
CRITERIUL 
VALORII

• ndiscutabil. noua 
Ialitate pe care o 

eclamă actuala 
etapă de dezvoltare 

a țării și care, programatic, 
este înscrisă in programul 
stabilit de cel de al XII-lea 
Congres al partidului, are un 
inalt grad de înclinație și 
asupra creației artistice, mai 
corespunzător aici fiind, de
sigur. termenul . de valoare, 
criteriul plurivalent al aces
teia și. in același timp, forța, 
mobilul intim care o propul
sează pe orbita propriei sale 
ascensiuni. După criteriul 
valorii se organizează de fapt 
însăși conștiința artistică.

Se pune așadar problema 
sincerității receptării care 
este deopotrivă a creatorilor 
și a publicului. Sinceritate 
care nu se exclude demersu
lui critic și, deci, criteriului 
cit mai exact al valorii și in
strumentării critice a aceste
ia. deși, în multe privințe și 
din multe motive, aici se in
terferează și se pot interfera 
și multe poziții contradicto
rii.' subiective. Nu e locul de
taliilor pentru aceasta și nici 
al amintirii unor situații, 
norme sau principii deja cu
noscute. Ceea ce rămine ca o 
permanență de un accentuat 
simt al vieții și realității 
noastre literare, și nu numai 
atit, este insăși această pro
blematică a valorii. Ea inter
vine in toate discuțiile noas
tre șt intervine în chiar aria 
de manifestare a talentului, 
este o ipostază, dacă vreți, a 
chiar operei literare. Și nu 
numai in faza șa finală, spre 
cititor, cind este lansată be
neficiind de instrumentația 
largă a criticii, a revistelor 
literare, ci și in momentul 
inițial, al conceperii și elabo
rării acesteia, devenind — 
de ce nu ? — în cazurile ar
tistice cele mai profunde, 
chiar o problemă de atelier, 
în ce perimetru valoric te 
înscrii, de la ce pornești de 
fapt și in vecinătatea • căror 
alte valori, cu ce acel ceva 
în plus care să facă din cre
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Poem de primăvară
PREMIILE UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Vîrsta sentimentelor
ația ta un fapt artistic 
măsură să te consacre dar 
consacre și o ascendență 
fenomenului literar în gene
ral ? Nu puțini sint cei care 
iși pun astfel de întrebări și 
ingearcă să răspundă prin 
cărțile lor. Nu puțini sint ti
nerii care fac aceasta și 
mulți dintre ei încă de la de
but, ceea ce este un lucru 
îmbucurător și poate fi deci
siv pentru propria lor evolu
ție. Aceasta denotă insă și un 
evident grad de maturitate 
care ține de acum de feno
menul literar însuși și de ex
periența. care, numai în ulti
mii ani, să zicem, a acumu
lat noi altitudini și a produs, 
deloc surpriză, niște cărți 
care se epuizează fulgerător 
de repede și fac o adevărată 
carieră printre cititori.

Argumentele comportă nu
anțe multiple desigur, ceea 
ce este esențial însă și se 
impune de la bun început în 
această situație face tot obi
ectul valorii și implică tot 
Criteriile ' acesteia. Valoare 
care, trebuie s-o spunem fără 
nici o reținere, se definește 
prin ceea ce exprimă și an
gajează ea mai profund în 
conștiința noastră, adică o 
realitate în continuă prefa
cere, o țară, un popor, o is
torie, o condiție a responsa
bilității înseși a omului ca și 
a libertății și independenței 
sale îh intimă sudură cu cea 
a patriei sale cu toată pro
blematica unei construcții 
eroice, fără precedent. Patri- 

' otismul unei asemenea crea
ții este un criteriu- de valoa
re. O opțiune valorică, 
nouă, face corp comun cu în
săși ideea de calitate prin 
care societatea noastră. In 
ansamblul său, și-a propus 
atingerea unul nou nivel de 
progres și civilizație și poate 
să spere cu îndreptățire in 
aceasta, avlnd argumente în 
tot ceea ce inspiră și se edi
fică acum cu cel mai larg și 
mai categoric temei.

Luceafărul

A face totul cind totu-i și-o stea ce ne ară, 
A face totul cind totul inseamnă și toți, 
Mai simțim că e frig, mai vedem că e seară 
Și ni-e și cald uneori precum rouă intre roți, 
Ne mai plingem, mai stăm unii-abrupți ca pe-o 

scară
De tren unde-avem și pârinți și nepoți.

Se mai suie, mai pun unii piatră pe piatră 
Si fac trepte-ntr-un turn de-nvoială, proptit, 
Pe-alții clipa-i răzbună, nu ii lasă la vatră 
Și ii rotește-n strinsoarea ei la infinit ; 
Totu-i raza ce-o dăm, legea-n noi mai curată, 
A face totul cind totu-i și-un crin ce-a-nflorit.

mai suie, mai pun unii piatră pe piatră

w

PARTIDULUI

Muzica ta și severă ți grea libertate 
Tu care-ți ceri să-ți naști piinea in fiecare zi.

A face totul cind totu-i și-un vis pe aproape, 
Și totu-i și scris, parcă, și totu-i ți spus, 
Cite-un sat avem toți ți-un oraț prin pleoape, 
Niște văi care țin berze-albastre pe sus, 
O cimpie ca dulce-nrămată de ape 
Și-un deal lin care-a plins și se sbate nespus.

A face totul cind iotu-i șl-o lacrimă, poate, 
Un armistițiu cu insâți starea noastră de-a fi, 
O piramidă ce-o ținem și-o ducem in spate, 
Cu încordarea sfintă-a unui joc de copii,

Contemplație 
și răscumpărare
Un poet „ci 

Laurențiu, 
înflorește

Shakespeariana
D. R. POPESCU

nuntind în jale, zice 
regele, am luat-o 
de soție pe cumna
ta noastră de ieri, 

azi doamna noastră, după 
îndemnul Cumintelor de bu
năvoie 
le-ati 
Deci : 
castel. 
Hamlet.
Voltimand. Cornelius, genti
lomi și suita, regele le spu
ne că deși tuturor li-e vie in 
suflet amintirea iubitului 
Hamlet, al său frate, si s-ar 
cădea inima tuturor si intreg 
regatul să închine tristeții, 
s-arate-n lume o frunte-ndu- 
rerată — judecata biruind 
simțirea, cu inteleaptă iale 
îl pomenește pe iubitul frate 
mort, dar îndeamnă

„a ne-aminti și de-ale noas
tre, cu o cernită bucurie...".

Și regele continuă : ..deci 
tuturor, aici, vă mulțumim1-. 
Pasămite pentru sfaturile in- 
teleptei lor judecăți de-a o 
lua pe Gertruda părtașă in 
cirmuirea războinicului lor 
stat. Ca si cum. fără îndem
nurile lor el nu se urca pe 
tronul celuitului frate al său 
pe care-1 numește multvitea- 
zul Hamlet, și fără rugămin
tea lor el nu s-ar fi 
nici in patul reginei 
oină ieri cumnata lui. Sfatul 
tării, adică, il 
amenințărilor 
bras cel tinăr 
poi acele țări 
chezășia legii 
si date multvlteazului Ham
let. să ia in miini cirma sta- 
tulili și în brațe pe Gertru
da. ca să întărească Dane
marca....

Hamlet ăel tinăr asistă la 
toată această proslăvire a ta
tălui său de către unchiul 
6ău. aude, motivele nuntii 
mamei sale cu unchiul său 
care sint pur politice, si stra
tegice. si înțelepte, dacă vin 
din înțelepciunea oamenilor 
de vază ai regatului... Ham
let îifcă nu s-a intîlnit cu 
Duhul tatălui său, cind Clau
dius îl roagă să nu se 
împotrivească firii si 'să 
lepede 
liu si 
unghi) 
să afle 
tu ești
proape". Să rămînă în Da
nia. să nu mai plece la stu
dii în Wittemberg. î! roagă 
unchiul ce vrea să fie soco
tit c; un tată...... Rămii aici.
Sub ochii nostri-n tihnă și

sfaturi 
dat cu 
in sala 

unde se
Polonius,

pe care ni 
acest prilej, 
tronului din 
afla regina. 

Laertes.

urcat 
foste

obligă In fata 
lui Fortein- 

de-as lua ina- 
oierdute sub 
de-al său tată

mai
se 

do- 
(la

de-acest zadarnic 
să cugete la el 

ca la un tată. Lumea 
că de ..tronul nostru, 
acela care-i mai a-

O mai frumoasă-a ta, dulce-nchinare și, vie, 
Sacră dreptatea cu care ne aperi mereu, 
A face totul cind totu-i și-o aripâ-acum 

care-nvie,
Și totu-i și-o liniște, pace ca a unui curcubeu, 
A face totul, a-ți spune pe nume și - ție - 
Țară să nu ți se pară nici mult, și nici greu.

A.I. Zăinescu
________________________ /

Poezia Doinej Uricariu formează un 
peisaj senzorial din care se hrăneș
te seducătorul ei discurs liric. Iar 
dorința amplă își află satisfacția o 

dată cu intrarea în legile și ordinea lumii 
înconjurătoare. O bucurie a descoperirii de 
sine prin intermediul existențelor care își 
împărtășesc toate plăcerile destinului comun 
fac din universul acestei poezii locul privile
giat unde cruzimi și purități concură pentru 
a construi o speranță de perfecțiune. în a- 
ventura textului, trăirea nu-și alterează ca
pacitatea reflexivă, fiecare poem însemnînd 
o implicare, dar și o detașare de virtualită- 
țile evenimentului. în volumul Vietăți feri
cite, recent distins cu premiul U.T.C., dar și în 
volumele sale antqpoare (Jugastru sfiala și 
Vindecări), Doina Uricariu dovedește a fi 
același poet dotat cu o sensibilitate inteli
gentă. de excepție, permițindu-i ca, pornind 
de la experiențele cele mai concrete ale rea
lității, să ne aducă in contact direct cu con
textul său subiectiv sub spectrul căruia con
templă existența. în centrul acestei cărți stă

răsfăț. fntiiul sfetnic, vărul, 
fiul nostru..."

Dar lui Hamlet rostul aces
tei lumi i se pare linced. si- 
nvechit. și trist, si de prisos. 
Nici n-a trecut o lună de Ia 
moartea tatălui său si-ntr-o 
desfrânată grabă — cind si o 
fiară fără judecată ar fi je
lit mai mult — mama sa,, 
cu unchiul său s-a măritat : 
Patul de incest stă la baza 
stricăciunii rostului lumii. 
Nu-i bine asta, zice Hamlet, 
si nici nu pocite a se 
cu bine. ..Taci Inimă : 
trebuie să-mi tin gura". De 
ce trebuie Hamlet să-si 
gura ? încă nu cunoaște 
za mortii tatălui său. 
nu știe nimic precis... 
ceva e plin de rușine, lumea 
e o grădină neplivită. stănî- 
nită de soiuri inculte si de 
rind dacă nici în două luni 
un rege atit de vrednic ce 
nu lăsa de chipul mamei sale 
nici vintul să se atingă este 
înlocuit în patul mamei sale 
de un satir ! Hamlet ar vrea 
mai bine carnea lui virtoasă 
să se topească si să se 
facă in rouă ! Dar asa

sfirsi 
că

tină 
cau- 
încă 
Dar

ore- 
ceva

Continuare in pag. a

CONFABULE

Un poet „cu inima de seară" este Dan 
Laurențiu, a cărui „stare de grație" 
înflorește întotdeauna crepuscular. 
Trăirile sale vesperale sint emanații 

ale unei sensibilități poetice aflate la polul opus 
solarității la care aspiră alți poați. Dan Lauren
țiu își trăiește reveriile pe fondul unei gindiri 
filozofice proprii, dar și pe acela al unui tempe
rament liric predispus izolării. Pentru o aseme
nea structură, soarele este „faute Eclatante", 
„lumina feroce a soarelui" este prea crudă. Iată 

de ce retragerea sau aspirația retragerii in um
bra peșterii este tendință deseori manifestată, 
iar „Poetul doplindu-și peștera crepusculară" o 
imagine semnificativă pentru una din ipostazele 
eului poetic.

Pentru Dan Laurențiu ceasul crepusculului 
este vremea unei împliniri interioare a eflores
centei spirituale : „fericit este sufletul meu / 
scufundat în tăcere și așteptare / stau singur și 
ascult amurgul / cucerindu-mă ca pe o cetate 
părăsită".

Solaritatea inhibă prin exces, vesperalul, dim
potrivă, este condiția ideală a afirmării subtile
lor energii sufletești, in proiecție interioară : 
„Să fie vremea pe inserate / încet să te întorci 
pe drumul curat / al vieții tale cu un înger de 
mină / să fie vremea pe inserate I (...) și deo
dată albastrul tău ciine / adulmecind primăvara / 
să-și aducă aminte că a fost lup".

Cele mai pure acorduri ale vibrației poetice a 
lui Dan Laurențiu se nasc in ceasul amurgului, 
cind trăirea este deplină, sufletul se dilată, ima- 

1 ginea atinge sublimul.
„Inima de seară" a poetului isi confruntă une

ori palpitul cu acela al unui alt poet european 
vesperal. Georg Trakl. abanclonindu-se unui sen
timent inefabil : ..Aripa sărată a nonții de pri
măvară / îl duce in zbor pe cel care-și uită / fe
meia in casă și cade / pe cîmnul alergind spre 
rezonante verzi / și fumul dulce arcuindu-se / 
din pieptul ,arilor și penaților / nici astăzi nu va 
fi copleșitor".

Trăirea crepusculară singularizează in chip 
definitor ființa poetică a lui Dan Laurențiu. 
Amurgul nu este numai ceasul cel mai prielnic 
sufletului, dar și starea de melancolie nostalgică, 
asociată cu un anume sentiment al extincției.

Starea crepusculară țese vraja viziunilor poc-’ 
tice suave, diafane, in care isi plimbă conturul 
himerele lumii interioare ; vibrația lirică elegi
acă șe transpune vizual, cu rezonante emo-m- 
nale de o rară subtilitate si de o inegalabilă 
elegantă.

Dan Laurențiu este un poet livresc, al cărui 
univers se constituie stilizat și ceremonios in 
atmosfera vesperală, in care se oficiază tainice 
șl triste ritualuri. Poezia sa este adesea lamen
tație discretă, desfăsurînd un imagism preț:os. 
Emoț'a acestei poezii este răsfrângere a încăr
căturii meditative și a forței de t-arisnunere re
flex feeric și secund al umif fond gnostic care

Sultana Craia
Continuare in pag. a 7-a

acest număr : 0 Cronica literară O Po- 
Nicolae Dan Fruntelată ■ Dintre sute de 
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Fluturele
n fluturaș, abia născut, zbura 

floare In floare bâtindu-și 
iși bat păpușile 

_ frumos colorat, 
plutea cu grație, ca „o petală luată de 
vint", ținindu-șt trompa lungă cu care 
ajungea la nectar invirtltă In spirală, pe 
spate. Sărea in aer ca o rază de soare 
lovită de oglindă. Iepurașii, care nu se 
mai săturau să-l privească, căzuseră pe 
burtă, cu gurile căscate.

— Minune, zicea unul.
— Splendoare, țipa altul.
Așa ceva nu mal văzuseră, e drept 

erau șl foarte tineri, abia învățaseră să 
deosebească varza de morcov șl vulpea 
de uliu, „urmele corăbiei pe mare de 
urmele șarpelui pe piatră" etc. Unul 
dintre el chiar se înamora de ideala 
ființă, „frumoasă, ușoară. duclndu^și 
traiul numai Intre flori, în lumina și 
căldura soarelui" ,fără nici să bănuiască 
măcar că „din păcate, din ouăle depuse 
de iluturoaică ies omizile... cu totul 
deosebite ca viață de părinții lor. Ele 
n-au alta de . făcut decit să mănlnce. 
fiind ierbivore, atacă plantele ; ie dis
trug frunzele de rămln numai . beldii". 
Zdupăla după fluturaș dlndu-și Ochișorii 
peste cap ori de cite ori credea că este 
privit, alcătuind mici oftaturi și mărun
te spasme ale pieptului. De aceea, siă-

din 1
aripile cum 
genele. Era

blse foarte piuit, începuse chiar să cadă 
pe o parte șl pe alta, ca o plnză de 
volă bătută de un vînt lateral, nu mat 
vorbea cu nimeni, nu mal mînca șl nu 
mal bea, murea ca o casă părăsită de 
stăptn. Părinții lui, prietenii familiei nu 
mal știau ce să facă, In afară de vaiete. 
De văltat se văltau foarte frumos, tare 
șj convingător.

— Vai, val, val.
Țipetele lor Insă nu-I tulburau pe flu- 

turaș care zbura, cum am spus, tot din 
floare In floare, urmat de bietul iepuraș 
Înamorat. Nici chiar aducerea soției Ie
purașului cu copiii de glt șl de mină nTi 
a Întrerupt această sălbatică tortură. Ci 
numai epuizarea, Iepurașul nemaiputind 
să se ridice de sub o crenguță de zmeu
ră. Zăcea cu capul întins pe o lăbuță, 
lncerclnd să-și privească pentru ultima 
oară visul, cind... si» ochii lui se petrecu 
minunea prefacerii unei omizi intr-un 
fluturaș la fel de frumos. Văzind asta, 
cu scirbă, se ridică anevoie și, clătlnin- 
du-se, se întoarse la al săi, nu înainte 
de a-I fi ascultat pe bursuc cum îl des- 
clntă : „Dacă fluturele este simbolul 
dragostei, al vieții fără grijă. brutala 
nevoie de toate zilele, lupta pentru hra
nă e reprezentată prin omidă".

Iulian Neacșu

„Primăvara" — gravură dt Marcel Oiinescu

Glose 
moromețiene

II

3. Salcimul Însuși reprezintă pentru Moromcte 
cele trei lucruri esențiale: loturile de pămint 
care-i dau dreptul (disponibilitatea) de a face po
litică, apoi invidia vecinului și al treilea min- 
dria lui Moromete. arborele falnic fiind printre 
ceilalți copaci egalul lui intre oamenii strinși pe 
poiana lui Iocan. Cind se gindește să-1 taie, stă- 
pinul familiei își formulează aceleași trei postu
late: „După incă o ploaie aceste uluci o să-și rin- 
iească dinții negri spre casă" (p. 77) — situația 
lui socială, perimetrul proprietății, prestanța in
tre vecini; imagine mixtă, vegetală și animală, 
„ulucile" care-și „rinjesc dinții negri spre casă" 
amintesc de rinjetul cailor sugerind începutul 
unui proces de degradare. încă o dată, discutin- 
du-și situația socială — prevalentă in sistemul 
etic moromețian. intrucit nici către politică nu se 
îndreaptă in mod real (deși are talent și este 
ademenit adesea de către Aristide), nici către 
familie — apare preferința pentru imagini din 
regnul animal. După situația „ulucilor" Moro
mete se gindește imediat la discuțiile din parla
ment: „Domnule, ce discută ei in parlament, ex
clamă deodată enervat ultindu-și talpa desculță 
peste firul de porumb. Ce inseamnă situația 
asta? se supără el. Păi dumneata nu-ți dai sea
ma că toată omenirea stă cu ochii pe tine să 
vadă ce faci?!!" (p. 77). „Toată omenirea" in
seamnă toți țăranii care sint interesați de prețul 
cerealelor, avind îp vedere că se anunță un an 
bogat șl statul poate pretinde impozite mai mari, 
poate schimba prețurile (cerealele sint fundalul 
discuțiilor politice, în timp ce se gindește la 
„parlament" Moromete stă „cu talpa desculță 
peste firul de porumb"). Situația familială în
cheie ordinea raționamentelor: „A dat ploaie! 
constată apoi, la sfirșit, cu un glas cu totul 
schimbat ca și cind ar fi vorbit alt om..." — so
cotelile pe care și le face in privința bugetului 
familiei. Situația familiei are aceeași poziție in 
scara valorică — „constată apoi, la sfirșit" (la 
Catrina Moromete ea este pe primul loc tot
deauna). Numai primele două trepte — situația 
socială și cea politică — s-au schimbat față de 
punctul de vedere din poiana lui locan, din- 
du-se prioritate celei sociale — gardul — toc
mai pentru că mîndria personală, „bucuria de a 
se lăsa in voia firii sale", prevalează in gestul tă
ierii salcâmului — ambiția de a avea un gard 
nou, de a-și învăța copiii pe propria lor piele 
să nu se avînte în comerț (vezi socotelile scep
tice pe care și le face în privința cîștigului lui 
Achim la București, vezi cum i-a trimis la munte 
cu griu anticipind eșecul). Sacrificiul salcimului 
se petrece simbolic în duminica de Rusalii, dis 
de dimineață, între o ploaie caldă și un exerci
țiu premiHtar la care se succed sacadat răspun
surile „Prezent!", „Lipsă!" Pe fundalul scenei se 
desfășoară un ritual popular de cinstire a morți- 
lor: „Vaierul cimitirului răzbătea acum printre

Nicolae C. Georgescu
Continuare in pag. a 6-a

Ecoul
cel obștesc

Lui GOGA
De cite ori imi amintesc 
de incă urgisitul mire 
de metafizică jelire 
pentru trecutul românesc, 

mă luminez. Și-nmârmuresc 
cind pietrele din cimitire 
in setea de dezmărginire 
tresar, învie și-l cinstesc 

in felul lor dumnezeiesc, 
cu o blindețe peste fire 
incit ecoul cel obștesc 
al cintului de pătimire 
și stele din cer — vorbesc 
despre Poet și nemurire.

