentinei ce se îneacă în păpurișul 
bălților dincolo, mai sus. Se vor scălda și vor 
fura roșii, ultima oară era să fie prinși, ce-au 
mai fugit, măiculiță !

Ticuță se oprește. Desfășoară sfoara de pe un 
băț — nu prea mult. Miai se îndepărtează cu 
zmeul, se îndepărtează, sfoara se întinde, se 
întinde. Ticută abia mai păstrează între degete 
bețigașul rotitor ca un mosor, îi gîdilă podul 
palmelor. Ia uite cum mai> țopăie Ticută ! 11 
gidilă, nu glumă, șl pe Miai îl umplu o bucurie 
nouă, sigur pentru că-1 vede și pe Ticuță vesel.

Constantin Gâvenea : 
„Cetatea industriala a Tulcei"

chicotind, abia suporți nd bețigașul ăla rotitor. 
Deodată :-Ană zmeul. Se simți tras, zmuot 
ir * ’ • • suns, U fură

Ț ' â ride, ride, e
-: r* si vezi pe cineva furat real-
«iiuUr un zmeu, și ride, și ride™ Apoi

după eL Zmeul îl trage spre sălcii, deja 
s-a făcut mic de tot. de-abia-1 mai zărește, are 
o forță zmeul ăsta, uite cufn I] trage ! Miai 
gifiie și aleargă, dar se-mpiedică repede, îi dau 
Lacrimile. „Zmeul .' Vreau zmeul ! Stai, Ticuță, 
stai și-așteaptă-mă 1“ Se ridică, aleargă, mără
cinii și brusturii ii înțeapă tălpile, genunchii, 
turloaiele, aleargă, ocolește cîțiva pomi pitici, 
se strecoară; ud leoarcă, rîul Colentina e pe- 
aproape, simte deja bălăriile, lipanele, pămintul 
jilav, apoi aude clipocitul mărunt și-i răsar in 
ochi sălciile, sălciile, dar unde-i zmeul, zmeul 
lor ?...

Fir-ar «ă fie ' Ticuță stă pironit locului. Cînd 
a dat drumul sforii ? De ce ? J

„Unde-i zmeul. Ticuță ? Unde ?“ îi vine să-1 
zgirie, sâ-1 muște, să-I înțepe, să-i smulgă 
părul ! 11 lasă și privește cerul, mina streașină 
la ochi. „De ce, de ce i-ai dat drumul ?“ I se 
taie respirația. „Prostule ! Prostule I De ce... ? 1 
Se-ntoarce spre Ticuță. pumnii strinși, dar zări 
Lacrimile cum coboară pe obrajii acestuia, roșii, 
pătați. Se-aproie suind movilița unde celălalt 
parcă a înțepenit, ce mai ' Jos, de partea cea
laltă, spre riu. o femeie foarte tinără și foarte 
frumoasă stă întinsă pe-un cearșaf și fumează 
trăgind dintr-un țigaret lung, subțire. Alături : 
salam, roșii, brinză, pahare, felii de pline, cutii 
de conserve desfăcute și un bărbat — deasupra 
capului 1-atîrnă vestonul militar într-o creangă 
curbată rău. Acesta poartă mustață și-i mîngiie 
femeii genunchii cu miinile lui uriașe și păroase 
și-i tot spune ceva. Ce ?...

bujor 
voînea

Un somn profund
Un somn profund și totuși mă simt treaz. 
De liniște, de jertfă, de sudoare 
Aprind subtil în vid o luminare 
Și-absurditatea-mi urcă pe obraz.

Tăcerea - contemplarea aburită, 
Cosmos de-argint și-n fond necunoscut 
Chiar pentru mine aer din trecut 
Pietrificat in albă stalactită.

O, e departe, însă chemător. 
Pulsul viclean al blindului Alcor, 
Scinteia demiurgicâ in care 
„Ceva subtil părea o răsuflare".

Un somn profund și totuși mai visez — 
Pe-o mare de lumină înainte, 
Asemenea cu timpul din cuvinte. 
Transfigurat de ger, înaintez.

Un cer mai viu
Ocupi un cer mai viu decit
Albastrul din albastrul cer
In care stelele-s atit 
De-nlăcrimate de ether.

Blîndâ lumină de-nceput, 
Lasă-mi obrazul să coboare 
In miezul cel necunoscut 
$i de mireasmă și de floare,

Care te-nvăluie subtil
Cum aripi pasarea subțire
Cu suflet candid de copil 
Alunecînd prin fericire.

Lasă lumina sâ respire, 
Pulsul pe mare sâ pluteascâ 
Ca o corabie grecească 
Spre-ndepărtalele Epire.

în întuneric
Dacâ-ți presimți in dunga nopții 
Aerul cald, și viu, șl pur, 
Crinul in tine dacâ arde 
Cu limpezime împrejur,

Dacâ-ți arunci in întuneric
O coamă proaspătă de boare
Sau te apeși pe sinii candizi
Ca de-o patină lucitoare,

Dacă-n sfirșit întrezărești
Un fiu acolo unde ești
Al potrivirii și-al iubirii
Prin care, vag, mai stâruiești».

O, Niciodată, Niciodată...
Iarba e duh și crește toată
Dintr-o explozie uitata.

Punctul prim
In punctul prim al eului dinții
Cerul precis câ nu putea sâ fie
Decit o undă fina și pustie
Ca o lumină de la câpătii.

Precis că totul invers a-nceput
Fără durere, fără conținut -
Un ghimpe de luceafăr de la care 
Ceva secret părea o răsuflare.

Nu știu nimic, o, nu te necăji.
Cădeau prin noapte razele pustii
Și nu câdeau căci a câdea sint fapte 
Și era trist in tot și era noapte.

Atit ; trianglul suspina încet
Cu picuri de argint intr-o mâsurâ — 
Timpul trecea ca vorbele pe gura 
Cînd plinge și aleargâ un atlet.

Poate, atunci, cînd discul se oprește 
Ceva în timp, subit, încremenește.

(( teatru \ f film televiziune

Cum se numeau... J Cumpăna
Teatru filmat 

sau film teatralizat ?
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Stephen Poliakoff, autorul piesei cu 
titlul românesc : „Cum se numeau cei 
patru Beatles ?“ are vîrsta. crudă pen
tru un dramaturg, de douăzeci și opt 
de ani. Piesa și-a scris-o însă acum 
cîțiva ani. cînd era și mai tinăr, deci 
un observator cum nu se poate mai 
competent și mai credibil al mentali
tății înfățișate. Meritul lui Poliakoff 
este de a fi descifrat cu luciditate (și 
sensibilitate) enorma influență socială 
a unul fenomen estetic de importanță 
secundară : muzica „disco“. Milioane 
de ascultători, tineri aflați pe diferite 
trepte de cultură (pe snobi nu-i mai 
trecem la socoteală), se pasionează de 
această mu2ică într-o măsură mult prea 
mare pentru ca ardoarea să nu le di
vulge frustrarea iar frenezia lor colec
tivă să nu amintească de psihoză. Ceea 
ce Poliakoff spune (și. slavă domnului, 
nu o spune un venerabil profesor !) 
este că această muzică e proastă, ni
mic altceva decit un drog difuzat in 
masă. Relația dramatică e simplă : un 
disc-jokey de succes de la un post pro
vincial de emisie, organizatorul inge
nios al unor formidabile concursuri, 
caută să surprindă In persoana Nicolei 
Davies, cea mai fidelă ascultătoare a 
sa. substratul psihologic al devoțiunii. 
Incizia socială care urmează — Nicola 
e vînzătoare !ntr-un magazin, restul 
orelor petrecîndu-și-le lingă un aparat 
de radio rablagit sau asistînd, după 
frenetice eforturi pentru procurarea bi
letului, Ia concertele diferitelor forma
ții — este revelatoare. Bovarismul șl 
evaziunea sînt rădăcinile tragicomice 
pe care prodigiosul disc-jokey, dezgus

tat de sine însuși, le descoperă sub 
fastul mecanic al profesiunii Iul

Spectacolul de la teatrul BuLandra cu 
piesa lui Poliakoff se datorează in cea 
mai mare parte lui Florian Pittiș, aid 
in postură de traducător, adapta tor, re
gizor și interpret- Tinărul actor se do
vedește bun in toate, reallzind Insă, ca 
interpret o veritabilă performantă- 
între frămintarea intimă și sfruntatele 
provocări (ideea, de exemplu, a con
fecționării unor păpuși care ri-i re
producă la proporții naturale pe fai
moșii ..Beatles'4) Lansate pe calea un
delor de Leonard Brazii Pittiș expri
mă cu bravură o dramă contemporană 
semnificativă, chiar dacă minoră in 
fapt. Alături de el. Mariana Mihuț este 
o fetișcană credulă din provincie, asu
prită de singurătate, stupidă si totodată 
plină de bun-simț. victimă sigură a 
escrocheriei sentimentale lansate prin 
microfon. O excelentă apariție are Că
tălina Pintilie. intr-un rol ce Învede
rează cinismul confuz și setea de reu
șită a unei gîsculițe rudimentare. Foar
te bun. de asemenea. Gehi Coiceag in 
Rex, și el un naiv obsedat de reușita 
fără scrupule- Scena „concursului- in 
care sînt prezenți toți aceștia se im
pune ca scenă de virf. antologică, a re
prezentației, altminteri, poate, puțin 
prea lungă. Naturali și convingători, 
Mihaela Marinescu ți Dnil Reisenauer.

Remarcabil ilustrat muzical — chiar 
cu oarecare exces verist — „Cum se 
numeau cei patru Beatles" reprezintă 
un spectacol Izbutit, actual și incitant

Marius Robescu

După cîteva succese semnalizate cu 
entuziasm, după cîteva eșecuri ghiloti
nate cu grăbire, după cîteva contro
verse gazetărești, filmele românești au 
atins un moment de stabilizare relati
vă : mustind de calități rămin perfect 
mediocre. In săli aproape goale, spec
tatorii urmăresc „confortabil" ace
leași performanțe actoricești,x ace
leași virtuții operatoricești, ace
leași „butaforii" estetico-morale. Din 
această zona de nivel filmul Cris
tianei Nicolae, Cumpăna, încearcă să 
iasă, intenția autoarei atîrnă greu în 
cumpănă, jocul actorilor poate fi un 
argument, imaginea (Marian Iordache) 
vorbește sufletului ataclnd ochiul (lău
dabil). dar încercarea rămîne în cum
pănă. Cumpăna presupune un punct 
stabil, un punct de balans ce implică 
soliditate și care în film ar trebui, mai 
ales după unii, să fie scenariul. Sce
nariul Cumpănei noastre, deși iscălit 
de Horia Pătrașcu, cel care cu ani în 
urmă a semnat o nuvelă de excepție 
și un scenariu de excepție — Reconsti
tuirea, este șubred. Cumpănirea devine 
primejdioasă. Cotidianul — ca farmec 
și verosimil (excelent prins în secvențe 
fulgerătoare) dispare în lipsa de sinte
ză, intriga e schematică, pretextul po
vestirii trenante e și vulgar și banal, 
personajele se consumă în eforturi de 
a fi încordate. Cristiana Nicolae are 
indeminare și sensibilitate in interpre
tarea eroilor cu care are de a face, ne 
impune personaje Interesante, creează 
filmic identități psihologice, operează 
mai puțin convingător cu relațiile din

tre ele, dar are tendința de a iden
tifica și înlocui cauza cu condițiile 
în care apar sau există fenomenele. 
Deosebit de frumoasă pentru film. Ioa
na Pavelescu (Fulga) are o partitură 
mult prea săracă. Adina Popescu, cu 
dezinvoltura-! cunoscută, devine sin
gurul liant între sercvențele povesti
rii, umplînd adesea golurile acțiunii, 
Florin Zamfirescu are in context cea 
mai nuanțată și fericită interpretare, 
Mircea Albulescu transpiră, pur gi sim
plu, în efortul de a deslănțui dramati
cul (am crezut pină acum câ acest ac
tor este desăvîrșit în orice rol inter
pretat dar de data aceasta, și lui îi lip
sește armătura convingătoare a unu! 
Bogan criminal și brută). Filmul este 
conceput și realizat de autoare 
cu căldură și atenție pentru tră
săturile evidente sau latente ale oa
menilor. dar ele rămin energii dispa
rate sau numai accente de energie ne
captată. Simbolul suspendării, pe care 
Vova îl joacă pe pahare, rămîne vala
bil și pentru consistența filmului. Ten
siunea este liniară și oarecum falsă, 
căci Vova, la care putea să apară dra
maticul nu depășește farmecul răufă
cătorului naiv Iar Pavel, pentru care 
momentul opțiunii putea fi răscolitor, 
este plat, fără îndoieli și fără surprize. 
De apreciat muzica acestui film, pe 
lingă multe altele, desigur. Poate că 
interesantul acestei Cumpene constă în 
cumpănirea elementelor din care se 
compune.

Corina Cristea

„Teatrul T.V.* este o emisiune cu zi 
și oră fixă de ani de zile. Nu mai miră 
pe nimeni că în ^ala“ sa uriașă marți 
de marți se adună zeci și sute de mii 
de iubitori ai genului, mulți dintre 
aceștia neavind altă posibilitate (sau 
avind-o cind și cînd) de a fi spectatori 
de teatru. Recunoaștem deci deschis 
meritele acestei redacții, de la primele 
și neuitatele lecții ale Iul Ion Marin 
Sadoveanu pină în prezent. înțelegem 
și eforturile prin care se asigură săp- 
tăminal apariția a cel puțin unei piese 
de teatru pe micul ecran. Nu este ușor, 
chiar oreluînd. să asiguri un ..reperto
riu intr-un asemenea ritm. Dună cum 
nu este ușor să satisfaci un „oublic" 
atit de eterogen care, vrînd-nevrind, 
„merge Ia teatrul t.v.“ în aceste condi
ții problema repertoriului este dintre 
cele mai serioase, ecourile unei piese 
prezentate la tv. fiind incomparabile 
cu cele ale unei piese prezentate înti-o 
sală de teatru, chiar dacă aceasta va 
rezista ani de zile pe afiș. Din nunct 
de vedere tehnic, repertoriul „teatrului 
t.v.“ se compune din spectacolele pre
luate de la diferite teatre, din specta
colele realizate pe platou și din spec
tacolele de teatru filmat. Părerea 
noastră este că ultimele sînt cele mai 
api opiate de specificul televiziunii. 
Primele sînt spectacole uzate care ur
mează să fie scoase de pe afișe. Cele 
realizate pe platou sînt realizate de 
multe ori în criză de timp, cu distribu
ții improvizate pe criteriul disponibili
tății actorilor. Fără a minimaliza pri
mele două modalități de „teatru t.v.“ o 
susținem pe a treia, deși știm că ea 

este ceva mai „complicată" decit cele
lalte. Deci teatru filmat, nu film tea
tralizat. Teatru filmat ca „Visul unei 
nopți de vară“ de Shakespeare și nu 
„film teatralizat" ca „Sufletul fiecărui 
loc“ de Corneliu Leu. Altfel se va re
nunța, cu suficiente argumente, la 
această formulă specifică, pentru că 
efortul de a și filma un subprodus, 
investiția de talent și de material, am
bițiile regizorului și operatorului nu 
se vor justifica în nici un fel. Progra
marea — în această formulă dorttâ — 
a unei asemenea piese compromite în
săși ideea de teatru t.v. ,',Sala“ acestui 
„teatru" nu are marea sa rezonanță 
numai pentru a auzi șuierăturile și sî- 
sîielile unor actori puși în situații ridi
cole. In viziunea unei asemenea „pie
se" „eroismul" nersonajelor are un 
ecou invers în mintea și sufletul ade- 
văraților eroi, iar intențiile bune ale 
redacției se transformă în contrariul 
lor. Eforturile regiei artistire (Sergiu 
Ionescu), ale unor actori de primă 
mină (Ion Caramitru. Alexandru Re- 
pan, Dana Dogaru, Ștefan Radoff, Emil 
Hossu) și eforturile sutelor de mii de 
telespectatori de a urmări această pie
să nu sînt justificate „ab initio". Rene- 
tarea unui atare insucces ar avea un 
recul nedorit, pentru că la o asemenea 
audiență decepția este mai mare, fiind 
direct proporțională cu numărul tele
spectatorilor. Să sperăm că a fost nu
mai un accident, care nu va infirma 
opțiunile de repertoriu și de realizare 
ale redacției.

