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scris
Unire

știre care ne-a parvenit de la Alba 
Iulia a dat zilelor și nopților noastre 
încărcătura și dimensiunea unei ar
heologii de spirit cu putere de eveni

ment. A fost descoperită o uriașă necropolă din 
studiul și inventarierea căreia ies la iveală ade
văruri care vin să confirme odată mai mult și 
să tină permanent trează conștiința existenței și 
continuității noastre pe aceste meleaguri, aici, 
în pofida unor vicisitudini de tot 'felul. Loc sa
cru și blind, Alba Iulia este marele piedestal al 
monumentului unirii și, prin aceasta, al unității 
noastre.

De două ori, în două răstimpuri de istorie, 
Alba Iulia a scris în sufletul și conștiința noas
tră cuvîntul unire, făcindu-1 să strălucească 
peste vîrfurl de munți. Odată, in irumperea de 
cuget și faptă a marelui voievod Mihai Viteazul. 
Și a doua oară. Ia 1 Decembrie, acum șaizeci 
și doi de ani. Rațiunea unirii și unității noastre 
n-a încetat însă niciodată să ființeze și să ne 
călăuzească spre legitimitatea noastră istorică, 
din cele mai vechi timpuri. Ea a dat forță și 
sens luptei și aspirațiilor comune, a mobilizat 
energii și a încordat spirite iar la lumina ei, a 
dragostei de țară, s-au scris cele mai de seamă 
capitole ale istoriei. Și s-au scris, s-au creat 
nepieritoare operă de artă, s-au înălțat nepieri
toare fapte de eroism.

La Alba Iulia, acum saizeti și doi de ani, O 
sută de mii de oameni aclamau o realitate con
sacrată prin voința și puterea însăși a țării, 
Unirea Transilvaniei cu patria-mumă. Marea 
Adunare Națională întrunită acolo proclama 
„unirea tuturor teritoriilor" locuite de români 
iar strigătul acestora — „noi vrem să ne unim 
cu țara" dobîndea marca și amplitudinea în timp 
a unei treziri irezistibile la viață ca și a unei 
chemări de neconfundat. Unirea de sub Cuza se 
completa și fie Întregea acum, ca un arc de 
triumf al întregii noastre istorii moderne și con
temporane. Ideea de unire, dăltuită pe. frontis
piciul acestui monument, poartă numele tuturor 
celor ce au săvîrșit-o și, după cum se știe, 
atunci la 1 Decembrie 1918, socialiștii români au 
dat un exemplu glorios. Dar nu numai ei, ci $i 
alții, mai demult, în toate timpurile, astfel Incit 
ideea de unire poartă și numele războiului de 
independentă de la 1877 și, mai dinainte, al re
voluției de la 1848. Acum șaizeci și doi de ani, 
istoria a consemnat starea de triumf a acestei 
idei, apogeul însuși al stării de unire pentru ca. 
după decenii, odată cu actul decisiv al elibe
rării noastre naționale și sociale, unirea să cu
noască o nouă și cea mai temeinică motivare, 
fiind ridicată la rang de demnitate și conștiință 
politică națională. In esență, ea se exprimă azi 
prin însăși realitatea de fapt a țării și prin 
unitatea, solidaritatea de neclintit care ne ca
racterizează și ne face să acționăm strîns uniți 
în jurul partidului, al secretarului său general.

Rememorind acnl act de acum șaizeci și doi 
de ani, rememorăm unul dintre cele mai hotăn- 
toare momente ale existenței noastre și o facem 
cu cuvintele secretarului general al partidului 
nostru, președintele Republicii : Unirea nu a fost 
efectul unei întîmplări, rodul unei simple con
juncturi favorabile sau a înțelegerilor interveni
te la masa tratativelor, ci rezultatul luptei ho- 
tăritoare a celor mai largi mase ale poporului, 
un act de profundă dreptate națională, reali
zarea unei concordanțe legice intre realitatea 
obiectivă șl drepturile inalienabile ale poporului, 
pe deoparte, și cadrul național cerut ca strin
gență de aceste realități".

Este în aceste cuvinte esența întreagă a^ae- 

aceste cuvinte este și esența 
_______ ’ i pe care îl slujim și-1 

strălucească Ia dimensiunea întregii

Luceafărul

genți de aceste realități". ...
Ebie in atuoix ---- ,

tului unirii realizat cu demnitate si sacrificiu 
atunci. Și tot în a—.’ “"** ""
întreagă a adevărului 
facem să 
țări, azi.

REFLEX ■■■■■■■■I

Pecetea zilei
O tristețe de aer împiedica respirația 

parcă și aglomera peste văi frunze 
I care căzuseră mai devreme ca nlci-

( odată pină atunci, semn că toamna
intra șl In tiințe și in lucruri pe un drum mult 
mai grăbit și mai puțin cunoscut. Ursul nu mai 
exista, și așa cum se petreceau zilele, satul 
trăia un fel de surdă și crudă încleștare, stră- 
mutindu-se mai mult in amintiri. Aproape că 
nici nu lua seama la tot ce se intimpla. Plecau 
bărbații tineri la război, unii cu căruțele pină 
la gară, alții pe joc. tăind-o de-a dreptul peste 
coline, ca să nu mai intilnească si să nu mai 
vadă pe nimeni. Cit mai stătuseră și umblaserâ 
ei buimăciți si speriati parcă de lucrul grozav 
pe care il săvirșiseră. fusese un timp numai 
bun de cules. Nimeni insă nu se gindise să urce 
spre vil și strugurii începuseră să crape și să 
picure dulci peste butuci. Ba, vinătorilor tineri, 
copiii le întorceau uneori spatele și se ascun
deau prin grădini, îndărătul porților. Singură
tatea ii însoțea pretutindeni.

Ispășirea vinei de a fi retezat viața acelui urs 
cerea timp și asta nu se putea petrece, poate, 
decit infruntind cu tristețe acei ochi blinzi Și 
cutremurători ai copiilor cărora li se furase un 
basm. Cam in acest fel a fost auzit atunci și un 
vinător bătrin vorbind singur prin curte și pre
gătind căruța cu care să-și ducă pină la gară 
pe cei trei fii ai săi, incorporați pentru vremuri 
și mai triste si mai pline de grozăvie, așa cum 
de fapt se și prevestea. El zicea : nu-i dreptate 
in lume, ăi strîmbi ii mănincă pe-ăi drepți. 
Ce-ti fi avut voi cu ursul, de ce 1-ați omorît, 
copiii mei 7 Ca să n-avem liniște noi, ăștia 
bătrini, ș! să umblati și voi cu sufletul vostru 
sărac și apăsat acum, pe cine știe ce căi ? Nu-i 
dreptate pe lume, știu eu. mai zicea, și potrivea 
pernele in căruță. încerca rotile iar din grajd 
răzbătea nervos un rece nechezat de cal. Nu-i 
dreptate zicea, ăi strîmbi ii mănincă pe-ăi 
drepți. Și răminea drept, sprijinit in fundătoa- 
rea căruței, uitîndu-se țintă intr-un loc numai

A. I. Zăinescu
Continuare in pag. a 7-a
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lon Grigore : „1918"

Pietrele care cîntă
A n liniștea și pacea 
Iunui loc ferit de 

indiscreție și tu
mult va fi lucrat 

Simeon Tatu chipurile isto
riei noastre, pentru că numai 
într-un asemenea cadru a 
fost posibil ca artistul să 
cheltuie prin ani si decenii 
inspirata sa energie dim
preună cu o răbdare de ge
niu pentru a da la iveală un 
întreg popor de voievozi.

Copleșitoare prin cantitate, 
marea lucrare a sculptorului 
are calitatea operelor create 
pe dimensiunea ideii și rea
lizate printr-o binevenită, 
salvatoare, individualizare. 
Deoarece timpul, istoria s-au 
putut întrupa în aceste chi
puri, dînd carne ideii unui 
Pantheon istoric național, ne 
cercetează iarăși utopia de a 
vedea realizat în inima celui 
mai înalt munte de la noi. 
adevăratul muzeu al vieții 
noastre istorice, astfel ca 
sculptorii să-1 poată crea

într-un secol de acum 
înainte.

Simeon Tatu a reușit să 
dea viață ideii permanenței 
noastre istorice, iar privito
rul operei sale, intr-adevăr 
monumentale prin acumulare 
— cum subliniază Victor Er
nest Mașek in caietul-pro- 
gram, are privilegiul de a sa 
afla brusc față în față cu și
rul neîntrerupt al părinților 
patriei. Celor peste 130 de 
portrete expuse în galeria 
din Piața Cosmonauților 
nr. 7, sculptorul a avut forța 
și harul de a le da lumina 
și amănuntele care să le 
particularizeze, astfel incit 
chipurile lor să ne amin
tească și trăsăturile ireduc
tibile de caracter cu care 
istoria le-a consacrat perso
nalitatea și acelea general- 
umane dar diferențiate de la

Gheorghe Pîtuț
Continuare în pag. a 7-a

PRELUDIU

O voce inconfundabilă

CONTEMPORANII NOȘTRI

DRAMATISMUL TRĂIRII 
ȘI LIMBAJUL POETIC

atitudinea lui
Cezar Ivănescu 
față de lim
bajul poetic se 

înscrie in seria de na- 
radoxe ale cindirii ar
tistice modeme. Cău- 
tind noutatea, insoli- 
tarea cu orice nret a 
expresiei. sensibilita
tea artistului modern 
redescoperă, ca pe o 
tentație absolută, lu
mea primitivă si valo
rile arhaice. Adulate 
frenetic pentru purita
tea lor exemplară, ele 
sînt de fapt transco- 
date in operă. întoar
cerea ia arhaitate este 
inautentică : modemul 
este un stimulator al 
primitivismului, un fals 
arhaic. Puritatea lui 
este una secundă, pen
tru că el are conștiin
ța estetică a purității. 
Poetul modern este un 
simulator, un prefăcut 
(„O poeta e um fingi- 
dor“. spune marele 
poet portughez Fer
nando Pessoa). Dispo
nibilitatea sa transfor
mă, de exemDlu. un 
act Initlatic într-unul 
estetic. Poetul modern 
nu se produce pe sine 
ci se reproduce De 
sine. Un simulacru ne
cesar stă la baza desă- 
virsirii sale artistice.

Concepția poetică a 
lui Cezar Ivănescu 
presupune o asemenea 
întoarcere a poeziei la 
origini. Poezia coexis

tă. originar. cu muzica. 
Structurile poetice s-au 
născut in strictă de
pendentă de structu
rile muzicale. Un acci
dent a făcut să le pu
tem cunoaște De unele 
dar să le pierdem pe 
celelalte. Putem simți 
Încă eufonia versului 
unei ode. il măsurăm 
$i analizăm, dar ar
monia muzicii care in- 
xotea versul si interde
pendenta structurilor 
ni se refuză. întoar
cerea Ia origini a poe
ziei. parțială deci ca 
performantă, e cu atît 
mai mult totală din 
punct de vedere al 
concepției. Simularea 
are aici o plurivalen
tă. estetică. Cu fața 
la această himeră, 
poezia lui Cezar Ivă- 
nescu e tributară ar
haității perene prin 
căutarea obstinată a 
muzicalității. dar și 
modei moderne prin 
experimentarea pe tă- 
rimul literaturii a unor 
formule care aparțin 
structural altei arte : 
muzica. Baladele se 
cintă. alte texte para
frazează literar struc
turi muzicale. însuși 
universul tematic in
vocă muzica, mai bine 
zis muzicalizarea. Ro-

Costin Tuchilă
Continuare 

in pag. a 6-a

Să fim departe...
Să fim departe undeva, Intre munți și 

nouri 
In prăpăstii cable, intre arcuri de ape 
La cuibarul tăcerii, unde vin sâ s-adape 
Vâtuii ciutelor și puii de bouri...

Mai in fund a încremenit licornul lui 
Bocklin, 

Așteptind, eu ochii mari ceasul din urma. 
Prichindei in peștera izvoarelor scurmă : 
Pe aur le bat tirnăcoapele lin.

Fioruri de vint, cind și cind. 
Abia auzit șușuie In cetina grea. 
Te string la piept și stăm noi singuri, 

tâcînd. 
Departe de oameni și sus, ca-ntr-o stea.

Din volumul de versuri inedite DAIM de 
Mihail Sadoveanu, Minerva, 1980.

X n gustul liricii exal- 
Itate. cu aer de ma

nifest baroc, a lui 
Nicolae Labiș. este 

și poezia Ilenei Zubașcu. au
toare practic necunoscută 
pină la debut (..Intru totul44, 
ed. Albatros, 1978), prezență, 
se vede treaba, discretă in 
viața literară. Insă o voce 
esteticește excepțională : „Eu 
nu-mi petrec viata in ca pin 
tale unde / Metaforele 
blinde stau cu poeți in gură ; 
Pină-n prăsele Înfiptă în 
inima realității / Caut o for
mă nouă vechilor întrebări / 
Iar noilor certitudini — o 
formă pe măsură44. / („Cinte- 
cul generației mele44). To
tuși, nu in această poezie 
declarativă și frenetică este 
Ileana Zubașcu de tot origi
nală (căci, observ, dicțiunea 
e aci stîngace. aci sforțată 
de o prea apăsătoare idee). 
Pe o coardă inefabilă, de 
umor maramuresan. constînd 
dintr-un amestec inseparabil 
de ironie și de gravitate, 
poeta cîntă minunat, cu 
efect remarcabil dedus din- 
tr-o limbuție de ingenuă 
gospodină, cu gura dezlega
tă : „Voi sînteti învățații 
lumii / sînteti oricum oa
meni cu scaune multe la cap 
/ voi aveți bogății fără nu
măr / In nume și în cuvin
te I vouă nu vă e teamă nici 
măcar de umbra voastră / 
voi invîrtiti lumea pe degete 
/ voi țineți bănuțul lumii în 
palmă 1 voi știți cum stă

• In pag. a 3-a: • Fondul 
principal al culturii^ române
• Interviurile -“Luceafărului*
• Prof. univ. dr. Liviu Rusu: 
„Lectura trebuie să fie una : 
conștiincioasă, cu aplicație, cu 
atașament șl aprofundare, cu 
respectul strict al obiectului"

toaca In cer / pentru voi to
tul e la mintea cocosului / 
voi aveți uimitoarea putere / 
de-a îndruga zilnic verzi și 
uscate / cite in lună și-n ste
le / și-n soare / dar eu bia
ta de mine / stau ca un tur- 
ture ce se topește / Ia strea
șină spiritului", („Săraca de 
mine").

Poezia e un jurnal diurn și 
cu izvorul intr-un eu unanim 
|l inocent, extrasă dintr-o 
veșnică trudă fără Ideal te
ribil. ca un soi de obidă ge
nerică. născătoare totuși de 
exaltări curioase. „In Mara
mureș / adun copiii la școa
lă / ca bucatele I într-o gură 
flămîndă / trag ca o mînză 
neinvățată I cerul cu otavă 
din văile lumilor / orlns de 
hamurile nervilor mei / In 
Bărăgan și Moldova i lap
tele sinilor mei irigă I 
ogoarele secetoase. / In Deltă 
alerg între satele izolate I 
ca de la o femeie gravidă la 
alta" („Insurecție"). Practic, 
aproape totul se poate exem
plifica in întregime și Ileana 
Zubașcu a închipuit frenezia 
vitalistă și totuși singuratică, 
sărind peste presiune fiziolo
gică, sexualitate și ffxatiune 
erotică. E în această exaltare 
o febrilitate de înger curios 
de toate cele lumești, o ex
tremă umanizare vitală, ca 
de Esenin feminin : ..Să fiu 
moartă de beată / beată criță 
/ să vin de la o petrecere / 
din satul Botiza / de la prie
tena mea Stefanca bibliote
cara / de-a dreptul Dește 
dealuri / noaotea la miezul 
iernii / să mă opresc Intr-o 
claie de fin / limpezită la 
marginea lumii / să-mi fac 
un culcuș / si să dorm pe 
vecie / pînă spre primăvară, 
cînd vor înfige oamenii fur
cile în mine / voind să mă-n-

Artur Silvestri
Continuare în pag. a 7-a

Farmecul absenței

PROFIT

RESPIRĂRI

Piesa se numește 
Caramitru

eu sînt locul de munca al cuvintelor. 
Trupul meu este gazda sentimentelor 

voastre.
Gura mea este scena pe care steaua 

se descrie in chip de om.
Numai inima e a mea,— și depunem mărturie 

de aceasta ; — pinâ cind și amicul meu, Nichita,

Nichita Stănescu
Continuare în pag. a 2-a

Prin obiecte, 
spre cuvinte
nu puține sînt poeziile lui Constantin 

Abăluță care încep cam așa : „Stau 
întotdeauna la fereastră../4. Poetul, 
claustrat in propria-i cameră, contem

plă mișcare fără sens, fără nici o eficiență, a 
lumii din afară. Gestul său este acela de a pune 
mtinile pe fereastră : trăire concretă a sentimen
tului distanței dintre eu și lume, distanță care 
nu se desfășoară spațial ori simbolic (marele 
zid), ci capătă forma ambiguă a transparenței 
materiale: prin ea se vede, dar nimic nu se poa
te atinge. E o distanță secundă, un fel de amă
gire a dorinței de a ști, și tot astfel cum în peș
tera lui Platon se văd umbrele, dar nu esențele, 
aici lumea se întrevede (sau se străvede) dar, 
prin aceasta, nu e mai puțin depărtată șl intan
gibilă. (în aceeași ordine de idei ar trebui să 
vorbim despre simbolul oglinzii, loc In care poe
tul își măsoară propria-i distanță, iși contemplă 
imaginea înstrăinată, are corespondentul con
cret al răsfrîngerilor sale !n jocurile de lumini

Mihai Coman
Continuare în pag. a 5-a

Opoetă care se im
pune, de Ia carte 
la carte, prin sin
ceritatea necom

plexată și dezinvoltura to
nului liric este Ioana Cră- 
ciunescu.

Vocea tinerei poete pose
dă într-adevăr un farmec 
personal, apt de a deschide 
și întreține dialogul, în cele 
mai bune condiții de recep
tare. Cu umor și autoironie, 
cu un aer de frondă și ar- 
lechinadă, cu un soi de afec
tare jucăușă, interpelativă, 
care o prinde și-i stă bine. 
Ioana Crăciunescu face în 
poezie figura unei Franțoise 
Sagan, dînd cu tifla tristeți
lor pe care, oricît de mortale 
ar fi pe moment, le știe pa
sagere, intrate într-un fel în 
regula jocului: „Bine-ai ve
nit Tristețe să facem o 
poză. / Surîzînd amîndouă i 
lîngă un urs împăiat și un 
cerb împușcat de curînd / > 
O piață devastată de melci 
mi-e mintea! / și infernal 
de-nc?t / se mișcă-n minea- 
cest gînd. / / Dar uite iubi
to / (cum altfel să-ți spun ?) / 
mîna mea e pe măsura mă
nușii tale / Poftește în casă. / 
De surdul zgomot nu te spe
ria, i mai fericit ca noi / ta
tăl meu se leagănă-n pod / 
îmbrăcat în mireasă... / (pof
tește la masă) / / ...de la el 
pînă la mine plouă / lumea 
se taie In două f apa attrnă

greoaie In streșini t casa vu
iește de alb / aripa unui în
ger se leagănă i pe un ca
targ I în urmă se-nchide o 
carte ! / lunlmarțimiercuri... 
și noi trăim, murim, trăim 
mai / departe... joivineri- 
simb" (Souvenire de Ia Si
naia).

Există aici o angajare pli
nă în viață, cu franchețe și 
sportivitate, insoțită, totoda
tă de toate riscurile care de
curg din trăirea „cu sufletul 
la gură". Un ritm de exis
tență eminamente modern, 
din care nu lipsesc rupturile, 
dezabuzarea, plictisul, chiar 
stressul — ca să fim In to
nul atmosferei ce ni se pro
pune — se desprinde din a- 
ceste poeme, scrise nu cu cea 
mai bună „tehnică" posibilă, 
dar dictate mereu de o sen
sibilitate vie, alertată, care 
reușește să se facă auzită și 
înțeleasă cu un net senti
ment de participare: „Piețele 
goale. Senzația lor definiti
vă. / Orașul părăsit de ima
gini. / Tu îți căutai urmele. / 
Aveai nevoie de credință. I / 
Un dumnezeu bătrîn ne-a 
fost rînduit i în gitlej / ca 
un dumicat de pîine fierbin
te. // Nu ne stânjeneam. / 
Tu / mai puneai umărul la 
cîte o statuie i eu / mai vî-

Dan Cristea
Continuare in pag. a 2-a

CĂRȚILE ANULUI

Memoria 
„ancestrală" 

a timpului
emanație și ea a unei stări 

ae conștiință etico-esteti- 
că aflata continuu în con
fruntare polemica cu tot 

ce constituie act de acceptare deta
șat-conservatoare a ’Stărilor de lu
cru ce guvernează mentali ta tea poe
tică in general, ultima carte a lui 
Ion Gheorghe. Cenușile. Editura 
„Eminescu". reprezintă totuși un 
moment de „respiro" înscris pe tra
iectoria violent-agitată a evoluției 
din ultimii ani a operei acestui poet 
de o singularitate absolut incomoda, 
înscrisă in vastul și extrem de agi
tatul peisaj ai lirismului romanesc 
contemporan, bigur, și de daca 
aceasta poemele se zămislesc grație 
unui unpuis polemic originar, poe
tul lima, îrierauuenie „provocat'* de 
un anumit punct ae veaere a cărui 
tiranica tKxninaUe pe scara timpu
lui miuco-istoric ecnivaieaza aoar 
cu graaui ae eroare conceptuala și 
aiecuva pe care u incorporează, in 
speța, este voroa ae ceea ce s-ar 
putea numi. în viziunea lui lon 
uneorgne. mania creditului acoraat 
exciusiv izvoarelor scrise unanim 
acceptate și utilizate de tradiția 
științei istorice, in ceea ce privește 
formele materiale de manifestare a 
vieții spirituale, raportata la însem
nele structurale ale culturii celor 
mai îndepărtați strămoși ai poporu
lui roman. Convins de caracterul li
mitativ, in ultimă analiză, defor
mant, neconform cu datele adevă
rului originar, al acestei mentali
tăți. Doetul i$i formulează și de data 
aceasta propriul punct de vedere : 
„O, invățați. invățati in cocteluri și 
colocvii asupra strămoșilor / Ziceți 
că Hiperboreea-i o țară in imagina
ția celor vechi. / Și credeți numai 
in scriitorii greci și latini. / Ca-n 
nordul Istruiui au fost barbari și 
necunoscători / Nici in meșteșuguri 
nici intr-ale poeziei și științelor 
vieții și morții 1 i N-a luat nimeni 
da la nimeni — 1 Obiceiul de a-1 
Dune-n vatra casei pe idolul cal și 
berbec / Să țină lemnele pe ei și 
viața focului s-o rinduiască. / Ei 
așa au văzut la părintele lor unic, 
regele cel dintâi al Țării Iperbona ;/ 
Celtii si dacii, grecii și semințiile 
șarm atice, i Carpii, geții și bun
da vii și bălții, sciții / Și toți cei 
dintre fluviile Paradisului I La ciți 
li se găsește în vatră acest idol. ! 
Sînt frați și leagănul lor este incoa 
de Istru — / Apullun ; i strămoșul 
meu îmi spune toate acestea 1 Și eu 
cu-nfricoșare îl urmez".

Autorul însuși declară. Intr-un 
avertisment ai cărții, ca ceea ce își 
propune in mod expres este faptul 
de a comenta pe cont propriu in
ventării de morminte geto-dacice 
si carpice descrise in o serie de 
studii de specialitate : Riturile fu
nerare la daci și dacc-romani de 
D< Protase, Cultura carpică de Gh. 
BLchir. Geio-dacii din Cîmpia Mun
teniei de Mioara Turcu. Presupu
nem că tocmai această decizie a 
poetului de a-și sprijini demersul 
liric pe argumente istorice de o pal
pabilă materialitate face ca acuzata 
vehementă demonstrativă din căr
țile sale anterioare — Megalitice 
sau Dacia Phenix, de exemplu — 
să se atenueze în chip simțitor și 
să se sublimeze imperceptibil într-o 
atitudine de senină și. totuși, volup
toasă contemplare a mirabilelor re
licve. Am spune că Cenușile pro
bează mai degrabă regăsirea de sine 
a poetului Ion Gheorghe din Ca
valerul trac, Zoosofia, și, Mai mult 
ca plinsul, unde, cum bine ne a- 
mintim, exuberanța gravă a jocului 
poetic era suverană, căci spiritul 
polemic, existent și acolo fără în
doială. iși vădea o prezență subia
centă. dar. de aceea, nu mai puțin 
pregnantă, dimpotrivă. Insă. ceea 
ce în Cavalerul trac. Zoosofia și 
chiar în Mai mult ca plinsul repre
zenta jocul visării inventive debor
dante. acum, în Cenușile, precum 
la Arghezi sau Blaga, poartă pece
tea unui miraculos dar al divinației 
poetice. impresionantă. > în planul 
transfigurării artistice proprlu-zise, 
adică la treapta „transcrierii" idea
tico-metaforice. prin extraordinara 
concretețe, o concretețe vital-teluri
că, a imaginilor în totalitatea lor. 
Infernala luptă cu materia primor
dială a relee varului geologico-ar- 
heologic din Megalitice sau obsti
nata, terrizanta înclinare de a ezo- 
teriza totul, la modul criptic, prin 
apel la un sistem de cifruri de-a 
dreptul runice cvasiinventate, 
din Dacia Phenix, acum. în Cenu
șile sînt practici complet imblînzi- 
te. Suverană este, in noua carte, 
beatitudinea meditației existențiale 
ce-și soarbe seva vitalizantă din 
intimitatea exultant-afectivă cu 
care poetul, iluminat. își contemplă 
eul mitic-istoric, restituit de memo
ria ..ancestrală" a timpului. Mai 
presus de orice, fascinează modul 
în care timpul mitic-istoric iși re
levă actualitatea, mai exact contem
poraneitatea perpetuă, grație mira
culoasei lui metamorfozări și sin te* 
tizări in ceea ce numim timp etern, 
adică în acel timp a cărui materia
litate ideală emană din unda de 
spiritualitate umană universal-exis- 
tențială. pusă in circulație, aceasta 
din urmă, odată cu impactul ce are

Nicolae Ciobana
Continuare in pag. a 4-a
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cronica literară

DAN
LAURENȚIU:

«Poziția 
aștrilor»

Concentrarea întregii opere poetice a 
lui Dan Laurențiu. din 1987 pinâ in 
prezent, reprezintă fără Îndoială desă- 
vîrșirea unei virste poetice esențiale ; 

această sumă, care certifică definitiv puterea 
ți profunzimea de netăgăduit a unei adevărate 
combustii lirice contemporane. Comentariile la 
volumele lui Dan Laurențiu s-au desfășurat in 
principal pe linie cultural-poetică, fie stabilin- 
du-se planuri referențiale ce vizează inima ope
rei (romantism, expresionism, simbolism, supra- 
realism), fie picurînd, cu falsă nonșalanță, cite 
un nume de sonoritate, in descen iența căruia 
s-ar situa una sau alta din zonele poeziei de 
față : Emlnescu, Trakl, Bacovia, Holderlin, 
Rilke, Macedonski, Poe, Blaga. Michaux, 
Baudelaire. ș.a.