Gheorghe Pituț

ll'RNAL DE POET

Clopotele 
lui Bartok

ît de mult este Bartok și al nostru, 
Ccît de adine a fost atins sufletul 

său de muzica ancestrală a Mara
mureșului am aflat-o intr-o dimi

neață de vară la Surdești. ascultind bătaia 
de sărbătoare a clopotelor acestui turn de 
lemn ce curge in slavă in ritmica aceea a 
inimii și a sufletului atins de dorul ascen
siunii nesfirșite. bătaie in rotocoale si umbre 
penetrind vămile ea și aripile cherubilor de 
pe miazănoaptea Suceviței, bătaie cosmică 
ce vine de dincolo de timp și spațiu, cade ca 
fructul de foc pe creanga de aur. bătaia cea 
de pe urmă și dinții pe care maramureșenii 
au cules-o și au păstrat-o din vremi imemo
rabile in cintările lor nemuritoare in acea 
Horea Lungă in melosul primordial pe care 
savanții il aud cutremurător în acest sat 
ancestral printre cele mai fericite de pe Pă
mint care este satul Maramureșului. Bartăk 
l-a cules acest melos, s-a pătruns de acea 
bătaie a bronzului clopotelor pe care a stră- 
mutat-o întreagă în opera lui Pe care o re
cunoști de departe si din aproape prin vestita 
lui carte asupra „Muzicii populare a Români
lor din Maramureș" tipărită la Miinchen în 
limba germană in anul 1923.

Sărbătorindu-1 De Bartok, sărbătorim și acel 
melos de uriașă forță ce stă la temelia doru
lui nostru după cele nepieritoare atit de 
fierbinte păstrat pînă astăzi in sufletul Mara
mureșului.

loan Alexandru

copilăria ființei, a lucrurilor, a sufletului În
suși, clipa revelatorie în care materia iși pă
răsește comoditatea formelor amorfe, optind 
pentru neliniștita Istorie a viului („O suflet 
ce copil te-arăți / nădăjduind s-adugi obrazul 
lumilor spre tine, / întinzi o mină și pe vir- 
furi te ridici /și bilbii numele minunilor pu
ține / și nu ajungi, te-nalți pe cărămizi, / te 
cațeri ori rîvnești, lovind c-o piatră. / mărul 
aprins ca felinarul intre crengi, / ținindu-și 
viermele ca pe-o feștilă moartă" — O suflet 
ce copil te-arăți). Astfel, pentru Doina Uri
cariu nu Invenția și imaginarul sint revelato
rii, ci descoperirea și dezvăluirea intimplării 
comune din care iau naștere esențele defi
nitorii ale umanului. Obsesii și realități pal
pabile locuiesc împreună definind exact spa
țiul de manifestare al istoriei individului, că
reia doar luciditatea îi poale preciza căile de 
urmat pentru a"Și impune speranțele și a-și 
domina suferințele șl îndoielile („Și cum iți 
povesteam / un vis înălțat pînă la suprafața 
țreziej / dezvăluindu-ți îngrămădirea de lu
cruri văzute aevea / și cum din nou zăream 
pămintul, / vrajba, nisipul din somn aduna
te / șl aduse încet către tine ca să le poți lo
cui" — Ostrovul).

Dincolo de calmul șl seninătatea care se 
degajă copleșitor din aceste poeme, dincolo 
de amestecul nediferențiat de sensibilitate și 
Inteligență, remarcăm libertatea artistului de 
a investiga o psihologie a comDortamentului, 
specifică virstei ce descoperă lumea prin sim
țuri, o estetică a gestului obișnuit („De la 
tine la îngustul hotar ■ faci numai un pas ne
văzut, / o piruetă ciudată / ca și cum piciorul 
s-ar poticni / și trupul ar cădea in lumea 
cealaltă. // și numai astfel cerul gurii ar de
veni / îmblinzitor de cuvinte / „bici", ..bucă
țică de zahăr", „repetă !" / iar ochiul mai 
mult decit aduceri aminte / „Tu ești și nu 
ești" se aude / o hulpavă visare- mușca din 
lucruri / conturele clare “ — îngustul hotar 
imaginar). Aici, hotarul dintre infățișarea 
umană și ceea ce 1 se poate substitui nu mai

Andrei Roman
Continuare în pag. a 7-a

CRONICA EDIȚIILOR

Scrisori
către loan Bianu <n>

tudor Vianu il caracteriza Pe Ioan 
Jianu ca ne „un exemplar uman 
Jilduitor pentru ceea ce poate ob- 
,ine. in orice domeniu al activității 

publice, sinteza patriotismului, a pregătirii de 
specialitate și a conștiinței datoriei".

Intr-adevăr, unora le este menit să reali
zeze ipostaza gindului încremenit, aceștia 
sint poeții neamului, altora li s-a ursit, mai 
modest, să ridice ziduri de tărie. loan Bianu 
face parte din a doua categorie, el avind or
goliul ctitorilor care, ridicind mănăstirile pa 
spezele și intru viziunea lor, aoia dacă vor 
să-și lase numele scrijelat în piatra opacă 
din pronaos.- Jertfa acestora, văzută peste 
timp, dă sensurile unei continuități si ridică 
fie oamenii din vremuri la semnificația unor 
piedestale.

Iată că prin cetirea acestui solid corpus de 
corespondență figura lui Ioan Bianu capătă 
tente și linii întregitoare, imaginea lui de
vine un tablou pe care-1 poți valorifica și 
mai de departe, ca efigie, dar și mai de din 
aproape, la-amănunt dătător de sens, omul 
in lucrările lui diurne. Iarăși trebuie să spun 
că această personalitate se pretează Prin ex
celență la monografie dar și la personaj de 
roman...

în prefața ce însoțește volumul întil. Ma- 
rieta și Petre Croicu dau o ..clasificare" a 
variatelor cunoștințe și preocupări ale lui 
Bianu, așa cum reies ele din această cores
pondență. între acestea, marile acțiuni de 
cercetări in bibliotecile și arhivele străine și 
de adunare a documentelor atingătoare de 
istoria și cultura românilor găsesc in Bianu 
un sprijinitor nedezmințit, într-o primă etapă 
asemenea cercetări au fost intreDrinse de 
Tocilescu. N. Densușianu. Odobescu. Hasdeu 
și de insuși Bianu. Ele au fost continuate apoi 
de mulți alții, de pildă de loan Bogdan, care 
avea să refacă o parte din „itinerarul" lui 
Bianu. Scrisorile dau seamă despre etapele 
acestor investigații, adresanții il țin la zi ne 
bibliotecarul Academiei cu ultimele descope
riri. ii cer sfatul cum să facă să parvină ele 
in țară, ii cer fondurile necesare. Bianu a 
fost taxat nu o dată de ..ardelean zgircit". Era 
doar un gospodar înțelept. îl interesa ca 
acela trimis in ..misie" să nu facă un voiaj 
de plăcere, ci operă de folos național. Cind 
rapoartele, căci multe dintre aceste scrisori 
nu sint altceva decit niște rapoarte de acti
vitate. dovedeau scrupulozitatea emitentului, 
„zgîrcitul" loan Bianu făcea toi posibilul și 
ii trimitea fondurile necesare. Trimitea, din 
depozitul de tipărituri al Academiei, cărți 
pentru personalitățile cu care solul intrase in 
relații, li se adresa el însuși, le făcea invitații 
de a vizita tara, intr-un cuvînt. făcea totul 
pentru a întoarce în ’ folosul Academiei 
Române fie și un neînsemnat beneficiu. Po- 
liHca lui fată de donatorii Academiei răs- 
fringe. de asemenea, o mare știință a rela
țiilor culturale. Biblioteca Academiei posedă 
muTime de cărți si docume-itn cărnre dacă 
li s-ar face istoricul achiziției, dacă s-ar 
dezvălui strategia si tactica Pe care Bianu si 
..coresisondenții" săi le-au risipit pentru a le 
aduna in acest for. ne-am trezi cu adevărate 
povestiri din care nu lipsește suspansul.

Aspectele politice Pe care le evidențiază 
această corespondență sint. iarăși, de o mare 
complexitate și ele pretind analiza istoricului 
de specialitate. E destul să pomenim aici că 
Bianu a corespondat cu anroaăe mai toti 
memorandiștii ardeleni Si că a știut în bună

Gheorghe Suciu
Continuare in pag. a 7-a



cronIca lIterarA

PAUL
CORNEA: 
«Regula 
•jocului»

dintre universitarii noștri de așa-zisă 
formulă „germanică", unicul care a 
mal supraviețuit in mediul filologic 
pare a fi Paul Comea : aer distant, 

prestanță, erudiție, intr-un cuvînt, meticulozi
tate de savant care din principiu repudiază im
provizația superficială si artistă. Paul Cornea 
este un sociolog al literaturii, unicul cu pre
gătire serioasă in această disciplină, elastic to
tuși in examenul faptului concret, pus la punct 
bibliografic si. în fond, ant in orice moment să 
dea judecăți nu fără interes asupra literaturii 
române. în baza perspectivei pe care sl-a pro
pus-o. Notorietatea Iui în mediile culturale nu 
provine totuși din cantitate sl e de mirare că 
Paul Cornea nu a dat incă un număr mai În
semnat de contribuții personale : ceea ce există 
este totuși esențial. El a editat texte si a dez
gropat „documente si manuscrise literare", a 
dat (în colaborare) o schiță a „gîndirii româ
nești In epoca pașoptistă" sub o formă antolo
gică. s-a ocupat de „conceptul de Istorie lite
rară in cultura românească" și de. cum s-ar zice, 
„fortuna" critică a lui Ion Heliade Rădulescu. 
Studiile personale sînt în număr de cinci, in
tre care două sînt fundamentale. Impresionante 
cantitativ și venind cu ipoteze temeinice nu o 
dată absolut inedite: „Originile romantismului 
românesc" (1972) și „Oamenii începutului de 
drum" (1975). în critica românească Paul Cornea 
11 reprezintă pe specialistul cel mai însemnat în 
romantism si in nasootism. erudit într-un grad 
superlativ, cu „viziune" globală și ochi expert.

Am menționat două volume — baza lor este 
sociologică, fără a conține derît rareori frag
mente de ordin teoretic asuora metodei. Teo
rie este Insă în „Regula jocului" (1980). care ii 
reprezintă deocamdată pe critic în aspectul ideo
logic si divulgă o sumă de noțiuni ne care el 
Ie utilizase pină acum în chin analitic fără a 
le unifica într-o schiță de sistem. Mă grăbesc 
să observ că asemenea sforțări sistematice sînt 
puttne (cite ceva ne-au dat C. Crisan. Al. Dutu. 
L. Volovid) și în nici un caz de amploarea ace
leia a lui Paul Cornea care, deși cuprinde stu
dii heterogene si concenute la distantă crono
logică. este emerită în felul ei.

Autorul nici nu putea proceda altfel si a fost 
probabil obligat să dea o sinteză în mers : În
țeleg că „Regula jocului" e un moment din- 
tr-un proces propriu de clarificare si reprezin
tă un semnal initial. Din acest unghi, meritul 
acestei fie si culegeri de comunicări este, prin 
raport la mediu, incontestabil, căci în ciuda unei 
impresii grăbite critica românească nu are so
ciologi. Ceea ce a rămas din școala lui D. Guști 
nu intră in discuție (cu excentia lui Tr. Herseni 
nu s-a ocupat nimeni de literatură), documen
tele criticii imediat postbelice sînt sociologism 
nu sociologie și. in general, impresia comună 
ar fl că a face sociologie e totuna cu a inter
preta mecanicist raportul factorului estetic cu 
mediul, a nega „autonomia esteticului" și altele 
de acest /el.. îp realitate., „șociotocia literaturii" 
este 6 metodă elastică, si modernă (Goldmyin 
si Escarpit nu sînt bdboleV). cu limite, neîn
doios. aplicabilă totuși cu deplină îndreptățire 
In conditiunile unei investigații fără dogmă, pre
cum explică, de altfel, si Paul Comea In „pre
fața" lui. A face „sociologia literaturii" este a 
deduce analiza „versantului colectiv", „catego
rial si istorist". a stabili relatiunea „literarului" 
cu „socialul" dintr-o perspectivă relativistă și 
„parțială", cu obligația. în principiu a „colabo
rării". Creația însăși ar fi un „joc regulat", si 
o sublimare a libertății într-o normă multiplă 
(limbă, destinatar etc.). întrucit domeniul obiec
tiv nu este acum clarificat rezultă că intîia miș- 1 
care teoretică a unui sociolog este de a deduce 
„statutul sociologiei literaturii" in accepțiunea 
proprie.

Această fază este si aici, constituind obiec
tul citorva studii, impresionante bibliografic, cu 
aspect de tablou critic. în chinul aceluia al lui 
J. P. Strelka. Clasificarea „trifazică" (Warren— 
Vellek), interdlsciplinară (Escarpit). negatiunea 
lor sceptică (a lui Gr. Pagliano-Ungari) — aces
tea sint rezumate corect de Paul Cornea. în 
Ideea că un răspuns unic este deocamdată cu 
neputință de dat. între metodă și materie pare ' 
a fl aci o contradicție practic irezolvabilă sub 
raport epistemologic, avînd a face dacă nu cu 
o „sociologie" sau cu „sociologii ale literaturii", 
cu un „cîmp sociologic" (aceasta e propunerea 
adoptată de autorul român), rămînind a clarifi
ca termenii. în fond esențiali, de ordin practic 
precum : raționalizarea examenului, specificiza- 
rea operei, concepția estetică a raportului bio- 
grafie-creatie. accentul. în fine, asupra „lecto
rului implicit sau virtual".

Dacă pe această treaptă nu este limpede cu 
cine votează autorul, cu mult mai bine obser
văm metoda lui în cinci „confruntări", de for
mulă polemică pe tema succesului literar, con
cordantei. „influentei" și a „paradigmelor" sale, 
a „periodizării" si a „valorii" în raport cu „mo
delul semantic global". Aici simțul sistematic șl 
meticulos dă efecte remarcabile căci Paul Cor
nea nu combate cu nimic spectaculos în ma
șinăria lui de expertiză teoretică, pornită cu 
rotiri lente si tacticoase, ca o piatră grea de 
moară. El expune felurite păreri, cu cite o ad- 
notatie scurtă întotdeauna la tintă. deducind o 
ipoteză proprie care izbește prin răceala logi
că și mai puțin prin talentul speculativ (Paul 
Comea e in expozitiune congener cu Al. Pa- 
leologu. fiind complet opus în umoarea criti
că. aci de genul flegmatic). In momentul descrip
tiv și în sfîrșit in deducție, criticul operează ca 
un romancier polițist. Ipotezele finale sint de
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MIHAI
CANTUNIARI:

«Nova»

|2
Cu cel de-al patrulea volum de versuri,

NOVA. Mihai Cantuniari iși întregeș
te un original spațiu liric, unde ideea 
poetică substanțială și elevata concep

ție artistică sînt ritmate de o elegantă frazare 
poetică. Dar această echilibrată și armonioasă 
formulă estetică nu este rodul unei manifestări 
spontanee, Mihal Cantuniari fiind un cerebral ce 
se construiește pe sine, și nici al unui dat ori
ginar, ci rodul evoluției unei lucide conștiințe

aceea Întotdeauna atractive. „Succesul literar", 
de exemplu, s-ar produce in două etape, succe
sive șl legate prin „mediatori" (J. Stoetzel). mai 
rar aceștia fiind criticii literari. întîiul moment 
e „fluxul de opinie", care se preface sub pre
siunea factorilor „autoritari" din mediul public 
(care nu au nimic institutional) în „audientă". 
Criticul observă, așadar, că nu se pot deduce 
mecanisme ale succesului cu baza In operă ci 
in receDtor. ceea ce este adevărat. Mai depar
te. sînt stabilite „comportamentele succesuale" 
care ar fi „participative" (cu sursa în transfer, 
compensație), „estetice" (la cititorul cult), „lu- 
dice" (din plăcere), și „utilitare" (din obligație). 
Adaug aci comportamentul „mitologic" atunci 
cînd reacția „masei" la „mediator" este atit de 
rapidă si mecanică incit elimină orice putință 
de opțiune personală, rezultată din raționament 
propriu.

In fine, „audienta" ar fl dictată pe două ca
nale : „concepția despre lume a grupului social" 
sl „competenta sa conotativă" (adică, explică au
torul. „rezerva paradigmatică de sensuri afec
tive si simbolic-imagistice in funcție de care 
se interpretează discursul literaturii" (pg. 90). 
Aceasta ar fi. în fond, unitatea de cadru aper
ceptiv. sugerată și de Escarpit. prin „sintonia" 
generațiilor, insă meritul lui Paul Cornea este 
de a fi creat un fel de definiție. în limbai teh
nic. care înglobează materia In chestiune. Alte 
studii au un obiect comparatist, căci tratează 
despre „concordantă" (o noțiune creată de Paul 
Cornea). despre „Influente", despre „periodiza
re". Deplin excitant este examenul „conceptu
lui de influentă", care ar avea în vedere la o 
privire sumară „expansiunea influențelor" („la 
fortune") geneza influentelor si rezultatele crea
toare. Acestea sînt combătute în urmarea ideii 
că opera ori creatorul nu „influențează" meca
nic. ci creează un „cimp de incitație intelec
tuală" (noțiunea de „cimp" e preferată de au
tor. căci oare a împăca efectul concret cu ori
ginea inclasabilă). „Geneza" influentelor provi
ne. zice Paul Comea. din „concordanta", din 
„unitatea antropologică a formelor imaginaru
lui". dintr-un sol de „invarianti". așa cum i-a 
descris Etiemble. observație care nu e fără ade
văr cu mențiunea că „geneza" nu e termenul 
potrivit. întrucit desemnează un moment si nu. 
așa cum ar fi fost indicat, virtualitătlle stimu
latoare. La acest studiu există si un „post-scrip- 
tum". care merită comentat, bizuit ne un sinop
tic al lui Ulrich Weisstein (din ..Influences and 
Parallels") în principiu foarte bun. Paul Cor
nea il salută și completează ici și colo, insă 
tabloului ii trebuie o clarificare. între două li
teraturi. „influențele" pornesc, in accepțiunea 
mea. de la un mediu comun antropologic, apoi 
iau aspect etnic ori lingvistic (dacă ele repre
zintă o arie reductibilă, precum ar fl literatu
rile romanice (origine comună a două limbi sti
mulează „influentele"). In al treilea rind. în 
baza acestor simotome care favorizează „influen
ta" se produc fenomene de ordin social (cir
culație de valori) ori uman (relații literare bio
grafice). care adaugă o tinctură în plus fa 
porturilor Inițiale: în urmarea acestei „comu
nități" amorfe, literaturile puse în comparație 
se pot influenta „sincronic" (cu origine „terță") 
precum ar fi in cadrul unor curente literare, 
(au sursa In ambele cazuri exterioară), „conver
gent" — în situația cînd ajung în chip auto
nom la rezolvări estetice similare — ori „acci
dental" — dacă intre cronologiile lor interioa
re există deosebiri mari in durată. Vin la rind. 
„influentele „tehnice" (traduceri, imitații etc.), 
care țin de mecanismul „consumist" al litera
turii și. în fine, „influentele endogene", inte- 
legind prin aceasta cristalizarea unor mitologii, 
cu origine externă și conștientizată de abia In 
terenul secund, care recenzează influenta activ, 
urmind legile compensației (absenta unui mo
del într-o literatură atrage in chin necesar cris
talizarea lui ulterioară cu elemente amorfe exo
gene). Aceste etape, deduse din fenomenal, nu 
se află in realitate în succesiune obligatorie ci 
pot coexista în felurite proporții, ceea ce nu 
Împiedică totuși reducerea lor. din trebuințe sis
tematice. la un aspect schematic. Observ că ipo
teza mea se îndepărtează de aceea a lui U. Weis
stein, însă nu și de supozițiile emise de Paul 
Cornea : -in cazul unui proces incitativ auten
tic. al unei relații efective de transfer, supozi
ția mea e că intre „emitent" și „receptor" tre
buie să existe un anumit tip de „concordanță"» 
(pag. 107).

Cel puțin două studii sînt aici excelente, 
întîiul care deduce „Originea și funcționa
rea unui mit literar. Cazul Alecsandri" și 
al doilea asupra „Constituirii unul gen" (e vorba 
de romanul românesc). Cunoașterea epocii este 
aici hotăritoare si autorul pare, de aceea, a 
proceda precum L. Goldmann. verificînd de-abia 
in al doilea rind cu mijloace statistice și „teh
nice" o intuiție pe care a emis-o initial. în cu
noscător. Oricum ar fi. rezultatul e verosimil 
si aduce mereu o trăsătură inedită, o perspec
tivă nouă, un pigment fără de care istoria li
terară. eourată de factorul uman viu. ar deveni 
simplă bibliografie, iar cercetătorul — un ar
hivar.

„Regula jocului" pare, în fine, a sugera 
mai mult decit spune explicit, ceea ce 
nu e totuși o dovadă de inaptitudine, ct. dim
potrivă. o precipitare barocă si integratoare a 
„omului începutului de drum", căci in socio
logia literaturii, la noi. Paul Cornea este un 
astfel de inițiator.

Artur Silvestri

poetice al cărei drum merită a fi schițat. Cartea 
de debut, intitulată simplu Poezii (1977) relevă 
In fond, o ars poetica destul de ambițioasă, in 
linia ermetismului barbian. Poemele, impecabi
le sub aspect formal, epurate de impuritățile de 
limbaj, degajă o atmosferă de vag mister dar 
și o senzație de livresc și artificios .

Un discurs liric criptic ascunde un eu 
vulnerabil, de o sensibilitate excesivă, con
sumată Intr-o așteptare tainică, fără obiect, 

Învăluită intr-o tristețe nedefinită. Dar o primej
die fără chip, o amenințare nebănuită, nu mal 
puțin reală, totuși tulbură fără a provoca însă 
traume, starea de visare și fragil calm, totul 
rezolvîndu-se șl în același timp obscurizîndu-se, 
într-un prețios mister. „Un mesager părelnic, 
gonaci tăcut ca burii, / cu vraja-ntregii ființe 
cuprinsă-n amintire, / tărimuri risipit-a să mi 
te dea de știre / / l-am găzduit sfielnic, l-am 
omenit apoi, / cu fragede merinde i-am îndesat 
coburii / Din crucea porții, iată, privește înapoi 
/ cu numele de taină lipit in colțul gurii" (Tăcut 
ca furii).