Iulian Neacșu



dorin măran debut

îmi asum cu o deosebită plăcere riscul de a re
comanda cititorilor și — cine știe — chiar criticilor, pe tinărul 
prozator Dorin Măran. Acest ttnăr, cu privirea lui zimbitoare 
și scrutătoare, venit de pe meleagurile bănățene, scrie o 
proză care atrage luarea-aminte prin gravitatea dur-elegiacă 
a tonului, prin realismul fundamental al temei șl prin foarte 
acuta exactitate a scriiturii.

Dacă e să identificam o anume Înclinație spre experimentul 
epic, In ce-l privește pe Dorin Măran, chestiunea trebuie 
raportată la dorința sa de a valorifica din unghi actual 
anume cuceriri ale tradiției. O tradiție mai veche dar și mal 
nouă, căci, in chip revelator, schița de față degajă un farmec 
aparte ,un farmec rezidind in neașteptata interferență dintre

duhul prozei lui Agărbiceanu și a Iui Sorin Titel. Așteptăm cu legitimă Încredere vi
itoarele manifestări epice ale lui Dorin Măran.

norii se sparseră ca sub zguduirea unui 
cutremur. Văzduhul se lepădă de ploaie 
iar depărtările se luminară. La buza 
Vîrtoapei, peste apa Bolvașniței, moara 

lui moș Gheorghe mal scăDară o dată in lumina 
fulgerului, apoi se cufundă din nou in umbra 
groasă a copacilor care o petreceau din jur îm
prejur. Pe creștetul ferestrelor se scurgeau ulti
mele picături de ploaie lăsînd in urma lor, pen
tru o clipă, o dîră subțire de umezeală: Pe di
năuntru, un abur rece ceruia ferestrele. Pilpîiri 
de luminări aprinse se hărțuiau pe" cenușiul lor. 
în odăi se tinea o liniște grea, de ană stătută, 

.cînd și cînd numai se auzeau de afară gemetele 
cooacilor plesniți de vînt.

Sub toiul aspru, din păr de capră, care o Înve
lea pînă la subsioare, bătrîna părea să nu aibă 
trup. Ai fi zis că așternutul ascunde o scîndură 
șl nu un om. Respira anevoie, pe gură, o gură 
strîmbată de vreme, vinătă și încrețită ca brazda 
ocolită de ploaie, respira anevoie horcăind în
desat, pieptul i se ridica cu greu la fiecare răsu
flare de parcă I-ar fi apăsat cineva cu mina. 
Văzută de sus, gura deschisă arăta ca un hău 
neguros. Cu palmele împreunate deasupra țolului, 
cu ochii deschiși, fără culoare și fără privire, ai 
fi zis că se dusese de mult dintre cei vii, așa, 
nevegheată în ultimele- ei ceasuri, fără ca cineva 
să se fi aplecat deasupra ei. Dar baba era încă 
în viață, poate mai avea și mintea limpede, asa 
cum o avuse întotdeauna, nu se putea ști însă, 
căci de cîteva zile înțepenise toată. în cîteva 
ceasuri i se stricaseră și miinile si picioarele șl 
tot trupul, altădată sprinten ca o lăcustă. In ziua 
aceea se ostenise mai rău ca altădată. Parcă sim
țise ea ceva și parcă se temea să plece pe lumea 
cealaltă, așa cu casa în neorinduiala. de parcă 
pe dumnezeu l-ar fi supărat praful din casă ori 
bălegarul din grajd. Se runse de șale trebăluind 
de cu noapte și oină la lăsatul amurgului. Pri
mul gînd îi fu la Voichița, vaca aia năroadă, 
trasă afară din pînteoe moarte — așa de rău o 
chtnuise pe mă-sa — și care se tăvălea, parcă 
cu dracu-n ea, cind încercai s-o mulgi. Baba iși 
puse un scăunel sub țița vacii și se așeză pe 
dinsul. Cu o mină ținea ulcica de pămînt ars, 
iar cu cealaltă începu s-o mulgă, moale, tremu- 
rind ușor de parcă se temea să n-o vateme. O 
mulse așa, aiurită, cu gindurile departe. De la 
o vreme laptele se sfia să mai curgă căci baba 
uitase să-i strlngă țița cu degetele ; o mînqiia 
numai șoptind in neștir^ : Voichița mea, Voi- 
chita mea... AdoI își trecu mina peste boiul ani
malului oipăindu-i nările umede și ochii și ure
chile. apoi se duse cu ea de-a lungul grumazului 
lat și moale și-i scărpihă pielea cu unghiile. Voi
chița îndreută botul fâcind_cu_el un ocol în aer 
șl slobozind un muget de vreme rea. Pe babă 
o luă parcă cu frig. Se chirci toată, fața i se 
strînse într-o schimonoseală dureroasă aooi 
trupul îi zvicni de parcă l-ar fi înjunghiat careva, 
încercă să se Îndrepte de sale dar durerea n-o 
lăsă și rămase așa, ca bătută In cuie, cu soațele 
adus și cu capul atlrnat ca o cracă de prun care 
se ținea deasunra numai în coajă. Ieșită din visa
rea ei, baba dădu sure ușa grajdului dar la al 
doilea nas se poticni. Trase cu năvală in Dient 
aerul uns cu mîros de bălegar si se încumetă 
să pășească lung și iute ca înzdTăvenită de pu
teri noi. Dar acum se îmootmoli de-a hinelea. 
Picioarele o lăsară, oala îi căzu din miini iar 
lăutele se urăvăli peste naiele îngreunate de bă
legar scurgîndu-se în adîncul lor și lăsînd o diră 
senină peste ele. Genunchii i se încovoiară șl 
baba căzu cu capul înainte la o Dalmă numai de 
dinții ridicați ai unei creble uitate acolo ori trîn- 
tlte de coada vacii. Zăcu așa o vreme strivind 
bălegarul cu nasul din care începu să curgă o 
șuviță de singe. Cînd își veni în fire, vîrtejul 
din ea se mai potolise parcă, picioarele si le sim
țea Iar, puterile îi veniră la Ioc, numai un șu
ierat năprasnic ii snărgea urechile. Se ridică ne 
picioare, isi duse mîneca nieotarihii la nas lenă- 
dindu-se de singele imnietrit si ieși din grajd, 
în ziua aceea mai dădu de mîncare la cline, 
vărsă o căldare cu lături în vălăul porcilor, văzu 
de orătănii, schimbă nutrețul în iesle pentru vite, 
scoase brinză din putină, ouă din cuib, aduna 
o poală de verdețuri din grădină și, după ce mal 
deretică prin casă și făcu ograda lună, se despuie 
de țoalele cele vechi, se îmbăie In pîriiașul din 
spatele morii și se găti cu cele noi, cusute de

NICOLAE CIOBANU

ea în zile de odihnă. Multă zăpăceală i-ar fi tul
burat mintea lui moș Gheorghe dacă ar fi văzut-o 
cu cită sfială și grijă iși punea țoalele de gă
teală, cum își potrivea lungimea catrinței peste 
poalele încrețite, trăgind-o ușurel pe după bra- 
cinarul încins sub piept și cum. indupleeîndu-și 
marama neagră cu marginile înciucurate, o apu
ca de colțurile cele lungi în virful degetelor ro
tind-o grijulie deasupra capului și legînd-o strîns 
in două noduri sub bărbie. $1 s-ar fi crucit fără 
doar și poate văzind-o cum lese din ogradă și-și 
face ochii roată, căutînd în bătaia lor, cu teamă, 
picior de cm. Moș Gheorghe era cu trebi la 
sfat, în oraș, și lăsase vorbă babei sale că avea 
să mai șadă vreo două zile pe la neamuri să-și 
vadă strănepoții, că cine știe... După ce se încre
dința că nu-i suflare de om prin preajmă, dădu 
ocol morii, păși peste podețul din trunchi de 
salcă bătrinfi, răzuit din topor ca să nu fugă 
talpa piciorului in lături și Ieși din bătătura 
morii peste pîrleazul curmat în gardul de mă
răcini. Un mușuroi de cîrtiță ii află piciorul și 
baba își pierdu cumpăna. Incercind să se pripo
nească de gard, doi spini ascuțiți și iuți ii in
trară în piele. își trase mina brusc, ca mușcată 
de viperă, o ridică apoi la gură și-i supse locul 
vătămat. Apoi trecu mai departe, grăbită, un
duind prin miriști cu păpădie și busuioc verde
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Constantin Gâvenea : 
„Construcții in pori"

pină cind în fața ei se limpezi rariștea cu mes
teceni. Răzbi cu suflarea tăiată și cu spatele în
greunat. Se opri locului, cu fața înseninată, să-și 
tragă răsuflarea. Mestecenii ! Era in mijlocul lor. 
Albi, mari și arătoși. cu coroana pierdută In 
jarul soarelui. Coaja subțire ca foaia de țigară, 
coșcovită din loc in loc, părea o plasă de pleoape 
ridicate care sclipeau molatec la slabele gingă- 
veli ale vînt ului. Albeața le dădea un aer fudul.

„Ca mindri imi sinteți șoptea Baba in gin- 
dul ei, ruptă de pe lume și ochii i se împăien
jeniră. și o salbă curată de lacrimi ii im povară 
obrajii. îi deslușea greu, tot mai greu acum. 
Mestecenii începură să-și piardă forma, trupurile 
lor. unduind ca algele marine, se atingeau in 
treacăt și se destrămau ca stropii de vitriol că- 
zuțl intr-o căldare cu apă lăsînd ochiului prive
liștea unei puzderii de pete de culori care vier- 
muiau fără să-și găsească liniștea aluneci nd și 
risipindu-se ca apoi să se stingă și să la»e locul 
altora ivite ca din senin. începu să alunece prin
tre ei, ușoară, smerită, cu fruntea ingindurată. 
avea pașii moi și sfioși, temindu-se ca nu cumva 
clămpănitul lor să le destrame frumusețea. Iși 
ridică ochii domoliți de plins spre coroana lor 
albă cu pete sidefii, semeață și tainică ca o mitră 
arhierească. Ochii ei amurgiți răspindeau priviri 
înfierbintate, ca o rugă neîmplinită a sufletului, 
zămislită din vremi fără de început și rostită 
mereu, mereu mai neîntinat și mai plin de cre
dință. Erau priviri de prefacere și zămislire, de 
întregire a vieții parcă și. in același timp, de 
iămas bun, adine și cuviincios, fără tresăriri 
palide ori zbuciumate. Mestecenii simțeau asta 
și, fluturindu-și cu jind capetele înfrunzite, o 
întrebau :

Continuare în pag. a 7-a
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CENACLUL nRIT/4URl“
RADU CIOBANU
Consemnări

„Anii noștri — îndeosebi ultimul deceniu — 
au însemnat pentru Deva o veritabilă renaștere 
în care am avut șansa de a fi și eu angrenat 
și pe care am urmărit-o și o urmăresc cu un 
fel de aviditate profesională. De multe ori sint 
întrebat cu o discretă mirare, de către oameni 
care trăiesc în orașe cu mult mai mari, dacă nu 
intenționez să-mi caut un rost in altă parte. E 
o întrebare care mă nedumerește profund de 
fiecare dată. De ce aș pleca ? întreb la rîndul 
meu. Se poate trăi, se poate munci, se poate 
crea aici'exact ca în oricare altă parte a țării. 
Adevărul e însă că sint un sentimental ; de 
Deva m-am atașat într-un fel aparte. Țin și la 
Timișoara pentru că acolo m-am născut, țin la 
Cluj-Napoca pentru că acolo cîțiva distinși das
căli și oameni de cultură m-au învățat carte, 
tin la Suceava Dentru că acolo s-a născut „Ne
muritorul albastru", cartea care din cîte am 
scris, mi-e cea mal apropiată. Țin Ia Sibiu 
pentru că altfel nu se poate : e un fel de Na
poli al nostru. La Deva țin însă pentru că am 
crescut — ca scriitor — odată cu acest oraș. 
E cu totul altceva".

MIRON ȚIC
Respirăm prin fragede cuvinte
Ne-ntoarcem dintr-o prelungita iarna, 
Privim pâminîul intinerit de flori, 
Uneori ni-e teama de-o trecere rapida, 
Prin imense lucruri și culori.

Prețuim iubirea ce arde intre noi, 
Cărările ne cheamă cu limba însetată, 
Și ne visăm in timp melodioase ploi, 
in țara de gînd, de pîine luminată.

Scriem poeme-n liniștea subțire, 
Ne așteaptă ora ca o stea fierbinte 
Se luminează noaptea din privire, 
Respirăm prin Iragede cuvinte.

•

FLORINA JIANU
Sfiala
Mi-e greu să rostesc
Cuvinte de dragoste
Pentru locul acesta - anume
In fiecare din noi e a sfială
Ca in fața celor de la care avem
Strălucirea pădurilor, cerul cu dor 
Si un nume.
Răsuflarea acestui pâmint
O incăliim ca pe o pasăre-n sin
Și nimeni nu ne-o poate duce cu sine
In pumn.
Nu se poate rosti
Dar plouă cu flori peste inimile noastre 
Mirate.
Cu porumbei acoperim orașele
In fiecare noapte
Sî ardem tăcuți la hotor să ținem departe 
Furtunile.

•

AURELIAN SÎRBU
Blaga
Mirabilă, 
lumina-i un dor
Io ră sete 
încovoiat 
la marginea cunntuiui.

PETRIȘOR CIOROBEA
Suprema rostire
Cu limba lui Miron Cosim
Sau a Bă Ic eseu lui
Cu tulnicele de senin
Din inima omenescului,
Rostim numele Călăuzei roșii
Ce ne-a trecut
In ținuturile curate
Ale gindului
Unde viețuiau strămoșii.
Cu spicul griului
Sau c-o floare, deschid 
Porțile solemne ale rostirii 
Numelui tău - PARTID.

IONEL AMĂRIUȚEI
Visind lingă statuia
ecvestra a lui Decebal
Din coama calului alb se despletea o cărare 

subțire, 
Cîmpia Română îți deschidea brațele, in 

intimpinare, 
Ciobanii păzeau pe timpla Carpaților 
Turme celeste - bulgări de soare.