S-a conturat. în timp, imaginea unui poet 
dilematic, operînd în zone de gindire poetică, 
des fă șuri n du-și imnica pe coordonatele orfismu- 
lul și ale cerebralului de luciditate non-ooțio- 
nală. incadrînd actul noetic și persoana Creato
rului In teoreme lirice, prim plan potențat de 
suoranocturnul afectiv, unde sensibilitatea poe
tului așează erosul și artifexul, hilarul și hie
raticul, ludicul șl inițiativa într-o utopie a si
nelui marcată Ia Incenut de credința în cuvint. 
de puritate și apetențe cosmice și minată cu 
vremea (Zodia leului fiind principala „vamă* a 
a ce s fel poezii) de îndoială în capa"itaten trans- 
figuratorle a limbajului poetic, situindu-se in 
momentul de fată într-un sceoticism ușor sar
castic. falsă odihnă a unei lucidități ceremonial- 
spectaculare (Ave Eva, poemul ce încheie car
tea de față mărturisește cel mai bine etapa 
actuală a acestei energii poetice).

..Zeitățile" care tutelează poezia lui Dan Lqu- 
rențlu — Solitudinea, Amurgul, Noaptea. Me
lancolia. Meditația — energia care le insuflă 
vitalitate poetică — Iubirea, și raportul ei cu

cunoașterea (..poezia este iubire fără cunoaș
tere** afirmă poetul). — și elementele ce figu
rează periplul eului prin lumea autospectacu- 
lară (trandafirul, orașul, copacul, teoriile) — 
sînt toate, așezate sub semnul Cuvintului. al 
Rostirii. Dinamica preponderent interioară pe 
care o desfășoară această poezie, faptul că poe
ziile sint toate rotunduri aplecate ca o pleoapă 
peste însăși vederea ce le-a născut, ca și faptul 
că migrările se petrec aproape fără excepție 
in sine, constituie o dovadă in plus a ideii că 
verbul, cu materialitatea sa fără se.imăn. a ică 
ireală, palpabilă doar Ia nivelul tactilității im
ponderabile. guvernează spațiul aerian dintre 
idei și rostirile acestora. „Ochiul transcendent 
care m-a urmărit ani la rind impenetrabil ca 
însăși enigma iubirii mele (de a mă odihni în 
gratitudinea cosmică a c ’vintului. a’i. o șfi'i) 
era ochiul viu al destinului meu și veștile sale 
nu veneau din această lume, precum nici eu 
nu mai sînt fructul senin al iluziei", se spune 
în această supremă plîngere evocatoare care 
este O pogorire in Maelstrom și care încheie 
Zodia leului, după o cale alcătuită mai mult 
din bifurcări și a cărei unică țintă este aflată 
într-un tirziu-de-sine așezat In lumina rostirii 
esențiale : „De aceea Poetul nu mai are nici a 
iluzie, căci el este insusi ochiul transcendent al 
mortii care se contemolă pe sine, perfecțiunea 
tăcută in care s-a zidit prin moartea haosului 
de cuvinte intru glorificarea cosmică a cuvin
tului". In acest sens. Dan Laurențiu devine 
părtaș unei condiții fundamentale modeme a 
poetului, ioostaziată cel mal pregnant în acel 
Le ret nur d’Orphee al unuia din marii slujitori 
ai cuvintului. Pierre Emmanuel, și care mută 
— In mod esențial — accentul misiunii orfire, 
de pe viziunea poeziei ca atctimblinzire pe di
mensiunea ultimă, a neputinței mîntuirii de 
Limite și a perpetuării ad infinitum a Căutării 

prin imn. „A trăi în moarte este echivalent cu 
a trăi viața cuvintului" spune poetul, așezat în 
centrul mandalic al Maelstrom-ului. Să urmă
rim, deci, traseele acestui cuvint și ipostazierile 
sale în „geografia imaginară" a poeziei lui Dan 
Laurențiu.

întîi. cuvîntul este spațiul infinit (nedelimitat 
de lumina ce conturează, izolind, obiectele) al 
Nopții — „Dar sfint este jocul / vinovat al lu
minilor din Întuneric / și pașii noștri par copii 
ai nimănui / și curg asemeni izvoarelor dincolo" 
— către acest dincolo, care este același cu Spa
țiul cuvintelor, se vor îndrepta toate energiile 
nocturnului, emblemă a originarului, a extinc
ției. a îndoielii și a Limitei. . Acum și noaptea 
veni-va / ochiul roșu se deschide / corăbii de 
foc ri de sînge - aleargă lătrind după clinele 
fri'nilui" : nocturnul deschide astfel toate ză
voarele sinelui (..oierdută este orice rază / și 
bu-urie eenină pentru l ce-ar fi putut fi clo
potul inringerat al mîntuirii mele e noaute"). 
devenind oer-sonai prodromic al eului (Si 
dormi), scut ocrotitor, pintec si leagăn (Zăpe
zile). decor somnambul al tăcerii de^ăvirsite 
(Noapte de august. Frumoasele nopții) sau 
mormint feririt (Petala), un fel de vad de la 
Peni®l unde rostitorul dă luotă cu cuvin+ul 
(Pasăre de noapte) sau o noante de Dătimire 
..solitară si mindră" (Intangibilă ploaie), unde 
Cuvîntul î«i urcă £‘-’“thicul drum sore tăcere.

..Perfecțiunea vei afla-o în solitudine", afir
mă poetul, ceea ce conferă dintr-oHată sen? 
Non* fi și subctarră Melancoliei. Viețuită mai 
’’■•nit r-’ '1? rtvi moral, in tonalități naidetic- 
lirice. Melancolia (cu vorbele sale centrale : să 
asculți, să nu-ți fie frică, să nu confunzi, să gă
sești. să cadă) e-t-* u- poem semnificativ prin 
acutele sale «=n*rtaculare. ceea ce arată in Dan 
Laurențiu un nostalgic nu prin vocație, ci prin 
autoconvinaece spirituală : al uri le puternic be- 
coviene. tonurile luminos-nocturne macedon- 
skiene. boema h’dă ne alocuri, si notele de ci
nism degradat in meditație ludică. slnt tonte 
caracteristici cenzurate de soi rituali ta tea dile- 
m a ti că. Noria laicul erie minat lăuntric de me
dierile. astfel în rit atunci cind se tentează pa
sivitatea scenticA cu «rice oreț. se ajunge tot 
la un soectaeej rincit. chiar dacă privit „cu 
pleoape de oorte’vi : ..Ungă Interii alhf lune
rind / ne arini «seve f în văzduhul curat al
bastru / fără ’"îmi alhariru fără inimă". Am 
citat dfn Allnaira riaj și arini (din voi. Călă
toria de seară. 1969). ooem cu tușă tremurată 
cromatic și sonori* V: rimbolirte. centru a-i con
tra ou ne o altă râ spectaculară (din etana
actuală a poetulu/. rea din Tai lwam asi, unde 
..nleoanele d* ne-^r' au devenit „privire 
inocrită In ochj". unde eu! contemplativ devine 
..iertfă cuvintătoare*. nnJe razele aurorale și 
albinele tremurind c-mmrf suav" lasă locul 
un”i cuib de rinduneie făcut ..In wc-ul dame
lor". nnde oe5*a.*--3l devine .cu ocN negri". Me
tamorfoza este asad»r le*ne detertabilă.

Con«tiinta MTr^etricnbri. dublată de luci
ditatea ce nu Lfc-ă nl*i*y*-a*l eul covirșit de 
naerisi«m. face o ooms hri Dan Laurențiu să 
fie traversat A de 'hVJri'1. fi <mri-'4e-sine.
intr-o lâ a trarriera energiile
în sume tiooioe^-L-Sesi* Am se IntimplA cu 
FroaL trrrind na styx fals către „malul unei 
noi -enere". cw -ecu- uri peregrin la o Mecca 
derizorie (Camei. re .efebul de aur" pornit 

către o „stea a nimănui" (Izvoare), cu Omul 
puternic, învățător al unui dincolo ..lurnin ni 
ipotezele", așa se intîmplă cu „prințul" fericit 
într-o „mănăstire a nevrozei" (Zidul) cinic 
hamletianizant — „Ofelia du-te la crematoriu" 
(Prințul din stele) sau cu Faust, aflat intr-o 
degringoladă conceptual-existențială (Lamenta- 
(lunea dr. Faustus). Alături de magia spec'a- 
culară și de cea meditativă, magia cuvintului 
creează la Dan Laurențiu alura princiară a ros
tirii, dictată de sacra neliniște și de cutremurul 
interogativ („Pe frontispiciul templului unde 
îmi f^cesm rugăciunile stă scris : Angst und 
Sorge"). Vegetalul, Iubirea și Simbolul exi ten- 
tial sint cele trei zone asupra cărora lucrează 
in principal verbul exorcizant ; cel dlntîi este 
difuzat de-a lungul întregii poetici a noctur
nului pe care poezia de față o dezvoltă ; cel 
de-al doilea termhn este sursa ceremoniei in
tel ectua liza te a acestei rostiri de sine iposta- 
ziate în Imn : „Vino iubito-i frig in paradi-" 
sau _.e vremea nunților si viii dînd mina cu cef 
morți / dezlănțuie serbarea iubirii minerale", 
„oămint o să fim amindoi ! acum si în lume* 
de-apoi ascultă cum plînge un taur / iubito 
cu părul de aur" sau „tu lege a melancoli?i 
mele va trece și această lebădă / va veni iar
na și poate vom muri", sînt exemple ce codi
fică un regim al Iubirii sacru neliniștite, pro- 
punindu-se ca un topos al nădejdii și împli
nirii. Simbolica existențială, insă, propune un 
adevăr mai acut : acela al neputinței depășirii 
limitelor, adevăr codificat fie de învățatul re
semnat in fața ideii de revelație ca mister po
tențat (Pasăre cu suflet curat), de oarbă rătă
cire Intre concepte traaic-optative (Lied) sau 
de sensul căderii spirituale ca ascensiune afecti
vă (Odihnă), fie de emblema cercului luminos 
ce extaziază așteptările (Îngerul ca un eîine , 
oferindu-le o pax melancholica vremelnică 
(Somnul),

Pornită din încrederea în cuvînt și ajunsă la 
încrederea in luxul melancolic al tăcerii, poe
zia lui Dan Laurențiu edifică astfel o sferă a 
neliniștii ceremonializate: inedite (in vol” "nd 
de față continuă axa sunerior-sceptiră adusă de 
Zodia leului.. Un sceoticism spiritual minat, 
însă, de imboldul vital al sensibilității, o deza
gregare a patosului lmnic. dublată însă de creș
terea metaforică a puterii artifexulul. Din a- 
ceastă dualitate. în care tristețea e tăiată de 
frenezia amintirilor (Frunzele, Noapte bună, Ca 
o petală), în care cinismul metalic (Mica sere
nadă) sau sonorizat (Favoarea) întîlnește ludi
cul bonom (O. benedicțiune) sau erotizat (Nu ie 
pot imita), — se va hrăni, credem, poetica vii
toare a lui Dan Laurențiu. Cu alte cuvinte. In 
ootlunea pentru eviscerarea limbajului și a vi
ziunii („nimic Doamne decit o vorbă în doi peri / 
adusă de vînt de o epocă revolută / nimic decit 
un ecou al senectuții ! mai tare decit risul tău 
alb în întuneric") sau pentru reinstaurarea ros
tirii ca sumă a ființei („numai des ore cuvînt l 
ne-a mal rămas să mai vorbim / el si-a smuls 
cămașa fericită / si s-a aruncat ca un cerșetor 
la picioarele mele"). — rezidă energia viitoare 
a acestui lirism. însă, dincolo de orice. însăși 
posibilitatea acestei esențiale opțiuni indică des
tinul inalt al unui poet pentru care „poprirea 
in MaelstrOm" a însemnat ascensiunea spre re
velația esențială a Vederii-de-sine.

Dan C. Mihăilescu

Piesa se namește
Caramitru

Urmare din pcj £

cel care de la recepția de oara»’ ■ e >e
telefonista :

— Vă rog dați-mî camera dom'1. . C? ?-
Recepționista l-a întrebat pe or-cu’ r**. 

chita :
— Adică actorul Caramitru î
— Nu, i-a răspuns poetul, întîi domnul $.• s. -1 

aceea actorul.
Și i-a zis dînșiî :
— Cuvîntul este un loc de muncă la fel de cri- 

stit cum cîmpul magnetic e locul de muncă a 
plugului.

Ce magnetism și porumbul ăsta I
Despre mine, Caramitru, s-a zis cfi sînt frumoș 

ca orice actor și că de asta sînt actor că sint fru
mos și chipeș și falnic.

(patetic și suitor)
Cum o să fiu eu frumos ? Eu nu sînt urît șl atît, 

neobișnuiților.
De altfel, trebuie să vă spun că eu sînt tatăl 

bunicului meu. cel care în Pind avea, din sărăcie, 
numai un munte, - și la numărătoare numai zece 
mii de oi, căci fiul meu, adică bunicul meu, nu
măra pe degete și pe miorița.

Și pentru că Eminescu m-a obligat să-l vorbesc 
în fața voastră chiar pe el, de frică că ar putea 
renaște, și pentru că măgarul de Shakespeare 
m-a făcut trupul neliniștii lui, vorba aia :

— Und'te duci măgarule ?
— l-ha, i-ha, la Ierusalim mă duc.
Isus mă călărește.
Da1 sâ-i lăsăm pe aceștia de pe urma, sa-i lă

săm scriși în cărți, câ m-am și rugat să nu mai 
fiu eu litera lor vie.

Orășeni, dacă mj-a plăcut mie muntele fiului 
meu care mi-a fost și bunic, de ce nu mi-ar place 
și orașul vostru ?

Dacă el număra, fiul meu. adică bunicul meu, 
oile din 2ece-n zece degete și munții după literele 
Pindului, de ce l-aș mai număra eu pe Eminescu 
cu inima mea și pe Shakespeare cu trupul meu ?

Eu sunt frumos numai din pricina faptului că 
nu sunt urît.

Și va anunț ca floarea țării moarta prin răz
boaie, nu era floare ci era sîngerie.

Vă dau vestea bună că sînt în viața și câ mun
cesc asupra cuvintului în secret, în timp ce cuvîn
tul muncește asupra mea.

Și acum, câ tot atî venit la teatru șt ați plâtît 
bilet de intrare la mine, vă voi tace pe toți cum 
muntele tace cîmpia, - și vă voi zîmbi ; iar poate 
chiar de-mi veți și place vă voi surîde cu valurile 
danteloase ale mării celei mari care-și zîmbește 
și-și surîde monștrii maritimi.

(Indicație de regie)
El se uită la ei. ei se miră de el.

MIRCEA
MICU

«Murind pentru 
prima oarCi»

A ntre stltea Parodii de la A la Z, In-

Itjmpiari cn scriitori, glume de Anul 
nou și alte pișicherlicuri și machia- 
verlicuri era să uităm că Mircea Micu 

este poet. Ne-o reamintește cu acest recent vo
lum. tipărit la Editura Eminescu si Intitulați. Mă
rind pentru prima auri. Poetul este jug 
fără incrincenare și. in poemul N'-am că mai 
seria paredU dedări cu orgoliu dar. toe -d* A

s’jKi
cu părere de rău de a renurua la cec® cc 2=-*e 
co n su bstan t ia] cpiri tuhli «’jk» : _X - am să «sa_ 
scriu parodii niciodată. e o mejzne de care 
promit să mă Lac căd ce e DarMha âad sm 
mănușa I cu care încerci «â Larga =4 • 
ger f mina ostenită a poeților / E i ’X-
de zahăr ars, I floarea cu care atxac 
amlntlndu-le că-i citesc j Voi sene desvre fra
gilitatea pionilor. I deepre seincecxd vadela la 
vizuina pustie, / despre melancolia nrsoias dk* 
captivitate. I despre felul In care tafarta tea 
fură răsuflarea și-o ascunde. r in pârul oc-o- 
tltor. / Voi scrie despre Macnrâtatas pciViaț 
lor / căzu ți In bălți ca niște OMNcortU- / dâa- 
pre casa părintească in zidurile câreta t grnorUl 
dntă atît de frumos / incit tencuiala «e des
prinde ca lacrima II N-am lâ mai aerra naaroed 
niciodată 1 / Și-o să vă fie dor de sasae ca 
urșilor de stupii părăsiți de albine". Mei■ are 
lie, eros, singurătate, casa părialeaacă. taarlma 
sînt. intr-adevăr, stîloli de susținere ai edifian- 
htl poetic din Murind pentru prima oară. Dir 
fundamentul din care se înalță vizi un ea poetică

LILIANA
URSU

«Piața 
aurarilor»

Ultimul volum de versuri al Lilianei 
Ursu aduce cu sine o vizibilă modifi
care atît a substanței, cit și a expresiei 
poetice in raport cu cartea anterioară, 

Ordinea clipelor; este vorba de ceea ce aș numi a- 
lunecarea din concret și palpabil in spațiul imagi
nar. Dacă în Ordinea clipelor predominantă era 
priza directă la real, indiferent sub ce formă, ac
ceptarea sau negarea lui repulsivă, fantezia fiind 
doar elementul de potențare, acum cele două 
nivele sînt Independente și cu funcții diferite, 
nu de puține ori aflate in impact : „Să nu yă 
înșele buzele roșii. > sau frăgezimea zimbetului, / 
Negrul, neantul pîndesc în spatele lor / «Plecată 
slugă. îngerul dumneavoastră 1 / Doamnelor, 
Domnilor i Poemul meu nu vă sugrumă 1 Nu 
vă suge singele / Primiți-1 în casele voastre, 
pentru dumnezeu 1 / Dezmîerdați-vă inimile cu 
gîndul / împăcării dintre minte șl trup*» / Două 
păsări căsăpite sub geam 1 Și pașii umbrei tot 
mai aproape / Visam palmieri și delfini / De ce 
m-ați trezit ?“ (Poriret). Astfel, primul grupaj 
al cărții se edifică tematic, tocmai pe declicul 
real-imaginar in care rolul celui de al do;lea 
termen este de a denunța inconsistența și lipsa
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acelui fulg înmulți: la inflciL •' oină faa ridun./ 
Nu-i a eroare frun=?=sâ ? ' Merită aA-i vezi 
De copii- mereu x>ii_ f xs:ep::ndu-<î riadul la un 
nor îndulcit". (Vleax jca|.

Tocul de d’n Ordinea clipelor este do
molit enur.țui devenind aproaoe neutru, un 
simplu releveu al fapteior. In subteran insă, stră
bat semnele un ai surde, a unei deza
măgiri incurabile. St totuși, spiritul caută o ie
șire din starea de criză, o depășire a ei, prin re
fugiul In ficțiune, .«au. mai exact spus, prin în
cercarea de iluzionare (norul îndulcit) in fond 
Încă un semn al imposibilității transgresării li
mitelor. S? poate spune că demersul liric cu
prinde doi timpi — primul este cel al izolării șî 
expunerif „frinturii de viață", a „eșantionului" 
de existență, sau „instantaneului", așa cum se 
exprimă chiar poeta. iar cel de al doilea constă 
în insertul sau completarea și comentariul (une
ori excesiv-livresc) in orice caz subliniat, fictio
nal. al evenimentului. Remarcabil, prin sincro-
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La t** Ti Cișna». text fn car* fhn’ Brie 
eă8« rnABdtf tristețea baros-.ar_l a urai ex^a- 
: " —dusă la cesturi țau
iiroc'.î^n* de comportament. Dar nu lotdea- 

intre paradigma —ahihii » uen- 
d-*ma m>**nj—jhji e<te regla* ri <*a*r.:^te. 
*? poezi. aracum (Cea sal traaaaeaă Treaă. 
Cir tar de Coaaarair) oărind dezarticulate « aeu- 
zmd • st’ ueTură discursivă. U'măiorui 
-Fafee peH®>" nu introduc** motive =su teme 
rac. c d^=r o «chimbare de perspectivă, o dr- 
p'xatre de accent spre poluî fictional. Un fe! de 
*T ’ <-n 1’ u" ew ren*-* mitol'v^*— coa’^^'e 
poemul (CMaoacle lui Hercule. Atheoa, Hades. 
■odhM. E<iaa. Hamer etc.) și asistăm la o in- 
tenționată artificializare a scriiturii probată și 
de Diteresml «au aomDtuozitatea unor titluri : 
CtateeoJ imMiazitaruîai de șerpi, la casa aade 
MadlataJ laflarește a doua asră. Ciatec peatra 
vtaziiaral de piper, Din istoria secreta a astra- 
■f Ilar, ta La boa măslinii sa iaflarit etc.

Asistăm la o revanșă a fanteziei asupra realu
lui imediat asupra concretului și cenzurii mate
riei. care nu se efașează insă in Întregime, râ- 
minind ca un spin in carnea poemului. Prin 
această rană se scurge picătură cu picătură, tris
tețea și melancolia poetei: „în piața San Marco / 
nici un duel, nici un orb. i nici un cub translu
cid. / Mîinile tale dezmiardă ciinii de piatră. / 
Miinile tale in prelungirea nopții polare / / Din 
gura puștii hrănești porumbeii, / virste faraonice 
sub umbrele, i clipa lăuză sub baldachin de jad I 
Si nici o pajiște între noi. I nici măcar un fiord/ 
Herghelii înhumate la piramide / ți îe-aduc la 
picioare pe verzi catifele / / Iată, broasca țes
toasă sprijină lumea / nu cu mușchii de os, ci 
cu ințeleDciune / și resemnare // La Perugia 
s-a mai sinucis un artist / Moartea rubinie in 
lesă plimbată / nu mă mai înspăimintă // Aici 
plouă de două săptămini / izmă se usucă la 
grindă, curată...". (La Ferugia s-a mai sinucis 
un artist). 

poemelor și de aspectul lor formal. Chiar titlul 
secțiunii (Poeme insolite) atrage atenția asupra 
facturii speciale a versurilor de aici, dar, în a- 
celași timp, programează lectura, atenuind ast
fel surpriza. Sint poeme lără rimă, de un pro
zaism premeditat, care pune în valoare metafora 
poetică. Intre temele dominante se numără 
dezrădăcinarea (nu fără legătură cu moartea) 
avînd drept coroLari nostalgia satului, a copilă
riei, retractilitatea in fața orașului și a super- 
dvilizației. Poemele au o derulare epică, își do- 
btndesc ritmul din repetiții obsesive, mizează 
(accepțiunea nu e deloc peiorativă) pe poanta 
finală. Efectul lor emoțional se degajă din tota
litate și. avind in vedere acest lucru ca și lun
gimea lor. ne ferim să cităm fragmentar, re^u- 
nundu-ne să enumerăm cîteva titluri : Murind 
pcatra prima «ară (cu un final extraordinar), 
Crtacrtal zid al stagurătățil. Ispitirea lui Nl- 
faa țoace :n pofida motio-ului din Arghezi. tri- 
TSiie la FăriaieAe fierghei a iui Tolmoi). Des- 
pre Mrfl ri parwbti. Poem despre un dine 
gre a pre explicită antiteză ce can luce 
«pre pamflet). O scurtă și melancolică întoar
cere. Pentru prima oară in volum apare un soi 
de ars poetica, mai curind un credo în poeți și 
D-Mttie. memorabil prin mesaj, din care citez un 
f-Trinent semnificativ pentru modalitatea folo- 

antitezei : „Pot ignora tristețea mea duoă 
zmee. durerea de can. coada la came, / exis- 
tenTi hocilor de buzunare. curiozitatea profe- 
innală. divorțul. > dorința de a ști ce ce petrece 

/ de jaluzelele trase ' Dar nu pot ignora 
«-rirter.ța privighetorilor 1 mitraliind noaptea cu 
■iAanve de miere f învelite în frunze ca-n pro- 
_ piele. cele care încoronează tăcerea ro- 
:un;ind-o și se evanorează dimineața odată cu 
rouă Nu Dot să le ignor fiindcă ele / nu sint 
sltceva decît 1 glasul poeHlor nlecati / să se 
p'imbe In cer" (Numai privighetorile). Execo- 
yonal este poemul Fulg de nea. amintind de 

NTore® enică a vernirilor lui Mlrcea Ivănes- 
-c A-l rezuma tborribile diciu !) aici, Înseamnă 
a-! tfirtru»?. a-l cita înseamnă a donări spa-

- tinocrafic. Mă mulhimecc să invit la lectură, 
atrăgind atenția asuora stiin‘ei poetului de a 
onune (cu efecte remarcabile) balcanismului 
gros — desuetudinea suavă, ironiei sarcastice 
— sentimentalismul delicat.

Intre atltea Parodii de la A fa Z. întimplărl 
ra acrii tarii, glume de Anul nou și alte pișicher- 
licuri și machiaverlieuri era să uităm că Mircea 
Micu este poet. Ne-o reamintește cu acest recent 
volum și ne obligă să ținem minte. Altfel spus, 
Martad peutra prima nară este o carte memo- 
rabdă de poezie. Am zice — contind pe umorul 
poetului — că a doua moarte l-ar fi profitabilă.

