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A,

Vă urez vouă, întregului tineret, tuturor co
piilor patriei noastre, succese tot mai mari în 
muncă, in învățătură, în însușirea minunatelor 
cuceriri ale geniului uman I Să fiți și să rămî- 
neți întotdeauna revoluționari, în tot ceea ce 
faceți I Fiind revoluționari, să fiți întotdeauna 
de partea dreptății, egalității, păcii, a socialis
mului și comunismului !

NICOLAE CEAUȘESCU

Manifestul
de conștiință al 
tinerei generații
S-au desfășurat, In săp- 

■tâmina aceasta, lucră
rile Forumului tinerei 
generații. Milioanele ce 

copii și tineri din România 
și-au trimis delegații pentru 
a-i reprezenta in fața patri
ei, a partidului, la acest ceas 
înalt de istorie. Și gindul 
lor, voința lor s-au reverbe
rat in gindul și vrerea țării 
prin cuvin te le-flacără, pr<n 
euvintele-aripâ rostite la 
deschiderea Forumului de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 

Bărbatul a cărui viață și 
luptă se identifică deplin cu 
idealul de unitate., indepen
dența și demnitate al po
porului român, cu spiritul 
viu ai permanentei vîrsle 
revoluționare ne-a vorbit 
despre tinerețe ca spațiu ai 
dăruirii și frumuseții de cu
get, al romantismului și fap
tei lucide, ne-a vorbit des
pre noi înșine, despre ros
turile adinei prin care ne re
cunoaște și ne înalță pămin- 
tui nașterii noastre. Cuvinte 
de fierbinte încredere în ti- 
năra generație a țării, o ge
nerație care a crescut _ sub 
semnul luminii, dragostei și 
libertății, o generație care 
face din prezența sa în lima 
întiia a construcției socialiste 
a țării un act de conștiință 
Si de devotament unanim. 
Ca în atîtea alte rindun, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a spus că patria de astăzi, 
așa cum o cunoaștem, cum 
o ’iubim, cum o zidim, . nu 
este un dar al soartei și al 
intîmplârii, ci un rod 31 
muncii noastre unite căreia 
avem datoria supremă de a-i 
adăuga, cu fiecare clipă, cu 
fiecare gind. cu fiecare om, 
noi împliniri șî frumuset’- 
C.ă fiecare palmă de pămnil 
românesc a fost stropită cu 
singe și s-a hrănit cu truda 
și cutezanța unui neam în
treg, că acest adevăr puter

nic nu dă nimănui dreptul să 
se considere un profitor pa
siv și leneș, un spectator la 
istorie, că a fi tinăr astăzi 
înseamnă a continua să con
struiești, cu toată ființa, cu 
sacrificiu daca este nevoie, 
înseamnă a înțelege că ro
mantismul revoluționar este 
suportul de frumusețe și de 
puritate al vlrstei și al spi
ritului nostru. A te bucura, 
cu toată inima de viață, dar 
a ști să dai, in același timp, 
vieții, măsura faptei tale. A 
trăi total, clocotitor, intr-o 
țară liberă care aspiră prin 
Uit cc. .se gindcflte și se În
făptuiește in ea, la viitor, la 
progres, la omenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a vorbit de la tribuna 
Forumului tinerei generații 
despre grija mare a lumii, 
despre dorința mare a lumii, 
ije-a vorbit despre pac*. 
Acum, cind echilibrul vieții 
este greu încercat de invazia 
sumbra a armelor, cind se 
uită lecțiile triste ale isto
riei și se flutură cu obstina
ție dreptul forței și strate
gia amenințării.

Președintele României so
cialiste, marele om politic al 
contemporaneității, recunos
cut în întreaga lume prin 
lupta și opera sa dedicată 
păcii și colaborării între po
poare. ne-a vorbit nouă, ti
nerilor, despre singurul drept 
care exprimă esența umană, 
despre dreptul la viață. Che- 
mindu-ne pe noi. tinăra ge
nerație a României, și prin 
noi. pe toți tinerii planetei, 
la lupta pentru afirmarea a- 
cestui drept fundamental: „în 
actuala situație internaționa
lă. foarte încordată. lupta 
împotriva politicii de război

N. D. Fruntelată
Continuare în pag. a 2-a

Două victoriiPatria

pentru 
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afir- 

națio- 
român

„In mai cind rozele-nlloresc' 
Pămîntul se rotește iară 
Către semințe ce-ncolțesc 
Tinjind înalta primăvară

CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Un eveniment
care a hotărît istoria

poporului nostru
unui dooor eve
nimente care in- 
truchipeazâ in 

perioade istorice scurte 
năzuințe, idealuri secu
lare $i care permit, dato
rită înfăptuirii lor in 
sensul progresului social, 
jalonarea marilor coordo
nate ale viitorului. Un 
astfel de moment de răs
cruce a avut loc acum 59 
de ani. cind Partidul So
cialist din România s-a 
transformat in Partidul 
Comunist Român.

Partidul Comunist Ro
mân, moștenitorul celor 
mai luminoase tradiții re
voluționare de luDtă aJe 
poporului nostru, ale miș
cării muncitorești si so
cialiste. a înscris în isto
ria României din momen
tul făuririi sale un nou 
curs pentru întreaga dez
voltare economică si so
cială a tării.

*
al XIX-Iea 

acea perioadă 
a istoriei noas- 

de 
în

Partidului
Tu finer «ști, Partid al vieții noastre.
Al vrerilor eterne românești I 
Cu cit sui trepte tat mai multe-n virstâ, 
Cu-atit mai mult mereu întinerești.

lumina la strălucitoare, 
părinte drag,

Ne dai 
Ne ești .
Prin cel care l-ai pus 
Ne ești și braț adine

sfătuitor, 
in fruntea țârii, 
ocrotitor.

te știe,Numai acela care nu
Nu te cunoaște cit ești de frumos, 
Cit ești de bun atunci cind e nevoie 
Si cit poți fi de drept și omenos.

Tfecind prin foc, purtind in vreme lanțuri. 
Ai învățat s-ajuți neobosit
Și de aceea ești și-atît de-aproap«
Și ești șî-atît de arzător iubit

Starea
de tinerețe

„In mai cind ro-zele-nfloresc" 
C’opaciu-nalt patria sfintă 
In seve noi ce-ademenesc 
Dragostea noastră ne-ntreruptă

-w-y-* 5 întrebam, urmâ- 
V ■ Prind lucrările Fo- 
* * rumului tineretului 

român, cum oaie 
s-ar putea, vorbi despre ti
nerețe altfel decît au făcut-o 
delegații participanți, dele
gați veniți din toate colțurile 
țării cu mandate încredința
te de milioane de tineri... O 
imagine vie, emoționanta, 
încărcată de mărturiile de 
conștiință ale tinerilor de azi 
ai patriei ; o imagine a cărei 
frumusețe trebuie negreșit 
căutată in frumusețea inte
rioară a celor ce au garantat, 
cu adevăr, reușita acestui 
mare eveniment național : o 
imagine necontr.afacută, re
confortantă. intr-adevăr, a 
uriașei descătușări a spiritu
lui ținăr, revoluționar ; o 
imagine vie, tonică, pe care, 
mărturisesc, tn!î așteptam s-o 
găsesc aici, in marele forum.1 
ea însăsi suficientă pentru a 
vorbi despre izbinzi, îmoli- 
niri, responsabilitate, anga
jare ; o imagine a înaltei, 
datoțli, morale și patriotice a 
tinerilor de azi ai țării ; o 
imagine...

Iată, ipostaze (citeva din
tre atîtea și atîtea posibile, 
adevărate. ■ specifice aspira
țiilor generației tinere) ale 
unei, in definitiv, singure- 
imagini : starea de conștiin
ță a tineretului român. Sta
rea de angajare plenară, de 
profundă și responsabilă a- 
deziune a tinerilor la istori
cele documente adoptate de 
cel de-al XII-lea Congres al

partidului. Pentru că, iată, 
tinerii au fost chemați sa 
dezbată, să hotărască teme
iurile devenirii lor, legate 
indisolubil de temeiurile de
venirii întregului popor ; e: 
au venit în forum ca purtă
tori de cuvînt ai milioanelor 
de tineri, reprezcntînd însăși 
ideea spiritului revoluționar. 
Aceea de a răspunde încre
derii cu care au fost inve«- 
tifî. de a milita, alături de 
întregul popor, pentru a da 
viață documentelor adoptate 
de comuniști, documentelor 
adoptate de Congresul tine
reții.

Nu m-aș putea opri acurn 
asupra tuturor mărturiilor 
ce au fost depuse de la tri
buna forumului ; nu s-ar pu
tea epuiza. în cîteva rinduri, 
analiza responsabilă — cri
tică, atunci cind a fost ca
zul — ce a caracterizat lu
crările Congresului.

Ar trebui un icintec încă
pător — cum spuhea poetul, 
și totuși, n-ar fi îndeajuns 
pentru a cuprinde, pe de-a- 
ntregul, acordurile acestui 
tulburător poem al tinereții, 
în locul metaforelor au fost 
preferate faptele — fapta 
deci, o concludentă metafo
ră ! —, în locul expunerilor 
au fost preferate, cum zi
ceam, analizele lâ obiect, 
responsabile. Pentru că, a-

Viorel Sâmpetrean
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„In mai cind rozele-nfloresc" 
Se viniur lamuri verzi de pace 
Copiii lumii se-nfrățesc
Și se-nfrâțește verbu-a face-

„In mai cind rozele-nfloresc" 
Partidu-și are sărbătoare 
Mănunchi de ani ce-alcătuiesc 
Conștiința clasei muncitoare

„In mai cind rozele-nfloresc" 
Pămîntul se rotește iară 
Către semințe ce-ncolțesc 
Tinjind înalta primăvară

.,în mai cind rozcle-nfloresc" 
Impunem vrerea aspră-a firii 
Nava speranțelor ce cresc 
In fluviul dulce-al omenirii.

Ion Andreiță

ntre evenimentele cu 
■ adevărat importante 
Male istoriei există o 

înrudire, a cărei na
tura o putem înțelege dacă ne 
raportăm la conceptul de dem
nitate umană.

Inițial, ideea de demnitate a 
fost legată de individ, timpurile 
moderne au fost insă martorele 
unei puternice afirmări a ceea 
ce am putea numi demnitatea 
grupurilor umane. Privită din 
acest punct de vedere, in care 
politicul fuzionează eu moralul, 
istoria ultimilor o sută de ani 
este revelatoare. O bătălie, că
derea unui imperiu, ridicarea 
altuia, o subjugare, o eliberare 
— toate sînt acte Dolitice de în
călcare sau de afirmare a dem
nității umane, a acestui ideal 
moral atoatecuprinzător. de 
care nu putem să facem ab
stracție, dacă voim să depășim 
viziunea simplistă a unei evo
luții istorice redusa la o infrun- 
tare mecanică de forie. 
pendență, suveranitate, 
gerea aservirii, 
fi ea — nume 
umane.

Evenimentele 
versam la 9 
din două distincte 
unei posibile istorii a demnită
ții umane. Primul ne privește 
numai pe noi, românii. La 9-1 
mai 1877, în sesiunea extraordi
nară a Adunării deputaților din 
București, ministrul de externe 
Mihail KogăJniceanu a rostit un 
memorabil discurs : ..Sintem In
dependenți, sîntem națiune de

sine stătătoare” a spus marele 
patriot. Iar apoi, in timp ce . mii 
de bucureșteni se strinseseră 
pe Dealul Mitropoliei, exnri- 
mindu-și adeziunea, s-a votat o 
moțiune : „Camera ia act tă 
rezbelul intre România și 
Turcia, că ruperea legăturilor 
noastre cu Poarta și indepen
dența absolută a României au 
primit 
urmat 
dovedit

Secolul 
a înscris 
minuriată 
tre moderne marcată 
momente de cotitură 
lupta pentru libertate si 
dreptate socială, 
scuturarea jugului 
nației Străine si 
marea drepturilor 
na io ale poporului 
cum au fost :«revoluția din 
1821 condusă de Tudor 
Vladimirescu. revoluția 
română de la 1848. unirea 
Moldovei cu Muntenia în 
1859 si cucerirea inde
pendentei depline de stat 
în 1877. în această perioa
dă a anărut pe scena isto
riei românești proletaria
tul. Pe măsura creșterii 
rindurilor sale, a trecut la 
organizarea sa profesiona
lă si politică. O retrospec
tivă asupra dezvoltării 
mișcării muncitorești din 
'•ara noastră evidențiază 

- Că în Drocesul de organi
zare orofesională. de in
tensificare si creștere a 
combativității mișcării 
greviste, a anărut mis- 
carer socialistă. Sinteza 
acestui laborios proces de 
dezvoltare a mișcării 
muncitorești, socialiste a 
fost realizată de C. Do- 
brogeanu-Gherea în lu
crarea : ..Ce vor socia
liștii români", apărută în 
18A6, care a fost de fapt 
primul program revolu
ționar marxist din țara 
noastră.

Idealul clasei noastre

Lumină pentru viața tuturora.
Ești col mai pur și cel mai clar izvor. 
Cel care bea din tine, dintr-odatâ. 
Devine, cit va fi, strălucitor !

Virgi! Carianăpol

muncitoare, organizarea si 
lupta la nivel national 
aveau să fie încununate la 
Congresul din 31 mar
tie—3 aprilie 1893 prin 
constituirea partidului po
litic marxist al proleta
riatului român. Crearea 
Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din 
România a intrat in is
toria tării noastre ca un 
moment care marchează 
înfăptuirea organizării po
litice a clasei muncitoare 
la scară națională.

în scurtă vreme parti
dul proletariatului român 
a înregistrat succese ne 
planul întăririi organiza
torice. al călirii ideologice 
marxiste, al creșterii in
fluentei In mase.

Legitățile dezvoltării is
torice imDuneau cu strin
gentă încheierea nrocesu- 
lui de formare a statelor 
naționale aflate sub domi
nația marilor imperii din 
Europa. „în mișcarea po
poarelor europene pentru 
autodeterminarea națio
nala si scuturarea domi
nației străirie — se arată

în Programul Partidului 
Comunist Român — se 
încadrează si lunta mase
lor populare din Româ
nia Si din celelalte terito
rii românești aliate sub 
dominația străină, pentru 
formarea statului national 
român unitar". în contex
tul primului război mon
dial. al prăbușirii impe
riului austro-ungar. al 
triumfului Marii Revolu
ții Socialiste din Octom
brie din Rusia s-au creat 
condiții pentru realizarea 
unor profunde transfor
mări social-politice, pen
tru constituirea unor noi 
state. Se adevereau cuvin
tele lui Fr. Engels care in 
secolul al XIX-Iea arăta
se : ..Dacă mîine despotis
mul din Petersburg ar că
dea. noimîine. n-ar mai fi 
în Eurona nici o Austro- 
Ungarie".

Conf. univ. dr. 
Mircea Mu$at

Continuare
în pag. a 7-a

confirmarea oficială". A 
anoi războiul, care s-a 
a fi o cauză a întregu-

Voicu Bugariu
Continuare în pag. a 7-a

I77T7 9 «Grădiște» - poem de
Lucian Blaga 0 .O temă a cri

ticii : Dacismul la Mihail Sadoveanu» de M. Ungheanu 0 «Fasci
nația originilor» de Mihai Coman 0 «Meleagul Daciei mitice in 
Memento mori» de Cristian Livescu. (in pagina a 6-a)

Inde-
______  resoin- 
de orice fel ar 
ale demnității

pe care le ani- 
Mai fac parte 

capitole ale

Centenar Arqhezi 0 Arghezi - inedit 0 .Mărțișor, 
de Gheorghe Pituț 0 Jurnal de poet : 

«Turn de veghe» de loan Alexandru 0 «intre imund și diafan- de 
Sultana Craia 0 «Spiritul dramatic» de Dan C. Mihăilescu 0 -Ochiul 
ciclopului» de Mariana lonescu. (In pagina a 3-a)

• ÎN ACEST NUMĂR : 9 Poeme de Gheorghe Tomozei și Ion Dodu 
Bălan * «Prima dragoste» proză de lirlian Neacșu • Cenaclul revistei 

«Luceafărul* * Atelier literar de Geo Dumitrescu

FLORIN MUGUR: „ULTIMA VARĂ A LUI ANTIM"

Interpretarea cotidianului
Ca și Dumitru Radu Popescu.

Teodor Mazilu, Radu Cosa- 
șa. Constantin Țoiu. Aurel
Dragoș Munteanu sau Geor-

Bâlâiță, Florin Mugur urmărește săge 
reconstituie in romanul Ultima vară a 
lui Antim, atmosfera morală din ..ob
sedantul deceniu". Similitudinea ține 
nu Intimai- de temă, ici -Și de atitudine, 
care' este în mod tranșant retrospec
tivă, , Cu alte cuvinte, departe de a-se 
adopta modul de înțelegere propriu oa
menilor epocii sau, cine știe, de a se 
alege un' unghi de observație atempo
ral, tot ce s-a întîmplat atunci este ju
decat din perspectiva de acum. Dat 
dacă La ceilalți prozatori interesați de 
investigarea unei lumi de care nu ne 
despart decît două sau trei decenii 
această atitudine are, în primul rind. 
o funcție justițiară, la Florin Mugur 
ea seamănă cu o înțelepciune tîrzie. 
amestec de luciditate, îngăduință și re
semnat amuzament.

Xu intimplător. romanul este con
ceput sub forma unor scrisori trimise 
de Alexandra Antim, un bărbat de 
cincizeci de ani, internat in spital, tî-

nărului Adrian Sterescu, descendentul 
unei familii pe care expeditorul a cu- 
noscut-c îndeaproape. Răspunsurile lui 
Adrian Sterescu nu sînt reproduse in 
carte, dar din faptul că Alexandru An- 
tim simte mereu nevoia să se apere 
înțelegem că ele conțin diferite acu
zații, fie exprimate direct, fie conver
titei într-o persiflare ceremonioasă. 
Spuneam nu intimplător, pentru că 
această formulă epică sugerează, fără 
îndoială, o încercare de dialog între 
două generații : cea care a făcut ex
periența respectivă șl acum se justifi
că și cea care cunoaște trecutul doar 
din relatările altora, puțind să-1 Ju
dece cu o intransigență specifică 
virstei.

Pentru a înțelege, deci, de pe ce po
ziție este analizată — sau numai re
prezentată — lumea de după război 
trebuie, în prealabil, să înțelegem prin 
ce se definește personalitatea ..marto
rului" Alexandru Antim. Tată întii o 
scurtă biografie schițată de 
„Am fost activist raional 
apoi poetul orașului, apoi 
adjunct al casei de cultură

el însuși : 
nefamilist, 
directorul 
(devenită.

după înscăunarea noastră, palat), apoi 
am încetat să fim activist raional nefa
milist, am încetat să fim poetul orașu
lui, am încetat în sfîrșit să fim și di
rector adjunct, am devenit salariat al 
întreprinderii 
nești...r ~

de transporturi orășe- 
Ca și personajele din cunos

cutul roman al lui Marin Preda, Ale
xandru Antim a fost, așadar, un risi
pitor, care a trăit ca și cum ar fi avut 
mii de ani de viață la dispoziția. El s-a 
lăsat dus de evenimentele din afară 
sau de propriile sale stări sufletești, 
curios mereu să afle ce se va mai in
tim pla. Aceasta nu înseamnă că i-a 
lipsit spiritul critic. Acum, cind își aș
teaptă sfîrșitu] in spttal și redactează 
scrisorile, el iși amintește senzația de 
sufocare pe care i-o provoca agresiunea 
uritului — de exemplu, exasperanta 
trecere in revistă a celor șaizeci și opt 
de tinere lipsite de talent și de grație 
care se înghesuiseră Ia un concurs 
raional de muzică ușoară — ceea ce

Alex. Ștefănescu
Continuare in pag. a 7-a



de la povestirile fan
tastice — în decor 
exotic — din Moartea 
măștilor (1971). deno- 
tînd o bună cunoaș

tere a procedeelor genului (și 
atit), tînărul Gabriel Gafița (la 
apariția primului volum avea 
19 ani) trece fără tranziție la 
proza comportamentistă cu ac
țiunea in actualitate, in roma
nul, distins cu premiul U.T.C. 
Lumină pentru cei singuri 
(1975). Deșfășurat în mediul 
studențesc, romanul aduce în 
prim plan pasagera criză de con
știință a personajului central, 
declanșată de moartea (acci
dent ?. sinucidere ?) unui coleg 
și prieten al acestuia. Situația 
permite reconstituirea eveni
mentelor anterioare, în vederea 
aflării unor justificări conjunc- 
turale, care să anuleze incioien- 
tul complex al culpabilității, ce 
amenință, pentru o clioă. echi
librul mediocrei conștiinței a 
lui Dorin Badea. personajul 
principal. Spre deosebire de, 
spre exemplu, romanele lui Al. 
Ivasiuc, momentul" crizei nu a- 
atrage, aici, duoă sine revizuiri 
de comportament, mutatii struc
turale, drame interioare. Intre 
implicare și oportunitate, Do
rin Badea alege soluția como
dă. evoluînd, mai denarte in 
registrul normalltății convenabi
le. Prozatorul evită didacticis
mul. nu dă verdicte morale, ci 
doar prezintă (cu ironie sub- 
textuală) faptele, lăsînd citito
rului sardna de judecător. Au
torul este naratorul obiectiv, 
excelent în observarea mediilor 
studențești și universitare, a- 
tent la imponderabile în dese
narea portretului moral. ro
manțios în secvențele erotice.

Dacă am acorda semnificație 
faptului că Lumini pentru cel 
singuri apare In anul în care 
autorul absolvă facultatea. în
cheind. adică o, etapă de for
mație. am putea snune că ro
manul sublimează o experiență 
personală. Semnalăm detaliul 
doar pentru că, iată, în romanul 
Iarna e o altă tară (Editura Da
cia. 1980) citeva din datele bio
grafice ale scriitorului (profe
sor de limba engleză, reporter 
de radio și ziar — aflăm din 
nota de prezentare de pe co
perta a patra) sînt împrumuta
te personajului. In fine, pentru 
a epuiza supozițiile biografiste 
referitoare la raportul fictiu- 
ne-realitate, probabil că citito
rul avizat va fi trăit delicii 
(nu neapărat estetice) identifi- 
cînd prototipul real al unuia 
sau altuia dintre eroii cărții.

Noul roman al lui Gabriel Ga- 
fița este, in primul rînd, o car
te care se citește „pe nerăsu
flate". Prozatorul îșî menajea
ză cititorul, nu intervine exnli- 
cativ sau analitic, nu sondează 
psihologii abisale, ci preferă o 
narațiune fluentă, simplă, pre- 
zentînd faptele ce comnun si 
imoun un destin, iar nu teore
tizarea ideii de destin. Singurul 
.lux" compozițional pe care 
și-1 permite este renunțarea la 
cronologia tradițională, în fa
voarea unei relatări al cărei 
curs este dictat de memoria a- 
fectivă. Astfel la fncenutul câr
tii. un enisod ne prezintă sta
tutul social al personajului Fi
llo Craja. îndepărtat, ca ur
mare a unor mașinațiunl de

cronica literară

GABRIEL GAFIȚA: 
<hrna e o altă țară*

culise, din funcția de redactor 
la o revtată săptăminală. Filip 
funcționează ocazional ca pro
fesor suplinitor, însoțește uneori 
grupuri turistice prin tară, co
laborează sporadic Ia radio. Un 
telefon din partea unui fost co
leg îl îndeamnă să profite de 
contextul favorabil și să se în
toarcă la redacție. Craja re
fuză. Continuarea acestui e- 
pisod o vom afla de abia peste 
200 de pagini. în acest spațiu, 
și mai departe, este refăcută 
biografia personajului.
Tematic, romanu1 este istoria 
unui esec existential- Scriitorul 
selectează contextele care vor 
acționa nivelator asupra perso
najului, coborindu-1 in medio
critate. Prima experiență de a- 
cest gen este activitatea de pro
fesor intr-un oraș de provincie. 
Personajul se izbește de men
talitatea rigidă a inspectorului 
școlar șef. care abuzează de 
funcție, de practicile entuziaste, 
în timpul orelor de curs, ale di
rectorului scolii (strinsul do nim
bului. culesul viilor, recoltarea 
cartofilor, repetițiile la cor și 
dansuri, antrenamentele echipei 
sportive etc.) de invidia colegi
lor. anchilozați în provincialism 
intelectual. Sînt etape nu doar 
ale unei crize de adaptare, ci si 
ale unui proces insidios progre
siv de uniformizare. Filip Craja 
nu are vocație de reformator și 
nici temperament de luptător. 
El se pliază la cerințe (clamate 
în numele unor principii imua
bile) și se retrage în postura de 
observator ironic al mediului, 
adunînd material pentru un vii
tor roman. Descrierea vieții de 
provincie, cu stereotipurite si 
intrigile sale, cu idealuri enfder- 
mice si revolte confortabil, ii 
prilejuiește lui Gabriel Gafița

pagini remarcabile, de acută ob
servație socială, potentate „de 
ironia acidă. Desigur, pagini a- 
nacronice, căci, vorba inspecto
rului general școlar : „Provincia, 
eă știi, nu e capătul lumii". A 
doua experiență, prin care ..as
peritățile" personalității sale sînt 
netezite conform unui tipar al 
prejudecăților, o consumă per
sonajul în redacția revistei săp- 
tămînale. la care va lucra mai 
tîrziu. Filip se dovedește un re
porter inventiv, dotat cu fante
zie si abilitate, evitînd clișeele 
în căutarea și relevarea adevă
rului. Treptat. însă, el va accep
ta. ..ajustările" perseverente o- 
perate in materialele sale de cei 
cu mai multă experiență. în 
fond, mostre ale unui dezolant 
oportunism : *Pe urmă. încetul 
cu încetul s-a obișnuit să nu 
mai tină la cuvinte, să le sanc
ționeze fără milă, după ce a pri
mit înapoi articol după articol, 
să spună în loc de ..lucrătorii" 
..anumiți lucrători", in loc de 
„totdeauna" „cîteodată" sau 
..uneori", la alegere. în loc de 
„tovarășii X si Y", „anumit! to
varăși". In loc de ..în Principiu" 
,.in unele cazuri", în loc de ,.a- 
vansat" ..tot mai avansat". în loc 
de ..schimbare" ..cotitură". în lo
cul numelui unei țări sau unui 
cras ..în anumite părți ale lu
mii" sau ..pe alte meridiane" 
(...)*. Acceptarea conformismu
lui și platitudinii nu-i asigură, 
însă, paradoxal, o existentă tih
nită. O recenzie la un volum de 
versuri al redactorului-sef.. in 
care Filip 11 declară ..poet ăl 
marilor certitudini". cind subiec
tul s-ar fi dorit ._al marilor în
doieli". ii atrage ranchiuna șefu
lui sL în cele din urmi, desfa
cerea contractului de munci 
Actul abuziv este Insa bine mar

cat tn formule administrative si 
susținut' eu acute de abatere 
Ideologică.

Lumea redacțională se confi
gurează dintr-o serie de Dortre- 
te morale cu aenn negativ. în- 
tr-o gamă ce merge, de la ipo
crizie si oportunism surizător. la 
abuz și delațiune. Personajul 
vede lumea in culori sumbre, 
viziunea ente unilaterală, dar 
prin aceasta nu mai puțin pene
trantă in plan estetic. Evitînd 
idilicul. Gabriel Gafița alunecă 
însă. ușor, tmoreună cu eroul 
său. în mizantropie.

Alături de i omanul eșecului 
social, ne derulează — inferior 
esteticește — romanul conjugal. 
După o scurtă perioadă exube
rantă. Ana. soția lui Filip cu 
7 ani însă mai in virată decit el 
(probabil reminiscențe de lec
tură din Aimei-vous Brahma:/ 
trece printr-o eriză psihică (cu 
o secvență culminantă, a tenta
tivei de sinucidere, in gust ce- 
zar-Detrescian) si este internată 
în sanatoriu. Șocul psihic are in 
carte ° dublă motivație. Prima, 
superficială și melodramatică, 
acuză o traumă ereditară : a 
doua, solidă, aparține preriun5! 
unui context socio-orofesional 
O’til. Se repetă, de faot, în va
riantă. timri de experiență na*- 
curs de Filip. O ..optimizare" in 
schema funcțională a facultății, 
combinată cu mașinații1" unui 
conducător de doctorat, libidinos 
și profitor, o îndepărtează pe 
Ana din invățămintul universi
tar. Ea va fi numită. în cele din 
urmă, profesor de scoală gene
rală. în prezentarea mediului 
școlar, tonul cărții este caustic, 
în locul muncilor agricole, aici, 
importante sînt prezenta sau ab
senta unui lacăt la un dulap. îm
prospătarea liniilor de var pe 
terenul de soort. numărul abo
namentelor ta revistele pentru 
tineret si al borc*nelor goale, 
policromia caligrafiei din caie
tele diririntflor. adică tot ceea 
ce inspectorii scotari si directoa
rea consideră a face parte din 
procesul educativ : Aaa,
uitasem că dumneata vii de la 
facultate. Ei. află că noi nu sis
tem la ^oi pr^-^d^m
altfel decit ta 1 acuitate. Noi fa
cem educația oemenilor. De-aia 
ne clătește statul" ș.a.