Călărețul venea dintr-o lume veche, străveche. 
Cu două mii de ani povară in spate ;
Cimpia și muntele au recunoscut călătorul : 

un dac. 
Venea din istorie, pleca in eternitate.

MARIN NEGOIȚĂ
Cu cîntecul de patrie in singe
Cintecul drept cred că acum il scriu 
deși in suflet sint demult cascade 
și-o dragoste de Patrie ce roade 
spre miezurile noi ca un burghiu.

La pieptul Patriei, lipit de roade, 
ii simt căldura stemei ca un fiu : 
mă iartă, mamă, dacă prea tiniu 
ți-oprind pe frunte stele «iinode.

Parcă ți eu abia acum mo nasc 
cu cintecul de Patne in vnge - 
stejar înfipt in tartari, na un vreasc

Cum iarba de la bulgări tortă stnnge 
eu de la Patrie mereu renasc 
ți nu-i furtună să mă poată fringe.

CONSTANTIN
GHEORGHE NAIDEN
Cui ii mai trebuie dovezi
Cui i mai trebu*e  dovezi despre soare 

și despre lună u desorw stefe 
ca oeso'e tre» culori dm drapel, 
n-are decrt să-ți coni.nga privirea 
obntaod-a spre cerul patriei mele.

Cui ■ moi trebuie dovezi despre semințe 
p despre anotimpurile de logodne 
ale sentimentelor dîntrt unei te ți oameni. 
n-a»e decit să poftească lângă vetrele noastre 
pe care ard inimi ca flăcările-albastre.

Cui ii mai trebui® dovezi despre noi 
ți despre obârșia noastră străveche, 
N-are decit sa asculte gunie Dunării 
car*  n-au fost, nu pot și mi vor li 
r.iciodctâ astupate cu pumnul.

DUMITRU HURUBÂ
Noaptea unui medic

„Medicul se întoarse și se depărtă repede, 
«mărul privi ușa din fata sa. Pe □ bucată de 
tablă scria cu litere mari : „Sala de operații. 
Păstrați liniștea". Apăsă pe clanță. O lumină 
orbitoare năvăli spre el dinăuntru. Masa părea 
un catafalc... Și toate Începură să se învirtească 
deo< a in jurul său cu o viteză amețitoare.

...In zori, medicul îmbătrînit parcă, îi lua 
pulsul in salon. Bolnavul deschise ochii și un 
zimbet abia schițat îl destinse fața.

— N-am murit ? se miră in șoaptă.
— Ești cam mincinos, zimbi șl medicul.

Și morfina dumneavoastră e cam veche, 
sau nu mi-ați dat destulă. Am dormit prost. Tot 
timpul am auzit cum imi scirțiie creierul..

— A fost greu...
— Să-mi crăpati capul ’
— Și asta. A fost greu, fiindcă am fost în pri

ma linie alături de un laș. Tot timpul voiai să 
treci la dușman. A trebuit să lupt pentru doi...

— Mulțumesc...**

GLIGOR HAȘA
Duras, solul

.,0 voce tinără, tremurată la Început, caldă și 
duioasă ca flăcările focului care mistuie necru
țător trunchiurile ținere, mai apoi, prelua me
lodia, învăluind oameni și munte in lumina 
bucuriei de început ; deodată glasul se împre
sură cu asprime de secetă și ger, născind în 
suflete prăpăstii fără ieșire către zeii de sus 
și de jos. Lacrimile umezeau gene și umezeau 
bărbi. Un oftat prelung învălui focul minind 
flăcările ca limbi de balaur spre creștetul stin- 
cii. Zara primi mustrarea din privirile Înțelep
ților, săltă pe o stincă ridicată ca un altar in 
cerul de foc și schimbă cintecul : 
Mai triști ca niciodată sînt zeii dad acum. 
Un drum se-afundă-n neguri, se-arată iarăși 

drum. 
Ne-am înșOțit cu munții, cu codrii ne-am frățit, 
Nu-s căi fără întoarceri, poteci fără sfirșit ; 
Ne-om împăca cu zeii ce ne pindesc din zare — 
Asfinte-n nouri soare și soare nou răsare-..

Din sute de piepturi răbufni cutremurător 
cintecul soarelui,- îngăduit obișnuit in prima zi 
din luna dedițeilor, cind regele și marii tara- 
bostes ieșeau în Cimpul Piinii, cei dinții cu plu
gul la arau

TRAIAN FILIMON
Semnele luminii
Fluviu suav - lumina mă străbate 
Fără întoarcere, fără oprire 
Dar gradul mau • o singurătate 
hi care-ncapa-ntreaga omenire.

Nu-i tulburat rotirea de crepuscul 
Ch-oi docă-fi stele-si caută cuibare, 
Pcmintal insușj e un semn minuscul 
Suta semnul hii etern de întrebare.

Un ochi visează, celălalt veghează 
Mărul de aur, liniștea grădinii. 
La miezul nopții, ziua in amiază 
Gândul e semnul semnelor luminii.

FELICIA TRIF
Ca un val, primavara
Rouă cuvintelor 
Suspendate-n turnurile cetății 
Si zăpada, fir argintiu, 
Topită lumină plină.
Doar eu rătăcesc in căutare, 
Primăvara m-a cuprins ca un văl.

•

PAUL SOMĂCESCU
Fintina de comori
D-n roci printre stele, sar așchii de piatră, 
o mină s-afundâ-n țârină din zori 
deparie-n adincuri prin noaptea-ncleștatâ, 
urzește-o fin tină bogată-n comori.
Trec clipe, trec ore și zile in șir,
și cumpăna-i lunga de-aici pinâ-n cer, 
din miez de pâmint țișnesc în șuvoi 
tisnesc nestemate - limpezi izvoare.

radio

Evenimentul radiofonic al săptămî- 
nil care constituie obiectul cronicii de 
față il reprezintă, fără îndoială, pri
mul Congres al educației și invăță- 
mîntului. Rolul nobil al școlii — ca 
factor principal de educație și forma
re a omului nou, de pregătire a for
ței de muncă — a fost reafirmat și 
confirmat ca o înaltă datorie patrioti
că. Alături de întregul corp didactic 
sint chemați sâ-și aducă o substanți
ală contribuție la formarea și educa
rea tinerei generații și creatorii ‘ din 
domeniul literaturii și artei, activiștii 
din domeniul presei și radioteleviziu- 
nii.

Acest moment de însemnătate isto
rică pentru școala românească repre
zintă, cu siguranță, și momentul unui 
bilanț în care redactorii emisiunilor 
pentru tineret trebuie să desprindă 
din realizările și imperfecțiunile emi
siunilor la care au lucrat linia direc
toare a unei munci eficiente, cu re
zultate probante în ceea ce privește 
inrîurirea publicului ascultător. Bu
nele rezultate nu au lipsit (și ele au 
fost consemnate in acest spațiu la tim
pul cuvenit), asta nu ne poate face să 
uităm emisiuni care sint lipsite de 
audiență tocmai datorită formulei lor 
neradiogenice. Se impune înlăturarea 
formulelor învechite. Dacă școala 
nurși mai poate permite să apeleze 
1a formule uzate — de genul profe-

Școala 
și radioul

sorului atotștiutor, emițînd verdicte 
ex cathedra — tot așa radioul trebuie 
să recurgă la modalități moderne de 
captare a interesului tinerilor. Toate 
cuceririle invățămintului modern (in 
special în domeniul tehnologiilor di
dactice) trebuie să-și găsească cores
pondent in emisiunile dedicate tine
rilor, elevilor și studenților in special.

Numai astfel se poate evita perico
lul ca radioul să rămină în urma șco
lii. Or, radioul are Ia dispoziție ne
numărate formule publicistice de dia
log cu tinerii săi ascultători. El poate 
evita cu ușurință verbiajul. lăsînd loc 
ideilor, sugestiilor, propunerii unor 
teme de meditație, venite mai ales 
din partea tineretului studios, a oa
menilor școlii.

Pentru realizarea acestor deziderate 
— care nu sint nici utopice, nici greu 
de împlinit — este necesar să se ur
meze îndemnurile conținute in Che
marea Congresului educației și invă- 
țăminlului, realizîndu-se emisiuni 
„străbătute de un fierbinte mesaj pa
triotic, care să ajungă la inimile co
piilor și tinerilor". Oamenii radioului 
trebuie, răspunzind acestei Chemări 
„să sprijine eforturile școlii, familiei, 
organizațiilor de copil și tineret în 
multilaterala activitate pe care aces
tea o depun pentru formarea tinere
lor generații".

Constantin Stan

^plasticâ^)

Valorificarea

Examinarea unei singure lucrări nu 
poate, desigur, să determine formarea 
unei imagini at de cit corespunzătoa
re despre direcția pe care se înscriu 
căutările unui artist plastic intr-un 
anume moment. Ea poate sugera Insă 
posibile coordonate ale intențiilor ar
tistului, poate preciza sensul unui de
mers, confirma validitatea lui in ca
drul procesului unic al creației. Din 
acest punct de vedere putem spune 
că expoziția de la galeria „Simeza“, 
expoziție reunind un număr destul 
de mare de lucrări de sculptură, inca- 
drabile in specia plasticii de mid di
mensiuni, este extrem de instructivă. 
Ea are, prin forța împrejurărilor un 
caracter eterogen, fiecare expozant 
partidpind cu o lucrare, aleasă, bă
nuim. in funcție de preferințe perso
nale. Diversitatea preocupărilor evi
dențiate in această expoziție reflectă, 
la scară redusă, varietatea de viziuni 
și modalități prezente în peisajul 
sculpturii noastre.

O primă observație, cu caracter ge
neral. care se impune, este aceea că 
majoritatea lucrărilor reflectă nu nu
mai un grad de profesionalitate ridi
cat ci și un interes marcat pentru va
lorificarea prin intermediul formei 
plastice a unui mesaj clar. Depășind 
ideea că sculptura mică are o funcție 
eminamente decorativă, mulți dintre 
expozanți au prezentat lucrări cu o 
bogată încărcătură semnificativă și, 
am putea adăuga, emotivă. O întrea
gă suită de sculpturi reevaluează po
sibilitățile expresive în domeniul in
terpretării chipului uman, incercind a 
defini ipostaze existențiale prin forme 
de regulă esențializate. La limita în
tre geometrie și figurativ se situează 
cîteva admirabile compoziții cu for

ideilor
me sobre și disdplinate. semnate de 
George Apostu, Paul Vasilescu, Vasi- 
le Gorduz, Al. Gheorghiță, Anton E- 
berwein, Nicăpetre sau mai tinerii 
Mihai Buculei, Liviu Rusu și foarte 
tinărul Leonard Răchită. Ei preferă 
definirea energică, prin cîteva trăsă
turi, a formei, mergind în pas cu o 
tendință ce iși face tot mai mult loc 
in sculptura de pe toate meridianele 
și care se manifestă prin refuzul ori
cărui element ce complică simplitatea 
inițială a proiecției mentale a subi
ectului abordat. O concepție intrucit- 
va diferită lasă să se întrevadă alte 
lucrări vădind o mai mare insistență 
asupra elementului particular, capabil 
să sublinieze o anume specificitate, o 
anume dimensiune a trăirii. Sint aces
tea lucrări în care perfecționallsmul 
clasicist se conjugă fericit cu sugesti
ile artei baroce sau imagistica supra
realistă. Rezultatul este, cum arăta re
cent in cronica sa un distins coleg 
cronicar, ce nu se sfiește să insiste 
asupra valorilor conținutistice, un co
mentariu cu accente diverse al condi
ției umane, precum In lucrările lui 
Grigore Minea, Radu Aftenie, Deac- 
Bistrița, Cristian Breazu, Adrian Po- 
povici, Nicolae Șaptefrați, Ion Iancuț. 
Nu fac notă distonantă, in aceste con
diții, lucrări unde accentul este pus 
pe un anume mod, tradițional aproape, 
de înțelegere a formei, precum este 
cazul in lucrările semnate de Iulia O- 
niță, Iorgos Uiopoulos, Aurelian Bo
lea, Mihai Marcu etc. Nereușitele ex
poziției, care țin de graba de a pre
zenta unele idei abia schițate drept 
opere împlinite, nu sînt de natură să 
greveze asupra calității manifestării.

Grigore Arbore

Scriitura ca produs natural. . -sune te le 
din substanța realității”, ștergerea ba
rierelor mtre cuvint, sunet și lucruri, 
me ta tex tul sonor, care se autocomen- 
teazA așează compozițiile lui Sorin 
Vulcu departe de orice teren geometric 
dinainte calculabil. Pornind de la un 
..generator textual" (versuri de Henri 
Michaux. in sceneta instrumentală în
deletnicirile mele ; versuri de Nichita 
Stănescu in Epica Magna) sint dezvol
tate serii simultaneiste care am putea 
spune că țin de o viziune muzicală fe
nomenologică.

Astfel, atit in Osmoze cît șl în Epica 
Magna („Pleonasme pentru dublu trom
bon") se urmărește viabilitatea sunetu
lui mai presus de obținerea sa pe cale 
sintetică ; un fascicol de „viziuni" con
crete in locul unei esențe. Osmozele, 
muzică electronică dispusă în spațiu 
panoramic, reprezintă o întrepătrunde
re organică a unor moduri care se dis
tilează unul dintr-altul, creind o mu
zică a cărei continuitate de accente dra- 
rtiatice sugerează osmozele micro — șl 
macrocosmos ului. Noutatea se află în 
punctul de pornire (o teză științifică a 
lui Nicolae Sava) : principiul obținerii 
unor sonorități deduse din ultrasunete, 
care printr-io anumită divizare să dea 
un spectru de frecvență foarte bogat 
in armonice. Obținind blocuri sonore 
care sînt combinate cu sonorități pro
gramate de generatori (sunet sinte
tic), se redă o atmosferă de natură care 
sfîrșește (demonstrativ pentru expresia 
emotivă) cu melodia „Ciuleandrăl".

Osmoze
Aceleași dilatări ale sunetelor (.,uni

tăți spa ți o-temporale") apar in Epica 
Magna. Secțiuni de versuri scurte, tra
tate ca niște aforisme, declanșează atit 
ritmica muzicală cit și dramatismul lu
crării pentru fidelitatea sonoră a at
mosferei. trombonul (cu două pavili
oane) utilizează ca mijloace de emisie 
nu numai sunetul obișnuit, ci și sono
rități polifonice, transformări de tim
bru prin ridicarea presiunii sau micșo
rarea ei. estompări și sonorități con
tinue, ajungind chiar la emiterea unor 
foneme și silabe din poezie. Topirea 
cuvintului in sunet, și invers, alchimie 
pentru care sint folosite microintervale 
(sfert, treime de ton, produse din re
zonanță naturală), creează o unitate 
dramatică neîntreruptă, evocind adese
ori bocetul, inflexiunile arhaice.