Aceeași senzație rafinat crepusculară ne-o 
transmit și poemele din volumul Ultramar 
(1978). Ele instaurează un peisaj estetic in care 
impresiile, stările sufletești, sentimentele și 
evenimentele sint trecute prin filtrele succesive 
ale expresiei poetice pină la a deveni, simple 
reflexe in oglindă ale faptului inițial. Poetica 
simbolismului tirziu, subtil și gratuit joc de 
nuanțe și lumini, precum și lecția barbiană a 
„jocului secund", organic asimilate, se întrevăd 
in filigran, in strofe cizelate ca acelea din 
poezia Himere. Nu ar fi fost poate lipsită 
de interes și o abordare, prin prisma ter
menilor grațiosului baroc, concetti și agudezza la 
care însuși autorul face Ia un moment dat alu
zie : „Vă trimit din Alicanta / poate ultima 
scrisoare / (...) // Raze de întunecime / — dan
sul pintecului maur / Colbuit vin din mulțime. 
/ Plec spre Secolul de Aur". (Ultima scrisoare), 
însă din unghiul preferat deocamdată, de noi, 
apreciem decupajul fin al imaginilor, sintaxa lor 
pură, dusă uneori la virtuozitate in Ultramar, 
fără a uita totuși să subliniem și efectul con
trar, impresia de uniformitate și devitalizare pe 
care o produc asupra receptorului. Poemele sale 
din această fază emană, asemenea ochilor de 
pisică în noapte, o lumină strălucitoare, fosfo
rescentă, dar lipsită de căldură și profunzime. 
Dar textele din Plante carnivore aduc cu ele o 
binevenită deschidere tematică și o necesară 
primenire în substanța limbajului poetic. Vagul 
misterios și neliniștitor. atitudinile și stările 
crepusculare, „fin de șiecle", erosul ceremonios 
și eteric, adică, toate motivele anterioare, fără 
a fi complet abandonate, se estompează în fața 
percepției directe a realului și a expresiei sale 
mai viguroase. Cuvintele, altădată semne trans
parente și distante ale modelului prim, s-au ra
dicalizat, intervenind activ în existent, trans- 
formîndu-se in adevărate „plante carnivore" ce 
devoră cu plăcere, materia palpabilă, concretă, 
lăsîndu-se la rîndul lor invadate, „cotropite", 
Înconjurate de prezenta lucrurilor, de fluxul 
proteiform al vieții. „Și tată, vine un ceas de 
adevăruri. Cînd / prezentul cotropește : un miez 
ce se oferă / Acolo, in gheara miracolului, blind 
/ mă-ntimpină sămînta incovoiată-n sferă". 
Aceasta este și trama amplului poem Cele nouă 
asedii, ceea ce înseamnă tot atîtea încercări șl 
demersuri ale spiritului de a Înțelege și epuiza 
semnificațiile realității. Și dacă gno^a in „asal
turi" propusă de poet („Scriu dintr-un post 
avansat al vieții") se dovedește în final iluzo
rie. fiecare din cele nouă chei ale cunoașterii 
sfărîmîndu-se în fața, frumos paradox poetic, 
„durei limpezimi" a sensurilor, rămîn exemplare 
gestul și curajul înfruntării tragicului existen
ței. Figurile limbajului răspund, ca să 
nu spun exprimă (cuvînt ce ar provoca 
oroare și „furoare" teoreticienilor de tip „tel- 
quelist") acestei noi situații conflictuale și dacă 
am tace inventarul cuvintelor, sintagmelor sem- 
nlficante și le-am grupa îfl cîmpuri semantice, 
vom observa că predomină semnele desemnmd 
forța, greutatea, impactul, densitatea, coliziunea 
etc. („îngheț stanțat pe șirul de vertebre", „ar
gintii spaimelor nocturne", „prudent se-nclină 
cornul abundenței", „calcinare de trăiri impare", 
„ochii lor hulpav îmi scormoneau fața", „giturl 
retezate, de fîntini", „cerbicia privirii", „Infern

ION IUGA: 
«Binecuvintata 

civilizație»

raportat la substanța poeziei, Binecu
vintata civilizație, titlul noului volum 
de versuri scos de Ion Iuga la Editura 
Cartea Românească, în 1960, conține 

conotațil ironice. Căci poetul, ca și in cărțile 
sale mai vechi, aparține structural unui spațiu 
geopoetic — Maramureșul — conservator prin 
tradiție, neafectat de posibilele maladii ale ci
vilizației, matrice pură, născătoare de teritorii 
sacralizate prin metaforă : „O TU obraz împre
surat de păduri / și Viată pe-acoperișe cerești / 
O TU clopot de argint in inima mea / mereu 
câutîndu-te întregindu-te după obrazul de Taină 
al Țării / îngenunchez în lumina ta pală / Cînd 
trec hergheliile albe de demult pe subt pămînt 
// O Mara și Mureș MARADEMUREȘ, ochi de 
lumină in țară / și custură de foc botezată-n fîn- 
tînă latină / cînd deschid gura cintecul tău mă 
îndeamnă / să urc pietrele Rodnei mai aproape 
de cer / și turlele să mă urmeze-n albastru" 
(Maramureș). Acestei zone, evocate în registru 
emfatic — transparent aici, incifrat în alte poe
me — îi este opusă civilizația citadină : (...)“ 
„lingă mine fîntîria / întreabă frunza căzută 
eroare / cutii de conserve lumină de plastic / 
subt crengile de aer urme sociale / smocuri de 
hîrtie / / la marginea orașului plopii se-ntreabă 
/ unde-au căzut fierăstraiele / cînd oamenii caută 
adăpost la marginea orașului" (Insomnie). Nu 
este vorba însă de o opoziție Ireductibilă, ca la 
un Ion Gheorghe, nici de rezolvarea contrarii
lor prin așezarea lor într-un spațiu al sereni- 
tății absolute, ca în poezia lui loan Alexandru, 
ci de co-existentă (aici mi se pare a afla nou
tatea acestei cărți față de volumele anterioare 
ale lui Ion Iuga) ce determină cunoașterea. Alt
fel spus, amintirea spațiului originar capătă 
contur doar în cadrele „binecuvîntatei civili
zații" : „Atîta lumină de sănii numai sărutul tău 
binecuvîntă / stingheră puritate se-ntoarce la 
cer / / sufletul fuge din automobile / în mănușa 
zăpezii se ascunde în ger / mieii intră cu Dum
nezeu în oraș / cu lumina albă ne îmbracă / / 
din singurătate eu sap în asfalt / un drum să 
privesc îndărăt- / / și aud dealuri deluind / peste 
streșini de zăpadă" (întoarcerea zăpezii).

Pe acest subtext btvalent. in Binecuvintata 
civilizație se edifică o poezie a dezrădăcinării, 
o alta a obîrșiilor, o poezie erotică, o alta a 
inocenței pierdute, in fine, o poezie a poeziei. 
Declarativ și fără tensiune In „artele poetice", 
cu un patetism tie bună calitate In evocarea obir- 
șlllor. previzibil și banal în poezia dezrădăcinării, 
poetul dă lucruri remarcabile in registrul erotic, 
sau atunci cind reface, melancolic, lumea copi
lăriei. Iată un Peisaj din copilărie, văzut la 
vîrste diferite, un le metafora se eliberează de 
păgubitoare mărci emfatice, fără a cădea în plati
tudine, ci cîștigînd în senzualitate : „După coaja 
de scintei a nucilor / capetele noastre blonde cu 
miez crud-amărui între dinți / și-n vint de fin 
proaspăt cosit / / o / cum aruncam zdrențele-n 
iarbă / și goi înotam în pantă spre rîu / în ziua de 
vară nesfîrșită / cuie de piatră-n sticla apel lingă 
cuie de soare / noi șl peștii sub rugina lor de
zorientați / pină seara cădea nemilos din arini / 
cernlndu-ne pe trupuri cu nămol auriu / / după 
nuci mă ascund / dună coaja lor de scîntei / 
astăzi / / pe drumul în pantă spre rîu / soarele 
bate ci>le-n oglinda apel / dar nu e nimeni ne 
rin / /Seara vine mai renege din arinul pustiu" 
Sau, acest fragment dintr-un frumos poem de 
dragoste, căruia sugestia temporalității îi adauvă 
o notă dramatică : „(...) și ne simțim fîntîni ală
turi / prin crengi de fum cuprinși fugim / cărări 
de spaimă cind despături / ceruri din noi — să 
n-adormim" (Octombrie).

Funcționează în această carte de poezie un in
teresant mecanism de derutare a lectorului, un 

al pietrei aruncate", „Infern al ochilor fixați 
în spate", „forma tăioasei traiectorii"). Nu am 
vrea însă să se creadă că Mihal Cantuniari a 
devenit prin erupția concretului in universul 
său. un poet panteist, solidar cu realitatea 
(lumea) prizată. Conștiința păstrează totdeauna 
o rezervă și o distanță critică vis ă vis de cir
cumstanțe. ironia și sarcasmul avînd rolul de a 
tempera avintul prim și a dereifica noul obiect 
poetic, pentru a nu deveni și el, un alt slogan 
■sau fetiș. In arest soatiu al temporizării, intro
dus de scriitură (J. Derrida — De la grammato- 
logie) între gest și act, intre impuls și finali
zarea lui, se joacă întreaga dramă a eulul poe
tic (inteles ca funcție implicită a textului și nu 
ca instanță exterioară, transcendentă, emițind 
judecăți asupra existentei). Din aceeași dilemă 
se naște si discursul poetic al ultimei cărți. 
Nova, (1981) care prin titlu, și nu numai, ne 
trimite din nou la acea schiță de groază din 
Cele două asedii, dar de astă dată, cu sensul 
inversat. Nu mai este vorba de încercarea de a 
pătrunde frontal in miezul lumii, ci de căutare 
a sinelui, de repliere a ființei asupra propriei 
esențe („înfrigurat mă-ndrept spre eul meu dis
tinct") înstrăinată sau falsificată, depersonali
zată : „Sint purtătorul unui gînd străin". Imagi
nea făpturii dramatic scindate, a imposibili
tății de a te regăsi în autenticitatea originară, 
transpare și in poezia Daimon, de un retorism 
însă, exagerat : „Mă locuește un daimon. Ii fac 
din țeastă pat. / dar foarte anevoie se-nduplecă 
s-adoarmă / oricum nu înainte să mestece-n 
scuipat / pumni de mărunte oase pe care mi le 
farmă (...)“. In schimb, poemul de mari dimen
siuni Suspensii dezvoltă același motiv, mult mai 
convingător esteticește, intr-un discurs poetic, 
plurivalent, în care verbul sarcastic și ironia 
tăioasă dezvăluie atît propriul conformism și 
complacerea în el, cit și natura falsă, rutinieră, 
convențională sau opresivă, a relațiilor cu me
diul : „vine si ora cind te desparți de chipul 
tău din oglindă / Somează-1 să plece ! Sperjur 
om de nimic — / li spui, iar el te privește pier
dut, mișcind buze / dar să te suduie nu mai are 
putere. E mort / Deschide ochii bine, răcnesc 
— de azi nu mai sintem una / Prea mare avan
taj ai avut tu, imagine, asupra mea ! / Atit aș 
fi vrut — să te lași modelat / de sfîrșitul vio
lent ce colcăie-n mine (...)“. Dar ce dureroasă 
este această extirpare morală, această despăr
țire de „pentru sine" în dorința de a-1 regăsi pe 
„în sine", proces ce il duce la descoperirea marii 
și funciarei sale singurătăți, prefigurare a tă
cerii și morții : „Afară, cortul serii stă să se 
prăvale / Un oaspete de piatră ciocăne la ușă / 
de parcă-ar bate clopotul pierzaniei. / Nu 
Încă — gem, 11 rog — nu însă". Ciudat destin ne 
dezvăluie Nova care In loc să deschidă, închide 
o cale, un drum. Cel care a dorit să atingă prea 
plinul aș spune, tactil al materiei, apoi a în
cercat, folosind o propoziție heldeggeriană, „în
toarcerea spre lucruri în ceea ce sint acestea In 
ele însele", („Zu den Sacher selbst !“) descoperă 
la rădăcina lor și a ființei, suflu! rece al nean
tului. Dar nu ca punct terminus ci ca oglindă 
In negativ a existenței, ca examinare lucidă, 
neeuforică, a naturii umane : „Deci cu degete 
experte pipăi dinți / fose nazale / maxilar / 
timple-adlncite 7 elegante-orbite goale / Hai să 
facem cunoștință : cine sînt eu / știu prea bine 
/ (n-am iluzii) tu ești hirca / înteleptule din 
mine". (Cintec gregorian — Quando corpus 
morietur). Nici zgomotos patriotic, nici zgomo
tos protestatar. Mihal Cantuniari a intrat mai 
puțin în aria de receptare a criticii, in schimb 
revanșa constă în calitatea estetică a liricii sale. 
Dar cum. după arderea unei etape, după înche
ierea unui ciclu poetic, se impune, credem, pen
tru a nu aluneca in manierism și autopastisă, 
un timp al tăcerii, condiție inerentă a unui vii
tor zbor.

Paul Dugneanu

joc al intenției declarate și al realizării asumate, 
care, o dată observat, poate crea tensiune 
poetică. Despre ce este vorba ? Două exemple 
sînt, credem, suficiente pentru a lămuri lucru
rile. Ion Iuga așează ca motto al volumului său 
un vers din Bacovia. Apoi, o poezie repetă cu 
obstinație și cu majuscule la începutul fiecărei 
strofe numele poetului. Poemul poartă titlul 
(ambiguitate studiată !) Numele meu. In cîteva 
poezii, de la începutul volumului atmosfera este 
pluvioasă. trasă la indigo, parcă, după Bacovia: 
„plouă pe-acoperișe mii de ani / putrezindu-ne 
piatra și duhul" ; „Norii-n căldări lasă pinze de 
in pină la noi" ; „apa plapumă rece" ; „nenufarul 
in somn de grele ape" etc. Poetul ne propune 
— dacă nu mă înșel cumva — un chip bacovian. 
Dar, pe parcursul lecturii, această imagine ini
țială este contrazisă de o altă, net diferită. Ob
sesia acvaticului traversează versurile lui Ion 
Iuga, insă emblema expresivă a acesteia este 
fintina, iar lexicul trimite și el direct la Lucian 
Blaga. Poetul se vrea bacovian dar este, in acest 
volum, mai degrabă blagian : „Nu-i om și nu-i 
fîntină / durerea izvorului este / cel de naștere 
sortit / șl roadă / singură inima lui in zămis
lire sîngeră / și nu-și cunoaște păcatul / el plu
tește / inveșmîntat doar în frica de sine / ca-ntr-o 
caracatiță / intre labele ei fosforescente / infrîn- 
gerea știe / coborindu-și existența-n cuvint / / 
ca o pală de vint ninge numele pe rana apelor 
pe păduri / peste propia-i fereastră / / fereastra 
ÎI închide in veșnicie". Doar imaginea subliniată 
de noi este aici străină de model. Așadar, clivaj 
sau intenționalitate, în vederea declanșării me
canismului așteptării contrazise ? A doua ipo
teză îl avantajează pe poet. In consecință, optăm 
pentru ea.

Celălalt exemolu promis. în poemul cu care 
se deschide volumul. Ion Iuga scrie : „sunt 
prins / simt miinile de stele aburite In marea 
vieții coborînd". Versurile echivalează cu o de- 
clarație-program. in favoarea unei poezii ce re
nunță la aura transcendentală, Dentru a cobori in 
concretul existențial. Dar metaforele poeziei lui 
Ion Iuga vizează în permanență transcendentul, 
un dincolo de lucruri, o dimensiune metafizică. In 
plus, imaginile sînt fastuoase, bogat ornamen
tate șl amplu orchestrate, deloc concrete, ci mai 
curind aeriene. Se noate vorbi, jn eazul acestei 
poezii, de opulență metaforică, oricum in contra- 
sens cu versurile citate mai devreme : „Fereastră 
deschisă / suspendată grădină într-o tulpină de 
crin / plajă de aur undș-și leapădă lumina 
trupul / refugiu în care privești respirația Păsă
rilor / acest necuprins cit o Ființă / care aș
teaptă să crească // crește un arbore In fereastra 
deschisă / sămînta — copilul-cuvînt ! în care 
mă caută părinții / îl simt / cit de puțin îmi 
cere somnul lor cît de puțin" (Cuvintele părinți). 
Din nou se impune întrebarea de mal Înainte. 
Si. din nou. vom face aceeași opțiune. Căci 
poezia Iui Ion Iuga din Binecuvintata civilizație 
ne îndrentătește să observăm mai întîi. „jumă
tatea plină a paharului". Cum face de altfel și 
poetul, cînd se desparte lucid de o Parte a crea
ției sale : „Scris-am oare versuri la comandă / 
unul suflet au tinut de cald / putrezit-au chiar 
din naștere acele I zvonuri / și sunt colb prin 
zi de colb // peste sate stoluri de cuvinte / 
șterg cu aripa streșinile nopții / par să fie corbi 
de pradă / In tărîmul meu aittns căință // 
scris-am oare versuri la comandă ! au deschis 
vreun ochi din vis sau l-au închis / o / nătlnge 
rime de paradă / vin pedeapsă-n mine Pe furiș / 
slute vin lăcustele prin colb / viața mea să 
prade vin // scris-am oare versuri la comandă".

Valentin F. Mihăescu

CARTEA DE DEBUT A
UNITATEA 

ÎNCEPUTULUI
Fără să-l cunoaștem, a- 

vem totuși certitudinea că 
Nicolae Petre Vrânceanu 
este un asiduu cititor de 
poezie și chiar, mal mult, 
un cunoscător capabil să 
pătrundă dincolo de sem
nificațiile evidente ale no
ianului de versuri româ
nești și străine, pe care 
poate să il străbată astăzi 
cine dorește. Nu este ex
clus chiar ca autorul 
cărții *)  despre care dis
cutăm să fie profesor de 
limba și literatura româ
nă. Așa fiind, este aProa- 

că nu Poate fi vorba despre 
Autorul volumului In ochiul 
minuitor al cuvîntului poe

tic. Tot o consecință a unei culturi poetice 
neajunsă încă la o deplină stratificare pare a 
fi insă și o anume dispersare a manierelor. Fără 
ezitare. Nicolae Petre Vrânceanu abordează di
verse feluri de a scrie versuri. Drept urmare, 
volumul său are o ușor deconcertantă varietate. 
Bineînțeles, acest aspect nu este. In sine, un 
defect. De la un volum de debut așteptăm totuși 
mai multă unitate, cărțile de tip antologie per
sonală urmind să aPară mjilt mai tirziu. atunci 
cind. cu opera clasicizată. bătrînul poet iși 
adună, la diferite ocazii editoriale, scrieri repre
zentative pentru diferitele sale etape de creație.

Intr-o asemenea Împrejurare, dincolo de con
siderații generale de ținui celor de mai sus. 
îndreptățit este să considerăm In ochiul fintînil 
pe porțiuni, ferindu-ne de sinteze amăgitoare.

Cele mai reușite poezii ale lui Nicolae Petre 
Vrânceanu sînt cele, cîteva. de dragoste. Ele fac 
parte din două categorii distincte, unite totuși 
in spirit. Mai Intîl. sînt de citat versurile din 
Scrisoare pentru Isolda. unde poetul exprimă o 
originală pasiune răcită șl curățată de impuri
tățile ce i-ar putea întuneca armonia : „Iubito, 
trebuie să-ti scriu. / In seara asta zăpada curge 
mereu, foșnitor. / și-m| atinge obrazul, cum / 
numai genele tale o fac. uneori. // Fintinii-i se
caseră izvoarele I și biata mea Inimă, de febră 
cuprinsă. / un strop de răcoare In lume cerea. / 
mai tare bătînd către nord. înspre steaua ta 
nemișcată. (...) Iubito, să cobori dintr-o corabie 
de gheață. / cu steagul viscolului fluturlnd pe 
catarg. / în vesminte lungi de vestală viață 
să-mi redai. / cum peste izvoarele mele cade 
ninsoarea, insufletindu-lel". Un sentiment ase
mănător. care întărește nota de autenticitate a 
poeziilor de dragoste, apare exprimat in Stea 
dublă, unde, de asemenea, iubirea apare rare
fiată de suflarea unui vint septentrional : „Se
ninul dens coboară Intre noi / încît albastrul rece 
lnfloară. / tn spațiul arid, setos de ploi / si 
frunzele de verde se uscară. / Ne regăsim sub 
bolta înstelată / îndepărtați, tu in Sud iar eu 
în Nord. / o amintire, timpul de-altă dată / «rar 
ne cheamă, un himeric pod". Tot din varietatea 
poeziei de dragoste sînt. în fond, și versurile In 
care autorul c'ntă insăsi starea de poezie. Cîteva 
dintre ele rețin printr-o anume simplitate, ce 
ocolește fastul artificial. „Ne regăsim In cintec / 
ca într-o tară caldă I Pe care-am oărăsit-o ! cu 
gind de-a reveni", spune poetul în Ceas orfic. 
Iar in Sub cerul pur este imaginată o metaforă 
a poeziei : „o acvilă creată cam bizar. / cu arini 
inutile de egretă / Pe trupul greu, din lutul 
milenar".

O parte importantă a volumului conține poezii 
patriotice. în construirea cărora poetul dovedește 
o remarcabilă îndemînare prozodică. In cîteva 
dintre ele există și vagul fior al unei emoții 
autentice. Cităm Tara în toamnă s „Toamna. lu
mina / are culoarea piersicilor coapte. / Soire 
de aur s-au preschimbat In pline. / Ard frun- 
zele-n ramuri / și pruncii si-anină strigarea > în 
finul culcat de ultima coasă. / Tara Iși schimbă 
în amnist / cămașa de vis si de muncă / In dalbă 
podoabă : / ziua de luptă si-o schimbă / In fla
mură nouă, de cintec. / Abia «e despică de ziuă 
/ și rouă cu vuiet se cerne". Imaginea finală are 
o pregnanță deosebită. Aflăm insă și destule 
prileiuri în care poetul se arată contaminat de 
o euforie impersonală, care se poate Intllni în 
prea multe dintre poeziile apărute in ultimii ani.

Voicu Bugariu
* Nicolae Petre Vrânceanu : „Tn ochiul fintinii", 

Editura „Scrisul românesc", 1980.