Rolul secvențelor ce se uetrec 
în sanatoriu nare a fi acela de 
pretext oentru rememoră^’e 
Anei. Căci. altfeL conversațiile 
dintre pacientă si medicul cu
rant privind terama si evoluția 
bolii fdnt de tot bansle si pu
teau linși cu foto’ din roman. 
Dar aici, in sanatoriu- se va con
suma unu’ (firtre rele rrvv pu
ternice epi roade ale cărții. O 
insuectie a unui funcționar su
perior Drer-riată de vizita
subalternTor * • cnre pun
la "unri. in --mă-.—rime. 
rivL U’me*r% ita

h-hy--a-‘* ~rin —a1;-m',l 
crud al detector. «“otescă în 
mișcarea de rar" tri
mite. urm tesr ri
feră. ta vwrv/ prese! kafkie- 
ne Gabnel serv» ac”m
cete mai nkmow uacini din 
e?rie

în tot fără rirt pretenții es
tetice. rornwa: hm e c £î*ă 
tari «e vrea - ; 9 certe de
aiTuxhne rrci arr-sa.

VaJntm F. MMtsca
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și pentru pace constituie una 
din laturile de orim ordin ale 
luptei revoluționare a tine
retului de pretutindeni. A fi 
revoluționar, a fi comunist, 
a fi democrat, a fi patriot, v 
fi om înseamnă a lupta îm
potriva războiului, a lupta 
pentru pace! Aceasta este c-a 
mai măreață luptă, cea mai 
nobilă îndatorire revoluțio
nară 1".

Sînt cuvinte care trec gra
nițele țării, trec granițele 
timpului, trec granițele ini
mii. sînt cuvinte prin care 
un popor viguros și mindni, 
iubind și slutind viața, se 
adresează lumii cu glasul 
bărbatului ce-1 reprezintă in 
fata istoriei contemporane. 
Cuvinte care găsesc in noi.

oamenii tineri «țări <5 ic 
pretutindeni. tes-xl *2
aprobării «i ai ’aervdfa.

Forumul feeria’.-_a rnckăa 
s-n desfășurat sub «oneroa
sa cupolă a acesta rdej tram- 
mi*c sufletului nostru de 
citea tovarășul Xicoire 
Ceausescu Idei cărora te 
răspundem și la vom răs
punde printr-un legămir.t de 
credință nestrămutată, înte
meiat pe muncă și pe crea
ție, pentru progresul patriei, 
pentru omenia lumii, pentru 
eterna ei corolă de minim, 
în acest mai care poartă, pen
tru istoria tării. însemne ’c 
independenței d demr.:.:i4,.L 
clipa de intrare In timp a 
fiartidului comunist ce "t-i 
ntors către lumină des’i.mrL 

tineretul României a fâort 
legămint solemn oa viitorul.

PRIMIM
din partea tovarășei Ecatertaa 
Țarălungă, următoarele 1

Revista Luceafărul" din M a- 
prtlie a.c. conține la rubrica 
..Aqua forte" un articol nesemnat, 
intitulat „Moda, protocronlsmul șl 
eseul vesel", care se referă in 
exclusivitate la un citat din cartea 
subsemnatei „Secvențe critice- 
(Ed. Cartea Românească, 1171), 
citat subliniat parțial de nenumi- 
tul autor șl comentat pe baza propriilor- sale sublinieri. Acestui 
citat i se aduc două obiecții :

1 — faptul de a fi stabilit, în 
mod fala, o opoziție Intre ter
menii sincronism șt protocronism. 
Ținem să contrapunem în aceri 
sens sublinierilor autorului ano
nim altele, figurlnd în același ci
tat : ,.moda“ protocronismului
„descoperă circulația, la citeva 
decenii dupfi Lovi nes cu, a con
ceptului de sincronism : insațit,
de data aceasta nu de cel de di
ferențiere, ci de protocronlim-. 
Sublinierile pe care le comentea

ză autorul de la rubrica .-Aț^a 
forte- nu țin teama de nrtteck^ 
Lndicat prin nota nr.Mlp.iM a 
elrțM subsemnatei. notă 
(întlmpUtor !) din citatul eoe^c-

•0 wn «M. to ten tor a • fi 
cmt pa «ate «= • fi S oemd- 
s-t* ra arem mbb ta» «â rete«

tar errri arttetX • a*ărw la^Lu-

WA. Noca -ocstră Prstocraalrnial. 
■ada p casai T«el marea far.»: 
-ă wr-.earea Secvențelor critica 
face referente inexacte. eeea re 
«rv fant de domeniul evlden- 
tet Se atribuie unei dezbatert un 

pe care nu l-a svut șt 
pesâr? s-ș* justifica ansțtfierile
trimite la un articol, ■eadasai
de altfel ta nota noastră ta final, 
rare nu se Înscrie tn dezbaterea 
eu prtcina- Ceea ce este șl mai 
amuzaat este că nici articolul D* 
la s in cran ta m La protoersnism nu 
iustine afirmațiile autoarei. Dacă 
E. T. Și-ar fi însușit o corectă 
tehnică a muncii științifice, n-ar 
fi intrat in această fundătură.

re să fi feri corect ț*- 
katea.Lt ar fi trebuii tniă r—■ a 
taae asesțte b tocim a r.j-

Dar aatorul na ae tapffci
- -«v Vorba lui Fari-nd: : 

. f. eo-to» te aă curaj ea a— ‘ 
a-o iscălești : o dizr.

II II

REVISTA REVISTELOR

ETHNOLOGICA
Asemenea numerelor anterioare 

ale revistei Ethnologic* (editată de 
Asociația de istorie comparativă a 
instituțiilor și a dreptului din 
R.S.R. — Comisia de etnologie) și 
cel recent apărut se remarcă in
chip deosebit prin actualitatea 
profund științifică a temelor abor
date, organic implicate in proble
matica filozofic-spirituală, estetic 
culturală a epocii noastre. Tipărite 
în limbile latină, franceză și en
gleză. textele respectivului tom, in 
cea mai marc parte, ae constituie 

într-un elocvent omagiu adresat proeminentei perso
nalități a lui Mircea Ellade. Romulus Vulcănescu — 
directorul publicației — în studiul său Mircea Eliade 
ei la conception hlstoriouc de la culture, realizează o 
sinteză revelatoare a temei în cauză, direcțiile prin
cipale ale demonstrației fiind enunțate de autorul în
suși în acești termeni : w— ta conception ăpistemolo- 
glque sur l’hlstoire de la culture elaboree dans ce

do mai ne; — ta function rdigieme de ta culture et ta 
fonction culturcle de ta rebfiosite dans leurs con
vergences. paralellismea ou successions ; — 1‘experi
ence existentielle conțue comme source de documents 
vivanta sur le sacre. Ies hi crap ha ni ea. les sym boles, 
les myth ea et les rites ; — ta dtatectique du sacre et 
du profane de ta sacralisation du profane et de la 
profanisation du sacre". Extrem de captivante^ di«;o- 
ciațiile lui Constantin Noica din concisul eseu Eliade 
au la seif da eancrei te Încheie cu următoarele pa
saje in care, efectiv, se relevă unele dintre cele mai 
acute și mai cuprinzătoare caracterizări cu privire la 
semnificația gindirii marelui teoretician și istoric al 
religiilor : „Aussi son aejour aux îndes est-il en quel- 
que sorta le șejour de Goethe en Italie. H se serait 
eteint, dit le dernier, s’il eut pas fu aller en Italie. 
Mata il devoit en depasaer. Et cest de măme qu’Eli- 
ade s’est separă des îndes, en evitant de devenir un 
simple grand specialiste. U lui faJlait trouver Fnniver- 
seJ concret : le sacre.

L’oeuvre entlăre de Mircea Eliade porte sur le Sa
cre, tout comme celle de Hegel port sur l’Esprit. Mais 
si l’esprit represente l’hlstoire du bon Dieu, de la Na
ture et de FHomme, le sacr6 en est leur intimite 
concrete".

Direct sau indirect, în aceeași direcție omagială *e 
înscriu și însemnatele contribuții analitice care urmea
ză : Sur une phrase de Mircea Eliade de Sergiu AL

• Dan Anghelescu •), cu 
această carte de versuri, 
se dovedește un poet de
plin stăpîn pa mijloacele 
sale de expresie, nu însă 
fără a parcurge o evolu
ție și a depăși anumite 
faze mimetice. Citeva 
poezii precum Amurg, 
Cantilenă, Bilet galant 
Tirzln <le va'?, trădează 
de altfel, evidente influ
ențe ale poeticii simbolis
te atit sub unghiul lim
bajului, cit și al reperto
riului de motive (tîrgul. 
mahalaua, plictisul pro
vincial, /uitatele scrisori", 
„floarea ofilită", ..amur
guri fără număr" etc.) a- 
parținînd, cred, unei „vîrs- 
te" lirice de început. Dar 
autorul se scutură reoede 
de imaginile parazitare, 
pentru a-și afirma prooria 
identitate. Structural. Dan 
Anghelescu este un baco- 
vian. ințelegind prin a- 
ceasta o tipologie stilis- 
tico-spirituală și nu un 
semn de epigonism. adică 
o natură hipersensibilă 
aflată in permanent de
zacord cu realul înconju
rător. Din această cau’’, 
poetul e<ite un mare neli
niștit, aflat in căutare?, 
unui refugiu sau stînd la 
pîndă pentru a surprind 
mișcatei obscură, secetă 
a materiei : „Imaginile 
îmi trimit un tainic zvon" 
sună un vers din poezia 
programatici Ideea de 

Lumea îi anaro 
astfel, ea o succesiune de 
văluri sau ca un labirint 
de forme glisante, „nlutî- 
toare". care provoacă de
rută și însingurare. „Ori 
ptnza cea albă peste o- 
glinzl / Prin care încă
mai gîndim atitea lumi
plutitoare / Ori poate ne
știute constelații". Core
lat, atitudinea și poziția 
eului in fața acestei de
rute și incertitudini on
tologice sînt tăcerea, li
niștea, resemnarea, une
ori. Dacă la Bacovla

viata cărților
poezia

O viziune 
poetică 
originală

• Prozatorul tînăr cel 
mai dotat. în science-fic
tion, este hotărit. alături 
de Gh. Săsărman, Mircea 
Oprițâ : inventiv, cult aci 
la un mod parodic, aci 
strălucește elegiac și, pe 
deasupra, fin psiholog, cu 
organ acut spre a nota re
acția umană în mediul 
fantast. Argonautica*), de 
pildă, este o, parodie in
teligentă, un antiroman 
S.F., savuros în pictura de 
caractere, simpatic in ide
ea de a privi caricatural 
genul in ce are el stereo
tip. Mai intîi, oamenii : 
niște aiuriți sublimi, un 
maniac in a face experi
ențe chirurgicale, un pa
ranoic cu mintea febrici- 
tanlă, o mică Dalilă inter
planetară. Apoi, eveni
mentele: Gregor e v’zitat 
prin hublou de o „necu
noscută" spațială. Albert 
compune o lirică „abisa- 
listă". satirizată subțire 
de Mircea Opriți. frații 
saranți prefac un cotoi 
intr-un teribil mecanism 
mtaăerrt la gerul abaolut 
Șl în fine, căpitanul dă o 
iBvittir** 6* - _n»'. 1“ :

r«s
? ■ — 
i?-r- p- 
in depărtată.

«.ar o 
din ctasa eo- 

intelrC'J.l’ tî 
car*. / e*țe-

uc e>:e spori: !n hmita 
:n stere-MiDia n- 

tesawrr S.F. Mircea Opri
tă a văzut. In cancato. ro
manul baroc de ficțiune 
sa^*aniă. care muta Far-

• Debu'.ind cu reDcr- 
La)e literare (v. volumul 
Tub pal din zidari. 1976). 
pltaw’.e Si scrise cu nerv. 
Romulus Diaroneseti -*-a 

in ultimii ani 
fer.omer.ultri teatral con- 
temp< "an. urmării cu o a- 
tenue și un simt critic 
zteo^ebtte. Cronica dra- 

a revistei Ramnri, 
pe oare o susține de mai 
—vreme, dovedește 
a:n aoarat teoretic so- 
?id cit ăî o lith
ic intre* in uiâ.
ara ni c. £*- permar. -j ~ ta

de • accepta ri- 
ri asirora pie-

ce in-terie^"
tsr-j’ K k S ul de

j a-Miizat permite 
ver±.t*d criticului 

•n de -variatiuni-
> oe care el
Le afară norniad de la 
textni dri*!R2îic. Arg-i- 
mentel-e de tio bibliocrx- 
f ? citatele din texte con- 
iîirate («terii nd despre 

cu Die*e de 
Shakespeare. Romulus 
Diaronesru fo!oneste frec
vent De Jan Kott sau Wil
son Knight) nu sînt gra
tuite. Ele conlucrează cu 
ideea roectacolului reJDe**- 
tiv, susținindu-i drepturile 
de posibilă interpretare. 
Critica practicată de Ro
mulus Di a co nes cu este În
deobște afirmativă si des-

George, L’Hrrmeneuiixjue de rsrchciype chez Mirc*a 
Eliade de Adrian Marino, Tentamcnts de principii* 
lingue reliquias repertendi de Livio Fran ga. Une Inter
pretation d’antbropologle stylistique : La ballade „Ivan 
Iorgovan" de Mihai Rădulescu, The etnologica! myth 
of the dacians de Paul Tutungiu, Les premisses cul- 
turelles-ecologiques du conte, Harap Alb de Ion Crean
gă de Viorel Soran și Magdalena Tampa, Narrative as 
a means of communication de Veneția Ne wall. Shakes
peare’s poetical justice de Dan Lâzărescu, Sedentari- 
zatlon among the pastoral nomadic qashqa’i de Sam 
Beck. The pollution of folklore de Harry Brauner. 
Tradition of interdisciplinary researches in Romania 
de Romulus Vulcănescu. în fine, binevenită ni se pare 
retipărirea celor citorva fragmente din Insula lui Eu- 
thanasius, cunoscuta carte de tinerețe a lui Mircea Eli
ade. Sub titlul general Perspective etnologice în cer
cetările istoriografico se publică trei articole axate pe 
teme la fel de importante : Bogdan P. Hașdeu et I’idee 
des originea de Ia culture de Vasile Vetișanu, Les sour
ces ethnologiques de l’hisiolrc chez A. D. Xenopol de 
Virgil Mirescu și Significations ethnologiques retrou- 
veee dans l’oeuvre de Nicolae lorga de Paul Simiones- 
cu. Instructive, Ia obiect, sînt rubricile de recenzii și 
informații unde se reflectă activitatea din domeniul 
etnologiei desfășurată de specialiștii din țara noastră 
în ultimul timp.

manifestările sonore,
foarte frecvente, (zgo
mote și sunete discordan
te, rîsul delirant, muzica 
funebră, la pian sau cla
vir etc.) constituie forme 
de răspuns și adaptare 
intr-un univers delirant, 
la Dan Anghelescu (com
parația se face în plan 
striri motivematic șt nu 
valoric) se conturează o 
figura a izolării și retrac
tilității. Adierea suavă, 
foșnetul, șoapta, ceața, 
fumul, umbra, vălul for
mează un spațiu proiec
tor dar aflat totuși in
tr-un echilibru fragil, ga
ta oricind să se destrame. 
Simbolic, acest teritoriu îl 
reprezintă poezia și con
sistența sau inconsistenta 
lui este rezultatul accep
tării sau nu a puterii de 
iluzionare. Atunci cînd 
spiritul se complace in
tr-o reverie a materiilor 
suav-eterice, Impresia de 
armonie și securitate este 
pregnantă : „Aștept prin 
aoa toamnei adînc să mă 
cutremuri / Cu păru-n 
vînturi albe și racle mari 
de aer I Imaginea surpa- 
tă-n răspintii vagi de

proza

Două 
ipostaze 

S.F.

vremuri / Să rni-o întorci 
□ierdută dintr-un părel
nic caer f/ Cu lungi
paingi țesînd sub chih
limbare 7 Să ne-nveleas- 
că toamna prin ramuri 
aurii / Eghipeturi visate 
de vinete cleștare / Să-n- 
ghețe clipei umbra pe-a 
dineul de-armonii“ (Nin
sori de taină). Dacă, în 
schimb, se modifică un
ghiul de vedere ca într-n 
perspectivă anamorfotică, 
metaforele fși inversează 
semnul. Denunțind iluzia 
poetică, universul devine 
neliniștitor, străin, popu
lat de siluete fantomatice, 
amintind limburile infer
nului, In orice caz, *n- 
gerind proximitatea mor- 
țiî : „Se tainic semn, os- 
troave in declin / Odăile 
ne țes ip frupzp reci de 
seară / Pe buze grea & 
cănilor cu vm / / .Lumina 
de pe frunze a început să 
doară // (...) Albi pele
rini de. cețuri și amurg / 
Vor bintui, iubito, un 
continent tăcut / Cu frun
tea ca un arbor nrins în
tre cer șî lut / Pe care 
stele palide se scurg" (E- 
legie). Și, in mod normal,

la un poet cu o substanță 
și expresie poetică den
să, solidară, întreaga re
țea de metafore primește 
o altă orientare si direc
ție semantică. Curgerea 
și declinul sint acum fi
gurile ce structurează i- 
maginarul, determinînd șl 
noua atitudine romoensa- 
torie a eului. Plecarea șl 
drumul sint cuvintele- 
cheie și în același timn 
soluțiile de adaptare la 
ceea ce am numit, ante
rior, formele unul uni
vers glisant : „Azi am să 
plec, iubito, cu ultimul 
tramvai... / Prin noaptea 
ca un țipăt înfiptă în ar
tere, / Presimt devasta
toare ruinuri lungi de 
ral f Lovind meninge^ 
toamnei în cădere" (Tram
vai pentru noapte). Dar 
călătoria nu înseamnă, de 
fapt, evadarea din in
fern sau eliberarea prin 
fantezia creatoare, ci, mai 
degrabă, un semn al re
gresului, al unui impas e- 
xistențial tragic. Din acest 
punct critic, poetul în
cearcă să iasă prin umor 
și ironie, detașindu-se de 
propriile temeri și obse
sii oe care Ie sublimează 
in jocuri de spirit (Mași
nărie suavă!. Alte poeme 
in*:ă. nreram Bilet galant 
sau Scrisoare ne-deschis?. 
au un aer de facilă gesti
culație minulesciană și nu 
se integrează tonului ge
neral. Trecind peste aces
te scăderi, volumul lui 
Dan Anghelescu se impu
ne, prin consistența viziu
nii jt calitatea expresiei 
poetice.

Paul Dugneanu

•) Dan Anghelescu : 
„Lumina ca adiere", Edi
tura „Junimea", 1980.

Westul in cosmos și răz
boaiele pămintene în uni
vers, a dat un tablou sim
patic de caractere, cu un 
voit aer vetust, de Robida 
recompus în retorta.

Excepționale, sub as
pectul inițierii fantaste, 
sînt în schimb prozele 
scurte flin Seninul licor
nului*). Aici, prozatorul 
se exercită serios. fără 
Intelectuală bufonerie, cu 
un spirit grav și iscoditor, 
în cimpul subiectului, to
tul este clar și schematic, 
cu im efect neliniștitor 
dintr-o sursă inefabilă.

Un teflivr studiază ma-
r-u . unai mmnea*

:et au M n rci^fae- 
■ - ri a z ’ •

Un biroul 
o planetă 
printre fi-

ir..* in majiinabile, aste
omorit de oirmnieni. la 
debarcare (Traruferul). Un 
copil primește vești din 
viitor (Inelul lui .Mobiui). 
Un fofer de camion și 
un Încărcător sînt ur
măriți de niște an- 
«froizi. picați în contem
poraneitate din alte vre
muri (Curta). Căpitanul

Valter îoneseu. infora din 
galaxii, a luat forma te
ribilă a unui broscoi 
uriaș, dar are sentimente 
umane și raționează (O 
floare pentru cipitan). 
Trei sau patru nuvele 
zugrăvesc viață unei sta
țiuni interplanetare șt 
formează, probabil, mate
ria unui roman în lucru 
(sugestia pare hct&rit re
marcabilă. cu ceva de 
hronic galactic).

Mă grăbesc să spun că 
Invenția funcționează rar 
în cadrai sutatanțial. 
1 mortali. Mdroizi cu sem
ne distinctive (ca ta Clif
ford D. SlTTtafcă. ViFițlSiUM- 
re aalrsle. mteîlțfente. de 
rte « frrrta

■ tar tai. cor- 
WO. «to vrrMV ****B*e-> 
z.n», borealii — aertm d 

imateriali, pro- 
cyonii — umanoizi, cu un 
corp multicokw. ea peștii 
tropicali) — acectea sînt 
In principiu „șabloane", 
stereotipii comune In li
teratura de science-fiction, 
unde invenția circulă, ca 
un basm, pește limita în
găduită do simțul literar 
al proprietății. Nici in 
corecțiile cronologice, bi
zuite pe ideea călătoriei 
anacronice ît) timp, de la

forme evoluate, la altele 
actuale, invenția nu este 
pe deplin izbitoare căci 
Mircea Oprită nu e, deo
camdată, un prozator de 
„psihologie vlitoristă", ci 
Jn excelent martor al stu
pefacției contemporane. El 
calculează remarcabil te
roarea omului comun în 
fâța factorului incontro- 
laoi! șl irațional. Un șofer 
de azi, amenințat de fap- 
de azi, amenințat de făp
turi bizare, copilul dirijat 
aproape „spiritist" din 
viitor, feluriți bărbați fără 
moarte, veniți orin acci
dent, din viitor, printre 
noi, Acestea creează un 
aer de teroare curat fan
tastică în absența explica
ției propriu-ztae de ordin 
științific. Aproape o capo- 
dotieră, îa dimensiunile 
prozei românești de sci
ence-fiction, este O floare 
pentru căpitan, cu teribila 
metamorfoză a omului in 
viețuitoare teratologică 
astrală. Izbutită eete, Ln 
fine, însușirea pur literară 
a lui Mircea Oprită de a 
cnea un mediu aparent 
normal realistic ș] recog- 
noted bll unde factorul 
fantast pătrunde cu atit 
mp brutal |i cu efectul 
nn^pTteat Se olteervS. 
așadar, dk talentul de pic- 
tor rece de medii și de 
■eocrafll ta la Mlrrea 
Opriți Înfățișarea unei 
strategii cu rezultat fan
tast și eete un moment 
calculat d intr-un Întreg 
neliniștitor.

Artur Silvestri
• Mircea Oprițâ : wAr- 

ronautiea". Editura „Da
ria", 1M0 • „Semnul licor
nului", Editura „Albatros", 
19M.

critica

Argumente 
pentru 

o sinteză

chisă. căutind să fok>- 
5ească nuanțat instru
mente aaalitice rit mal 
sigure. De aia o anumi
tă previzibili Late a dis
cursului critic, vizibilă m 
preferința Dentru urmă
rirea de tin ideologic a 
textalai devenit s*ectacal. 
ia dauna fanteziei stilis
tice. Acest tio de critică 
Dare să convină tempera
mental autorului dar și. 
global fenomenului ana
lizat Dramaturgia, sector 
distinct și cu relief sufi
cient de divers al litera
turii contemporane, nu 
are încă suficienta au
diență critică- Trebuie 
observat că. în an mape 
toate situațiile. consa
crarea pieselor românești 
contemporane sau a au
torilor dramatici «-a fă
cut, de fapt, in afara unui

peisaj critic edificator. 
Este unul dintre mo
tivele pentru care Ro
mulus Diaconescu ur
mează, cu tenacitate, tipa
rul unei critici de fami
liarizare analitică. fără 
intuiții spectaculoase si 
rezultate ..singulare", care 
ar necesita o vastă con
strucție deja existentă. 
Aceasta este senzația des
prinsa atit ta lectură cro
nicilor în revistă, cit mai 
ales parcurgeri du-le în 
ordinea propusă în vo
lum •), alături de cele 
șase eseuri substanțiale 
despre dramaturgia con
tam porană-

Primul capitol al Cărții 
conturează sase Drofiluri 
de dramaturgi, consacrați 
mai ales in ultimul dece
niu : Paul Anghel, Ion 
Băleju, Mihnea Gheor-

PCTPODĂ,yJ
Cu prilejul sărbătoririi a două milenii de 1a înteme

ierea orașului Piatra Neamț, Comitetul de Cultură și 
Educație Socialistă al județului Neamț ■ avut Inițiativa 
demnă de toată lauda de a tipări această adevărată 
revistă cu caracter cultural și artistic In al cărei cu
prins se reflectă in chip convingător atit tradițiile spi
rituale ale acestor străvechi meleaguri dt și eferves
cența creatoare de aici in momentul de față. De real 
interes dccumentar-istoric sînt. Intre altele, articolele 
intitulate Petrodava șl regele Dicomea de Virgil Mihă- 
ilescu-Bîrliba și Un important centru de locuire geto- 
daciefi Ia răsărit de Carpați de Marcel Drăguțe seu. în
semnări, eseuri, note reportericești, fragmente de pro
ză, recenzii critice etc. sînt textele ce completează pro
filul publicației. De reținut, in sfîrșit, prezența cu 
poezii originale a trei autori locali : Aurel Dumitrașcu, 
Daniel Corbu și Adrian Aluigheorgbe.

Cronicar

ghiu. Teodor Mazilu, D. R. 
Popescu, Marin Sores cu. 
Selecția, se spune, nu este’ 
definitivă din punctul de 
vedere al autorului, ci e 
doar o primă «tacă în 
descrierea peisajului dra
maturgiei contemporane. 
De ace«a. brobabil, au 
fost alegi autori diverși, 
reuniți cel mult de decu
pajul social propriu în 
proporții diferite și in re
lații distincte fiecăruia. 
Criticul acrie atît despre 
piese jucate cît si desDre 
texte aflate încă in an
ticameră consacrării sce
nice. Paul Anghel. cu 
Săpiămîna patimilor și 
Viteazul, aduce ..o nouă 
lectură a istoriei" bazată 
p£ tensiunea oscilantă 
dintre două noțiuni, deve
nite idei tematice : clipa 
și durata. La acest autor 
criticul descoperă o „ti
ranie a subtilității", rele
vabilă in aspirațiile per
sonajelor. Ideea coate fi 
susținută coerent ta Paul 
Ahghel și. urmînd-o. s-ar 
putea construi — cre
dem — un fermecător 
„spațiu teatral" cu mij
loace critice tematice si 
stilistice.

Un text cu observa
ții fine, construit in 
jurul unor noțiuni criti
ce exacte șl cu perfectă 
adaptabilitate la operă, 
este oel despre teatrul lui 
D. R. Popescu.

La Marin Sores cu se 
urmărește construirea 
formulei dramatice origi
nale. de la Iona la A treia 
teapă. Partea cea mai 
amplă a . volumului, care 
cuprinde cronici dramati
ce. completează si uneori 
justifică puncte de vede
re teoretice. Găsim în 
cartea lui Romulus Dia
conescu texte pline de 
considerații pertinente, 
referitoare la cva«i-una
nim it q tea reprezentațiilor 
teatrale de succes din ul
tima vreme. Astfel incit. 
Îndeosebi nrin cultivarea 
tionlorfel literare in di
verge ipostaze si cu func- 
ttonalit-tte SpMil
teatrale devine un nas 
important spre n sinteză 
necesară a dramMnretel 
si socri a rolului de teatru 
contemporan.

Co«Hn Tuchilă
•) Romulus Diaconescu 1 

„Soatii teatrale". Editura 
„Scrisul RomAnesc", Cra
iova, 1979.

katea.Lt
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Intre imund
și diafan

JURNAL DE POET

Piesa 
actul 
abilă 
ame-

și in pamfletele lui Arghezi 
contaminîndu-se pină la con
ac desfășoară cu inepuizabilă 

pentru a crea

ca
morale, dar și ca subiect de

zbircituri de piele, cu urech'le 
desfăcute, clorotice și străvezii și 
margini, parcă pislite, se hrănea su- 
dintr-o substanță necesară persona-

Spiritul arghezian se manifestă prin ten
siuni contradictorii de egală intensita
te, sub acțiunea cărora gîndirea se or
ganizează in structuri simetrice opuse.

Această bipolaritate a temperamentului excesiv 
se manifestă pe mai multe planuri ale creației, 
artistul aflindu-se permanent la intersecția unor 
tendințe care se neagă una pe cealaltă. Contras
tele argheziene determină dinamica interioară a 
operei, creează teritorii distincte și registre ale 
trăirii dominate de o tendință sau alta. Intre 
extaz și apostazie, poetul își consumă drama con
științei, torturindu-se pe sine și aceasta este — 
fapt semnalat deja — dimensiunea definitorie a 
spiritualității sale. Dacă credința și tăgada repre
zintă dubletul principal generator de poezie, 
proza argheziană conține într-un alt grad o opo
ziție esențială : aceea dintre imund și diafan, 
ceea ce poetul numește „o luptă între delicat ș; 
brutal", de o factură profund și autentic pole
mică.

Această bipolaritate a sensibilității argheziene 
se traduce deopotrivă tematic și stilistic, pre- 
lungindu-se în pamflet pe de o parte și in proza 
lirică șl poem pe de altă parte.

Scrisul arghezian este capabil să se manifeste 
în ambele ipostaze cu egală expresivitate pentru 
că cele două modalități provin din aceeași sursă 
emoțională, generatoare a aceluiași har. Inten
ția morală, substratul etic sint covîrșite de capa
citatea de transfigurare a cuvîntului fie într-o 
extremă, fie în cealaltă. Pasajele descriptive, fie 
virulente în pamflete, fie lirice în alte proze, se 
amplifică acumulînd determinări pe cit de inso
lite pe atît de dense expresiv.