Aceeași extindere a mijloacelor de 
expresie, contopirile sunet-zgomot, 
pînă la dizlocarea sunetului, o urmă
rește Sorin Vulcu și în lucrările sale 
camerale (Echo I, II). Choralul benzii 
magnetice e format dintr-un grup de 
sunete peste care Intervențiile» instru
mentale care preiau aceste sonorități 
sînt tratate variațional ; pauza joacă 
un rol de discontinuitate suprapusă pe 
continuitatea benzii, realizind un arc 
și o creștere pînă la topirea sunetelor 
în armonice naturale. Echo II este un 
nou argument pentru „ștergerea totală 
a frontierelor dintre genuri", pentru 
funcția poetică a sunetului.

Grete Tartler
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— Dr, puica, ta ta prvvte la laate.
(Portul h ftrreUt*  Ml ntw wal afoma 

.. puică *>.
Sore seară m-a prins o ahă îngrijorare : cw 

o să fac eu drumul pină La gară ? - Pe atmaâ 
nu se puteau găsi decit camioane-platformă, m 
cai, și mă întrebam ce spectacol ii va ofen Ca
pitalei severa mea uniformă dacă o va tra
versa din Mandravela pină lă Podul Basarat 
într-un asemenea vehicul, alături de vizitiu. R 
cu o astfel de figurație in spatele ei_ Fără 
să-i spun nimic generosului meu binefăcător, 
i-am telefonat fratelui meu. rugindu-1 să să
sească el un camion, pe la Obor sau mai de
grabă la Filaret, și să vină cu el la Mărțișor.

Momentul culminant al dramei a fost îm
barcarea. Camionul era tras in fața casei, fra
tele meu, intirziat. se tot uita 1a ceas. Intre 
timp, Paraschiva imoleti^e orintre gratiile cuș
tilor ramuri de salcim înflorit, să se simtă ca
prele bine și să mai aibă ce ciuguli pe drum, 
îmi dăduse, pentru maică-mea. și o retetă cu 
menu-ul zilnic al caprelor, din care nu lioseau 
proporțiile dintre tărită. sare și temoeratura 
anei. Știam de mult că soții Arghezi sint niș
te dulci sentimentali fată de animalele lor. în- 
tr-o vreme, ca să-i fac să mai ude de lipsuri 
și singurătate, le araniasem o ședere de doui 
săptămîni la Bistrița Vilcii, dar pină Ia urmă 
nu s-au îndurat să-și lase pe mina altuia oi- 

( mitropolitul primat al Ungrovlahiei, ierarh căr
turar și cu o viată foarte curată, căruia Ar
ghezi i-a păstrat, fără umbre, o amintire suavă. 
După ce a fost ales deputat venea destul de 
des. cu unele treburi, la sediul Marii Adunări 
Naționale, de pe dealul Mitropoliei, ți rareori 
se intimDla ca. la ieșire. să nu-mi facă o vi
zită in biroul meu de bibliotecar, de peste finim 
la o cafea și un ceas de voroavă. Pe coridorul 
ce-1 ducea spre liniștita mea încăpere se afla 
copia unui tablou al lui Mirea, reprexenrind por
tretul Iui Iosif Gheorghian. al cărui original 
l-am văzut de curind in stăreția minăstirii Aga- 
pia. De fiecare dală, fără greț. poetul se oprea 
în fata tabloului p rărtunea ci lev a minute, des
coperit si tăcut, ca la o tntilmre rituală. Mi
tropolitului nu-i erau străine tndelefniririle rvy- 
tume ale tinăruhn poet si aceasta a făcut ea 
noviciatul acestma să dnrett foarte puțin. El 
i-a dat la călugărie numele săn. n nume pe 
care monahul nu a fost fn «are să-1 poarte prea 
multă vreme, dar pa care 1 Pa transmit, prin 
botez, proprrahri său fiu. mnoacut Îndeobște 

. dreot Baruțu. A fort a rreane end numele lui 
Argheri (ca atare) m p«ea să «pară in pre
să si se premraa te ei poate fi dinamitard 
chiar pe firul teăefouac. Gnd Paraschiva mă 
chema la aoarat. um manea că vrea să-mi vor
bească _păr^meie loaf : intr-o dulce naivitate, 
poetul credea că-« alesese tm nume conspira
tiv î Oricum, era o □refenntă-

IerodiaeoEm] Icmz* nu a stat mult la Cerni ca 
Si- ca atare. —~~nrile lui de mai tirziu nu 
erau jxea bogate. Fusese instalat intr-o chilie 
am casa omocută arian drept „stăreția veche", 
la catul de^«m. podeaua căruia se deschi
dea un glrffaj "pre încăperile de jos. In una 
(fin acestea tocma. Ia vremea aceea, fratele I*e-  
tre. pe oue Mated iubea mai alee pentru 
curăția hn safte*ea^câ_  Fratele Petre a apărut 
odată pe gura trrjexhc :

— Părinte Io-if. râo repede jos. că In chi
lia mea a rcxrai -ta-r-sluL

po^ră w afLan mfr-ate m«f multe sticle 
te ctel. priafe fo la stăreție in ziua hramu- 
fot. Efoai «= rrcL obicei călugăresc, sticlele 
M ** «rtz*M  ute te făcea dea sud ra un 
dem - -t căstra mai bine decit
«eh unai de zc^r-ă. Uu șoarece se ivise pe dea
supra ir'.'.;*  de rină, si cum nu pu
tea să a*3ZX*  W -»fta Hhmi hn. iți lăsa coa
da KJdet • Kmuia in ulei si o lingea
mraps. foci care renexa m tac area. Evident, fra
te*  P*<i*  sa rt in capul unui șoricel

Poemele vederii
zi ta te — ea un dar tuturor. Orice privire fixată, 
fie 51 numai o clipă, in măreția cerului, nea vin d 
o dată anume, este inefabilă si eternă, pentru 
că privește eternitatea. Dar norii. văzuti de 
autor in o mie de feluri, ne despart mereu *de  
obiectul aspirației noastre > ei sint nu numai fe
nomenele atit de cunoscute, ci o adevărată cen
zură a luminii, a antichității acesteia, localiza- 
bile in cel mai îndepărtat și originar izvor al ei. 
In viziunea lui Petru Cretia cerul nu e singur, 
adică nu este sediul singurătății, așa cum nici 
dincolo de moarte (potrivit sufletului nostru) nu 
stăpinește neantul, ci altă și altă poveste. Căci 
norii, bunăoară. învăluie nu numai Dămintul 
dar atiția aștri, stele, galaxii și lumi gravide din 
care vor țîșni cindva cele mai fragede lumini. 
Deși pot să stăruie, norii se aseamănă Drin con
diție (fiind trecători) cu oamenii. Cumulus și 
Cirus par a fi norii cei mai „tereștri" și nu

Imaginarul romantic
DM Hoi'..;

istoricul literar 
editurii, după o

O nouă colecție inti
tulată Biblioteca de Poe
zie Română Contempora
nă. apărută sub egida E- 
diturii Eminescu, debu
tează în 1979 cu publica
rea integrală a creației 
lirice aparținînd lui Emil 
Botta. Ediția, conținînd 
note și variante, are ca 
autor pe Aurelia Batali, 
iar coperta și ilustrațiile 
aparțin graficianului Con
stantin Gulută. Intr-un 
Cuvint înainte, criticul șl 

îriu Răpeanu, directorul 
:are sentimentală a omu

lui. definește, cu o formulă generală, însemnă
tatea poeziei lui Emil Botta : „Timbrul aparte, 
unic, sunetul original, inconfundabil, moderni
tatea de netăgăduit a poeziei lui Emil Botta se 
află in sinteza a tot ceea ce are mai pur și mai 
autentic sufletul originar românesc și cultura 
lumii întregi. Din această perspectivă, poezia lui 
Emil Botta reprezintă un moment de sinteză și 
un reper".

Fără a subscrie în totalitate Ia opinia celui 
citat, fie și numai pentru că, după părerea 
noastră, deocamdată unicul moment de sinteză 
in poezia românească se numește Mihai Emi
nescu (ceea ce nu exclude, de bună seamă, 
existența unor mart poeți, de talie mondială) 
considerăm și noi poezia lui Emil Botta ca re
per distinct în peisajul liricii românești contem
porane. Un univers poetic original, configurat 
în datele sale tematico-stilistice esențiale, ne în
tâmpină incă de la debutul editorial din 1937, cu 
volumul Întunecatul April. Dacă premiile lite
rare au o reală semnificație valorică, atunci cel 
acordat poetului pentru debut, de către Funda
țiile Regale, vine să sprijine afirmația ante
rioară. Mai -importantă însă, ni se pare obser
vația unui critic fin, cum a fost Vladimir Strei- 
nu, care identifica în noezia lui Botta „semne 
noi de lirism". Să fii nou (citește, original) în
tr-un moment în care scriau și se impuseseră, 
cu celebritatea imprimată de valoarea creației, 
poeți de calihrul unor Arghezi, Blaga, Bacovia, 
Barbu, Pillat, Voiculescu, iată un faDt demn de 
Invidiat de orice poet, de pe oricare meridian: 
Noutatea (desigur relativă, căci tot omul o știe 
„nimic nou sub soare") adusă de Emil Botta cu 
întunecatul April, noutatea, căreia volumele ur
mătoare (Pe-o gură de rai, 1943 ; Poezii, ediție 
retrospectivă, 1966 ; Versuri, ediție retrospectivă, 
cu un ciclu Inedit : Vineri, 1971 ; Poeme, Cele 
mai frumoase poezii, 1974 ; Un dor fără sațiu. 
1976 ; ediția a Il-a completată cu ultimele poezii, 
1978) ii vor confirma statutul de superioară va
loare estetică, consta fn reconectarea la ten
siunile lirice ale imaginarului romantic. De aici 
vin fantezia debordantă, predilecția pentru noc
turn, melancolia, visul si revpria, macabrul, fil
trat prin sarcasmul poesc, witz-ul ca cenzură a 
patetismului confesiunii și a gesticulației abun
dente. De aici, dar și din folclorul românesc, na
turismul poeziei sale, cu accente grotești si cadru 
feeric ce trimit in linie dreaptă la Visul unei 
nopți dc vară al lui Shakesneare. Cum se vede, 
am enumerat atitudini, motive, modalități, care 
fiind de largă circulație în poezia universală, 
nu pot proba originalitatea unui univers poetic. 
Mai cu seamă dacă este vorba de poezie li- 
vrescă, așa cum este cea practicată de Emil 
Botta ! Originalitatea acesteia se află, înainte 
de orice, in planul expresiei, pentru ca in poezie 
(dar numai aici ?) ce spui este cum spui. Emil 
Botta asociază in construcții verbale îndrăznețe, 
formule lexicale neologistice, neintrate incă in 
uz. cu altele arhaice, oatinate de timp. Limbajul 
poetic dobândește astfel, fără a deveni rebusis- 
tic. o aură enigmatică, particularizantă. Mlădiat 
surprinzător, cuvintul se încarcă de virtuți eu

Critici, cercetători, eseiști
» Ti
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n ■■ himian realsă (D. Păcu- 
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* contul eu torni ui ; «au AI. Duțu (Mo- 

arivelisth care pe de o parte con-
x gmțifle. chiar tehnic, o teorie a ,.mo- 
atewufo*.  t>e de alta e minat spre a ceas-
* te na foc p o inspirație abia ascunsă, 
mtte hxrănie de frontier! estetico-fi-

! BtaaaiteM laiae (D. Ghîțe) Etic și 
(coordonator Dmitra Matei). Xeres i ia tei 

> (TMu Popeam), etc Sau cercetările me
reu mai roMpiffiae ți necotnplexate de lite
rate «tetate Stadii m oate literare (AL Ba- 
larT). Cauiiitetia Geaeaflar (Dan Grigoreseu), 
tetlMtam la a Marte a literaturii parluchrir 

raunrau D®r eaeMtu ! Scrisori ihu- 
ooare Oa_ Pateri. Spattel !■ literal ar ă (V.
Cruaete PaMapeetee CC. Minai Ion eseu). Can-
MteteB (Ion Dodu Bălan). Figură aparte
t«re after Sertar. Gocnteccu (1 ti aera r rritie III) 
rec=: ^eoretsrxan al otaectivității in critică, dar nu 
bpass te tempe.ament In scrierile sale, inflexi- 
tel th. me te ocxrm. maleahăL in altele, 
•ăexanA-xs rafinat, cu gustul culorii, al de- 
U/.ior a! mliseior literare. O carte cu 
r av_r șoootaze a fort Spiritul românesc in 
oampâate vreaui. Sav maladii de C Noica. ooeră 
e-_ ir erwfeu nu de aoentist. nu de metafizician 
ifrwaiw a «pwi de alchimist, care arde munți 
te fUoaoAe ■ < afcir A ca să obțină in retortă, 
duoâ o cnaptete distilare, esența cristalină,

• f«etiM.d~ a f pan tul uL Dar scrierile sale 
rerroit nai «■ « ormnihi nție. Ele încununează 
ok Hart secular de mrâdArinare a filozofiei u- 
r.versate m limbajul românesc sau. ceea ce e 
de fapt aceiași hxrn. de rrievare a virtuților fi- 
tauofire ale bmbn romane Să ne explicăm : C. 
Noora ■LOBS- mtr-on studiu asupra traducerii 
«■Meaasie. dm Critica rMio«ii pare, semnala 
efortul pomdut de a depista in limba națio- 
■olâ ecfovutensrie precise ale termenilor kan- 
ttesx Xu se xfia_ in acest scop, să atragă in 
joc cuvinte dra rarii sfere ale lexicului : ar- 
kame. dateriteme. latinisme etc. Sau. cum 
<mne C. Nosca, Eminescu _s-a străduit să gă- 
«easte ari fă creeze in limba românească terme- 
■u potriviți gindiru d emoției filozofice". In- 
cerarea ia n-a izbutit : „după el s-a vorbit in 
hMbo oUsauită sau in una de împrumut-. Lim- 
bojol filozofic ai lui Maiorescu a învins și gra
tie nrconei cale gindiri. foarte sistematică, s-a 
crcMU te «OBMta e calea transpunerii filozofiei 
m hote nmAnă S-a adoptat neologismul sau 
l Line atentul prestant. dar schematic și rezul- 
tauil a fort te filozofia europeană a rămas o 
Mua Ineonitla pentru rit)torul român, in ciuda 
nu putmelor «temenea traduceri și studii, tn- 
•.'.raffl azi oameni cu talent, cu state și activi- 
tă:; In ampul literaturii care manifestă o totală 

de apetit pentru cultura speculativă. 
Faptul nu e de condamnau intru cit filozofia
incași n-a făcut nici un efort să se apropie de 
Inbajtd ohă5nuii- A rămas o treabă de specia- 
lisft. iar dînrolo de ei. un sector al comis-voia- 
jortfor de barbarisme. Filozofia venea dinafară

descrierea loc in nenumărate nuanțe a fost in
ter. *.ia  sen norul ui. d. repetăm, relația cu cel**  
nsai apropiate (de noi) semne ale cerului adine. 
Vin tul s norii poartă cu ei lumini si semne : 
există un înțeles $i o absență de înțeles a fie
cărui tip de nor. există Dină p norii judecători, 
pribegi ne deasupra oămînvului. asemănători cu 
■cei romites missi din Evul de mijloc, care se 
deplasau spre « judeca oriei ai inventate de ei și 
sure a pedepsi. Dar. dincolo de foșnetele din 
eter si de eterna mișcare din viata aerului există 
o armonie, o eternă reîntoarcere la aceasta. 
Privindu-le mișcarea neobosită, autorul citește 
norii ca pe o (vertiginoasă) filmotecă universală 
de forme p culori (..Norii sint un alexandri
nism”. oag. 15®. Relația, cu tocul soecifică a su
fletului nostru, cu universul se afirma incă o 
dstă nremant Drin anariția Norilor lui Petru 
Cretia. relație in care iubirea lumii tăinuiește si 
Droteîează acel simhure dătător de încredere in 
statornicia cosmosului și in măreția neistovită 
a ființei.