Valentin F, Mihăescu

O atmooferă insă ușor devitalizată minează 
unele piese lirice ce nu depășesc stadiul enun- 

(Cetor nemuri tari le rid în fată).
Ultima parte a volumului, care, de altfel, ii dă 

r< PLhiL Mala aurarilor, este $î cea mai coerentă 
jfub renortui motivelor și figurilor poetice. Ne 
aflăm în fața unei sintagme care circumscrie in 
<fimt un soațiu liniștitor, securizant, evident o 
prorectir in imarinar. Acest loc unde neliniștile 
exxs«erțțiiie si spaimele eului se transformă in 
reverie și apoi in cuvint scris este un ideal oraș 
medsevaL un -burg" «1 breslei aurarilor și as- 
trooamilcr adică al artiștilor și vizionarilor. 
Excesul de artificiu din crclul precedent este 
‘eakoerat si dm nou se stabilele o relație armo- 
r.Msasă intre două pscsdițme. Dacă t era oi a
de _urr.:îire" si punere in paranteze a realității 
p.-.a exacerbarea procedeelor artifex. din ciclu] 
precedent, mi a fost cor.vxngămare esteticeste, 
in Khmnb. aRh-mia ooetică dir. Piața aurarilor 
a reușit drnhn : „(—» Un fir de mireasmă se 
prefere printre buzele palide. • o fragă strivi
tă — ru ei im- Imoodahes? acest vis de iarnă / / 
Tinguitorcle vînt. tartă-mă in noaptea asta prea 
albă ! ■' Robitoarele aco>-m in cearceafuri si da 
frică ml rî.nde«c ’ !a rinâra maică culegind nu
cile acelea nerușinat de verzi f ce imbuloratl 
era în «tre’el*-1 veșnice. 1 abia «urizind dimine
ții brumate ! t Mu te ooti rindi la nesfîrsit la cei 
patru oereti ' ai existentei tale. / nici mărer Ia 
șuvoiul de ri^ee ce-ți lmnunge viața / înain
te.." (Vis de iarnă). Metaforele au Drins rel’ef. 
imarinHe «int pr—Țnante. «nf-eg d^^enul năstrin- 
du-si totodată, fiuenta Ilnrlor. De altf*L sub 
ac**«t uneh). «f art*’ Doetice. aî tehn»rii d’ciur^u- 
lui liric. Liliana Ursu o-ooune o fo-mulă inte
resantă. pe care aș numi-o. a cadrului „mișcat".

Amănuntul faptul, evenimentul este surprins 
și izolat de ochiul fotografic, aooi tratat și tre
cut prin baia imarinațief. deci totdeauna cu 
contururile deformate sau deplasate, ceea ce 
echivalează In fond cu semnificația poetică me
reu alta decit cea denotativă a materialului 
brut Cea de-a tre’a carte a Lilianei Ursu. Piița 
aurarilor (Cartea Rominească — 1980) și cea mai 
bună, se impune, chiar dacă putem regreta 
pulsul mai dinamic din Ordinea clipelor, prin 
ingeniozitatea procedeelor și eleganța frazării li
rice ca și prin acuratețea ideii poetice.

Paul Dugneanu

Farmecul absenței
Urmare din pag. I

nam cuvinte blînde pe la înmormântări f noi I 
mal orînduiam cu fermitate / tarabe pentru 
piețe nevăzute / desigur / doldora de hrană / 
de fructe, de 2meuriș, semințe stoarse pe pa
vaj, / miros înțepător și bălti de aur. I / Bucu
ria aceea indecentă și pofta / in fața hranei" 
(Eu vinam cuvinte blînde).

Fondul lucrurilor spuse respiră loialitate șî 
realism, deși nu o dată în aceste poeme despre 
absență și singurătate, despre nevoia de dra
goste și vidul dragostei e vorba tocmai de si
mulacrele existenței. Circul, bîlciul, decorul de 
teatru traduc nu numai condiția poetei, dar și 
o senzație de frustrare, de lăuntric dezacord și 
neîmpăcate: „în f acest l ceas: Nu cel care 
merge pe sîrmă / are echilibru! / Nu cel care 
dresează fe puternic! / Nu cel-care scoate din 
mined / porumbei, șoareci, iepuri și mierle / e 
cel care poate orice! / Nu eu, cea cu gura în
tinsă pînă la urechi, sint cea care rid!" (In 
acest cea^>.

Amestecul de lamentație înduioșată de sine 
Si de trezire bruscă, brutală chiar, la realitate, 
amestecul de iluzie, de „bucurie aparentă" și 
de luciditate amară, consecutivă constituie nota 
acestei poete inteligente care nu se sfiește să-și 
adapteze limbajul la intensitățile și îndrăznelile 
de simțire: „Mi-e sufletul închiriat de șoareci/ 
și de surzi / șl rid cu gura pînă la urechi. / în
cheieturi prea vechi își încolțesc rugina / și 
singele / înțepenește mereu / la jumătate de 
drum / din coapse mai mișc drăgăstos / în pa
tul demult numai scrum. / Mă fac că sînt / tot 
ce nu sînt. / Mă fac că am / tot ce nu am / 
părinții noștri tremură lipiți de geam. / / Hai / 
rîzi / mai fă o piruetă / hai / prin geamuri 
bucuria aceasta aparentă / împrăștie liniște, în
găduie moartea" (Piruetă). O tristețe spumoasă, 
comunicativă, dacă se poate spune astfel, și o 
atitudine gavrochiană, constînd in așa-numitul 
,,haz de necaz" relativizează lucrurile, împiedi- 
cînd instalarea unei exasperări morocănoase, de
loc în firea acestei poete de o veselie tristă, do
tată insă cu umor și simț al realităților existen
ței la justa lor măsură. Dezamăgirile nu țin 
mult în spațiul totuși vital al acestei poezii, 
care știe să treacă cu un soi de înțelepciune 
derizorie peste părțile de absurd din viață, $1 
atunci cind Ioana Crăclunescu exclamă duios 
de patetic „De mult nu mai am nici-o șansă!" 
trebuie înțeles exact contrariul; adică încrede
rea în zeitatea bună, ocrotitoare și mai cu sea
mă oportună a șansei. Lamentoul și exuberan
ța, „cochetarea" dezinvoltă cu zonele nefaste 
pentru îmblînzlrea și trecerea acestora la alt 
semn existențial formează tonul foarte agrea
bil prin nonșalanță al poeziei semnate de Ioana 
Crăciunescu: „Mi-aud zilele i alergînd de colo 
colo prin pod. / ...de colo colo... prin pod... / 
Zilele mele frumoase! — printre rufele / puse 
la uscat, / printre nucile și porumbul / strîns 
grămezi de cu toamnă, / semințe și ceapă / 
grămăjoarele mele de om gospodar / mi se ros- 
t(»;olesc toate in cap. / De unde puterea pentru 
o nouă rinduială? / Nu e frumos ce faceți! / 
strig zilelor, / le strig, / mă-mpiedic de seîn- 
duri și cad / și iară / de unde și cum să m-a- 
dun? / Deasupra am doar o viață de chicoteli / 
de coate, de rlsete-nfundate". (Cu sufletul la 
gură).

Tema „naufragiului", a Inadecvării în care 
poeta pune indiscutabil sinceritate, dar nu și 
temei, e resorbită de la sine intr-un vers fru
mos, plăcut și liniștitor deopotrivă, care resta
bilește. pînă la noi solicitări, armonia lucruri
lor: „Stăteam intr-un lan de cartofi / țăranii 
cu sapa sfîșiau / pînza corăbiei mele... / / Muș
tele acelea mereu bîzîind / inventau pentru 
mine o lume i de oase și piele... / / Stăteam in
tr-un lan de cartofi / țăranii greblau și strîn- 
geau in căpițe, funii și cîrme, / pupa și prora 
corăbiei mele, / miroseam a cartofi / naufragiul 
părea / o eroare a citirii mereu după stele... / / 
Furnicile roșii prin păr ml-alergau / stringătoa- 
re / luînd și cărînd spre mușuroaie / vîntul și 
bruma, gustul și urma, / aerul, sarea de 
mare... // Stăteam intr-un lan de cartofi / ță
ranii coseau înțepenite catarge / pămîntul mi
rosea din nou a pămînt / corabia mea, viața 
mea, gospodare / încarc-o în care și du-o din 
cimp..." (Naufragiu).

Jubilația vitală, franchețea, ordinea intimă o 
opresc pe această poetă talentată să-și compu
nă o mască tragică, tenebroasă și tristețile ei, 
fără a fi deloc superficiale, exprimă o cla
ritate a sufletului capabil de a ne regenera din
colo de limite și sfîșieri: „Sînt tristă ca un lung 
convoi / ce-și lasă oazele in urmă / ca marea 
ce se varsă in gunoi / ca îngerii uciși în tur
mă // Sint mindră ca un cal de dric / ce poar
tă lucitoare pompoane negre-n frunte / sînt cel 
ce cară totul spre nimic ! eu sînt podarul fără 
punte i Sînt iarbă ce-și amină toamna / iubind 
tăișul coasei mult mai mult / sînt stolul îm
pușcat în aer ! aer lovit de morile de vînt / Și 
nici nu știu / dacă mai sînt / ce sînt / surdă 
tocmită la cuvint / cu semne surde măsluin- 
du-mi o~hii f silabe surde / alergînd ca dropii / 
prin miriștea ce-o simt în creier / / Cînd crește 
ceața / eu o treer! / Eu o adun gospodărește-n 
snooi 1" (Cind crește ceața).

Duminica absentă, ultimul volum al Ioanei 
Crăciunescu, afirmă o poetă originală, cu ver
suri deschise și curajoase, pe potriva sensibili
tății unei generații



— Nn știm dacă agreați formula inter- 
▼ialui, dar ea are avantajai pentru eiti- 
tar de a-1 familiariza cu teme, idei, per
sonalități, altfel mai grea accesibile. în
trebările pe care intenționăm să vi le 
adresăm ne-au fost sugerate de nltinsa 
dv. carte Scrieri despre Titu Maiorescu. 
Este prima oară cind dedicați integral • 
carte unui autor român. Ce v-a determi
nat să abordați tema Maiorcsm ți să al
cătuit! acest volum ?

— Trebuie să mărturisesc că iniția] Titu Ma- 
iorescu^nu făcea parte din preocupările mei- 
mai apropiate. Am abordat insă această temă 
spre sfîrșitul deceniului al cincilea ca urmare 
a năvalei cu adevărat furibunde care s-a dez
lănțuit împotriva Iul In articolul meu Însem
nări despre Titu Maior eseu am arătat ca mo
ment decisiv al intervenției mele comemorarea 
lui Caragiale cu prilejul aniversării a M de ani 
de La moartea lui. comemorare care a fost un 
nou prilej de a relua firul denigrărilor. în«ă 
acest moment al intervenției mele era intturiiti 
pregătit Cred d nu se știe in public că Serția 
de Limbă și Literatură a Academiei H.S.R. bo
tă rise, cam prin 1955—56. să pună in ducuVe 
problema Maiorescu. Dar. spre marea mea sur
priză, referatul, care urma să fie discu
țiilor nu era întocmit nid de G. Câhnescn. nid 
de Tudor Vianu și nici de Perpessirim. toți 
membri al Academiei și dea persoanele rele 
mai indicate să-I facă. <1 de un cerertăw^ ști
ințific. Posed pină astăzi acel referat, care nu 
face decit reia cu fidelitate cursul denigră
rii. In baza acestuia mi-am pregătit a mulțime 
de observații, pe care aveam de gind să le ex
pun in ședința respectivă, la care urma să iau 
parte, Dar acea ședință n-a mai init loc. Cu 
regret am constatat că Academia, care ar 
fi avut autoritatea incontestabila de a lua 
inițiativa spre a se face dreptate ua«!* 
dintre cei mai cu vază membri fondatori ai «ăi- 
s-a dat înapoi de la acest pas care putea « 
fie ho țări tor. Și cum tatonările mre ia d- -ar
de cițiva ani au fost zadarnice. nt-am bocăr 
să fac pasul singur. însă, după cum astăzi se 
știe in public, nici vorbă n-a lost de un am mi 
pe care l-aș fi trims „Vieții Românești*, ta Îm
prejurările de atunci nid o rerată n-ar fi pu
blicat așa ceva. nu. a fo<t un memoriu «Arsa: 
Comitetului Central, in sinul căruia el a fost a- 
p reci at botărindu-se imediata hu pubbore Si 
a apărut fără să se fi schimbat măcar « vh-guiă. 
Nu pot să nu menționez un tapC t- eare redac
ția de atunci a .Vieții Românești* 0 coe foarte 
bine, că problema era considerată de așa ur- 
gență incit, deși manăru! de pe luna mai IMS 
al revistei era gata tipărit. s-a dai orAn «4 se 
desfacă, să s« scoată din ea materia] de pro
porțiile necesare și să se pună In >oc tsesior'.nl 
meu. Iată cum am ajuns să abordez tema Ma
iorescu. Și fiindcă mă întrebat: ce m-a deter
minat să alcătuiesc acest volum, răspund : w 
cotesc că totalitatea articolelor meie cocțme 
punctele de reper cele mai importante, cred că 
solid documentate, in ce privește acta vita tea $1 
mai ales ideologia lui Titu Maiorescu r că esze 
bine să apară reunite, ele pmir.d servi crept Imn 
călăuzitoare pentru lucrări vutoare.

— Scrieri despre Tim Mai cerere atee • 
rarte preraMptaiiar paleaită. Este pale- 
■aica lastraantal iaăHpeaaabfl al rwtăi 
rol turale, literara na dear aasl •ras»- 
■al T

— Consider că polemica. ta jartaripdu. an erte 
Un instrument indispensabil ai vieții culturale, 
și anume in cazul cind se merge pe hnia ade
vărului, cind nu se falsifică tucninie. Dar ea 
devine indispensabilă in împrejurări ca cele in 
care a trăit Maiorescu insuR R ca reta In care 
s-a prțjdus denigrai ea lui in vremurile noastre, 
cind pe de o parte a fost pur și simplu supri
mat, pe de altă parte, sărindu-sc dincolo de 
cal a fost metamorfozat intr-un demiurg care 
ar fi vrut să distrugă cultura română ca s-o 
creeze ei însuși dna nou. atribuind cehn mai 
echilibrat spirit al culturii noastre trăsături pro
nunțat paranoice. Cum poți lăsa să btntiue ast
fel de anomalii 7 Bineințeles. nu trebuie con
fundată polemica cu exegeza critică care in e- 
aență este creatoare, cum este, de timpi, , cri
tica făcută de Schopenhauer lui Kant sau oea fă
cută de Nietzsche lui Schopenhauer.

— Marea aaatate a Scrierilor despre 
Titu Maiorescu a eteri aaaiana hcgelia- 
nismulai criticatei, sastisit de Tadar Vi
anu. și afinaazea ea grabe eaaviagăsaan 
a herbartiaateiailii și ii>op»ahsnrris- 
nismulnj săa, imp brii deri a aatiteegttia- 
Bismutai lai Maiarrere. Cam a fam po
sibilă eroarea lai Tadar Viaaa și nm ș-a 
perpetuat ea î

— Este intr-adevăr un fenomen uimitor care 
S-a petrecut in cultura noastră : pronunțarea si 
■usținerea unei erori mari și acceptarea ei per 
longum et laium in tot scrisul nostru fără iuri 
cel mai elementar spirit critic. Cred că din cri
tica pe care am făcut-a Si am făcut-o cu multă 
amănunțime și conștiinciozitate, rezultă dar că 
Vianu nu l-a aprofundat pe Hegel, nu l-a cu
noscut decit superficial, nu și-a dat seaana că 
enunțul maiorescian de la care pleacă ta cer
cetarea sa — anume că frumosul ar fi „ideea 
manifestată in formă sensibilă* — n-are nimic 
de a face cu hegelianismul Merită să se Știe 
că dacă lucrarea sa. Influența Ini Hegel ta ral
iuri română, a apărut în 1933, ea de fapt era 
gata în 1931, cind a dtit-o in sinul Academiei 
într-o ședință omagială cu prilejul împlinirii a 
o sută de ani de la moartea marelui filoaof. 
Publidstica din toate țările culte era plină de 
Hegel și se punea problema ca nici Academia 
noastră să nu lipsească din rindul sărbătoririlor. 
Părerea mea este că Vianu s-a grăbit, n-a a- 
profundat materialul, in special pe HegeL n-a 
ținut seama că nu-1 suficient sa citezi cuvintul 
idee ca să fii hegelian. Îndeosebi n-a ținut sea
ma că se vorbea din plin despre raporturile lui 
Maiorescu cu Herbart. adversar redutabil al 
lui Hegel. Vianu. in mod profund regretabil a 
parcurs numai superficial cartea de tinerețe a 
lui Maiorescu, Einiges Philosophische in gemein- 
fasslichcr Form. Altfel cum ar fi explicabil că 
n-a sesizat cu nici un cu vin t că această carte 
conține un capitol mare despre estetică, și doar 
tocmai pe linie estetică afirmase hegelianismul 
lui Maiorescu. Dacă ar fi citit cu atenție aceas
tă carte și dacă l-ar fi studiat pe Herbart. ceea 
ce se impunea imperios, ar fi putut constata că 
tot ce spune Maiorescu din punct de vedere es
tetic nu constă decit din citate și parafrazări 
după Herbert. O mare eroare a lui Vianu a mai 
fost că nu l-a studiat cit de cit pe Feuerbach, 
care de asemenea apare din plin in Einiges 
Phllosophische. Vianu spune că Feuerbach l-a 
putut duce pe Maiorescu spre Hegel cind de 
fapt și acesta era unul dintre cei mal înverșu
nați adversari ai lui Hegel. lucru foarte cunos
cut. Tot lipsa de cunoștințe l-a dus pe Vianu 
la o altă eroare gravă : nu a luat în considerare 
ideile școlii istorice germane, în frunte cu Sa- 
vigny, pe care Maiorescu 11 citează in Einiges 
Philosophische ca înrudire de idei Ar fi putut 
vedea că această școală este antihegeliană și ca 
Maiorescu în problema formei fără fond pe a- 
ceasta o urmează, lucru pe care Mircea Florian 
l-a dovedit foarte convingător, și nu pe HegeL

— Deci, întoarcerea la surse, verifica
rea faptelor, probitatea actului științific. 
Polemica dv. e in fond o lecție de me
todă, o prelungire a maiorescianismului 
In actualitate. Ea e cu atît mal bineveni
tă cu cit apar adesea lucrări care pretind 
a da o „nouă lectură" a clasicilor fără a 
păstra fireasca legătură cu realitatea idea- 
tico-artistică a operei, Forțind textul se 
poate obține aproape orice. Există trăsă
turi de apropiere între mai vechea „lec
tură" aplicată lui Titu Maiorescu pe care 
ați respins-o și aceste recente restituiri 1

— Spuneți că polemica mea este^ in fond o 
lecție de metodă. Trebuie să adaug însă că îna
inte de toate ea este o lecție de conștiinciozi
tate. O spun fără nici un orgoliu, lucrul acesta 
mi s-a recunoscut. Dar ml-a șl luat mult timp. 
E suficient să arăt că. după ce la București am 
citit de două ori disertația de doctorat a lui 
Maiorescu făcîndu-mî notele necesare, după ce 
mi-am redactat studiul în care vorbesc despre 
disertație și după ce l-am recitit în forma lui 
definitivă, absurditățile pe care le combăteam 
mi s-au părut așa de incredibile, incit de două 
ori am mai călătorit la București anume ca să 
controlez temeiul criticilor mele. Cit despre
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(Lectura trebuie să fie una: 
conștiincioasă, cu aplicație, 
cu atașament și aprofundare, 

eu respectul strict al obiectulub

Iernară" de cere pomenițL AapA pAreree 
mee ea eeae o Avei nune csre incfcace 6a eroare. 
Aveți dreptate câ forțind textul poți obține 
once. Nu înțeleg de ce -o nouâ leu tui â*. Lec
tura trebuie să fie una : ronșfiinrinaaă. cu apli
cație. ca atașament și aprofiindare. cu respec
tul strict al obiectului. Eu nu pot vorbi decit 
de lectură pur și amplu, lectură repetată pen
tru ■ mai bună și mai profundă receptare țd 
înțelegere. Lectura nouă ? Adică prin alt punct 
de vedere, pnn altă prismă î Poate prin alp 
ochelan ?

— E așar de abaervat că la fel de vie 
ea acria de ariicale îndreptată impatrivi 
extremiamnlal dagmatie este șl scria de 
palemid impntriva exaferirilor apalage- 
tiee la adresa aeelniașl Titu Malare«c«- 
L« ransidenti pe rele din al doilea riad 
la Ici de neebenaate ca și pe prinaele ?

— Fără ftadoiali că d*. Evident, rele <*n fâm- 
pul dogr^nîismuhii aveau nmin grave, fi- 
mdcă pur R simplu 0 eliminau pe Maiorescu 
din tocana litera turn și culturii noastre. Am 
arătat insă cix de primejcboaae sint și exageră
rile apologetiee, care in cazul nostru au men 
pină la absurd.

— In vremea din urmă ■■ apărui dife
rite exegeze malareaciene, fie in dicțiana- 
rc. Ha ta cărți. Ce părere a«eți dnpre 
e*e ? Să iurepem ca dicțlManl Scriitori 
români, apărat la Editări Științifică și 
ftariclapedică.

— Răspunzlnd la această Intre hore, țin sk ac
centuez că observațiile mele critice au ca unic 
«cop să împiedice, cum am spus-o de h ti tea ori 
In cartea mea. rfapindirea unor cunoștințe fal
se. inexacte. In cazul dicționarelor lucrul devi
ne de-a dreptul imperios, fiindcă. după cum 
bme ae știe, dicționarele sint mijloacele de bază, 
de prima mină in ce privește răspindirea cunoș- 
ttnselor, la care rerii necontenit și cărora citi
torii h ne Mtreseazâ cu maximă Încredere luind 
drept bune și autorizare toate afirmațiile consi- 
dreindu-le (kept adevăruri. Subliniez : drept
adevăruri. Hai trebuie accentuai câ intr-un dic- 
țxmar ctfreiteie contribuții trebuie să fie o sin- 
tesâ bine pusă la puna, la el a cunoștințelor 
respective. In ce privește dicționarul Scriitori 
rmâai, articolul despre Titu Maiorescu este 
sms de Livm Petrescu. Mărturisesc sincer că 
acest text m-a intristM txofund. M-a Întristat, 
fiindcă Lăviu Petrescu și-a dat doctoratul La 
mine. Cu părere de rău a trebuit să constat că 
exptmerea sa esîe extrem de confuză, nu cred 
că emeva se alece cu o imagine dară asunra 
gludiiU și activității mentorului Junimii. Li viu 
Petrescu nu și-a dat nenma că voctnnd despre o 
peraonahxate Intr-un dicționar. Înainte de toate 
trebuie să ae subiuueBe fapta sau faptele care 
au făcut-o vreAucă să mire intr-un dicționar 
sau enddopedje. Autorul nostru ae mulțumește 
să spună ci Mazarenoi a avui .rolul de călăuză*, 
de ^spirims rector" pentna cultura noastră, ni
mic mai mult. De fapt, pe cele 7 pagini *i un 
rfert, pe care le avea la rhvnanțir. nuiea să arate 
pe larg pnn ce R In ce s-a impus M. îorescu 
Aept călăuză, ceea re nu aflăm, in schimb se 
pierde intr-o Asertape interminabilă despre 
HegeL citind și rezumind din el rntr-o configu
rație confuză, fără să-și dea aeama că cele spuse 
mi au nimic de a face cu Maioreacu. Însuși 
poneiul de plecare ai Aacntiei pe care o începe 
dovedește un pas greșit. Pe trei rubrici, adică o 
pătrime din Întregul articoL dhserteazâ despre 
conferința hd Maioreacu dm 1ML, al cărei titlu 
Insă nu este Vechea tragedie fraacexă și aiazica 
viitaralal a lai Richard Wagaer. cum ateazâ 
dinsuL d Vechea tragedie Iraareză și ■ aii ca 
wagaeriaaă A fost greșit, fiindră. pe de o parte, 
această conferință nu este cunoscută decit sub 
forma unui rezuma! făcut de nu știm ane și nu 
se știe in ce mănri este fidel. In al doilea rind. 
dacă l-ar fi pătruns și inielcs rit de cit pe Hegel. 
ar fi observat că definiția frumosulm pe care o 
dă Maiorescu. anume că ^frumosul nu este decit 
deplina pătrundere a ideii cu aparența sensibilă-, 
nu este hegeliană, că tinărul Maiorescu — avea 
abia 21 de ani — nu l-a ințeles pe Hegel. ceea 
ce Adolf Lasson. care a luat cuvântul la confe
rință, a și remarcaL Tmârul Maiorescu n-a Înțe
les, după cum n-a Înțeles nici Vianu și atiția 
alții, iar acum mai pe urmă Li viu Petrescu, că 
după Hegel frumosul au este o Îmbinare intre 
două entități separate, intre sensibil și inteligibil, 
că dimpotrivă, in frumos ideea. ideea absolută, 
prin însăși inerentele ei. datorită potențialităulor 
ei intrinseci, se materializează reflectindu-se pe 
sine sub formă concretă- Ded sunetul de plecare 
fiind neîntemeiat. neîntemeiat va fi p restul 
expunerii. Ca să dovedesc in ce măsură Li viu 
Petrescu nu l-a ințeles și nu-1 cunoaște pe HegeL 
îmi iau voie să citez din textul său : .Defini:ia 
maiorescianâ a frumosului ca Îmbinare a «ele
mentului legic" cu «materialul sensibil" este 
corectă, din perspectivă hegeliană", ceea ce este 
un neadevăr cras. Dar de-a dreotul absurdă este 
următoarea afirmație : «Hegel nu Înțelege ca in 
artă să fie reflectată Însăși ideea absolută", 
cind, dimpotrivă. Însăși pirghia sistemului lui 
Hegel este că ideea. sub forma ei absolută — in 
al ei ..Fiirsichsein*. ..pentru sine" — se manifestă 
in trei domenii : in artă, religie și filozofie. O 
absurditate la fel de mare comite Liviu Pe
trescu atribuindu-i lui Hegel următorul gînd : 
„după ce s-a negat pe sine ca idee și 
s-a contopit cu him ea. spiritul nu va cădea și 
mai jos, într-o relație de subordonare față de 
materie, ci se va reîntoarce la sine". Ei bine, 
Liviu Petrescu n-are idee despre panlogismul 
monist al Iul HegeL Nici vorbă ca. după Hegel, 
spiritul să se fi contopit cu lumea, dimpotrivă, 
după Hegel, lumea însăși nu este altceva decît 
spiritul, ideea In al său „altceva" : ..Die 
Natur 1st die Idee in ihrem Anderssein". 
Să nu știi toate acestea înseamnă să fii 
incompetent in ale hegelianismului, incit nu 
poți avea căderea să vorbești despre influența 
lui Hegel asupra unuia sau altuia. Dar din capul 
locului trebuie arătat, că acea prelungă prețio- 

zistirâ hegeliană, pe care ne-o oferă Liviu Pe
trescu. nu are absolut, dar absolut nimic de a 
face cu Maxirefiru. nimic din Maiorescu nu arată 
in areas îl direcție. înseamnă să nu fi ințeles 
nid spiritul lui Hegel și nici spiritul lui Maio- 
resru. Înseamnă să încurci lucruri care de fapt 
sint foarte dare. Dacă Liviu Petrescu ar fi citit 
disertația de doctorat a lui Maiorescu. ar fi pu
tut constata ci tinărul respinge hegelianismul ca 
■retitațifie. Dacă măcar ar fi răsfoit Einiges 
PhilMephische, ar fi văzut că acolo, după cum 
am arătat— adineaori, există un capitol intitulat 
Xcthetik și că Maiorescu pe 30 de pagini își ex
pune ideile estetice. Iar dacă l-ar fi studiat pe 
Herbert — ceea ce ar fi fost absolut obligator — 
ar fi putut constata că tot ce spune Maiorescu In 
area carte cu privire la domeniul esteticii nu 
constă decit din citate și parafrazări din Herbart, 
fără să amintească cu nici un cuvint de Hegel și 
fără c« In cele spuse să fie vreo apropiere de de
finiția Iui HegeL Este pur și simplu uimitor cum 
poete cineva să se angajeze sâ scrie despre o 
personalitate ca Maiorescu fără să consulte do
cumente atit de importante.