Opoziția între imund și diafan se manifestă cu 
preponderență In raport cu ființa umană 
obiect al pasiunii

' poem celebrant.
r In romanele ca

— uneori genurile 
fuzie — moralistul 
inventivitate verbală pentru a crea imagini 
hipertrofiate ale degradării prin retragerea ome
nescului din șina însuși, prin alterarea esențelor. 
Degradarea umanului ca fenomen moral este 
tianspusă în acumularea descriptivă, fixată în 
citeva repere dezvoltate. In Lina, un personaj 
sinistru. Părintele Simion, devine o marionetă 
macabră, mecanică și sepulcrală în același timp, 
prezența sa pustiitoare emanînd anxietate : „La 
70 da- ani bșrba reverendului era neagră ca Ia 
25, pometele îi Împrumutau rumeneală de la 
pămătufe, salvînd cu simulacre un obraz de 
stîrv palid ca tibișirul. Nimic nu era valid în 
giulgiul de mușama cu care se înveșmînta sche
letul, lung cît două coșciuge puse cap la cap. 
Dinții, gingiile și poate că și limba reverendului, 
un celib, erau fabricate din alte materiale decit 
ale naturii umane. Momîia întreagă era peticată. 
Chiar pasul șiret, catifelat cu tălpi de gumă, al 
părintelui provizor, neauzit la călcare, avea to
tuși un scrișnet automat cu sîrme interioare". 
„Du mecanique plaque sur le vivant", persona
jul este grotesc fără a fi comic, apariția lui fiind 
completată de imagini sugerînd vampirismul 
spiritual. „Dar din toate acestea, scheletul fardat 
al părintelui Simion, cu pleoapele prinse într-o 
rețea de 
monstruos 
sfrijite pe 
fletește ca 
litățîi lui".

Acumularea detaliilor amplifică fraza, pasajul 
descriptiv dezvoltindu-se prin adaosuri concen
trice. Apetența scriitorului pentru limbajul frust 
ae realizează deplin in pasajele-pamBet, tempe
ramentul polemic, spiritul acid și plăcerea cu- 
vintului convergind spre efectul absolut.

Umanul degenerat deyine masă de materii 
Impure, imaginea fiind echivalentul vizual al 
calității morale „Pisko asuda repede-și cu
o abundență porcească, .lichid și umed, și lică
ritor, ca și cum o pensulă îl spSItf'Ca thif* Pfedul 
palmelor znțîntî'nina în permariehță d mîig&‘ 1-1 
sleia cu guturai, parcă o nară de cîine cîrn se 
isprăvea în mijlocul ei. Insul întreg scotea un 
miros de țap și de berbec". O hipertrofie a sim
țurilor deformează, mărește monstruos, asociază 
tot ce aparține ororii, mizeriei și hidosului. Dacă 
dezvoltarea verbală este o manifestare a unui 
temperament excesiv, ea nu este mai puțin un 
mijloc de flagelare profetică, propriu unui mora
list înnăscut. S-ar putea crede, judecind după 
sarcasmul acesta dus la ultimele consecințe, că 
moralistul este un mizantrop. Dar acestei ipos
taze dominate de otrăvuri i se opune vibrația 
pură a celor mai înduioșătoare candori, aspirația 
purității depline, a diafanului și gingășiei, „scă
parea în insula reveriei". Umanul, înjosit prin 
degradare sau retras din forma sa firească, su
portă transfigurări diafane prin iluminări ful
gurante, uneori ambigue, ca în Fătălăul, alteori 
de o puritate desăvlrșită. „Surîsul namilei super
be gravita ca un zbor de fluture pe buze alb, 
batea din aripi pe pleoape și-i înflorea cu o în
fățișare nevinovată obrajii, parcă veniți deodată 
din beatitudini supranaturale".

Condeiul arghezian deprins cu pasta groasă și 
impură, cu tușa violentă și crudă desenează cu 
finețe linii gracile cu inefabile cerneluri rafi
nate, pe fonduri cu transparențe celeste.

Vibrații infime sint transpuse delicat pentru a 
oferi echivalentul purității : „o stare morală de 
fulg vegetal rotund, care zboară țesut afînat, 
aprins de lumină". Registrul candorilor diafane 
adoptă uneori soluții convenționale prin repre
zentări idilice ca în Lina sau. alteori, nota eva
ziunii eminesciene în Ochii maicii domnului. 
Transfigurarea iubirii se înalță în zona poeziei 
pure, căsătoria Sabinei devenind reverie și mi
racol. Un fior romantic major animă poemul 
iubirii dintre Horst și Sabina, compus paralel cn 
versetele Cintării cintărilor. Alternanța împletită 
a celor două „cîntărî" transferă sentimentul 
într-o zonă ideală, a acordurilor pure. Poetul rea- 

, lizează o parafrază personală, de un lirism su
perior, invocind ca spațiu al iubirii o natură de 
nimic alterată.

Iubirea Sabinei se consumă ca flacără pură în 
proiecția unui spațiu transfigurat, în reverie și 
poem, comuniune diafană, astfel incit Vintilă, 
este cu adevărat rodul unei „imaculate concep- 
țiuni". Existența Sabinei după moartea lui Horst 
nu este asceză și mortificare, ci prelungirea unei 
candori inalterabile, trecere lentă spfce condiția 
de simbol și obiect de adorație mistică pentru 
fiul ei.

Puritatea erotică argheziană se împlinește în 
proză ca și in poezie — acea zonă căreia ii apar
țin poemele Logodnă, Mirele, lngenunchiere, 
Căsnicie, Mireasa — in natura incoruptibilă, sin
gură capabilă să întrețină palpitul suav al spi
ritului. Simplicitatea genuină a spațiului bucolic 
oferă acea „insulă a reveriei", instinctul arghe
zian îndreptîndu-se, alături de proiecția sa lite
rară in persoana lui Ion Trestie, către pămintul 
curat, răsăritul peste semănături, către lăstarii 
nedisciplinați de estetica urbanistică, spre „caie- 
rul de umbră și de frunze". Opulenței descriptive 
a colcăirii imunde i se opune simetric fluidul 
verbal strălucitor ce îmbracă senzația vitală cu
rată, imaginile desfâșurindu-se cu risipă croma
tică și cu fior extatic : „Zeci de plante, cu 
floarea ușoară ca macul fragil, dărîmată de cum 
se atinge de minuscula ei batistă stacojie bon
darul sau lăcusta, ridicate pe un fir de mustață 
ori pitite intr-un cuib de troscot, sint galbene și 
roșii, dar în zeci de feluri galbene și roșii, către 
violet, către jar, către ceară, către palid și aprins 
și roz". Euforia purității naturale reprezintă po
lul contrar încrîncenării Argheziene, scrisul său 
etalînd o infinitate de sensuri și nuanțe de la o 
formă extremă Ia opusul ei." Sensibilitatea arghe
ziană ultragiată de aberația morală sancționează 
virulent, pentru ca pasajelor de pamflet să Ii se 
opună gingașa aplecare spre candorile univer
sului infantil și animal. Violentelor stilistice li 
se ooune rafinamentul contemolativ concen'rind 
privirea pe strălucirea materiilor prețioase. Ima
ginea copilului adormit reunește în Ochii maicii 
domnului infime senzații vizuale armonizate : 
„Transparența petalelor și fildeșului îmbu
jorat, din care ființa lui fusese frămîntată, 
era suflată cu brumă, ca un iriol de porțelan în
velit cu zmalț". în registrul opus, în Lina stilul 
arghezian răstoarnă imaginea, ființa unui copil 
inspirind oroare prin asemănarea cu „coca lividă 
din care fusese frămîntat leșul puhav al părin
ților".

ludor arghezi ~ inedit
Știu te trec mii de fiori 
Numai la gindul că mori, 
Intr-un timp, cindva, tirziu. 
Insă ețti voinic ți viu 
Plin de pofte ți putere. 
Dar acordă-mi o plăcere, 
Dacă simțul te mai minte 
Țin să iți aduc aminte, 
Că fără sau cu necaz 
Ai să mori în orice caz.

Gîndirea estetică șl morală a luî Tudor Ar
ghezi conciliază intr-un mod particular imundul 
și diafanul ca ipostaze ale aceleiași materii, prin 
credința in „scinteia preacurată" ca esență a 
lumii, prin încrederea în convertibilitatea mate
riei impure in cristale desăvîrșite : „Din toate 
mocirlele se aleg tainele care au participat la 
zămislirea lumii și s-au ascuns". Demiurgic, 
Arghezi are generozitatea de a conferi tuturor 
lucrurilor șansa purificării „prin întoarcerea 
materiei din drumul și predestinările ei". Mate
ria și cuvîntul se pot transfigura redobindîndu-șî 
esența genuină . „Văzduhul se preface în calî- 
puri tari și piatra dură se face curgătoare, pu
tregaiul e constrîns să dea din cadavrul lui mi
neral, culori și arome". Poezia, ca și proza lui 
Tudor Arghezi, ilustrează acest principiu al me
tamorfozei absolute posibile grație harului trans
figurator, capabil să iște „frumuseți și prețuri 
nc.i“ ca expresie nu numai a unui crez estetic, ci 
și existențial.

Sultana Craia

dramatic
carte despre poeții români care au 
tentat literatura dramatică se impune 
a fi scrisă cindva. Este vorba aici de o 
apetență deosebită nu atît la spiritul 

ludic organizat in tiparele unui gen cu forme 
de expresie bine delimitate, nu atît, adică, de o 
voluptate a pseudoobiectivării eului liric în per
soane și situații care sâ-i confere iluzia deper
sonalizării, nu atit de un instinct dramatic exis
tent, e drept, la majoritatea poeților români, 
unde bufonada sau tragicul, teatrul cu teză sau 
comedia de moravuri, drama existențială sau 
feeria țesută fabulos și steril folclorizantâ să de
vină simple cadre pentru montarea egocentrică 
hiperipostaziată din motive afective, a poetului. 
Toate acestea există, fără îndoială, dar este vor
ba. credem, mai degrabă de o structură speci
fică a poetului român, axată in principal pe 
două coordonate : intii. înțelegerea teatrului ca 
formă esențială de participare nemijlocită la 
viața socială, de edificare morală, patriotică sau 
estetică și, în al doilea rind, o natură multila
terală specifică : aproape nu există un poet ro
mân dedicat in exclusivitate poeziei, publicis
tica, proza, jurnalul, filosofia. memorialistica, 
militantismul politic și, evident, teatrul, confi- 
gurind o vocație sau o aspirație la sistem. La o 
operă, pentru care poezia să însemne, firesc, 
coeficientul esențial de verticalitate, susținut 
însă de orizontalitatea cît mai cuprinzătoare a 
întregului spiritual. O carte dedicată încercărilor 
dramatice ale poeților români va putea oferi o 
imagine surprinzător de amplă și fecundă spri
jinită pe operele unor autori din toate etapele 
majore ale creației poetice românești, de la 
Alecsandri si Asachi, la Marin Sorescu și D. Ste- 
laru. de la Eminescu, Heliade și Macedonski. la 
A. Maniu, Dan Botta și V. Eftimiu, de la D. An- 
ghel, Goga sau Pillat, la Voiculescu și Phi- 
lippide, pînă la cercetarea spiritului spectacular 
în cazul unor poeți precum Ion Barbu. Anton 
Pann sau N. Stănescu. Alexandrescu sau A. Pău- 
nescu, Coșbuc sau C. Ivănescu, ș.a., opera dra
matică a lui Blaga răminind indubitabil unul din 
punctele centrale de referință pentru ceea ce

Ingrijețte-te
Să nu-ți scape vrc-o hirtie 
Din care o să se știe 
De cite un nechemat 
Ciți buni prieteni ai trădat.

înseamnă valorizarea depjjnă a poeticului in ti- 
parele dramaticului.

Am considerat necesar acest preambul, dat 
fiind că „opera" dramatică argheziană — unul 
din capitolele cele mai interesante ale unei astfel 
de cercetări — se cuvine înțeleasă în ansamblul 
spiritualității poetului și in ansamblul „teatru
lui poetic'* românesc, și nu expediată prin ex
presii ca ..preocupare colaterală** sau „teatru în- 
tîmplător" ; aceasta, în ciuda caracterului său 
ca atare. Pentru că spiritul dramatic arghezian, 
ipostaziat în multitudinea de voci și roluri lirice 
ale poeziei, nu o dată antipodice și nu cu puține 
roluri „de compoziție", în elementele spectacu
lare ale publicisticii, în voluptățile autoscopice 
și tonalitățile monologale ale unor proze, in 
portretistica, dramatismul și elocvența scenică a 
altora, în virtuțile ritoricești sau freneziile lu- 
dice ale tabletelor sau în însăși existența plurală 
a omului își află, toate, în teatru, un spațiu pri
vilegiat de manifestare. Enorma scenerie care 
este opera argheziană este creația unui spirit 
dramatic înainte de toate, nu atît dilematic in 
sensul existențialist al termenului, cît înzestrat 
cu voința minuirii unor forțe contrarii care-și 
corespund în planul aspirației necontenite către 
totalitate. Aspirație către totalitate care nu în
seamnă în cazul de față un apetit al abisalului 
sad edificarea unei armonii convenționale, cît 
fascinația obiectivării, a auto-conducerii execu
tate nu in perspectivă narcisiacă, dar in numele 
unei obsesii a lucidității. O luciditate care a con
dus în domeniul dramatic intii la o foarte cu
prinzătoare (și ambițioasă teoretic) activitate de 
cronicar, întinsă de-a lungul a aproape cinci de
cenii (in „Viața românească", „Facla", „Seara", 
„Cugetul românesc", „Bilete de papagal", „Ade
vărul", „Teatrul"), pentru a se materializa in 
citeva lucrări dramatice al căror spirit este do
minat de luciditate și satiră, de gustul absur-

MĂRȚIȘOR
Acolo unde doarme domnul 
poeziei noastre-apropiate 
lumina stă ca o dreptate 
păzindu-i țarina ți somnul ;

Bolnavii insă din cetate 
pompează-n aer cloroformul 
ca să vedem numai informul 
nu mierea limbii inspirate.

Noi insă care știm cum glia 
s-a preasfinții de oseminte 
gindim ți azi ca mai-nainte 
de-a fi citit Filocalia 
că robul vieții din cuvinte 
e cununat cu veșnicia.

Gheorghe Pituț

dului evenimențial șl lexical, de plăcerea farsei 
sau a portretisticii molierești, intersectind zone 
de poezie dramatică autentică, dar avind volup
tatea inciziei caracterologice și a comicului de 
situație, totul fiind lucrat intr-un limbaj teatral 
epurat de orice înseamnă tiradă, poematizare ex
cesivă și antiscenică etc.

Seringa, piesă scrisă in 1943 și jucată în mai 
multe rinduri, citeva scene de un comic absurd, 
fenomenal și percutant, de esență și coloratură 
caragialiană, adevărate diamante teatrale (Ne
guțătorul de ochelari, Patriotul, La comisariat. 
Interpretări 1a cleptomanie și, mai puțin. Scenă 
autentică), o lucrare ambiguă, in ton mucalit 
(Hamlet — încercare de sinteză), o alta în mar
ginea prozei unui Damian Stănoiu, cu o vădită 
plăcere a jocului comic-pasional (Dalila) și o 
„variantă" an ti podi că (să nu uităm, totuși, că, in 
spiritul poetic nu o dată extremele se ating) a 
temei blagiene a lui Firtate-Nefirtate (respectiv, 
Diavolul-Vocea Mare, din Focul și Lumina), — 
formează grupa principală. Cit despre secțiunea 
„Pe margini de pagini" (din volumul de Teatru, 
ed. pt. lit 1968), cuprinzind prelucrări și false 
traduceri, cu detectarea perfectă a spiritului 
surselor originale, sumarul ei este de la sine 
grăitor : Maestrul Pathelin — Farsă populară. 
D. I. Fonvizin — Neisprăvitul, Tristan Bernard 
Cafeneaua cea mică, Bertolt Brecht —■ Ana Fier- 
ling și copiii ei — Cronică din războiul de 
treizeci de ani, cea dinții fiind o- reușită excep
țională.

Era ca și imposibil, am spune, ca spiritul poe
tic arghezian să-și afle ipostaza in genul drama
tic în piese de tip ritualic îmbibate de mitologie 
ori feeric. într-un teatru de tip ditirambic sau 
psihologizant. Ceea ce-1 preocupă pe autor este 
portretistica, executată in tușe iuți, tăiate de un 
ris cinic și nu umflate de energia risului tip 
commedia dell’ arte. String», pe bună dreptate 
apropiată de Nicolae Balotă de ..medicii lui Mo- 
liere... indepărtații magistri ai celor arghezieni, 
este o colecție (iată unul din nucleele spiritului 
arghezian, obsesia însumării de psihologii și ele
mente afective contrastante) de figuri ale ideii 
de convenționalism social, bazat pe onestitate 
(Vera, Haralamb. Pop), pe imbecilitate (Rozea- 
nu) sau cinism extravagant (Sanda Robert), pe 
depersonalizare (Fotea, Filip. Preda), sau vani
tate exacerbată, sprijinită pe un vid mental (Ie
șeanul . Piesa nu rezistă atît prin procesul de 
conștiință al personajului principal, deși Scar lat 
este aparent punctul de interes al autorului. 
Evoluția tipului sâu este caracteristică eroilor 
prozei de introspecție, încadrarea în rame so
ciale determinante, în vreme ce tiparele drama
tice schematizează traseele psihologice. ” 
rezistă prin nucleul scenic reprezentat de 
consultului bancherului Robert, o foarte 
regizare a sforilor acestui carusel aproape 
țitor de figuri rizibile.

Paradoxal însă, nu Seringa ni se pare a fi de
plina însumare a spiritului comic arghezian, cît 
seria de filoane caragialiene de netăgăduită va
loare dramatică constituită de Neguțătorul de 
ochelari (de un absurd enorm, bun vecin celui 
din Căldură mare), La comisariat (însumînd ti
purile specifice ale justiției ambetate de fur
turi de blănuri de lup căptușite cu vulpe, de 
negustori greci și hoți de ciocolată, de domni 
haotici și obsedați de cucoane mînioase). Inter
pretări ta cleptomanie (cu sentințe de genul : „a 
se atirna cu elastic prevăzut cu □ undită, de 
Casa de Depuneri, opt zile. A i se turna o cutie 
cu purici in ceafa cămășii. A fi pictat : nasul 
verde, urechile indigo, gura portocalie. Și a i se 
cînta dedesubt din saxofon") și Patriotul (unul 
din tipurile arhetipului Farfuridi).

Dinamica dramatică argheziană se susține, așa
dar. pe portretistică și vivacitate dialogata, sce
nele scurte citate mai sus prezentind un caz de 
asimilare perfectă a esențelor caragialiene. Deo
sebirea fată de Caragiale rezidă in accentul pus 
de Arghezi pe cuvint — firesc in cazul unui poet 
— si mai puțin pe situație, care este de regulă 
aici convențională și cu o specificitate de la sine 
trasată. „Este bine înțeles — afirmă Arghezi — 
că limita teatrului cea din urmă si punctul lui 
de pornire in expresie este și rămîne cuvîntuî. 
întraripat de vîntul in zigzag, melodios, al ideii", 
normă în virtutea căreia, continuă poetul, „tea
trul bun se joacă în fața unei simple perdele,* ■ 
trasă pe fundul unui perete gol‘\ Poziție taore- 
.,tică principial optusă ideilor asupra supremației 
actorului sâu heTei a regizorului îh teatru, dar pe 
care spiritul dramatic arghezian o validează in
tegral. In urma eurilor ce compun personalita
tea argheziană, teatrul (in accepția de ansamblu 
a fenomenului) deține un loc bine determinat, 
care. în ciuda ariei sale restrinse față de restul 
teritoriilor spirituale ale poetului, își solicită 
reconsiderarea.

Dan C. Mihăilescu

Ochiul
ciclopului

aspect al patriotismului, sentimentul 
tradiției a fost întotdeauna viu în con
știința scriitorilor români. Evocînd 
înaintașii, un mare creator îi omagiază, 

afinitate 
Alecsandri 
îl elogiază 
și ferice". 

fi fost un

în portretele lor reflectindu-și prin 
propria imagine. 11 gindim astăzi pe 
după ilustrul vers eminescian, care 
pe „Acel rege al poeziei veșnic tinăr 
Pentru Arghezi, Eminescu pare să 
tovarăș de închipuire de-o viață. Autorul Cuvin
telor potrivite a scris despre Luceafărul poeziei 
românești în 1912, 1914, 1929, 1932, 1934, 1943 și 
1964, așadar de la 32 pină la 84 de ani. și pro
babil că l-a gîndit întotdeauna. A scris însă nu 
ca despre un poet, ci ca despre Poetul, avînd 
condiția omului ales, a titanului chinuit de rea
lizarea perfecțiunii himerice a Operei. Nu întim- 
plător îi aureolează portretul in metaforele din 
care se întruchipează eroul liric fascinat de ab
solut din spațiul de vis al volumului Ce-ai cu 
mine, vintule ? și decide ca în Cimitirul Buna
vestire să fie acuzatul numărul unu de înviere. 
Paginile argheziene despre Eminescu — dispre
țuind anticipativ toate comparațiile care aveau 
să alunece între cele două piscuri — meditează, 
în fond, asupra condiției scriitorului și a lite
raturii. în tonalitatea armonică a unei oficierț 
care ne transmite testamentar : „Să se vorbească 
despre Eminescu mai des și cît mai des e o da
torie. El e doar unul din ctitori și ziditori. De 
ce să firp reticenți ? mai mare ca toți".

în procesul unei permanente înnoiri. litera
tura se cere mereu ctitorită, astfel incit. în se
colul 20, Arghezi „e doar unul din ctitori și zi
ditori. De ce să fim reticenți ? mai mare ca 
toți." Și preluînd cuvintele scriitorului ca pe ace
lea ale unei formule sacre „ce exprimă adevă
rul", putem spune câ să se vorbească despre Ar
ghezi mai des și cît mai des e o datorie, fiindcă 
să se vorbească despre Arghezi nu înseamnă să 
se vorbească doar despre condiția literaturii și a 
scriitorului, dar mai ales despre revelația 
spirituale a poporului nostru.

Temeritatea datoriei întilnește pragul 
tot în cuvintele scriitorului, fiindcă : „A 
de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră 
vastă... Nu poate să ajungă vorba pină la el, 
fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor 
ar putea să povestească pe harfă și să legene 
din depărtare delicata lui singuratecă slavă". 
Arghezi intuiește așadar riscul aproximării sen
surilor în virtutea polivalenței imaginii literare 
supuse receptării critice, mai ales că marele 
scriitor îi acordă criticii drepturi de operă în 
sine, poate tocmai pentru că exegeza trebuie să 
dovedească viața creației literare după ce s-a 
„transfigurat" sorbind otrava sîngelui ei diafan ; 
„Critica trebuie citită ca o poemă de inteligență 
(s.n.) și supusă transparențelor și conturelor care 
regentează toată poezia, indiferent de sensul ei 
laudativ — sau injurios, străin substanței. A- 
ceastă critică nu e o dorință, e o realitate si 
lectura ei constituie în sine o foarte delicată și 
suavă petrecere intelectuală“« (Critica, 1933).

Tudor Arghezi s-a impus în primele decenii 
ale secolului ca mare pamfletar — așadar, ca 
prozator —, începînd din 1930 a publicat paralel 
cu volumele de versuri cărți de proză corespon
dente. dar după recunoașterea scriitorului ca 
mare poet — îndeosebi In ultima parte a vieții. 

forței

sfielii 
vorbi

prozatorul a trecut în umbră, au apărut exegeze 
vaste despre poezia lui. sau a fost minimalizată 
proza în comparație cu înnoirile aduse în poezie. 
Jumătate din continentul fiativ arghezian este 
acoperită de proză, prin care scriitorul înnoind 
ctitorește, de fapt, încă o dată posibilitățile lite
raturii : „Proza lui Arghezi, in puterea ei de in
fluentă asupra scrisului românesc, literar sau co
tidian. e insă de aceeași însemnătate ca versu
rile lui" — conchidea Vladimir Streinu în 1965. 
cînd timpul luminase perspectiva asupra meta
morfozelor literaturii românești interbelice.

Există niște trasee ale prozei argheziene care 
conduc la constatarea că temele și procedeele se 
află într-o corelație precisă, coincidentele dato- 
rîndu-se tiparelor viziunii unui mare creator. 
Impulsionată de structura moralistului, tematica 
argheziană privește societatea, omul si spectaco
lul universului. Astfel : temele colectivității. (1) 
solicitind pamfletarul și moralistul, cuprind vo
lumele Icoane de lemn (1929), Poarta neagră 
(1930), Tablete din Țara de Kuty (1933) ; temele 
individului (2). complementare celor dintîi și re- 
curgind aproximativ la formula Bildungsro- 
man-ului, constituie nucleul căiților Ochii Mai
cii Domnului (1934) și Lina (194E) ; temele însu
mate de o imago mundf (3) în naratia unui mar-, 
tor fascinat de spectacolul universului se regsz- 
sesc in proza lirică — îndeosebi în culegerile 
Ce-ai cu mine, vintule ? (1937X, Pe o palmă tie 
țarină (1934). Cartea cu jucării (1931) — si în
așa-numitele de scriitor ..subiecte".

Caracteristic pentru originalitatea argb*eziană 
se realizează raportul dintre varietate si Unici
tate in proza scriitorului : în volume care deru
lează lumi fictive foarte diferite stăruie totuși 
constantele subterane ale aceleiași puternice gîn- 
diri creatoare, obsesiile tematice șl procedeele 
(valorificate pozitiv sau negativ) impunînd am
prenta argheziană. în formula; asumată — frec
vent inovatoare, fiecare volum atinge apogeul 
speciei : Cimitirul Buna-Vestire ca parabolă 
pamfletară. Tablele din Tara de Kuly ca utopie 
absurdă. Ce-ai cu mine, vintule ? ca proză lirică 
remarcabilă prin fluiditate și sistemul de meta
fore înscrise într-o viziune înalt parabolică. 
Ochii Maicii Domnului ca poem romanesc con
struit ..pe dedesubt" prin armonia tenor simbo
luri corespondente. Cartea cu jucării ca inegala
bilă imagine a orizontului infantil etc.

Inventarul complet al tuturor procedeelor si 
tematicii argheziene și totodată sinteza lor se 
realizează într-o capodoperă a prozei românești. 
Cimitirul Buna-Vestire aflat în cadrul operei 
scriitorului la confluenta temelor colectivității 
cu temele individului. In 1936. cind apare Cimi
tirul Buna-Vestire, Arghezi încercase gama În
treagă a tonalităților prozei sale, ale cărei trasee 
converg toate în această carte : pamfletul mora
listului din Icoane de lemn. Poarta neaarra si 
Pravilă de morală practică în prima parte, cu 
referință la viata social-culturală ; ecouri ale

TURN DE
PRIVEGHERE

ta Mărțișor din această 
o însemnătate simboli- 
toată poezia noastră ; 
exponentul unei lumi, 

în
cos

ea

Ia poeții adevărați din 
alte seminții și veacuri, 
Arghezi a știut că trebuie 
să afirme o lume, o Pa

trie cu felul ei de a fi, că trebuie 
să lupte pentru a avea dreptul și 
timpul necesar să-și exprime a- 
ceastă lume.

Intr-un turn de priveghi sta Pin
dar ta Olimpia, într-un turn cos
mic s-a așezat Holderlin la Tubin
gen de unde urmarea cimkuI ape^„ 
lor șF anotimpurilor. Țurniti casei 
poetului de la TOJrțișor dfn* * îcesf* 
deal păscut de oi, încărcat de pomi, 
acest sat de lingă București șl a- 
ceastă livadă unde a lucrat Arghe
zi au aceeași semnificație : veghe
tor priveghi se cere din partea o- 
mului cuvîntului peste țara stră
moșilor iui, în mijlocul naturii el 
fiind graiul creaturilor de la gre
ier la Luceafărul de ziuă. Casa lui 
Arghezi de " ” 
pricină are 
că pentru 
poetul este 
el reașază un centru al lumii 
Patria lui, devine sîmhurele 
moșului, exponentul omului 
făptură a Logosului. Mărțișorul este 
o monadă, o membrană cosmică, o 
fereastră prin care transpare cos
mosul, natura și istoria unul loc. 
Dintre poeții strămoși ai noștri 
Vergiliu este modelul peste întrea
ga Europă pină la Francisc Ja- 
mmes, Rilke și Arghezi sau T«S. 
Eliot, toți socotindu-se păstori ai 
zidirii în sinul naturii cum ar spu
ne Heidegger. Patriarhalitatea nu-i 
una din modalitățile rostirii, ci 
dacă nu e singura, cea mai pro
fundă și înrădăcinată ancestral in 
toate colțurile lumii pină astăzi.