Limba arestor ooeme este a unui scrib vrăji
tor și inițiat, limba (de ce n-am spune-o ?) 
unui mare scriitor. 

fonice, deosebite, îndemnind totodată la rime 
rare și la exercițiul ludic, cu subtext inițiatic. 
O altă caracteristică a poeziei lui Botta este ten
tativa de acreditare a unei mitologii autohtone 
Lelița Soartă, Moș Silvan, Carpena mireasă, 
Elisafta, Vintoaaele, Brumariul) în paralel cu 
adecvarea mitologiei antice la spațiul românesc. 
Acest demers la nivelul expresiei, avînd ca efect 
secundar, dar vizibil, culoarea locală, impietează 
oare asuora virtualei receptări universale a poe
ziei lui Botta ? Ar fi așa dacă pitorescul ar func
ționa ca scop în sine. El se subsumează însă 
unei viziuni generale, dominată de o obsesie 
esențial tragică : moartea. In cartea sa despre 
Pictura romantică Marcel Brion definea inspi
rat romantismul ca „metafizica timpului imper
fect". La Emil Botta această aspirație infinită 
se numește „un dor fără sațiu".

Această neliniște teribilă, tipic romantică, pare 
a-si afta alinarea doar în somn, spațiu izolant : 
„Doar prin somnul meu ) Cel Rău nu aducea 
nici soaimă, nici urgie, nici aprigă nea. / Pină 
și perlele nopții dormeau / în cer, ca-ntr-o 
scoică / Ssst I Vorbește încet, / să nu le deș
tept!, doică". E vorba, însă, cum o arată ultimele 
două versuri, de o virstă pierdută, a candorilor 
niciodată întoarse. Echilibrul lucrurilor s-a stri
cat, „copilăria nu se mai aude", într-un univers 
bolnav, in care chiar luna, astrul tutelar este 
acum „al nopții miez putred". Pădurea, locul 
unde își caută refugiul ființa hăituită de spaime 
fără nume se dovedește un „spațiu periculos", 
al confuziei 'agresive în care Dionysos „cel veș
nic" (mască a poetului) este ucis totuși de „pri
chindei". Parabola, transparentă aici, nu lasă 
loc crizei de identitate dar, în altă parte, în
doiala se insinuează dramatic : „Ah. blestemele 
m-au ajuns din urmă și m-au încolțit. / Pitit sub 
scutul frunții, ascult îndoiala ironică a inimii : / 
Cugetă,-ți zic : nu ești oare Ulysse ? I Gîndeș- 
te-te bine". închis în spațiul incertitudinilor, ca 
oamenii din gravurile lui Piranesi, eroul liric 
caută în zadar să scape de întunecatul April, 
destinul implacabil, cerșind aminarea sentinței 
„Cai verzi, purtați-ma repede ca fulgerul, ) iz- 
băviți-mă de rău, de harapnicul groazei, / mi 
fi-a făcut părul măciucă, pielea e o năframă 
de singe, > fuga, fuga / prin ploaia de singe, ud 
leoarcă / <foar voi ajunge la sfîntul așteaptă". 
Secvența este terifiantă, desprinsă parcă din pa
ginile romanului negru englez, dar banalitatea 
determinativelor atenuează violența vizuală. 
Astfel de surdine stilistice așezate în calea emi
siei lirice expresioniste se constituie uneori in 
marcă distinctivă a poeziei lui Botta. în cele 
mai acute confruntări se păstrează frazarea e- 
Iegantă, o anume cortesia a rostirii și a gestu
lui. care muzicalizeaza, întoreînd totul în melan
colie ironică. Același efect îl are procedeul „Pu
nerii în scenă". Chiar propria moarte poarte fi un 
spectacol, în care poetul joacă nonșalant rolul 
princiual, distribuind în același timp indica
țiile de regie, necesare pentru ca „piesa" să nu 
denăsească firescul bunelor maniere. Obsesia 
mortii, disimulată de abile arlechinade, nîndind 
dintre volutele stilului, Ignorată sporadic, la 
adăpostul precar al iubirii, se arată tiranică a- 
tunci cînd toate refugiile s-au năruit.

„Școlarul durerii" — cum se proclamase cu 
tristețe poetul — trebuie „să învețe" acum te
ribila „ars moriendi", care înseamnă, de f^nt, 
îmoăcarea cu sine, „sațiul dorului fără sațiu". 
Exneriența existențială, transfigurată în remar
cabilă experiență poetică se încheie discret, cu 
simplitatea acestui fragment dintr-o poezie pu
blicată postum : „Dintr-o noapte albă, într-o 

noapte albastră / să treci pragul, / să treci li
niștit I să nu-țl fie teamă ! de aripa morții. / 
Si ai să vezi i nemaivăzute lumini cerești, / lumi
nile ochilor cei îngerești".

Valentin F. Mihăescu

cu tendința de a „desnatura", cum spune Hașdeu, 
limbajul p sensibilitatea autohtonă. Dar acesta, 
«nune C. Noica. limbajul românesc deține largi 
Dositahtăți de speculație filozofică si aptitu
dinea de a „naturaliza" adevărurile gindirii uni
versale. Verbele, adverbele, substantivele, par
ticulele sale, conțin in ele potente și chiar sem
nificații filozofice constituite, dintre cele mai 
adinei și mai subtile. Ceea ce încercase și n-a 
izbutit Eminescu, Hașdeu să prescrie termenilor 
străini, plurisemantici, corespondențele exacte 
din lexicul național, ceea ce au încercat filozo
fii de orientaie opusă și au reușit, deși numai 
formal, incearcă azi C. Noica in eseurile sale 
și se pare că izbutește pe deplin. Din acest un
ghi opera sa realizează o formulă originală de 
panteism teoretico-lingvistic, in care gindirea 
universală nu vine de deasupra să strivească 
sensibilitatea limbii autohtone, ci se descoperă 
pe sine in universul semantic al acestei limbi.

E regretabil că reeditarea unor lucrări funda
mentale din critica și estetica românească n-a 
provocat discuții mai ample in presa literară : 
volumele 7.8 din Operele lui Ibrăileanu (editate 
de Rodica Rotaru și Al Piru care mai semnează 
prefețele și adnotările), voi 8 din Operele lui 
Tudor Vianu (in care Gelu Ionescu șl G. Gană 
includ Filozofia culturii și Introducere în teo
ria valorilor, C. Stere Scrieri (ed. de Z. Ornea), 
voi. 15 din Operele lui G. Câlinescu, (retipărind 
Principiile de estetică și Compendiu). In cazul
G. Câlinescu, e cu atit mai ciudat cu cit me“ 
riîuosul volum de Scrieri și documente, editat de 
N. Scurtu. a înregistrat pasionate reacții și co
mentarii. O excepție a fost O luptă literară d*  
N. Iorga (ed. Sanda și Valeriu Răpeanu). apa
riție care s-a nimerit în consens cu polemicile 
actuale pe o temă similară celei de Ia începutul 
veacului. Prefața lui Valeriu Râpeanu, docu
mentată, nuanțată, are darul să înlăture multe 
din obiecțiile reluate cu obstinație împotriva re
vistei Semănătorul și a mentorului ei din anii 
1903—1906. In reprezentarea sa, Iorga se dove
dește, la vremea respectivă, un critic cu gust 
literar, cu conștiința autonomiei esteticului, cu 
atitudini profund democratice (deși Inadecvat 
formulate politicește). Am spune că nici in raport 
cu literele moderniste nu era chiar atit de ostil 
pe cit apare din unele articole teoretice. O sta
tistică a traducerilor din Semănătorul ne arată 
că literatura clasică era mult mai puțin tradusa 
decit cea modernă. Dintre clasici cele mai multe 
tălmăciri sint din Goethe (11) și Schiller (9). 
Alții ca Racine, Corneille sint traduși o singură 
data. Romanticii apar foarte rar. Modernii insă, 
negați in teorie, sint traduși în schimb mai des :
H. de Regnier (8 traduceri), S. Prudhomme (4 
traduceri) Cehov, A. Daudet (3). Intilnim cite o 
traducere din E. Poe, Baudelaire, M. Gorki, 
V. de LTsle Adam, J. Moreas, Maeterlinck. Dar 
scriitorul cel mai mult tradus in paginile Semă
nătorului este Paul Verlaine — 14 poeme. Sta
tistica nu anulează atacurile dure la adresa sim
bolismului din articolele lui Iorga și ale critici
lor „semănătoriști", dar aruncă altă lumină asu
pra atitudinii lor antimoderniste. Aceasta se 
explică mai curind prin rîemulțumirea semă- 
nătoriștilor față de clasele „înstrăinate" ca limba 
și cultură. Si nu se revoltau in contra degustă
torilor și cunoscătorilor avizați de literatură 
euroDeană, care nu puteau deprecia nici valorile 
naționale, ci împotriva unor grupuri intelec
tuale mediocre, care prin disorețul lor afișat față 
de ce era autohton putea influența și diminua 
conștiința de sine -a poporului. Lupta pentru 
limbă și specificul național în literatură se a- 
fla in consens cu evoluția spre particularitate a 
tuturor literaturilor europene moderne.

S-ar putea încă reproșa lui Iorga că tabuiza 
factorul național și moral, ignorind astfel va
loarea „insului", a individualității in viață șl 
creație. Dar intr-o societate cu conștiință na
țională se poate spera și milita pentru emanci
parea individului, pe cînd într-o lume fără na
țiuni ce-1 așteaDtă oare pe individ ?

Ce departe sintem de conglomeratele medie
vale. cind cultura se lucra in laboratoarele lim
bilor artificiale, iar limbile naționale. în care 
trăia ființa reală a popoarelor, se temeau să-și 
spună pe nume, țintuite in întuneric de ochiul 
sumbru al dogmelor. Cu anii, cu trecerea 
timpului se vădește mereu mai mult că ,Junta" 
pentru limbă a fast o luptă hotăritoare in isto
ria romănilor și nu numai a lor. Trăim de două 
veicuri in enn^a •"ea mai democratică din dez
voltarea rivilizcțiilor, cin 1 duhul viu al națiu
nilor a străbătut deasuora anarent inaplicabilelor 
condiții geo-demo-grafice și n-avem ce ne dori 
mai mult decit ca spiritul culturilor moderne să 
dureze o veșnicie.
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GH. H. COTEA : Apar unele 

semne de limpezire, de bun 
augur. Cîteva pagini (din ulti
mele plicuri) tind spre coerentă 
și semnificație și aleg mai inspi
rat (și mai „chibzuit'1') mijloa
cele de a pune în evidență și 
în valoare aceste semnificații și 
opțiuni : „Grădinărit". „Cîntind 
cu burta la soare", între 2x2", 
„Oglinzile", „Satanelor" (cu fi
nal slab), ceva, și în „Manifest". 
Dispoziția polemică, „negati
vistă". nu e un păcat, ci un me
rit, cu condiția să aibă un su
port solid de cunoștințe (cul
tură) pentru a nu se exercita în 
gol sau aberant. (Apropo, era 
vorba de a scrie, nu „din am
biție". ci „cu ambiție"...).

LEOANA : „Bătrîna" e un 
portret realizat cu acurateța și 
oarecare îndemînare. „Sfîrsit de 
drum" păstrează și ea calitățile 
pomenite, dar creează unele 
dificultăți la lectură prin linsa 
unei delimitări clare între pla
nurile relatării (realitate — a- 
mintire. etc.).

VALERIA P. î Foarte fru
moasă povestea din scrisoare 
(cu mult lirism, dar și cu umor) 
care vestește bune auspicii și 
pentru proză. Versurile, însă, 
merg mai mult pe panta tulbure 
de care vorbeam în răspunsul 
precedent și care nu înseamnă, 
din păcate, un progres (vom dis
cuta mai amănunțit. De text, 
cînd se va ivi prilejul). Lucrări 
frumoase mai lucesc, pe ici pe 
colo, în „Cactuși ofiliți", „Doc
tore, aruncă". ..Este o pădure".

ILIE F. î Lucruri la nivelul 
jtiut — adică bune (par niște 
elemente dintr-n construcție e- 
chilibrată și solidă, ținînd seama 
șl de alte fragmente in care am 
mai întîlnit. anterior. aceleași 
personaje). Soerăm să fie așa și 
să se convingă toată , lumea» 
(chiar dacă „traseul" e lung și 
anevoios...).

B. COSTIN : Versurile nu a- 
duc nici acum împlinirile în
delung așteptate, răminmd niște 
simple eforturi grafice „Ia rece", 
mai mult sau mai puțin decora
tive, mai mult sau puțin con

vingătoare. Ceva mai bine, in 
„Cositul", „Respingerea", ..Vina 
tragică", „Pe celălalt tărim". 
Proza, curat scrisă și cu cert 
spirit de observație, n-are un 
ax, o consecință, o structură și 
pare mai curînd o însemnare 
(bună) de jurnal.

D. IONAND : Povestirea are 
multe pagini interesante și amu
zante, de satiră subtilă, dar mai 
rămin destule de făcut pentru 
a echilibra întregul (nițel cam 
răvășit, cu lungimi inutile, etc.) 
și pentru a înlătura unele sur
plusuri de șarjă (detalii super-

Nicolo» Gadonschi : 
„Ctramică”

flue, parazitare, cîteodâtă ief
tine și cam „groase", etc.).

ANA : E mai mult o viziune, 
relatată destul de limpede și 
convingător, care trădează, nu 
însușirile de care vorbiți in 
scrisoare și care, din fericire, 
nu sînt toate criticabile, cum zi
ceți (mai cu seamă prima !...) ci 
o deosebită sensibilUate. Dar 
cele două pagini nu ne îngăduie 
încă să tragem concluzii mai 
ample și mai sigure asuora apti
tudinilor și perspectivelor dv. 
Reveniți.

G. OSTROVEANU : Mai de 
grabă însemnări, fără un aoort 
relevant, semnificativ (inafară 
de un soi de acreală disprețui
toare, „superioară", de snobism 
provincial...). Nu o dată lince- 
zind plictisitor Intre monotonie 
și banalitate, dominate de mania 
descriptiva, ..in sine-, insistentă.

agasantă, înșirînd meticulos, a- 
mănunt cu amănunt, lucruri ar
hicunoscute, locuri comune (ex. 
In „Călătorie" autobuzul, gara, 
trenul, cimpia-muntele, etc., 
etc.). Tot ce vă cade in mină de
vine descriere, calmă și apli
cată, nu în vederea unui scop, 
a unei demonstrații, a unui efect 
in ansamblul lucrării (care in 
fapt nu beneficiază cu nimic, ba 
dimpotrivă, de pe urma acestor 
nesfîrșite detalii) ci, așa, „infor
mativ", ca și cum, de fiecare 
dată, cititorul ar trebui inițiat, 
introdus, în lumi sau medii noi. 
nemaiîntâlnite... (Ar mai fi ceva, 
desigur, dacă în aceste descrieri 
s-ar ivi si elemente noi, sur
prinse întîia oară, dintr-un 
unghi nou. într-o interpretare 
sau viziune inedită, etc.). Cî
teva pagini mai bune, în „Pe
trecere la veterinar".