— înțelegem că fisa de dicționar trebuie 
să respecte unele reguli. Ce este potrivit 
și ce nn este potrivit intr-o fișă de dic
ționar ?

— Liviu Petrescu a crezut că poate să-I dea 
gata pe Maiorescu disertînd foarte confuz des
pre Hegel. ba apropiindu-1 pe Maiorescu de el, 
ba depărtîndu-L ba amestecînd și puțin Herbart 
și Vischer, ba șl puțin Schopenhauer.' ba și ceva 
Kant și alții, polemizind cu Vianu — ceea ce in- 
tr-un dicționar este inadmisibil — ba admones- 
tindu-1 puțintel și ne Adolf Lasson. care la con
ferința Iui Maiorescu luase cuvlntuL în schimb, 
nu amintește cu nici un cuvint pe Feuerbach, 
de care Einiges Philosophische este plin pină la 
sațietate. însuși motto al cărții este doar un pa
sai foarte lung din Feuerbach — încă o dovadă 
că n-a avut în mină această carte. Ca dovadă că 
Maiorescu ar fi fost influențat de Hegel, Liviu 
Petrescu citează o scrisoare a tînărului către 
Theodor Rosettl, din 20 aug. 1881, din care ar re
zulta că „era adîncit în studiul Iui Hegel". Ob
serv mai întîi că din scrisoare deloc nu rezultă 
că tinărul Maiorescu ar fi fost „adîncit" în stu
diul Iul Hegel. In al doilea rînd : Să citești dln- 
tr-un autor înseamnă oare că ai și acceptat 
Ideile sale ? Iată, Nicolai Hartmann, care a scris 

una dintre cele mai celebre monografii despre 
Hegel, pătrunzind pină la cele mai fine fibre 
ale gindirii marelui dialectician, în prefață de
clară categoric că nu este adeptul lui Hegel. Și 
apoi nu cu mult înainte. în disertație, Maiorescu 
11 declarase pe Hegel neștiințific ! în schimb, ca 
să răminem în domeniul ideologic, Liviu Petres
cu nu arată cu nici un cuvint ceea ce se poate 
sesiza cu toată claritatea : cum ajunge Maiores
cu. prin Auguste Comte, dar mai ales prin Her
bert Spencer și H. Th. Buckle, la evolutionism 
afirmind că, împreună cu prietenii din Junimea, 
reprezenta un principiu „evolutionar" și nu „re
voluționar". Cu mult regret a trebuit să constat 
că Liviu Petrescu, in lungul său articol, se pier
de in pretinsul joc de-a Hegel al lui Maiorescu, 
cu tangențe și cu altf gînditori. cu, din păcate, 
vădita tendință de a părea versat în ale filozo
fiei. pentru a da insă dovada unui profund re
gretabil diletantism în domeniul filozofiei. In 
schimb uită să vorbească despre lucrurile cele 
mai importante : meritele. înfăptuirile cu ade
vărat nepieritoare ale lui Maiorescu, rolul pozi
tiv al său in domeniul literaturii și culturii 
noastre, indiferent sub ce influențe ar fi fost. 
Intr-un dicționar acestea trebuie să apară în 
primul rind. Oricine s-a ocupat cît de cît de 
mentorul Junimii nu poate să nu-și dea seama 
că el personifică cel mai acut spirit critic din 
cultura noastră, lucru pe care Liviu Petrescu 

nu-1 sesizează. Nu sesizează că Maiorescu a avut 
rol hotărî tor in trei domenii : literatură, limbă 
și problematica soci al-culturală. In ce privește 
literatura. Liviu Petrescu nu sesizează cu nici 
un cuvint că Maiorescu a avut rolul mare, ex
trem de mare, de a fi introdus la noi criteriul 
estetic în judecarea operelor literare. Cu nici un 
cuvint nu amintește marea faptă, tot așa de im
portantă. din domeniul limbii, de a fi dărimat 
cetatea, ce părea inexpugnabilă, a etimoiogiști- 
lor. contribuind botăritor la dezvoltarea limbii 
noastre literare. In domeniul social-cui tur al abia 
amintește in citeva cuvinte de problema „for
mei fără fond", dar așa de confuz incit nu înțe
legi nimic. Și doar este problema care a stîrnit 
una dintre cele mai puternice polemici din cul
tura noastră- Liviu Petrescu n-a sesizat cu nici 
un cuvint că în realitate Titu Maiorescu a fost 
marele animator al celei mai importante epoci 
din literatura noastră, epoca literaturii noastre 
clasice, care fără dinsul nu se poate imagina. 
Nici un cuvint despre atit de apreciatul său 
gust literar, despre marii scriitori pe care i-a 
descoperit și încurajat — cea mai mare faptă a 
sa. N-a subliniat ceea ce a constituit deviza în
tregii sale vieți si activități : lupta pentru ade
văr. Nici un cuvint despre faptul că în toate 
activitățile sale se sprijinea pe substratul solid 
al patrimoniului popular, pe care nu înceta să-1 
indice ca model de poezie și limbă. Nici un cu- 
vînt despre calitățile sale de scriitor, astăzi una
nim recunoscute, fiind uneori, și nu fără temei, 
comparat cu Tacit. Nici un cuvint despre excep
ționalul său talent oratoric și polemic, nici un 
cuvint despre mentalitatea sa umanistă și uma
nitară dovedite în scris și în fapte — absolut ții- 
mic, pentru Liviu Petrescu Maiorescu se râdqce 
la acea pendulare între cîtiva eînditorî, incit nu 
poți să nu te întrebi : în dnfinttiv. ce caută 33tu 
Maiorescu Intr-un dicționar Multe alte husari 
s'-ar mâi putea înșira, între ele și greșite date 
bibliografice, însă am lungi-o prea mult.

— E clar că țineți ca afirmațiile dum
neavoastră să fie bine întemeiate.

— Fapt este că de cind am avut norocul să ni 
se traducă Hegel, adesea l-am găsit citat, dar în 
sensuri cu totul greșite. înainte de toate în ce 
privește tocmai noțiunea de idee. Dar mi-a fost 
dat să citesc năstrușnicii și în legătură cu arta 
simbolică, despre care vorbește.Hegel. făcîndu-se 
raportare cu totul arbitrară la curentul simbolis

mului literar. în aceeași ordine de idei, adică a 
diletantismului filozofic, amintesc că am găsit 
citată noțiunea de ironie romantică într-un sens 
care dovedește o completă neînțelegere a pro
blemei. Dar celebra „floare albastră" ! Și multe 
altele. Dar ca să revin la articolul lui Liviu Pe
trescu, trebuie să spun că critica aspră pe care 
i-am făcut-o îl privește cel puțin in aceeași mă
sură și pe Mircea .Zaciu, coordonatorul și revi
zorul științific, repet, revizorul științific al dic
ționarului. N-a observat oare nici el că totul este 
numai confuzie, oare nici dînsul nu și-a dat sea
ma că intr-un dicționar trebuie prezentate îna
inte de toate trăsăturile esențiale pozitive, oare 
nici dinsul nu era conștient de rolul adevărat al 
lui Maiorescu în literatura și cultura noastră ? 
Maiorescu și pentru dînsul se reduce la acea 
pendulare Intre cițiva gînditori, fără să fi înfăp
tuit ceva, fără să fi determinat ceva în lumea 
noastră spirituală ? Aceasta este „informarea 
exhaustivă", „Imaginea viabilă și autentică" pe 
care ni le promite in prefață ? Trist, foarte trist.

— Aț! vrea să trecem acum Ia alte lu
crări despre Maiorescu ?

— în ordine cronologică urmează Istăria litera
turii române avînd drept coordonator pe Zoe 
Dumitrescu Bușulenga. Nu pot să nu spun, că 
dacă Titu Maiorescu este cunoscut îndeosebi 

ca un dirz luptător pentru adevăr, Zoe Du
mitrescu Eușulenga nu putea alege pentru 
acest capitol un autor mai potrivit ca Nicolae 
Manolescu, despre care eu am dovedit cit 
de cumplit l-a desfigurat pe Maiorescu, căl- 
cind in picioare tot ce spun izvoarele, nedin- 
du-se înapoi nici de Ia falsificare de document. 
Trebuie să arăt insă că în această expunere este 
superior lui Liviu Petrescu prin faptul că insis
tă asupra activității și realizărilor lui Maiorescu, 
însă, din păcate, cu totul lacunar și nesistematic, 
forțînd textele, incit nu ne alegem cu o imagine 
veridică asupra criticului Junimii. întreaga pre
zentare este stăpînită încă de tarele ce își au 
originea în obsesiile din Contradicția Iui Maio
rescu. Dați-mi voie să iau în mină cartea. Con
stat că N. Manolescu nu ezită să vorbească și 
aici despre „soluția maioresciană a distrugerii 
acestor „forme fără fond" în scopul creării ade
văratului fond", în timp ce Maiorescu spune 
categoric : „a da Înapoi e cu neputință". Dar 
revine vechea meteahnă, cu originea la Vianu. 
în legătură cu O cercetare critică, studiu despre 
care spune cu drept cuvint că ..este încă magis
tral". Nicolae Manolescu spune : „Punctul de 
plecare e. netăgăduit, hegelian", ceea ce demon
strează că și dinsul, ca și Liviu Petrescu, trece 
peste disertația de doctorat și peste Einiges Phl
losophische ca și cum n-ar exista. Nu mai repet 
ceea ce am spus in privința aceasta critlcindu-1 
pe Liviu Petrescu. Cu totul greșit vede N. Mano
lescu evoluția lui Maiorescu. Arată că prima fază 
din activitatea criticului a fost „ceea ce s-a nu
mit critica culturală" și că apoi a făcut „trecerea 
de la critica culturală la aceea literară" (p. 132). 
Nu observă cum se contrazice: citează nrima cri
tică a lui Maiorescu. O cercetare critică (1867) 
dQ,mre care spune (cu un termen luat de la R. 
Etiemble) că ar fi o „veritabilă hygiene des let- 
tres". Fapt este că Maiorescu a înceout cu cri
tica literară, doar primele sale critici — O 
cercetare critică.... Asupra poeziei noastre popu
lare — sint consacrate literaturii. Abia după a- 
ceea a trecut la critica culturală. N. Manolescu 
mai afirmă că Titu Maiorescu a fost „educat în 
spiritul evoluționismului organicist*. Profund 
greșit Doar încă adolescentul din Theresianum isi 
nota în jurnal entuziasmul pentru Herbart, pe 
care îl „prelucra in românește", la care apoi s-a 
adăugat Feuerbach, lucruri evidente în disertație 
și in Einiges Philosophische. Abia mai tîrziu va 
ajunge la evoluționismul organicist, pe care In
să, ca ți Liviu Petrescu, deși foarte important, 
nu-1 expune. Nu înțeleg apoi ce vrea să spună 
cind remarcă ..stilul de lectură al criticului", sau 
mai alea cind spune* „Dar dacă are conștiința 
dublei utilizări a lecturii, are Maiorescu și două 
moduri net deosebite de a citi literatura ?“ Stilul 
de lectură, dubla utilizare a lecturii, două mo
duri net deosebite de a citi literatura ? De unde 
scoate N. Manolescu loate acestea ? E clar, N. 
Manolescu, ca de atitea ori, proiectează In Ma
iorescu reminiscențe din lecturile sale, in cazul 
de față din confuzi on is ta „noua lectură". Nu 
cred apoi că po«t« înțelege cineva ce vrea să 
spună cu „critica latentă*, „critica orală" și 
„critica scrisă" ce ar exista la Maiorescu. Ne 
mai putem întreba ce vrea să spună cu fraze ca 
următoarea : „E greu de susținut, după atitea 
exemple, că Maiorescu nu avea „plăcerea ana
lizei cărților*, s-ar putea cel mult susține că pre
fera cărților scrise pe acelea pe cale de a se 
scrie" (p. 132). O fi afirmat cineva că Maiorescu 
nu avea plăcerea analizei cărților ? Se prea 
poate, eu insă n-am găsit așa ceva. Dar nu poți 
să nu te gindești : să preferi un lucru, Înseamnă 
să-1 cunoști, dar de unde cunoștea Maiorescu 
cărțile „pe cale de a se scrie* pentru ca să Ie 
prefere ? O logică asemănătoare găsim în pa
saje ca următoarea : „Minuțioș aplicat și ex
haustiv în analizele orale (din care jurnalul șt 
scrisorile ne păstrează frânturi, dar care arată 
cît de atent citea criticul), Maiorescu e. în 
schimb, general și concis in articolele scrise" (p. 
130—131). Nu putem să nu fim încintați de des
coperirea hii N. Manolescu, că criticul Junimii 
citea atent. Dar In același timp nu poți să nu te 
întrebi : de unde știe N. Manolescu că analize’e 
orale ale lui Maiorescu erau exhaustive, de vre
me ce nu au rămas scrise, iar jurnalul și scriso
rile păstrează numai frînturi ? Iată metoda de 
a gindi și a scrie a lui N. Manolescu, plutim în 
plin iraționalism. Ce să mai spui despre afirma
ții ca : „Despre cel mai mare prozator moldo
vean, M. Sadoveanu, și despre cel mai mare 
poet ardelean, O. Goga, din primul sfert al sec, 
XX, Maiorescu nu scrie decît in treacăt
Cum adică, rapoaftele la" Academte despre po
vestirile Iui M. Sadoveanu și poeziile Iui O. Gogd 
sint numai note în treacăt ? Și oare nu tocmai 
raportul despre O. Goga a redeschis discuția 
despre arta cu tendință ? Nu poți să nu ramîi 
uimit. Și apoi e posibil oare să nu amintească 
deloc de marea importantă pe care o dă Maio
rescu patrimoniului popular ? Nu mai citez amă
nunte. îmi exprim doar părerea că și în a- 
ceastă Istorie a literaturii române Titu Maiores
cu apare desfigurat, că N. Manolescu iarăși pro
iectează în el vederi și atitudini străine de per
sonalitatea lui. că criticul Junimii nici pe depar
te nu și-a găsit o prezentare sintetică demnă de 
marile sale merite. Nu pot să nu arăt, ca $1 în 
cazul lui Liviu Petrescu, că de multele neajun
suri ale prezentării, răspunderea în grad Si mal 
mare o poartă coordonatorul, Zoe Dumitrescu 
Bușulenga, care te miri că nu și-a dat seama ce 
imagine confuză și incoerentă i se prezintă des
pre acest gînditor model de claritate.

— A mal apărut în vremea din urmă 
Dicționarul literaturii române de la ori
gini pină Ia 1900. elaborat de un colectiv 
de la IasI al Academiei. Ce părere aveți 
despre felul cum este prezentat Maio
rescu ?

— înainte de toate, aș vrea să arăt că socotesc 
acest dicționar, în marele lui ansamblu, o foarte 
mare izbîndă. Articolul despre Maiorescu este 
redactat de Dan Mănucâ, din a cărui comisie de 
doctorat am făcut parte. I-am apreciat mult și 
sincer teza. în ce privește prezentarea lui Ma
iorescu în dicționar, pot spune că ea este in
comparabil superioară fată de cea făcută de 
Liviu Petrescu, fiindcă îmbrățișează pe întregul 
Maiorescu. Totuși trebuie să observ că ea nu 
este suficient de clar organizată, diferitele as
pecte — biografice, critice, ideologice — uneori 
se întrepătrund impiedicind să apară o imagine 
destul de pregnant conturată. E apoi păcat că 
elementele estetice, cu ajutorul cărora Maiorescu 
și-a întreprins opera critică, nu sînt suficient de 
reliefate și organic expuse. Dar îndeosebi regret 
că expunerea în ce privește influențele filozo
fice este de-a dreptul catastrofală. Nu mă pot 
opri să nu iau dicționarul în mină și să nu ci
tez : „o influență decisivă asupra sa a avut-o 
filozofia lui Kant, prin prisma căreia a receptat 
ulterior o parte din concepțiile lui J. Fr. Her
bart, ale pozitivismului lui Aug. Comte, ale 
empirismului lui H. Spencer și ale filozofiei 
lui Schopenhauer". E clar că nici Dan Mănucă 
n-a avut în mină disertația șl Einiges Philoso
phische. Dar nu înțeleg cu ce atenție a citit 
măcar Jurnalul, fiindcă doar încă la 17 anî tî- 
nărul Maiorescu notează că prelucrează în ro
mânește Logica lui Herbart exclamînd : „Filo
zofia e o știintă divină". De la Herbart a ajuns 
la Feuerbach, pe care D. Mănucă nu-1 aminteș
te, încă o dovadă că n-a avut în mină disertația 
și Einiges Philosophische. Nici vorbă ca Maio
rescu prin Kant să fi ajuns la ceilalți filozofi, 
dimpotrivă, după cum o mărturisește Maiorescu 
însuși, el prin Schopenhauer a ajuns la Kant și 
n-a încetat să-1 vadă pe Kant prin prisma ace
luiași Schopenhauer. Apoi H. Spencer nu -este 
empirist, cum arată Dan Mănucă, este cel mai 
de seamă reprezentant al evoluționismului. în 
ce privește frumosul, ni se spune că Maiorescu 
„îl consideră, în spirit hegelian, drept aparenta 
sensibilă a ideii. El înseamnă contopirea ideii cu 
latura sensibilă", deci necunoaștere vădită a lui 
Hegel. D. Mănucă mai spune : „Specia literară 
cea mai aptă de a releva specificul national i se 
părea a fi romanul, îndrumat de el spre un re
alism popular..." (p. 543). Maiorescu niciodată n-a 
susținut așa ceva, el a spus numai atît : „De 
aceea susținem acum noi. subiectul propriu al 
romanului este viața specific națională...". Cu 
nici un cuvint n-a spus că romanul exprimă mai 
bine specificul național, ci că în ce privește ro
manul, subiectul care i se potrivește mai bine 
este cel care exprimă specificul national. Nu e 
tot una. Ar mai fi și alte mici neajunsuri de 
relevat, dar mă opresc aici. Dar nu pot să nu 
adaug că în-ansamblu expunerea are și merite 
vădite.

M. Ungheanu
Continuare in numărul viitor
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I cenaclu
(DIALOG)

Iuînd ființă odată eu revista „Alma Mater”, cenaclul studenților ieșeni a Împlinit 
de curînd venerabila virstă de zece ani, prilej de aniversare reamintindu-ne c* 
printre cei care ș-au format aid se numără autori de primă mărime In literatura 
română de azi ca, Mihai Ursachi, Al. Dobrescu, Al. Călinescu și talente sigure În

dreptățind toate speranțele : Mihai Tatullci, Mihai Dinu Gheorghiu, Luca Pițu, Va»le Mi- 
hăiescu, Miron Blaga, Daniel Lascu și alții-..

De la schimbarea titlului revistei „Alma Mater” In ..Dialog-, atlt revista dt oi cenaclul 
au fost conduse de „almamateristul” AL Călinescu, universitar ți critic literar de prestigiu 
al cărui ochi atent și intransigent a vegheat evoluția unor talente certe dintre care reținem 
mai multe nume, unele făcindu-șl tot mai des apariția ți in principalele noestre reviste 
literare : Muguraș Sirbu, Mariana Codruț, Doina-Mîhaela Sava, Carmen Gheorghiu, Ioana 
Vîlsan, Marcela Gafencu, George Bădărâu. Csmil-Cezar Coțovanu, Victor Rusu. Dorin Popa. 
Dan Chelaru, Petru Dunca, Valeriu Gherghef Liviu Antonesei, Ni chita Danilov, Iâkuui 
Vasiliu, Valeriu Stancu...

Doi dintre poeții debutați In „Dialog”, NI chita Danilov și Valeria Stanch și-au văzut 
primele cărți ciștigătoare ale concursurilor pentru debut ale editurilor «Junimea” și „Car
tea Românească", alții nu mai puțin ta lenta ți așteaptă ceea ce „pare menit i viața să ți-o 
mărească la nesfîrșit", miracolul editori a L

Cei patru poeți selecționați pentru a reprezenta noua poezie ieșeană nu rezumă desi
gur un fenomen poetic foarte divers și interesant Sperăm s* putem prezenta In viitor in 
paginile „Luceafărului" alte nume și alt fel de texte, nu numai poetice, scrise de tinerii stu- 
denți ieșeni animatorii cenaclului și revistei „Dialog".

Cezar Ivăneseu

NICHITA DANILOV

Fiul
Tu, fiule, spuse total 
fârâ sâ se uite la fiu, 
pentru tot ce-am făcut pentru tine, 
ar trebui sâ-mi speli picioarele 
și sâ bei apa în care mi-ai spălat picioarele. 
Și atunci fiul spâlâ picioarele tatălui său 
și bâu apa in care îi spâlâ pieioarele.
Apoi pleca in lume, 
la fel de trist precum venise

Copilul
In spatele fiecărui bârbat se ascunde un 

înger.
Îngerul din spatele meu a murit. 
Și totuși ale cui sint miinile acestea, 
aceste miini fine ca niște aripi

ce atit de nostalgic îmi acoperă ochii f.M

Aurul
Amindoi am avut aceeațl cantitate de aur.

Eu, cu aurul meu, mi-am aurit trupul, 
tăcindu-l sâ strâluceascâ in afarâ.
Tu ți-al îngropat aurul inâuntrul tâu 
țl nu l-ai arătat niciedatâ la nimeni.

Care dintre noi a fost drept cu el Insufl I

VALERIU STANCU

Viitor—II
Fling morțil nevoind să-l pască 
lumina Nopții nefirească

Iar Somnul lor — ca e pecete 
vrea nemurirea să-l îmbete

sâ le pâlrundă-n trup Cuvlntul 
ctitor iei cu Ochiul mindru

Cuvintul - singur pelerin 
printre statui cu mers divin

sfatul solare și rebele 
cu lutul răzvrătit in ele

chiar lacrima din ochii mei 
e Somnul pârâsit de zel

pllng zeii prefăcuți In moaște 
lumina Nopții care-i paște

sub zidul Ochiului, restrms 
s-a prefăcut lumina-n plins

Arheologul cuvîntului
(SECUNDA)

urlă secunda înfiplâ-n copilăria corintului 
incendiem opinia publică 
și-n trasuri ne plimbam papagalii 
dresați sâ nu-njure pe cel ce le-au Hnt 

libertatea

pline și sare și cînt 
pentru papagali zdrențuițl

in copilăria cuvîntului 
putem liniștiți

sâ-mbrâcăm nopțile in sforăituri 
și sâ nu ne strivim buzele inlâuntrul cuvîntului

«CENACLUL ULMU»

Cenaclul Ulmu din cîmpia Brăilei din fascinația cîmpiei îndreptată spre un soare 
născător de miracole, adună, sub semnături de îndrăzneală de lăstar, două 
nume : Gita-Maria Edu și Ion Grigorolu. Sînt două curbe de umbră sub fluturi 
de viscol și sub aripi de frunză visind. Griul și patima salcîmilar naște cintec 

sub orizonturi neatinse de gînd. Cine Ie va străbate? E dreptul fiecărui deget să fnțepe 
steaua din care sîngerează amestec de basm, de neființă, de viață supusă închipuirii și de 
speranță.