Cu ani in urmă, pe o insulă din 
Danemarca, intîlneam un tinăr 
poet care săpa o fintîna lingă casa 
lui țărănească pe care și-o ridi
case de priveghi peste propria lui 
țară. Vatra lui Brâncuși in plin 
Paris nu era decît tot un turn de pri
veghere iar Rilke într-un turn ta 
Duino a auzit vocea îngerească din 
Elegia întiia care l-a făcut vestit. 
Urci nd in turnul de priveghi de la 
Mărțișor, acum în mai, cînd se îm
plinesc o sută de primăveri dc Ia 
nașterea acestui poet de rang uni
versal, ne apropiem de toposul de 
omfalosul marii poezii din totdeau
na. Să știm să păstrăm acest ioc 
peste veacuri așa cum 1a Teba se 
păstra peste vremi casa turn de 
priveghi a lui Pindar 2

I

I

loan Alexandru

absurdului din Tablete din Tara de Kuty In tra
gicomicul lumii politice și universitare, fantasti
cul miraculos al resurecției anticipat în Ochii 
Maicii Domnului, lirismul prozei poetice in citeva 
fragmente din partea a doua și a treia, grotescul 
macabru al unor ..subiecte" in nota anecdotelor 
părții a doua etc.

Dacă, formă particulară a creației, literatura 
se realizează „împreunind năzăreala gîndului si 
a basmului cu lumea" (Fata de demult) atunci 
problema fundamentală este pentru scriitor 
aceea a viziunii, sugestiv denunțată nrlntr-o me
taforă din poezia Biulbiul ; „ochiul de ciclop", 
emblemă potrivită pentru cu totul neobișnuita 
fantezie argheziană aplicată imaginii lumii. De
altfel. „privirea ciclopică" a lui Ochita din bas
mul Harap Alb de Ion Creangă este de aseme
nea definitorie pentru nuanțarea contemplației 
printr-o stare interioară.

In 1929, autorul Psalmilor își amintea. în por
tretul lui Zamfir Arbore o cugetare pascaliană : 
„Despre cercuri. Pascal a zis acum trei sute de 
ani, câ miezul lor este pretutindeni, și marginea 
nicăieri...". Pentru proza apartinînd fascinantei 
sfere a operei argheziene, care trăiește prin in
terpretare. de la cea mai inocentă lectură si pînă 
la reîncarnarea în imaginația unui lector avizat, 
datorită concentrării simbolurilor si regăsirii 
procedeelor intr-o perfectă unitate de viziune, 
se poate spune că miezul ei este pretutindeni si 
marginea nicăieri, așadar, într-un orizont infinit.

10 M
A

I 1980

Mariana Ionescu LJ
)



ion dodii 
bălan

IO
 MA

I 19
80

Versul meu
De ride ori plînge 
Vertul meu e un tribut de singe, 
Nu-l logodire de vorbe nătlnge... 
In el toate silabele ard 
Dar nu mâ țin câ sint bard.
Sint zdrențuite fîșii de suflet, în el, 
Pene din zborul de porumbel, 
Cenușa din visuri ce-au ars an de cm, 
Ca lava zvirlitâ din uriașul vulcan.
Sint muguri de gînduri 
Și doruri in rlnduri 
Și-un zmeu nâzdrâvan, focul din speranța 
Ce-I trag la pâmint cu o ață,
Sfi nu se apropie prea mult către soare 
Câ-1 arde dogoarea cea mare,
Să nu-l spintece, prin târli, 
Sabla fulgerului ori mari vijelii...

De-i filozof grav 
Ori copil gîngav 
De ride ori plînge. 
Versul meu e un tribut de stage, 
Na-i logodire de vorbe nâttnge 
E o nuntire cu viața în singele Iul, 
Cu gîndul și faptele neamului 
Cu lupta și vrerea partidului...
E-o bucurie de-a fi, aiei. nai stâpini, 
Cu cîrma destinului nostru in mlinl..

Cu dorul și omenia
Poezie 
bogdție 
de gmduri și de-omenie 
te vreau in linia intîle, 
în măreața bătălie 
pentru om și adevăr, 
pentru dalbe flori de mâr,.. 
Poezie, 
sâ te fie 
creanga visului pe ea 
ca sâ legeni dragostea 
de partid și de popor 
din sufletul tuturor...
Poezie, 
sâ remit 
rod ol dragostei dlntll, 
partidului dăruită, 
armă-n lupta oțelitâ 
putere neostoită...
Fiica mea din clipe grele, 
cu poverile pe ele, 
cuc pustiu pe râmurele, 
te vreau azi un activist 
in partidul comunist... 
Fiica mea din vremuri bune, 
stea polarâ-ntunecime, 
sorâ omului si lumii, 

din cornul lunH ; 
șoaptă de eternități, 
pe hrisovul meu peceți 
cu puteri de curți domnești 
pe cuvinte românești, 
Poezie-ai fost soldat 
Poporului împărat, 
Partidului eredîncidlrtsâ, 
mai stîngace-ori mdî frumoasă, 
scrisă cu singe curat, 
din inima mea luat..

Poezie sâ rămîi 
cu sufletul teu dinții 
cu partidul și poporal 
că acolo rti « irvoarf, 
cu doina și cu balada 
și cu ptegul șl cm spada, 
și cu omul muncitor 
ce pășește-ncrezâtof 
Spre un falnic viitor, 
cu dorul ți omenia 
de la noi din România.

Gheorghe fvancenco : 
„Porțile Cetății Alba lulia*

4
iz i ta rea bolnavilor Începuse ca de obi
cei, mai devreme decît ora fixată prin 
decizia conducerii, oră scrisă cu alb oe 
tj tăblia albastră atirrfată chiar la in

trarea spitalului. Acaasta se datora desigur por
tarului. un țăran nici atît de bătrîn incit sS ră- 
mînă In sat. dar ntei atît de tlnflr Incit 
căsătorească la oraș, in pauza de prinz a șantie
rului. înșfăca- lacom banii pe care rudele sau 
prietenii bolnavilor, uneori chiar reprezentanții 
organizațiilor de sindicat de la locurile de mun
că îl strecurau în palmă, părtnd’ că-și cer ier
tare că-I deranjează doar pentru atîta lucru.

Hai. intră, șoptea concesiv portarul, dlndu-se 
putlh deoparte, nu Înțeleg de '■*
dare.

Oameni slntem. ti răspundea 
du-se ne lingă eL am autobaz 
aștepta...

De. de. exclama directorul . _ ... . 
gîndul la bufetul dirt coltul autogărll. așa e unii, 
se arăbesc mereu, mereu se arăbesc, șl tot aid 
ajunge la noi.

Saloanele, cu paturile puse cit de rit In or
dine. cu noptierele curate, cu pahare si borcane 
de iaurt pline cu ană. gata să primească florile 
adune de vizitatori, păreau mal albe Itt zilele de 
vizită decît in celelalte zile, Surorile sl infir
mierele netezeau de zor cearșafurile. ridicau 
pernei a. ascundeau ce era de ascuns, iar unele 
dintre ele Mcearcau chiar să le ridice moralul 
celor îngrijiți* silindu-1 să- se dea jtx din pat, 
aprillnlndu-i pină la baie, cu tio«e t&cutlte.

Rooa-asa. încă puțin, bunicule, hal. sus. c4 
wine acum iubita să te vadă rt ne facem de ru
șine. ii « si matale. «1 efl n-am grijă, matale 
c* nu dansezi.

Aatindu-le asa-xfede gl’rtne. trai reflalți râ
deau. unii Hhkt!•» ei cernind din tind tn tind 
pentru d nu rfVeau vtfle să rldS nu țwmtru rik 
our O nmoiu se știau bolnavi- Mxf mult la» o 
*i rotunde (tadt grsoe. fnftrrrrterele trtreau irr 
halatel- Ur albe, de pro'uml roednl .spălata 
pentru ziua de virili cu țipetele Ibr. mu’te in
inteligibile. iuti șl buimace. un drd de rate 
(to< albe) ajuns la numai câțiva pari de apa. 
«ubrire a rfuîuL

9* na mori, te na mori m toemnî azt ti suu- 
Wea Elvira unul onorat, in*l In această dorință 
M ei nu ae aotoa nici măcar ghici milă, d num at 
proorf» ei in ari} or are că. nu T n-ar fl frumos să 
vțn* familia să te vadl la «rrftal «1 tn.-. mai ale* 
duoă ce că doamna, adică soția operatului, fusese 
atvr.tă._ <_ sigur. va fi ri mal atentă dacă dom
nul va wăta bine, chiar bine-dlaous. rumen in 
etmt ri vtoL eertiflclnd astfel că nu i-a lipsit 
nimic ți te teri. datorită In nrimul rând ei. 
Elvtret se v» însănătoși grabnic. Prin urmare 
nimic mai firesc, joia și duminica, ca Iuțiși bol
navii. bărbieriți ri cit de dt pieuttnatl de În
gerul spitalului, rim erau ei snrllînttl cu soa
țele de perne, să nu mai pară chiar atît de su
ferinzi.

Pe Miron aceste dună-amieri febrile TI obo
seau cel mai mult fi ceruse Măriei să-T viziteze 
dt mai rar. pretext iod că d« fiecare dată înfrun
tă cu mare greutate, dată flind șl starea lui 
depresivi desnărtirefi.

Dragă. Încercase el te-i axullee Mirlei cînd 
că derirrta lui nu avusese nici un ecou. 

ÎTitrlegr-fflă. te me. nu not să te văd între ore 
fixe, știu ra vei pleca incă de tind apari și a- 
eea«tn îmi teve rău.

Ei. ți tu. se vede că n-ai mal fost pină acum 
Internat, altfel..., ii răsounseso dratfa, PSrră re- 
gretînd că soțul ei nu a mai fost atît de bolnav. 
1nrît sa denrindă nu numai obiceiurile șnițelu
lui, dar si pe acelea ale celor care îsi vizitează 
bolnavii eu sacoșele burdușite cu TămîL borcane 
cil iaurt, picioare d« pui, gemuri, biacuiti, chiar 
șl sut,e-Maria se așezase pe marginea patului. lingă 
Miron, rotindu-și cu neastîmpnr nrivirile ptin 
sei on. Intorrîndu-țî-la apoi repede spre el. cu 
Mirare scîrbită. .

Dar o rezervă n-au avut fi pentru tine - Nu 
mal ețțl tu acum ziarist, te-aru dat ei afară. dar 
măcar asx ^4-și amto teasc fi. săracul de tine.

Nu m-a dat nimeni afară de f» ziar. In’dfgfc 
odată, am fost restructurat, trecut In aftă munca, 
în alt domeniu, cu aceeași leafă. 1st reoetă re
plica din Mirofl. Nu am „ahrtns- nimic
ca zfertat. «sa că îrtri na am 0le**tftr. cei nu’m 
Irt ceea re te privește; nimic. Am *•" ziarist, 
acum «tnt inspector la protectta măririi miine 
voi fi altceva, de areas to rret si ■! Ștergi tfe 
pe H«ta ..săracilor- tăi

Ml-al mai sta» a«ta. of* Sfcrte. drerhirnd 
(falizriorel. n® fim «tetă tewd terete r; li 
te *to<. tsrt -* -n—fe —

Te ewt wrsl rwt «te W“«â w - -a
tei btrbte •*-** «artei -'*» **•->
rrw» * tewrvrte com-ri -»*1. se -

acertute. O fr ilW -L f«-“"
«1 Mrhafl m vtrrte srei aer*-* rbW- e ‘a 
citeil. im «tetei ri « fetttâ care njtrl u Ia :i- 
oătthil •wtuteă o rterte din *rVn>-- te re 
le nrtmive fbr* rrirf m rote boltevte. Arp*:a 
evident euatert ri « * Mthte-a 
cerca să-și tină ochii de^cbKl ri <“iite a? z-r*- 
bească. in timp ce o femeie ce Părea «i * ■* _ 
va<t»-«a oa*te fiorile in borcan fe l’i-

Lumînârl. întrebă el deodată dertul de trte. 
Turetr^ărt .t-J** athi’ ’

Nu-i voie. nene, ii răspunse p-»
strâduindu-re și el *ă rimbească. N: le-au cpr^S 
la ooarta zice că aici e spital de rtat.

Așa Uce? Cine zice? te mtră bafeteterf »bs- 
neeind dH *re *n Ote-«li hti. 
poate mrfite re I re i®r*jn*»-'<-

Chiar nu-i voie ? il Întreb* pe t:năr o •-! 
de lingă eL /

Minor w ritee*. mtehte pfe* din re m re 
moi muk ssl- da ritipfa ■ imte gin de
provincie, unii intrau, alții ieșeau, be-^re 
tator cu cile ua zimbet încurajator -rere—.--A 
<fln poarta «eifatalte. Mnsvfl na Joc
dhrtr-o tejervă boewt.V «donat* tf p*. *-aiă re 
grijă pentru rit» de vtatA. 81 rf oenbe a re-

iulian neacșu

ce nu aveți răb*

cttrunul: furîșîn-' 
la cinci șt nu pot

de la poartă, cu

cenaclul revistei „luceafărul"

deși descompletat de prim* vara exploxivâ. 
de vremea câlduroas*, Cenaclul ravhMei 
Luceafărul 8-a intllnlt In ședința din 
5 m&i 1980 Ihtr-un efectiv totuși ireep- 
tabll : aproape 35 de partlclpanți. dintre

care Goi emoționați autori : Laiunaa Cim-
peanu (poezie) și Dorin Măr^n (prote). IntUnirea a 
fost deschisă de criticul Nlcolâ® Ciobanu care a și 
condus operațiunile pe Întreaga iot durată. „Va fi 
o ședință de lucru", a spus N. Ciobanu, șl așa s-au 
si petrecut lucrurile. Mai Tnttf. Laurlan Ci m pre nu a 
citit cu emoție, și încurajat Ge poetul Ton GnacrgXe, 
mai multe poefne descriptiva, de notație fină, oa- 
lifiratlcA. pe tema unor porttete feminina. Schița 
Ioana, de Dorin Măran. preiantată da autor Inir-o 
lectură sigură, conținea un exercițiu introspectiv 
prin descripția Tn contratimp a unul lor de șah șl 
a unei evocări eu substrat arotie. ton 
Gheorghe a observat că poetul „* Interesant 
prin apropierea pe care-o fac® față de chipul uman, 
pentru ca. din cîteva trăsături, s* pună în fata ci
titorului cîteva enunțuri, fără concluzii I...1. Avem 
premisele, concluziile urmează sA le tragem |...] 
smt portrete, dacă vreți, filozofi», de caracter, por
trete cu bfităla dincolo de cuvinte*. Despre Dorin 
Mârnn. criticul N Ciobanu a vorbit eăldurm nb- 
serVtnd că ..sîhl niște proze deosebite decît acelea 
pe care !c cunoșteam". Odată prezentările critice șl 
redacționale încheiate au început comentariile do 
cenaclu. Ohservînd. pe cont propriu că poezia e „ca 
un jot uPdfe cSutăm criminalul", Florin Grigorin a 
remarcat poezia Anotimp pe care a și
Tliu serban a observat în poeeii ,,un limbaj comun", 
poetul fiind „un descriptiv, un prozaic", făcindu-i

roncetM re tateot pate M evreaere* : pro- 
retorui. a «mrerea» TWu Serba»- aorte Mar ▼*»- 
ter Hriitesca, tntr-o loore tateveoala. • «ratat re 
productiva lai Lana Ctanpreaa _vin tetr-ua «bis 
ptoturar. șt a otorervet icola „portrete M exrxcipf 
ludlce-. an _haoUc expozeu de vahnflf*. tn șflrrtt. 

anatomie emectre a pereoaajahu*. Bamuire 
Ceorgcaca ■ reeftit ea vane tare fcaă poeme pe 
rare le-a remareat abowtad re Laonaa Cteprenu 
..«fii ua piaitiT. rer tettvte IfoaitOa) vine mn 
viziuni lirica, pa aad* foarte aeurt*. de ia Ion 
Barbu- tar proaatorul. P*«trează toată forța
da coavioBere-. Carta lan. remareînd la poet „cu- 
rintele aleea, la unele putfnd renunța", a comentat. 
..nu flră interes", nroea lut Dorin Ml ren : ..Preg
nanți imroa*e<xfe de toreînte ©steenalttiri. J...J de
dublare. f 1 eooate ta evident* ratal*rile* Despre 
Leurtan Clmneanu a mal vortoit elogios Fiorin Mnn- 
tnaaa („poete aste pătrunzătoare"). Venlțl de la 
Floieati. Dan VtaitiU Find* * Baedaa Păcurățeanu 
au intervenit cu intuiții remarcabile. Tonei Minca a 
emit diferite opinii de ordin general despre litera
turii. Criticii Dan Alex. Condee-ru * Faul Dugneann 
a-au remearrat nrin intervenții lapidare, ia obiect. 
Foitul lor Gbearctae In încheiere, a recomandat lui 
Lauri an Ctmorenu să epuiteae paieta, sistemul li
ric m să-ai ale*tuia«c* un volum-, Tnchlzlnd dis
cuțiile, cri tirul. N. Ciobanu a notat că în Cenaclu 
..nu ae dau certificate de talent si efl acesta est? 
un laborator de lucru-. Obwrvațlunl adevărate, en 
un învederat echilibra de unde se poate deduce, 
neîndoios, utilitatea acestor întllniri bilunare.

tervă. deri opera pa. cric cifaeva analize șl sta
rea lui depresiv* nu i-fflr fi dat dreptul Ia a- 
dMita. ln>* luicapcdnpel ii respinsese cererea 
cd promptitudine.

Nu. domniile, nu. rtsl Intre bolnavi, iti face 
mal btne eterii te stai aingur, cu ochii întinși pe 
perețL lai alea c* încă nu am garanția că nu 
vei inrera din nou. tn sa iert acest lucru se în- 
dmpll mai rar. tarifarii sir* solidari, se supra- 
vegtMiad zv.pnK. se ajută- in reservâ. cine știe 
la ac t* m gmde?ri dumneata ri încerci iar.

■iran II steuitute cu neîncredere, insă mai 
tirria ii <ttdu d^jat*. (teri doetarul au avea de 
unde te știe tec* ri va Încerca din nou sau 
dacă a Inasnl vreodată s4~ri pună capăt zilelor. 
Era un lucra pc ore nici măcar Eus capa dopul, 
altfel OKineiZ psihiatru, nu avec de unde să-l 
«tio- In «r privește salonul avusese insă
dreotale. dererea și suferința celorlalți îl 
alutsaa sd-m învingă durerile și suferințele lui. 
Cit nu s-a putut mișca ii ajutaseră cei care 
așteptau sd fie opm-ați sau externați, acum îi 
ajuta ri pe ei. le aducea un pahar cu ană. Ie 
ImfcwptB pmc, le dădea Iănrrîie, îi încuraja, 
avind «feairiK in privirile lui ațintite pe chipul

N-am ris prea mult, dar nld de pomană, acum 
plîng fără rost, văd o creangă cum se zbate In 
vînt, și pe creanga aceea, dintre atîtea frunze, 
pe mine numai una mă face să plîng, de ce ?

Doctorul nu-i răspunsese, ii arătase numai un 
flacon cu pastile, făcindu-1 să înțeleagă că în 
flaconul acela sint lacrimile sale de neînțeles.

Nu mai mergem ? o auzi pe Maria întrebind. 
simțind cum alunecă in somn încet, ca o petală 
de floare de cireș, primăvara, in satul lui. ci
reșul acela în aprilie, cind ploua repede, cu 
stropi grei care îi înecau ochii, cind își dădea 
capul pe spate ca să privească ploaia aceea... 
ploaia aceea deasă și grea care ii îneca ochii, 
plnaia aceea...

Mă vor găs! dormind, apucă Miron să răs
pundă la prima ei întrebare.

Dcscm dcMIHAI BANDAC

alexandrei îi plăceau mesele lungi și 
înguste, se așeza într-unul din cape
tele lor ori de cite ori nu i-o lua alt
cineva înainte. Era una din grijile șale 

cela mai importante care precedau o masă la 
care era invitată și rareori i se întimpla să 
nu reușească să-și ocupe locul rîvnit. lșî strîn- 
gea rochia lungă, neagră, de catifea și se așeza 
rotindu-se larg așa cum credea ea incă din 
copilărie că făceau pe vremuri prințesele, își 
potrivea ochelarii deasupra ochilor cindva verzi 
— acum decolorați, aburiți de virată — chiar 
se și gîndise de multe oriMn fața oglinzii cît de 
bine ar fi fost să-și șteargă din cind in cind și 
ochii, nu numai lentilele ochelarilor — ?i zîm- 
bea. Astfel, mulțumită, chiar bucuroasă, cum nu 
i se mai întimpla prea des de cînd imbătrinise, 
îi privea stăruitor pe toți ceilalți, așezați in 
dreapta și în stingă ei, simțindu-se la rândul 
său privită. Era din nou prințesă și trăia cu 
mare satisfacție sentimentul superiorității sale 
închipuite incă în joaca ei din copilărie, cînd 
își agăța cireșe de ureche.

Alexanti**, draga mea, încerca atunci să-l 
atragă atenția Andrei, așezat după obiceiul lui 
intr-un colț al mesei, vino, te rog, lingă mine.

Atunci orfiii Alexandrei sclipeau cu răutate si, 
splecindu-se mult deasupra mesei, își fixa soțul 
neajutorat ca o pisică flămîndă care așteaptă 
ani și ani de zile să cadă din cuibul de sub strea
șină casei puiul de rîndunlcă. Pe urmă, pur și 
simplu nu îl mai băga în seamă, ca și cum. ne 
neașteptate, vocea stinsă a lui Krasovschi ar fi 
trecut foarte departe de ea. departe de locul pe 
care se așezase prințesa. Și. ca de obicei, numai 
sora ei, Irina, părind să fie singura care îl au
zise. se așeza lingă el și-i tăia friptura, mărunt, 
atit de mărunt, ineît să i se poată strecura prin
tre cei cîțiva dinți din gura bătrînului soț al 
Alexandrei. Abia atunci se auzea si vocea Ale
xandrei. o voce limpede, dar ceva mai groasă 
rfecit in copilărie, cind. mtre păpușile ei. o așeza 
ri- P« Irina.

Irene, lasă-1 pe Andrei în pace, să mănînce, tu 
vino aici, mai aproape de mine, uite acolo, intra 
domnul Capalb și Miron.

Altfel mus. dm ae putea ca Intre păpușile 
prințesei să existe a ti ta libertate incit acestea 
să «ane «■ Bag* cealaltă fără bunăvoința 
« ijMxvi tea. frtea Mtet ră^iundea. ter nici 
eu -- ascuit^. iri Bte numai prb-tnte in jos. 
rz-s -si vteortec, eoea ae 2 ifcnea rih~ jralte teu

— -rd te «'ted kteH. seu* mare (ferit

-:.'va am_ Mai «1 ri Ralura. tea
—-a teri Da acrea, tfad en« fetele Druvara.
Andrei Axaese adus de tatăl lor ca te-i ceară ei.
Ir,ne., mina. Bărbatul aceia tin ir. cu colurile
subțiri ala muaterioarei îndoite ușor in sus. cu 
baston subțire, aurit In capăt, și mănuși albe ii 
plăcute. Atit de oault ii plăcute, incit fugise din 
sufragerie roșie la față și cu ochii In lacrimi, 
rum obișnuiau să fugă fetele pe atunci. Intim
ul area. destinul sau un calcul diabolic făcuse ca. 
tot atunci, fugind nna pe Lingă alta, cind Irina 
ajunsese în fața ușii, Alexandra să intre hotă- 
riLă in aceeași sufragerie și să leșine in brațele 
tinărâlui. mult mai tinărului pe atunci preten
dent Arafe^i Kramvicbi. Nu se trezise din le- 
sin derit te fața altarului. In biserica ..Domnița 
Băiaaa-. weotuhri ..d»“ cind acesta o
Inirebtea tec* vrea aă-i fie soață tinărului care 
• sori ținea «vor de braț. A fost crima și ultima 
soeDl* a Alexancferi în fata lui Andrei. Binein- 
țtees că părinții ei, Raluca și El ia zar Djuvara,
se tHTpotrivtaer* la fncepot căsătoriei, nu se cu
venea ea Alexandra să ae mărite înaintea Irinei, 
tata lor rea mai mare. înaintea logodnei. Intre 
rele teu* aurari avusese loc chiar ai o ce arii la

anre afîrșitui ei. participase cu vădit* plă
cere ri cea mai mică dintre ele, Raluca.

Cintec popular

pa foța sănătoasă 
ți aibă
ca te lama.

Ca atatani te frunte wa tațo ai 
ca iprincenale hrînla 
ta finfi.

Ond ritea Empada.

Ea avea sinii rotunzi 
ca nisla cupa 
te fMrtdă.

Și alb trupul 
sănătos pe plai.

Genunch ii pâfraf 
ți tari 
ca da lemn.

Privire
Tinără, în aerul alb 
puternica priveai 
Tufănieă, Fânico 
cu carnea bătuta 
și trup înflorit ; 
ai pârul des 
și sprintenele dese 
ochii puternici 
cu albul Ier 
și carnea lăsată 
ca norii 
se scutura.

Privirea drăgăstoasă 
pe sub sprîncenele dese 
care albe păreau.

Ah, Tufănieă, Fânica 
in aerul greu.

I l-ai furat, li spusese aceasta Alexandrei, 
i l-ai furat și acum te maimuțărești toată ziua cu 
el prin casă.

Și ce-ai vrea tu să fac ? o întrebase Alexan
dra. țuguindu-qi buzele cît mai disprețuitor do- 
sibiL Actualul meu amorez este acceptat de ma- 
man si papa, care nu v-a cerut si vouă părerea. 
Este viitorul meu logodnic si soț. $i tu. ce-ai 
vrea tu să fac ? Să sar coarda cu tine ca sâ nu 
te plictisești ?

Raluca avea numai 15 ani atunci, era mai 
mică decît Irina cu 5 ani. și decît Alexandra 
cu S, semăna foarte mult cu mama lor. căreia 
îi luase și prenumele, deși era botezată Ana. 
Firea sa iute și violentă o făcea să sparg* și 
s& arunce cu ce nimerea în preajmă ori de 
cite ori era jignită sau credea că avea dreptate. 
De aceea, auzindu-și sora si mai ales privindu-i 
buzele. Își subțiaae ochii într-o ellpă, astfel că 
imediat oglinda în care îsi potrivea zulufii Ale
xandra fu făcută țăndări cu o bombonieră de 
cristal în care bunica lor. Vanesa, își păstra bom
boanele de malț.

Nu-l iubești, nenoroci to 1 Să te duci unde vrei, 
numai să nu te mai văd defilînd prin fața mea 
și a Irinet eu el atîrnat de gît. Cele două surori 
se luară, bineînțeles, de păr și Irina, care tăcuse 
așezată pe canapea cu aceeași carte in mină cu 
care umbla de cind îl văzuse ne Andrei — Ma
non L^scaut — trebui să le despartă. înainte ca 
in ușă să apară, dreaptă si țeapănă, cu ochii În
cinși de mime, însăși mama lor. Raluca Djuvara. 
Văzînd-o. fata ei cea mai mică și de aceea și cea 
mai iubită, amuți și, privind-o rugător, se apro
pie repede ca te-i sărute mina întinsă pentru 
iertare.

Fata aceasta, se gîndi doamna Djuvara. lata 
aceasta sint eu Ia 15 ani, doamne, parcă aș fi 
tăiat-o din oglinda în care îmi priveam eu 
chipul atunci. De aceea mâ întreb : așa să fi fost 
eu ? Să fi avut eu vreodată 15 ani, iar părul 
să-mi fi fost vreodată negru și fata netedă și 
albă ? Iar trupul meu să fi fost tot atit de sub
țire Înainte de a-1 avea pe acesta de acum, în
groșat și deformat de nașteri ?

Alexandra, se auzi vocea poruncitoare a ma
mei, cheam-o pe Luci să strîngă cioburile.

Irina, tu du-te și te plimbă puțin pe strada 
Mare cu bunica ta, Vanesa. La întoarcere cum- 
pără-1 bomboane de malț. Ralu. vino după mine.

Ochii verzi ai Alexandrei se înegriră parcă de 
ciudă. Insă privirile ei îndreptate ca de obicei 
spre ceea ce este deasupra și nu dedesubt, spre 
tencuială și nu spre cărămidă, se îndulciră re
pede la gîndul că îi va putea porunci Luciei, 
servitoarea lor cea mai bătrînă, care, între al
tele, încălzise apa atunci cînd se născuse ea. Ra
luca mare urmată de Raluca mică, amlndouă 
mergînd la fel de încet, se retraseră într-un hol 
mic și rotund, așezîndu-se pe canapea. în fața 
unei măsuțe de aramă pe care aburea o ceașca 
de cafea. Mama sorbi puțin și pe urmă întrebă ;

Ce s-a in timp lat, Ralu ?
Fata se zgribuli. își îngustă umerii și-gî aplecă 

pieptul deasupra genunchilor lipiți, plingînd do
mol, cu suspine rare și de aceea înduioșătoare. 
Privind-o, mamei 1 se umezi ți ei ochii, dar nu 
atît de mila fetei, dt de a ei, pentru că o clipă 
se văzu stind tot așa. in același loc. plingînd la 
fel de leneș, suspinind rar. In fața mamei ei, 
Vama* La re bun ? se întreb* ea. S* pHngi 
■ te șoferi pentni d ad mort o «tindă si te-ai 
pAnte n e soră mai msre ? Fata aceasta care 
nul aeaxnăni attta din nefericire la Înfățișare nu 
are răbdare să aștepte să plingă pentru ceva 
mal serios, mai important. Sâ aștepte pin* cind 
va fi ca mine, să-și păstreze lacrimile pentru 
zilele în care, stind in fata oglinzii, Își va vedea 
pielea feței mucegălnd.

Nu mai plînge, Ralu, o Îndemnă ea cu blîn- 
dețe, mîngîindu-i pârul ce-f împrejmuia chipul 
ca nn clopot negru, nu mai plînge.