REVISTA REVISTELOR
Semenicul

taHjwv a« •

Aflăm cu firească stimă 
șl înaintare, din recent a- 
părutui caiet de literatură, 
arta și cultură „Semenicul* 4 
primit de la Reșița, că 
cenaclul caraș-sevennean 
purtind același nume săr
bătorește împlinirea a 30 
de ani de la înființare. 
Este, într-adevăr, o „vîrstă* 4 
remarcabilă. pentru că, 
sincer vorbind, puține alte 
cenacluri literare de azi se 
pot mîndn cu c asemenea 
durată In timp. Șl. fapt cu 
atit mai semnificativ, tre
buie arătat că în ceea ce 
privește activitatea pro- 
prlu-zisă a cenaclului „Se

menicur*,  acesta constituie o realitate neîndoielni
că, fiind presărată cu numeroase și viabile reali
zări. Stă mărturie concretă, In primul rind, sulta 
„caietelor* 4 apărute de-a lungul anilor, ingenios și 
competent elaborate, în care se reflectă cu deose
bită pregnanță viața cenaclului. Numărul jubiliar 
al revistei-caiet „Semenicur*  vine să confirme o 
asemenea opinie. Spicuind din lista semnatarilor 
acestui număr, este lesne să observăm atenta des
chidere a redacției (în frunte cu devotatul și exce
lentul ei redactor-șef Gheorghe Jurma) atît spre 
puternicul nucleu al forțelor scriitoricești locale cît 
șl spre acela al colaboratorilor din întreaga țară : 
Ion Arieșanu, Ștefan Bănulescu, Ioan George 
Șeitan, Pavel Bellu, George C. Bogdan, Vasile 
Bogdan, Anton Breitenhofer, Ion Caralon, Nicolae 
Ciobanu, Ion Crișan, Ada Cruceanu, Octavian 
Doclin, Anghel Dumbrăveanu, Gheorghe Firea, 
I. F. Panduru, Iorgu Iordan, Olga Neagu, Mlrcea 
Ivănescu, Alexandru Jebeleanu, Toma George Ma- 
iorescu. G. C. Rusu, Nicolae irlmta, Fugen S’m«on, 
Nicolae Sîrbu, Petre Stoica, Mlrcea Martin, Cornel 
Ungureanu, Vasile Voia, Gheorghe Zincesu. 
Parcurgînd textele semnate de autori precum cei 
de mai sus, cititorul rămîne cu convingerea că la 
Reșița se desfășoară o bogată șl demnă de laudă 
activitate literară ce gravitează eficient și armonios 
in jurul cenaclului „Semenicur*.

Revista noastră
Intrată în conștiința pu

blică focșăneană (și nu 
numai de aici, întrucit 
publicația cunoaște o 
largă răspindire in țară), 
„Revista noastră", apă
rută sub egida' liceului 
„Unirea" din Focșani se 
impune atenției și prin 
numărul ei cel mai recent. 
Coordonatorul publica
ției, profesorul Petracho 
Dima, face din nou do
vada pasiunii și priceperii 
sale. Centenarul Sado- 
veanu este marcat de două 
instructive interviuri reali

zate de Însuși Petrache Dima cu academicianul 
Iorgu Iordan și Profira Sadoveanu. Constant'n 
Ciopraga încredințează „Revistei noastre" eseul 
Vraja „Dumbrăvii minunate", iar Nicolae Scurtu 
iși aduce contribuția prin tipărirea unei suite de 
autografe sadoveniene date pe cărți ce aparțin 
lui Cezar Petrescu, Demostene Botez, H. Bla- 
zlan și alții. Remarcabile sînt analizele literare 
semnate de elevele Mihaela Serea și Delia Dă- 
escu, consacrate, de asemenea, operei sadove- 
niene. Date și opinii interesante conține și dia
logul Iui P. Nicoară cu conferențiarul universi
tar Valeria Costăchel, avind drept temă patrio
tismul lui Nicolae Iorga. Activitatea cenaclurilor 
literare frecventate de elevii focțănenl se re
flectă în semnificativele gruDaje de versuri sem
nate de Rodica Șori"ău. Mariana Mihail. Ga
briela Nemțeanu, Mihaela Serea, Carmen-Da- 
nlela Chițimia șl de însemnările critice reda-- 
tate de Ioana Mărculescu, Lăcrămioara Vasiliu 
și Florin Dudescu.

N. Nemțeanu
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Strigătul
X. n marea gară a orașului, o lume ames-

Itecatâ fremăta in culori, strigăte, și 
priviri lungi, dăruite la despărțiri, ro
tunjit? și ințepate de voioșie la revederi. 

Călătorii și însoțitorii, personalul gă
rii, trenurile și vagonetele de marfă efectuau 
ireversibil mișcarea lor, după acel itinerariu ne
văzut ce-I purta fiecare in sine. Nimeni *$i  ni
mic nu ar fi putut opri acest mecanism uriaș 
și monstruos din vibrația lui. Și. mai ales, ni
meni nu ar fi putut auzi nimic precis, coerent, 
in acel zumzet haotic, risipit pe sub bolțile gării 
supraaglomerate.

O ureche atentă desprinse totuși un strigăt 
care se repeta insistent, urcind. O femeie (fran
țuzoaică, se pare) repeta disperată numele fe
tiței pe care o pierduse in forfota mulțimii ; la 
început a strigat ușor, crezi nd că fetița e in 
apropiere, apoi strigătul creștea, femeia iuțea 
pasul de-a lungul peronului, apoi mersul ei se 
făcu fugă și la fiecare pas scotea același strigăt 
plin de o sfișietoare așteptare : Louisette ! 
Louisette !...

Cineva parcă îi bătea tactul pentru că striga 
la distante matematice egale pe același ton, cu 
deznădejdea omului care, intr-o lume străină, 
nu mai avea nimic altceva decit strigătul.

La început, mulțimea se prăvălea haotic și

nepăsătoare ; nimeni nu auzea nimic, chiar dacă 
se striga la un metru de ceilalți dar nu ei erau 
strigați. Disperarea s-a dovedit totuși o forță 
care străpunge. Citeva mame au înțeles pe cea 
nenorocită, s-au oprit, au privit gesturile meca
nice și febrile cu care-și căuta mama străină 
copilul rătăcit, apoi au început să privească in 
jur, poate vor zări pe Louisette sau vor des- 
coperi-o printre trenuri, in vreun vagon sau 
oriunde. Una din femei, fără să-și dea seama, 
a început să strige repetînd, ca și mama străină, 
același nume, aproape cu aceeași panică. Au 
urmat încă vreo citeva, apoi o lume tot mai nu
meroasă se oprea ca lovită de un obstacol ne
prevăzut, cuprinsă în acel amestec de spaimă 
și nedumerire. Incet-incet, incidentul s-a trans
format intr-un eveniment general, a luat apoi 
aspectul unei adevărate nenorociri publice, deși 
nimeni nu știa nimic precis, dar toți strigau cu 
disperare acel nume străin al unui copil căutat 

Strigătul creștea necontenit, uriaș ; se învol
bura in bolțile inalte ale gării, ieșite din sute 
și mii de piepturi, îndreptat spre niciunde și 
spre oriunde, alungat din piepturi cu furie, in
cit vibrau pereții și acoperișul, geamurile 
chioșcurilor și ale oficiilor gării.

Mama nu se mai auzea, poate nici nu mai 
striga ; oricum, ar fi fost inutil să mai strige 
cind toată gara era un strigăt ca vuietul re
vărsării de aoe multe, intr-o dezlănțuire infer
nală și amenințătoare. Mulțimile care forfoteau 
în jurul gării s-au adunat pe la intrări și, deși 
nu știau nimic, s-au trezit strlgînd același nume. 

' Strigătul s-a revărsat uriaș în străzile vecine, 
apoi curgea prin mulțimile ce umpleau bulevar
dele și piețele aglomerate și se arcuia. copleși
tor și ireversibil deasupra orașului întreg.

Louisette a fost cuprinsă și ea in acest frea
măt colectiv, dar nici nu a realizat că e vorba 
de ea și nu numai că nu a răspuns dar s-a ală
turat aceluiași strigăt chemindu-și cu nedume
rire propriu-i nume. De altfel, chiar dacă ar fi 
răspuns, ar fi fost absolut inutil, pentru că un 
singur răspuns la atita strigare ar fi însemnat cit 
o lacrimă în Sahara.

Nimic și nimeni nu mai exista în oraș decit 
strigătul mulțimii ca un diluviu necruțător. Nici 
o forță de pe pămint nu ar mai fi fost in stare 
să stăvilească acest iureș.

poeme de

nicolae dan 
fruntelatd

SCRISORI DIN
TRANȘEELE TOAMNEI

Prima scrisoare

încet. încet pe 
țesătura unor 
asupra orașu- 
fulgere nu au

Ziua de vară, toridă, zămislise 
boltă o mare de apă prinsă in 
nori grei, gata să se prăvălească 
lui ca un năvod uriaș. Primele 
fost observate dar cind ploaia s-a întețit și ful
gerele săgetau tot mai amenințătoare aproape 
de pămint, lumea a început să-și revină, să se 
oprească din strigare și să se adăpostească. Stri
gătul se stingea încet ca un foc sub ploaia bogată 
și răcoritoare, apoi citeva ecouri îndepărtate și, 
în sfirșit, o mare tăcere și singurătatea.

Sub ploaie nu mai rămăsese decit mama străi
nă care-și descoperi, la lumina fulgerelor, copi
lul pierdut

Draga mea, incep să-ți scriu 
din tranșeele acestei toamne înțepenite 
in aer dulce și amăgitor 
a fost prima zi de război cu mine insumi, 
cel încărcat de prejudecăți civile și de 
amintiri, ca o mină antitanc 
iată, nici nu știu cum să-ți spun 
să trăiți, iubita mea, lumina mea, 
dau onorul și ridic mina la inimă 
ca la o armă simplă dar ucigătoare 
călătoresc fără tine in companii de frunze 
dorm pe un pat de fier care pare 
cartea lui Hasek de unde - a fugit eroul 
cu capelă chezaro-crăiască 
invâț să mă opresc, să mă abțin, 
să mă intorc in jurul axului meu 
simțind că există 
necunoscutii imi suflă in ceafă
- ce mulți bărbați in tranșeele toamnei I 
va fi o seară scurtă de pace 
cind se va opri canonada singelui 
in timplele neliniștite 
va fi o seară cind se va permite 
prin ordin scris și ștampilat la rind 
să vin să te privesc, atit, o seară 
apoi, de la capăt, la ordin exact 
pasul meu de urs cafeniu va suna 
aproape-departe fiind și dorind, 
să trăiți, iubita mea, lumina mea I

Somnul soldaților

Ordin de zi

VIATA CĂRȚILOR
PROZA

FAPTULUI DIVERS
Cea de-a doua carte •) a 

Letiției Vladislav este un 
volum de proze scurte.- 
mici compoziții întrerupte, 
secvențe narative cu sus
pensie finală, unitare atit 
ca stil, cit și ca spirit. Lite
ratura tinerei prozatoare 
este dedicată ființelor u- 
mile. neajutorate și vul
nerabile din familia per
sonajelor lui Brătescu- 
Voinești, dar aparținind 
unui spațiu specific, acela 
bănățean. Mici decupaje 
intr-o realitate voalată de 
sentiment aduc in prim
plan psihologii marcate de aspirații mărunte ne
împlinite, schițe de portrete sugerate numai 
prin procedeul combinat al introspecției și al 
notației comportamentului.

Prozatoarea manifestă predilecție pentru uni
versul infantil în care evoluează candori ma
turizate (Viață la prima vedere. Careul de di
mineață). Proza se naște din înțelegere si tan
drețe, ca la Mircea Diaconu, dar intr-o ma
nieră care cultivă o anume confuzie, o tulbura
re a planurilor, o linie mai indecisă a narațiu
nii. Comprehensiunea nu degenerează însă 
niciodată in sentimentalism, prozatoarea făcînd 
dovada unui spirit moderat și discret care reali
zează concilierea emoției cu ironia. Structură e- 
chilibrată, Letiția Vladislav are o sensibilitate 
lucidă și un foarte treaz simț al ironiei în pasa
jele de observație: „Miiller era a doilea, o na
milă de om, șofer pe -Tatra», căruia nu-i păsa 
nici de oaia sfintă. nici de ziua de apoi, nici 
chiar de maică-mea, destul de blindă pe vremea 
aceea Îndesind în el vinars și slănină afumată, 
in vreme ce mintea lucra planul evadării din 
sinul fermecătoarei familii de la marginea sa
tului".

nicolae
n. stan

SER II

bărbatul,

noi sănă- 
astea trei

Adunarea la mine, vreau să vă-ntreb 
cum s-a pierdut soldatul acela 
din compania ce tropăia spre front 
cel cu manta din petice cazone 
ca un rege hippy al armatelor 
cel hotărit să folosească reglementar 
toate cuvintele dicționarelor lumii 
soldatul unui imperiu de hirtie, losef Svejk.

Părinților mei

Păsesc în curte obosiți si plini de praf. 
Bărbatul duce un sac cu iarbă în spa
te. Intră primul, deschizînd poarta cu 
o mină. în timp ce cu cealaltă sprijină 

sacul așezat pe umăr. In urmă, femeia poartă 
traista cu mincare rămasă de la cimp. In ulti
mul timp, de cind au început să îmbătrinească, 
obosesc amindoi mai repede și din această cau
ză s-au mutat la grădină, aici muncind țăranii 
mai in virstă pină la pensionare.

Omul se apropie in mijlocul curții. Face o 
mișcare scurtă din mina prinsă cu palma in sold, 
ca sprijin, și lasă să-i cadă sacul de ne umăr. 
Curtea invie. Puii dau buluc. Fac larmă. încon- 
jurindu-și stăpina, care ii alungă bălăngănind 
traista in mină. „Ho, mă, puilor mă“ ! strigă fe
meia alintător. „Ce-aveti. mă puișorilor, mă ? Vă 
e foame ? Hai că vă dau acum, ho !“ Tot vor
bind intră , in casă cu gloata de pui în urma ei.

Bărbatul a golit sacul. Ia un braț de iarbă și 
se duce să liniștească porcii, care au început să 
guițe ascuțit. Pe urmă, lingă gardul unde vara 
e legată vaca, aruncă alt snop de iarbă : hrana 
ei de seară.

„Unde-i fă. găleata aia ?“. întrebă apoi bărba
tul și caută cu ochii prin odăiță. „Mor de sete 
animalele-astea, săracele I Că „dacă-avem și noi 
un băiat acasă vedea de ele..." Găsește găleata 
și iese, in timp ce femeia rămine in odăiță, bo
dogănind si frămîntind mălaiul pentru oui. „Păi 
sigur ! Tu numai atita știi : să fi tinut noi un 
băiat aici, să muncească lingă tine pînă-1 taie 
nădușeala pe cimp. pentru douăj'de lei la zi. Ce 
pricopseală făceai ? Te uiți la ai Iui Cană, c-au 
rămas acasă băieții lui ? De proști, de-aia s-au 
îngropat aici și nu și-au terminat nici opt clase. 
Crezi că Geta și Cană n-ar fi vrut să aibă si ei 
băieți deștepti, să urmeze școala, să se min- 
drească la lume ? !...

Seara, animalele se liniștesc, mincate si adă
pate. Din cînd în cind. se aude zgomotul de arini 
al găinilor care-și caută locul în nucul din fata 
casei.

Bărbatul, după terminarea treburilor prin 
curte, intră in casă, se descaltă de pantofii în
vechiți și se trinteste pe pat. oftînd odihnitor.

In fiecare seară se așează astfel in pat, îmbră
cat. cu ochii grei de munca zilei, motăind. Cite- 
odată. chiar, adoarme de-a binelea și atunci fe
meia il strigă din odăiță, de unde pregătește 
mincarea in grabă. 11 cheamă incet, cu gindu- 
rile in altă parte, monoton, o dată, de dotffi ori. 
pină il trezește....

„Hai. măi creștine. Hai să mincăm !“
Orpul scrie ceva intr-un caiet scorojit, termi

nă de scris și pune caietul la locul lui. „viu" spu
ne. se ridică din pat și se îndreaptă spre masă, 
dezdoindu-și spinarea reumatică din mers. Se 
așează la masă, femeia făcindu-si cruci mici și 
dese, mecanice, in dreptul pieptului.

încep să mănînce cu gesturi îngreuiate de obo
seală, ținind ochii în farfurii. Nu se aud decit 
zgomotul lingurilor si înghițiturile.

„Ce zicea, mă. Schiopu azi.ă? Ce-avea. mă ?“ 
întreabă femeia, ușor furioasă. indreptîndu-si 
ochii către bărbat, ca pentru a cere explicații...

....Asta a fost tot. Mai dă-1 in ma-sa de hot !“ 
zice bărbatul, după ce povestise, punind capăt 
discuției, sculindu-se de la masă si pornind spre 
camera de culcare, liniștit.

„Ce faci, mă ?“ întreabă femela, care s-a și ri
dicat in picioare și spală farfuriile. „Nu mai 
măninci ?“ mai zice, de formă, continuîndu-si 
lucrul. .

Omul face semn din cap : nu. destul: apoi la 
ziarul și se așează in pat, pe spate, tn timp ce 
citește mișcă buzele fără să scoată insă vreun 
cuvint tare. Pină ce se oprește asupra unei știri: 
zice rar : „I-auzi. cică : Mari inundații in India... 
18 morți... case avariate..." „hm" spune pentru 
el, iar femeia exclamă sincer : „Săracii !...“ spă- 
lind farfuriile. „Da’ India este departe, nu ?" 
întreabă femeia, senină, „nițel tot e...“ o infor
mează bărbatul.

Mai răsfoiește ziarul pină .vine femeia si-1 zo
rește : ,.Dă-te să fac astei nuturile" si el se scoa
lă și-i face loc. retrăgindu-se lingă masă, unde 
se dezbracă incet. punind fiecare lucru, cu mare 
grijă, oe un scaun aflat la cănătiiul patului. în
tre timp, femeia termină de făcut patul.

Rămine citva timp in mijlocul camerei, sfîrsită 
Stinge lumina si după ce incuie ușa. incepe să-si 
lepede îmbrăcămintea. Se dezbracă la fel ca 
bărbatul : metodic, ca într-un ritual, așezînd cu 
atenție lucrurile pe spătarul scaunului. Dună ce 
termină se întoarce cu fata spre icoana din col
tul casei, si cu palmele lipite, ridicate pină in 
dreptul bărbiei, iși bolborosește rugăciunea : 
„Tatăl nostru carele ne ești în ceruci..." se roagă 
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calm, șoptit, dar fără zbucium interior.......Plinea
noastră cea de toate zilele...", zice fără ardoare, 
fiindcă : Ce-o fi făcînd băiatu-acum ? S-o fi în
sănătoșit ? I-o fi greu singur... printre străini... 
„Dă-ne-o nouă astăzi...", mai zice, speriată, că 
s-a abătut de la regulă, nestăpinindu-se. totuși: 
Numai de și-ar găsi o fată care să tină Ia el.... 
da, asta ; să țină la el tare... asta e.

...Mai avem hopu' ăsta — iși spune 
calm. întins pe spate.

...Doar n-o fi foci... Numai să fim 
toși să muncim ca să putem plăti și
luni gazda... Pe urmă răsuflăm mai ușurați, el 
termină facultatea, noi mai strîngem banii, că 
nu se știe... și ne mai întremăm, că uite : curtea 
aia stă să cadă de putredă... Și chiar zice tare: 
„Curtea asta e putredă". „Și nu ne duce Pe noi 
în ispită" continuă femeia, abia șoptit, și auzind 
vorbele bărbatului îl somează „Păi. să faci rost 
de scindură". oprindu-se din rugă și chiar întor- 
cînd capul dinspre colțul răsăritului spre omul 
ei. citeva secunde, după care iși reia poziția de 
mai ’nainte. „Nu-i chiar așa ușor" răspunde 
bărbatul, fără să se mire de intervenția ei. ca 
și cum el știuse că or să vină acele vorbe ale 

■iei : o simte cum se chlnuie să iși adună BtR- 
idurițe spre răsărit in timp ce el i«l ■așbhre 
aminte de ce le spunea fiul lor : .'.Nu există
Dumnezeu, mamă!" si întrebarea speriată' a 
mamei „Nu mai vorbi prostii! Atunci cine 
există?", și răspunsul băiatului „Nu există ni
meni mai presus de noi. Sintem doar noi_: eu 
Si matale și tata și ceilalți' 
iei după alți tartori : 
„Făi femeie. băiatul 
crezi tu în Dumnezeu, 
ceva care se numește 
retragerea definitivă a 
bătrîni. măi băiete!".

„Ce folos" se uită bărbatul la ruga întreruptă 
a femeii „ce folos..." repetă in gind. „Amin!" 
zice femeia, sfirșind rugăciunea, mulțumită.

Se urcă in pat. alături de bărbat, la perete. 
Rămîn un timp tăcuți, cu ochii deschiși, privind 
fără țintă in tavan, ascultînd foșnetul ușor al 
nucului din fata casei.

„Ai scris?" întreabă deodată femeia, cu glas 
scăzut, ca într-o altă rugăciune mai apropiată de 
inima lor. Pune întrebarea absent, de parcă nu

S-a pierdut, s-a pierdut, companiile 
ridică din umeri, tribunalele 
răsfoiesc in disperare dosarele 
apelul de seară nu mai are farmec 
nici chiar războiul nu mai are farmec 
rămine urit, și trist, și fără glorie 
soldatul losef Sve'k a sărit gardul cazărmii 
fugind de-a dreptul in istorie

Se vorbește în oraș

i“ și mama : „Tu te 
cărțile" si explicația lui 
vrea să zică așa : cum 

dacă crezi, așa cred ei in 
natură, oameni" și apoi 
mamei : ..Da’ noi sîntem

Se vorbește insistent în oraș, 
pe toate străzile și gardurile, despre pace 
primăria trage duminica salve de porumbei 
și femeile spală rochii albe, uzate 
și vecinii scot din pivniți vorbe uzate 
le gustă, se-mbată ca niște 
marinari expulzați din furtună 
e-atit de bine în oraș, e chiar lumină 
câ noaptea nu mai trebuie Lună 
noi, la margini, săpăm șanțuri și gropi 
in cite unul mai erou, săpăm cazemate 
facem petreceri cu cartofi și cu visuri 
și ni se impart gloanțe adevărate 
noi, la margini, privim spre oraș 
ca spre iubita împietrită in gară 
și aerul lumii e o armată in marș 
de cuvinte ce vin tot mai des, tot mai des 
și fără luptă ne împresoară.