Fănuș Neagu
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ION GRIGOROIU

Tot ce-ai pierdut
Ti-am sărutat o umbra pe obraz 
O simt și-acum cum arde

Ți-am strîns in brațe umbra 
Și brațele mâ dor

La inima-ți am încălzit 
Zăpada unei ierni întregi

Ne-am logodit o singura viață 
Și viața ne povestește mereu

Prin amintirile cu tine 
Necheazâ un minz de vint, acum

buze strivite-nlâuntrul cuvîntului

doar în Ochiul cuvîntului
setea se stinge șoptind

rob blestemat
sâ m-arunc ne-ncetat 

in nuntire 
cu trupul de foc al cuvinlulul 
buze de lut - inveliș trecător al esenței

Plinge secunda infiptă-n copilăria cuvîntului

Vlod Mkodm : „Au.nbraa bW

Tăcutul semn 
al zilelor ploioase
râ*&c$ prin c tentate teuuui 
adunam trădători do mu

undeva săruta* a leroasirâ
inc hi dea* infer-e sticla «îstiuctate vacM 
era frig in caietele teamati
cind durerea venea o t-ăgeou da vocW 

mâ strtogea* sab a roasă raateeM 
prin colinele oortx arț** ameții 
printre aii na soc â căe-a p to« itbaW 
na păștea dte adine ao stegenuc s*nrt 

in caietele taxam nari locarae da note 
a-mD‘e*it intre noi peteci de ootop 
te-ai frint mai târzie din ir-odată 
ca o roabă —«â ai taM E»,

LUCIAN VASILIU

Interior (D
Nu coatnmn ardinoi pdbfieo : 
scriu pe acoperișul bis cutei da gheată

sparg lemne anei Ieste artrita da circ 
urâsc poeții de ocazie 

scriu pină la aoaizoro
in numele anei ocute lipso de Prudentă 
oră că iese fin jind după floarea de (montă] 
ader sintaxa confuză, incongruența 
practic yoga intre literate L și V 
sint saturat de convenții fi mcertitedmi

urc pe cal și nu mal pot cobori 
celebrez Ziua Recoltei 
nu semnez tratate fi alianțe eu horurimfl 
pătrund cu glontele in carnea voastră i 
Heu sint tot ce voi vedea vreodată”

Nu te mai căuta prin altâ parte 
Eu sint tot ce-ai pierdut

GITA-MARIA EDU

Miinile noastre
Miinile noastre se vor atinge pe a stea
Cum sâ-ți arunci in urmă anii țăi 1 
Cum sâ renegi dreptul lor de a subjuga 

destinul
Cum poți inșela secunda 
aceastâ neliniște aminată 
Cind realitatea a luat-o-nalnte 
ascunzindu-se-n oglindă 1 
Miinile noastre se vor atinge pe o stea

Discontinuitate (II)
Tinâra țigancâ ifi dezvelește sinul 
in văzul

opiniei publice. Alăptează noua 
generație.
Cobor:
însoțesc umbra nomadă.
Ceață. Abur. Fum. Negurâ.
Poezie fârâ inimâ. in acest loc mcep șl 
se sfirșesc

afectele

Am râstignit Metafora.
Nu se mai cultiva reclamele 
luminoase.
In beznă, femeile sini superbe. 
Corbul sașiu croncăni pe 
acoperișul Universității

Minus două grada : înger 
degerai da frig. Visai așternutul do paie 
in iesle.
Mai mu ha lan toata la coltul
străzii. Foc STINGA-IMPREJUR I
La ora tinia : 
ceață abur fa* negură beznă

Șapte
Ca sapta dogate la mina dreapta
■-a* născut,
dar aa *a. posed deed «uite 
prin caro va desena acesta lapte : 

șapte temei a* mH.
dai numai una ara Regină : 
■n amintirea * aa dom șapte zile, 
tanp te COra

Am scris saaia poama fandamentala. 
dar tuturor le-am aafl
foc :
nu om sabat da la mcoadfav docil 
acest deget

LIVIU ANTONESEI
*** 

Oa pMM I tortriid cai.
câtn dartmira T S tort. txtttitiil. ML.

drapt ■* Mțrtti pas artM.
D. KM. cMpM nr. .irul •* analul
laMciM. — »a> iplenderi d. neatins
p c.ii.l.l. cooaadb M «aM d. cel.lall, - 
b.la anînd nilr-* iac larf calcuL 
Dan. M tu. .Ml.. IM mip. Sau a» trap.

Ioni : a*d mu >nd iaeaaodad

Night life (1)
Noaptea ■ ctea te Iad Oddaf prieten,’ 
ca a. „A te „o oMaiu Pulteția tecului 
teta tatei e<„tec da p laW p lâbotul 
Cteoki natepated ■ idlr'-

caia.

cate te * batea atete" ItebitiȚ]

Night Be (2)
tetebte porta teteate tec
cn>a aneacmvateK Eram toai. Zăpada lima

Eram Ir* - ari oae-. ea m lâcasa dmțR 
pria evrate ăa "ocări, zăpadă p sânge.
Casete radu mai trăiau pi maM da gheată

ari riuiui 
fi ternul te ridica sCpari vertical câtro cer. 
Aid aa se e£â însă Dommd.
Erem toei - ari oatruiea sa lăsa 
prțjțimbt m aerul par ai anarhie 
fa «aopta - ama amintesc cum pfuga 
carnea, uiiaitad fi rimiL

Memoria „ancestrală**
a timpului

Urmare die pag. 1

loc Intre cai arbetrinal al poetului st zestrea te
zaurului arheologic. Viziunea, io ordinea dina- 
aucu jnnace. este una palpabil integratoare, to- 
tahzandb. do oregnanța nman-istoncă a „cenu
șilor" ai retevA atributul de argument perempto
riu gratie tulMirătoruiui coeficient de vitalitate 
cublrm tnotaod. înscrierea rereecuvelor „ce
nuși” la arcuitul veșnic al dduhti biclogic. iatâ. 
«ie tape, piramil ateometric in care lari dau intil- 
nire traseele Bitic-eoiazanie a nuuc-descr.Dtjve 
ale ooefmiinL Acesta ssxe raoremul preț al bi
ruinței Înregistrate de .cenușă” asuera instel 
coodiUei eri crîginar-efemere ; JSka aflat urnă 
aDraape roală. i Putini tăciuni, outmâ spuza oa
selor. I Na se ftie cine-a hiat, unde-a lua cele
lalte. I CAd risiDire. oierdere. sau pedeapsa nu 
a-a 1 în ti mp lat in pămînt. i Pe urni se .-edean. 
de rfawfr mH de rotiri, duceri Si-ntoar
ceri prin somn ale Marnei — * îa fata 
TatUuL o cătuie. Afumitoare 1 Mai veche 
derit mult! stă pini de impeni. / Ce să fi fost 
aed fum ? Badicare de abur. / Nourul norilor, 
TatAl tuturor / Norilor pe care a călătorit de 
a-a dos t Ss a-a-ntors din «tribunt cei ce iarăși 
l-a dm ? '! Desigur, întoarcerea lui. cea din 
urmă, n-a / Mai cunoscut-o moștenitor. Nici 
fată / Nici fecior n-au mai urmat Altfel ' De 
ce le-au pui in umA isorăvit T“ (Craă hrinilad).

Comparam, mai Înainte, darul de\matiei poe
tice din Cenușile cu acela relevat de txiemele ar
gheziene M. resneetiv. blagiene de inspirație. a$a- 
zirind. arheologică. Lui nd. actzm. ea termen de 
referință poemul Urnă biruind, nl se pare cu to
tul instructiv a Încerca si „rxmrtâm” afirmația 
cu citeva considerații susținute printr-o succintă 
analiză. Drept mostră. In cazul lui Arghezi. ne 
oprim Ia binecunoscutul poem Daelca, Iar in ca
zul tul Blaza. Ia nu mai puțin cunoscutul poem 
Cinele din PompeL Evident, privită din unghiul 
maximei generalități Ideatice, tema celor trei 
magnifice poeme este aceeași Conferirea 'cali
tății de însemn palnabll al eternității vieții relic
velor In cauză constituie un fapt revelat de func
ția lor viu memorizatoare. inalterabilă si in con
testa bilă. Similitudinea vizează, mai denarte, și 
ontologia poetică, de fiecare dată, .jmeculindu-se” 
In marginea aparentei contradicții de esență ivi
tă intre existența de o clipă a fenomenalului 
— indiferent de natura lui particulară — și ra
pacitatea acestuia de înfruntare, victorioasă, a 
timnului. Elogiul adus „ciobului păstrător** la 
Arghezi, extazul fată de mulajul ..conservat in 
materia morțil”, la Blaga, si exultanta mirare 
pricinuită de evenimentul descoperirii în „urna 
an coane goală” a ceea ce poetul numește „snuîa 
caselor”, la Ion Gheorghe. reprezintă tot atîtea 
forme de exorimare poetică a unui asemenea 
„raționament”. Iată insă că fa oțele încep să ca
pete traiecte ?i semnificații deosebite din mo
mentul In care motivul tematic comun se..subiec- 
tivează”. devenind temă poetică de sine stătă
toare, adică teritoriu unde poziția privilegiată

'l

POEȚI DIN SATU MARE

el mal de departe, dar nici uitați, nici prea de tot In răsfățul revistelor fcțe-ure

CAi noștri ca și noi : cu exigență ji :u încredere in steaua fiecăruia, de- *?t 
pe cont propriu, in limitele și-n dimensiunile fiecărui ins. Cintăreți ai unui «*m ue 
real Istoric : de-acum și dedemult ; dar și-ai unui spațiu personal ; cite un <er.-ur- x 

sacru și uman cucerit dela semeni J*i prin semeni — și astfel patria noastră să lărgește cr 
fiecare poet și astfel patria noastră se înalță din apele creației, cu fiecare slujitor al 
cuvîntului românesc. Deoarece patria Ia români a fost, înainte de toate, Limba Romftta. 

Deci ferice de cel ce s-a pus întru scrierea sfîntă a graiului căci el este un apărător al 
Teritoriului și al timpului înainte al acestui popor.

Ion Gheorghe

AL. PINTESCU

Cantilenă
Dacă vei treca de partea cealaltă a 
sufletului, vei găsi păduri dormitind 
sub spuza stelelor lui April. Dulci 
clamori da ambră, semn al târimului 
da peste mări.

înarmai eu vaste boltimi de frunze 
nu vei pregete sâ te lași robit 
da aroma viilor 
incendiind colina.

Prin hâțiful veghind sub povara 
«tfrogezirilot, prima amiazâ 
a acestei zâpezi noptatica, 
ie va deștepta.

Redata neantului, frinturi de visa 
le vor cere copilăriei ca pe un prizonier 
la curțile împărătești ;
imperecheal cu moarte liniști, cu limpezi 
tăceri fi cuvinte, selstițiul 
iți ra aduce aminte 
de cereasca grafie
a zodiacului.

Crai nou
Adumbrind marginile iazului, mestecenii 
înșirați ea erșîcela, 
clatină zodiile.

Pină la ei din străfunduri 
răzbate un glas, inlânțuit 
da lagiunila vin tu lui.

Pe cer sa așterni triunghiul 
«îigratoarelar pinâ la 
miazâ-iî.

țipătul Ier ne cuminecă 
in zori
cu aurora apelor.

Un soi da prefacere na devoră, iar timpul 
se gudură la picioarele noastre, 
cdulmecindu-na.

Vlad Micodin i „Drumul"

aparține. Inalienabil, temei poetului. Așa se face 
că. dintr-odată, fiecare poem iși are propria des
chidere reflexivă, potrivit cu interogația meta
fizică implicită in care este angajat eul uman 
al unuia sau altuia din plăsmuitori. Impresio
nanta pluralitate a sensurilor meditativ-confe- 
sive din Dacica, In cele din urmă, cristalizează 
Intr-o structură poetică unicat, ce închide in sine 
„enunțurile" unei arte poetice tipic argheziene. 
Fondul ei conceptual poate fi realmente perceput 
raportinau-ne și la celelalte poeme ale scriito
rului de factură similară, in primul rind, la Tes- 
tamcaL In timp ce aici este revendicată obîrșia 
actului creator înscrisă in „mitologia" trudei so
da]-productive a înaintașilor. Dacica aruncă 
aonda in miezul memoriei creator-mi ti re, con
servată de „ciobul” rezultat din aceeași trudă. 
Morala -fabulei" este bine cunoscută : „Lrciorule 
de vii și de pămint. * El ti-a dat glas. Eu iți voi 
da cuvint" Una dintre temele-pfvot ale poeziei 
blagiene — aceea a tristeții metafizice, imnlicată 
in leit-motivul ontologic al ..marei treceri- — 
isri aHă. in Claele din Pampel, marea ei împli
nire artistică datorită, fără îndoială, și fantului 
că motivul poetic Je aid întrunește In chin oer- 
fed calitățile metaforei revelatoare, capabilă a 
deschide căi de acces ju totul generoase in cimpul 
«cunoașterii paradiziace”. Punct final in „dez
baterea- ce se desfâaoart pe parcursul Întregului 
adu purtind semnificativul titlu Carăbii de ce- 
■esă. Ciaele <la Paapei te fundează oostulatul 
conduziv btzuindu-«e pe resursele eliberatoare, 
cu valoare de catharsis tragic, ale ..tiparului" veș
nic pe care materia însuflețită 11 lasă in materia 
primordial* i «Te văd Dumnezeule-plumb. scrum, 
nor — ‘ odată venind peste mine prin ușă, / din 
poartă. Apoi • mușca-voi. in Tine, a lumii cenu
șă ! Tiparul in Tine păstra-mi-l-voi“.

Lectura atentă a poemului Urnă biruind, prin 
extensie obligatorie, a întregii cărți Cenușile, 
face loc constatării pe cit de temerare tot pe atit 
de întemeiate potrivit căreia Ion Gheorghe este, 
daci nu unicul in orișice caz, cel mai de seamă 
exponent actual al tragismului liric înscris pe 
traiectoria a ceea ce numeam șl mai inainte 
„memoria ancestrală" a timpului mitlc-istoric. 
Surprinzător in cel mai înalt grad este faotul 
că, asum in du-și cu excepțională acuitate terito
riile mitire circumscrise atit de Arghezi In Da
cica, după cum și de Blaga in Cinele din Pom
pei, poemul Urnă biruind, parvine, pe această 
cale, la statutul de sinteză sui-generis. Perspec
tiva ..cultă" și cea „barbară" a poemului fac ca 
idealul cosmicizăriî ființei umane, odată cu inte
grarea ei in „marele tot" să echivaleze cu însuși 
gestul supremei afirmări a conștiinței de sine 
a omului, a redobîndiril „celeilalte" ipostaze 
— poate cea adevărată — a chipului său.

Autorul cărții Cenușile tace, realmente, figura 
unei „stele fixe" așezate în unul dintre virfurile 
altul oosibi] triunghi de aur apartinind poeziei 
românești moderne ; un triunghi realizat, even
tual, împreună cu cei doi mari înaintași și con
temporani al săi.

STELA DEMENY

Peste pămînt
Peste pămînt 
am sâ-mi întind pletele 
voi toarce firele de soare 
pină la poli 
și poate și dincolo 
să fie lumina 
sâ fie căldură la poli 
căci ei singuraticii 
Nord și Sud 
legați de depărtare 
sint unicii iremediabil singuri 
alit de singuri 
incit iși pâstreazâ nopțila 
lungi pentru a uita 
atit de singuri 
incit și-au înghețat inima 
in culori pentru a nu simți. 
Am să-mi întind palmele 
sâ mingii ochii 
colorați de abise 
ai Sudului 
am sâ-mi aplec buzela 
pentru a putea sâruta 
noaptea albastră a fratelui Nord 
Au sâ fie oare 
mai puțin singuri 
câci mi-am unit singurătatea 
cu a lor.

VASILE TARȚA

Căruța cu mai mulți 
căruțași
Era o duhoare de cai de cîmple. 
Prin spițele roților de căruță 
se împletea iarba
Era o duhoare de cai pe cîmpie. 
Trupul, tot mi-l scăldam in miros, 
ca nările tatii in tutun, 
cind ne pierdeam în tarla, 
fârâ sâ gindim câ animalele 
se odihnesc

Ne hurduca în coșul de nulele* 
Noi, care ne uitam la stele, 
zăream pe Calea Lactee, 
o planetă zeiascâ, 
oprita, 
sâ se odihneascâ.

Ah, doamne ce duhoare I 
Era o duhoare de cai pe cîmpie 
Inima, incolțitâ ne ținea intortocheați - 
Le-am petrecut atunci, 
cind căruța era cu mai mulți ecri 
și se chema drum.

Miracolul muncii 
Ridicați-mi bariera lucida în ziua aceasta 
sint troleibuzul echipei de fotbal 
sint hamul lepros aruncat de cai i 
pe care o ling ciinii 
șl o zgilțîie șobolanii, 
Pe-acolo ocupația odihnește plictisul 
și duhul ramolit și fârâ certificat 
o să moara de inimâ rea în amurg. 
Pe-acolo îndrâgostiții se plimbâ în turn 
pe-acolo copii se nasc din pietre 
pe-acolo strigătul meu doare 
pe-acolo diamantul șoaptelor fură 
un auz de moarte intr-o igienicâ 
adormire de gîze liniștind gloria. — 
Toamna se urcă pe ziduri 
cu ghiarele ei de vulpe galbenă.

Colinele 
miraculoase testamente 
in nâframa zorilor 

acolo, insâși 
sedimentarea crește.

CORNEL MUREȘAN

Sărutul
Pâmîntule, 
îmi curgi peste buze 
și*n rouă duioasa eu te presimt 
cind crapă in țipat somînța 
Deacum iar mai ascult 
cum te iubești cu nemărginirea 
hoțește trecînd prin soarele ud 
precum o roșie coloana de sfere 
Pâmîntule, 
pe umeri de codrii-ți aduc 
prin pleoapa cu margini de fum 
ochii ce m-au vîndut 
altui sever anotimp 
pentru înălțarea de peste rug. 
Pâmîntule, 
din inimâ-ți cresc și-n inlmâ-ți curg 
asemenea cohortei de frunze 
in urma privirilor tale răzbun 
tăinuitele mere din livada reînnoită acum. 
Pâmîntule, 
pentru uimirea marelui necuprins 
retrăiesc prin izvoarele tale 
alergarea duioasă a hergheliei de mîn]l 
și chem spre culcușul de cedri 
nevăzutele ciute cu neodihna lor din fintînl. 
Pâmîntule, 
doar odațâ intr-un homeric desfrfu 
alergam pe cimpiile grele de spice 
cu tălpile arse-n aroma de griu 
mâ recheamă, mâ-ndeamnâ, mâ ninge 
sărutul cu ale tale străvechi paradise 
Pâmîntule, atunci ,te-am cuprins 
ca pe o lebâdâ înaltă lunecind peste vîse.

Ca un destin
Catarg încercat peste larg 
pavâza mării grâbește-c 
in speranțele ierburilor 
de ieri 
de azi 
te așteaptâ foamea de verde 
și vislele-tl lunecă 
grele de întoarcere 
doar glasul se mai aude 
pe aici 
sau pe unde crapâ-n tâcere 
noi coame de valuri perene 
pe o neîntîlnitâ apă 
iubirea lunecâ-n stele 
statornici goruni o veghează 
precum patria doar o mumă încercată 
cuibâritâ-n rotirea din noi 
așează o altâ cămașă curată.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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AUGUSTIN FRĂȚILA «TINEREȚEA PATRIEI»

cenaclu
<ASTRA>

Cenaclul „Astra" din Tirgul Lăpuș și-a ținut cea de a doua ședință a sa în Casa 
poetului de la Rohia, inaugurată cu un an în urmă.

Maramureșul, cu tradițiile sale milenare, satul primordial păstrat aici cum 
socot savanții străini se cuvin sărbătorite în cuvînt cît mai profund în aceste 

bucurii ale cuvîntului care înfrumusețează și poartă cursul vieții pe făgașul legilor morale 
statornicite milenar și în această matcă de țară voievodală românească unde s-au făcut pri
mele traduceri românești ale textelor sacre păstrate în Codicele voronețean. Mergeam prea 
rar aici, afiam cu durere că scriitori de seamă români n-au fost încă în Maramureș, că vin 
savanți străini cum a fost căzu] recent al savantului japonez Minoru Nambara, care umblă 
pe jos din sat în sat în această lume unică în Europa, păstrătoarea unei omenii și nobleți 
în port și ctitorii față de care datoriile noastre spirituale sînt mereu foarte mari cu fiecare 
generație.

Această casă de la Rohia ctitorită pe o carte de versuri se vrea un omagiu adus Ma
ramureșului dar și loc de întllnire a tuturor poeților țării noastre, indiferent de limba in 
care scriu, în vederea celebrării cuvîntului prin fața sa lucrătoare în Natură și Istorie.

La întîlnirea recentă de la Casa poetului la care au luat parte peste douăzeci de oa
meni de cultură din Tîrgul Lăpuș, membri al cenaclului „Astra“ au citit din versurile lor. 
O selecție din aceste lecturi va apare în revista „Luceafărul". Se cuvine să-l amintesc pe 
acești începători in ale scrisului de diferite profesii care au onorat seara literară de la 
Casa poetului cu lecturi din poeziile lor : Ioan Filip, Iuga Ioan, Augustin Griguța. Bilț Va
lentin, Petrehus I. Zorovavel. Precun Roman, unii dintre ei deja Dublicati in c.iferite revi«<e 
literare. Ioan Filip, Bilț Valentin și A. Griguța se dovedesc mai stăplni asupra nuanțări 
simțirii cuvîntului. Cenaclul de la Poala Tibieșului numără orintre membrii activi actuali 
și ingineri, și dâbtori, și silvicultori care nu scriu dar sint cu toții iubitori ai litera
turii. ___

Se cuvine amintit doctorul Victor Dragos, directorjil și ctitorul spitahihn din Ttrgul 
Lăpuș, cel care, de fapt, a organizat în amănunt și recenta intilnire literari.

Criticul literar Nicolae Steinhardt ales și secretar al renaciuhii de la Casa Poetului a 
deschis seara cu un eseu asupra unui portret datorat lui Nicolae Griacreaca.

Acest cenaclu tinde în intențiile sale bune să devină ceea ce era și aa tbat «erea 
societățile literare din orășelele de pe cuprinsul țării ; Jocwi de fatiimrecn eet ce șM- 
trează și duc mai departe limba $1 valorile spirituale ale poporului nostru ca puteri ade
sea limitate, dar de bună credinți, așezată sincer și frățește in (Ural sea»ân'j_tu
pe calea cuvîntului ca expresie a iubulL

loan Alexandru

Reportaj de altădată
Eu sint o mahala 
cu gloduri și cu țațe, 
cu babe atîrnate de-o andrea, 
cu țigănime și veșnice borțoase 
sînt singura tristețe cu eișmea 
Eu sint o mahala 
cu dimineți soioase, 
de cețuri, umbre lungi și alcool. 
Cuțite moi din teaca nopțif scoase, 
lărgesc o rană suptă de nămol, 
Eu sint o mahala, 
o alungare 
de timp trecut mutat in viitor, 
o-ntirziere doar, o așteptare, 
Eu sint o stingere visind sâ mor.

Panoptic
i.

- oglindă este aceasta 
ce ie primește înăuntru 
și te aruncă altfel 
in afară, 
pină cind, 
se face liniște 
intr-atit 
să-ți auzi femeia 
cu cele trei miini deodată î 
una toarce firul, 
cealaltă deapănă, 
a treia il rupe 
cind celelalte 
vor fi obosiL

ro -■ wne e 
te mă eeeeft

din sute și mii de „versuri oarbe", versuri care nu-și conțin propria critică (locuri 
comune, agramatisme, formule vetuste, incoerențe în afara esteticii) noi am selec- 
‘at reușitele, acele momente fericite de luciditate creatoare. Talentele sint, tnsă, un 
spirit critic minor (adică absența spiritului critic) este, în literatură, ca o bilă de 

plumb agățată de un puf de păpădie cind adierea favorabilă există.
Generozitatea celor ce scriu nu are limite, dar îți apar în fața ochilor ruinele ținutu

rilor grafomane ca proliferarea unui cimitir de mașini. E greu să te descurci într-un ase
menea labirint unde materia amorfă cintă ca o sirenă la fiecare cotitură. E greu, dar mc- 
r a . . ri ca Augustin Frățilă, Traian Bădulescu, Horia Bălășoiu, Nicolae Stelea, Mariana 

Minai Dărăscu. Maria Holmeia, Leontina Nedelcu și ceilalți prezențt In aceste 
pagini justifică acțiunea.

Pc*-zia. h:-ratura in general este, Intr-adevăr, și ,,un joc de mărgele de sticlă", ordinea 
acestui joc implică, insă, o morală inefabilă, evidentă în textele selectate.

■zjb patriotică are la noi o tradiție impresionantă de care istoria literari, cate, eon - 
șttentă : concepțiile artistice superficiale au fost ținta multor atitudini polemice. Autorii din 

par. in mare parte, a li străini de asemenea puneri la punct și versifică lozinei in 
t compromise estetic. E nevoie de o relație mai strinsă cu secretele limbii ! sentimental 

7 "v«Cir *i i: In profunzimile textului (aici, ale limbii) așa cum scoicile Mării Sarmatice
se cațără in Munții Carpați.

iir.a n- ssiră este că nu am fost dezamăgiți, ci, dimpotrivă : avem convingerea că 
Ineratwa scrisă de cezmcliștii bucureșteni va avea, intr-un timp favorabil, citevă nume de

George Alboiu

LEONTINA NEDELCU LUMINIȚA 
GHERMAN BĂLĂLĂU

Porunci

Solemnă
Te investesc zugrav de fiorduri.

Ai grijă, la hanul spre Din co le 
au sosit călători duhnind 
o ultimâ-ntrebare

Nu te surpa la foșnetul ei 
privește doar taraba la albastră 
și vinde leocuri in caro te aromi

Mi*a spue

«•m pvțta

NICOLAE NICOLAE

Cartea
BILT VALENTIN

1

Deluviu
Și iota, tot plouă și plouă 
De nouă luni fără încetare, 
Arar mai răzbate prin nori pagini 
0 palidă zare de soare.
Și cad peste lume nu picuri de ploaie 
Ci pinze de ape compocte
Sub care și omul și codrul se-ndaaie 
Și holdele-s moarte.

Arșița, ninsoare și ploaie, norou
In suflete urâ fărâ istov ;
Să credem câ lumii i-a dat ca ifi piară 
In potopul de urâ, de ape șî foc I 
O, Nu I
Prin muncă, prin lupta, credință, iubire 
Să punem o frînâ destinului orb.

Năpraznă de vară
O bură de rouă căzută in zori
Mai mingiie frunzele arsă 
Ș-alină durerea aromitelor flori 
Căzute sub coasa.
Se-nalță în flăcări discul solar
Pe bolta cerească
Ș-aruncâ din 'nalturi pe lume cu jar 
Și totu-i năpraznă.
N-auzi nici păsări cintind prin zăvoi 
In lanuri răscopt este griul
Sub maluri surpate și pietre încinse
Isi pierde ființa piriul.
O, vino tu noapte ți pinza ți-o întinde 
Peste rănitul pămînt
Și-mpiedecâ raza ce-a fărâ cruțare 
Ce omoară ți milă ți ruga ți gind. 
Un ropot de ploaie ar aduce alinare 
Vieții ce-i gata să intre-n momiint 
Și cintec de slava ar vibra iar prin zare 
Ziditului Gind.

I

PETREHUS I. ZOROVAVEL
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AUGUSTIN GRIGUȚA

Pelerinul
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TRAIAN BĂDULESCU
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MIHAI DÂRĂSCU

Sub semnul racului

>-im km.
(p« co<v ■«?< —•< ți <hh«M)

ca l»<.
Na-ata Câm.

ION MAC

Ah, latina mea

Ah, latino mea, limbă de miere. 
Milioane de limbi te primenesc.

IOAN FILIP

Moștenire
Pe tălpile mele duc pâmintul din Nord 
Lumina albastră, ireală de pe Gutin
Țipătul cocoșului sălbatic, zvonuri de tulnic 
Singurătatea încremenită a marilor arbori

Drumul bătrinei, pași bilbiițl In pridvor 
înconjurul casei în ceas stins de veghe și 

goală 
Vaerul prin aer al celui adus de departe 
Moartea stirnită-icuri in trunchi de stejar

In suflet port turle de biserici din Nord 
Clopote mari și evlavie
Fără să-i pese Izvorul țișnește din stincă 
Vremea bătrinâ se toarce in unda-i cu spor.