Mamă, șoptea aceasta, de ce ești tu atît de 
bună și eu atit de rea ? De ce nu semănăm noi 
și la suflet ?

Tu ești mai tinără, Ralu, numai In asta ne 
deosebim nou două, spuse doamna Djuvara ri- 
dieîndu-se și pierind în camera ei cu ochii în
lăcrimați fără voia ei.

Peste câțiva ani, tind rămăsese singură 
—- Irina se măritase pentru o vreme 
și ea cu un ofițer care trecea dintr-o 
garnizoană intr-alta, iar Alexandra 

plecase din oraș cu Andrei —, li scria mezinei, 
studentă la medicină :

„Prea scumpul șl prea Iubitul meu copilaș I 
Astăzi n-aștept factorul, m'am întâlnit cu el pe 
drum (e Vineri, știi) și mi-a spus că n-am ni-

laurian cîmpeanu
Senin
Bărbatul ovee echii 
de a vesele visătoare

ta breiina ușoară 
in etalați da el incași 
melancolic 
și dmții ii strălucecai 
de • veselie 
visătoare 
a plecări 
victorioase 
in lumina eseoâ 
a vieții lui mcintato.

Ca e sc in tei e senină 
răspinditâ 
pe chipul său.

Orient
Femeia cu oftat de floare 
cu trupul durduliu 
zimbetul, nările umbrite 
două linii apropiate 
susur alb 
sau metal nedecîs 
c( la un izvor 
glasul ei muzical 
iși plimbă melancolia 
puțin grețoasă 
cind surida 
nările i se infioarâ.

Are trupul ea o emoție 
pe care și-l plimbă seara

im periat 
are ochii negri 
din care cad valuri 
părul Regm, pe umeri 
ca • cădere te freeze de plante 
și nasul drept, retorjiL

Se pricepe la făcutei unghiilor 
și discuții banala 
ocum • ta dalia
care n acoperă ea o apă murdară.

Parcă a tasl adute aici, de un vapor 
demult
din cola da păduri.

Zîmbet
Fata aceea 
ambițioasă 
cu ochii obișmiiți 
rotunzi 
ca Păminlul 
ca un fir de iarbă 
ochii cu 
cerul rotund 
ai ei 
aceeași 
fata cu 
buze subțiri 
nasul subțire 
și trăsăturile 
tăioase 
ca un fir de iarbă 
fata aceea cu 
părul scurt 
aranjat 
in șuvița 
subțiri.

Mî-a zîmbit 
cu acea bunătate 
generală.
Dinspre soare.

Călătorie
Femeia aceea 
ca un cocor 
înaltă 
cu nasul ascuțit 
lung 
cu ochii 
in unghiuri subțiri 
alungite 
cu gene intrerupte 
precum 
cirdurile de cocori 
in unghiuri pe cer 
prelungi 
femeia aceea 
cu pârul in coc 
înalt
Ca un cuib rotat 
riîn ierburi de toamnă 
părul ei 
ridicat
rn avea glasul lor 
călător.

I
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mic. Primisem cele 2 cărți poștale. Poate mâine 
să am, poimâine sigur voi avea. Nu-țj pierde 
timpul cînd’ți-este atât de prețios. Știu eu când 
ești ocupată tare, abia ai timp să mănânci. Ralu, 
dragă, dacă tu vrei să aranjezi să pleci vara 
aceasta undeva fără noi, poți să aranjezi. Numai 
să nu te coste scump, la aceasta să te gândești 
serios. Nu mai sunt să mergem împreună, dar 
ași voi să potrivim plecarea in același timp, ca 
să nu avem două cheltuieli, plecînd tu înainte 
sau noi, dar la urma urmei, tot aceea este, 
fiindcă tu și cu noi tot separat avem masa, ne- 
putînd mânca la fel. Așa că gândește-te serios 
să aranjezi așa cum te simți mai bine. 
Poate, dacă te duci cu spitalul. tre
buie să spui din timp. Să nu te gândești 
că ași fi tristă. Nu m'am schimbat. M’am obiș
nuit cu gândii] renunțării la tine. Chiar cu spi
talul ducându-te te-ai distra mult mai bine, 
cred sigur. Unde ne ducem noi e prea multă 
monotonie. Să știi că nu-mj pare rău. Fă așa 
cum vrei tu. Altfel suntem foarte bine. Mâine e 
10 mai, vom eși. îți urez petrecere frumoasă 1 
Și succes la examen. M’a întrebat azi judecător 
Râpeanu de tine și i-am sdus că prepari un e- 
xamen benevol. A murit Scutaru. cred câ azi il 
înmormântează. Cu Sica n’am mai vorbit, azi se 
ducea in oraș cu Fințeasca. Mai mult m’a durut 
par'că decât m'a mirat, că a făcut o vizite cu dl. 
Hușan lui „Vântu“. Mă gândesc La ea. Câteoda
tă par’că i-ași spune să nu iasă cu ea. plăcân- 
du-i până și elevii. Și până acum am avut pu
tere de reținere. Mă gândesc să-i spun, să nu-i 
spun ? Timpul iarăși este răcoros. Salcâmii au 
înflorit. Astăzi taxează contractul, a costat 754 
lei. Nici n’o să-ti mai spun niciodată nimic re
lativ la S. fiindcă nu numai că nu e nici o miș
care. dar nici nu-l mai văd. Mă gândesc cu ne
mărginită milă La tine, cu examenele care vin. 
Si chiar am și grijă. Prepară-te de brdmural. 
Cine o să mai meargă cu tine ? Roagă pe cine
va. Pe d-na sau d-1 Melinte. sau Virgil. Ai fost 
vreodată singură ? Te sărut cu tot dorul și dra
gul și mă rog pentru binele tău. Mama ta“.

în josul ultimei pagini a scrisorii, tat&l adău
gase : „Te sărut cu drag și dor“ E. Djuvara. 
B. 9 V 930.

e cine am mai iubit eu, pe cine ? Nu

Pstiu. Sau poate pe fata aceea blondă, 
pe care abia am visat-o, femela aceea 
subțiratecă și aurie, cu ochi cenușii, 
care ar fi fost Magdalena, bineînțeles dacă ea 

ar mai fi trăit, ar mai fi crescut, lepădîndu-șl 
rochițele scurte și ciorapii trei sferturi pentru 
a se îmbrăca în rochia aceea stranie din vis, 
o rochie vișinie, pe care infipți in ace lungi, 

aurite, își tremurau aripile zeci șl sute de flu
turi albi. I...] Și mai era un băiat, Romulus, ca- 
re-și păștea caii citind pe marginea drumului, el 
era mai mare doar cu cîțiva ani, trei-patru, dar 
intre copii asta înseamnă foarte mult, de aceea 
nici nu ne puteam înțelege. S-a-ntîmplat insă 
ridată să nu mai citească, și a bătut cîmpii cu 
noi după mie rea-urau lui, și atunci a fost foarte 
bine, Romulus ridea și născocea tot felul de 
jocuri in care el trebuia să ne alerge și să ne 
prindă, cine era prins trebuia să-l sărute, iar 
cel mai adesea fata aceea blondă încremenea In 
miinile lui cu bărbia în piept. Eu rideam, mă 
simțeam grozav și viu ca un pește, nu puteam 
fi prins ușor, și de aceea m-a luat de mină, 
pierind în altă parte, numai noi doi. Iar pe urmă 
Romulus n-a mai venit, cînd ne intîlneam cîte- 
odată singuri mă privea, cred, trist, mă întreba 
ce mat fac eu ? ce mai face ea ?

Eu bine, ea bine, îi spuneam.
Și ce bine era, abia începusem să cresc, nu 

știam cum sint, nu mă uitasem niciodată in 
oglindă.

O iubești ? m-a întrebat intr-o zi Romulus, șl 
nu i-am răspuns, ce puteam să-i răspund ?

Ea te iubește, mi-a mai spus in altă zi, dimi
neața, și tot n-am înțeles.

Și-am plecat la pomul acela, dar ea nu ve
nise, dar asta nu însemna mare lucru, se-întîm- 
pla să nu fie, și de aceea m-am culcat pe 
spate sub pom, așteptînd. La prînz m-am 
dus pe-acasă după mincare, am și băut, 
și pentru prima oară am vrut să cresc ceva mai 
repede decît crescusem pină atunci, să aflu, si 
am băut pe ascuns, pe urmă am vrut să-l Întreb 
pe tata ce-nseamnă „ea te iubește", dar am în

trebat-o pe mama, care mă îngrozea mai puțin. 
Mamă, ce-1 aia „te iubește" ?
Mama spăla vasele, pu m-a privit, numai și-a 

strins pleoapele părîndu-mi de aceea foarte tris
tă, cum par oamenii cînd hu vor să plîngă.

Oamenii se iubesc, Miron, n-ai auzit la bi
serică cum spunea părintele, labește-țî aproa
pele ca pe tine însuți.

Cum, m-am mirat chiar atunci, eu mă iubesc ? 
Bine, mamă, dar ce-nseamnă ?

înseamnă, Miron, să nu fii obraznic cu ei 
(ea nu era), să nu-i superi (ea, dimpotrivă) 
să-mparți ce ai cu ei (ea da, Împărțea pină și 
cirpele ei nenorocite, de păpușă, cu mine).

Și am fugit sub pom, m-am trîntit pe burtă și 
am început să mușc firele de iarbă, gîndindu-mă 
că, dacă era așa, și eu o iubeam. Am adormit 
cu capul in iarbă, era foarte cald, din cînd in 
cind mai tresăream ca să-mi șterg fața, iar cînd 
m-am trezit, ea era lingă mine, chiar ia capul 
meu, și fluiera încet.

Și eu te iubese, i-am spus imediat, mîndm că 
știu, întoreîndu-mă pe spate.

De ce n-ai venit ? am vrut s-o Întreb, dar n-am 
mai avut cînd, niciodată n-am mai putut s-o 
Întreb asta, pentru că fata a sărit deodată in 
picioare, m-a pbivit cu ochii aproape închiși și 
a fugit spre apă, peste cîmp. Iar eu am înțe
penit in iarbă, neînțelegînd decît mai tîrziu de ce 
tremuram și mă durea pieptul privind în urma 
ei. Eră ceva câ și cum ar fi ieșit un alt copil 
din mine, mai mare, mai înalt și altfel. Soarele 
venea spre pămînt din ce in ce mai roșu cînd 
am putut să mă ridic. Picioarele mi se clăti
nau. erau alte picioare. Am plecat încet după ea. 
și cît de încet am mers, cil de încet ! incercind 
să mă obișnuiesc cu mine, cu tot ce ml se părea 
altfel decît înainte, incit, dacă ar fi să-mi Închi
pui, arătam ciudat Am ajuns tîrziu, amurgise, 
umbrele se lungeau nefiresc apucind pămîntul 
cu degete de întuneric, apa se auzea altfel decît 
ziua, prelinsă pe pietre, broaștele orăcăiau tur
bate la tălpile mele și se arătau ,una cite una, 
stelele. Mergînd nu mă mai gîndeam decît la 
ea, la cum o șă ne întilnjm pe drum, sau in ană, 
ce-o să fie atunci, și mai ales încercam să mi-o 
amintesc cum arată. Nu mai știam decît că are 
părul galben, un fel de galben, ca griul in care 
ne ascundeam și eu nu o puteam găsi prea re
pede. Pe prund nu era nimeni, nici acolo unde 
ne duceam noi doi pină atunci, eu ca să plutesc, 
ea ca sa aducă mătasea-broaștei și să mi-o pună 
în cap, de acea am luat-o în sus pe mal. Și în
cepuse să m-apuce frica âpropiindu-tnă de sălcii, 
acolo unde apa era măi mare, într-o groapă cu 
fundul aplecat în care mi intrasem decît o sin
gură dată, pe umerii tatei, nu auzeam nimic, nu o 
auzeam pe ea, pentru că numai asta aș fi vrut să 
aud. Și cu cît mă apropiam de groapa aceea, cu 
atit mă gîndeam la mai multe lucruri deodată, 
ieșindu-mi din minți, nu o chemam, acum nici 
nu mai știu cum aș fi chemat-o, mergeam la fel 
de încet ferindu-mă de pietrele mari, albite de 
lună. Lingă sălcii, arp călcat pe rochia ei, și abia 
atunqi am știut, nu m-am gindit deloc câ s-ar fi 
putut ascunde ca să mă sperie cum făcea altă 
dată, primul luqru care mj-a venit in minte n 
fost câ s-a înecat. Și am sărit în apă, n-am țipat, 
de ce ? nu știu, poate nu puteam, tălpile mele 
au atins un timp pâmintul și pe urmă s-au des
prins, îl mai atingeam numai cu virful degetelor, 
alunecînd spre mijloc, apa era tulbure, cu pete 
negre de noapte spre mijloc ; vedeam sălciile 
departe ca pe un păr despletit de femeie, se fă
cuse deodată liniște, nu mai pluteam, cădeam 
încet în ană intinzindu-mă ca să-mi ridic gura 
deasupra, pină cind am știut că nu mai pot face 
nimic, câ nu sint bun de nimic, neputincios si 
aproape înecat dinainte ; nu pentru că voiam s-n 
scap, știam doar că s-a înecat aoolo așa cum as 
fi știut dacă aș fi fost lingă ea. dedesubt : m-au 
găsit mai tirziu, dormind pe mal cu miinile în 
apfi. ca și cum numai in somn aș fi putut s-o 
iau de acolo, ae dedesubt, pe ea. Am fost bolnav 
un timp, după ce m-au ftiait acolo, pe urmă am 
plecat în oraș fără să-l mai vâd pe Romuluș. 
pentru că nici el n-a venit să mă vadă. Pe ea 
sau cine știe pe cine o găsise morarul, mi-a «pus 
mama In roată, nu i ae mai cunoștea decît pârul 
auriu și parcă crescuse. Iar Romulus, mi-a spus 
tot mama, a fugit de-a casă, dar după șapte zile 
s-a sninzurat sub sălcii. Cind m-am întora. am 
trecut pe lingă casa lui de la răsnintie. Mama iui 
Romulus, singură, stătea cu bărbia rezemate in 
gard și se ulla pe drum, auzisem că e nebună 
sau că ar ti înnebunit sub sălcii st că nu mai 
vrea să vorbească cu nimeni de atunci. Dar cind 
m-a văzut a ttesărit, a țipat.

Iartă-1 Mirori pe Romulus.
.Și a fugit în casă, de acolo venind pe urmă cu 

rochia rii, rochia fetei aceleea, ca să mi-o dea, 
în timp ce-mi căuta palmele ca mi le sărute 
și să plîngă în ele pentru iertare.

Miron, tu știi, iartă-I !
Dar eu nu știusem nimic șl de aceea am fugit, 

aruneînd rochia tetei peste gard, pe atunci n-am 
mai putut să plîng. Peste cîtiva ani. cînd am 
rămas înțr-o noapte în moară, ascultînd roata 
aceea, mi-a spus morarul că Romulus nu dor
mise șapte zile ascultînd și el roata, și câ, tot 
atunci, l-a rugat îrt ultima lui noapte, înainte d^ 
a pleca la sălcii, să-i spună mamei sale să-mi 
ceară mie iertare pentru el.

Dar Miron, a mai spus morarul, băiatul acela 
era nebun, eu l-am 2is de istoria cu mocanii 
veniți să-și călite și ei O fată, înecată cam tot 
pe-atunci, și nu m-a crezut. A urlat numai ca un 
cline, dueîndu-se

„Mocanii... o fată” ,am repetat eu atunci în 
gînd, și am plecat. După aceea o vreme, ori de 
cîte ori vedeam o fată blondă credam că e ea. 
Poate că nu se înnecase, numai fugise. Și mă 
repezeam în urma fetei cu păr auriu, nu o cu
noșteam. nici nu știam cum o cheamă. Dar dacă 
era Ea trebuia să mă recunoască și să strige

Miron !
Iar eu s-o întreb : De ce n-ai venit ?

(fragmente din romanul cu același titlu)

Portretul unui fumător
m.E1 doarme numai pa obrazul pălmuit, 
el viseaiâ desant cu animala, 
îl iubețto pa departele sau, 
nu-l incovoaie necredința, 
iubitelor insolubile, 
el bate piini cu o ftanțâ monetară 
el a, cu gitul scos afară din trotuar 
un biol suflet 
rostind spre buna știință 
o trecătorilor ce-i calcâ 
barba ți miinile 
psilmi ți edicte
(dar al sufla din cușca leilor 
ți asia n-o știe nimeni.) 
El nu vrea pentru sine aripi 
ci numai a pereche cinstită, de bocanci, 
niciun umăr nu-i sprijină clătinarea 
(cind e gata să cada 
iți sprijină mina stingă, cu dreapta) 
el nu cerșește 
călătorii de stridii, la Paris, 
trece neobservat
(face onticcmeră și to călău) 
el fuge să-și ajungă din urmă bătrinețea, 
(o ajunge si-o-ntrece) 
el se eleră loamei noastre.
Semnalmente ?
Cu scrumul țigărilor lui Ieftina 
le fecundează pe îngeroaice. 
B fumează
Fgări da pod el an_.

Strada
..Deci floarea dar n-o poți deschide 
e sigikrtă cu parafa orgolioasă 
a fabrice de flori naturale. Salvamarii 
iși află slujbe pe lingă cabanele de sky 
ți joacă table cu vertebro antice. Cineva 
taie dintr-o șuncă groasă ca dinti-e 
piele de evanghelie, fragmente mozaicele. 
Uite-o pe a»a care sparge ploaia cu șina, 
uite-l pe poet cotrobăind 
in corsajul pădurii. In drum spra rai 
bâtrinîi duc veșmintele celor tineri 
la spălătoriile chimice
(tot 0 spălătorie chimica ți raiul !) 
cu frunțile argintate in seri cu televizor 
de vehementa recitatorilor artistici. 
Urte-I pe efuromant : ii intind palma 
(carte de buzunar in ediție ieftine) 
ți el citește in ea bătăturile toarta 
de ultimele sonete. „Știi, zice el 
ții minte uzina din vale, dezafectată 
astă iama ? Ei bine, acum cmd ou venit 
s-e dă riale au găsit intr-o odaie 
doi roboți ruginiți dar cu tablâriile 
amestecate, aproape îmbrățișate. Nu erori 
că e o in timp! ere epocală I*
.Cred", i-am zis eu trâgindu-mi din mina iui 
mina
de tabla galvanică...

La rîndu-mi...
Cuvinte vechi, nescrise și uitate, 

biblioteci cu gituri retezate 
imi pare ca adesea vă inalț 
cu cărămizi de apă și de smalț, 
imi pare că sint mina ce vă-nvie 
din moarte pină la copilărie ; 
dar scrisa ca zăpada de deșiră 
luînd cu ea șî degete șl lira, 
și sint la rindu-mi trunchi cu oase șterse 
sub cerul stind pe iepuri și pe berze...

Scenariu
Naștere și moarte — două războaie 
Viața noastră e clipa de pace dintre ele 
clipa în care beai din gamela vinul 

dușmanului 
care dușman bea vinul jupuit din setea ta 
Zice „Eu nu vreau să mor frățioare, așa că..." 
„Ce așa că... î"
„Așa că trebuie să te ucid. Nu înainte 
de a-ți arăta pozele copiilor. A nevestii n-o 

am 
câ mi-a pus coarne și i-am rupt portretul...’) 
„Stai sâ-ți arăt și eu pozele copiilor. Nici eu 
nu țin poza muierii..."
„Și-a ta..." ?
„Șî-
„Da, știi câ nu mai ințeleg nimic ? Ce caută 
copiii mei in poza ta ?"
„Da1 ai mei ce caută in cartonul tău T" 
„Nu cumva..."

poeme de 
gheorghe tomozei

.Nu cumva-."
Poc I
Poc !
Nașteri, moarta — două războaie—

Credința
—In mana moa • spada
acelui vers ce ploaia o retează. 
Pot fi cămașa spâcuhji plâoind. 
Ini ling de pe buze duketo 
unui cuvint nerostrt 
și sint de pe ocun 
mărul de lai
ai unei clipe lărâ de moale.

Tara mea, 
încep să ta merit L.

Cascadorii și sărutul
—Mc sclav și aici gladiator, cascadorul — 
chior and morwe in slujba kri 
rana ptn bucată. In vechi Fontari 
zbooă peste prăpăstii, se doboară ai 

lăncile, 
cod, pentru ofta, din hamuri, 
pentru aftit se tosâ căleați in potcoave 
și cind S-ar cuveni să-și pană 
capetele incasa brie 
în mașinăria groazavă a sărutului 
vine un hirțogar șr-i alungă 
si-n tocul lor 
o stirprturâ famelică se înfruntă 
din cea mai rivnită pereche de buze.

Alungați din calea sărutului 
ca din fața Troiei 
ei plîng lacrimi de Jîclâ ieftină 
printre halebardele și hohotitoarele 
lor săbii...

Ninge. Licitație
de fluturi
...Ninge. Licitație de fluturi. 
Gol pur în care scad fregate, 
chipul se poleiește cu un sclipât lubric 
și degetele înghețate de frig se intind 
sub ciocanul de lemn 
al licitatorului.

Cine oferă mai mult î

Fină să te decizi
fluturii se coclesc, bat aerul cu cioate arse.

Ninge cu jupuituri 
de vechi ziare.

Adjudecat I Adjudecat 1^.

Destinare
— Mereu port povara 
unui transport de sclave 
multicolore 
cumpărate cu tutun, 
schimbate pe mărgele de sticlă.

Și vine Gingașa
și doar cu un gest (și el cu sensuri 
numai pe ji mălaie dezvelite) 
mă cumpără cu cămilele 
și cu sclavele mele 
cu tot

Ea pare a fi 
compusă din toată producția mondială 
de pasări colibri—

Să nu
Primăvara a trecut peste noi 
în virful picioarelor, 
noaptea trece pe firele bărbii mele de-o zi, 
tu treci pe vîrfurile nervilor mei
(fiecare cu a măruntă cabana de vinâtoare 
in virf).

Bem din coame de taur, retezate, 
singe vinovat, de mistreț.
Bem ca nimeni să nu simtă, 
respirăm ca nimeni să n-audă, 
gesticulăm ca nimeni să nu ne priceapă, 
urim ca nimeni să nu moară.
Nu iubim pe doar o stinghie de paf, 
cu doar o stinghie de suflet.

Astfel incit să nu sa simtă 
câ mai sintem de față, 
câ mai sintem, 
câ să nu ne ajungă pustiul 
c să nu...
să nu...

Cel bogat în femei
...Cel căruia I se zice câ ar fi bogat 
in femei e mereu singur. Bogat 
in aur și țări, se poate. Dar in zăpadă f 
Bogat in fum 1
Nici măcar o singură femeie
nu ne e dată pe de-a-ntregul, 
ne mulțumimi doar cu fragmente 
convenabile.

Eu sint ca un muzeu grecesc, plin
C" marmuri cîopirț'tOi
cu grații cariate (cariatide t)
femei fără brațe
și - dumnezeule 1 - femei fără cap
Cite un deget cit mi-a mai rămas
de la vreun inaintaș hămesit,
cite un genunchi
ori vocea unei iubite îndeobște tăcuta, 
iată tot ce păstrez.

Uite cu ce-mi peticesc eu
iama...

■A. reaminti deslușit totul, fără să omită

1 vreun lucru oricît de neînsemnat. Ra
reori se gîndise să pună în cumpăna 
importanța faptelor care-i împestrițau 
viața și, neîndoielnic, j-ar fi venit greu 

s& hotărască care era cel mai neînsemnat lucru 
dintr-un șir de acțiuni sărăcăcioase în aparență, 
dar ACUM i se înfățișau neînchipuit de limpezi 
și conturate și parcă stăruiau cu tenacitate să 
capete o importantă crescîndă In mintea sa. 
Intîi redescoperi odaia pe care credea că o cu
noaște atit de bine și in care îi era peste pu
tință să-și închipuie că i-ar fi scăpat vreun 
obiect căruia să nu-i determine cu ochii 
închiși, forma și locul pe care îl ocupa și. faptul 
că aceste lucruri de-abia ACUM Începeau sâ 
existe cu adevărat pentru el îi făcu să-și măi- 
turisească, cu oarecare scrupul și uluială că pa
sivitatea sa față de lucrurile din jur iși croise 
un excelent alibi din ceea ce îl plăcea să nu
mească. „refulare a spiritului de proprietate". E 
drept că nu avea lucruri prea multe și mai ales 
de preț care să-1 fi stirnit pină la a-și face un 
obicei zilnic din a le examina și aprecia valoa
rea dar puținul pe care îl avea îi apăru ACUM 
ca fiind cuprins intr-o realitate intimă, în care 
cunoașterea sa sc dovedi plină de ardoare. Ade
vărul era, și-și mărturisi asta cu convingerea 
unui om care se raliază unei impresii generale 
ca fiind definitiv valabilă și pentru el, că sen
zațiile pe care i le-ar fi putut deștepta lucrurile 
din jur și mai cu seamă cele ornamentale, erau 
amortizate de obișnuința de a Ie avea mereu in 
fața ochilor. Cînd își înjghebase o mică colecție 
de tablouri pe care Ie primise in dar de la pu
ținii săi prieteni, studiase îndelung așezarea tor 
pe pereți și reușise chiar să realizeze un fel 
de echilibru între ele. Poate că și acest aranja
ment care-i dădea sentimentul că făcuse un lu
cru bun și nerevizuibil, conferind spiritului său 
o neglijabilă stare de confort, îi dispersa atenția 
în alte părți, șubrezind astfel importanța pe care 
i-o stîmiseră tablourile, prin necesitatea de a le 
aranja într-un fel. Acest birou, acea icoană de 
lemn, acel tablou sau acea pendulă, el le dibuia 
cu o sensibilitate nouă, palpabilă, voluptuoasă. 
Se simți bine în tovărășia lor a căror muțenie 
și dăinuitoare loialitate păreau să-i dăruiască 
ceva din soarele pe care îl ceruse de-atîtea ori 
chinurilor, liniștea pe care viața modernă i-o 
refuzase. Surîzînd. se îndepărtă de ambianța ge
nerală a odăii și, cu melancolia cititorului care 
lasă pentru o clipă cartea din mînă pentru a 
contempla un bibelou sau nu știu ce poză de fa
milie prinsă in rama oglinzii, zăbovi in fața unei 
copii după Vermeer, pe care o desprinse dln- 
tr-un calendar mai vechi, reunind o parte din 
lucrările de artă ale muzeului din Amsterdam, 
ca să o lipească pe un perete atacat de igrasie. 
Imaginea înfățișa o femeie în ținută de bucătă
rie. golind o ulcică de lapte într-un vas în care 
avea să înmoaie cîteva bucăți de pîlne mucegă
ite. Lumina domoală care se strecura printr-un

dorin mdran

ioana
petec de geam, desfășurînd pe chipul femeii o 
friză de luminozități. întrerupte ici șl colo de 
scobiturile întunecate ale feței, dezvăluiau blin- 
dețea resemnării și frumusețea ingenuității unei 
femei, surprinse intr-o atitudine de viață încre
menită in linia ei eternă. Cît de mult îi plăcu 
acest gest simplu, de sărăcie și demnitate, acest 
chip nepătruns de glasul unei lumi agitate, obra
jii și ochii, mai ales ochii, zămisliți din liniștea 
unei lumi dispărute, a cărei mare taină era și 
taina ei. ; acest chip pe care nu-l mai întilnești 
azi, răminîițd o apariție străină și îndepărtată, 
desprinsă parcă din durata lumii. Și totul era 
atît de limpede și nuanțat, pînă la ultimul de
taliu al broderiei de pe piept, pînă la cea din 
urmă cută a șorțului sau a rochiei de culori in* 
chise. I se păru că la o privire mai atentă ar fi 
putut vedea pieptul ridieîndu-se de respirație. 
O respirație caldă, învăluitoare, care să mistuie 
totul în jur. Respirația Ioanei.

Se așezase la masa de lucru cu puțin înainte 
ca pendula pe care o primise în dar de la ră
posata bunică, să bată zece gonguri. Scoase apoi 
dintr-un sertar lateral o tablă de șah, pe care o 
împinse pe suprafața lustruită a biroului și se 
apucă să înșiruiască, cu meticulozitatea chirur
gului într-o grefă pe creier, piesele albe și tu
ciurii, plasîndu-le centrul temeliei exact in 
punctul de intersecție al diagonalelor fiecărui 
pătrat, ca și cum nevoia de a le găsi un ax ilu
zoriu i-ar fi anulat senzația de înstrăinare, iden- 
tifieîndu-se cu nevoia de a se regăsi pe sine. 
Făcu automat deschiderea fără să se gîndească 
ce tactică de joc va adopta în atac Și, în timp 
ce pregătea răspunsul, apucă receptorul telefo
nului fără să-1 ridice din furcă. Ca și cum aoe- 
lul pe care îl aștepta, nu putea fl recepționat 
decît prin rețeaua senzorială a mtinii. Se wte 
apoi cîteva clipe Ia pendulă. Limba minutarului 
coborise deja pe traiectoria unul mic arc de 
cerc în perspectiva cănfia se grăbi să asocieze 

capriciile Ioanei cu deznădejdea de a fi privat de 
telefonul ei. Făgăduiala, înlesnită de un contuz 
spirit de cochetărie, nu avea nimic special, ni
mic precis, regimul din care făcea parte fiind al 
oamenilor superficiali și mereu grăbiți, care, 
înainte de a se urca în autobuz, despărțindu-se 
de prietenul de la care tocmai s-au împrumutat, 
promit, între două zîmbete de mintuială, noi în- 
tîlniri, invitații generoase și tot restul. Minuta
rul mai furase cîteva gradații. Mută disperat 
pion D 3 la negru. Zece și jumătate. Cal B 3 la 
alb. O sudoare rece îi scălda fruntea. Un foșnet 
abia perceptibil il făcu să tresară ca un păian
jen. Undeva în dosul perdelei de la fereastră, 
tăiate dintr-o mătase purpurie, zbîrniiau aripioa

rele unui fluture de noapte, ce căuta, izbindu-se 
repetat de sticla dublă a ferestrei, să țișnească 
afară, spre cer deschis.