R. ROCA : Scădere de nivel șl 
alunecare în prozaic (mai mult 
ca deobicei). Ceva mai bine, in 
„Folclor". „Orașul".

I. PERA : Par să existe unele 
accente lirice, dar sensurile și 
vibrația sint cu totul ascunse 
sub o platoșă ermetică de 
gheață.

Aurelian Dumitraehe, Andrea 
Comnea, David .Alexandru, A- 
lexandru Ceacu. Marinara Siro- 
escu, Ionel Bușe, Maria Pini. 
Mihai Leonache. Luiza Cristei, 
Floricel Moldoveanu, Ion Cornel. 
T. Bosinceanu (ceva, in ..Mal 
de riu"), C. Soiiriu (ceva. in 
„Poveste cu pasăre-). Antoaneti 
Amarîei (mai bine, in ..Sărut-. 
..Amintire"), Aurei Serbau. A. 
Maleșteann. Mihai B. (ceva, in 
..Blestem-. ..De piatră"). La vi
ni* * Băl târâta. I. Călineanu. Pă
un Ghcorgbițâ. I. Stup, Mibaela 
Milea. Ionel G rădea MihaHa 
Petr*an.  Aurel Saaaoilâ. lte«b 
Vasile. loan MQcoraete. laael 
Mușii. Nela S. <T*.  Lip-J*)  
Daa Gmm, loa L riiâir- Ba
ri i ea Den. I M. Telrajea tceva 
In în imu*e*1  Gearg» liota. 
Boier. Ady Terara. Wlhii B-<^ 
■ir î încerci— 3e nivel MotteeL

Urmare din pag. 1
•

Pe cit de prezent este cărturarul, întruchipat 
întreg pe atît de ușoară este povara cuvintului. 
Cartea dintre degete s-a împuținat pe măsură 
ce greutatea cuvintului s-a întrupat în ființa 
slujitorului. Gura mică de boboc de crin între
deschis tocmai s-a împărtășit din pustiul cărții 
si murmură ca-n zumzetul albinei mierea ușoară 
și lină amirosind a har floral picurat In cămara 
fagurelui. Lumea inafară e puțină, cărturarul 
cu aripele cărții in dreptul bătăii inimii, 
tot primind cuvlntul cartea s-a împuținat 
cea din afară devenind el însuși cartea deschisă 
ce trebuie de acum citită de cei In fata cărora 
s-a luminat. Cuvintul, legea, cartea au devenit 
om s-au întrupat, bronzul a devenit dopat ți 
limba Iul de aur varsă grai din icoana ce 1-a 
încăput. Tendința este de retragere, de transfi
gurare, cartea se face dulce in gura profetului, 
miere. în timo ce statura lui crește din om 
obișnuit in ființă a logosului. Asta, vrea să arate 
Anghel cum omul prin cuvint, prin hotărîrea de 
o viață din cuvint devine întrupat sacerdotiu. 
cum lutul inert devine însuflețire de auf. Tot 
sorbind cuvintul cărții, făptura lui s-a subțiat si 
înnoit așa cum lupul flămind dintr-un imn 
medieval, sfișiind mielul fără de glas, a devenit 
el însuși oaia blinda a nevinovăției și împă
cării.

Acest cărturar trăiește din cuvint, a mîncat o 
viață grai și cărțulia ce-o ține-ntre degete sînt 
cele două tăblii de piatră subțire. întinse ca 
trapeză de foc în pustia arzătoare ca masă din 
belșug pentru cel aflați în căutarea patriei.

Este o realitate istorică a neamului nostru 
care s-a hrănit de două milenii în primul rînd 
din oameni îmbunătățiți, a trăit din cartea des
chisă, de inima buna și atinsă de focul spiri
tului. Omul îmbunătățit, omul trăitor al cuvin
tului ne-a ținut în istorie de carte, de hrană 
sufletească. Se spunea mă duc la văzător, mă 
duc sa-1 văd pe acel om și făptură lui îmi va 
spune ce-i de făcut. Poporul nostru a citit 
veacuri de-a rindul în acești oameni rostul său, 
s-a modelat după aceste catedrale în carne gi 
oase, acești părinți, unii dintre el ascețî viețuind

Geo Pomi trese*

Lui Mihai Eminescu

Albe fâcli’ își înalță in noapte salcîmii, 
teii-nfloriți au pornit in fantastic exod, 
febrele veșnic cutreiera vintrele lumii, 
in uriașul tumult armonii se-ntrevâd

Focul iubirii cfiemâri luminoase propagă, 
aștrii aprinși liSăresc pe miresme de dor, 
nume și cruguri de lumi, cit de-adinc mâ-nfior, 
nuntă divin râsunînd, cit îmi ești tu de dragă I

lată-te-n freamătul firii înalt luminind 
nemărginirea covoare astrale ți-așlerne, 
tot universul iți soarbe licoaiea de gind, 
o. și ce trist îi surizi frumuseții eterne I

PETRE VLAD

Singurătate
Unu cite unu 
priviți-mă în ochi 
am să-i țin imobili 
cu pleoapa întredeschisă.

Cristalinul e puțin bombat 
rețineți neapărat 
apoi unu cite unj 
vedeți-vă de treabă.

ION DUMIT1ASCU

Cel mai dușman gri
Dar pune un cuvint bun 
pentru mine 
ki adunarea secretă 
a lucrurilor, 
îucnjnlor cam wore •

Se vor adu-'a tncie 
a oastxc. roși., uineții 
r*eg*e.  poroase, iascive 
să ra*ă  de-vo- 
(după ce d n -nnnile 
m<ezui de nuco-au raincat 
aceasta o stx)

mă vor ircor «uro ‘ară stopare 
m vor oocr vo*  urla 
(n*aac  aeputHdu-le îabKnx.) 
oțx>. poate cel mai odanc 
ce4 dj*aofl  gri
va codec -'onțiv'idu-reâ. 
cri extev*
cri dwon gn.

MARIANA CODRUȚ

Declarație
Ea
mușca stelele de obraji
sou doaf
scotea limba la ele
și cineva
(de unde să știu care cineva ?)
ii spinzura curcubeul de pleoape
ea
ridea zgomotos
ți altcineva
(de unde să știu care altcineva î)
o iubea nebunește
ea
'mi-nstreina cuvintele
ți eu
(de unde să știu care eu î)
înfricoșat așteptam
noaptea nunții.

STELUȚA ISPAS

Adrian Gheorghe : .Peisaj*

Pregătit mereu pe altădată
Vreau gindului sâ-i spun 
că sint aici 
îngenuncheat sub treptele mîniei 
ca mineca unui tunel strivit, 
sufletul meu 
ca țeava unei puști 
ochind in cer 
uitrnd de judecată 
neretezal de fulger, neînjunghiat 
ci pregătit mereu pe altădată.

Primesc solii dinspre ținutul șoaptă 
și îndrăznesc să le deschid oricînd 
cei de pe margini, înțelepții, blînzii, 
cei care au și care pot 
așteaptă 
să deschid eu 
să strig și sâ deschid.

Ca o pădure Hbertatea-ncepe 
acolo unde-s străjile mai tari 
se fac tăieri, împăduriri, întruna, 
se întărește teascul peste gind, 
cu flori în mîini 
vin rănile spre puști 
vin strigăte dinspre ținutul șoaptă 
și eu deschid 
de fulger necurmat 
ci pregătit mereu pe altădată.

DUMITRU MALIN

b ne. turna...
Sa: tr ria pahorrfe goale 
Ce îr a _ strop
Cebi
S-^t trste oăSle de kj -asc-uce
Unde r*u  zJr- iâsa 
Ne o am sttae rț ««gumntâ 
Ci doar r^otă de drum^n

Srx t>șa ce doc goi
Co --sto rebeto de riv .
Sa «ah rele găvdan*or  feaote
Sn*  triste
S ana de bn rraaas.
Os core «a iem •o «aB pe lu-^e.

NONA TROC

Mașina beată
Cum poți acuza macul 
că-i mai roșu deeît obrazul 
iubitei ?
Cum poți să-ți storci creierul 
ca pe o rufă 
in speranța că va ploua cu 
idei ?
Cum poți gîndi că un singur 
nerv îți va învîrti ochii cum 
verbul apei roata morii, 
cum poți concepe că in stomac 
ai să-ți introduci un ceas 
fără sonerie ca sâ uiți 
de m in care
ți la urma urmei cum naiba 
de îndrăznești sâ mergi pe 
trotuar
mașină beată ce ești, 
nu vezi că ți se scurge 
beni na lacrimă cu lacrimă ?

DAN PAVEL

lirică bulgară PKIZDȚl MLHIHltbn

GHEORGHI DJAGAROV
Jurămint
Mă ard puterile-ți nemăsurate 
Bulgarie, scumpă maică a mea 
Ingăduie-mi sâ cresc in țârna-ta 
Sâ unduiesc in lanuri înspicate.

Și sâ răsar cu zorii tăi odată
In noaptea cu haiduci sâ mâ-nfâțor 
Bătut de plaij de vijelii, in ibor 
Prefă-mă-n jiu, in mare nesecata.
îngăduie să-ți dorm tihnit în poale 
Și-ntotdeauna-n ceas hotâtitor 
Din orice creste, ape sau ponor 
Mereu să fiu eccu durerii tale.

Și-ngâduie-n întinde rile-albastre 
Cu ceața sâ mâ risipesc in zori 
Să cint sub cerul limpezit de nori 
Să mă-nfirip în vorbele-ți mâiastre.
Neîncăpător de-mi va părea pămintul 
Sau jurâmîntul l-oi călca vreodat1 
Ucide-mă ți stol întunecat 
Sâ vinâ corbii să-mi sfișie cintul.

GHEORGHI STRUMSKI
*

* *
E rindul tău ! in rădăcini sâ te prefaci 
să ții copacu-n spate cu fruntea in țarină 
sâ tremuri pentru frunie și fructe, dar sâ taci. 
Să rabzi povara-ntreagâ amara și hapsină.

Va fi o soarta aspră dar sfintă totodată 
sâ dăruiești întruna ,sâ nu pregeți o clipa 
Cu ramuri verzi sâ mingii tu, bolta cea curată. 
Sâ-ntruchipezi cintarea, bătaia din aripă.
E rindul tău j in rădăcini să te prefaci.

Gheorghe Anghel Mestecenii

IORDAN MILEV
Mina
Mina, sots mea btMvâ 
îmi dă piinea 
Nu sint obișnuit

să me hrănească altoi 
Asemeni unei itamiri 
pe ea coboară zbarâtoare

orele ulei

Evantai 
pentru norii gindurilor tnste 
legănindu-se 
deasupra frunții mele -

Plinge cu lacrimi de sudoare 
Iar primăvara reînvie 
ghioceii risului.

Se ingină cu stelele 
Pe lungile cărări ale palmei 
și mingile creștetul copilului 
Ară

și seamănă 
sâmința noilor speranțe.

Mina mea e poate nul 
pe care alunecă

tot ce-i in mine. 
Noaptea nu reușește 
sâ-i prindă cătușe. 
De aceea, in vis uneori 
salută bujorul zorilor, 
ea însăți luminoasă 
ca o rază de soare.

Cind stringe o mină străină, 
ii simt puterea ascunsă 
și nebenuitn căldură.
Atunci înțeleg 
că seva ei 
e pămintul.

In românite de 
Mihail Magiari

schituri și sihăstrii intr-o AeM*  irptâ -inrraae, 
pustnicii de care foșneau pădurile BfaMareâ ia 
timpul lui Cant emir care mai tune ar fi murit 
decit să se atingă de came in zalele de anat 
cum ii arată Descrierea Moldovei. Si alte nea
muri au avut o înaltă viată morală hi vechime 
citind aceste cărți vii care cran dhipsri amain, 
curățat de patimi devenit vas ales in care 
odihnește spiritul nemuritor. Cu aceste catedrale 
de omenie, cu aceste făptuiri ale bunătâtri rare 
se formează mult mai greu In Istorie decât orice 
altă vocație ne-au ieșit strămoșii noștri înainte 
după veacuri de anonimat prin sbmumal 
istoriei.

Simji in prezența acestui cărturar al U 
Anghel că ești intr-o mare ocrotitoare seninătate 
și statornicie- Te simți acasă ajuns in sanctuarul 
Patriei. Mai mult decât a purta in lume a astfel 
de bunătate și împăcare lăuntrică, nu poate fi 
pentru om. Ajuns aici te poți socoti atins de 
transparența desăvârșirii. Un astfel de om vine 
de foarte de departe. Vine cu toată ințeleo- 
ciunea lumii in sufletul său trecut prin toate 
ispitirile și nenorocirile, supus la toată suferința 
și neputința, spălat de toate vijeliile și urgiile 
pînă a rămas aurul curat, diamantul nepieritor. 
Aceasta-i moștenirea care nu se ia. aceasta-i 
isbînda intru spirit această cumpănire și dreaptă 
viețuire, acest om pe care nu-I mai smintesc 
nici bucuriile, nici durerea, a cărui ființă nu mai 
tresaltă Ia chemarea nici unei sirene amăgi
toare din labirintele istoriei.

Ancorat în ftința istorică a poporului nostru 
ca cei mai de seamă dintre înaintași. Anghel va 
da glas acestui spațiu românesc prin acești 
oameni.ai locului care au trecut cu bine rîurile 
durerilor și suferințelor. înnoiți lăuntric gata de 
a ne reprezenta prin ce avem mai bun in eter
nitate și dintre ei poetul și cărturaiul, maica 
și fecioara in rînduiala bimilenară a poporului 
nostru par cei mai treji și mai atinși de bucu
ria jertfei de sine, pentru propășirea celorlalți, 
deveniți carte, tăblii de ceară în care-și poate 
citi fiecare făptura neprihănirii.

TANIO KLISUROV
Moștenire

VLADIMIR GOLEV

In legătură cu o 
ipoteză astronomica

Nestăvilite uragane 
Și potopul.

Ne vor aai fi de Mas oare gingmt'e eoasbe 
poame T

In românește de 
Petra Dan Laiăr

Vrr^rt di* pa« a

De ce plingi maică, de ce pîingi ? Alungă-ți 
tristețile si %-ino liogâ noi. aproape, lipește-ți 
octii oe gi uf nanii iwairu să-ți soar bem Hacrimîle 
și să-ti netezim obrajii cum numai noi putem 
s-o facem. Plingeai șâ atunci cind ne-ai sădit, 
erata numai o mină de pleavă dar noi ținem 
nunte rom ai rănit lutul cu unghiile și cu coa- 
teie *i  cum oe-ai presărat in rana lui ursin- 
fhi-ne să creștem frumeu fi să luminăm arătura 
șâ ssfletul care se-a ba te printre noi. Plingeai si 
alunei. Cine mai are socoteala anilor ’ Erai tînără 
si fecioară și frumoasă plingeai fi rideai de 
bucurie cu gura luminată de mărgele de mar
moră albi ș curată ca soarele de-ți venea să 
sortai apa din gură. Ce frumoasă erai ! Dar altfel 
plingeai să noi ne bucuram de plinsul tău. Erai 
tmără și fecioară*.