Cite parade militare ți civile sint 
in somnul soldaților I 
priviți dormitoarele lungi 
ca niște linii de bătaie in care 
armatele au fost otrăvite in somn 
aerul obosit se plimbă de la unul la altul 
se ia ca o parolă, se aruncă din plămini 
in noaptea incertă de toamnă 
cite parade militare și civile sint 
iată-l pe caporalul adolescent cum se crede 
un Napoleon total, cum cere 
atențiune și la dreapta, la stingă 
se simte in pat ca intr-un locaș de tragere 
și n-a primit de trei luni vești de acasă 
iatâ-l pe cel mai timid dintre ei 
cum iși mișcă buzele hotărind 
definitiv in dragoste și-n luptă 
parcă-ar avea in față un Ev Mediu 
strălucitor, îmbrăcat in armură 
și ei ar purta eșarfa iubitelor 
pe care le-a sărutat in gind 
iată se-ntimplă, se mai intimplă 
toate clipele lumii in somnul soldaților 
ară, pun griu, păzesc mașini uriașe 
uruind pe poligoane de griji, 
vorbesc soțiilor, mina arde 
cearceaful aspru, cind caută 
creștetul dulce-al copiilor, 
continuă mișcări, unu-doi, unu-doi 
dau onorul, trag in ținte pierdute 
ce corăbii fantastice, dormitoarele 
și șansa plutonului dintre viată și somn 
la ore mai calme, la vise mai multe 
cite parade pe-un ecran impuscat 
de trompetul sunind deșteptările 
somnul soldaților, o speranță cărind 
amintirile, dorul, mirările.
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La comanda drepți

ION NICOLESCU I

Amurmurînd
Să-mi ceri un semn iubito un semn iți cer 

să-mi ceri 
cit să scinteie incă și să se-aprindâ-n cer 
făclii de nuntă poate torțe de dor ce dor 
pină ne doare gindul și-al clipelor izvor

Se-nserase și ploua cu fin 
cimpiile ne mușcau de nări 
atita vară se tăvălea peste noi 
cind pindeam, cind ne pindeam 
in gropile proaspete cărora trebuia 
să le spunem adăposturi 
armate de greieri umblau prin auz 
salcimi amețiți clătinau 
bolțile copilăriilor din noi 
cum o să fie toamnă, cum o să fie frig 
cum o să fie stare de război ? 
și umbra mea ieșea din adăpost 
și dezerta-n cimpii de iarbă mare 
simțeam un minz prin singe cum creștea 
din tulburata lui amenințare 
dar căpitanu-a zis comanda drepți 
ne-am ridicat ca niște ținte-n seară 
și fiecare se-ntilni c-un glonț 
și-n fiecare toate se uitară 
O, pacea mea de vară să mă ierți 
că-am alergat cu viața-n cumpănire 
cind căpitanu-a zis comanda drepți I

Protest

Gheorghe lonescu : „Peisaj citadin

Atențiune, urmează o Iarnă fără zăpadă 
- un fel de dans fără partener, un fel 

război fără arme, un fel 
vin fără struguri, un fel 
iubire fără sentiment

stăm in cazarma cea de piatră 
nici aia, nici ailaltă

și noi 
unde nu-i 
și-nvățăm să schiem și să 
dinamităm troiene imense și să 
ne apărăm de lupi și de alte tentații

Și iar of, comandantul companiei 
s-a lăsat înduplecat ordonind 
zăpadă la stingă, zăpadă la dreapta, 
zăpadă culcat, zăpadă la mine 
dar numai unul dintre noi, cel pe care 
il chema din nefericire Zăpadă, 
a făcut toate astea

Urmează o iarnă, ce minune ar fi 
•Core-ai oprit, domne, zăpada ?

Care vă țineți, domne, de prostii î

Alinierea

i

s-ar fi gîndit la vorbe înainte să le rostească. 
Știe răspunsul și de aceea nici nu se miră că 
bărbatul răspunde după o mare perioadă de tă
cere : „Am scris".

Discuția continuă de la sine :
„Ai scris și la mine ?“.
Altă perioadă de tăcere și apoi răspunsul : 
„Am scris...".
„Cite plecări avem?" murmură femeia.
„Douăzeci și trei fiecare" spune bărbatul, gîn- 

dindu-se că au lucrat destul de bine luna asta,
și. bucurindu-se liniștit, simte că și femeia e 
plină de mulțumire.

„Miine... porumbul... cules" anunță bărbatul șl 
din pronunție și ton par a fi ultimele cuvinte 
ale serii.

Trag plapuma mai aproape de bărbie și rămîn, 
amindoi, neclintiți. Moleșeala îi înfășoară ca o
plasă ușoară. Deasupra patului. jerț>elit. atirnă 
in cui. legat cu sfoară, caietul de dictando, pe 
care țăranul obișnuiește să noteze in fiecare 
seară numărul de plecări in cimp. Șl cum umbra 
caietului se profilează in dreptunghiul din ca
mera luminată de lună, și cum nucul, apropiat 
de geam, se îndoaie ușor, iar frunzele lui tre
mură in bătaia vintuiui — pata de lumină pare 
că se mișcă ușor la dreapta și la stingă, creind 
impresia că antrenează in mișcare Și umbra 
caietului, și. chiar caietul. care acum, astfel, 
seamănă cu o l>endulă urmindu-și liniștit mersul 
ei egal...

Alinierea I — a spus, și, iată 
Străzile s-au așezat după semn, 
orașele după importanță și gradul de fum 
pădurile după umbră și lemn 
oamenii după neliniște și teamă 
cei de la capăt ce singuri vor fi 
copiii după cită copilărie 
mai au, iar nebunii după poezii 
alinierea I - a spus ofițerul 
el insuși către seară privea 
pe urmă l-am văzut cum impietrește 
ca statuie-n amintirea mea.

Melancolii civile

amurmurînd secreta a celor ce iubesc 
putere de-a fi inșiși in miezul omenesc 
atit al intrebării cit și-al unui răspuns 
de-a-nvinge in lumină ori de a fi invins

o altă co!e nu e și-oricite căi greșite 
ne-ar amăgi via a incet din Infinite 
de-i mamă de-i iubită, de-i fiică dragostea 
tot ne-ar intoarce-acasă și ne ar intreba :

„Dar ea ? Ce face ea T"

Vă salut, prieteni, un civil 
pindește in singele meu ca un tigru 
lacom și melancolic 
întoarce inima după femei 
se-nchină-n serile lungi 
peste cupe de vin obosit 
vă salut, prieteni, credeți-mâ, el 
nici nu Se gindește la război 
doar arde precrm o luminare 
din ceara unor aTzine care-au păcătuit 
in păr.rni'e raiului 
primiți-l din nou între voi 
pe locul rămas mereu liber la masă 
și tăiați-i, o, doamne, brațul drept 
care seamănă din ce in ce mai mult 
cu o armă.

Prozatoarea opune frecvent lirismul reveriilor 
candide trivialității surprinse în tușe expresio
niste viguroase ca in imaginile nunții de mahala 
(Vis cu fluturi). In spațiul epicii sale.se produc 
mici drame, dezamăgiri, se consumă așteptări, 
gesturi rămase fără scop. Prozele sint dominate 
de o tristețe calmă, născută cel mai adesea din 
contrastul dintre nevoia de puritate și tandrețe 
și meschinăria unui cotidian parcimonios cu 
darurile sale (O casă ca lumea, Ultimul drum 
al Hannei Sedlâk, Pendula). Dramele copiilor 
lipsiți de tandrețe, ale femeilor singure, ale ne- 
ajutoraților nu sint sugerate decit prin notații 
relativ neutre, fără accente patetice și fără 
melodramă.

Scrisul Letiției Vladislav, fără stîngăcii și ne- 
siguranțe. dovedește exercițiu, și dotare stilis
tică, evitind caracterul pronunțat regional. Fraza 
este adecvată registrelor diverse, liric, descriptiv 
sau grotesc, avind o reală capacitate de su
gestie: „Un fulger strălucitor a brăzdat cerul; 
au urmat citeva tunete înfundate, de parcă s-au 
rostogolit bolovanii pe Valea Seacă. Am intrat 
in odaia din față, acolo unde ținea mama poalele 
și covoarele noastre. Pe masă era o ulcică cu 
busuioc. Mirosea plăcut, acoperind izul acela 
stătut de igrasie. M-am trintit pe patul plin de 
perini și covoare năvădite. Vedeam fulgerele 
succedindu-se la intervale neregulate..."

Deși notația de detaliu este concretă, suportul 
epic fiind absent (Declarație de dragoste. La 
marginea drumului) sau puțin substanțial, pro
zele dau o senzație de dezagregare, de vag. de 
tulburare letargică, fenomen observabil de 
altfel și în alte volume ale tinerilor autori de 
proză scurtă, cu unele efecte insolite. Este o 
literatură căreia nu i se poate reproșa in prin
cipiu nimic dar care uneori riscă să fie ușor 
uitată.

Sultana Craia
•) Letiția Vladislav; „Viată fă prima vedere". 

Editura „Albatros", 1980.

ECOUL MINIATURAL

AL SUFERINȚEI
Noua carte a lui Mircea 

Diaconu, La noi, cind vine 
iarna*),  este o nuvelă dez
voltată scrisă in continua
rea povestirilor din vo
lumul de debut. Șugubina 
(1977). Partea ei ultimă 
chiar o constituie, cu pu
ține modificări, povestirea 
Vaca bătrină. Universul 
acestui autor, sensibil pină 
la sentimentalism, dar cu 
o notă tonică de autoiro
nie și o seninătate simu
lată. e alcătuită în între
gime din spațiul regăsit al unei copilării dra
matice, dar retrăită cu gingășia și „inconștien
ța" virstei. Procedeul esențial al prozei lui 
Mircea Diaconu este insolitarea. Naratorul po
vestește la persoana întîi întîmplări mai mult 
sau mai puțin obișnuite pe care insă le percepe 
cu ochiul inocent al copilului. Inexplicabilul si 
necunoscutul devin deopotrivă insolit. Formula 
aceasta pare să prindă rădăcini in textele pro
zatorului, volumul recent fiind o bună dovadă. 
Personajul-narator din La noi... trăiește desigur 
in centrul evenimentelor, e axa „poveștii" dar 
lasă impresia, voluntar, de a se plasa la mar
ginea ei, spectator al unor cadre ce i se de
rulează dinaintea ochilor. „Pasivitatea" care inso- 
litează’ este in primul rind o construcție temati
că, deși nici valoarea ei stilistică nu e de ne
glijat.

Am început oarecum invers recenzia noastră: 
tocmai pentru a sugera felul în care impre
sionează povestirea lui Mircea Diaconu. Faptele 
epice sint, in fond, sumare. Se relatează puține 
lucruri. Un copil, intr-un sat îndepărtat, de
prinde treptat sensul lumii, destul de săracă 
dacă e să-i analizăm rspectacolul“, dar infinită 
în nuanțe, față de care ‘autorul nutrește un 
respect uriaș. E adevărat, tehnica decupajului, 
privirea „la microscop" a detaliilor, chiar dacă 
aparent in trecere, fragmentarismul sint vizibile 
și in această a doua carte. Povestirile din Șu- 
gubina abundau in notații miniaturale, in plan 
„real" sau metaforic; acum, miniaturalul este el 
insuși dramatic, tensionat odată ce evenimentul 
normal e tratat enigmatic. False enigme sau 
numai enigme de-o clipă, intimplările trăite de 
r.aratorul-copil al lui Mircea Diaconu au o sa
voare insinuantă. O plăcere tristă sau, dim
potrivă, tristețea receptată floral, lumina suri- 
sului ingîndurat marchează definitiv atmosfera. 
Aici, in satul de departe, „la trei trenuri de
părtare, dintre care unul mic și două mari" de 
civilizație, viața se scurge între obișnuitele vi
zite ale rudelor (o armată de rude) venite la 
sărbătorile de iarnă. Sint ocazii de a transforma 
obișnuința in ciudățenie, căci rudele (tanti 
Corni, tanti Arni, tanti Mari, tanti Miți, tanti 
Vi vi, tanti Fifi etc.), impun un protocol de ne
înțeles pentru sufletul copilului, și cu atit mai 
chinuitor. Curios pare tot ce se va întîmpla: 
eclipsa de soare — nucleu al intrigii —, ares
tarea tatălui, suferința instaurată în familie, de
gradarea lentă a gospodăriei, boala ciudată și 
operația, camera de spital, rezolvate de „ma
gia" inocentă a virstei. între două ierni, iată, se 
petrec fapte care pot întări sau decepționa pe 
viață.

O discretă analiză a senzațiilor urmărim în în
treaga carte. A inregistra miniatura suferinței, 
pe fondul tragic al povestirii, ca un ecou bi
zar ascuns mereu sub decorul procedeului a- 
amintit, a o trata apoi cu ochiul incandescent 
liric, timid cind nu trebuie și dezinvolt cind nu 
e cazul, al copilului — înseamnă a rezolva con
flictul intr-un registru enic inedit, in care Mircea 
Diaconu excelează. Deconspirările nevinovate ale 
structurilor fixe ale limbii (insolitare in planul 
expresiei ?) sint frecvente și funcția lor e de a 
accelera ritmul povestirii, scrisă cu remarcabilă 
prospețime. De a-i da culoare și autenticitate.

Costin Tuchilă
*) Mircea Diaconu : „La noi, cînd vine iarna", 

Editura „Ion Creangă", 1980
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• A prezenta un poet nou nu-i ca și cind l-ai 
lua pe tinăr de mină si i-ai zice : hai cu 
mine, in literatura romană, să vedem noi 
cine are curajul sd ne contrazică, să ne- 
ntrebe ce căutăm acolo.

A prezenta un nou poet, trei de-odată sau 
mai multi nu-nszamnă decit îndeplinirea 
unei vechi datini culturale si atit.

S-au văzut cazuri cind cei prezenta'i, odată 
ce li s-a dat drumul de mină, au fost luați 
de prima suflare de vint ;

S-au văzut și cazuri cind cei prezentați au 
crescut năzdrăvan, ridicindu-și de la pămint 
fi din timp prezentatorii si purtindu-i cu ei 
In vecia gloriei.

S-au văzut și cazuri cind cel prezentat, 
lansat, mai tirziu s-a intors către prezentator, 
s-a răstit la el și-a crezut că-l dă afară din 
literatura in care nici el nu s-a așezat bine.

Dar cite nu s-au văzut I
Prezentindu-i aici pe Emanuel Bădescu, pe 

Marian Zamfira și pe Oana Chirită ne asu
măm toate acele riscuri dar priceperea noas
tră profesională nu ezită a-și face datoria cu 
bucurie.

Prin urmare, vt-i prezint și luati-i in 
seamă. /

Ion Gheorghe

emanuel 
bădescu

Trecere în piatră
Cindva prietenii erau altare : 
intram în ei ;i mă-nchinam

Acum privirea mi-e piatrâ 
ți sparge tot ce atinge.

Nefertiti
Nici un străin nu poate urca
în iatacul ochilor tăi
Nici un soare nu poate-nflori 
ca buzele tale.

Cine se-ncumetâ 
o crede că nu ești un vis 
cind nimic nu te-atinge ? 
Făptura ta e-un văzduh.

Prietenie
A început învierea, 
freamătă păduri în semințe, 
din pumni țîșnesc porumbei : 
• beznă intr-o palmă strinsă.

Să fugim, să fugim : sîntem
Intr-un codru de ghiare, 
acest rîu se varsă în noapte, 
ocolo, șubjaină, e;o jMntreh t
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oana chirită
Făgăduiala
Tu nu mi-ai făgăduit depărtarea 
dar o vedeam fumegînd in rîpa privirii
Tu nu mi-ai făgăduit depărtarea 
dar dorul și frica de ea trebuia să le-mparți. 
Doar tu știai că te-adulmecă 
că vei fi un cîntec de flaut 
în lanul de la capătul gîndulul.
Doar tu știai că plecînd 
din povestea fără răspîntii 
Vei fi mai sărac cu o depărtare.

De singurătate
SpolA-te de singele albastru al străzilor
Scutură-ți sorii din păr
Ai imbătrînit de lumină 
sau de atito depărtare.
Și eu am imbătrînit, mai demult
Cind sorii tăi nu erau încă.
Sau erau niște pumni de întuneric 
pe care tu i-ai trimis înainte 
să-ți vestească venirea.
Am imbătrînit în locul tău
Pentru că tu erai departe, 
sau nu erai încă.
Am imbătrînit de singurătate, de atîtea ori.

marian
zamfira

Vinovat în albastru
— Tu ești conducătorul 
Răscoalei nuferilor 
împotriva amurgului ?

...Vinovat in albastru 
încă mai priveam copilul 
Ce-alunga tirziul din paseri

Vis
Minat de stele surideom sub ape 
Dulci pești se răsculau in vise 
Și se-nâlțau prin teritorii interzise

O arcă sosită din neștiutul fum
Iși mai certa matrozii risipiți prin alge 
Femei cu chip de zare
Interogau solemn îngerii de sare 
Insingerate liniști 
încarcerau mirarea
O frunză rătăcise marea

Minat de stele
Surideom sub ape...

Vis
Prin rezervații tăinuite-n rouă 
Suav imperială alergai
Mireasă imbrăcată-n mol

Biseareci în albastru-îngenunehiou 
Baionetele de fluturi sîngerau în cint 
Din ochiul paserii mai cobora un sfint

Prin mine alerga un foc de fruct 
Eram mai înlucit de stele
Și mă lăsam furat de iele

Suov imperială alergai
Mireasă imbrăcată-n moi

titu 
șerban

• Titu Șerban este un tinăr care, termi- 
nind liceul, pină la examenul de facultate, 
lucrează muncitor în una din uzinele patriei. 
Și-a invitat repede meseria, așa cum a In*  
vă'at și arta poeziei cu care a venit, poate, 
dintr-un trecut îndepărtat. Versul idu. dra
gostea sa fată de frumos, se conturează in 
poezii care spun mat mult decit pare cd vrea 
să spună. Uneori cite o poezie întreagă, alte
ori cite un univers, te opresc, te fac si me
ditezi, intărindu-ti convingerea c<f scriitori 
știe ce să spună si de muite ort chiar st cum 
sd spună.

*
Publicat In anii 1897—1898, studiul 

Tui Dimitrie C. Ollănescu. Teatrul la 
români, editat competent, acum, de 
Cristina Dumitrescu, completează in 
chip necesar cunoștințele Istoricilor și 
criticilor de teatru despre evoluția tex
tului dramei și a artei spectacolului la 
noi, în secolul trecut. Valoarea sa. ală
turi de studiul Constanței Trifu (Cro
nica dramatică și începuturile teatru
lui românesc, Minerva. 1970) si de ree
ditarea monumentalei Istoria teatrului 
în Moldova, de T.T. Burada (Minerva, 
1975), stă in gradul ridicat de organi
zare a informațiilor despre pătrunde
rea teatrului la noi, despre dezvoltarea 
artei actorului. Autorul urmărește atent 
și pasionat emergența și materializa
rea ideii de „Teatru Național", anali- 
zind competent factorii pro și contra, 
cunoștințele directe dar șl o bogată 
cantitate de referințe (632 note) dind 
soliditate întreprinderii. Care este îm
părțită în două : în prima parte, auto
rul descrie, atent la detaliu, compara
tist, „Datine, năravuri, jocuri, petre
ceri. spectacole publice si altele", ele
mente de etnografie șl folclor precum 
și intuițiile saie asupra formelor spec
tacolului pre-teatral fiind revelatoare. 
D.C. Ollănescu. procedind cronologic, 
cu o uimitoare facultate de a transmite 
impresii de spectator, vede jocuri de 
demult, autohtone, sau „transplanturi" 
mai recente : Brezaia. Vasilca, Irozii și 
Vicleimul, șezătoarea, balul, vechile 
jocuri din Moldova. Galați. Vrancea, 
Ardeal. Călușarii. Paparudele, protoco
lului de la Curtea domnească fiindu-i 
rezervat un loc aparte.

Partea a doua — Teatrul in Țara 
Românească (1798—1898) — amplă, cu 
bogate referințe și Inserții documen
tare. transmite pasiunea unui cărturar 
autentic, a unei personalități ca Di-

Virgil Cuianopol

Superlativele 
omului simplu 

w » j miinketKn eh
Soarele, poetului răsare ți noaptea, ...jr
sub razele lui tremură moarteo.

Pâmintul poetului înverzește ți iarna, 
cu miresmele lui se purifică toamna.

Griul poetului îi treieră inima, 
din pîinea lui crește și minima.

Izvorul poetului este și matca 
pe apele lui plutește liberă arco.

Casa poetului nu are tavan, pereți, dușumea, 
și totuși, nu o invăluie nici ploi, nici vint 

și nici nea.

Masa poetului e pregătită de cele mai eulte 
furnici 

el mestecă trist măruntaiele unor ontici amici.

In patul poetului, greu se divide materia, 
perna poetului e mai aspră ca peria.

Luminată e ușa
Pun o piatră de entuziasm 
la gura rîului care seamănă leit cu trecerea 

noastră 
și îmi înmiresmez prezentul cu o floare 

de viitor.
Nici o toamnă nu se înverzește îa față, 
dar cui îi aparține vina ?
Luminată e ușa deschisă întotdeauna 
cu o cheie de aur.

DINTRE SUTE 
DE CATARGE...

leontina 
nedelcu

• Pentru Leontina Nedelcu poezia este un 
„simptom necesar" (in implicările ei desci
frează existenta), sincopată, eliptică, cu den
sități remarcabile uneori, poezia ei se cere 
citită atent, concentrat. Efortul nu este de 
prisos. El iți dezvăluie imagini peste care p >ți 
trece cu imprudentă. Punctind emoția prin 
cuvintul bine ales („Și dira unui negru fum 
/ limpezește cețurile" — ar spune poeta) Le
ontina Nedelcu construiește cu abnegație și 
îndreptățire, începuturi de bun augur.