Cum imi trimit semne bunii mei prin pămînt 
Ei putreziți de-acum in lut, amarnic
Și veste-mi dau cu glas ciudat din neguri 
Și-mi sint comoara și blesteme, și har I

Deseîntec de cărare
Cărări ce vindecă de singurătate 
Răspunde un capăt in Inima mea
Plâpînd scris al omului pe fața pămintului 
Cu floarea tălpilor semănată pe ea-

Să pornești o cărare în țarina lumii 
Să singere ființa dacă se cere
Un om aștepta-te-va întotdeauna
Cu bucurie ori cu durere.

Cele ce vindeca de singurătate I
Omul acesta blind a pierdut
La ceas nefast aproape o viată
A mai tîrît in chinuri, pe brinci
Ceva lumină, ceva lacrimă.

Inconjurați-i casa, inima, cugetul
Ce nu poți sâ faci prin Cuvint, ce nu poți ! 
Invesmintați-in taina bobului de griu
Puterea lui de a-nfrunta milenii
Ținîndu-i trează in adine de lumi
O sabie de apărat lumina I

Antropomorfism
Cineva mă privește din acest copac 
Ochiul-Copac se deschide spre mine,
Iși seamănă fiin'a afară de sine :
Freamăt de arbori, iată, mă fac I

Cineva mă privește din această apă 
Ochiul-Apă se uită spre mine,
Curg apele lumii afara de sine 1
Albie devin sâ-le-ncapâ I

Indiferent cineva mă privește din stele 
Ochiul-Stea se întoarce spre mine,
Sforile tainelor le rupe de sine : 
Se-adună ghem pe oasele mele I

Cineva mă privește straniu din flacără 
Ochiul-Flacără se întinde spre mine, 
hi mută dogoarea afară de sine : 
De arsuri cu mine se apără I

Cineva mă cearcă iubito prin tine 
Ochiul-Femeie mâ fixează pe mine,

W MiccdM : _l*U*

Drum fără întoarcere
Motto : Din timpul trecut frinturi 

doar rămas-au.

Ci iată, mâ surprind bătind vechi 
cârârile-mi prunciei

Prin codri șușotind în frunzișul boltit
Și trec din paianâ-n poiană urmind - 
Voind s-o cuprind - năluca ce-n Drum 

s-a ivit

Apoi, adast îndelung la limpezi izvoare, 
Unde mi-alinam setea în vremi de demult, 
Din nouri-balauri risipindu-se-n unde...
Dar, ea, năluca, din nou e niciunde...

lncerca-voi zadarnic să ii răscumpâr
Pe copilul hoinar prin codri, ori pe coline ; 
Prin ani sint tot mai departe de mine.

IUGA IOAN

început de primăvară
Somnul vegetal s-a sfirșit 

Pămintul reinvie ;
Din rădăcini țișnesc seve dătătoare 

de viață.

Geană de răsărit zimbește 
seminței germinative. 

Un suflu nou imlădlază 
așteptările

In văzduh se aud 
glasuri de peregrini 
fericiți de regăsire.

E semn de reînălțare.

Ocolul mic

Prin obiecte.

r wtoo ete Dur. tot aîS de adevă-
*ca A-xe poK. eoa;x3 mmiaiv roe-

:-M=aâ (ce de fm ascete «e een te pome
Coastsntm Abteută 3 * de picaje. coct'_ij 

p"ătoe czsete oarbe, pe Mrfczi re am dac e^ră-erL 
Komparuat de m etera taaaCAor : c&aete 
dm± Ute=«. ar prore (Kjmi atei nnaral tfar 
sccVLea sint ipostaze cmaante aorte Aa hm 
tarovuni “ Și u pana că Ba are
dreptate. de*i stat coarios că Cum
Si cadrul deserts eld «or baroneae. Anocmp 1 
pre ilect. obtectrie si ebtor ciarknte nocate. de 
asemenea. Dar tonul (eel care tace fnr,'aj na 
e. in mod sigur. baco«-ian- La Baeona erica 
Întotdeauna două dLmemdKii: encttnge=^il a ■» — 
tafizicuL Corbul intră, risfiad cbaznevri ta ca
drul închis, dar el rine de undeva £ va (Bate
rea undeva. Tot astfel cu sentimentele, trăirile, 
simbolurile poeziei sate. Dar acest lucru HpicMe. 
In orice punct am căuta, dus poezia kri Constan
tin Abăluță. Si dacă tot am Început prin a trasa 
filiații și analogii culturale, mult mai Qrer ar 
fl să-l apropiem de piesora lui Chirico (căruia 
poetul U atjuce un firesc omagiu). Adică, să ve
dem în spațiul pe care □ descriem unul in care 
bipolaritățile dispar, in care realul și fintarticul 
se contopesc reciproc. Poeziile sale cunosc, in 
marea majoritate, aceiași traseu : plecăm de la 
un lucru mărunt, de la un obiect banaL și urmă
rind linia privirii (am spus deja că poetul este 
un pictural prin excelență — cu implicațiile me
tafizice ale ochiului ce desparte și Instituie dis
tanța) ne trezim, dintr-o dată, in alt spațiu, pe 
care, oricît de paradoxal ar părea pentru poezie 
îl putem numi aici fantastic. Se naște inxă o 
întrebare : trecerea aceasta se situează la nivel 
verbal ori substanțial ? Altfel spus, se ditorează 
ea ieșirii prin metaforă din spațiul conotativ al 
cuvîntului. sau, din contra, figurile de stil linsese 
iar pasajul se face la nivelul structurii Însăși 
a lumii descrise. A doua soluție mi se pare mai 
apropiată de adevărul liricii Iul Constantin Abă- 
1 ită, dar ea implică. In esența ei, un sofism. 
Dacă lumea e, prin ea Însăși, ireală, Înseamnă 
că fragmentul de real de la care Dlecăm e și el 
ireal. De fapt, totul nu e dedt efectul unei ilu
zii. Ni se dă sentimentul amăgitor că plecăm 
de la lucruri apropiate și firești ; de fapt, nimic 
nu e apropiat și firesc. Totul e nenatural, în 
sensul în care lucrurile nu se leagă, nu se arti- 
cu'ea^ă Intre ele. nu fac să iasă la Iveală vreo 
noimă a lumii. Se poate vorbi aici de dezinte
grare, de un univers haotic, Înstrăinat sau ab
surd. Și se poate să fie așa. Dar mai mult, mi 
se pare aici că e vorba de lucruri. Poetul însuși 
exclamă : „Vreau să scriu cu lucruri". Dar, mul
te din acestea sînt „obiecte de tăcere". Printr-o 
con-luzie silogistică am ajunge la ideea că poe
tul tinde să scrie cu tăcerea și l-am asocia (ero
nat) cu tj-adiția metafizică a tăcerii asa cum aoare 
ea la Rilke ori la Blaga. Nu, tăcerea nu e un 
obiect în poezia lui Constantin Abăluță ! Și, ori
cît de ciudat ar părea, universul său nu este 
unu! al destrămării. Iată, In „Reflex de toamnă" 
poetul spune : „telefoanele fumegind către cerul

RODICA MANDI

Rostire
Vme cinară 
rostind vorbe de demult, 
tropotul coiului se-njugă-n noi ; 
au te-ntreb : pină la cetate mai • mult f 
Fii cuminte, lasă fiarele din ochii acvilei 
sâ cadă singure la invoială.

Asemănător gindul
Lăsoți-mâ să visez către vară, 
să visez in porumb, 
sâ mâ uit cu umerii 
cum salcia bătrinâ din curtea

vecinului meu 
toată lumea o lasă sâ viseze.

spre cuvinte
zvonx ! geamlicul ta care «par doi bătrlni / cu 
degetul pe buze' și acea mobilă întunecată* ce 
Zit.-G- • u-g-er ’maiopee dintr-o limbă 
necunoseuiă-. 1 : . lucrurile sint semne ale unul 
limbaj (taaceestbil însă) șt ceea ce e mai rău, 
na BOteMe articulate, logice, ci strigăte, reacții 
afective, onomatopee. A scrie cu lucruri
mseaninâ a tescooen limbajul necunoscut. Lu- 
er_rrta varbeae. spus ceva, au un înțeles in in- 
MW u. î î^vnenză Poetul trebuie să
ae (teiheae nu de cuvinte (căci totuși el vrea să 
n* J--a r ‘i c i-3 >. ftmmiuri. adir-i de 
hurroftB anră de eonotații de sensuri secunde 
pe are le emană fiecare v nea hulă La limită, 
el treime să se rupă de ailtură. Singura &a 
«ansă < - ^cve-.Lă cu scopul propus) e să noteze
altetodrUe obiectelor, in speranța că. printr-un 
hxzard zuroen. a. permutărilor, odată și odată, 
rvlațnte tor reale (adică limbajul lucrurilor) va 
care pur. ne tu alcătuirile relevate de poeL Iată 
ae ce jntilnim m versurile sale, dacă nu victo
ria cel pu.io icnelile cuvîntului devenit obiect, 
ale cavtazuîJi rrdu b pura sa denominație. 
Dacă nu chiar descripție. -Obiecte de tăcere" 
ach*ă obte.Te ructe d- cu vi'tul poetic, de simbol 
și de aoiu tar de presupus. Pe scurt, depersonali
zarea de cultură. Și strigătul firesc î „Tăcerea... / 
Tăie^’’ ** $tr."u u; ob*e t * • -* ■ Ace**? ob
servații dau sens și alteia din laturile poeziei lui 
Constantin Abăluță : manechinuL Oamenii care 
anar in -np. «Iu vmi»l se mișcă rimd. ab
stract, goliți parcă de viată. Frecventa invocație 
a mame., rheg’ dacă ii subvta"to ri rrnhiră b’ 
fi putut condone cu acel ..mamă dragă, mamă 
mică" din Dahevaieeaaea hd Argheri, apare ea O 
simplă figurație, o un decor rigid și teatral : 
„Stau întotdeauna la fereastră I cite un cap de 
om trece prin dreptul ferestrei / pleoapele mele 
capătă o vibrație secretă i mama muri, stat ani 
de atunci și ani / sau nu mai demult de rit ev a 
ciocănituri la u$ă i sau o zririet’irfi perfidă pe 
geam..." (Călătorie intr-e călătorie). In aceeași 
gamă de imagini se înscrie si prezența copilul”!. 
Tot un manechin, dar unul In mișcare, care prin 
joaca lui (ce poate fi mai linsit de sens pentru 
abătuirea reală a lumii decit proiecția de ima
ginar prin care copilul o transfigurează), linsită 
de Înțeles, dezvăluie (in ochii poetului) ab ența 
de Înțeles a lumii. Forțind poate nota aș putea 
spune că jocul absurd al copilului li relevă poe
tul’ ii absurditatea lumii ca joc. Altfel spus, lu
mea e un hazard al combinării obiectelor, d «pi 
care poezia aleargă mereu, căutînd să 1 se su
prapună, căutind să-1 recupereze In spațiul me
reu deschis și incert al cuvintelor.

Lirica e o alcătuire fragilă de lucruri In con
tinuă mișcare. Critica, la rîndul ei, e o însumare 
parțială de impresii și concepte mereu nestator
nice. Vorbesc oare rîndurile de mai sus demre 
poezia Iui Constantin Abăluță ? Evident că nu ! 
Poate că relevă ele dohr o parte a orizontului 
său poetic, dopr un reflex sau. mai exart. un 
ecou așa cum s-a răsfrînt el prin meandrele lu
mii (căci ce poate fi mai labirintic și imprevizi
bil ca perren'ia critică?!). Poate că textul și 
spiritul poeziei sale e deformat. Dar poate că în 
goana sa după lucrurile însele, poetul se va trezi 
dintr-o dată dublat de goana criticului după 
poezia însăși. Sau, după umbra ei 1

Din grăuntele mărului scol viermele 
Plantele se invirt de mii de ani lumină. 
Viața rodește semințe de Iragi.

VIRGIL GEORGE DUMITRU

Talismanul poetului
Ritmic bate in ureche 
Bîziit sticlos de streche 
Aromind cu fum de ciudă 
Talpa gindurilor udă

înghețați pină la os 
Sfinții-s numărați pa doi 
In chenarul de nevoi 
Scorojit de ger și ploi

Se prelinge prin măsele 
Vinul ceasurilor rele
Stors din stafidiți ciorchini 
Leneviți pe pat de spini

In gîtlejul an da pară 
Pietre macină o moară 
Adunata - bob da linia • 
Printre simburi de cuvinte

GHEORGHE COROBEA

Mirosul patriei
Vina mai aproape*mi lisa 
ochiul drept, 
te-ai născut prea llrzlu 
ți nu știi gestul străbunilor, 
școală a copilăriei, cu flori 
ți pepeni hoinărind pe lujere 
belșug de prunci, 
tren din care cobori tăcui 
oricind, oriunde 
in obirția de sărut L.

GEORGE PAUL STATI

Noi...
In orice brad străbun a o vlearfi 
In orice colț de stincă, e cetate ; 
sub pluguri, in pâmint mai e • țară

De singe parcă sint pe cimpurl macii 
vibrează munții cind se mițcâ dacii

AURELIA ONCESCU

Baladă
In corn, stincă de sub oef 4t< i 
Cu miresmele de dor 
Fecioară din dom arcat 
Giulgiul tău de-nfrigurare 
In cetate așezat
Mindru voievod de-apraapa 
Cu lot singele pe apa 
Secer griul, de:pic rouă 
Și vă-ntind catrință naufl.

FLORIN CEAUȘU

Nesomn.
Părea frumos echinoxul 
de lingă timpla poetului... 1 
Noaptea de ghips 
peste lumea lucrurilor 
o mască de frig 
singele prin copaci 
asemeni unei stele văzătoare 
ți de departe 
șovăiala Intrind In somn 
ca un condamnat



t » t

adrian alui

6 D
EC

EM
BR

IE
 198

0

marcela 
mariana milcu

Weekend la oraș
După ce ne-am convins 
că bulevardul e atit de pestriț 
incit suferă de imaginație 
mai ales c-am văzut ce se întîmplă 
cu o cămașă albă care traversa pe roșu 
după ce-am auzit la radio 
că luna nu mai discută nici cu poeții 
am mers să ne distrăm intr-un artizanal 
apoi am cumpărat un kil de ziare 
și ne-am întors in sat.

bîrsilă Ca o imensă cochilie
de melcAstăzi Regele gropilor, Alion

%

și tu. 
Tu unde ești 
In fața Ta cînd vin 
din roata horei despicată ?

doar una crește prin ziduri, 
tot mai mult pingârindu-se, 
și totuși ea crește, crește prin ziduri, 
sâ ajungă la tine,
Tu. singurul care ești.

mircea ioana bălan

M» >4 -

acesta prea treaz

Elegie

Scrisoare secolului XXI

la

Cezar Ivă-

...și totuși...
Din cei zidiți sub Templu 
doar una mai e din fiica fiicei 
care te-a-nchis odinioară de viu 
intr-o cruce.

gheorghe
Poem de dragoste
Iți scriu ca și cum aș așeza pietre 
una lingă tilta, una peste alta 
un munte pe care sâ mă ridic 
să-ți spun : 
învață pe de rost o bucată de cer. 
ochii sint frumoși pentru că ascund p 
toamna In parc o mie de toboșari 
au strigat numele tău 
de la cai și trompete învățăm doar efl ridam 
și in sfirșit 
bună seara 
unii se îndrăgostesc de pKnnd lor 
și li-e bine 
alții se îndrăgostesc de risd lor 
și li-e rău 
nevinovăția noastră Iubito ae dpvedt-c 
douăzeci de zăpezi 
și tot nu sintem crezuți 
dimineața se deschid tribenoMe 
și intră mieii : mai cer puțind p 
lumea te lasă ispitită de inkebA-. 
fârimițală de legi, pădurea 
Iși iubește copacii 
seara văd cum îi adună 
cu brațele ce-au scormonit toma z «a 
In cer.

Toamna pierdută
Fiecare picătură de ploaie e o c-"ă 
in care mâ aud mestecat 
ca de o tinerețe oarbă ;
abia de-mi mai trog suflehd r - bottk 
Mi-am amintit de florile ta 
și am vrut sâ scriu un ooer- 
dar cuvintele țoale au urtot 
mireasma florilor toc^-e 
Schimb masca de scrimă 
pe o zăpadă buimocă.
De-acum am să-ti aduc 
In dar 
pietre In care *5-«< 
inima.
Lucrurile perisabile mă î—e-ig 
in natură.

Singurătatea furnicilor
Ar trebui să-mi pufaBe 
eu furnicile, atitea 
însuși faptul că oced prvv4 de jos « 
pare a fi fără pioeora s trup 
o câpâtinâ pe core o raoBOQd 
mai sus sau moi jos 
și bineînțeles ar trebei expAcoăă 
Istoria fu midi care a moi eoad 
decit cea a omului 
dar cum pentru asta or towbm să sen? - "ocre 
de pietre, pine și pe» 
oameni 
mă voi rezuma la rw 
puneți și voi umând la ttogxt

marian 
bodea
întrebări
încotro acești oaMcni ca ragă* vs 
Ca niște mela triști și cofic.
Pentru cine crește Merinde pb“mo_ 
Pentru cine tremură caii.1 
Solemn ca o poruncă -ep 
Cine trăiește w - aurș firi
In gindul închegat ca 0 pcxtora de s*ga 
In praful drumului de ■OwfLrv- 
Cad cărți din cer. eânge degeaba.
A milioana seacă de pa ta— 
S-a iubit cu tinârul naufrogm 
Și a fost surghiun ta ie a ceas a C“D • 
Lăuză de griu și ccoara. 
Pentru cine bate vintul coton 
Cămăși zdrențuite in dreptad 
Pentru cine se-mbată cu p<l ■ 
Plutonul norilor pe one să fulgere ■ ' 
A nins toată noaptea, a obost 
Ca un cioplitor bâtrin și făra mmm 

Plimbindu-ne in zori printre aae_ *c Sz 
Așteptind sâ scapere pământul de ar 
Și lumea de nelume sâ scapere-.

Strada din mine
Slăvesc această seară de eanioc ș> veghe 
Pe strada unde m-am născut eu prma dotă 
Și unde am sărutat ultima oară 
Mina umbrei mele mereu precedente. 
Această stradă cum pâri nd aer pese^re din 
Prin intermediari tolăniți in călești nocturne 
Aventurați in somn, năuci de iubire— 
Strada copilă făcind guturai 
Din septembrie pînă in martie 
Cind plouă fanatic parcă ploaia de-apoi 
Și strada aceea-femeie plutind printre lebede 
Cum se-ntorcea vinovată în dreapta și-n stingă 
Cu tivul amintirii agățat
In spinii vreunui trandafir mai roșu, mai mov I 
Strada bătrină șoptindu-mi trist
Ori ghicindu-mi în palmă ca-ntr-o vitrină 
Doldora de ceasuri stînd pe ginduri 
Ce oră să mintă sâ pară mai noi, 
Unde e strada aceea pe unde 
Mi s-a furișat tinerețea, mi-o vreau înapoi 
S-o merit și s-o slăvesc serile de coniac și veghe...

Toamna spaniolă
Tramvaie pline cu flori ca niște glastre 
Urcă orașul învechit, îl despică 
Cum o dragoste de fum un suflet toreador 
Și apoi vintul culege tot ce nu este al nimănui 
Toamna se-ncurcă în fiecare seară 
Cu alt poet nesinucis la timp 
Și ploaie nevinovată va curge
In arenele orașului trist, de demult...

Acum, ghețari

M»-< pânrf ca «a fin de spulberat — 
A fcM hrWVM ei « s-a-nnoptot 
Te-o- asaeșM «ergind. de singe-ml sînt 

picioarele
Acu-a ghc*r- topesc ca pe a ceară soarele.

nastasia
maniu
Dintre toți zeii

Somnul

Și cînd 
din sloiurile de gheață 
linge Le lui 
țîșni-n vulcan 
trupul ei încolăci pâmintul 
ca o imensă cochilie de melc.

Tu unde ești ?
In fața ta 

m-aduse îngerul ucis 
de propriu-mi colț 
și zac aici, 
inchisâ-n trup de șarpe 
blestemată să-nconjur 
Umbra cea de foc 
fâr* de repaos 
tot dezrâdâcinindu-mă din limba-nveninată 
ce tot moi mare crește, 
și mor 
și iar renasc 

din mine-n 
mine 
tot mai mult pogor 
făr' de repaos... 
nici un cuvint nu mi se-ncheagă*n singe

Ciprian Bonciocatt «Munți și văi" 
expoziția deschisă la Casa de cultură 

Friedrich Schiller)

ion burnar
Na știa dacă cea mai înaltă știință 
«a fi so plantezi un copac 
n»o docă aHobetul morse 
va fi atunci limbă maternă 
sau docă pământul va deveni 

ecsrc ori mutt mai plat 
deot m era noastră
- o docă inima 
aoar m etuzeu va bate versuri 
t*ar ea d-n antichitatea mea 
■a trec aceste brazde pe curat 
m toată speranța de care e In stare
~a i-totea
«mm ptug îndrăgostit

Dramatismul trăirii și limbajul poetic

ană lotus 
apere asci In *hip Ia
delăvLfșifea rrwăilm erte nvera 
structura componuaoală a leaza 
formă fixă au atit structură ctt • 
muzicală. Compozițional. aoene a 
struite speculincto-ae in prunul 
repetiției. Versuri saa strofe-rafren. ele 
numai atit : pe lingă virtutâe artoterae 
petiția do bin dește in poezia lui Cezar 1 
aceeași funcție ca in a «opoziția rwmraii. Frag
mentul repetat este _ierna", mezinii or‘ 
care se cere dezvoltat in „variauum. E 
ideea. I se răspunde printr-o contra-«aer 
tratema) și conflictul dobxndeste stanit simfnmr 
Intr-un Jeu d ameer. sutanutulat La 
lointaiue (Muzeeo). arhitectura non 
meză îndeaproape forma muzicală a 
Cavalerescul „jeu d amour" e astfel limionxzaL 
Ca figuri alb limbajului, repetiinie toi Cezar 
Ivănescu nu sint dasificabile. Qe au fnnrttonah- 
tate muzicală. Se creează cu ajutorul repetiției 
o atmosferă contrapunctică : versurile sînt ade
vărate melodii suprapuse, semnificația ae des
prinde din simultaneitatea celor două idei me
lodice, din perfectul lor echilihru tonal Pe de 
altă parte, sensul tematic mai larg al -contra
punctului" ar consta aici in simultaneitatea din
tre senzualitatea primordială „barbară- p sen
zualul estetizat și in ireversibila lor curgere 
spre desăvirșirea thanatică. -Căci muzica, acrie 
Jean-Pierre Richard, ne obligă să mergem [—] 
Marele farmec al muzicii depinde. după 
Stendhal, de caracterul ei ireversibil, de faDtul 
că-1 obligă pe cel ce o ascultă să privească îna
inte, nu înapoi : „Imensul avantaj al muzicii, 
care trece asemeni acțiunilor omenești..."- (Lite
ratură și senzație).

a fmt

niri terestre la ceas de seară, iar 
numite Tara dramatizează teluric 
apocaliptică a nimicurilor.

Dramatismul trăirii poetice a hri 
nescu rezultă din insăsi structura creației sale : 
ca p In muzică, armonia — catharctîca armonie 
— provine din cultivarea dună anumite reguli a 
disonanțelor. «.VtrtejuT* seriilor propagă unitatea 
cuplă și hieratică in același timp a poeziei lui 
Cezar Ivănescu. Asprimea suavă a acestei crea
ții excepționale, tonul de fantastic real, de 
halucinație fotografiată cu care limbajul pare să 
ne azvirle la picioare profunzimi tematice in
fernale, singularizează o experiență literară 
totală.

Poemul meu modern
In secolul vitezei tot o casă 
într-o vilcea-mi doresc cu fagi șl fragi 
cîteva stele pe deasupra
la care să visez cu cei mai dragi 
mă viziteze ursul din pădure 
ca-ntre-mpărați apoi să ne dăm mina 
și printre altele sâ mai vedem ;
familia familie masa masă ; 
cositul ierbii fie crima mea 
și cine n-are treabă sâ pălăvrăgească 
de mi-s brazdele paralele au ba 
s-adaug zilnic șirul de sudgare 
la temelia casei strat cu strat 
cam asta-n ce privește nemurirea 
în rest pămîntul e destul de plat

mădălina
canura
Cantina
Mi-am ros hamurile 
mi-am tocit privirile 
și mă înfățișez sfioasă. 
Sînt blinda mătușă 
o unui lup.
Narile-mi freamătă 
a furtună 
șî-n fiece clipă 
par că îmi ies din trup. 
Două funde și ochelarii 
cu multe dioptrii 
dar frontul este 
sub breton.
Oricum insă, 
așa deghizată 
îmi primesc tainul 
pe bază de bon.

Stingere înaltă
Sâ mâ prinzi, mai intii.
Să mâ prinzi.
Nu-i acesta un zbor de încercare.

Ochii galbeni de fiară 
vegetează mustind 
pofticioasă răbdare.

Nu cobor să mâninc.
Nu cobor să respir. 
Condamnata la zbor, fârâ vină.