Glasurile lor veneau gonite parcă din pereți 
de cg\*ernâ.  ștrangulate, zv icnite in clocotiri 
ușoare, ndămunte. I se părea că fiecare frunză 
e un izvor de sunete grave care se împleteau 
ca vocile madrigalului răminind deosebite fie
care. unele scurte și zvăpăiate altele mai dulci 
și lăbărțate, ca de doină. Freamătul lor atit de 
drag și liniștitor altădată, o istovea acum. Baba 
se simți dinți-odată obosită, tristă și deznădăj
duită. Vru să-i cuprindă pe toti. deodată, în 
bra*e,  să nu se mai dezlipească niciodată de ei, 
să Ii se împărtășească in tot si in toate, dar bra
țele ei apucară ceva cu neputință de apucat, ceva 
cu neputință de simțit în bătaia sîngelui, ceva 
care se mistuia lent, somnoros, ca lumina jăra
tecului. îi simțea ca pe niște dureri vagi, dos
pite în grabă, dureri care nu șovăiau să se pre
lungească la nesfirșit, și s-o înțepe cu fiecare 
clipă mai tare. Nu putea pricepe de unde putea 
să-i mai vină împăcarea in moarte fără să le 
simtă mai departe și mai departe harul șl dra
gostea și menirea în suflet. Mestecenii erau pen
tru ea aurul, smirna și tămîia. Și acum, pămîn- 
tul aruncat peste capul leprosuluL

Plecă hăbăucă, cu puterile cele de pe urmă In 
glezne. Ochii îi erau adînciți In hățișul gindu
rilor neguroase. în urma ei mestecenii se legănau 
tot mai încet pînă cind vîntul se opri de-a bi- 
nelea și totul rămase într-o nefirească tnmăr- 
murire.

Reotai
de poezie pafeioticâ

IntJniri
in jodetd Constants

TELEGBAME

labite șâ «lisate 
tawto*  PAUL CONSTANT.

Cu prilejul implinirii a 85 de ani de viată ne 
este deosebit de plăcut, conducerii Uniunii Scrii
torilor din România, de a vă transmite, din 
inimă, un mesaj îovărăsese de sincere felicitări, 
calde urări de sănătate și fericire, noi succese in 
activitatea literară pe care o desfășurau in slujba 
literelor române contemporane și a culturii uma
nist revoluționare din patria noastră.

La mulți ani !

Președintele Uniunii Scriitorilor 
din R. S. România 

GEORGE MACOVESCU

Stimate șl iubite 
tovarășe VLADIMIR CIOCOV.

Cu prilejul celei de a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, conducerea Uniunii 
Scriitorilor vă transmite un mesaj tovărășesc de 
sincere felicitări, calde urări de sănătate, viață 
lungă și noi succese în munca de creație literară 
și in activitatea obștei pe care le desfășurati. ca 
scriitor de limbă sirbă din țara noastră cu o sta
tornică pasiune și un sentiment puternic de de
votament pentru înflorirea culturii umanist re
voluționare din România Socialistă.

La mulți ani 1
Președintele Uniunii Scriitorilor 

din R. S. România 
GEORGE MACOVESCU

SPORT O victorie, o
• Un jucător care nu-șl uită promisiunile este 

Florin Segărceanu. Aflăm câ are 19 ani șl că a 
impresionat într-un meci de Cupa Davis în fața 
iugoslavilor Franulovici și Ilin. Chiar dacă valoarea 
celor doi adversari nu e de primă linie, un meci 
de Cupa Davis verifică foarte bine posibilitățile 
unul jucător dotat. Dacă ne amintim bine proba 
calităților lui Ion Țiriac jucător aproape fără nici 
o firmă pe plan european și mondial în acel mo
ment s-a făcut tot în jocurile de cupă. Seriozita
tea, tenacitatea și calitățile Iui Florin Segărceanu 
au impus spectatorilor iugoslavi și jucătorilor, co
legilor de echipă și specialiștilor. Ceea ce nu e 
piAtln lucru. Cînd spunem că nu și-a uitat promisi
unile ne gîndlm Ia unul din turneele sale ameri
cane de acum cîțiva ani cînd numele său a apă
rut acolo unde nu apar decit finaliștii.

B Chiar dacă membrii altor redacții TV ar putea 
reacționa Impreviiibil nu vom ezita să considerăm 
aici drept un reporter TV exemplar pe C. Țopescu. 
N-am scris reporter sportiv ci reporter TV. pentru

Metaforele munții
Unoarc p*g.  j

ut- Blrrra. in cwgetul nostro, in dipa aceea, 
tar*,  a vditift a pagină de literatură. 
Mcsoborete aaimcii. ictrupaie in liniile ele- 
MMei Ttorri*  na to ^netele zvelte și îndrăz- 
ete ote edifiaitar inAmriale ci culturale au 
XW ia adtoi fiecăruia dintre noi. cei prezență 
i s aaasM ta realitatea argețană, idei
t var Arvaă. mai devreme &iu mai tirziu. pe- 
= ăe carta, nvmoe ale trecerii noastre prin

pe hiiOuil i —i surprins emoționindu-se la au- 
zaa! cnrinletar despre dezvoliarea acestor locuri.

•e *P«Be dm teimi gindite și păstrate In 
i. Toate acele cmrinse p cifre, unpresio- 
; prm dbme&sixmea mărturiei pe care o con-

Mi-an tnnărn colegii, unii dintre ei veniți 
pentru prime dată in Pitești, și parcă auzeam 
— venaăihtl ecou al metaforelor munci) c® ni- se 
infăpsaa — metaforele cărților ce se vor scrie»..

Si m dipele acelea, ca și in cele cind desci
frau cu sxrfleiul poezia muncii celor de la în- 
trenrinderra de autoturisme, am ghidt în pri
virile fiecăruia dintre ct veniți la izvoarele ar
te l aoMa teamă — aceea ce poate da aură vi- 
•art — că metaforele turnate in plumb nu vor 
pul La reda ochilor ce nu s-au putut înfiora la 
ora aceea de frumusețe adevărata măreție a me
taforelor muncii—

La izvoarele creației
Urmare din pag. I

lai Țugui. Dragaș Virol, Violeta Zamfirescu, 
Haralamb Zincă au fost primiți de tovarășul Ion 
Sirini. prim secretar al Comitetului județean 
Argeș al P.CJL. care a făcut o amplă prezen- 
lare a dezvoltării economice și sociale a jude
țului. George Marovescu a relevat importanța 
muncii scriitorului, aprecierea de care se bucu
ra această muncă din partea oamenilor muncii, 
a tuturor cititorilor. Dincolo de cuvinte se află 
o trudă de multe*  neștiute nopți și zile, de acu
mulări latente, care se rotunjesc in operă.

întreprinderea de autoturisme Pitești, una 
dintre marile platforme industriale ale orașu
lui și ale țării, cu peste 22 000 de muncitori, a 
fost in continuare geheroasa gazdă a scriitori
lor. Aceștia au avut posibilitatea să vadă la 
lucru oameni tineri, care minuiesc cu dezinvol
tură și orgoliu o tehnică înaltă, care fac să iasă 
din miinile lor produsa competitive pe piața 
mondială. Cei prezenți au avut posibilitatea să 
constate încă o dată că impresionante nu sint 
numai platformele industriale, combinatele, uzi
nele, cit mai ales modificările structurale trăite 
de oameni, de cei care pină mai ieri s-au nu
mărat printre cei care smulgeau pămîntului re
colte și care astăzi asimilează o nouă scară de 
valori, specifică epocii noastre. Contemporanei
tatea, cunoscută atlt de bine de oamenii con
deiului, are nevoie în continuare de a literatură 
pe măsura ei, de o literatură pe care sînt che
mați să o creeze scriitorii de azi și de mîine. 
Aceasta a fost ideea centrală a dialogului pur
tat de piteșteni cu oaspeții lor, în sala Palatu
lui Culturii. Argeșul contemporan, s-a apreciat, 
are nevoie de o viață literară pe măsura trans
formărilor trăite în ultimii ani, de o literatură 
care să-i sintetizeze experiența cu valoare de 
unicat. Tabloul literaturii argeșene contempo
rane s-ar diversifica și s-ar completa printr-un 
mai profund proces de cunoaștere al acestei 
vieți. De asemenea, statuarea oficială a activi
tății scriitorilor ar căpăta astfel girul profe
sionalizării, precum și un plus de adecvare. Re
zultatele notabile de pînă acum — existența a 
numeroși membri ai Uniunii Scriitorilor, a al
tor autori afirmați în ultima vreme — creează 
premisele pentru o mai bogată activitate vii
toare.

întîlnirea inițiată de Uniunea Scriitorilor a 
constituit pentru oamenii muncii și pentru crea
torii de literatură din Argeș prilejul unui dia
log viu despre rosturile creației, aici, la con
fluența cu viața, cu munca pentru țară.

rachetă, un reporter
că modul de a Înțelege și a acționa pentru șl pe 
micul ecran al lui C. Topesau ar putea fi urmat 
și de reporterii altor specialități. Ne gîndlm chiar 
la emisiunile culturale cărora prin promptitudinea 
informației, obiectivitatea selecției, precizia comen
tariului, emisiunile de sport le-o Iau înainte. Orice 
eveniment important sportiv nu scapă reporterului 
C. Țopescu, în funcție de mijloacele acestei emi
siuni. Ocazia odată pierdută, evenimentul e subli
nia! cu alt prilej 1ntr-o retrospectivă. Cărțile des
pre sport sint înfățișate prompt, obiectiv, cu pro
pozițiile informative cele mal nimerite la puțin 
timp după apariție. Marile evenimente sportive 
sint urmărite eficient și știrea cea mal proaspătă 
e oferită pe loc, cit mai repede amatorilor. Etc. Ce 
departe e concepția retrospectivelor sportive de 
concepția care s guvernat recentele bilanțuri lite
rare ale TV. Să propunem trecerea Iui C. Țopescu 
Ia emisiunile culturale T

Discobol



Embleme ale^ tttiiVefsalității
r -------------

ACTUL V

O răspintie

PEER : Ehei. Peer, n-ai ajuns Inc* niciodată r* 
acuma ! Acest mulțumzțtf-te ți-« «lat 
de grație. Barca ta a Început să ia ap*_ T: - 
buie să te agiți de o epav*. Om_ •<>*»-■ 
să nu fii confundai cu ahe sf*rxm*taan ’ 

TURNĂTORUL : (il opretttl. El Peer Gyrr.. 
unde ți-i certificatul ?

PEER : Cum, am ajuns la răspântie ’ Așa d= 
repede !

TURNĂTORUL : Citesc pe fața ta ca tafr-e carte. 
Știu ce înseamnă

PEER : Vezi tu. chestia e ran *-j mai
vreau să fiu eu însumi. Dovada «■ Ii gi«rif 
de găsit. Părăsesc aerast* tapară a ttrsu-j- 
nei. Adineauri ins*, cum mergeam pe «Miau, 
mi-am simțit o greutate pe consimți, 
mi-am zis. tu tot ețli dd mare o*e**o*-.

TURN ATORLL : He bei - Ial*-ne ajunai de unde 
am ptecat.

PEER : Deloc ! Spun un mare pheăsof. sa -i-------
in fapte, ci in rfnd h vorbă. Am dos 1- 
străinătate o viața mî-mai*.

TURNĂTORUL : Se poale, dar eu a* vrac «a 
certificat.

PEER : Foarte bine I Mai aeordă-nh srs^.-

HENRIK 
IBSEN PEER GYM

1

In traducerea lui 
AL. PHILIPPIDE

mic termen. Am să cam 'js preot. y* aaă 
spovedesc repede fi aa s*-fc «mac o tofî - 
in regulă.

TURNĂTORUL r Dac* nu-o «torx e rf» to
să scapi fără a* mai fia to^sL. 
tul meu...

PEER : Aș ’ E un dociawnt vert*. «tes'rf-
Datează de la o eț*x4 ta cwte dncess « 
viață searbăd* ți kntț*. paczad pe 
și crezi nd in destin. Așadar. -=- ăa_ •«* Z

TURNĂTORUL: Da. dm_
PEER: Haide, dragul fii om de awtoto.

Fără îndoială că a-ai pn? Mrtt & '
E așa de bun aerul pfm hm*. «*-». țr: 
dă viață. ,.Se moare rac prm ng to amiF’i 
cum zicea preotul țkn A?1

TURNĂTORUL : Bine, fie • P5=5 La pna ito> 
pintie ! Dar nu mai depute—

PEER : Numai să găsesc un preot, ctaor fir 
duce in foc ca b*-1 găsesc '

Un drum

PEER : „Asta poate că toc a*.«.*es-« la - » r- 
cea Esbing. culegi nd tm naaăof Wdte Cse 
ar fi putut prevedea că are to w* : n 
am să fiu salvat de proprate arie ppra'» ? 
E drept, ins*, c* n-am oyaa^aa mtt icv 
Am căzut din fintmă m Iar. N-ar» * toc» : 
„Atit timp dt este viată, este 
mingii cu gindul acesta.

(Un persosnaj slab. la coafam toi
repede pe dram, ea o ptosd pe ■■r^i

PEER : Cine vine ? Un preot «■ o plasă ? TI—hW. 
sint un alintat copil al «u—wi * B»ă «eon. 
domnule pastor ! E drumul rău. - - . *»• ' 

SLABUL .* Da. așa e. Dar c* am tod oa — 
un suflet ?

PEER : A ! S-a prezentat vre-on easAdr 
cer ?

SLABUL : Nu. Sper ci va h— drv—cri*toi 
PEER : Îmi dați voie, d-le Pastor, ri vi 

puțin ?
SLABUL : Cu plăcere. Tov*rh«sa țrr

place.
PEER : Am ceva pe inima 
SLABUL : Bun ! Descarcă-a 
PEER : Vedeți in fața -- 5—

corect. Am respectat UjLa wjar
N-am stat niciodată la inctoseare. S» se- 
timplă totuși oteodat* c* »iara te iScsz: •* 
greșești.

SLABUL : Vai ’ Asta se «Jir oi
buni.

PEER : Ei bine, fleacurile astea-,
SLABUL r A ! Nu suit deat '
PEER: Da. n-am pr^ct-iat •ues-'-raa*'- 3

stil mare.
SLABUL .* în CmmS» marT3. w— fryi '■

in pace- Pare că ses ato*. jc
la miâr.S3e sri?. -wztJ Îs? efc ?

rrr». Vnghiu» b—«s—i a
CLASUL . An^ie te —B la pg— 
rriiM : (ca sa pr>Q BM ptoa—e 1 
SLABUL tahf pi— «ă o«B ch 
Pf£B .* (arafiadv-n &****•• Ab & 

ley preot S tetă ama r* —a 
cu atM —— tone ! Qnd ri • 
<ea —are. M • In pe la harta 
•â vorb—*1 ca nepsa torrt ca

SLABUL : tM-ad a— T toa 
prvjudartțL EL Pa<— —e«. I 
ww» ? Xawtr ta-oi <*-«m art ( 
putere. 5* —h pta—m <art 1 
NwU poci Pdttpa cr pr—< « 
Miepe iraoiacțat, otd m sOsi 
tM, rite unul

SLABUL : Ba nu * Dnnc«r.v«_ Au 
răi c* ondnd. Cei mat ««iți —n: hs 
topit ți turnat din ooa

PEER : Da. Mi ■-« vorfart deja <*• Să
drept, rinar asta m-aAaee la

SLABUL : Vorbește fără frică.
PEER : Dacă nu-i iuduoeL — Treats* . 
SLABUL : S* ai locuință aparte, du ?
PEER .’ Ai ghidL
SLABUL : O locuință bine Încălziși ?