George Alboiu

Limpezime
O veche stampă colorează aerul 

Vulturii au restituit în zori
prețioasele perle, din pură intimplare 

ochiul nu mai știe să măsoare 
Un șir de sturzi u înghițit diminețile

Și diro unui negru fum 
limpezește cețurile.

Fără titlu
Vina de a naște frigul
e nepătată 
Grădina cu pariuri și roze 
tresaltă
Indiferența e visul trucat, 
interminabila dilemă a frunzei 
Cineva iși trage pașii pe furiș 
Și dezmiardă 
Ce... ?

Instantanee
Privește I despuierea zilei pe ace 

de ceasornic
Ca intr-o tulpină 

De mărimea linițtei
Tacticoase persoane scriu 

Jurnale de seară 
Ce mai rămine de adăugat 

Decit imaginarul zimbet 
Și inocența mieilor acel simptom necesar.

claudian 
cosoi

• Claudian Cosoi este un poet si este un 
tinăr. El s-a născut în 1952 la Zalău-Săla). a 
invitat la lași tar acum trăiește in Maramu
reș. Cosoi scrie multe poezii și încă de cind 
a fost student la lași unele dintre ele s-au 
publicat in revistele „Dialog" șt „Opinia". Poa
te că Si cititorii „Luceafărului" — mult mai 
numeroși, firește — vor vedea — el ceea 
ce vedem șî noi ; un poet matur, adică un 
poet adevărat.

Mihai Ursachi

Despre mere
Și mai ales 
iubesc natura căzătoare 
asemenea privirilor de vultur 
sint merele frumoase și bune din izvoare 
și crude ele poartă sămința 
tăcută și ascunsă în fecioria lor 
și mal ales alături de mere de mireasă 
iubito, eu ți-am înșirat 
din simburii de mere coliere.

Hades pentru Saporo
Ml-a fost dat 
să cobor inălțindu-mă iar 
in peștera albastră 

pătrat al umbrelor ți păsărilor arse. 
Purtat eram ca un zmeu 
in lumina r ta mă scăldam Polifem.
II căutam pe lonuț. .
Aforme pleoapele se lipeau 
in geometria gestului primar 
eu m-am născut pe pleoapele mele 
și trupul mi-l port 
cu umerii curgind printre degete 
așezați pe genunchi.
Acesta e locul imi zic 
unde m-om despărțit de lonuț 
păsări mai mari sau mai mici 
trăiesc in simbioză cu o lume de rime 
și ceara știe să se joace cu focul 
dar ce foc să fie acesta pe care 
îl vedem arzînd și-i fără de flăcări. 
Aici printre altele 
reptilele erau demult încălzite 
și iară Saporo înoată fără de brațe strigînd 
Euridice Euridice ești ferice ești ferice. 
Euridice Euridice ești ferice ești ferice.

Vestire pentru 
lumina din simțuri•
Algele mărșăluiesc spre stele 
la fiecare ruptură a lor 
se devoră o poartă 
se aude mai greu și tot mai tirziu 
ecoul căderii algelor 
peste ele prin ele in el

singură dată deodată 
algele se impart și petrec 
lumina din ele.

edith 
iakșa

• Cred că a existat o dimineață de primă
vară cind minindu-și. călare, cirezile pe Cim- 
pia Banatului, inginera zootehnistă Edith 
Iakșa a descoperit, deodată, că cea mai fru
moasă parte a vieții ei. cutreierată de vint și 
de soare — este chiar viata. $i cintecul s-a 
născut In ea pe neașteptate, simplu, drept, 
limpede, sportndu-i zimbetul. si așa, luminos. 
Fie ca bucuria care l-a zămilsit să nu se 
stingă nicicind.

•
Sânziana Pop

La capăt...
I 6

Cercuri pleacă peste marea
Care seacă
Și mă strigă din afund i
Drum rotund

Casa e fără zăvor
De lut ușor
Pe fereastra tburită
Umbra piere răvășită 
Zările se despreună
Șerpi în singe cad din lună
In ostrovul cărnii alge 
Vorba veștedă se sparge.

Ninge
Cu o tensiune vibrantă în 
mușchi, artere, nervi și oase.

Ning,
lungile tăceri semănate de o 
dfflce primăvară.

Ninge,
Și ningînd merg spre moarte 
fulgii de zăpadă 
nici nu știu aceste molecule de apă 
că floarea lor : fulgul, 
acum în puterea lor cum moare ?

Ninge...

Și totul e bogat 

îmbrăcate sint zidurile 
de golul pămintului, 
atit de dornic de puritate.

Menire
Cind apusurile
Nu-și mai au rostul
Culorile destrâmindu-se
In fum ;

Cind toate dorurile 
se strivesc 
neplînse, uitate 
de ochii intredeschiși :

Atunci pe geana mea 
Picătura de rouă îngheață 
ți așteptările se topesc, 
in zadarnice răsădiri.

luciul buzelor mele, 
Ca o petală mare 
Scufundată in gindurlle unei 
toamne reci.

george 
corobea

• George Corobea vine de neunde si de 
peste tot. E greu de spus dacă poezia sa este 
a unui începător, ori a unui condei îndelung 
exersat. Oricum, aflat la ceasul destăinuirii 
publice, el aduce cu sine o viziune lirici per
sonală, structurată in tipare prozodice minu
țios concepute. Noul venit, căruia versul tăiat 
cu precizie in materia amorfă a cuvintelor îi 
trădează firea de om „de peste Jli" (vădită 
și in prezenta motivelor brâncuslene). pășzște 
cu dreptul pe poarta Poeziei. Să-l intimplnăm 
cu firescul sentiment al bucuriei si încre
derii...

Ion Segărceana

Casa bunicului
Cerul meu m-oprește-acum 
C-un strigăt legat de drum 
Prin casa cu mese-nghețate 
Curge-ntruna colț de noapte ; 
Luna plinge-n coșul mare
Somnul de pelin mă doare, ■ 
Bufnițe cu ochi de sticlă 
Mă lovesc, nu mă ridică
Lilieci, păsări uitate 
Zboarâ-n crengi de oale sparte | 
Cheie mută prin zăvoare, 
Grădină, căluți de mare,
Drumu-i lacăt de urzici, 
Prispo veche doarme-n cruci...

Primăvara
Pâmintul meu, zile cu cuc,

Viori vesele-n zăvoi,
Timple-n flăcări tu dezdoi...

Ochii macină culoare, 
Crește-n Iarbă Luna mare,

Vîntul bun de prin arini
Harnic trage-n sus tulpini ;

Arcuri, nod de anotimpuri, 
Timpul meu coboară-n muguri 

înfiorat de spini pe zare 
Ochiul de frumos, mă doare...

Cimitirul eroilor
Cheia pămintului

odihnește-n odaia lui ; 
Deasupra,

zeița-l vlntură 
rădăcini și mireasmă de flori...

Mă acopăr cu tăcere — 
un munte de durere-s

ți-o iubire de brazi...

Necesitatea
sintezei

Trei
certitudini

televiziune^

Improvizații
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mitrie C. Ollănescu. Jocul istoriei a 
avut efecte favorabile dar și de ob
strucție (fanarioții, confruntările ruso- 
turce) asupra artei dramatice care, 
după înființarea Societății filarmonice 
(1833), anevoios. începe să ia calea pro
fesionalizării, chiar dacă dilentantis- 
mul, influențele eterogene (spectaco
lele în franceză, germană, italiană și 
chiar maghiară) acceptate de statutul 
social al protipendadei, dezinteresul, 
determinind momente de regres (utilă 
ar fi, din acest punct de vedere, reedi
tarea studiilor despre teatrul in Mun
tenia ale lui Ion Horla Rădulescu din 
1935 și 1943).

Matei Millo, C. Aristia, C. Caragiale, 
Eliade Rădulescu, C. A Rosetti, au 
fost cîteva din personalitățile lumii li
terelor și teatrului românesc care, prin 
devotament și sacrificii, au reușit să 
impună limba.română in teatru, să de
termine calitatea repertoriului, orien
tarea sa (după multe eforturi de Înțe
legere) către creația românească ori
ginală, D. C. Ollănescu procedează cu 
mult discernămint cind consideră cali
tățile umane și cele artistice ale înte
meietorilor de școală teatrală româ
nească. Astfel analizează acele trăsături 
de caracter, de exemplu, care determi
nă nefaste măsuri administrative, aca
pararea rolurilor, toate acestea fără a 
uita un moment splendida artă inter
pretativă a personalității care a fost 
Matei Millo.

Mai presus de toate, studiul lui Di
mitrie C. Ollănescu ne oferă posibili
tatea rară de a surprinde, peste dece
nii, momentele definitorii ale edificării 
unui nobil spirit patriotic In cultura 
română din secolul al XlX-lea.

Marian Popescn

Ne propunem să continuăm serialul 
premiilor Uniunii Arhitecților pe anul 
1980, Început anterior, prin investiga
rea celor 3 premii acordate în dome
niul const^fțiilor soclal-culturale, res
pectiv Ambasada de la Atena (arh. 
Constantin Săvescu, Vladimir Slavu), 
Sala sporturilor din Oradea (arh. lo- 
nescu Vladimir și Sirbescu Mihai) și 
Hotelurile Orfeu. Amiral ți Comandor 
— Mamaia (arh. Bureuș Georgeta, arh. 
Banciu Gabriel șt arh. Crăciun Emilia).

Deși cele trei construcții aparțin 
unor programe diferite (reprezentare, 
sport, loisir) ele au un numitor comun, 
calitatea compozițională a spațiului in
terior și exterior, aplecarea profesio
nistă asupra prețiozității detaliului, cit 
ți reușita integrării cu alte forme de 
artă.

Realizare de o excepțională valoare 
arhitecturală si plastică, moment de 
referință pentru arhitectura noastră, 
ambasada din Atena este intr-adevăr o 
ambasadă a arhitecturii românești in 
lume, alături de Ambasada R.S.R., ^in 
Brazilia, proiectată de arh. Horia Hu
diță.

Din cauza amplasamentului pe un 
teren mic, între două construcții exis
tente, pe o stradă in pantă, ariit-rtul 
a adoptat pentru o construcție monobloc, 
dezvoltată în jurul unei curți interi
oare, distribuind eterogenele funcțiuni 
de reprezentare, birourile șl locuințele 
personalului pe verticală, spre deose
bire de consacrata lor disperare in con
strucții pavilionare.

Prezența vitală și trepidantă a Ate
nei contemporane a micșorat mărturi
sită greutate a proiectantului de a con
strui sub umbra sacră a Acropolei și a 
celebrei ambasade a Statelor Unite pro
iectată de marele arh. Walter Gropius, 
vecinătăți care pot inhiba șl totodată 

obliga la reflecție asupra caracterului 
plastic al spațiului.

In condițiile in care casele alăturate 
erau executate cu finisaje foarte labo
rioase și scumpe, ambasada română 
arată căldura lemnului la bowindouri 
și albul rugos al mozaicului șprițuit Ia 
pereți, creind o imagine de o caldă so
brietate.

între o casă manifest de arhitectură 
clasicizantă sau manifest de arhitec
tură tradițională, arhitectul a optat 
pentru o încadrare In slt, la scara și 
prețiozitatea ambientului.

Echilibrata repartiție a spațiului 
interior creează importante facilități în 
circulația publicului, in încărcarea gra- 
denelor cit și la crearea unei volume- 
trii sincere care exprimă funcțiunea 
în spațiu, reușind să înlăture acea ma
sivitate și monotonie specifice acestui 
tip de program. Această sală alături 
de cea din Tg. Mureș (arh. Andras 
Szilvester) creează o premisă pentru 
apariția unei arhitecturi sportive ex
presive.

Hotelurile Orfeu, Amiral, Comandor. 
Mamaia delimitează o plăcută inrintă 
în care fiecare hotel are personalitatea 
lui plastică distinctă dar armonios a- 
cordată cu ansamblul, consacrind incă 
o ^ată (duoă ansamblu! Belvedere din 
Ollmp), acest tip de spațiu estival și 
bucurind munca unor tineri arhitecți 
la fntîlntrea mării cu țărmul românesc.

încercind să alăturăm cele trei con
strucții premiate pe aceeași coală de 
hîrtie. nu am vrut să sounem decit, că 
deși avem mult de durat, și din puțin, 
construim cu mîndrie și reușim de mul
te ori să trecem ambițiosul prag spre 
valoare.

Cristina Suciu Moscu

Privind programul de televiziune de 
la o oarecare distanță se impun cîteva 
aspecte destul de importante. Ele nu 
țin de amănunte, ci de ansamblu, de 
un echilibru firesc intre evenimentul 
la zi și emisiunile cu pondere, pregăti
te din timp, ilustrind o direcție de pre
ocupări. Dacă evenimentul cotidian e 
tratat și el cu o oarecare îngăduință șl 
cu sentimentul că importanta lui dis
pare a doua sau a treia zi (ceea ce 
n-ar trebui să diminueze doza de pro
fesionalism și interes pentru fiecare 
imagine) nu același lucru trebuie să se 
petreacă și cu emisiunile de rezisten
ță. rod al unei concepții de ilustrare a 
istoriei și culturii române. Emisiunile 
despre tradiții ale științei, ale1 culturii 
noastre naționale nu pot fi realizate cu 
același regim de azi pe miine. E ne
voie de un plan de perspectivă, șl re
dactori care să studieze un moment, 
un scriitor sau Istoria unei descoperiri 
și abia apoi să treacă la realizarea unei 
emisiuni reprezentative. Am văzut 
unele anchete sau dezbateri referitoare 
la o problemă sau alta. N-am văzut 
medalioane dedicate unor mari savanți 
șl oameni de știință făcute la marea 
artă a meseriei, nu a improvizației, 
n-am văzut seriale științifice pregătite 
cu migală, simț de răspundere și res
pect pentru subiect, n-am văzut ani
versări ale marilor scriitori contempo
rani, nici ale marilor oameni de știin
ță. nu ni s-au oferit nici copii palide 
alo celebrelor Conexiuni sau Călătorie 
prin univers (difuzarea acestuia din 
urmă trebuie considerată ca un mare 
merit al televiziunii noastre pe seama 
muncii altora). Ceea ce ne oferă tele

viziunea e făcut cu o săptămină Îna
inte. cel mult două-trei șl tn rarisime 
cazuri reprezintă o investiție de inte
ligentă. preocupare. șl forțe pentru a 
ni se pune la dispoziție o Imagine 
complexă. E o dovadă a lipsei de răb
dare, a muncii în perspectivă. Noi cre
dem că televiziunea dispune de oa
meni capabili să ofere emisiuni care 
să reziste timpului. îi lipsește obișnu
ința lucrului bine făcut, pregătit în 
timp, cu mare risipă de forțe. Cite din 
emisiunile pe care le vedem miine șl 
poimline și-ar păstra valoarea peste 
10 ani ? Nu e vorba de cele cu regim 
de actualitate, ci de producțiile mai 
mari care asigură programului stabili
tate, forță si interes ieșit de sub im
periul momentului. Ca să fim mai con- 
creți, aniversarea lui Sadoveanu. din
colo de difuzarea filmelor inspirate din 
opera marelui prozator nu s-a bucurat 
de o emisiune ne care am putea-o re
vedea cu plăcere sau pe care am pu
tea-o oferi și altora pentru a-șl face 
o imagine de ansamblu despre acest 
virf al culturii române. Nu erau ima
gini suficiente cu Sadoveanu 7 Greu de 
crezut. Și dacă nu erau n-ar fi exclus 
ca peste cițiva ani aceeași problemă să 
se pună și pentru alte nume reprezen
tative, neglijate o vreme tocmai pen
tru că erau in viață.

Arta improvizației, suportabilă pină 
la un punct, trebuie completată cu 
emisiunile de durată. Pentru că de 
fapt extrem de importante nu sint to
tuși emisiunile, cl lucrurile despre care 
ele vorbesc. Prin ele se naște durata.

Cornel Nistorescu



ion 
gaghii

• Vn debutant temperamental, tumultuos 
șt subtil, se arată a fi Ion Gaghii. Surprinde 
plăcut la el densitatea verbală, ștăpinirea 
discursului liric, o anume dragoste pentru 
poezia solid articulată. Daci simte mai pre
sus de orice .aroma de carate" a cuvintelor, 
știe, în același timp, să surprindă, prin aso
ciații neașteptate, fondul inepuizabil al lucru
rilor, un vers cum este acesta : „iarba paște 
turmele pierdute" fiind edificator pentru va
lențele multiple ale acestui poet in devenire.

Grigore Hagiu

Ars poetica
Prin singe îmi mai umblă catedrale 
De așezări cu clopotu-ntr-o dungă 
Și prelungirea nopții in spirale 
Cercînd eu cornul lunii să m-ajungă.

De-atita rai uitat pe ziduri goale
Pașii răresc poteci închipuite 
Sub fagurii plutirii ancestrale.
Din ierburile clipei împietrite.

Zbor de năluci cu aripile frinte
Și arcuiri de gînduri osîndite
In lujerul luminii vor să-mplinte 
Săgeata fulgerată de ispite.

luceferi moi iml colbuiesc privirea 
Lăsînd in golul ochilor sărutul 
Ca să rotească-n el nemărginirea 
Unde iubirea-și are începutul.

Cu degetul m-atinge ca pe-o coardă 
Izbînda-n căutări înfrigurate
Și-n trupul meu mirific prind să ardă 
Poeme cu aromă de carate.

Scrisoare
Tatălui meu

Din ochii veril-n strigătul de valuri 
Np arcuim cupole fără noapte 
Iar timpul curge și ne bate-n maluri 
Mușcind din noi felii de vise coapte.

E-atita pace-n prundul cugetării 
C-aud cum peștii lunii se sărută 
Lovindu-se de stîlpii depărtării 
Zvîrlind in noi lumină ne-ncepută.

Și păsări grele trupul cînd ni-l fură
In zboruri junghiate de uitare
Rămînem doar c-un crin de soare-n gură 
Rotindu-ne in chip de minutare.

Cînd clipa-și arde talpa în cădere
Pe zurgălăii vrdbiil ce-adormiră 
Ne mlădiem in caldă adiere 
In cintec tors pe corzile de liră.

Aprinsa torță din grădina lunii
Impurpură zăpezile căderii
Tribut doar trupul îl lăsarăm humli 
Lumina însă ni-i amiaza verii.

De-aceea cînd priviți spre bolta clară 
Atîtea stele ce vă fac cu mina 
Sclipirea lor in inimi să vă doară : 
Străbunii noștri rotunjiră luna I

miruna
runcan

• Miruna Runcan se prezintă de la început 
ca o poeți formată (desigur, e de presupus 
o ucenicie răbdătoare in spatele versurilor ei 
de acum). Astfel, reușește să îmbrace Intr-o 
re'orică ușor agresivă o sensibilitate acută și 
Vulnerabilă. Din acest subtil decalaj decurge 
nu doar modernitatea poeziilor ei. ci si accen
tul convingător de trăire pe care il transmit. 
(....tăcerea iși nloud plasa ușoară ! asupra
țipătului care înseamnă exist"). Coinc'den'a 
debutului editorial cu stadiul actual al scri
sului poetei ar fi lucrul cel mai firesc.

Marius Robescu

Prezentarea cadrului 
și a circumstanțelor
Grădină era, pe măgura-ndoielii 

o grădină pădure, 
și-n grădină o casă cu păsări la streșini 
iar lingă casă fintina, sora fintină,...
Să te afli acolo de-odată
în aventura acelei grădini, 
singur să deschizi dimineața fereastra 
spre nimeni. 

sâ scoți apă din fîntînă-n amiază, 
s-aștepți seara ca pentru răgaz, 
pentru brațul de flori din odaie,... 
Să-ți cunoști măsura cu dragoste 
zvirlindu-te în plină ciudată aventură, 
să te rezemi de tine 
ca de o albă cîrjă de orb, 
alt fel de blîndă soră fintină. 
Intr-o grădină pădure 
să te trezești într-o zi 
așteptînd în tihnă pedeapsa de-a trece 
prin păcatul de-a fi fost și nu prea.

Cum sosește tăcerea
Tăcerea sosește nu pentru că se întunecă, 
ci așa, din senin, 
ca și cum pe poartă-ar Intra 
nebăgată de seamă o ceață.
Nu lăsarea urmei te sperie, nu, 
urme nu lasă această atingere, 
ci paralizia înceată a rostirii, 
a purei rostiri,...

sieși și fricii egală. 
Ca din afară venind, cînd de fapt dinlăuntru, 
de teama prea marelui zgomot absurd, 
ca din afară venind
— ce boală senină — 
tăcerea iși plouă plasa ușoară 
asupra țipătului care înseamnă exist.

Te-nveți draga mea, 
oboseala te-nvață întîiul pas către moarte." 
Neștiutori, fragili, oricît de puternici 
ne picură acest venin spre ureche. 
Și alții vorbesc pentru noi 
răscafind neputințele caste și sterpe. 
Urmă nu lasă această cenușă, 
boală ascunsă-a oricărei rostiri, 
a purei rostiri despre fire.

laurențiu 
cristescu

• tn urmă cu cincisprezece ani fi mai bine 
strinsesem vreo treizeci de visători (te aflai 
printre ei) și am pus bazele cenaclului Nico
lae Labis și al unei (bineînțeles) efemere re
viste. Eram amindoi elevi ai liceului Vlaicu 
Vodă din Curtea de Argeș. Noi. ..independen
ții" bruscasem pacea „bătrînilor" de la ve
chiul cenaclul „Gheorghe Topirceanu" pe care 
l-am și devorat (fuzionind).

Multi dintre entuziaștii anilor ’60 sl-au în
chinai viata altor meserii șt numai ci’iva 
(cum se Intlmplă adesea) am rămas intru 
totul fideli poesiei. Nicolae Labfs — Gheor
ghe Topirceanu a fost un cenaclu extraordi
nar !