Știu un șa'pe ce-ar vrea 
fluturi albi, pentru cina.

matei
vismec

3

O dimineață în parc
In diminețile tăcute desăvirșite 
obișnuiesc să mâ plimb cu trompeta subsuoară 
prin parcul municipal

mă urc In picioare pe una din băncile ude 
și incep să cînt visător
un bărbat și o femeie se opresc în fața mea 
ascultă răscoliți apoi se îmbrățișează 
iar el îi spune emoționat de mtine
da. de miine ne vom schimba modul de viață 
vom încerca să fim fericiți ne vom duce 
la cinematograf vom discuta despre artă ( 
vom colecționa ilustrate ne vom gindi la marile 
adevăruri in fiecare zi spre seară 
ne vom stringe miinile ne vom privi in ochi 
și tot in fiecare zi vom încerca sâ facem 
crte o faptă bună iar la vară
o, la vară 
vom vizita Bulgaria in autocar

Mașina de curățat orașul
Mașina de curățat orașul 
m-a ajuns din urmă s-a oprit 
in spatele meu

înfricoșat mi-am scos pălăria 
mi-am șters palmele ude i-am spus 
eu nu sînt unul și același lucru 
cu orașul
eu sînt cu totul altceva

dar ea mă privea curat și lucid 
și vibra din adîncul metalului inteligent

și i-am spus eu sînt doar un pașnic trecător 
iar pe această stradă dacă e necesar 
eu n-am să mai trec niciodată
și nici dimineața n-am sâ mai ies la plimbare 
cu gindurile pierdute

dar mașina parcă se mirase de ceva 
și prin colții ei și prin lentilele ei 
parcă mă privea zimbitor

Clprian Bonciocat : „Meditație"



atelier literar
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'j MARTA IONESCU: încerca- diferă, sentimentul e mai acut, mai rău, deși ne aflăm 
rea (epistolară) de autoportret determinind eliminarea vorbelor unui condei agil și di 
arată un condei relativ îndemi- da prisos, a nebulozității si a- tivat. nlin de vervă si

J

e

arată un condei relativ îndemi- 
natic, cursiv, dar portretul e 
abia schițat și nu ne oferă des
tule elemente pentru a trage o 
concluzie in privința aptitudi
nilor dv. literare. Să vedem cum 
se prezintă poeziile și schița de 
car-? vorbiți.

ȘT. GHIFT1NA • Nimic nou ; 
multă vorbărie, fraze stufoase, 
incilcite, interminabile, stil a- 
fe-l/it, prețios imposibil.

VICTOR ADDEL • Ceva
bine, în „Lunile anului".

MARI'*. BARBE : Promisiuni, 
Încă incerte, în paginile trimise 
(mai ales în „Boala cuvintelor", 
„Natură moartă", „Cîntec").

N. PAGANINI • Tulburi, în
vălmășite, confuze. in general. 
Un început de limpezire, 
„Beția focului", „Dincolo 
rană". Mult mai tîrziu".

M.S. • Dacă n-ați primit răs
puns aici înseamnă că n-a ajuns 
pînă la noi. (Nu e exclus, pe de 
altă parte, ca două inițiale 
răzlețe Să se piardă. Ori să fie 
greșit transcrise, printre șirurile 
de nume).

FI ORIN OVIBIU ROB : Am 
primit scrisoarea si ne-au făcut 
plăcere considerațiile «i promi
siunile ei înțeleote. Vâ dorim 
succes si ’•«mînem în așteptare.

A. ALDE A ; Cam tîrzie reac
ția ! — ne bucurăm, totuși că ea 
exnrîmă 
calm", 
reunitei 
tinuare, 
bune.

LAURA MARA î Pagini care 
adeveresc o chemare a poeziei 
(mai cu seamă în „Octombrie", 
„Micul infern", „Toamna", „Tă
cere").

V. TRIF • Cîteva lucruri dem
ne de atentie : „Adevărul", 
„Aici pe pămînt", „Nemurire", 
„Aparență". „Sufletul nostru".

MEMSAWB ; Ceva, încă des
tul de incîlcit și obscur, dar 
unele semne bune nu lipsesc 
(„Morgana", „Un singur mare 
ochi de cal")

MARCELA M. : Tonalitatea

mai

da prisos, a nebulozității și a- 
proximației. Nu e, insă, întot
deauna inspirată opțiunea : nu 
orice amănunt din „biografia" 
unui sentiment devină în mod 
obligatoriu poezie (uneori, lu
crurile sînt prea crude, sînge- 
rinde. încă lipsita de efectul de 
cicatrizare și perspectivă al 
timoului, încă nedecantate...). 
Pagini frumoase : „Ziua de azi", 
„Sărut", „Trecere".

Desen de Petru Țira

noi : ,,suflu 
muPumirea

lucruri
imnăcare.
etc. Astentâm, în oon- 

manuscrise și vești

G. STANCA : Multe dintre 
versuri le cunoșteam. Ar fi de 
menționat, una peste alta, des
tul de puține („Pastel rezidual-, 
„Cetate", „De profundis", — nu 
și „Stea cu diamante", printre 
cele mai slabe, care fiind adre
sată „din plecare" unei lady, nu 
mai poate fi dedicată, firește, 
altcuiva !... — apoi : „Diapozi
tiv", „Robinsonada", ..Megalopo
lis", „împotriva lepidopterelor", 
poate și „Vibrații bune", cam 
răvășită, tulbure, nejustificat 
prelungită). Multe din pagini se 
cam repetă (în teme. motive, 
imagini etc.), multe sint compu
neri „tehnice", de efort, uneori 
greoaie și uscate, care nu ajun; 
prea des la incandescent și vi
brație. în proze, lucrurile stau

aflăm în fața 
dibaci, cul

tivat, plin de vervă și fantezie. 
Dar (ca, uneori, și in poezie) 
verva și fantezia se exercită 
cumva in gol, cu „viteză" egală, 
monotonă, lipsite de un criteriu 
selectiv, de un „dispozitiv" al op
țiunii necesare, al nuanței, al 
construcției etc. De aceea, pa
ginile din „Războiul" nu rețin 
atenția, nu „captează", desfășu
rarea lor, adese-i scăpărătoare, 
la amănunt, nu duce nicăieri, 
rămînînd într-o zonă a lipsei de 
■interes, vecină cu plictiseala. La 
fel în „Geometrii", minuțioasă, 
savantă, dar., făiă sare. (Aceas
tă sare Iiosește, de altfel, și in 
„Războiul", mai ales, care se 
vrea o proză spirituală, sati
rică !...). Cam atît deocam
dată.

Maree la-Rarl, Radu Millian 
(ceva mai bine, în ..Cintec pen
tru mine"), Șiefanio I., Viorel 
Andrecscu, Lucea Luceanu, loan 
Huțu, Ion Mârzac, Al. Dak. Da
niel Prallea Blaga. Dinu Matei. 
Ear de soare. Marilena Dudici 
(Sleiri M.. Felicia Paduraru. 
Olga Toader. Mircea. Dorina 
Bucătariu etc.). M. H. Tș.. Tonii 
Pavel, D. Borcea (mai bine, in 
„Bibelouri") : Nimic nou !

Emil Măgură. Roz* Marius (?). 
P. G. Me hă di cran □, Main, loan 
Barb. Ofelix, Aaron lineara. 
Larii Condor. Emil I. R. Ctaria- 
cu, Visile (Codlea). Emil Pa*. 
V. Tccuccidu. Bcixa M.. Ea«-a 
Blaj. George-Valeria Alexan
dria. Marian Si ere. M_ Tareea. 
Adrian \i|a. Gabriel F al rm a- 
Gh. Silea. Fata Mwna*- Vaide 
Lurnitm. L. A. Dandies Sorin 
Victor Gadeana. T Frăjealrxa*. 
Ionel Cartea* (partiL iidwc- 
frabile). Im Gb. BwrAaa. Im 
Daniel Mieaaa. D’.a DesMi*. 
Oprea Pir’setav. Un AlrxxaAi. 
George Cilia. Dim One Tadar 
(ceva. in Flrzi de zțoraxe’) ; 
Incwci. . de r.fveZ

Geo Dumitres^w

-te

Confuzie Intre suflet ți trup
Adică un țărm sînt 
valurile vin să ceara iertări 
pentru vina lor eternă 
de a purta corăbii 
stinca se îndupleca să fie nisip 
face cu mina farul 
spre larg
mi se umple vorba de îndelungi mirări 
e o zvircolire imensă întilnirea aceasta 
ceața e mamă
pruncul îi plinge flămind 
ființa este neclară : 
înoată în lacrimi pom Intui 
sau 
apele moi se sprijină 
pe țărînă ?

0 BOR CEA

Un țăran

VISUL CA VIS

Un țăran adusese cu e1 ta <xns o Amică — 
O avusese pe guler, se ■•d ense pe cea'ă. 
Apoi mai sus, pe pălâr>«. ca pe-a — o.-'ă de

A sondat un;versul — m roșea o orm. o a^a* 
$i s-a întors egale, parc-ar fi eobarit d-tr-u*»

prv- 
Jăranul mergea cu pași apăsat» rftfi-d 

coldc- ~ 
Furnica cerceta lumea tf“tre w? •mo» fr «‘tu! 
Cu omul avea starea de powo-ă &ix=>or

Miez ie ectoabrie
Aștept

sd «o trezească
• r *■ K bemom.

cj -3 OT-y nscu1».
te casă

tc">J u-ei •sjte-o
Ceo. m ■* șbn
ce - me oitepL
ea totm w»-* --e- te e 
o&rxre ta d«0t —
<r re'-ta—e ca iei sefio-taa**.

oc"be-e - ar'țx’te ce*v*^,

Crtbm Calcan : „După amwrg* (sus), «tu* 
ir.tfOe tecmnei* (d<eop<o. tui). Jn*ecoț>e" 

(driepta. jet)

coborî în cete (fin u'^ă pe 
Oftiod. țăranul se per, ia suftat :

IteUl GANEA

ta -♦ aștepta**.
VRGlIA SOAtt

Fx aprins in iglu
I- patul de izmă te chem 
Dor tu mă știi gheață 

si nu mă știi foc...
Sud salonul zumzăind ca un stup 

te chem
Dar tu mă stfi foc

* -a “ă știi gheață ...
In «ub i le chem 
ea foc OprAS in țgla.

CORNEL ILIESCU

Aiit «! Si"?piu
el e act de umplu să plece

■cv*e.-ro cu pr-vrii* verzi 
so-ci«-

S m a^ce de parcă 
-■ s-c- -+^e- ce nibonrf
e.’ sa* -2 m-ezal tmpul'ji
ce e data
Sm cms se face *c: krg in jur 
» m m peteto hrotate
cc -«-re
Or pc-~m a ctepub

LUCIA MOftAIU

Făcătorul de viori
Mereu am halucinații 
...vioară, vioară, viori... 
Ucid brazii nevinovății 
Storcîndu-le privighetori — 
...vioară, vioară, viori... 
Dar trebuie brazii să moară 
Să poată ajunge fiori 1" — 
Șopti veșnicia prin spații 
...vioară, vioară, vioară, viori...

VIOREL FLORIU

Album
Întorc gindul înapoi.
Doar el se mai întoarce 
din fundamentalele ceasuri ireversibile 
Stau de vorbă cu reflexe 
printre zăbrele negre de singurătate ; 
mama și tata se disting cel mai bine 
printre puridi ecranului autobiografic 
in spatele lor un profesor zîmbind mulțumit 
câ aproape toți porumbeii au zburat departe. 
Restul oglinzilor au fost acoperite de scamele 

uitării, 
i-au spart singure, incinte de a le prinde in 

rama,
TTTU ȘERBAN

PIETRELE CARE CÎNTĂ
O perind o disjuncție riguroasă între vi

sul ca vis și visul modelat de o gin- 
dire poetică („între visul din somn si 
gîndire este aceeași deosebire ca între 

faptele omului nebun și faptele omului teafăr ; 
adecvat creației este ..numai visul treaz, medi
tația visătoare, închipuirea conștientă" ; arta, 
cind vine la interferență cu domeniile visului, 
realizînd „construcția unei neconstrucții"). Phi- 
lippide notează cu acuitate : Povestirea unui vis 
nu reproduce, nu poate reproduce mișcarea vi
sului, nici toate peripețiile lui, chiar atunci cin*, 
mai rar, visul se dezvoltă ca ■ piesă de teatru 
cu început, desfășurare și sfirșit, piesă in care 
cel ce visează este de multe ori. totodată actor 
și spectator. Cind cineva povestește ee a visat 
introduce, fără să vrea, elemente de treiie, de 
vis treaz și colaborează astfel eu tul săn din 
vis. Povestitorul visului modifică și reconstruieș
te, fără să vrea, visul, pentru că amintirea vi
sului este, de cele mai multe ori, nesigură, vagă, 
lacunară, incoerentă, adică are toate caracterele 
visului însuși, care este, cum am mai spas. ■ 
emanație a minții firi contrai. Iată de CC, visu
rile din literatură, oricît ar avea unele din ele 
pretenția de a fi povestirea fidelă a unui via 
îiitîmplat în somn, sint construcții mal mult aati 
mai puțin iscusite, după talentul, imaginația și 
puterea de Invenție a scriitorului, adică ea aiit 
mai Fidel'’ cu cit imită mai bine lea Jaeab ia 
cartea lui) mișcarea proprie visului.

Un vis ca vis și amuzanta lui adeverire des
crie Cocteau : In 1921 aveam mania aă caai an 
baston cu cioc, cum purtau bunicii noștri, eieeal 
fiind dintr-o bucată cu bastonul, ta tat de a fi 
prins ue el. Gr, na sa găsesc decil bastoane ea 
ciocul separat sau curb.

într-o noapte visez că vizitei Harrow-al că. 
într-o dugheană cu un crocodil ia viuitaă. gă
sesc astfel de bastoane. Erau pasc mu-aa vm 
de porțelan chinezesc. Un bătria imi cert 5d de 
lianei. Fiecare dintre aeeaie teaflaaue are la 
capăt un zurgălău, pe care bătrinal B taie. Ma 
trezesc.

A doua zi ii povestesc visai mea lai Kadignet 
și-i propun să mergem la Harrow. D plăreaa 
lucrurile absurde și mă credea. Flreăm. Am 
tăcut calculele fără a nc gin dl >a ■rhimbal de 
monedă. Am sosit la Londra ra huzanule 
b'oale. In gara Victoria dau nas ia nai ea 
ntld Bridgen, unul dintre prietenii tari, care lo
cuiește in Anglia, in provincie, și *e care nn 
l-am înștiințat de călătoria mea. Ne la ca d 
și ue găzduiește. Ii povestesc visai mea s»-1 ba- 
treb uude se află Harrow-aL nE*te |n*i sxatae
de la mine", spune el, _nc dare arate
mi ine. La colegiul din Harrow mi-am fărwt m- 
diile. Lugiizana uumitale nu e isti arate, ite- 
alliel, miine e duminică și a-al să găsegti am 
o prăvălie deschisă".

La Harrow dejunăm la hatelal THe As rai.
După dejun urc^m sir*Oj principala ăa iwMV 
(se reconstruia). Zăresc o dugheană drarteute. m 
a cărei vitrină era stimată • geantă de gnM Ate 
piele de crocodil Intra. Găsesc eete irvturci de 
histoane in vasul ue perteiaa vtert mea.
Plătesc bălrinnlni M de fraaci. ZwrgăMw cran
niște ferecături, avind caiete «coana, pe eare bă- 
trinul Ie-a rebătat ea a tarifară de căoeaa.

O coșmarescă, teribilă investituri eoKparti 
visul lui Schrank, peeethnndu-1 âectLnoL Acts: 
personaj bizar, bolnav poate, exsresi de pericu
los insă, campumnd poezii «A dcncruxxhj-st ti
sele, comite pini la urate wn sisana- în IM. 
notindu-și corect visul. eJ «teaerta a morg* P*>- 
nă de sicrie : dintr-unul dm ele oe ndbcfi McK=:- 
ley. fostul președinte, mort prin Mtnrrt. H 
aiătind către un rdhigfir cu glufA neagră dtei 
apropiere, exdamind : ^Aresta eate asasinul 
meu !**. se reașează, pentru kxdeaona de data 
a^’-a, in coșciugul părăsit pentru a efip* : privind 
mai atent, Schrank reetmaacn. tn căhigăruJ tra
vestit, pe nouL probabiL președintr. Raoneveh 
(Theodore) : unsprezece am mai umu. conform 
violentei meniri ee i-o incredințaoe viauL intr-un 
atentat nereușit. Schrank va încerca aă-l ucidă 
pe Roose vele Sentiment al crimei, deviat de 
coșmar, crescut de el intr-un suflet slab A 
sti imb. Real totuși pină ia groază.

Ctad. Ar fMA •

L? ta d

■

« s
râ.*7* •

CONFABUIE

teratert <» »fir

Grigore Hagiu

Corbul si altă vulpe

• te ^b*

Pecetea zilei
L’i

r4<ncește șx el cei i*r teh cili să nJ ta
h.m nA si pini ta ortai ce L tmw taoonvuf ■
sirim. inton pe ck^te A'Ata.h a gata. rteatew, 
asa a trăit Ci *sa va trte apoi
Axe b pAckxre și caut oa pentru • —
de câru^ uu pentru na precagu su-1 cmii sat 
pe Al drept * Tot pe el tAracul. ci (fe-ta g-L-rbi 
n-are nimeni nevoâe. potopesc pădurea teia p 
trlieac liberi cum nor. Xt»-< Septate kjcm. și 
era adevărat peniru oanl nocrx aluna, el avea 
trei Ci gemeai si pe loU trei, -.-fateiort tineri, 
trebuia să-i dud Ia gară mso «A sA Încarce ca 
ei un tren lung, ne&firsi: pentru rAzbaL Avea 
dreptate omul nostru pentru suflecai 'Au de 
atunci și pentru sufletul mulkxa apoi. Încă 
vreo eițiva ani. dad vremii. Qe aveau să se 
schimbe și sA poarte plAmada unor semne mai 
noi. O tristețe de aer acoperise satul și. de pe 
dealuri, încet, coborau vAlAtud moi de ceață 
amușinind ca botul unul tars.

O voce inconfundabilă

Crmerr «=a pag 1

•tr. pat ft da wpwtai ta je 
pcr-sec ka -iar aăe fc>-

wef --rnrtafcR’ prr- 
zc-rte Ia sculptau
ta de caire Sâ-
■seoa Tas.

Ateaftia «mlyoralul de a 
crea Ln ptetrs a epopee na- 
norj.s. de ta Bu-eiasta oină 
ta Caria ptw—puue pe Iingj 

uriaș fine și o pa- 
— jafA routară de docu- 
nr nr» team kA. precum ți 
na rar cwaj susținut numai 
de credtoța eA arta poate 
eterniza fapta și personalita
tea istoricA.

Ta amploarea demersului 
artistic al lui Simeon Tatu

se poate identifica, in cazul 
fiecărui portret, o aură glo
rioasă ca semn de Întrupare 
al spiritului in istorie : din 
rintecul pietrelor răsar chi
purile nepieritoare ale isto
riei. Din dreptunghiuri de 
piatrA acești eroi par a ne 
privi ca printr-o fereastră a 
timpului, părind mult mai 
siguri de el acum, cind forța 
artistică și mina măiastră ni 
i-a dus ca un tată blind In 
față.

A apărut:
ALMANAHUL 

«CONVORBIRI LITERARE»

DIN CUPRINS :

• Semne bune anul are !
• Reportaje de scriitor
• File de istorie literară
• Proză română contemporană
• Cogito moldav
• Literatură științifico-fantastică de 

aventuri
• Jocuri și cuvinte Încrucișate
• Șab
• Gospodina la ea acasă
• P O E S I S

PREZENȚE SCRIITORICEȘTI
TELEGRAMA

Ca prte - '■ O Wdt <XH d« vtatâ. eon-
e .«mă U« Ser tonfor R. S. Romoata vâ 
od-eseaiă «ral to-drăsese de sincere tefia- 
tark. cxMte srin ce aânâtote, woțd lu“gâ și fen- 
CifiQ.

Ac* etatea i âeewsd w publiciști-
c& aâtonsd de și de o (teseh.de'*
krgo >D»e -« one e si w versate a con-
trow* ta -■^iseto eu «o^ toaiâ și momiă a 

ta prapd»-wa cnnteuă ■ aPhn noastre 
■ooaAsse

La -uto a» ■

de deschiderea expoziției foto-documentare 
„Heinrich Heine* a Institutului Heine din 
Dusseldorf. Expoziția va cuprinde manuscrise $î 
documente revelatoare despre universul de viață 
și creație al marelui scriitor.

Despre popularitatea poetului vor vorbi Dr. J.A. 
Kruse, directorul Institutului Heine, și Dr. Hetm- 
struver de la același institutut iar implicațiile și 
ecourile universale ale liricii marelui poet vor fi 
subliniate de prof. univ. Edgar Papu.

Ilustrarea artistică a manifestării va fi realizată 
de clarinetistul Aurelian Octav Popa, cu piese 
muzicale din repertoriul clasic german.

Scffitoritof 
rin lap^fica SmfaM

GEOCGE «lACOVtSCU

MANIFESTARE OMAGIALA HEINE
• Muzeul I tarotum rămâne organ zeoză luni, 

fl decembrie a c. crete 12. ta »ed«ui mh din sr. 
Fundației nr. 4, o momtesto«*e o*og<o4d prilejuită

Avind girul autenticității, scrupulos și econo
mic expus, iată și visul lui Lichtenberg :In 
□usplea de 9 spre II februarie 1799 am visat ră, 
aflindu-mă intr-o călătorie, luam masa la un 
birt, mai bine zis. pe marginea unui drum, in
tr-o dugheană, unde eițiva oameni jucau za- 
niri. In fața mea ședea nn tinăr bine îmbrăcat, 
cu o înfățișare cam riușluratică. ce uți sorbea supa 
fard să bage in seamă pe cci din jur, dar iot 
la a doua sau a treia lingură azvirlea zeama din 
ea in aer. o prindea iarăși in lingură și apoi o 
înghițea liniștit. Ceea ce face pentru mine cu 
deosebire ciudat acest vis este faptul că n-am în
cetat în tot acest timp să-mi spun că asemenea 
lucruri nu pot fi plăsmuite, ci trebuie trăite cu 
adevărat, căci nici unui autor de romane nu i-ar 
trece așa ceva prin minte. Și totuși, plăsmulam 
asia chiar in acea clipă. Lingă oamenii care ju
cau zaruri ședea o femeie inaltă, uscățivă, care 
împletea. Am întrebat-o dacă se poate ciștiga 
ceva cu jocul ăsta : nimic, mi-a răspuns ea, șl 
cind am intrebat-o dacă se poate pierde ceva, 
mi-a spus : nu 1 Am socotit că e vorba de un 
joc important. Subtilul cugetător care este 
Lichtenberg, încercuiește cu precizie dualitatea 
visului, alcătuit din lucruri care nu pot fi decît 
trăite și în același timp totuși plăsmulndu-se 

pe sine, subt autoritatea unui spirit care acordă 
o importanță majoră.

Urmare din pag. 1

caree pe sanie-. Cu un inefabil ochi angelic. 
Ileana Zubașcu a descris minunat mirajul in
tangibil al călătoriei continentale : „Să pleci 
peste graniță cu un ansamblu folcloric / să-ti 
treci brațul privirii / prin caoitalele Europei / 
ca prin niște brățări ' să-ti atimi orchestrele de 
ureche / lingă cerceii pierduți / să-ți bronzezi 
pielea făcind nudism / pe plajele picturilor cele
bre de muzee i să dezgroDi cetăti uitate de mi
lenii / doar cu un zimbet". Poeta sl-a făcut un 
stil de incalculabil efect din senzitlvltatea di
rectă și din stenografia de impresii, care este 
lirică de notație. Insă cu un estetism nativ. în 
așa fe] incit, deși natural, totul pare a fi rezul
tatul unui efort rațional și al unui calcul. Ca șl 
Radu Cosașu, poet de telex cordial, Ileana Zu- 
bașcu, vorbește în trop] și vede imagist- Ea su
duie suav vulpile („stropși-le-ar boala"), cîntă 
exaltarea naturistă cu pigmentul senzațiilor ne
mijlocite : („Să mă trezesc intr-un timo / cu ul
cioarele sloi / cu mîinile cuibărite în gură / 
Să-mi îndes cizmele cu fîn / să-mi umnln sinul 
cu fîn ! și pantalonii cu fîn > să-mi tină căldură 
și să / alerg din nou peste dealuri / să mănînc 
zăpadă zgrunturoasă"). tristetea și solitudinea 
cosmică („E-he-hei dragii mei prieteni / ce stiti 
voi ce-i aceea / o femeie singură / într-un sat 
străin din codri / departe de casă / și de iubire

/ să al cu toate acestea / curajul de-a lupta / 
cu inerția lumii, conștientă • dt de mărunți Hi 
sini dușmanii / și dt de mică fără glorie vic-

Drogoț Vîțeloru : .Botina**

toria") și un efort inanaltzabU. wedn eu aacrî- 
fidul, al cărui sens nu poate fi dea*, analgetic 
(..pulverizată de lumină (' in taate (Miturile lumii 
/ să construiesc o școală noua ■' intr-un sat ui
tat de moarte / să fac garduri n straturi cu 
flori / să alerg după electricieni / să instalez 
lumină electrică în sat / să cumiter lemne pen
tru iarnă / și să nu mă încălzesc niciodată să 
mă bat cu inspectorii / să zidesc ateliere și să 
cumpăr mașini i să pun pe picioare laboratoa
rele / să dau de mincare singurătății mele / In- 
vățînd pe copii să creeze).-

în lirica acestei solitare Vitoria Linen, preo
cupată de un eu insondabil, intră multă elegie, 
o jale arhaică și a ingenuitate nepereche de 
simțămint elementar, in corn ut de civilizație. Ad 
nu e mai nimic senzual deși totul e senzorial, 
nu e mai nimic erotic deși totul este afectiv : 
„Sint directoare de școală / într-un sat prăoădit 
intre dealurile / din Tara Lăoușului. t Sint fe
meie deplină / și versurile mele / nu s-au năs
cut prin cezariană / Nu vreau să vii ca un ca
valer rfipitor / să mă duci într-o tară străină 
(...) îți înțind brațele bătucite de muncă / și si
nul înflorit de țărancă / Vino. luDtătorule / In 
dorul meu pururi afi te astîmperi / ca un copil 
Intr-o bancă", fn Ileana Zubașcu. avem, neîn
doios, o voce hotirît inconfundabilă. aptă de o 
lirică vitalistă, frenetică și, cantitativ, amolă : 
(„Ființă în ființă". Luceafărul nr. 35/80 e un 
poem dramatic întins) și, esteticește. o rară 
poetă de idee, îndărătul unei adinei sensibili
tăți elegiace.

-TINEREȚEA PATRIEI» 
concurs de creație literară

• Juriul, alcătuit din George Alboiu, preșe
dinte, Gheorghe Anca, Mihai Gavril, Tudor 
George. Ion luga, Gheorghe Pttuț, membri, 
Alecsandru Văduva, secretar, a hotărît acordarea 
următoarelor premii :

POEZIE :

Premiul I : Augustin Frățilă, Leontina Nedel- 
cu : cenaclul „Săptămîna". Traian Bădulescu, teh
nician. cenaclul întreprinderii „Metalurgica".