Pe IOANA o știa din primele zile in care se 
angajase la Institut, dar dincolo de un farmec 
rece care se apropia lotuși de tiparul unui ideal 
feminin pe care și-l făurise din prima adoles
cență, nu avea nimic care să-i pună pe-jar 
curiozitatea. Cu timpul însă, zărind-o mereu pe 
coridoare și trecindu-i fugitiv in revistă mișcă
rile, trăsăturile feței asupra cărora gustul său 
începuse să se hotărască, pîndindu-i glasul in 
vreo frintură de conversație cu colegele de birou, 
ajunse să se intereseze discret de ea și să do
rească să și-o apropie. într-o zi se hotărî și, ți- 
nîndu-i calea, îi împărtăși ceremonios dorința sa 
de a o cunoaște, adăugind că atmosfera coridoa
relor i se pare sufocantă pentru a-i vorbi pe 
îndelete și că, firește, dacă asta n-ar deranja-o 
prea mult, ar fi bucuros s-o aștepte undeva in 
oraș. „Dar bine, spune-mi acum ce ai de spus, 
te ascult". Dar el insistă încă o dată asupra ace
lui amănunt, asigurind-o cu toată sinceritatea 
că nu avea să o rețină prea mult și că pur și 
simplu nu poate să-i vorbească pe loc. „Bine, 
poate într-o după amiază, numai să am timp-*. 
O întrebă dacă nu s-ar putea hotărî asupra 
vreunei zile anume, asta i-ar permite să-și mo
difice din timp programul. „Nu știu, zău, săptă- 
mîna asta am treabă, dar mai vorbim noi*4. Și 
pentru restul zilelor în care nădăjduia să poată 
ieși împreună, se aproviziona cu bilete la cele 
mai bune spectacole, reținea o masă la restau
rantul de care se interesase în ajun, încintat de 
aranjamentul muzical sau de intimitatea am
plasamentului mesei. Cu timpul insă, obținind 
din ce în ce mai greu aceeași vagă promisiune 
la care IOANA mai adăuga și un suris ironic, 
se gîndi să renunțe șl chiar s-o ocolească. Uneori 
cînd la cîțiva pași recunoștea silueta IOANEI 
care făcea să înflorească prin ușoare modulații 
ale coapselor, desenate parcă după conturul unei 
amfore și prin felul în care își legăna brațele 
de~a lungul taliei firave, o suită de imagini pli
ne de grație și rafinament, devenea atit de pa
lid și tulburat de parcă prezența ei i-ar fi stir
nit o impresie de supranatural. Pînă în momen
tul în care pașii lor aveau să se încrucișeze, era 
obligat să se înscrie pe un drum cu atît mai 
greu de parcurs cu cît nevoia de a se mișca cit 
mai natural și de a arbora o expresie cit mai 
suplă și deconcertată, era contaminată de o 
ușoară emoție nervoasă pe care ar fi vrut atit de 
mult s-o ascundă. Atunci inventa preocupări 
aiurea, înălțind un fel de zid chinezesc între ei 
și ferindu-se de privirile IOANEI ca de reflecto
rul atintit asupra singurei zone care face posi
bilă o evadare. Așa de pildă întorcea capul ca să 
salute indelung un muncitor pe care pină aici 
nici nu-l băgase în seamă sau scormonea prin 
buzunarele halatului după vreo notă simplă sau 
vreo hîrtie în alb pe care o studia concentrat, 
ca pe-un desen tehnic cu cote abia vizibile, tre- 
cînd pur și simplu pe lingă ea fără s-o salute.

Apoi răsufla ușurat, redevenind el însuși, și 
dacă ar fl zării vreo fetișcană dintre acelea care 
se foiesc pe coridoare cu ceștile de cafele în 
palmă, nu s-ar fi sfiit să-i arunce cîteva vorbe 
deochiate. De fapt lucrurile frumoase de care 
i-ar fi plăcut să-i vorbească la mafia pe care 
tocmai o reținuse prin telefon, sperind să deș
tepte în ea o sensibilitate nouă, le avea mereu 
in minte deși iși pierduse nădejdea că va avea 
vreodată prilejul să i le Împărtășească. „Știi, 
IOANA, lucrurile minunate care existe peste 
tot atit de aproape de noi. neștiute dar mustind 
de viată clocotitoare, aceste lucruri minunate 
care așteaptă din partea noastră o încuviințare, 
o promisiune de fidelitate șl pe care Ie regăsim 
In aerul nopții, in sunetele muzicii lui Bach, In 
răsuflarea pămintului dar mai cu seamă in noi ; 
dm păcate le depistăm atît de greu._ Nu simțu
rile ne înșeală ci lenea de a simți, de a le striga 
credința. Dragostea nu e decît posibilitatea de 
montare a sensibilității noastre în această vînâ- 
toare magnifică. Aș putea să-ți spun că te iu
besc dar tu ai înțelege prin asta că, după ce 
vom trece pe la garderobă, urmînd apoi drumul 
care cotește pe sub mansarda în care locuiesc și 
în care există prea multe puncte de reper aie 
singurătății mele, ne vom opri ca să te invit să 
urci și să mal bem un pahar".

Dar intr-o zi. cînd ochii lor se străfulgerară, 
fără sâ-i mal poată ocoli privirea, li fu imposibil 
să-și mai poată înfrina un zîmbet învoit pe care 
îl purta ca pe-un stigmat al idioțeniei pînă cînd 
se află îndeajuns de aproape ea să-i adreseze 
mic cuvint „Poate miine?“ o întreabă cu glasul 
domolit de neputința de a avea vreo putere asupra 
ei. „Nu știu. zău. oricum aș putea sâ-ți dau un 
telefon după cursuri, pe la zece“. „Pe la zece, 
repetă el, asta nu poate să-ti dea prea multă si
guranță. La ora intllnirilor femeile sint încă în 
fața oglinzii". Nu avea decît să aștepte ; Țîriitul 
soneriei telefonului il va face să tresară, poate, 
dar el își va înfrîna reacția imediat următoare. 
Va zăbovi o clipă, apoi va mai muta o piesă 
(probabil acea mutare necontrolată care ar 
schimba surprinzător destinul partidei dar pe 
care, desigur n-o va mai continua) și. numărînd 
cind țiriituri (calculase fugitiv efectul lor) va 
ridica receptorul și, după alte două secunde, vă 
răspunde sec și cu o intonație de vădit dezin
teresat. „da“. un „da" de Director General In
tr-un început de ședință la care cel convocați 
iși estompează treptat tușea și murmurul lăsln- 
du-î liberă inflexiunea cuvîntului de deschidere 
a ședinței- Acest „da“ avea să sune ca un fel 
de concesie a unor doleanțe nespuse dar pe care 
el. intuindu-le, avea calitatea de a le supune 
unor decizii necruțătoare Iși Imagină mai de
parte fraze din care să se citească o impertur
babilă stăpînîre de sine, o răceală politicoasă 
care să nu se îndepărteze totuși de o anumită 
onestitate. IOANA se va lăsa ademenită de aceste 
fraze cu accente virile, capabile să preschimbe

Continuare în pag. « 7-a‘
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O TEMĂ A CRITICII:
Dacismul 

la Mihail Sadoveanu
Btrw dv raato crKkmJar. dr vpora 4 *dartad
poporului român a Ic-: SadflWVMMU E ia
esie un căutător de pitor^d. n «■ ctaOBV <*r

esențe Îs lorice- Inițierea in trecu: D tftnrt
nu școala ori cărțile ci: rr'u ales . -
păstrător de datini arhaice. Baltace! cupru -r w ' .
rea unei lumi uitate care a supr«s-^:u*: ’«aâ n ferTA
de contaminările recente. „Izolate d~ lumea d-e «ăi. flaAVt 
după rin duri de generoșii- in sute . . i -
veseliseră de creț:ere» zii*?. ți tacaMrtUl Mlm . - < -
ca pe vremea lui Boerebista, crar-. r.o»*-. rv. >* w.r 
stâpiniri se sch im has eră. limbile prtltootfi. iar RW- 
duielile omului și ale stihiilor s:4~r.w~i’ \eas^: . : ta*, 
de răzeși scăpă tați- la care nep>.-iui ». >*■*-» «
aei ce mijlocește lui Sadoveanu L-’sroțjrrvra arteauxă —«că
nești și a semnificației ei. In -Anj de uccr. x" » <vbe*ia de>^-< 
inițierea treptază intr-un umv*. c*—ora -•
la început indescifrabil și etrAxa. A arv«t apB* 
Explicația rezistenței in t-xip z ■—-«» POP—«U* a*
nestatornicia imprej&râ. > ' S. A *s—
rind in limbă și in stărui:-;.* 1. -- ». : - - ». k=s£^-»-
toare. ..Nicăieri, aocoC eu aer-. » .- - w ar s-—
află călăuzite in așa mi -»jră i- •-••-.• <-» ;■ ■ • —. ^r.
Datina e încă o lege a ** - . -
îngăduit să se dezvoixe :n anume c? . • r—- n
anume caracter -urje* ce o w»v >w - * - - — —
Din veacuri datina a unii titre■• •> *-.«>■ *
ea și-a păstrat biruința. cu «• - -*•«-» '• “•*
exterioare-. în această datină .!"-*• •» ■ -ar
și Baltagul este romanul • :t < - * »• • ■*
de la Boerebista end- Tara'veche «. —. ». -* -.
este înfățișată in Creaxta de aar. Serrvta -
oamenilor cu natura și îac-Jri’.e ‘Uimire 
tă și de Eminescu in Slibairea a Ill-a.
Nopților de sinziene. Dacismul .-li"-'-?- - - . •• ••—1
doar unei epoci. E este o realita e
căpătir.d Înfățișări neașteptate ir epoci £. -:r ari» - . 
Preocuparea scriitorului n-a • crttia* nerw cw a
făcut din dacismul scriitor X r. - i.' -

Grădiște
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exegezei sadoveniene-
Cel care incercuie bot ari t parucu^ra • 1 - ■*■ _ • - i .

Mihail Sadoveanu asupra trecutul?. • • • G CA_ -
nescu. Pregătit de contactul cu manuwnseip 
imaginea unei dacii mitologizate revine .
definește proza sadoveniană aflată in pre . ■ . •- ’
dacice eminesciene drept o tentativă de reeorv-r, . 
a unei Dacii străvechi pe temeiul unor intui- | m ■■ ■ 
personale.

„în ultima vreme, scria in 1945 G. CălinesctL VL Sadocesma 
a început a compune niște romane de un epic ăjperfk-^ a 
căror valoare stă în încercarea de reconstrucție a 1 :
absolute, a unei societăți rare, pierdute pe teri:-:. . 
scitic, trăind după rituri imemoriale, intr-un belșug fabj_:-_- 
Uvar descrie Scit ia atemporală luind ca pretext 
unui iacut. Cantitatea fantastică a peștilor, vin a nuc; e rwKa 
esențială. Cu un glonte se pot dobori deodată cincizeci =: *■ . 1 
de păsări. Nopțile de sinziene evocă o Sciție mai aprop:a:x 
constituită din urmașii pecenegilor. Aceștia călăresc cai 
nepotcoviți, fac focul cu amnare și iubesc pădurea. Un francez 
venit să exploateze lemnul se vede boicotat de toată kimea. 
Baltagul e un roman al transhumantei cu intrigă antropolo
gică. Acum suntem în Dacia, in teritoriul muntenesc al 
oierilor

Dacă la G. Călipescu geto-scitismul prozatorului e căutat 
pe suprafețe mari ale creației acestuia. la criticii care-1 
urmează tema fie că dispare, fie că limitează la investigarea 
unei singure cărți, de obicei Creanga de aur.

Un conspect al preocupării de arhaitate la Mihail Sadovea
nu face în monografia pe care i-o dedică (Mihail Sadoveanu. 
1966) Constantin Ciopraga pentru a se concentra mai ales 
asupra romanului Creanga de aur. Exegetpl ține să. constate 
eminescianismul temei la Mihail Sadoveanu și insista-asupra 
scrierii în care preocuparea de vechime este întărită de pome
nirea lui Zalmoxis și Dekeneu. Creanga de aur este pentru 
Constantin Ciopraga romanul, geneza unui popor care se 
desfășoară lent", marele merit al cârtii stjnd in. „poezia 
mitologică" și în elogiul Înțelepciunii ‘ vechi.

JJn gftft spectaculos de redescoperire a romanului face Paul 
Gefirgesctt' care Tn eseul DntimH iaterltr 
sari, 13*^ obwrvw • - a Hî G
fată de un roman care după noua openie e*-e cariea -Xra 
mai fermecătoare și tulburătoare- a prozei Atrac
ția pe care Creanga de aar o exercită asupra noului ei ex«-ț 
derivă din structura polivalentă a cat-.îî. Creaața de anr 
este mai intii b&sm pentru că reia istoria Cer.usâresei. Apoi 
in ea este de căutat o ..scrisa a re prrsaaa". O alia fate:â o dă 
Voltairian ism ul poveștii, aspectul de ^eaate whilaMpkiw- 
C re an gă de aur mai este, și nu in uiumul nr.x un raama 
de dragoste. Criticul e mobilizai mai aies de semnificația 
scrisorii persane- -Povestea istorică, ni se spune, nu a cor-*i- 
tuit niciodată pentru Sado<veanu_ prilej de evaziune in trec-i:. 
In fața problemelor contemporane*. în eonsecimă. romanul e 
citit ca o „critică a setei de putere* in decor isrooc sude-t- 
european. Vorbind despre evenimente buan^ne scrisoarea 
persană a lui Sadoveanu vorbea in 1S33, după op.ma lui Paul 
Georgescu, despre ascensiunea șâ pericolul fascist. Transpa
rența romanului din acest punct da vedere poate fi xusfînuxă 
și cu argumente suplimentare. O direcție indicaiă doar in 
Destinul interior va face mai tirziu carieră in i.-ierpretarra 
operei sa dove men e. „Cit priveșie mitul ore dă tiilul cânii, 
documentarea cuprinde mai puțin monumentala lucrare a 
lui Frazer (Creanga de aur) cit surse răsăritene, de .a 
Hermes Tris meg is tul Acestor idei se conformează Si
Bratu în Introducere in limbajul emblematic a] _Cre*gii de 
aur" (Viața Românească, 8, 19*B in t=are condr^a de rom in 
istoric a Crengii de aur este admisă concesiv pentru a se 
insista asupra limbajului emblematic al cărui dezioiiit 
specios pe mai multe pagint Dacă acest tratamer.: țx^’.e 
conduce lectura prozei sadoveniene intr-o fundătură, mul: 
mai fertilă pentru aceeași lectură este funcțKmalrtaxea 
dublă a „semnelor" in proza sadoveniani. funmcr.i] taie i 
artistică și funcționalitatea ..secreta-. într-un artico’ desrre 
Cultura semnelor (Viața românească, 9. 1970) care .• strii«e 
dovezile din aria pe care o traversase și G. Călincscu per.’.ru 
dacismul scriitorului, Mihail Petroveanu spune : _In Crcaaga 
de iur se vorbește explicit despre religia initiaiică f«ir. . a 
de Zatmoxe pe temelia cukului egiptean, perpetuară printr-un 
lanț de preoți, consacrindu-se unul pe altul, ir. spiritul învă
țăturii duble și a lucrurilor văzute sau trăite $i a celor 
nevăzute sau divine". Universul ancestral sadoveman. orua 
i,se anexează cărți noi. ca Izvarat alb. este studiat in struc
tura lui „secretă" și subliniat rolul ..semnelor" in el. înainta
rea exegezei în tainicul univers al creației sadoveniene de 
maturitate este însă abia la început.

Structura polivalentă a Crengii de aar este consemnată si 
de Valeriu Cristea (Epopeea timpulni pierdat. Interpretări 
critice, 1970) care reține constanta hagiografiei, constanta 
picarescă și cea polițistă a romanului, dar insistă mai a - - 
asupra evocării istorice. „Dar Creanga de sau* nu este mai 
puțin un roman istoric". Cartea este citită apoi ca atare : 
Creanga d« aur e bagheta magică, iejendxri m care M:\ai! 
Sadoveanu lovește peretele opac al acelei epoci îndepărtate, 
facindu-1 translucid. întrezărim astfel un colț de tară m^--un 
fragment de timp concret : sus. pe crestele murttior. cui 
stăruie amurgul zeilor străvechi, m vreme ce jos. la jes. 
acolo „unde se alină apele", oamenii au trecut la legea sui 
Hristos. Un drum taie șalele in care hăy u-»așu *u turme o 
legi, urcă apoi spre munîe. oo rin du-se la vreo stisA. acolo 
unde un cioban ticluiește ponte prototipul Mior:tei. Si tot 
ee descrie Mihail Sadoveanu : o casa, un tknra. o ftetună 
este poetic și straniu, pentru că o casa, un drum fi o fur
tună din secolul VII dacic reprezintă cu tocul altceva dec.: 
sînt ele în mod obișnuit adică in prezent. Tulburarea pe care 
această carte o produce provine nu din emenrea ci dm re
vel irea unui trecut".

Cea mai amplă investigație a dacismului «adoveman adr.- 
gind mai toate firidele accesibile operei o intreoTi-ide 2-aha— 
Săngeorzan in >L Sadoveanu, Teme fwmdaTmf le (1976). Za
har ia Sângeorzan este cel care numeș:# ■■mfeie ca teenâ fun
damentală sadoveniană și-i acordă aienția -
este pentru el, in opera lui Sadoveanu. <pa::ul _vrăji:- on 
sacru, de no zi tar al vechimii spirituale. Identificarea mur.te 
din Izvorul alb ca soațiu de mitologie dacică s; rixnânea®câ 
este una din cuceririle acestei exegeze prea put:-, apreciau 
la justa ei valoare. După _M un te Ic vrăjii" caoitoiul Dmei^a 
este consacrat mai ales Crengii de amr ca o d-y. adă a dacs- 
mului organic, ca și la Eminescu. al lui Mihail Sadovexoa. 
Prezenta istoriei cu temele și subiemele ei. cu mocveie a 
leit-motivele ei constituie in exegeza lui Zaharia Săngeorzan 
locul cel mai însemnat.

Dacismul sadovenian este din ce in ce mai lecat ta ex«e« 
recentă de Inițiere și revelație. Ocup in du-se <fe Un aapeet al 
poeticii sadoveniene (Labirintico!, Repere. 1977). Man- Mi--i 
relevă subtilitatea întoarcerii in timo a creației sadovente've. 
care nu aoelează doar Ia semnele de suorafată ale epocilor 
aouse. Pitorescul, ci la renrezențările simbolice ale lumri 
vechi. în razul de fată schema labirintică. E^ r ide*xtif 
și înfățișată atît în Creanga de anr cit și în Baltagul ori Laeml 
unde nu s-a îniimplat nimic. Pentru noi cenireie de i- e-— 
le reprezintă primele două romane de o arhaitate declarară. 
Expuneren lui Marin Mincu încearcă să ne convingă de exis
tența deliberată a unor structuri străvechi cu semnificație 
precisă, aici labirinticul, care stau la temelia Crengii de ani 
și a Baltagului. Laboratorul sadovenian se dovedește din a- 
ceastă perspectivă mai puțin primitiv și spontan si. dimpo
trivă, elaborat și subtil. Romanele vădesc privite din acest

Dr-m a>â-ai r»4* «ece. 
de apa irxoflU dLfi argint, din munte

Se țări ptwnri clmnw

I rrosnl pină-n pragul unni iea 
pe coama muntelui e greu.
De mină și la pas cu tine — 
n-aș pierde niciodată cărarea 
prin aluniș și tufi de afine.
Ne-am poticni din cind « ciad, dar

Pe virfuri sacre, in alaba«tra. ae-ar călău 
un nor pe sus. jos mușchiul verde.
și fagii xvelți și-naiți. ee sai păstrează 
in chipul lor o amintire trează 
de mari columne din vechiT

pe vremuri nu femei, 
ci alte bunuri ale dimineții, 
aidoma femeilor : griul cetății, piinea vieții.)

Călcind prin rouă și prin iarbă poate că am 
sparge 

chiar noi, sub talpa noastră, cupa de roșiatic lut, 
din chiar aprigul, tăcutul rege își bău 
durerea-nfringerii pe scut.
(Dacii cătau prin șuierul de brazi 
să schimbe magic o viață in legendă, 
în jurul regelui dansind pe cataligi, 
frenetic și-n extaz.)

Ne va fi dat s-ajungem șî pe culme într-o zi ? 
Pe-o treaptă sus vom iscodi
ce-d fost cindva și nu mai este : 
templul de aur pe priporul din poveste.
îl sprijineau vreo patruzeci și nouă de coloane, 
Infățișare-avind de vipere, ce pline de ardoare 
In virful cozii s-ar ridica în soare

Pe-o lespede șezind acolo lingă tine,
voi prinde iarăși grai : iată supremele izvoare ! 
Și umbra inimii mi-o voi vedea 
in palma ta căzînd.
Prielnic peste frunte nu va bate vint

Iar Boaplea. in același loc, ne-or lumina, « 
Inelari 4tn prunduri și din unde,
< rHe-n grapa te- n matca rinlui ceresc.
Marmorai neaira. visul, se va-mpărtăși 
rifo ni —iîil printre greierii ee ciniă 
șă na. rari, fără temple, naai trăiesc.

pămîntul / Abia-atlns e de picioare potcovite cu-aur roș1: / 
Colo-n umbra îndulcită de miroase-mbătătoare / Capul mic 
ei și-1 ridică, nări îmflînd spre depărtare / Și urechea ascu
țind-o glas de-aud prin arbori groși". Despre caii din lâordul 
Dunării primele referiri le făcuse Homer. în ,.Iliada“. unde 
apariția lui Rhesos și a cavaleriei sale. în ajutorul troienilor 
e înfățișată pe larg : „Sosiră Tracii, de departe si sini acum i 
în dreptul taberei troiene / Cu Rhesos rege-n frunte, fiu al 
lui Etoneus / Stăpînul cailor cei mai frumoși pe care ochii 
mei i-a văzut vreodată ; / în aur si argint e caru-i ferecat : 
acoperit de aur e regele Rhesos / Cu-arme de-aur — uriașe 
arme, ne măsura zeilor cei-fără-de-moarte“. Se spune că. 
într-adevăr. cel mai frumoși și mai vestiti cai în lumea 
homerică erau acești cai ai tracilor (v. Sanda Diamantescu — 
„Contribuții trace la civilizația spirituală elenă: ,,Homer", 
în „Noi Tracii", Buletin circular tracologic al centrului de 
studii istorice din Veneția nr. 5, ian. 1975). Așa cum observa și 
G. Călinescu. „mitologia hipică se reduce în fond la ideea 
străbaterii fulgerătoare a spațiului" (v. ..Arta literară în 
folclor" — în „Studii și cercetări de ist. lit. si folclor", nr.
3—4/1962). Cu totul neîntîmplător. caii erau asociati luminii 
(si deci opuși tenebrelor), părînd ieșiti din soare (mesageri ai 
soarelui). în tragedia lui Sofocle „Teseu“, un personaj 
exclamă la un moment dat : ..O. soare, lumină prea cinstită 
de tracii iubitori de cai 1“ Nu altul este și înțelesul pe care 
îl aflăm conferit cailor în poemul lui Eminescu. Aici. caii, 
ținuți în întunericul înmiresmat al pădurii, sînt chemați de 
zeii Daciei numai in momentele în care vor să-si exercite 
puterea de stănîni ai lumii : „Cheamă caii lor ce-aleargă cu-a' 
lor coame-mflate-n vînt : / Vin în herghelii de neaua, pe 
cărări de mult bătute / Si pe ei zeii încalic străbâtînd pe 
întrecute / (-A1) codrilor nalt întuneric, far’ de capăt pe
părnînt". Apariția acestor ființe produce o stranie euforie, 
caii fiind trimișii luminii, dar și o neliniște cosmică, de vreme 
ce în prezența lor — spune mai departe Eminescu — Luna, 
zîna Daciei, nu vine la petrecerea zeilor. Ea așteaptă ador
mirea hergheliilor în „neagra depărtare", deci stingerea aces
tei energii luminoase. Mai presus de orice, animalele albe (si 
caii în primul rind) sînt mesageri respectați ai invizibilului, 
uranic sau teluric.

Dochia este, pentru Eminescu, corespondentul pămîntean al 
Lunii pe meleagul dacic. în poem, amîndouă au același 
sinonim metaforic de ..zîna a Daciei". După ce Dochia ajunge 
Ia marea poartă spre ținutul zeilor, la canatul unui lung pele
rinaj fluvial, numele ei nu mai apare in continuarea acestei 
diorame străromâne. Sau, altfel sous. Dochia. metamorfozată 
în „zîna Lună", intră „Ia a zeilor serbare", alăturîndu-se 
Soarelui, care. în această uriesească ambiantă mitică, apare . 
ca un „cooil de aur al albastrei sfintei mări". Asistăm la un 
fel de epifanie a Dochiei, purtătoare a sufletului lunar, in 
marele palat muntos al străbunilor zei. unde ea se reinte
grează perfecțiunii cosmice. ..Reîntoarcerea la matrice — 
remarca Mircea Eliade — este semnificată fie nrin recluziunea 
neofitului într-o colibă, fie prin înghițirea sa simbolică de către 
un monstru, fie prin pătrunderea într-un ținut sacru, identifi
cat cu uterul Pămîntului-Mamă".

Nu e mai puțin adevărat că. din această asimilare, zîna 
Lună se „sensibilizează", la rindu-i. canătă duioșii pămîntene. 
Sufletul Dochiei, cufundat în melancolica arătare selenară, 
înainte de a-si părăsi definitiv tărîmul. desmiardă pentru 
ultima oară zimbrii neguroși ai pădurilor : „înainte de ple
care — ea. doinind din frunză, cheamă / Zimbrii codrilor cel 
veciniei. Ii desmiardă sura coamă. / Li îndoaie a lor coarne, 
pe grumaz îi bate lin / Si pe frunți ea îi sărută, de rămîn 
steme oe ele / Apoi urcă negrul munte, ne șiroaiele de 
stele / Lin alunecă s-alene drumul cerului senin".

Cristian Livescu

Fascinația originilor

M. Ungheanu

Meleagul Daeiei mitice 
în ^Memento mori“

,-^-vL^-a a operei eminesciene realizează 
roorî- o <c:eză de proporții, ele- 

și ceie viztasare impreunindu-^e 
o TOCEKTizcue unitari. lipsîU de fisuri. Dacia 

□ ire Axei sacre — unul al Dochiei, pro-
ie-j- -- iteul Im acesta din urmă ..j urnă ta-

hi» , — Ettfimi-. care poate fi unul și același
cu saț; G<wzjonxd tracic, cu o arhitectură asemă-

axuri OMBMflie dm mitologiile arhaice ale lu- 
m.i iiuatu eu» este cel al Dochiei, constituie,

-ru! mate .iuio«ocu> rrccăiori cerești. Munții principali, 
r^T, e ca al ?ji x- sin: izolați, la ei neoutînd ajunge
oaroe-ai de rîD— -Treeăioarea- duce spre poarta de acces 
a F-i-ruihs — Munte ai Daciei, acest munte primordial unde 
nasc w petrec reii_ Iată descrisa intrarea spre această lume 
a «acraiitătii stiâbune misterios centru inițiatic : „Iar in 
p»eom-*essxni mante se arat-o poartă mare — / Ea înalt e^te 
boâută ji-Btr-aimc in piatri tare / Iar de pragu-i sunt unite 
nane scări de negre stiod / Cari duc adine in valea cea 
de-acol-abu văzută Si-n pădurile umbroase cu-adincimi 
necunoscute > Si-n c*mpii unde mii riuri s-argîntesc plane 
ș-adina". Este aceasta o poartă a soarelui, pe un versant al 
„zociior eterne cu-aer răcoros de mai", cum spune poetul, 
panoramind laiul fericit al Daciei. Cum se intimplă și cu 
muntele Meru al hindușilor, a cărui ..geografie" deține des
tule similitudini cu viziunea eminesciană, pe această poartă 
răsar soarele si luna, cu un întreg alai de astre : „Pe-acolo 
6oarele-șî mină car cu caii arzători / Pe-acolo noaptea răsare 

blondă luna argimoasa / Și popoarele de stele iese-n roiuri

adrale. pleca, la vreme de toamnă Intr-un rar traz de lebede. 
Apollon. Lebedele simbolizau, ta mitolona trf*ca. noetu. 
geniile artistice, mesagerii marelui său suflet salar. Intere
sant de reținut intr-o barcă trasă de lebede călătorise d 
Dochia. in marele poem eminenrian Ia care ne refenm. sare 
protectorii sfinți ai Dadei.