T

Ca aa te pto

&

SPECTACOLUL LUMII
văzut de loan Grigorescu

m al nalte măria rii daeti- 
nrntarr. era anal mara 
parte dintre ele ana iad să
rad* de ima înrola lu

mina tiparului, privind biografia lui 
AL Pkilippide, se află io foodurile 
M rated iile de la Arhivete Stalului 
lași. Ole mai vechi dintre ele au 
ea ahtert anii de stadiu, la Liceul
Saiiomal si ta F arai tei ea de drept a 
Lnivenităiii dtn Lași, in arhiva ul
timei aflmdmse ți de-arul de licen
ța a| ■■etataL De un interes aparte 
ne haruri mnâ. așa dupd mm ară
tam reeem intr-ou articol apărut in
pngiailr revistei ..Manaseriptum*' 
țar. 3 t9T9|. traducerile pe core Phi 
lippMe le-a f*rat. in perioada Inter
belică. pentru Teatral Națtoeal din 
lași. Manu-CTisele areMor larrări, 
ia n^măr de șapte, deși duaă ialor- 
matide oferite de puMieistăra eparii 
*i precramele teatrale ar trahei *i 
fie mal multe, sim tălmăciri din
ap era dramatică a lui bhab i ipe ara. 
le-Miac. lhsen. taoiiu Boilaod. 
Maeirrlink. Hascariewer. Paul G*- 
r*My si Bateri Spctoer. O parte 
dimra ele au fost iiUinftu» d* 
actorii teșeai. Așa v-a Mămplat m

Minna von Barnheim de Lessing, 
Burghezul gentilom de Moliere — 
al cărei manuscris n-a fost găsit 
încă —. Un domn bine de Hasen- 
clever, Dacă aș vrea de Paul Ge
ralds* și Robert Spitzer sau Neguță
torul din Veneția de Shakespeare. 
E sigur că și celelalte traduceri au 
fost aprohaie de către Comitetul de 
lectură al Naționalului ieșean pen
tru a fi puse, in scenă. Principalul 
argument care susține afirmația 
noastră ar fi că toate paginile ce
lorlalte manuscrise poartă pe verso 
ample indicații de regie.

O cercetare atentă a acestor ma
nuscrise, știute fiindu-ne cunoștin
țele solide ale poetului in domeniul 
literaturii universale ca și calitățile 
sale inegalabile de traducător, ne-a 
convins că avem în față o parte din 
cele mai reușite tălmăciri ale lui 
Al. Philippide. care pot sta alături 
de volumul Flori alese din Les 
f'eurs du mal puhlirat in 1934. Una 
dintre ele, care întrunește toate ca
litățile unei frumoase transpuneri, 
e«te piesa de teatru Peer Gynt de 
Henrik Ibsen. Deși nu cunoaștem 
cu exactitate tind a fost tradusă, nu

este exclus ca ea să fi fost oferită 
Naționalului ieșean in preajma 
anului 1928, cu ocazia sărbătoririi 
centenarului nașterii marelui scrii
tor norvegian, mai ales că, un an 
mai tirziu, in 1929, s-a întâmplat un 
lucru asemănător. Cu prilejul bi
centenarului lui Lessing, Iorgu Ior
dan, director al Teatrului Național 
din Iași la acea dată, a susținut, in 
fata auditoriului, prelegerea despre 
rolul lui Lessing in literatura 
universală, după cum ne informea
ză programul spectacolului, prele
gerea fiind urmată de Interpretarea, 
de către actorii ieșeni, a piesei 
Minna vor Barnheim, in traducerea 
lui AI. Philippide.

Revenind Ia Peer Gynt de Ibsen, 
din care publicăm acum cîteva sec
vențe, sintem convinși că atît fru
musețea piesei, cit șl a traducerii 
vor fi argumente convingătoare 
pentru ca tălmăcirile lui Philippide 
din dramaturgia universală să fie 
strinse intr-un volum. Ar fi și un 
pios omagiu adus distinsului poet.

D. Ivănescu
K.

•per—. C— rwctiveto. padoatâ c4 site 
•c—ame*i« dh tw teetofte «A le «ervețlL 
f—*L arC eepa p ta atrtod sa operraxă

slam Av h—a saT» ea 1* damna*te. p»

te fi dr ăâhsa Cjri p<—Rl 
FBBB > « rn • faRpuOa at rărri ritf»M na-

SLABIL A *» «om» Gymu
P£X» P*ur *•* ’ V*%ăitcă sce*i

K-4S: I A * A» 4*1» «cu «aT- -
Se.* * de -acredere, acest domn 

Qp— *

Munch : „Strigătul-

PBBB • M-aas intUmt dedt un fotograf ambulant. 
TUAKATOBLL. N-a— ce-p toca Termenul s-a

PTî-3 S-i «irțrt tec. Sproase a moarte. Auzi

TURNĂTORUL: Ntl Sa* dopotrie de utrenie 
-* : i * r*xr;r4 ca Ce-i lu«lna aceea?
T F-NArOF.! O F-m -.«re. isîr-o căsuță.
PUR Ce t ?
?Ta.VArO^t L o tesew care ^ntă.

Cenușa z-a

păsării Fenix
Cind am revenit pentru prim* dată, 

după o absență de aproape dou* de
cenii, la Varșovia — oraș jn care timp 
de doi ani (1956—1956) am lucrat ?s) 

calitate de corespondent de presă — am fo»i 
șocat de un lucru : locuri pe care le știam bine, 
case cunoscut^, clădiri unde intrasem de ieri ae 
ori și, nu o dată, in visele mele de peste timp 
le ,,revăzusem“, mi-au apărut de nereranoscat. 
Mi-am zis atunci că uitarea ar fi de vina, c* 
imaginile reținute de 25 de ani nu mai puteau 
fi aceleași la 45 de ani. deși totul era acolo, stră
zile, casele, mulți dintre prietenii pe care H re
găseam cu virsta adăugită punindu-mj cu chi
purile lor, in față, oglinda propriei mele deve
niri, dar mai era ceva ce nu puteam pricepe : 
Copacii. Crescuseră copadi. După secerișul de 
foc, al războiului, care dobori se odăi* cu ora
șul și podoaba lui verde, atunci, in anii de de
mult, cind Varșovia se ridica din ruine ca o pa
săre Fenix ce se reîntrupa din propria-i cenușă, 
copacii de azi erau doar niște puieți. cu cîteva 
cercuri anulare dind ocol inimilor lor vegetale, 
în tulpinile ce trebuiau ocrotite de buldozerele 
constructorilor prin ingrădeli meșterite din ta
bla butoaielor de smoală folosită la asfaltarea 
străzilor. Erau abia plantați, firavi Inc*. încer
cați ca o promisiune care cerea mult timp pen
tru a se arăta înfăptuită, fragili și piperniciți 
așa cum fuseseră transplantați din tinerele pe
piniere. Tei cu coroana rotată, castani ce făgă
duiau candelabre de flori, oțetari crescuți pe
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to.
PEER <5-s—dr raheaSL Q—wiăi mă to- 

—r=. e aeetow (Se sprrțtej. Na 1 E
pr«a esame uraoraure sa te mitra arac* țj 

»*■ • (Facr etorc păți p oprey^ 
«xa wxl Fă neDejvuL zi«a Cixtrt î 
(A«radă cxateeW care ta cobMj. Jiu.

<tota asta ats că —erg dreps nutate, on
or? ar fi Timf :

REVISTA STRĂINĂ

DB M DMM liWRr- L>«
*W OTMMVW «MDA «rw «MM* 
h «dm ttoDADtofi hSEpr* derroi-

R r»"rtf lat Goatc*
to» «-AflBteM tearaw Mavm »xtr>or-

ătoA rtoA f mm m hD Mkweswvi D M -flair al tea 
^rtarr rar «m» to «mM» «motML Ceea e» avi»

■D» taaarto poaa» «*-« ta ei bm «Md*
• «a Mm « oxhvcAtodj d« oarwcwT**

(Aleargă către casă. In aceeași clipă Solveig 
iese, in haine de duminică, ținind. in mină 
o carte de rugăciuni învelită intr-o batistă. 
Cu un baston în rrAnă).

PEER : (lăsîndu-se pe treptele casei). Vorbește 
și spune deslegareâ păcătosului '

SOLVEIG : El e ! el e ’ Binecuvîntat fie Dom
nul ! (Bijbiie in semiîntuneric ca să-l gă- 
seascăL

PEER : Plinge-te 1 Spune-mi greșalele și păca
tele mele !

SOLVEIG : Nu-ți cunosc nici o greșeală și nici 
un păcat, dragul meu.

TURNĂTORUL : (in dosul casei). Haide, Peer, 
mărturia !

PEER : Spune tare tot răul pe care l-am făcut ! 
SOLVEIG : (s-așează lingă el). O, tu care ai fă

cut din viața mea un cintec de dragoste ! 
fii binecuvîntaL că te-ai întors lingă mine. 
Și binecuvmtată fie duminica sfintă care 
te-a adus !).

PEER : Vai 1 sint pierdut !
SOLVEIG : Este cine să te ajute !
PEER : (schimbindu-și gindul, rîzind ușor). Da, 

pierdut, afară doar dacă nu știi tu să des- 
legi o ghicitoare.

SOLVEIG : Spune.
PEER : Da, am sa-ți spun ! Ascultă ! Poți tu 

să-mi spui unde a fost Peer Gynt de cind 
nu l-ai văzui ?

SOLVEIG : Să *pun unde a fost ?
PEER : Da. unde a fost el, așa cum l-a însem

nat Dumnezeu cu pecetea predestinârei, așa 
cum s-a născut, din gindirea divină ? Poți 
să-mi spui ? Dacă nu, trebuie să mă întorc 
iar de unde am venit, să intru iar în ceață 

SOLVEIG : (surizind). O, ghicitoarea e ușor 
de deslegat.

PFER : Atunci, spune cum crezi ! Unde am fost 
eu însumi, in plinătatea și adevărul meu 2 
Unde am fost eu, așa cum m-a însemnat 
pecetea divină ?

SOLVEIG : în credința, în speranța și In dra
gostea mea.

PEER : (tresărind). Ce spui tu ? Taci ! Nu sint 
dedt vorbe alintătoare. Tu vorbești de un 
copil care nu trăiește decit in tine, care nu 
există decit prin tine, care n-are decit mamă.

SOLVEIG : Chiar așa este, e copilul meu. Dar 
oare n-are tată ? Da 1 tatăl lui e acel care 
iartă. înduplecat de rugămințile mamei.

PEER : (iluminat, exclamă). Mama mea ! Soția 
mea ’ O Fecioară fără de prihană 1 Ascun- 
de-mă, ocrotește-mă Ia pieptul tău !
^Cad# ld picioarele ei, cu fața pe genunchii 
ei. Laapd pauza. Răsare soarele).

SOLVEIG : (cinti încetișor).
Copilul meu cel drag, adormi ușor, 
Eu te voiu legăna încetișor.
O viață-ntreagă vom ră mi ne-așa. 
La sinul meu ocrotitor vei sta, 
Si somnul dulce va veni tiptil.
Ce Ixuiă-i viața, dragul meu copil 1 
Pe mima mea pleacă-ți capul obosit. 
Și-așa pe nesimțite și viața s-a sfirșit...

Vocea turnătorului (in fundul scejtei).
Ne vom intilm La prima răspintie, Peer. 
Vom vedea noi I Atîta iți spun.

SOLI EIG : (cintă mai tare, scăldată-n soarej. 
Copilul meu cel drag, adormi ușor, 
Eu te voiu legăna încetișor...

SFIRȘIT

•oi- • dinții muzician care vroia In mod exclusiv 
K* -pr«:r.te- muzica șl care prin personalitatea sa a 
c~e*i tipol profesional al șefului de orchestrâ mo
dera- (Uwe Kraemer).
• vdacy cabbot este □ scriitoare ce a debutat 

ea romancier* ji a evoluat spre scriitura numit* in 
mod curent ..non fiction-. In ultimii ani s-a dedicat 
vubicctetor psihologice, pe linia cercetărilor com- 
portamentiste. pe care le trateazâ într-un Mii sim- 
p - pe gustul marelui public. In cărți de tiraj 
!o«.-t larg. Lucrarea Inimi frlnte, dincolo de titlul 
«rțor faci, ae refer* la dificultățile psihologice cu
rente tu societatea americană, propunind soluții șj 
oferind o perspectiv* de depășire individuală a 
impasului sufletesc.
• antologiile continuă să fie in atenția citi

torilor |1 a criticilor din țările cu veche tradiție lite
rar*. oreani2md materialul pe criterii tematice și 
oferind posibilitatea estimării mal exacte a mijlea- 
r-lcr de expresie. Una dintre cele mai citite in co
legii și universitățile americane se intitulează : 
Folosirea imaginației, referindn-se la modul cum 
pot n organizate elementele imaginative pentru a 
întări forța expresivă a materialului literar. Extra
sele numeroase din literatura clasică șl contempo
ran* adaugă un farmec și o savoare indiscutabila 
prospecțiilor pe care le realizează analizele propuse.
• ELEGIILE NORDICE ale Anei Ahmatova con

stituie poezii dintre cele mai populare în statele 
Unite ale Americii, unde cunosc versiuni nume
roase, circuited prin periodice, interpretări variate 
și referințe concrete la text, care tind să explice 
aluzii șl sintagme ce păreau să albă numai un con
ținut figurat. Materialul cu încărcătură biografică 
este extrem de semnificativ, făcînd apel la eveni
mente petrecute cu multi ani Înainte de redactarea 
finală a poeziilor. în perioade dificile ale vieții 
poetel. cu osebire cele legate de dragostea șl sepa
rarea Annel Ahmatova de criticul Panov, a cărui 
elegie constituie, după opinia Lizei Tucker, una din 
splendidele poezii de dragjste ale acestui secol.
• ..MOZAIT-L’L DE PE CHAMPS ELYSEES“, fi 

numea Rossini pe Jacques Offenbach, al cărui cen
tenar de la moarte este celebrat prin spectacole 
numeroase șl articole în presa de mare tiraj. Un 
critic muzical cu autoritate notează : „Cind este 
vorba să celebrăm un exenlment. trebuie să fii loial 
ru cel pe care-1 onorezi : Offenbach n-a știut să se 
detașeze în mod total de moștenirea sa culturală, 
dar a putut să o tină la distanță, arătlnd prin mu
zica sa r* nu este doar o expresie a timpului." 
(Alphons Sllbermann).
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