Pentru tine. Laurentiu Cristescu. drumurile 
au fost in'ortocheate : mă bucur că nu te-a 
innhițit „labirintul" si că. peste ani. pot *4  
spun ea și-n urmă cu cincisprezece : er*d  ci 
ești poet. Ai terminat intre ttmn o facultate, 
dreptul, st uite că nu te-ai dat bătut. Lucrezi 
ca simplu muncitor tnfr-n hală a unui Insti
tut de cercetări (LC.P.T.T București) si tot 
ca simplu muncitor In halele nopții. Aflu că 
nu-ti plac cancelariile fi hirtoarmlo. Ce lu
cru minunat-să al puterea să nu-ti placă locurile 
călduțe unde nu te simte curantul, dar si 
șop'esti. totuși, de ne buzele hlrtiei : „Imn 
scrisului — mlntultnrul"...

Bine-ai venit și rămli cu bine !
Dumitru M. Ion

Veghe
Neștiind
Unde se termină lacrimile
Și unde începe să curgă
Sîngele,
Neștiind
Unde se termină înțelepciunea *
Și unde începe destinul,
Neștiind
Cînd mi-am pus masca
Și cind îmi port chipul.
Aș vrea să te veghez cu viclenie.

Vecernie
In asfințit ceruri ardeau speriate ;
Pădurea pustie se culca la pămînt ;
Clopote se rugau tatălui pentru mormlnt ; 
Tu aduceai mingîiere cu brațul infrint.

Nehotărîre
Mă îndoiesc de lucrul fără reproș j
Mă îndoiesc de faptul
Că to‘i care joacă
Vor ride,
Mă îndoiesc că umbra poate orbi.
E o mare minciună să spui
Că numai gura vorbește,
E o mare minciună să spui
Că numai urechea aude,
E o mare minciună să spui :
E o mare minciună.

Ultima după- 
amiază cu poetul 
Daniel Turcea

u □ trecut încă atita vreme incit sâ ne 
n simțim dezlegați sufletește de grația 

existenței lui Daniel.
Am fi putut spune că plecînd dintre 

noi el a luat și ceva din noi cu el, dar in reali
tate s-a intimplat invers.

Ochii lui mai privesc sub sprincenele noastre 
și ne mai surprindem incă surizind cu zimbetul 
lui.

Cu peste doi ani in urmă, cind primăvara nu 
se distingea incă de iarnă, noi doi am avut ine
fabilul privilegiu, să fim cu Daniel, trei.

Eram acasă. Ca și cum ar fi știut că cineva 
trebuia să scrie cuvintele pe care noi trei doar 
le rosteam, emoționată și delicată, Brindușa 
Gheltz le așternea pe hirtie.

Daniel dedica versuri de aer lui Valeriu, Va
leriu lui Nichita, Nichi'a lui Daniel.

După care, Nichi'a lui Valeriu, Valeriu lui Da
niel, Daniel lui Nichita.

Daniel nemaifiind de față și nemaiputindu-și 
revedea versurile, nici noi nu ni le-am făcut mai 
bune decit erau alegind - sperăm - cu decență, 
citeva secunde din acea după-amiază.

A fost ultima după-amiază cu poetul Daniel 
Turcea.

Valeriu Pantazi și 
Nichita Stănescu

Nichita și Valeriu 
către Daniel 
Nu cuvinte am putea avea 
Ci doar un vers verde.'

Nu alb am mai putea avea 
In care astrul stă să stea. 

Nu moarte am mai putea avea ;

La tine am suit
Pentru intiia oară 

Cind ai răsărit 
Luceafăr de seară I

Către Daniel
Respirare imi pari tu printr-un plisc de vultur 
singurătate sus de tot, sus de tot 
cind bărbăteasca ta gingășie 
o văd și nu o văd.

înfrigurat mă uit eu eu numele meu Nichita 
la tine
Cum leneș și nedoborit plutești.
Știu că frigul tău inalt e șl pentru mine, 
știu că ești și nu ești.

Jos de tot unde stau, 
de frică de leu șl de leopard, 
strig ah I și au I

Sus in frigul de sus 
ia-mâ la tine frate 
nu mă lăsa singur I

Nichita Stănescu

Valeriu
către Daniel
Cum se aprinde coama de leu 
vin Daniel in Cosmosul meu 

intră Ințeleptule mare din Pont 
carnea e fragedă, cuțitul bont 
gustă din peștele prins cu păcat 
uită că gustul de vin l-ai uitat 

scoate-ți picioarele din incălțări 
carnea ți-e roasă de depărtări 

apoi desch:de-ți mantaua la bumb 
fin odihnește-ți carnea de plumb 

cum se aprinde coama de leu 
dormi Daniel in cosmosul meu.

Valeriu Pantazi

Goga — destin 
literar și politic

1 iterators română părea a trece după 
1900 printr-o apatie după marele mo
ment al Junimii cînd apăru pe firma
mentul poeziei românești numele lui 

Octavian Goga. Volumul de Poesii tipărit in 1935 
la Budapesta avu un ecou enorm dincoace de 
Carpați. Chiar Titu Maiorescu, atit de rezervatul 
în opinii, se interesă de surprinzătorul poet mo- 
dificindu-și cu acest prilej mai vechile lui pă
reri despre incompatibilitatea dintre politică și 
literatură. Noul venit intra glorios pe poarta 
mare a literaturii române aducind un suflu și un 
spirit nou in poezia vremii. Constantin Stere, 
mentorul Vieții românești, ți-a găsit in acest 
debut poetic un punct de sprijin revelator pențru 
susținerea teoriilor sale literare politice. Goga 
vorbea despre țărani cum nu se mai vorbise în 
poezia românească pină la el și idealul unității 
naționale dincolo de granițele vremelnice insu- 
flețea poezia lui care mirosea a otavă și schit 
și în care se auzeau scirțiitul cumpenelor de fin- 
tini și rumoarea satului ardelean. Goga reușise 
să dea pagini de poezie pură acolo unde atiția 
alții, mai înainte și' după aceea, vor rămine la o 
literatură de simplă tendință politică. Culmina
ția acestei poezii este, după G. Călinescu. Noi :

„La noi sînt codri verzi de brad
și timpuri de mătasă : 
La noi atiția fluturi sînt 
Și-atita jale-n casă. 
Privighetori din alte țări 
Vin doina să ne-asculte ; 
La noi sînt cintece și flori 
Și lacrămi multe, multe.

Goga devine repede un poet popular, dar acest 
succes nu-i relaxează coarda lirică. Poetul se 
trage din rîndul oamenilor simpli ale căror nă
zuințe le cintă și al căror mesager se consideră 
tn chip ardent. Născut la Rășinari unde face 
școala primară Intre fii de țărani, Goga, fiul 
preotului din sat. merge la liceul unguresc de 
la Sibiu alături de alți români, copii de țărani 
săraci care-i evocă mediul originar. Goga ter
mină liceul la Brașov intr-un tinut mai apropiat 
de statul român ru numai geograficește. Viitorul 
poet va face apoi studii universitare Ia Buda
pesta într-o societate multinațională din care 
tinărul din Rășinari se retrage, alături de alți 
colegi români. Ia circiumi izolate pentru a discuta 
literatură și fantasme de tot felul. Scrisese în 
Revista ilustrată din Gherla, apoi la Tribuna 
literară din Sibiu ți In Luceafărul budapestan 
In 1902 semnind aici cu pseudonimul Nic. Otavă. 
Ecloziunea poeziei lui o marchează însă volu
mul de Poesii amintit al cărui răsunet a fost 
foarte mare in toate părțile locuite de români. 
Cititorii au recunos-ut in tinărul care le vorbea 
despre „jalea ancestrală a unui popor vechi" pe 
poetul marilor idealuri sociale ți naționale ale 
vremii. Cîntarea pătimirii noastre era cintarea 
pătimirii românilor dornici să realizeze Unirea 
tuturor românilor. Goga a fost, după definiția 
lui Ibrăileanu, un poet selectat de mediul recep
tor. A avut cu alte cuvinte succes si a devenit 
repede de tot un model. N-am înțelege succesul 
acestei poezii ca și al altor opere literare de marcă, 
ale vremii, dacă am face abstracție de climatul 
social și politic al societății românești. Cine face 
analiza acestei societăți in jurul lui 1900 ajunge 
inevitabil la concluzia că două erau problemele 
car’ frămîntau pe oamenii vremii : mal întîi 
problema so-ială, adică țărănească, a cărei ex
presie tragică aveau s-o dea răscoalele țărănești 
de la 1907, și chestiunea națională, adică situația 
românilor Înglobați pe vrem°a ace-a odată cu 
ițeritoriul Transilvaniei in Imperiul Austro-Un- 
jgar. Luptele de emancipare socială ți națională 
ple românilor din defunctul Imperiu, a se vedea 
|humal cazul celebrului Memorand m șt -a1 pro- - 
|cesului care i-a urmat la-1894. avut an mare 
ecou peste granițele imperiului și cum era și fi
resc mai ales la frații de sînge ai transilvăne
nilor. Tn acest climat au apărut poeziile de de
but ale lui Octavian Goga și, date fiind condi
țiile, cariera lor literară a fost glorioasă. Pre
zența poetului a fost resimțită curind ca o pre
zență politică și -olul său între fruntașii mișcă

Pavel
Codiță : 
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rii ardelene de emancipare națională a crescut 
vizibil. Trimis intr-o misiune de pacificare a 
fruntașilor politici români dezbinați de împre
jurări nefaste, C. Stere il găsește pe Octavian 
Goga printre cei mai renumiți dintre aceștia. 
Portretul pe care i-1 face C. Stere in Patru zile 
in Ardeal nu ne lasă deloc să-l anticipăm pe 
viitorul Goga. cel care a trecut munții și s-a 
amestecat in luptele politice din România. Ur
mătoarele volume de versuri vor apare la Bucu
rești. Chiar Poesiile din 1905 sînt retipărite in 
1907 la Minerva, pen’ru ca tot aici să apară și 
volumul Ne chiamă pămintul, consecvent ace
lorași doruri șl idealuri din primul, li vor urma 
Din umbra zidurilor (1913), Cintece fără țară 
(1916), drama Domnul notar (1914) toate însu
flețite de același spirit și aceeași orientare. Goga 
este in această perioadă poate cel mai citit și 
urmărit scriitor român în toate gesturile «ale. 
Toate categoriile de cititori recunosc in el pe 
mesagerul marelui ideal național : Unirea. Lan
sat de Titu Maiorescu, comentat de E. Lovinescu, 
apoteozat mai tirziu de G. Călinescu, in istoria sa 
literară, ca marele poet național, Goga a fost 
instalat plenar in prestigioasa galerie a poeților 
români ai secolului XX, aureolat în plus de fai
ma sa de apostol neobosit al vechilor idealuri 
obștești. Fibra politică a poeziei lui Octavian 
Goga l-a dus însă inevitabil pe autorul ei către 
cariera politică. Avatarurile politice ale acestui 
mare poet cu care poporul român se poate min
ări ar umple desigur paginile unui roman stu
fos. I s-a reproșat de către contemporani aven
tura sa politică. Observația că prin cariera 
ministerială se pierdea un poet s-a făcut cu • 
promptitudine. Spiritele lucide ale vremii au 
sesizat devierea pe care o trăia in perioada post
belică vocația literară a lui Octavian Goga. 
Poetul marilor devoțiuni exemplare la idealu
rile maselor populare românești se inseria din 
păcate unor grupări politicianiste, care nu mai 
aveau nimic comun cu puritatea apariției acestei 
personalități literare excepționale. G. Călinescu, 
care vede biografia lui Goga ia modul mitologic, 
preferă să treacă rapid peste aceste etape, nein
teresante atunci pentru critic, și prea apropiate 
de data scrierii istoriei lui literare: „Luptele lui 
jurnalistice și politice, inchiderea de către unguri, 
trecerea în țară, activitatea parlamentară sunt 
încă prea apropiate spre a le vedea la justa lor 
perspectivă. Muri înainte de a vedea noua sfî- 
șiere trecătoare a țării (Călinescu se referă la 
Diktatul din 1940, n.n ), la 7 mal 1938“. Dacă la 
cițiva ani de la moartea poetului era Intr-ade
văr prematur să se aprecieze această evoluție 
politică la centenarul scriitorului ți la peste pa- 
truzeci de ani de la moartea lui justa perspec- 
tivă poate fi mai ușor atinsă. Concluzia învede
rată pentru orice cercetător al biografiei lui 
Octavian Goga este că figura poetului a-ar fi 
detașat mai luminoasă pe ecranul timpului fără 
preocupările și mezalianțele lui politice. La în
ceput, alături de P. Groza în Partidul poporu
lui, Octavian Goga va deveni mai tirziu cola
boratorul politic al lut A. C. Cuib, conducător, 
acesta, al unui partid, L.A.N.C., a cărui înca
drare intre organizațiile de dreapta care au pro
movat fascismul nu suportă nici o dificultate. 
N. Iorga vorbea in Sub trei regi de „mussoli- 
nismul" lui Goga pentru perioada din 1928. Mai 
tirziu, alături de A. C. Cuza într-o guvernare de 
45 de zile, Goga va deschide drumul celor trei 
dictaturi (cari istă, legionară, antonesciană) de 
tristă amintire in Istoria poporului nostru. La 
maturitate poetul nu se mai găsea pe pozițiile 
din tinerețe. Ceea ce G. Călinescu nu vedea, 
din delicatețe. In 1940 astăzi se vede mai lim
pede. Aventura politică a lui Octavian Goga 
umbrește biografia poetului, lâsindu-ne cu nos
talgia curatului ți idealistului său apostolat de 
tirierețe, datorită căruia marele poet Octavian 
Goga a intrat In conștiința poporului român pen
tru care momentul Unirii nu poate fi despărțit 
de figura poetului și poeziei lui.

M. Ungheann
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Salutam cu cițiva ani In urmă apari
ția și statornicirea unul program al ra
dioului cu profil distinct, numit T 
(+ anul de rigoare), ceea ce voia să 
însemne că el (programul adică) se 
adresa tinerilor (tinerețe:). Păstrarea 
emblemei a însemnat șl o păstrare a 
spiritului, așa incit (după ce vremea 
șl-a făcut datoria — treclnd) putem 
spune (pluralul de reverență nu se jus
tifică decît prin asocierea cronicarului 
la auditoriul programului) despre tine
rețea nealteratâ de trecerea vremii. 
Așadar. în martie programul III a îm
plinit 8 ani de funcționare, virstă res
pectabilă pentru ceva (cineva) care tră
iește zilnic și incă cu mare intensitate. 
Chiar dacă turul de orizont va fi mi
nat (în mod firesc) de aerul aniver
sării (cînd se spun numai lucruri bune) 
baza obiectivă rămine. Și ea rezidă 
din :

— larga si statornica audiență de 
caj-e se bucură acest program (nu nu
mai în rindul tinerilor) ;

— continua racordare la problemele 
generației tinere ;

— ținuta muzicală deosebită (poate 
singurul program care nu face raba
turi. concesii gustului artistic, sau. mai 
exact spus : bunului gust) ;

— spontaneitatea, firescul prezenta
torilor și al celor ce comperează pro
gramele de dimineață ;

— îmbinarea fericită a constanței in 
emisiuni a unor colaboratori consacrați 
cu prezența unor colaboratori tineri (ce 
„vin" necontaminați de un „stass" ra
diofonic) ;

— diversificarea formulelor și a te
maticilor.

k_____________________________

Ce noutăți au apărut in ultima vre
me pe programul III ?

Duminica, o em’siune de o oră . Clu
bul artelor" (realizatori Titus Vijeu 
și Doina Papp Grădinarul — o reunire 
a mai dispersatelor 7 zile — 7 arte ; 
marți : „Laboratorul radioelectronistu- 
lui amator", alternativ cu „Panoramic" 
(emisiune de știntă și tehnică); vineri: 
„Sport, natură, tinerețe" ; simbătă (cu 
reluare marți seara) bilunar : „Labora
toarele performantei", tn cinstea ani
versării a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, miercuri, 
de la 11.30 „P.C.R. — educatorul și în
drumătorul tinerei generații".

Pină ne vom găsi timp (și spațiu 
de a le consemna in cronici speciale) 
să le urăm (lor și întregului program 
III) drum bun, spirit tineresc șl înalt 
profesionalism.

Constantin Stan

în sfirșit, un nou șl revelator con
tact cu pictorul Gheorghe Mazllu, pe 
cars îndelungata asceză a creației pă
rea s*-l  facă nerestituibil sălilor dc 
expoziție. Lucrările prezentate la „Si- 
meza" exprimă, propunind i.i același 
timp o rezolvare grăitoare, obsesia re
lației dintre sine și spațiu, ca proiecție 
a dimensiunii spirituale a artistului. 
Discreditind elaborările tchnicist-de- 
monstrative, vizind o orgolioasă siste
matică a universului plastic, Gheor
ghe Mazilu iși supralicitează resortu
rile interiorității subiective, asociate 
unei gindiri plastice experimentate, 
mărturisindu-se în contextul unor me
tafore plastice de o mare puritate. Pin- 
zele. rod al unei îndelungate deenntări. 
plac, suscită și nedumeresc in cele din 
urmă. Dar pictura ca și dese
nele, nu se dezvăluie de la bun 
Început nici ochiului avizat, ceea ce 
face necesară asumarea unei spo-ite 
responsabilități în procesul receptării. 
Panoramic, exponatele alcătuiesc un 
ansamblu de profiluri cromatice inte
grate intr-un spațiu unitar a cărui 
coerentă e asigurată de o rețea subtilă 
de linii și culoare. Pinzele par să as
cundă monada unei gindiri metafori- 
zante. incifrind mesaje enigmatice. 
Dar ipostaza acestei afirmații poate fi 
acreditată doer intr-un plan superfi
cial pentru că in esență, valorile afec
tive le copleșesc pe cele spirituale. Se 
impune cu predilecție expresia senzo
rială de forme nestandardizate și nu
anțe cromatice ce pot reprezenta ve
hicule de expresie. înlănțuite in rit
muri pure de acorduri tonale. Planurile 
superioare sînt invadate de un spațiu 
alb. ca un reflex de fidelitate față de 
structura fiziologică a viziunii pure, 
exprimind o decantare fină a bagaju
lui vizual. Tehnica folosită corespunde

Pictură
și desen

spiritului lucrărilor. Paleta cromatică 
restrînsă este o-donată in sensul reve
lării conceptului plastic de materiali
tate iar elementele figurative, ușor in- 
ventarlabile, constituie deseori o serie 
recurentă care ritmează compozițiile, 
asigurindu-le o structură stilistică uni
tară. Pinzele dezvăluie o polaritate 
cromatică a spațiilor reprezentative, 
aflate în relații binare sau ternare, așa 
incit nu trăiesc doar prin ol© insele, 
ceea ce ar fi putut duce la monocor- 
dism, ci se dinamizează reciproc, în- 
tr-un flux vital tonifiant. Artistul iși 
restaurează universul senzitiv, absorbit 
de funcționalitatea fiecărei tușe. Este 
un demers al descoperirii progresive 
care se integrează mai mult intuiției. 
Fiecare gest cromatic poate repre
zenta deci o genă în funcție de ges
tul inițial, ceea ce duce la autogenera- 
rea formulelor ce se dezvoltă în con
tinuare derivînd din ele însele. Atît 
demersul creativ cit și cel al recentării 
reprezintă un act de cunoaștere. Și ca 
orice act de cunoaștere reprezintă un 
sistem deschis. Artistul refuză ideea 
unei filosofft unice a creației sale. Ra
portarea individualului, ca realitate su
biectivă a artistului. Ia general, ca ex
presie a receptării operei sale, este 
pusă permanent sub semnul colaboră
rii. Unele pînze, ca de pildă „Cuib" sau 
„Drum închis", trădează însă un de
mers programatic, fără ca intenționa
litatea (care poate fi totuși ipotetică) 
să le smulgă conținutul din ontologia 
valorilor deschise. Impresia kafklană 
din „Drum închis" de pildă, este falsă.

Pictura lui Gheorghe Mazilu nu este 
o ipostază în sensul sărac al clivîntu- 
lui, ci o ipostază a lucrurilor care s-au 
întrecut pe ele însele.

Dorin Măran

S-ar putea separa cel puțin două ni
vele în înțelegerea personalității unui 
dirijor. Expresivitatea gestului, pu
tința acestuia de a sugera imediat pri
vitorului impresia de naturalețe, de 
stil firesc de comunicare. ..limbă" mai 
mult sau mai puîin deprinsă de un 
locutor mai mult sau mai puțin locva
ce folosind exprimări colorate sau ob- 
servînd cu atenție sensul imediat al 
cuvintelor, limbă vorbită cu inflexiuni 
fonice bine marcate sau cu intonație 
retrăgindu-se deliberat intr-un plan se
cund pentru a permite prim-planul 
sensului ..cuvintelor", veritabilă a doua 
natură a dirijorului — toate acestea 
sînt elemente pe care publicul le vede, 
pe care orchestra le interpretează insă, 
interpretarea fiind o rezultantă a vi
ziunii dirijorale propuse orchestrei și 
a posibilităților acesteia de a se „su
pune" gestului dirijoral Cind dirijor 
la pupitrul filarmonicii este Roberto 
Benzi, aceste două trepte se prezintă 
limpede pentru că promptitudinea și 
fidelitatea cu care orchestra răspun
de este consecință directă a natura- 
letii expansive a gestului. Ceea ce de
vine interesant în asemenea momen
te. cind realizarea se subînțelege des- 
chlzindu-se cadrul larg al libertăților 
semnificative, este tocmai „ritmul" lu
crărilor depinzind de temperamentul 
dirijoral; iar faptul devine cu atit 
mai interesant cu cit incandescența di
rijorului francez ara comun cu spe
cificul enescian doar formarea comu
nă in creuzetul culturii franceze. Rap
sodia a doua de George Enescu permite 
„oscilații" interpretative și de-abia in
terpretarea acestora devine semnifica
tivă fiind, de cele mai multe ori. pro

Seducția 
baghetei

dusul înțelegerii subiective a piesei 
(care suportă asemenea interpretări). 
Concret, execuția Rapsodiei a avut via
tă. vioiciune, prezentă, multă, foarte 
multă culoare șl concretețe, putină ten
tă exotică (interesant efect, acela de 
a sugera exoticul intr-o lucrare atit 
de familiară, perfect posibilă Insă prin- 
tr-o privire muzicală, contestată de 
multi, „a La franțalse") și mult, foar
te mult (iarăși) spectacol de bun gust 
la care lucrarea se pretează fără a-1 
presupune neapărat însă. Concertul nr. 
3 pentru pian de Beethoven eviden
țiază un acompaniament discret, se
rios și participativ totodată și. în pri
mul rind, un pianist de autentică for
mație beethoveniană, pianist de ținu
tă și sobrietate într-o aparentă „izo
lare" solistică, in realitate, neîncetat 
dialog cu orchestra — Nicolae Licareț. 
Simfonia a doua de Schumann — lu
cru mai puțin întilnit — nu limpe
zește imaginea pe care un meloman, 
la o posibilă primă intilnire cu perso
nalitatea dirijorului, este Îndreptățit să 
si-o formeze. Și aceasta pentru că sim
fonia romantică favorizează o anumi
tă manieră de participare și mînulre 
a sonorităților orchestrale, nefiind ceea 
ce se desemnează de obicei prin ..pia
tră de încercare" — lucrare trădind 
imediat, dincolo de valențele profesio
nale. suplețea dirijorală. S-ar putea 
completa așadar imaginea dirijorală, 
dincolo de remarcabila plasticitate a 
gestului prin observarea unei poliva
lente de concepție. însoțită totodată de 
o propensiune funciară, de „formație", 
pentru piesele de efect, de spectacol 
de expresie.