Revenind la ideea robustei construcții vizionare care este 
acest ..Memento mori", vom observa că nimic nu a nare aid 
în afara Dlasmei poetice, ta afara unei orzanicităti fără 
cusur, chiar si pasajele de aparentă -recreere- a ima cinat iei 
dovedindu-se a fi extrem de importante in fixarea paradig
melor metaforice ale poetul uL Iată de ml dă acel eoisod aJ 
cailor sălbaxed ne care Dochia îi admiră in imediata apro
piere a cetății zeilor — „rai albi e-a mării spume", sălbăticiți 
in codru prin a nu vedea . in adindle dumbrave", luna, ste
lele și bolta cerească. Numai așa ei vor căpăta calitatea de a 
deveni ..năzdrăvani", asteptind chemarea zeilor : ..Coamele 
flutur c-ar gin tul / Ca la lebede se-ndoaie citul lor. iară

Pentru mulți prezentul apare ca o albie care adună 
în spațiul său cursul și învolburările mai multor 
izvoare. De aceea, dintr-un punct de vedere, defi
nirea prezentului înseamnă cunoașterea trecutului. 

Paul Angbel aderă integral la aceste aserțiuni de principiu ; 
în ultima sa carte (Popasuri între arme, Editura Militară), 
autorul străbate traseul sinuos al istoriei noastre naționale în 
căutarea acelor momente-cheie, a acelor clipe de referință pe 
care densitatea evenimentelor petrecute le poate transforma 
oricind in simboluri ale devenirii naționale. Mai Tnult chiar, 
se poate spune că printre rindurile sale străbate un adevărat 
miraj al întemeierilor. Orice moment esențial îi apare lui 
Paul Angbel ca un posibil ^mit al începuturilor" ; este vorb i, 
z- mai putin despre valoarea intrinsecă a faptului is-
\zz~z îi maj mult despre valoarea sa culturala și exemplar 
r.c-raLL Autorul caută să descopere semnificațiile general- 

implicațiile etice și psihologice, dimensiunile filozofice, 
intr-un cuvint, acea aură de sens secund care învăluie 

twice eveniment fundarnentaL Ne intilnim aici cu o tratare 
literară (și nu istorică) a istoriei, scriitorul se situează întot
deauna înainte sau dincolo de evenimentul concret. Nu lanțul 
cauzalității istorice ii atrage atenția, ci lanțul implicațiilor 
culturale. Nu cauzele și determinările lor constituie obiectul 
discuției, ci originile prime. Nu fenomenul concret este ana
lizat. d acea dimensiune spirituală definitorie, acea constantă 
umană ce pare a oglindi și a da măsură profilului adine al 
poporului român. O asemenea opțiune axiologică implică și 
o opțiune metodologică. Ea iși găsește o plastică formulare 
tntr-o frază care poate fi considerată tipică pentru mai multe 
scrieri (de aceeași orientare) apărute In ultimii ani în dmpu) 
literaturii noastre î ^E tocmai punctul în caro știința istorică 
cea mai riguroasă se intilnește din nou cu poezia".

Căutind orizonturile poetice ale istoriei, este firesc ca 
autorul să nu folosească instrumentele analitice și riguroase, • 
a pe cele sintetice și interpretative. Și, nu există domeniu 
ma! fascinant pentru o asemenea proiecție lirică a istoriei, 
decit zonele începuturilor neamului românesc. Vorbim desore 
începuturi, dar adevăratele începuturi nu le putem niciodată 
situa in timp. Nidunul din ele nu poate fi un punct absolut 
de referință și fiecare presupune, fie că vrem sau nu să îl 
acceptăm, un alt punct, anterior și determinant. Discuția în
cepe însă abia atunci cind începuturile sînt convertite in 
origini, adică atunci cind printr-un act cultural (și ulterior) 
un anume moment din șirul succesiunii istorice este decupat 
și ipostaziat simbolic ca referință esențială. De aceea, studiul 
originilor nu este a cercetare a istoriei, ci una a opțiunilor 
culturale. Aici, revenirea spre trecut capătă valoare de sim- 
boL Este firesc deci entuziasmul scriitorului în fața textului 
rare demonstrează că marele stat dacic se întemeiază nu sub 
domnia Ini Decehal. ci sub aceea a lui Burehista. Tema originii 
se leagă aici, intr-un mod deloc paradoxal, de tema timpului 
incețo^at Fervoarea scriitorului se Îndreaptă spre acele mo
mente tacă obscure pentru istoric, dar pline de revelații pen
tru meditația asupra istoriei. Este, aid, punctul în care poe
zia primează ta fața rigorii analitice, punctul în care elanul și 
entuziasmul au in fața lor un cîmp liber și încă nestrăbătut. 
Acum presupunerile se metamorfozează în certitudini, iar 
ipostazele in simboluri. Farmecul acestor capitole derivă din 
fervoarea cu rare autorul se abandonează mersului poetic 
a! ideilor. Nu patern spune (chiar dacă am presupune că știm 
cu cu maximă siguranță dacă societatea dacică avea
un caracter preponderent agrar ori pastoral. Și iată rezonanțe 
in care realitatea (sau mai exact dubi ta ți a) istorică o capătă 
in perimetrul acestei reverii asupra a ceea ce ar fi putut să 
fie istoria : _Geto-dacri sint un popor legat de pămînt. Civili
zația kr nu este preponderent agricolă, ci agricolă în absolut. 
Prin această absolutizare urmărim să subliniem un fapt esen
țial : caracterul sedenlar al societății geto-dacice pe care, 
cnunde. 11 asigură numai agricultura". Patosul ideii depă
șește aici limitele in care ea s-ar putea înscrie, din punctul 
de vedere al unei stricte veridicități istorice. Dar Paul Anghel 
vorbește mai puțin despre ceea ce a fost istoria și mai mult 
despre ceea ce poate însemna ea pentru noi. După cum spu
neam mai «tts. H este atras de dimensiunile simbolice ale 
fi-nomendor și nu de rădăcinile lor concrete. Ajunși în acest 
punct, putem înțelege una din trăsăturile definitorii ale aces
tor texte: ele sint deci o pledoarie inspirată de fascinația ori
ginilor n nu o analiză riguros-cauzală a începuturilor istorice.

Dar origine înseamnă timp al genezei, adică mit Despre ce 
mit putem vorbi aici, despre mitul dacic sau despre miturile 
dacilor ? Caa, dincolo de miturile pe care dacii le creaseră 
pentru uzul lor propriu, ei inșiși au devenit, prin reflectarea 
istoriei lor ta cultură, obiectul unui mit. Pentru epoca mo
dernă. cauza acestui fenomen se datorează timpului necruță
tor : „De aid începe misterul geto-dacic ; prin Burebista 
intrăm in mit. Fiindcă, dacă absența izvoarelor scrise despre 
epoca get o-dacă e complinită în chin revelator de documen
tele arheologice, de dată recentă, absența datelor eoigrafi-e 
despre o personalitate împinge fatal acea personalitate în 
mcontrolabil ți legendar". Dar ce i-a putut determina De 
ar.tid să proiecteze imaginea dacică în mit ? Paul Anghel 
presupune că nu gredi și urmașii lor sint cei care au stabilit 
statu’ui mitic al civilizației geto-dacice, ci înșiși locuitorii 
acestor teritorii : ..Geto-dacii se închid, doctrinar am putea 
spune, intr-o aură de mit, iar întreaga antichitate greco-ro
mană. cu foamea ei de necunoscut și absolut, nu face decît 
aă le cultive mitul și să-1 închidă".

Numai antichitatea greco-rnmană ? Dar nrezentul ? îmi 
pare că insăsi cartea lui Paul Anghel, alături de alte scrieri 
contemporane, se înscrie pe același traiect. Fascinația origi
nilor este resimțită Drin atracție pentru mitul dacic. Iar 
acesta, deuarte de a fi desnărtit de aura sa de noetic si necu
noscut este, din contra, cultivat ca una din cele mai de preț 
bo-ătii ale culturii noartre. Studiile lui Paul Anghel sînt și ele 
o niatră ou să la temelia mitului desore daci.

Situindu-se dincolo de rigoarea istoricului, ancorîndu-se în 
zonele meditației fervent poetice asupra originilor, ele contu
rează profilul și rezonanța simholică ce înconjoară civilizația 
dacică. Cu alte cuvinte, vorbind despre origini, Paul Anghel 
se situează în plin mit dacic.

Mihai Coman

»
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T. ȘERB s Lucruri și mal sla
be, de data asta, pline de im
provizații aberante, sub semnul 
inculturii și lipsei de gust : 
„griul poetului îl treieră inima, / 
din plinea lui crește și mini
ma"?!..., „masa poetului e pre
gătită de cele mai culte furnici,/ 
el mestecă trist măruntaiele u- 
nor antici amici4'?! sau: „Tot 
așa libertatea / printr-o comu
niune mai strînsă cu partinități- 
le dezbrăcate / arde mai tare" !?

„tot așa iarba / nu intră în 
muzeu obișnuindu-și pruncii cu 
piatra usturătoare / prefăcută în 
soră de cruce pină va trece pun
tea"?!.......tot așa patria / nu va
purta niciodată în piept insigna 
fals botezată / apocalips numai 
de cei care pretind că s-au năs
cut din flori" !?... Sau : „O 
mamă zgribulită de griji mai 
suflă în tăciunii lucrului ma
nual / traversată de slabii cu- 
renți divini, mai scapără în tra
iul plozilor cu terci'4 ?!... etc., 
etc. Iată, deci, citatele pe care 
le-ați cerut (o foarte mică parte 
din ele !...). N-are nici un rost 
să vă supărați „pe sat“, pentru 
că „satul" n-are nici o vină, 
singurul vinovat de eșecurile și 
necazurile prin care treceți ne- 
fiind altul decît dv. înșivă. Veți 
continua (cum vă spuneam și cu 
ani in urmă) să dormiți așa cum 
vă veți așterne și să culegeți 
ceea ce semănați (nu există nici 
a altă șansă !) Pentru „războiul 
cu poezia", pe care vă gindiți 
să-1 începeți, e nevoie de „arme" 
— dv. încă nu le aveți, trebuie 
să faceți rost de ele, să vi le 

.pregătiți (căile și mijloacele vi 
“s-au indicat nu o dată). Dacă vă 
simțiți cumva neînțeles și ne
dreptățit, e bine să mai consul
tați și alte redacții (poate veți 
avea mai mult noroc, sau poate 
veți ajunge să vă convingeți, fi
nalmente, că vă aflați într-o 
grea eroare.).

M, MlRZA : Nu lipsesc ele
mentele poeziei, dar ele se pierd 
înecate într-o plasmă lipicioasă

de vorbe, fără început și fără 
sfîrșit, vorbe care sună uneori, 
dar nu prea spun. Se cere un 
efort de decantare, de limpezire, 
de epurare a vegetației parazi
tare.

V. TIRȘOLEA • E păcat să vă 
irosiți timpul și talentul (care, 
pare-se, nu vă lipsește cu totul) 
Îăsîndu-vă în voia unui joc faril 
șl fără consecințe, a unui delir 
metaforic ieftin și răsuflat (de 
pildă, în „Intrusul", care începe 
promițător și sfîrșește cu tot fe
lul de „pirostrii de plută", „sul
fura de sete", „papuci de mă
rar", „cronometre de frișcă", etc. 
etc.).

I. V. PERIAM î Nu slnt, din 
păcate, nici acum, lucruri noi, 
care să depășească versificările 
modeste, minore, vetuste, în 
marginea banalității, pe care 
ni le trimiteți de la o vreme. 
(Ceva, în „Fanfară", „Omul de 
zăpadă").

I. CRAIOVA : Nu se vede, 
de-atita vreme, nici un semn al 
efortului de Înnoire, de autode- 
pășire, de împotrivire în fața o- 
bișnuinței comode și a plafonării. 
Si acum, cîteva pagini confirmă 
îndeminarea de care dispuneți, 
dar rămin și ele la nivelul, mai 
mult mijlociu, la care v-ați oprit 
de mult și care, credem, nu dă 
măsura maximă a puterilor dv. 
(,Cine a dormit", „De lungă vre
me", „Călărim").

D. ALEX.-SEUL : Schițele 
sînt foarte slabe. Jurnalul e ceva 
mai bine, dar prea telegrafic și 
destul de neglijent scris. Conți
nutul e prea puțin interesant, 
nefiind vorba nici de un jurnal 
psihologic, nici de unul social 
(consultați însemnările doctoru
lui Ulieru și altele asemenea, 
mai aproape de intențiile și pre
ocupările dv.).

R, BUREL : „Bălțatul" e ceva

mal bună, mal echilibrată, mai 
îngrijit scrisă. Cealaltă e mult 
mai slabă, împrăștiată, schema
tică, neglijent scrisă. Trebuie să 
acordați mai mult timp școlii, 
lecturii ; altfel, toată strădania 
dv. rămîne inutilă.

G. SEILER : Sînt niște Îngră
mădeli de vorbe fără șir, care 
nu ajung să spună nimic. Pe 
ici-pe colo, licăresc niște ima
gini (dar e prea puțin...). Pre
supunerile din scrisoare („Știu 
că altfel suna dacă spuneam"... 
dacă așa și dacă pe dincolo... — 
de unde știți atit de sigur ?) sînt 
cu totul hazardate și ușuratice. 
(Dacă totuși aveți complexe că 
nu sînteți student, soluția e sim
plă și la îndemîna tuturor : fa- 
eeți-vă student și gata ! (...nici 
n-o să vă „cauzeze" prea mult, 
o să vedeți !...).

GH. H. COTEA : Ultimele 
plicuri nu ne aduc, din păcate, 
nimic interesant. Versurile sînt 
niște banalități delirante, in a- 
fara poeziei, scrisorile, pline de 
considerații infatuate, preferin
țe, „teorii", „descoperiri", etc. 
(pe care nu ne aducem aminte 
să vi le fi cerut) umblă și ele 
pe un făgaș similar. „Văd actul 
creației — ziceți — ca o elibera
re de dogme, de prejudecăți" — 
foarte frumos, desigur !, dar tre
buie adăugat neapărat și... „ca o 
eliberare de ignoranță** !...

Alina C. Dtaconescu, Nicolae 
Vlăduț, Anton Moraru („Lumi
nați ca de stea"), Lia Anca, Ba
dea Ion, Armina Lucia lonesl, 
Bogdan Radiu, P. S. Maimalt 
Ioana Ieronim, Em. Cojocarii 
(„Scrisoare", „Metamorfoză"), 
G. Adrian (ceva, in „Flori") : 
încercări de nivel modest.

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se îna

poiază.

Pace
lntii
să ea se mai tragă 
cu tunțil după ea să 
fie dezbrăcată de haiha de ' 
soldat sâ i se dea drumul 
din cabinete și din 
hirtiile pactelor să nu-i fie 
călcată demnitatea cu șenile 
de tanc 
sâ intre în toate drepturile 
oriunde pe planeta

ca apoi 
sâ ne dea voie sâ purtăm 
piepturi de carne și oase și nu 
de oțel.

D. BOR CEA

Chemarea sflrșitului de veac 
și de mileniu
„E timpul sâ plec înspre voi 
sâ vâ-ntîmprn, 
ca pe copaci primăvara, 
zîmbetul vostru 
încă din clipa fn care este bănuială 
și mai încălzește pumnii 
mici ca de copil ai speranței 
sâ vl-1 descriu tuturor 
peste praguri de încercare 
să nu piară vreunul din voi - 
sâ fie integru ceasul 
in care iarba 
se va hotărî de memorie 
in toți solii de pace 
ci atomului L.“

AUREL ALBU

Posibilitate
E posibil 
sâ mori pe Lunâ 
pe Marte 
ari printre galaxii, 

dar, nașterea 
e numai a pămîntulul.

VASIIE TRIF

Ciudată țară...
Ciudată țară trebuia sâ le pară 
țara aceasta celor 
ce n-au putut niciodată sâ vadâ 
într-un singur loc 
atit albastru 
și atit Infinit 
atîția meșteri MANOLE 
și atitia copii...

G.M. BUCOV1CIOR

Sublocotenent, acum In rezervă...
Comandam un pluton. România mea de ț 

treizeci'de oameni 
la Poarta din Nord
Nu toți aveam ochii albaștri 
dar aceleași scrisori de dragoste in saeul 

de merinde 
Așteptind permisia de-a iubi incâ o dată 
te-aș fi îmbrățișat pentru toate zilele pierdute.

CONSTANTIN DOCHIAN

Maria Molnar : „Ceramică"
(Din expoziția deschisă la Căminul artei)

Aproape de pămint
Cu tălpile 
frâmînt pămîntul 
ca pe coca 
cind se usucă 
pe picioarele mele 
pinâ mai sus de genunchi 
miroase 
a pline 
îl cuteer desculț 
așa
ii simt bucuriile 
și necazurile 
îmi place sâ fiu 
cit mai aproape de pâmint 
ți să-l cu’tiv — 
fetele-mi spun 
că miros a icrbâ 
iar eu, 
le i-au cu mine 
desculțe 
și le-nvăț 
sa se joace 
pinâ se prind 
ca trifoiul de pâmint

MARIN OORANU

A
Creion * » j > <
Deiigyr 

omul e o pasăre
altfel cum s-ar explica jena;nodstrfi 

cînd ni le-amintește de maimuța 
și ca dovada cârtitorilor e

câ noi nu aruncăm cu nuci de cocos 
atunci cind zburam 

deasupra Hiroșimei

ION BURNAR

Cetate
Se așează zilele 
Cărămidă peste cărămidă 
Prinse intre ele 
Cu mortarul nopților J 
Trăinicia cetății depinde 
De mina și mintea zidarului.

O zi uitatâ înseamnă
Un loc gol in cetate. 
Pe acolo pot privi curioși], 
iar unde zidul este șubred 
Acolo vor încerca răufăcătorii.

Un zidar meșter 
Scoate rostul fără jumătăți 
Și știe la ochi
Cit var sâ pună la o noapte 
Pentru a nu-i schimba culoarea 
Și-a ieși legătura trainică.

Poți lâsa in zid 
Si guri de apărare. 
Dar iscusit plasate 
Si nu mai multe 
Decît te poate duce privirea 
Și numărul arcașilor.

Nu scrie pe poartă „ClINE RAU"
Și deschide-o pentru cei cu gindul limpede, 
Pentru cei ce bat noaptea, 
Pentru cei ce au nevoie 
Să-ți dea un sfat 
Sau să-ți ceară, 
Pentru cei ce-ți spun o veste, 
Ori pentru eei eu setea pe buze.

Dar pentru aceasta 
Trebuie sâ vezi oaspetele 
Dună felul cum poartă toiagul, 
Cum bate cu el in poartă. 
După felul cum dâ bună ziua.

Un lucru foarte important este
Temelia.

REMUS ROCA

Un eveniment care a hotărît 
istoria poporului nostru

Urmare din pag. I

In 1918, ca urmare a voinței și luptei hot&rîte- 
a tuturor românilor, a avut loc unirea Transil
vaniei cu patria mamă. S-a realizat astfel cadrul 
national si social-economic pentru dezvoltarea 
României moderne, s-au creat condiții pentru 
dezvoltarea forțelor de producție, ale rindurilor 
clasei muncitoare, ale partidului său politic.

La toate marile acțiuni care s-au desfășurat fn 
anul 1918 pentru formarea statului național uni
tar român, mișcarea socialistă a avut un rol de 
prim ordin.

Creșterea avîntului mișcării revoluționare, nu
meroasele greve, mitinguri și manifestații in 
timpul cărora nijțis^j^^aiț.piunș. jiu .o. data.să

■ fitâqînească -stradă, au demor^stpat voința prăil^- 
tariatului de a< cuceri .pe.căle, . reyblutionara 

,| drepturi și libertăți deiriocratice. de a-Și ridica 
i gradul său de organizare.

în scopul realizării acestor idealuri se impu
nea întărirea organizatorică a mișcării muncito
rești. unificarea ei la scară națională. Deosebite 
au fost în acest sens congresele regionale ale 
partidelor socialiste care în anii 1919—192(1 s-au 
pronunțat hotărît pentru înfăptuirea unității or
ganizatorice la nivelul întregii țări. Aceste ini
țiative au fost desăvirșite in cadrul măsurilor de 
pregătire a lucrărilor congresului Partidului so
cialist desfășurate în primăvara anului 1921. 
Congresului întrunit la 8 mal 1921. la care au 
participat delegați ai organizațiilor socialiste din 
întreaga Românie, i-a revenit misiunea istorică 
de a consfinți prin lucrările al hotăririle sale 
transformarea Partidului Socialist în Partidul 
Comunist Român. în prima zi a Congresului, 
■după alegerea prezidiului si a organelor sale de 
lucru au fost adoptate o serie de moțiuni : ..Pen
tru pace, contra războiului". ..Pentru amnistie". 
..Pentru cei închiși", ..Contra cenzurii si stării 
de asediu". „Pentru cei loviți de grevă". ..Pen
tru proletariatul rus", moțiuni care exprimau po
ziția revoluționară, profund patriotică si inter- 
naționalistă a întregului partid. în centrul lu
crărilor congresului s-au aflat dezbaterile asu
pra programului Partidului Comunist si asupra 
afilierii sale la Internaționala a IlI-a. Raportul 
și discuțiile au susținut programul revoluționar 
de luptă, în care a fost înscris ca scop funda
mental înfăptuirea în România a societății fără 
clase, comunismul. La validarea hotărîrii de 
transformare a Partidului socialist în Partidul 
Comunist Român si afilierea sa la Internațio
nala a IlI-a, rezultatul votului a fost: unanimi
tate în legătură cu amîndouă propunerile, pro- 
nunțîndu-se 428 de mandate pentru afilierea ne
condiționată Ia Internaționala a IH-a si 111 cu 
rezerve.

Subliniind însemnătatea istorică a hotărîrii 
Congresului, Programul Partidului Comunist 
Român relevă : „Crearea Partidului Comunist 
Român pe baza ideologiei marxist-leniniste a 
marcat o etapă nouă, superioară, atît pe plan 
politic și ideologic, cit și organizatoric în miș
carea revoluționară din România. în dezvoltarea 
detașamentului de avangardă al clasei munci- 

/ __ ____ ___ ______

Interpretarea cotidianului
Urmare din pag. 1

demonstrează că încă de pe atunci avea con
știința incompatibilității dintre o existentă au
tentică si asemenea îndeletniciri inventate în 
grabă pentru pavoazarea vieții publice. Dar. cu 
toate că n-a dus lipsă de spirit critic. Alexandru 
Antim n-a putut să-și impună față de cei din 

■jur punctul de vedere — ar fi fost ca o încer
care de a rămîne inflexibil în mijlocul unui to
rent vijelios — și n-a putut nici să închidă pur 
și simplu ochii si să aștepte, ca personajul din 
Acceleratorul lui Ion Băieșu. pentru că astfel 
și-ar fi trimis în neant propria-i biografie. De 
fapt, aceasta este drama sa : el a tinut să existe 
cu orice preț. c>iar și cu prețul ca din cind in 
cind să nu existe.

Florin Mugur ne face, prin urmare, să înțe
legem că încă de pe atunci eroul romanului său 
avea sentimentul că-și risipește vLata unică. 
Repetabilă, dar că trebuia să accente o asemenea 
condiție nu pentru că ar fi fost un apatic, ci, 
dimpotrivă, pentru că iubea existenta cu frene
zie. Așa se explică si de ce. pe patul de spital, 
personajul îsi retrăiește cu un patetism abia re
ținut amintirile. Cu toată ironia pe care încearcă 
s-o folosească drept antidot împotriva sentimen
talismului. el nu oeate nega acei ani, pentru că 
sînt, in mod irevocabil, anii lui. De trecut ne 
despărțim, intr-adevăr, rizind — nare să spună 
Florin Mugur —. dar rizind cu lacrimi.

Judecată într-o asemenea stare de spirit, epoca 
î$i dezvăluie si ceea ce a avut ridicol, dar și 
ceea ce a avut sublim. în camere de „nef.amiliști" 
în care fiecare pie^ă de m-obi’ier poartă un nu
măr de inventar, se petrec scene de dragoste de 
o mare puritate. Pepenii verzi descărcați in 

tocire, a dat un nou și puternic avînt luptelor po
litice și sociale desfășurate de masele largi 
-populare din țara noastră".

Partidul Comunist Român și-a afirmat pre
zența activă în toate mișcările sociale si poli
tice care angajau interesele maselor muncitoare, 
dovedlndu-se un promotor consecvent al aces
tora. El a întruchipat năzuințele vitale ale clasei 
muncitoare, ale luptei maselor largi populare 
pentru libertate socială și națională. Partidul 
Comunist de-a lungul existenței sale a fost ner
vul vital al forțelor progresului in momentele 
decisive cane au jalonat istoria noastră.

In pofida ilegalizării sale în 1924, a terorii pe 
rare a fost silit să a înfrunte. Partidul Comunist 
a organizai și condus mari și importante bătălii 
de clasă, marcate de eroicele lupte" ale mun
citorilor ceferist! $1 petroliști din 1933 sau epo
peea luptei antifasciste, a cărei conducere a fost 
asumată de comuniști cu toată convingerea, cu 
toată fermitatea și patosul revoluționar. Luptele 
revoluționare organizate și^eonduse de Partidul 
Comunist au fost încununate cu victoria insu
recției din august 1944, care a inaugurat revolu
ția de eliberare socială și națională.

Noua etapă de dezvoltare a procesului revo
luționar și a societății românești in ansamblu a 
ridicat ca sarcină istorică majoră realizarea uni
tății depline politice și organizatorice a clasei 
muncitoare, forța care a asigurat construirea ba
zelor economice a socialismului in România.

Aniversarea a 59 de ani de la congresul din 
mai 1921 este nu numai un prilej de cinstire a 
tradițiilor glorioase ale clasei noastre munci
toare și ale partidului său comunist, dar și de 
relevare a răspunderilor ce revin generațiilor 
de azi pentru continuarea și dezvoltarea acestor 
tradiții. Istoria partidului clasei noastre munci
toare constituie un inestimabil tezaur de expe
riență politică revoluționară la flacăra căreia s-a 
călit orinduirea noastră socialistă, s-au făurit 
cadrele Partidului, făuritorii societății aocialisle 
românești.

Victoriile obținute de poporul român au asi
gurat edificarea sub conducerea Partidului Co
munist Român a noii societăți. Astăzi poporul 
român este plenar angajat in lupta pentru tra
ducerea in viață a hotăririlor Congresului al 
XII-!ea al Partidului, pentru făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate De pămîntul 
României.

Există in istoria oricărui popor evenimente 
care'sintetizează uneori experiența si lupta pur
tată secole și decenii de-a rindul și care odată 
realizate deschid noi coordonate spre viitor. 
Cu 59 de ani în urmă, clasa noastră muncitoare 
a străbătut un astfel de moment crucial. Acest 
drum minunat inaugurat de Partidul Comunist 
Român, a fost jalonat in zilele noastre de isto
ricul Congres al XII-lea care a precizat cu stră
lucirea inteligentei aproape trei milioane de co
muniști, cu gindul și fapta întregului popor, 
viitorul comunist al României prefigurat ma
gistral în Programul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și trecere a României spre comunism.

praful drumului dlntr-un camion hodorogit 
ascund aceeași mirifică arhitectură de cristale 
vegetale ca în urmă cu o mie sau două mii de 
ani. Poeta care apare pe scenă cu pletele „in 
vînt" pentru a-si recita versurile despre depă
șirea planului are o însuflețire reală, cu nimic 
mai prejos decît aceea a Magdei Isanos. Totul 
— chiar și kitsch-ul — se caracterizează prin- 
tr-un fel de candoare care sfîrseste prin a în
duioșa sau. măcar, prin a-1 convinge pe cititor 
că, oricum, ceea ce s-a petrecut s-a petrecut în 
raza felului de-a fi omenesc.

Personajul care sintetizează acest amalgam 
eroicomic e^te Martha, fiica unor oameni boeati 
ajunsă, prlntr-o ironie a sorții, ...șefă de cadre 
într-o instituție. Prozatorul o descrie ducînd o 
viată austeră, de vestală a dosare1 or si. ulterior, 
după ieșirea la pensie, con&acrîndu-se unul vi
ciu probabil pînă atunci înăbușit : înfulecarea de 
cataifuri șl de înghețate fără număr.

Există multe alte personaje care ar merita să 
fie amintite, ca si multe situații cu valoare sim
bolică asupra cărora s-ar cuveni ca un comen
tator să stăruie. Cum însă spațiul nu ne permite 
să întreprindem o analiză amănunțita, să adău
găm cîteva cuvinte despre stilul propriu-zis în 
care este scris romanul.

Asociindu-se — printr-o aptitudine pe care nu 
acum și-o descoperă, insă pe care abia anim 
și-o pune pe deplin in valoare — unei tendințe 
mai generale a prozei noastre de azi. F’orin 
Mugur practică o retorică a ironiei de o certă 
savoare literară. Aproape fiecare frază are o 
irizație condescendentă și aluzivă. Iată cum în
cepe o descriere de natură : „Se apropiau din 
dreapta o mulțime de nori nimbus, cîte un nimb 
pentru fiecare cap de muritor." Senzația de ob

aurel 
m. buricea

Acord final
lumina zăpezilor de altădată 
magnetizează 
numerele concrete 
și-n visele mele 
obsesia geometriei 
bea nemărginirea

Agonie 
fringe cu alge 
peste turla bisericii 
din satul scufundat 
in amintire •
pesta căminul de orfani 
munții de corali 
respiră noaptea 
zăpezilor eterne

Entropie 
valea de sare 
doarme călare 

țeasta unui cal 
rinjește-n aval 

curge din trecui 
chipu-i de lut 

flăcări concave 
cerul din potcoave

mă respiră ulmii 
din cenușa lumii.