_ Pre™jul II: Mihai Dărăscu, tehnician, cena
clul ..Comentar", Rădica Mandl, proiectant, ce
naclul „M. Sadoveanu".

Premiul III : Luminița Gherman Bălălău, pro
fesoară, cenaclul „M. Sadoveanu", Nicolae Nico- 
lae. tehnician, cenaclul „Copaci de lumină", 
Loiza Lastnic S Loch iță, elevă, cenaclul „M. Sado
veanu". Ion Machidon, pedagog, cenaclul „M. 
Sadoveanu".

Premiul IV : Virgil George DumHrin, funcțio
nar. cenaclul „M. Sadoveanu". George Corobea 
profesor, cenaclul „M. Sadoveanu", George Paul 
Sțati, ofițer în rezervă, cenaclul „V. Cirlova", 
Ștefan Mereanu, ofițer, cenaclul „N. Bălcescu", 
Aurelia Oncescu, educatoare, cenaclul „M. Sa- 
doveanu", Florin Ceaușii, operator, cenaclul 
„M. Sadoveanu".

MONTAJ LITERAR :

Premiul TH : Marleta Sava Bursuc, profesoară, 
cenaclul „M. Sadoveanu".

FROZĂ :

Premiul I : Horla Bălășoiu, cercetător, cenaclul 
„Joc Secund", (ICECH1M). Maria Hnlmeia, mun
citoare, cenaclul „G. Bacovta", Nicolae Țărajiu, 
instalator, cenaclul „Săptămîna"

Premiul II : Nicolae Stelea, inginer, cenaclul 
„Republica", Mariana Devesel, funcționară, ce
naclul ..M. Sadoveanu".

Premiul III : Ionel Protopopescu, funcționar, 
cenaclul „Ion Minulescu".
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Cnnoscindu-l-se ra ■- 

proximație data de 
naștere (1264), pre
cum și cea a morții 

(1313). Cecco Angiolieri, fiul 
unei familii Înstărite, pe cit de 
avari, pe atît de bigotă fi res
trictivi, din Siena, devine unul 
dintre primii mari sonetiști ai 
literaturii renascentiste, consi
derat drept șef de școală al sti
lului comic, grefat pe acea tra
diție a literaturii burlești (gio- 
cosa) din latina volgart. perpe
tuată de poezia goliardică și 
giularescă provensală.

Temperament vehement si In 
mod paradoxal un artizan de- 
săvirșit, cizelor al limbajului și 
făuritor al unei expresivități 
lirice strălucitoare, tenzonist de 
temut al contemporaneității sale

(este notabil duelul său tine
resc, in sonete, cu Danie Ali
ghieri. pe care-l cunoscuse ea 
oștean la asediul orașului Arez
zo) arest Ce era Angialieri. e 
îndrăgostit de Beechiao. fiica 
unui oarecare tăhăcar, enltiad 
amoral senzual ai plebeu, po
trivnic celui aerian si cuvios al 
stilnovistilor re tevtetsM Op»- 
logia Beatrirei tdoaoa aago- 
licata).

Divertismentul caricatural si 
desa era Uzarea «nor i^iul 
compromise pria uzanța Iar so
cială (iubirea. paupertatea, 
evlavia, vitejia) fac din sarcas
mele intempestive alt lui Cecea 
adeseori, semnale satirice ra 
implicații dureroase ii ebiax 
moralizatoare.

Conformi nd ■- se esențialelor

tematice goliardești — femela, 
taverna și jocul de zaruri — 
Cerce rest rin gr marile preocu
pări nmane la rite va deziderate 
superficiale, care, in fond, «int 
reversul unei grave medievali- 
tăii priosă in chinga principii
lor și a papalității.

Opera lui Cecra. insă. este. Iu 
ansamblul ei. omagierea dispe
rată fi dcplingerea permanentă 
a ceoditiei porto Ini d întotdeau
na. inclus, prin destin, rapaci
tății $i realității strict sociale. 
«Lumea** sonetelor lui Cerce 
ăngioiieri este n frescă opoza
bilă celei die ..Divina Came- 
dir-. comparabilă nu numai 
prin realismul iurprioderti dar 
fi prin măiestria artistică.

atunci, tot Intr-un

AUGUST... (XIII)

Deasupra norilor

Centenar Arghezi
. • anul care a marcat centenarii' nașterii scriitorului Talar ărr--~

în diferite țări au apărut o serie de traduceri, care demonstrează interesul 
specialiștilor și traducătorilor, din țările respective, care au luat contact cu scrierile ra».

T.G.

XLII.
Orice bun lucru e-ncreat, firește. 
Se naște din Amor, ca fructu-n floare, 
Pe Om Amoru-I face de valoare, 
Ba, chiar, asemeni brută nu găsește

Ce nu-i printr-insu-mpodobit domnește, 
Să nu-1 mai recunoști din transformare ; 
Așa că-i drept șt nu spun vorbă mare, 
Distrus să fie, mori, cin’ nu iubește !

Pe om pui preț cîiă-i hlindpțpa-n sine. 
Făr’ de Iubire, nu e bunătate :
Așadar, adevărul mă susține !

D-acum. te du, sonet, neștiind hodina, 
La-ndrăgostiții lumii, toți și toate.
Și spune-ie că te-a făcut Bechina !

XLV.
Un fac să fi avui eu de florini. 
Numai bani noi, monede frumușele, 
Arcidos, Montegiuovl fiind a mele 
Cu cinci sute du ca ți d-ăi acvillni,

Aș zice eă-s trei bani, or mai puțini, 
Făr* de Bechina ! Fii eu bagatele, 
De-ncerci, tu, tată, să mă scoți din rele ! 
Mai grabnic muți din eult pe sarazini I

Chiar e-fll putea, de-ț| scap da-a fi orii : 
Căd șl la-a ferm in dreapta mea credință 
Că ea mi-e un tărins de paradis !

De-i drept ori strimb, ce zie. m-ascult-odată :
— Cum n-o beliși pc răpitoarea brută • !

— Nici inima-mi, Bechina, nu mă-ndură 
Căci, tu sădindu-i bucuria-n piept.
Nu moartea-n nici un fel n-ar fl măsuță !

— Cetate, Cecco, de mi-ai da. cit Troia, 
Chiar astăzi, la picioare, să-țl spun drept, 
Și tot n-aș vrea să-ți ușurez nevoia !

LXI.
Alaltăieri, Îmi vine-nn chef șl hal că 
Alerg la doamna mea să-mi stimpăr focul 
Umbla din colț in colț, ca o ursoaică 
De minioasă, negăsindu-și locul.

Văzindu-mă, parcă-i zimbl norocul ; 
îmi zise : — Ai in pungă ceva, taică ?
- Nul - răspunsei — Iar dînsa : — Muțiți

locui !
Fugi unde-ol ști or spinzur-te de-o gaică 1

Era țepoasă rău, ca a castană 
Și-i argtai vreo citeva mohede :
— Ai vr-un capriț ? — mă-nlreahă, dt o-al

rve4e.
Parcă glumea, sțind bllndă ca-o Icoană, 
Or intr-un fir de iță mi-ar sta prinsă. 
Dar ea plecai co pooga neatinsă.

cx$:

G rigor e*cti

Ba iți voi demonstra ra prisosință 
Ast adevăr : Priviadu-i chipul tandra, 
Bălrin de-ai fi, devii iar copilandra !

LI.
Cindva. Bertrina-m! fu Iubirea clară. 
Fiind mulțămit cu-atit rit am și sini. 
Nu vream mai multă mare, mai moli rint. 
Prea bucuros doar chipul ei s-apară !

Dar, ce pirat mixai dlntr-alti part.
Care m-a torturat, pe urmă, crunt 
Că și-ăi din iad ra ori și rit frămint. 
De-o sută ori an caznă mai ușoară !

Mai bine mă făcea să mă ntfoe. 
Sau, cel puțin, tui s-ar fl pus iu git 
Și- m bucă tura n-o-nghițeam deloc !

Tot nn m-aș fi aflai rău Intr-aiit ! 
Fiindcă, desigur, drept t ți eu rost e 
Pe cel ce-și face răul, să-l și coste !

LIII.
Afar* de Inda. n-a fost alt nemernic
Și-o sută mii de ani aid a-o să De, 
pe mii de leghe-o preajmă lemăo aie. 
Dar s-a-nitmplai, cări prea iubesc pa tenie

Pe-a-mpielițată hidră-o focul leraic : 
Trădare, fraiidă-nșclătnrte !
Și nici Sînt-Ioan credința n-o să-și țăe. 
Pentru Cristos, cum ei l-m fost raeerait !

n» tv» ' — Ta «■ aa4a ? —
a* "*“***■

LXVII.

fi rate « teBH maa 4 
f wet tema te mm î

Natura feminină-n fals se-mpfantă, 
Fu-n veci și fi-va făr* de rațiune, 
Pentru că însăși Eva-I deie stilul.

LXXII.

Așa că-« ferm inir-astă-opiniune. 
De-a-i fl mereu supusul ri umilul, 
Aviod ea scuză-atit de importantă !

tete B t

LIV.
Tind nexirit. niar fi-n xl. Aht e. 
Zir noapte*. tirpr »r«llol de yart. 
Și-atît mi-avirtcjeir. rt r*r ifirieart. 
Durerea eaU pieptul ,* ««i de.«re ! < a

SI-*tiU plin» ml-«.e«iueaxi.
Nealinat de nimeni al mea dar e !

t

Si-atiia-i de țebimbat de-a el purtare, 
Incit prin jur batiud.-i mahalaua. 
Trimite vorbă e-am torit cărare

LXXII!

Și că să 2hor, să-mi plimb d-airi pingeaua, 
Că-n cuibul ei de-amor și-află stăpinul. 
Mai mult decit fae eu, e-o mie-ntr-unnl !

LIX.
— Bechina, datul fiind că mi-ai fost luată, 
Au și trecut doi ani și-mi par o sută.
De cînd mi-e inima involburată
De chin și de necaz și de cucută !

— Io Cecco-ți cred ce caznă grea ți-i dată. 
Dac de mi-aș pune minte-ar fi mai slută !

!

De dimineața, ram ană araL aa«wt.
Cu granji de sare capul parcă pita e 
Și-atnncea, zi-mi : rin* *-ar putea abatea 
Să nu-și înmoaie limba, cerni gurii ?

Doar via grecooe mărar plate. ar trraarC 
Veaă bipo co-ăl de tete mi a-apteate. 
Parcă mi*ar da muarraa gteaMh ■ spaa*.

De bine fie-i rai sădi-util rinuL 
Cit ziulica-otreapă-mi sârb seninul | 
Ba nici nu mai fae d-alea gogonate ‘

Luceafărul
Revistă editată de

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

• La editura Maladaia Gvardia, din Moscova, 
I In colecția „Viața oamenilor celebri'*. colecție 
I inițiată de Maxim Gorki, a apărut o monografie 
I intitulată Tudor Arghezi, scrisă de Fedosie Vi- 
I drașcu. cu o bogată iconografie, intr-un tiraj 
I de 100 000 exemplare.

• La editura Hudo jestvena ia literatura, din 
I Moscova a apărut un volum de poezie în limba 
I rusă intitulat Slihi, care include o mare parte 
I a Psalmilor. Inscripțiilor, ca și alte poeme, 
I intr-un tiraj de 30 000 de exemplare. Traduceri- 
I le au fost făcute de un colectiv format din 
I poeți reprezentativi din Uniunea Sovietică.

• La editura Nakaduli, din Tbilisi. R.S. Gru-
I zină. a apărut o plachetă de poezie, în limba 

gruzină, ințr-un tiraj de 3 000 de exemplare.
• La editura Panopticum Press, din Londra, 

a apărut un volum de versuri în limba engleză 
intitulat Poems, in traducerea lui Michael Ti
tus și N.M. Goodchild. Michael Titus este cu
noscut șl ca poet de limba franceză, fiind laureat 
al unui premiu de poezie al Academiei fran
ceze. Volumul tipărit în condiții grafice exce
lente. întrunește 80 de poeme din lirica poetică 
a lui Tudor Arghezi.
• La editura Soveja, din Louvain, Belgia, a 

apărut o elegantă plachetă de poezie în limba 
franceză, cu titlul Choix de poemes, în tradu
cerea poetului Michel Steriade, directorul Cen
trului Cultural de pe lingă Universitatea cato
lică din Louvain. Cele 19 poezii traduse au fost 
selectate din volumele. Cuvinte potrivite și 
Flori de mucigai.
• La editura Europa, din Budapesta, a apărut 

In limba maghiară, în traducerea lui Lorinczi 
Laszlo. o selecție de poeme, din plachetele de 
poezie ale lui Tudor Arghezi. publicate între 
anii 1961—1973, incluzînd și poezia postumă, 
foarte puțin cunoscută. Tiraj 2 000 de exem
plare.
• La editura Gustav Kiepenheuer din 

Leipzig, este sub tipar, în traducerea lui Roland 
Erb. volumul Cimitirul Buna Vestire. După 
traducerea in limba cehă din 1936 la editura 
Snajdrovy Jemne Knihy (Praga) și în limha 
maghiară la editura Europa (Budapesta), a vo
lumului Ochii Maicii Domnului, acesta este cel 
de al doilea volum de proză a lui Tudor Ar- 
gbezl tradus Intr-o limbă străină.

REVISTA STRĂINĂ ■■■■■
• ÎN tMl ae vor fanpUni M de ani de la nașterea 

hn Khali Bulgakov. Printre alte momente ale aces
ta eomemorbrl se va număra șl inaugurarea casei 
memoriale Bulgakov din Kiev. Muzeul va fl ame
najat In clădirea din str. Andreevski nr. 13 unde 
a-a născut scriitorul și unde acesta și-a petrecut 
anti copilăriei șl adolescenței. Tot aid. In toamna 
anului 1111. cînd Bulgakov s-a reîntors la Kiev, 
a fo« scrisă cartea „Memoriile tină rutul medic*, 
precum și fragmente din romanul despre Turbini. 
Desigur, o mare parte din suprafața muzeului va 
fl rezervată celei mal cunoscute opere a scriito
rului ..Maestrul și Margareta" și va cuprinde ma
nuscrise. ediții sovietice șl străine ale celebrului 
roman, desene și picturi inspirate de această carte.
• MASELE ZID CHINEZESC, legendara con

strucție care a Început In sec. al XII l.e.n., in vre
mea Primului Imperiu, va fl restaurat conform unul 
plan detaliat, elaborat de un larg colectiv de spe
cialiști. Se preconizează refacerea porțiunilor de
teriorate, ca șl întreprinderea unor măsuri capa
bile să protejeze construcția. Va fi refăcut mal 
întfl un segment de 183 de kilometri, care «e în
tinde În lungul unei suprafețe ce cuprinde și 
Beljing-uL segment din care aproximativ 54 de 
kilometri a suferit serioase deteriorări. SpcciaUștfi 
au lansat un apel către populație pentru identifi
carea blocurilor de piatră dislocate din zid și 
atrtngerea lor in vederea folosirii in munca de 
restaurare.
• CD TOATE că în ultima vreme cotele unor 

tablouri celebre au atins sume deosebit de mari, 
niciodată ele nu s-au ridicat la astronomica cifră 
de S miBoane de bre... CHeva riare da mare tiraj 
(Times, Herald Tribune) vorbesc despre o even
tuali vînzare a unei preturi de Altdorfer repre- 
■eactad ■ acenă hftjlleă eratra acestei fabuloase 
sume. O tranzacție ar fl avut loc Intre National 
Gallery din Londra și proprietarii tabloului, urmași 
ai Lady-ei Wernner. decedată In lăll. prin interme
diul casei de Bdtație Christie. Cele două ziare 
afirmă că nu sînt clare, încă, rațiunile care au făcut 
o galeria londoneză să ofere această sumă. In orice 
caz. specialiștii afirmă că o asemenea tranzacție 
nu ar face derit să Încurajeze escalada prețurilor 
obiectelor de artă ce vor fl puse in vlnzare. Se știe 
că recordul precedent în materie aparține unui 
tablou de Turner. „Juliette și guvernanta sa** : 
2,7 miHoene bre.

• CLNOSCVT NUVELIST, scriitorul idrghlz Cln- 
gha Aitmatov debutează ca romancier cu volumul 
„Ziua care a durat mai mult de un secol*. Pro
gramat aâ apară mal întll In revista moscovită 
_Novîl Mir-, romanul este consacrat contempora
nei tățtL Aitmatov este autorul mal multor volume 
primite eu căldură de cititorii sovietici. Printre 
acestea. „Vaporul alb*. „Primul profesor*, ..Plop- 
șorul meu eu btemăluțâ roșie* ș.a. au fost tra
duse în mal multe HmbL. Iar citeva nuvele au fost 
ee -^zate.
• DESCHISA ptnâ la sfirsitul acestei luni, expo

ziția Robert MtmiL adăpostită de Muzeul orașului 
Vzena poate fl considerată o prelungire a Simpo
zionului Mușii care a avut loc acum citeva luni 
in eaptala Austriei. Sînt prezentate o serie de do
cumente care vorbesc despre raporturile complexe 
ale «r—torului eu orașai In care a trăit și a creat-
• UN CZTATEAN BULGAB stabilit In România, 

la Brăila, a avut ideea și a pus la dispoziție

• La editura Emme, din Milano este sa? ■;- 
par, o culegere de povestiri din Cartea ca )■«■- 
rii, în traducerea prof. Rosa Del Conte, o fte.**.» 
bună cunoscătoare a literaturii lui Tudor A_-- 
ghezl și care în timpul vieții poetului s-a bucu
rat de prietenia acestuia. Prof. Rosa Del Conte 
a publicat în anul 1967, în editura Lerici, Inna 
all’Uomo, oferind pentru prima oară cititorilor 
italieni, traducerea integrală a poemului Cintare 
Omului.
• La Beijing în momentul de față se pregă

tește o amplă traducere din lirica argheziană.
Din planurile de apariție întocmite de editu

rile din țara noastră, în care erau incluse un 
număr de volume omagiale, au apărut doar ur
mătoarele volume : Tudor Arghezi, Pamflete — 
colecția Arcade — editura Minerva ; Tudor Ar
ghezi, Versuri $i proză — colecția Biblioteca 
școlarului — editura Ion Creangă ; Tudor Ar
ghezi. Deslușiri, volum inedit de versuri, edi
tura M. Emlnescu. Singură editura Cartea Ro
mânească a publicat două volume, care cuprind 
întreaga creație poetică a lui Tudor Arghezi : 
Versuri — colecția Mari scriitori români — (drea 
40 de coli).

La editura M. Eminescu. trebuie să apară in 
acest an al centenarului, volumul L-am cunos
cut pe Tudor Arghezi, îngrijit de Nicolae Dra- 
eos. volum predat editurii, după știrea mea, din 
luna august.

O serie de volume care trebuiau sS apară 
anul acesta, așteaptă în tipografie nu știu ce 
calende.

TOt la editura Minerva se află in lucru un 
album cu fotografii care ilustrează Întreaga via
ță și operă a lui Tudor Arghezi, album ce cu
prinde fotografii inedite. fotocopii după ma
nuscrise. desene și documente.

In ceea ce privește seria de Scrieri, Tudor 
Arghezi, a cărei apariție a fost sistată șl care 
în ultimul timp reintrase în cursul normal de 
apariție, îmi exprim nedumerirea în legătură cu 
volumul 32. volum ce trebuia să apară anul 
acesta și care a primit bunul de tipar încă din 
luna august, nu știu din ce cauză intîrzie apa
riția lui.

Mitzura Arghezi

mijloacele bănești pentru executarea tricolorului 
bulgăresc. Drapelul a fost brodat de fiica aces
tuia, Stlllana, în vîrstă de 14 ani, în timpul războiu
lui din 1877—1878. Stindardul a fost confecționat din 
mătase, dispunerea culorilor fiind : alb, verde, roșu. 
Lungimea steagului era de 1,90 m, iar pe fîșia verde 
era brodat cu fir de aur un leu sprijinit pe labele 
dinapoi. Deasupra leului era Înscris cuvîntu! „Bul
garia**. Prima constituție bulgărească, adoptată In 
vechea capitală — Veliko TArnovo — a recunoscut 
acest stindard ca drapel național al Bulgariei.
• „CLOPOTELE DIN PRESBURG* este titlul 

celui de-al doilea volum al Măriei Durickova, tn 
care sînt repovestite multe din legendele despre 
Bratislava (altădată numită Presburg) și Împreju
rimile sale. In 1976 Durickova publica prima sa cu
legere de mituri și povestiri despre acest oraș, 
culegere Intitulată „Regina Dunării". Legendele sînt 
marcate de eroismul luptei vechilor locuitori ai 
acestor pămtnturi împotriva dușmanilor, viața lor, 
obiceiurile și credințele. Intre ele se detașează Isto
riile cu caracter social, precum și cele care au 
In centrul lor mari personalități a căror viață a 
fost legată de frumosul oraș de pe Dunăre : 
W. A. Mozart, K. Jetting, V. Tilgner.
• CITEVA MANIFESTĂRI par a fl un preludiu 

la comemorarea, în decembrie 1981. a unei jumă
tăți de veac de la moartea lui Vincent d'Indy, ma
rele compozitor francez, autor al operei „Fervaal", 
a paginilor simfonice intitulate „Wallenstein**, unul 
din întemeietorii cunoscutei instituții muzicale 
'..Schola Cantorum". Este vorba în primul rînd 
despre o expoziție care descoperă o altă ipostază 
a personalității !ul d'Indy ! desenatorul, acuare
lă tul, autorul unor încîritfitoare tablouri. Alături 
de acestea, expoziția cuprinde portrete, obiecte de 
familie, manuscrise, șerisori. pe de altă parte e 
semnalată înregistrarea unor lucrări aparținînd 
compozitorului („Jour d’£t£ â la montagne", „la 
Foret cnchantăe-, „Tableaux de voyage" înregis
trare realizată recent de orchestra simfonică Pays 
de la Loire, dirijată de Pierre Dervaux.
• „IMAGES ET MAGIE DU CINEMA FRANQAI3- 

se intitulează expoziția deschisă la Paris In strada 
Saint-Martin care trece în revistă vestigii ale celei 
de-a șaptea arte începînd cu aparatul ce dădea ilu
zia mișcării : phenakistiscopul. Sînt expuse aici, 
fotografii șl scene din filme aparținînd iluzionistu
lui și cineastului Georges M^li^s șl ale neuitatului 
comic Max Linder. Lîngă afișe-reclamă din pe
rioada „Les Annies folles", se aflau portrete ne
cunoscute ale lui Jean Renoir, Catherine Hessling 
și ale altora. Slnt prezentate, de asemenea, scriso
rile lui Linder, care îl recomandă pe Abel Gance 
lui Chaplin, cea a scriitorului Antonin Artaud, care 
cere stăruitor o figurație tn ,,Jeanne d'Arc“ sau 
cea a lui Dreyer, care imploră un rol în „Prăbu
șirea Casei Usher**.
• SCRIITORUL francez Alain Gerber, autorul ro

manelor ,.La couleur orange", „Le buffet de la 
fiare" și „Le plaisir des sens", după o susținută ac- 
tivttște ziaristică, publică în editura Robert Laffont 
volumul „Une sorte de bleu". Născut la Belfort, au
torul plasează acțiunea cărții în orașul său natal, 
în timpul ocupației ; eroul, un tînăr de 12 anj, 
atinge in momentul eliberării apogeul unei vieți 
aventuroase. Volumul care povestește viața unul 
cartier și a locuitorilor lui în timpul războiului este 
un imn adus vieții, setei de libertate a oamenilor 
copilăriei și viselor fericite.

SPORT

drumul mare
blemă. Și s-o judecăm liniștit. Din cauza ninsorilor 
căzute, cîna nimeni nu se aștepta, au rămas po 
cimp, neculese. întinse pogoane de ifeclâ, porumb, 
soia etc. studenții șl soidațil, dînd dovadă de un 
înalt devotament patriotic, ajută Intens la strinsul 
și depozitarea în hambare a roadelor, pentru ca 
țara să nu sufere. Imaginați-vâ prin absurd că
acești bravi soldați șl stud eu ți aflați tntr-o zi la 
recoltat, l-ar vedea pe profesorii și pe ofițerii lor 
furînd porumb, soia, sfeclă. Cred că tn clipa aia 
s-ar răsturna lumea eu fundul tn lUfi. Dar. puși la 
adăpostul legilor sportive, un Gh. Ispas (arbitru 
de centru). E. Bisciotti și C. Ghilă (tușiert) hotărăsc 
în terenul de sport, după legile mafiei și ale giolaii
lor om scursura porturilor. Să ne Înțelegem, nu e 
nici o tragedie eă s-a cab ficat pentru sferturile 
Cupei României echipa Steaua, care mi-e dragă șl 
care va tace, tn primăvară, rile fripte tuturor ad- 
versaritor (valoric. Steaua e mat bună decit Uni
versitatea Cluj-Napoca) - rămlne tn picioare, zidită 
ra mlhnlre. revoltă, sictir și frunză albastră între
barea : cine din cei ce conduc județul C.N.E.F.S. îșl 
ba-.e joe de miboane de spectatori 1 Eu 9 știu, dar 
nu-i spun numele, fiindcă, prin legea presei, dom- 
nia^ta mă poate acționa tn judecată, cerîndu-ml 
să produc dovezi că a măsluit rezultatul meciului, 
iar en. săracul de mine, nu pot prezenta decît 
!n timp Urile petrecute tn teren, care nu intră sub 
madenia legu. Șl atunci Îmi pun zăpadă 
ta • bombeul pantofilor (pudră rozalie în 
văgăunile lui ducă-se dracului, scrumbie pe sîrmă, 
pa!ma-n dunga pantalonului și vă întreb (șl pe 
urmă mă iscălesc) : ăsta. Blaclotti (con doppia t și 
eon la portlcipazione straordlnaria) o fl din Calabria 
«au din calabrezii jucîndu-se prin Chicago cu 
pleosc-troac. prr). Pentru că In ceea ce-1 privește pe 
Ispas (bănuiesc că șl pe Ghilă) mutra îl trădează a 
fl un ă'.a sau un ăia. care se descurcă, ceaca-nacs, 
Iar cfnd se-ntunecă de-o amenințare la bunăstarea 
vieții Iul «coate șuriuL și-1 bagă-n burta omului.

Închei aici, convins că suporterii și mal ales con
ducătorii echipei Steaua stnt mult mai indignați 
decit not Să le dăm, ded, cuvîntuL

Fănuș Neagu
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