Maria Molnar : „Un fel de nemurire”

servație malițioasă, făcută pentru ..hazul gale
riei" este accentuată de efervescența inteligen
tei. de capacitatea de a vedea, ca ajutat de un 
aparat Roentgen, dincolo de aparente. Există 
pasaje care pot fi considerate scurte și dense 
eseuri : „Cînd eram copil și locuiam pe strada 
depoului, umbla pe la noi prin cartier [...] un 
nebun. Un muțunache stupid tras de sfori mur
dare, un cerșetor pe care nu l-am văzut nicio
dată cerșind, un șontorog beat care tot timpul 
se lua după trecători și-i imita cum umblă. Se 
ținea după măglașfi care se întorceau obosit! 
acasă și mergea ca ei, se lua după ciocănasi, 
după respectabilele cucoane feudale sau bur
gheze. după funcționarii de la depozite, bălăbă
ni ndu-și și el o servietă imaginară, după neves
tele care-și cărau obosite papornițele cu piine. 
cu ceapă, cu cartofi, și le imita bine, prietene, 
le imita perfect, deși piciorul mai scurt ar fi 
trebuit să-1 împiedice. Dar. dimpotrivă, așa. cu 
șchiopătatul acela in plus, imitația era si mai 
reușită. Un amănunt adăugat pentru că trebuia, 
cel mai important, amănuntul artistic." în sfir- 
șit, „poetizarea" despre care se vorbea ca des
pre o însușire de neevitat a prozei lui Florin 
Mugur este. în realitate, tot o interpretare inte
ligentă a aspectelor lumii înconjurătoare. Umbre
lei. de pildă, i se dedică o definiție memorabilă : 
„Umbrela ? Un baston înconjurat de o prăpastie. 
O prăpastie, mătăsoasa și întunecată. în formă 
de DÎInie. aspirindu-ți aerul brațelor, al trunchiu
lui, al capului. Totul alunecînd în pîlnia strinsă 
cu răutate. Te duci spre ea, dispari fără să-ți 
dai svama. devii pe jumătate nevăzut.“ Este evi
dent că asemenea re-gîndire a elementelor pei
sajului cotidian n-are nici o legătură cu flori
celele lirice pe care Si le presară unii do "■ți 
paginile lor de proză. Romanul lu! Florin Mugur 
este un roman în cel mai direct înțeles al cuvin- 
tului, adâugîndu-se în mod legitim la lista de 
titluri cu care demonstrăm că genul cunoaște la 
noi. în momentul de față, o nouă stare de pro ape- 
ritate.

PREZENTE SCRIITORICEȘTI

Plenara Consiliului
Marți 8 mai 1980, la București, a avut loc ple

nara Consiliului Uniunii Scriitorilor cu urmă
toarea ordine de zi : Informarea despre activi
tățile Uniunii Scriitorilor pe primul trimestru al 
anului 1980 ; Aprobarea planului de muncă pe 
trimestrul 11-1980 ; Analiza activității revistelor 
„Viața Românească" și „Convorbiri Literare" ; 
— Diverse.

La această plenară au mal participat, ca in
vitați, membrii comisiei de cenzori a Uniunii, 
redactori șeii ai revistelor editate de Uniune, 
directori ai editurilor de beletristică. membri 
ai colectivelor redacționale și ai consiliilor de 
conducere ale celor două publicații supuse ana
lizei.

Pe marginea problemelor înscrise în ordinea 
de zi, la dezbateri, au luat cuvîntul scriitorii :

Două victorii
Urmare din pag. 1

lui popor, a tuturor românilor. în „Gazeta Tran
silvaniei** din 2 iunie 1877 acria : „Cauza ostașu
lui român este o cauză generală română, victo
ria lui e a întregii națiuni, fie aceea risipită in 
orice parte a lumii". Independența de stat, con
sfințită prin jertfele de pe timpurile de luptă a 
dat un nou imbold luptei poporului român pen
tru eliberarea teritoriilor sale naționale de sub 
stâpinirea străină și pentru Împlinirea statului 
național unitar.

Cel de al doilea eveniment pe care fl sărbăto
rim este încheierea, pe teritoriul Europei, a cfc- 
lui de al doilea război mondial, prin capitularea 
fără condiții a Germaniei hitleriste. 9 Mai 1JH5 
este ziua victoriei împotriva celei mai inumane 
organizări politice din Întreaga istorie a umani
tății. Cel de al doilea război mondial a cuprins 
șaptezeci șl două de state, cu o populație de 
1 700 000 000 de oameni, pe fronturi și-au pierdut 
viața 30 000 000 de oament 25 000 OM de oameni

IOANA
Urmare din pap. < 5-a

o femeie impetuoasa in miei și, toată dragostea 
el. mascată de obișnuința de a supraviețui slă
biciunii bărbaților și poate, de reflexul formal de 
apărare in fața inconvenientelor vieții afective, 
va izbucni cu o înflăcărare și o devoțiune de-a 
dreptul incintătoare. Aceste dovezi, niciodată 
rostite, vor avea menirea să-i satisfacă pen
tru o clipă orgoliul rănit din perioada coridoa
relor in care el era d-1 Stirv iar IOANA, d-na 
Corb.'Sau poate avea să se simtă mal puțin 
atras de ea ceea ce ar fi simplificat atît de mult 
lucrurile. Dar acest dialog factice pe care îl lăsă 
sâ se infiripe in mintea sa și pe care îl im-, 
prumută nevoii de a pune la punct o stare de 
indisciplină a nervilor, fu întrerupt de soneria 
telefonului Tși simți brațele și timplele dogorind, 
răsuflarea biruită, buzele li rămaseră ușor des
prinse de parcă se pregăteau să șoptească ceva, 
iar expresia feței împietrită, ca pe-un clișeu fo
tografic care fixîndu-ți o mișcare a feței și 
izolînd-o de secvențele ale căror compunere 
poate da sens unei stări fizionomlce, o face ne
firească, ba chiar stupidă. Al doilea țîrîit ce părea 
să nu se mai stingă, îl trezi dar fu atît de dez
orientat incit dacă ar fi ridicat receptorul, reacția

Marla Molnar: „Loc de privit lumina**

Scriitorilor
Paul Aiiffhel, Alexandre Andrlțoiu, Alexandru 
Ralaci. Gee Borza. Nina Cassian, Constantin 
Chiriți, Șerban Cioeulescu, Ioana Crețulescu. 
Ov. S. Crohmălniceann, Dan Deșliu, Gabriel Di- 
mislanu, Ștefan Augustin Doinaș, Domokos 
Geza. Alexandru George, Romains Gaga, Mir
cea Radu lacoban, Traian lancu, Ion Ianoși, Cor- 
nellu Leu, Nlcnlae Manolescu Ileana Mllăn- 
riniu. Vasile Nicolegcn. loankhie Olteana. Radu 
Petrescu, Gheorghe Pituț, Caiinca Ralea, Ioanid 
Romaneses, Mircea Santimbreanu, Eugen Slmion, 
Mircea Horia SimioncBCu, Cornelia Starzu, Mir
cea Tomuș, Dorin Tudoran, Mihai Ursachi.

A luat, de asemeni, cuvîntul tovarășa Emilia 
Sonea, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei au fost conduse de George 
M&covescu, președintele Uniunii Scriitorildf din 
R.S. România.

au pierit din rindurile populației tivile. România 
a avut o participare importantă la lupta pentru 
zdrobirea Germaniei naziste. Întordînd armele, 
țara noastră a trecut, cu tot potențialul său 
militar, de partea coaliției antihitleriste. Armata 
română a participat la războiul Împotriva agre
sorilor hitleriști cu un efectiv de aproape 640 000 
de oameni, contribuind la eliberarea teritoriului 
țării noastre, precum șl a Ungariei, Cehoslova
ciei si Austriei. In ceea ce privește efectivele 
angajate, România s-a situat pe locul al patru
lea in coaliția antihitleriste. Vreme de aproape 
nouă luni, ostașii români, sprijiniți de efortul 
economic al întregului popor, au participat Ia 
lupte de «al va re a umanității de Întunericul 
fascist.

Sint două victorii despărțite de aproape șapte 
decenii, petrecute în contexte cu totul deosebite. 
Anundoua depun însă, în egală măsură, mărtu
rie asupra vocației românești a independenței, 
■ trăirii in libertate și în demnitate.

sa ar fl fost cu totul anapoda. I?1 aminti dintr-o 
dată, cu sfială și aversiune, un episod, acum mai 
grăitor decit in starea lui originară, de pe vre
mea cind purta uniforma de liceean. în orele de 
educație fizică, i se intimplase în repetate rin- 
duri, ca la comanda antrenorului, „cu stîngul 
Înainte !“ sâ rămlnă Înțepenit sau să pornească 
nonșalant cu dreptul și. in clipa următoare, an
trenorul strigind „la loc comanda 1“ să se apro
pie de el zimbincL cu privirea deasupra pluto
nului aliniat, și. simulînd o lovitură cu dreapta 
să-1 lovească fulgerător cu stingă și invers, ca 
apoi să-1 sancționeze cu o sută de genoflexiuni 
pe care avea sâ le execute dublu la flecare miș
care incorectă, plingînd și ștergîndu-și din cind 
în cînd sîngele de pe bărbie. Această imagine, 
purtătoare de mărturii ce veneau să reînvie o 
părticică din aspectele umile ale unui trecut in 
care naivitatea sa, înfruntind ca o luntre șubredă 
talazurile unor ape necunoscuta și înșelătoare, 
se izbea tocmai de laturile neexplorate ale vieții 
care cereau atenție, supunere și renunțare la 
starea de veghe a sinelui, îi biciui pur și simplu 
amorțeala. Revoltîndu-1 și făcindu-1 sâ se simtă 
la fel de insolit și de liber ca un invalid ce în
ghițind o pastilă miraculoasă, țișnește pentru 
totdeauna din fotoliul său de paralitic, lăsind în 
urmă o infirmieră cicălitoare și un trecut absurd. 
Un țipăt sălbatic și pătimaș, ca un contrafort al 
bucuriei pe care această așteptare deghizată M 
sustrase, și pe care, ințelegîndu-1 subit, începea 
să-1 iubească, așa cum iubește un copil aban
donat într-un moment de rătăcire și regăsit 
odată cu sensibilitatea pentru adevăr, îi rămase 
în gîtlej. „Puțină demnitate, își 2ise, ce dracu !* 
strîngînd în pumni energia blocată în partea de 
sus a corpului și pufnind în ris.

Lumina lămpii de pe birou devenise pulsantă, 
telefonul nu mal continua să zbîrniie, undele ei 
se răspîndeau sub formă de suliți, fulgerătoare 
ca lovfturile de Karate, abajurul cu pliurile sale 
infoiate 1 se păru o rochie de dansatoare Involta- 
tă de răsucirile piruetelor și telefonul suna în 
eternitate, acel telefon pe care i l-a promis 
IOANA, atît de bogat fn semnificații și totuși 
atît de liniștitor de banal.

Se întoarse spre acel chip de femeie, inundat 
de raze purpurii, acel chip pe care nu-1 mai in- 
tîlnești azi, rămînînd doar o apariție străină și . 
depărtată, desprinsă parcă din durata lumii. Și 
totul era atît de limpede și nuanțat, pînă la cel 
din urmă detaliu al broderiei de pe piept I se 
păru că la o privire mai atentă ar putea vedea 
pieptul ridieîndu-se de respirație. O respirație 
caldă, învăluitoare, care să mistuie totul în jur... 
_____________________ ___ ______________________ /
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un simbol pentru demnitatea lumii
TITO

IOSIP BROZ TITO — desen de Bozidar Jakac (1943)

bine.
întiia oară.

4*-

Rada Carnea

In fruntea cetei sale-ajunge Tito 
sub piscul muntelui. E culmea-n ceață. 
I-ar trebui un singur salt s-o treacă.

Balada cuvîntului
«înainte»

ieri mă vezi, acum,
Ea siat aceea care te urmează 
demalt, ca ambra-n țările prădate... 
Și sial aceea care-și face vatră 
ia fiecare grajd, și-și viră mina 
ia fiecare traistă. Eu sint Foamea. 
Tu dă-te jas din șa cit mai degrabă 
ți calul dă-mi-1 mie să-1 încalec, 
să-ti duc flăcăii, eu. prin codri negri, 
prin negrele desișuri unde mierla 
și veverița doar isi află hrană. 
De pe prăjină smulge steagul roșu 
și arcă-a locu-i steagul meu cel negru 
ca să-mi serbez deplina biruință I 
Și toate visele, uitării dă-le!
1 ntoarce-te-n cimpia ta și ară... 
Și seamănă, șd secerăm. Că nu e 
nimic pe lume mai de preț ca piinea 
și fără pîntec plin nu-i fericirea! 
Dă-mi friul și ie du!“ năluca spuse.

Se dă el jos din șa, dar nu se-ntoarnă 
ci prinde-un bulgăr înghețat și-n pulberi 
îl sfarmă-n țeasta cruntei mătăhale. 
apoi, pe-naltă culme se avintă 
și ca un tunet strigă:
„Înainte !*
III

Dar sus pe stîncă sade o strigoaică. 
Ea are ochii pînditori de bubă 
și bot de vulpe; ca guzganii, dinții. 
Se-nalță deșirată, colțuroasă. 
„Oprește-te ! Cunoaște-mă !“ îi spune. 
„Sini muma îndoielilor amare! 
Sint crainica durerilor cumplite! 
Sint lacrima tirzie a căinței!
Dar. mai presus, am ascuțite unghii 
anume ca să pot săpa morminte 
cit mai adinei în conștiința voastră 
ea orice vis să putrezească-n ele. 
De ce-ți ridici, nesăbuite, gloata? 
Ce-i idealul vostru decît mărul 
crescut pe-un ram spre care nici o mină 
de om vreodată n-a putut s-ajungă? 
Această lume duce pin’ la ceruri. 
Coboară-te, mai bine, în cîmpie. 
Măsoară-ți fapte dup-a ta putere.
să poți cu pași mărunți călca pămintul!" 

...Atunci un trăznet răbufni in piscuri 
și vintul destramă in zare ceața 
și vulturul zbură răcnind în nouri 
și soarele și-aprinse-n slăvi lucirea 
și Tito-și revărsă puternic glasul 
ca ploaia peste gloata chinuită 
care mereu, s-audă, e-nsetată 
cuvîntul lui de tunet:
„Înainte !“

In românește de Raluca Tulbure 
și Victor Tulbure
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Către CONDUCEREA UNIUNII SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA FEDERATIVĂ IUGOSLAVIA
Belgrad

In istoria popoarelor Iugoslaviei, personalitatea eroica, multilaterala a tovarășului 
■niî cd oboi fecunzi si creatori, anii in care Iugoslavia a înregistrat rezultate 

tea arcaWa. toto precedent «* toate stotete vieții economico-soci ale, politice, spirituale, 
i-a edmnae ai tote-r'* pe otoo «tom^eaM

MeMetce ■ ierte «levier stoe «or fi veșnic prezente in inima șj gîndirea tuturor lupta- 
torăer peotrw maAarea oMitai pe cete mai înalte culmi ale afirmării umane.

Proton apropiat ți de nădejde ai poporului ți al țării noastre, tovarășul Tito a pro- 
a—l —preuna ca tovarășul Ntcolae Ceausescu — personalități de excepție ale lumii con- 

lempcraae, urmp'u de prietenie sinceră, plină de cordialitate, înțelegere și solidaritate in 
iWxrtMMiQfCO ■arilor probleme cu care se confruntă omenirea in interesul maselor munci
toare — ceie ■<■ bune relații intre popoarele noastre, legate prin lupta comună pentru 
lecău^ independentă, pace, progres și prosperitate.

Scriitorii dm România socialistă, alături de întregul popor român, vor păstra în 
gr—r«« tor pbnă de respect imaginea marelui luptător revoluționar, a conducătorului 
“-igosiaxxei, a prietenului poporului și țârii noastre, a marii personalități a veacului nostru, 
• toi tosip Brcz Tito.

bn aceste di pe grote, primiți, dragi tovarăși, condoleanțele sincere ale colegilor și 
toxtoăi tor voctri dto România, sentimentele noastre de compasiune.

COMSUUL UNIUNII SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
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UNIVERSALIST! ROMÂNI CONTEMPORANI:

Alexandru Bălăci
emersul impresionist $i 'ci J 
istoriste — iată modali tățîte predilecte 
folosite de AL Bălăci mxtj 
rea sensurilor mcifrate in sUsiuiiU 

informaționale ale operei literare: modauiău su
gerate și de personalitatea exegetului, de ififa- 
țișarea-i romantică și comportamentul da-uc 
Firește, la formularea judecăților estejoe w* 
participa, in proporții inegale, și alte metodo
logii critice.

La intervale relativ scurte. Al. Bălăci publica 
între 1958—1968 patru volume de Studii italie or. 
Problematica diversă și personalitățile înfățișate 
acoperă dezvoltarea literaturii italiene de la 
Dante pină in vremea noastră, impunind un 
specialist de prestigiu. Primele două monografii. 
Giovanni Pascoli in neoclasicismul italian (lvHl 
și Giosue Carducci (1M7). prefigurau, e drepR. 
mai de mult direcția fundamentală a preocupă
rilor — istoria literaturii italiene. Poeziile din 
placheta Dolores (1D41), juvenile notații senti
mentale, ori impresiile de călătorie din Jaraal 
italian (1973), impregnate și stilisiic de mireua 
copleșitoare a istoriei și a geologici itinerywot 
parcurse, indică înclinații complementare in an
samblul activității.

Contribuția istorico-literară se realizează pre
cumpănitor in domeniul italieniști ai. Tempera
mental si intelectual înclină frecvent apre cu
prinderea monografică, modalitate de studiu cu 
largi posibilități analitico-explicauve. Volumele 
apărute demonstrează apetitul statornic pentru 
imaginea rotunjită informațional și c* «temnifl- 
cații : întotdeauna a unei personalități repre
zentative. numai implicit a unui aspect tematirt, 
curent sau epoci. Sintezele de ansamblu i*i aș
teaptă un timp al marilor retrospective.

Monografiile lui Al. Bălăci punctează momente 
de rezonantă universală in evoluția literelor 
italiene. Precedate mai totdeauna de investigații 
paițiale. publicate in revistele de specialitate «u 
în Studii italiene, volumele conțin irrpSnu; 
nuanțate fată de cercetările anterioare, exegeta: 
străduindu-se de fiecare dată să pătrundă er
es en ți aii ta tea operei pentru a-i desluși sensurile 
perene și consonanțele specifice cu evul con
temporan. In nuce, criteriile estetice fundamer- 
tale se identifica aproape cu mărturisirile tui 
Dante inserate în Divina Comedie : poetul a fost 
ales să spună adevărul în chip nonconformist, 
opera este reprezentarea integrală a vieții, iar la 
făurirea ei au participat cerul și pămintul, altfel

rA 0

- r '’■> «to* '«VKrXt -* 3tJCT.«*. '
_ TCU .eCLiXole- val pa-xju

paradoxul F 'hr* Ae
vfcr-j.-v la rtirsaihi axrd. cu_- :*r-

~. - ,.. _; - j ră ă expre-: a i - - •
ti3jr-Ti±2~; *-z ritmeze mml Fa?/-

srrva --‘rer ESET-icfevăr
pe îndelete ir. cz^pur:

per m-Mbeot pierisw.ru .-*<»- 
«2zr:$ae<e tatăl -spre fin-sitatea

tV. Rsre urierogatii apir^ra k xLr-
Eirii v-xrT-td indica ua
'.tce pe in lur.*ie ’r—x-r.:

F t m.’ternei intretc<e t'-o-
crv-rer și contexiui-j'. șxt-*-re- 

eonvingâtor și atr*c*--~ —
*: oameni cu

Otto* BkWnrthto toto. toto^a Tv'totoafcBACl 
i r.umii tflorescer.:.•. ■rJ. z.'.-- >- 

rruhzi i^rr. r. Spațiile ■ > •: - a-

r* AL prin cele patru ~
italiene si Stadii si note 'literare ț2 777ț. A- 
țw -pe că există problemă =au
■>:â mai importantă car? A □« fi :~'._t 
m rimpul ^’.ențieL De Ia școala 3
l. - itura Italiei contemporane, -. wl par
curge împătimit o tematică și
fM-mulind observații de adincim? ii ce
pictează contribuții de ceferinti. Se r*' . a-t- 
f<< intriga devenire a literaturii itali---- dm 
per«nectrra unei estetici constant caza
«roate in relief cauzalitatea aocio-pQîiîică a fe- 
nc-Tenulai de creație, sinceritatea adr^ărului 
transfigurat al artei, funcția formativă ri 5em- 
nnatea literaturii ca act de cultară- Ordonarea 
tcestui material polimorf intr-o curgere crono- 
loeic coerentă in scopul elaborării unei istorii a 
literaturii italiene este anunțată de ceip două 
ic'rsme din Storla della letteratara italiana 
0962).

Activitatea in domeniul i ta lien iști ciL cu certe 
contribuții in istoria, critica ri eseistica literară, 
erie împlinită in zone marginale de numeroase 
traduceri in limba română, de apomil filologu
lui profesor etc. Remarcabilă in ansamblul ei, 
se bucură și de aprecierea forurilor .le cultură 
italiene, care i-au acordat lui AL Balari premiile 
Ter Margin* (1971) și Etna Taormina (1977).

Stan Velea

REVISTA STRĂINĂ
• l_a FAMis si i lucrările reuniunea

: ’ ~ *1 UNESCO 1* care participă
«A care $1 România. Pe ordinea de

. m ---- .s figurează, alături de probleme
— js«. - r de ——organizatorice sau

» •. c* --rente. <■ Prerie de otrtcc-
*. < >rt* V- — " . .’.'ie* lvr. tind *â IdineeascA
■ «t omgfttoB «amtrtwiu acestei organizații la so- 
_ ir.x -t.-—< eu care este cunlruntată ad

• — ea i—' ța re a subiectelor pu^e in
-x-v.-xi-j'-" l.r.>rrrpnț* acestei reuniuni care

■ r -r«rea «.*, MVoitir lucrările celei de a XXI-a
a r.-r Z-rrtrțel generale a UNESCO care va 

«W«- în la Belgrad : Dezvoltarea cerce-
Wtoar i« întăririi pAcb. ale pcomovi-

inierTiaponai ți roiului organismelor 
_*!rr_iLe : Contribuțiile 1* lupta Împotriva ra- 

<ae^_ zkttjcoioaialismului, apartheidului, aslgu- 
respectului identității culturale ; Elaborarea 

«t multi disciplinară a problemelor dezvol
tam. cocon bind la crearea infrastructurilor cerute 
□e Bciătîarra decalajelor : Studierea participării ști- 
îs<£î v: iduncii la asigurarea progresului economi- 
e>-*x>cisț, promovarea cooperării regionale $1 inter- 
zățx>FLă2e în acest domeniu ; Problemele populației ; 
Protikenieie îmbunătățirii comunicării intre po- 

Tr. scopul unei mal bune înțelegeri etc. Tuturor 
, 3hb£Eure care au ca scop final promovarea
J $1 păcii, a dialogului între Stale și po-
7-riie. -^Laborarea mul ti disciplinară. înfăptuirea 

txs ordini eecnocnlce ți politice Internaționale, 
armarea, dreptul 1* viață 5I la muncă a fiecăruia 

dintre locuitori planetei. Romănia le-a acordat și le 
kx -dă un Joc de primă mărime In acțiunile sale 
«treptate spre edificare* unei lumi mal bune și 
r-a: drețMe pe pămfnt Participare* actix* ■ ți ni 
noastre 1* Seduse* Consulului Executiv *1 T'NESCO 
v* însemna, daigur. un efort către amplificarea 
roejharrărb ă desfirdertl. pentru c*. prin mijloacele 
=^Je «penfțee. rNESCO. să-Și asume un rol pres- 
nam ta reahzare* dimensiunii culturale a securității 
F-^rcpene. a prevederilor Actului final semnat La 
Helsmkl M te perspectiva viitoarei lntOniri de la 
UadraL
• FESTTVAELX INTEBNAT1O5 AT AL FIUMWLl*! 

DE LA CAXXFS • Se anunță că actorul american 
k rk Douglas și nu regizorul suedez Ingmar Berg
man ra fi președintele juriului la Festivalul inter
național al filmului de la Cannes • Iată selectiv 
franceză pentru competiția oficială : .jxxiJou- de 
Maurice Pialat. „Tnchlul meu din America- de 
Alain Resnais si ..O săptâmfnă de vacanță- de Ber
trand Tavernier • Pentru Săptămfna critic*, aar* 
se va desfășura in cadrul Festivalului, au fost se
lecționate șapte pelicule semnate de Jean Pierre 
Denia (Franța). Ira Wohl (S.U.AJ. Mitxuo Yanagi- 
r.tachi (Japonia). Salvatore Ptscicelh (ltalia). U> 
rtke Ottinger (RF.G.). Franko Rossi (Anglia). Ag- 
neska Holland (Polonia).
• AU FOST DECERNATE premiile .Xenln*- pe 

anul 1SM. Tn domeniul literaturii distincți* a revenit 
prozatorului Nodar Vladirr.lrovid Duinbadze pentru 
romanul ..Legea eternității- d poetului Egor Alexan- 
drovici Isaev pentru volumele „Depărtare* memo
riei* și „Judecata memoriei*. Printre alți laureațl al 

premiului ,JL.enin“ din acest an cităm pe cunoscuțiL 
actori Igor Ilinski, Arkadi Ralkin. Viaceslav Tiho
nov. pe regizorii Boris Pokrovski. Stanislav Rostotki. 
pe artiștii plastici Indulis Zarin. Nikolai Romadin, 
Turgunbal Sadlkov. Premiul „Lenin“ a fost atribuit 
de asemenea colectivului de creatori ai epopeii ci
nematografice ..Marele război pentru apărarea pa
triei-.
• CINEASTULUI polonez Jan Lenica îi este con

sacrată. Ia Centrul Georges Pompidou din Paris o 
expozițe. iar o retrospectivă completă a filmelor 
sale este prezentată in sala mică a Centrului. Jan 
Lenica s-a făcut cunoscut prin numeroasele pelicule 
de depene animate pe rare le-a semnat, precum și 
prin afișele sale. In expoziția deschisă în capitala 
Franței sint expuse o selecție din aceste afișe pre
cum si colaje originale pentru cinema, cărți ilus
trate etc.
• LA YANTAL, In provincia Shandong (R. P. 

Chineză) a fost fondată Societatea de studii de li
teratură americană. Președinte al acestei societăți a 
fost ales Wu Fuheng. director al Universității din 
Shandong, iar vicepreședinți Chen Jia, Yang 
Zbouhan șl Yang Qishen, profesori la universitățile 
din Nanjing. Beijing și respectiv. Fudan. La mitin
gul inaugural la care au participat numeroși spe
cialiști în literatura americană, redactori și tradu
cători reprezentând douăzeci și șapte de universități, 
institute și alte organizații, au fost prezentate șai
sprezece referate printre care ..Problemele negri
lor americani și literatura*, „Literatura americană 
de la 19X4 la ia<5b etc.
• IA 8 MAI 1>?9, dintr-o colecție particulară din 

Madrid, au fost furate cinci tablouri celebre în va
loare de peste 14 milioane de dolari. Iată că, la mai 
puțin de un an. poliția spaniolă a reușit să recu
pereze aceste valoroase opere de artă nu printr-o 
genială operație de investigație ci datorită... neîn
țelegerilor survenite între tăinuitori, intermediari și 
traficanți de tablouri. Cele cinci pinze aparțin lui 
Goya. Zurbaran și Juan de Toledo.
• CUNOSCUTtX BARITON Dieter Fischer-Dies

kau a primit premiul „Ernst-von-Siemens“, în va
loare de 150 000 franci elvețieni, atit pentru creațiile 
sale de pe scenele lirice, cit și pentru activitatea de 
șef de orchestră. Dieter Fischer-Dieskau, care este 
născut in 1925 la Berlin, a cintat incepind cu anul 
debutului. 194S. in numeroase țări ale lumii, inter
pretând cele mai cunoscute roluri de bariton. Dar 
numele său a mai cu seamă sinonim cu cel al lied
ului. Dieter Fischer-Dieskau fiind unul din cel mal 
cunoscuți interpreți ai acestui gen. Cunoscuta re
vistă americană de mare tiraj. „Timesri l-a celebrat 
recent pe bariton ca pe unul dintre „marii cîntărețl 
actuali de lied“.
• iakAși un record la galeria londoneză de 

artă Sotheby : 1 700 000 de lire sterline pentru un 
tablou (..învierea*, aparțintnd pictorului olandez 
Dirck Bouts (1400—1475). Este cea mai ridicată sumă 
plătită vreodată la Sotheby. Tabloul 189X72.5, aflat 
In excelentă stare de conservare, a fost pictat In 
Jurul anului 14€0 și pare să fl făcut parte dintr-un 
triptic, celelalte două piese afllndu-se azi una la 
National Gallery din Londra, cealaltă la Muzeul din 
Bruxelles. Pictura a fost achiziționată de actrița 
de cinema Jennifer Jones, soția miliardarului Nor
ton Simon și va face parte din Muzeul Norton 
Simon din Pasadena (California). La această lici
tație a participat și National Gallery din Londra.
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