Viorel Crețu
J
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E5EU Fantasticul, dimensiune 
a «prozei scurte» românești (*■■<)

magicul in variantă autentică faustică 
constituie, indiscutabil, elementul cheie 
'solicitat a redimensiona din unghi fan
tastic structurile narative ale nuvelei 

Sărmanul Dionis incepind cu momentul în care 
Dionis (devenit călugărul Dan) Încheie pactul cu 
anticarul Riven (devenit astrologul Ruben). 
După „ședința" de Inițiere, analizată in secvența 
anterioară a eseului nostru, așadar, urmează 
marea scenă a „pactului cu diavolul" surprinsă 
intr-o pagină de proză fantastică in toate pri
vințele memorabilă. Ideatic, noutatea punctului 
de vedere eminescian stă în împrejurarea că. 
respectivul „pact" nu se produce cu cărțile pe 
față, la mijloc afllndu-se gestul unei subtile în
șelătorii pe care Ruben o administrează exalta
tului său învățăcel. Dionisie este victima pro
priei credulități, căci acceptă învățătura lui 
Ruben in litera ei. Are o încredere oarbă in 
mecanismul ei magico-ezoteric. considerind-o ca 
pe un dat obiectiv existent, dobindit pe calea 
inițierii strict livrești, o cale neinstare, deci, a-i 
solicita un anume „preț" pentru „serviciile" aduse. 
Psihologic, eroul este exponentul unui caz de 
■„sminteală" ingenuă masiv stimulată de exce
siva sa „visătorie" cărturărească. Incapabil a 
face distincție intre potențialitatea teoretic- 
„obiectivă" a agentului astrologie în cauză și 
condiția practică de valorificare a acestei po
tențialități, Dionis nu realizează nici o clipă 
faptul că se constituie parte intr-un asemenea 
pact mșlefic, avînd drept clauză „vînzarea" pro
priei identități umane. Ca urmare, încrederea sa 
in bătrînul Ruben este nelimitată, transfor- 
mind-o, firesc, intr-o ardentă iubire filială: 
„Ruben își netezi încet barba si o adîncă în
tristare era scrisă oe fața lui bătrînă și înțe
leaptă. Dan lî sărută mina. Nu erau să se des
partă pentru totdeauna? Ruben rupse cu dege
tele mucul căzut al lumînărei și se văzu In lu
mina vie că ochii lui erau plini de lacrimi. 
Amindoi se sculară și Dan s-aruncă la gîtul 
lui plîngînd ca un fiu ce n-are să mai vadă 
pe tatăl său". Ceea ce — cum este si de pre
văzut — face ca „ochiul minții" să fie literal
mente anihilat și. ca atare, eroul este pus in 
imposibilitatea de a sesiza adevărata identitate 
a lui Ruben, aceea de diavol: „Dar îndată ce 
ieși Dan, îndată ce coborîse scările cu cartea 
subsuori și ridicind cu mina lunga coală a rasei 
cu șiac... casa se prefăcu într-o peșteră cu pe
reții negri ca cerneala, luminarea de ceară in
tr-un cărbune plutitor în aer. cărțile în beșici 
mari de steclă, la gură legate cu pergament, în 
mijlocul cărora tremurau intr-un fluid luminos 
și vioriu draci mici spinzurați de coarne, care 
zupăiau din piciorușe. Ruben însuși se zbîrci, 
barba-i deveni lățoasă și-n furculițe ca două 
bărbi de tap. ochii ii luceau ca jeratic, nasul i se 
strimbă și se uscă ca uri clotur de copac" etc. 
Cit despre planul lui Ruben-diavolul de a-1 
prinde pe călugărul Dan (atentle, deci, sluji
torul pe pămînt al Divinității) in cursă, situația 
nu e mai puțin explicită: — „Hihhî! zise. încă 
un suflet nimicit cu totul! Dracii se strîmbau 
rizînd în beșicile lor și se dădeau peste cap. iar 
Satana își întinse picioarele lui de cal. răsuflînd 
din greu. — Mult a trebuit pin l-am prins în 
laț pe acest călugăr evlavios, dar în sfirșit... 
hihl... totuși... totuși... are să-1 nimicească bătri- 
nul meu duAnan. I-am spus că nu-i poate veni 
în minte gindirea tăinuită de numărătoarea căr
ții?... trebuie să-i vie... trebuie să-i vie. Mie de 
ce mi-a venit? Pentru că trebuia să-mi vie!..."

Normal, așteptările lui Ruben-diavolul nu sînt 
cu nimic înșelate. Călugărul Dan îi îndeplinește 
lntrutotul „programul". Practic, pactul cu dia
volul ia forma pactului incheiat de Dan cu 
umbra sa. E un prilej, totodată, de a nota un 
alt „împrumut" spectaculos, ducindu-ne cu 
gindul. intre altele, la Istoria stranie a lui 
Peter Schlemihl a lui Adalbert von Chamisso și 
la tezaurul mitic-folcloric, înscris și el in con
stelația leit-motivului faustic, ctf stă la origi
nea binecunoscutei nuvele. Comparînd însă 
Sărmanul Dionis cu scrierea Iui Chamissb, syb 

„■acest raport, sesizăm numaideclt deosebirile e- 
sentlale. Intră în discuție atît perspectiva 
uman-existențială din care este abordat motivul 
cit și, implicit, viziunea epică asuora acestuia. 
Pe scurt spus, este de observat că, așa-zieînd. 
motivația strict lucrativă a pactului cu diavolul 
(un pact conștient acceptat, probînd, deci, o psi
hologie individuală într-u totul cotropită de ari
vismul dezumanizant și depersonalizam) din 
nuvela Iul Adalbert von Chamisso. in nuvela lui 
Eminescu absentează cu desăvîrșire. Inocența cu

Modelul solar din „Miorița" 
și unele descoperiri arheologice

POZIȚIA AȘTRILOR TUTELARI

II

y^ntr-o variantă din Teleorman a Mio- 
Iritei, culeasă de Grigore Tocilescu, 

oaia năzdrăvană e descrisă drept „o 
mielușica / Mindră. frumușică. / Cu 

lină plăviță. / Cu patru corniță / Cu cite o pia
tră nestimată / De-mi lumină noaptea toată". 
Apare evidentă investirea, in plan mitologic a 
mioarei cu semnele de noblețe ale astrului tu
telar al nopții. In același sens, dar mai incifrat. 
pledează și versul al 3-!ea : „cu lină plăviță". 
Expresia, prezentă in multe variante ale motivu
lui mioritic, chiar și atunci cind se spune in 
mod expres că oaia e neagră („laie"), indică as
pectul de „lucios", „sclipitor", „luminos", păs
trat din vechea mitologie, și nu pe acela de 
„alb", cum se interpretează in mod obișnuit 
(Oct. Buhociu, Folclorul de iarnă, ziorile și poe
zia păstorească, Ed. Minerva, Buc., 1979, p. 407). 
De altfel, o variantă cum e aceea culeasă de N. 
Plopșor în 1926, precizează in mod expres acest 
simbol al luminozității nocturne, vorbind despre 
„o mioarea / Și era plăvae, / Sclipea lina pe 
ea".

Eroul ales in calitate de domnitor apare și el 
investit in colinde cu însemnele de noblețe ale
I.unii  și Soarelui. înscrise pe „veșmint dalb 
d-aurel“ : „Cam din brațe, cam din spate / 
Locu-i Luna cu lumina ; / Cam din față cam 
din brațe / Locu-i Soarele cu căldura" (Flori 
alese din poezia populară, E.P.L „1967, II, p. 79). 
Faptul că aici avem o reluare a unui model mi
tologic local străvechi ni-1 dovedește prezența 
aceluiași veșmint și in cazul unui personaj re
cunoscut pe această linie cum este Crăciunul, 
la care : „Jur-prejur de minecele / Lucesc stele 
mărunțele, / Intre doi umeri ai lui / Lucesc 
doi luceferui. / Dar din față ce-a luceară ? / Lu
cea Soare cu căldură / Dar din dos ce mai lu
cea / Lucea luna cu lumina" (Flori alese... II. 
p. 9).

Prezența simetrică a celor două astre tutelare 
apare după cum vedem, in cadrul unor analogii 
dintre cele mai diverse. Toate aceste simetrii 
ne dau din ce în ce mai mult sugestia unui mo
del mitologic care este urmat îndeaproape de 
către creatorul popular. Acest model mitologic 
se remarcă, e drept, mai ermetic, și in cazul 
textului din Miorița. Clarificarea lui poate fi 
urmărită cu succes atit in variantele baladei, cit 
și in alte texte folclorice care vin în atingere 
cu ea. Astfel, intr-un colind de fată mare, al 
cărui început prezintă toate caracteristicile unui 
desointec, se spune : „Cercănaș de Lună nouă, / 
Arburiel de foaie verde ! / Dar in cearcăn ce 
e scris ? / Scrisă strunga oilor, / Scrisă-i Luna 
cu lumina, / Si Soarile cu căldura". După cum 
se poate observa, aici invocația se face către o 
anumită fază a ciclului lunar, și anume, aceea 
de Lună nouă, cunoscută. în terminologie popu
lară, și sub numele de „Crai nou". In răspun
surile la chestionarele folclorice ale lui Hașdeu 
este impresionant numărul obiceiurilor legate 
de apariția Lunii în ipostază de Crai nou. Unele 
dintre aceste obiceiuri sînt agricole și medicale, 
ceea ce înseamnă că Luna era concepută ca 
zeiță a fertilității, a sănătății și prosperității. 
Altele sint legate de descintece și semne de 
prorocire si ciar rău prevestitoare. In unele 
variante. Miorița, care prevede moartea eroului, 
apare investită, după cum am văzut, cu piatra 
nestemată a astrului nopții. De aici pină la asi
milarea Lunii cu însăși zeița morții nu mai e

care călugărul Dan cade in cursa Întinsă de 
Ruben-diavolul este emanația sublimei lui va
nități de a-și lua în stăpinire efectivă propriul 
„archaeu" și de a putea avea în acest chip 
acces la cunoașterea absolută. Mai mult decit 
atît, chiar și această devorantă sete de absolut 
își refuză orgolioasa deșertăciune de a se exer
cita in abstract, adică prin eludarea de către 
erou a însăși condiției lui umane. „E un mo
ment mare — monologhează Dan în momentul 
cind are revelația completei desprinderi de 
umbra sa —, să mă cuget mai întîi, gindi el, 
dorit-am de cind sunt ceva pentru mine ? numai 
pentru mine?... Nu. Din rugăciunile mele am 
lăsat-o vreodată pe ea? Din gindirea mea a 
lipsit ea? Maria? O, nu! De cite ori am dorit 
vreo putere extraordinară, numai pentru ea am 
dorit". Și mal departe: „Oh! s-o duc într-un 
pustiu, unde să nu mai fie nimeni-nimeni decit 
eu și ea; să cobor stelele cerului in întinderea 
albă, ca să semneze cu oștiri de flori de aur și de 
argint; lacuri albastre și limpezi ca lacrima, ea 
să alerge prin cărările tăinuite, prefăcindu-se a 
fugi de amorul meu și eu s-o urmăresc... Nu, 
fără ea, ar fi raiul pustiu" (s.n.). Vasăzică. a- 
cesta este mobilul intim uman al pactului, im
presionant tocmai prin completa lui încărcătură 
afectivă. Iubirea ca resort al aspirației 
spre transcendentalismul paradisiac este prețul 
pactului încheiat de Dionis cu diavolul. Faptul 
se încadrează perfect in idealitatea romantică 
sub semnul căreia se structurează, pe una din 
direcțiile ei dominante, filozofia erosului la 
Eminescu.

Nu încape Îndoială că o asemenea turnură a 
sensurilor apare subtil și eficient tributară 
postulatelor etice sub auspiciile cărora se deru
lează „romanul" de iubire in basmul popular și, 
consecință firească, in basmul cult eminescian, 
respectiv, in Făt-Frumos dip lacrimă. Dealtmin- 
teri, nu socotim deloc exagerată afirmația că 
însăși aventura titanian-planetară, derulată in 
decursul celuilalt vis ai lui Dionis, cind este 
împreună cu Maria, „calchiază" în spiritul ei, 
conferindu-i o nouă identitate narativă, schema 
basmului Făt-Frumos din lacrimă. In altă 
ordine de idei, reflexul modului aparte, deter
minat de circumstanțe existențiale ideale, in 
care Dan își „vinde" umbra atrage după sine 
un tip de narațiune fantastică cu totul diferită 
de aceea a prototipului nuvelistic german. Fan- 
tasticitatea realist-coșmarescă din strania poveste 
a lui Peter Schlemihl lipsește cu desăvîrșire, 
dominantă fiind aici in decursul cosmicei călă
torii a celor doi tineri îndrăgostiți, imaginea 
fastuos-paradisiacă a basmului cult. Tudor Vianu 
analizează magistral, în Arta prozatorilor români, 
inegalabila tehnică descriptivă din proza emi
nesciană, așa că nu mai insistăm în această di
recție. Ne mărginim doar să subliniem că, în 
Sărmanul Dionis, această virtute stilistică a 
poetului-prozator se pune, cu excepțională forță 
de persuasiune estetică, în slujba viziunii epice 
fantastice, potențîndu-i conținutul sub raportul 
atmosferei. Este vorba de acea atmosferă inana- 
lizabilă care, in cele din urmă, cristalizează în 
indicibila și tulburătoarea vrajă eminesciană. Să 
ne amintim. între altele, de următorul scurt 
fragment in care este imaginat „visul solar" al 
lui Dionis: „Odată el își simți capul plin de 
cintece. Asemenea ca un stup de albine, ariile 
roiau limpezi, dulci, clare. în mintea lui îm
bătată, stelele păreau că se mișcă după tactul 
lor; îngerii ce treceau surizînd pe lingă el in- 
ginau cintările ce lui îl treceau prin minte. In 
haine de argint, frunți ca ninsoarea, cu ochii 
albaștri, care luceau întunecat in lumea cea 
solară, cu sînuri dulci, netezi ca marmura, 
treceau îngerii cei frumoși, cu capete și umere 
inundate de plete; iar un inger, cel mai frumos 
ce l-a văzut in solarul lui vis, cinta din arfă 
un cîntec atit de cunoscut... notă cu notă el ii 
prezicea... Aerul cel alb rumenea cu voluptate 
cintecului". Dăr propoziția cu care se încheie 
descrierea ,,Visului lunar" sună astfel: „Numai 
semnul arab lucea roș, ca jăratecul noaptea". 
Vasăzică. «intern din nou avertizați ; să' na ne 
grăbim cu concluziile, socotind că ne aflăm în 
pură feerie basmic-romantică. Tema fantastică a 
nuvelei, caracteristică prin misterul ei demonic, 
nu se lasă nici acum „înghițită" de „cadrul 
fizic". In pofida idealității lui transcendente. 
Dimpotrivă.

Nicolae Ciobanu

mult. Lucrul acesta îl și întilnim in unele va
riante ale marii balade. Astfel, intr-o variantă 
vrinceană culeasă de Ion Dlaconu, mioara ii 
spune maicii bătrine că „el s-a-nsurat, / Și ne
vasta lui, / Sora Soarelui". Se știe că Sora Soa
relui este numele metaforic popular dat Lunii.

Simbolul acestei căsătorii a ciobanului cu Sora 
Soarelui din motivul mioritic se arată a avea o 
anumită legătură cu unele colinde de voinic, 
unde tinărul erou „plecat la vînătoare / Vînă- 
toare-nsurătoare / Se-ntîlrii cu-o fată (nare / De 
seamăn pe lume n-are / Era zina zinelor, / Iana, 
Sora Soarelui, / Și-a găsit-o și-a luat-o // Soa
rele veste prinsu-și-a / După ea trimisu-și-a / 
Mis-a zori / Căutători / Luceferi / Ispititori". 
Numele de Iana din acest colind nu este altul 
decit denumirea populară, păstrată în folclorul 
romanesc, a zeiței Diana-Artemis, sora geamă
nă a lui Apollo (Soarele) din mitologia greco- 
latină. Intr-o altă variantă a colindului. Sora 
Soarelui apare însuflețită ea însăși de dorința 
unei căsătorii pămintene. Eroul o întîlnește în 
zori : „Tot strigind și băsătînd, / Păr galbin dă- 
răpănind : / — Părul perișorul meu / Vede-te-aș 
di-o colilie, / Colilie cea cîmpie, / Să te pască 
d-oi cu boi, / Ciobănaș cu dalbe oi". După ce 
este adusă acasă. Sora Soarelui este ascunsă de 
mama eroului intr-un sălaș cu păuni, unde „zo
rii încercători" și „luceferii ispititori" trimiși de 
Soare nu pot să caute prin interdicție magică. 
Salvată in felul acesta. Sora Soarelui devine 
„doamnă a curților / chelăriță banilor". Simbo
lul mitologic pe care-I reprezintă Sora Soare
lui (Luna) capătă in felul acesta conotații noi. 
Din zeitate a morții, devine zeitate domestică a 
fertilității și prosperității. Această transformare 
presupune, după cum vedem, simbolul primitiv 
al renașterii prin căsătorie, simbol care stă și 
la temelia viziunii mioritice despre lume. Nu 
din orațiile de nuntă a putut fi împrumutat 
acest simbol in Miorița și nici din bocetele mor
tului tinăr nelumit. cum s-a căutat a se susține 
(C. Brăiloiu). ci toate acestea trebuie să fi avut 
un izvor comun intr-un mit mai vechi primitiv 
a cărui sferă de cuprindere urcă pină la viziu
nea cosmogonică păstrată in legenda Soarelui 
și Lunii. In fond interdicția acestora de a se 
căsători este interdicția de a deveni muritori 
(ei sînt frați intru nemurire), este interdicția 
de a se întilni la modul absolut ceea ce este 
opus : ziua și noaptea. înaltul și adincul (Luna 
devine la un moment dat mreană in adincul 
mării), viața și moartea. După această concep
ție, căsătoria aparține doar muritorilor (sau a 
unui erou muritor cu o nemuritoare), atita 
vreme cit el are dreptul la renaștere sub pri
virile celor două astre tutelare așezate de destin 
la extremitățile cerului.

Există o corespondentă adîncă intre această 
viziune a celor doi aștri tutelari ai zilei și nopții 
așezați la extremitățile Pămintului si celelalte 
reminiscențe ale simbolizării lor in gindirea 
noastră populară. Astfel dacă Luna apare invo
cată mereu, mai ales în ipostaza de Crai nou 
(deci in extremitatea de apus a cerului). Soa
rele apare evocat (invocat) mai ales In ipostaza 
de revărsare a zorilor. Și aici, ca și în cazul 
simbolizării mitologice a Lunii, ne intîmnină o 
dublă deschidere, cu implicații adinei in sub
stratul motivului mioritic. Pe de o parte, este 
vorba despre zori ca întruchipare implacabilă a 
destinului (în bocete), pe de altă parte, despre 
răsăritul Soarelui, ca simbol al vieții și al fer
tilității.

Dumitru Bălăeț

Goga— o poezie uitată
• In 1927, un tinăr ziarist. Emil Ciuclanu, rășinărean de origine, a publicat In 

ziarul „Universul", însoțit de o scurtă prezentare, facsimilul uneia dintre primele poezii 
ale Iui Octavian Goga, scrisă Ia virsta de 12 ani, la 14 mal 1893.

Dar iată povestea relatată de Emil Ciucianu :
„Bătrinul fost notar al Rășinarilor, Mihail Jurca (...) păstra și păstrează incă cu 

sfințenie un petec de hirtie pe care mina plăpindă de copil de 12 ani pe atunci a poe
tului Octavian Goga a scris aceste versuri, precum se vede cu ingrijirea caligrafică cu
venită fruntașului satului, care era... DOMNUL NOTAR (...) In sfioasa lui cuviință, 
copilul-poet solicitat de notar să-i scrie citeva stihuri, n-a cutezat să le șl semneze 
și-atunci tatăl copilului stihuitor (...) Iosif Goga, a semnat numele copilului-autor, sub 
versuri, să rămină de aducere aminte. De-aci provine deosebirea de slovă intre versuri 

și semnătură".
Versurile pe care Ie reproducem — dincolo de naiva lor curgere declarativă — prefi

gurează temperamentul clocotitor al poetului Goga, ascuțișul tăios al cuvintului care 
capătă virtuți artistice prin temperatura inaltă a sentimentelor ascunse in ele.

//jfa

Glose moromețiene
Urmare din pag. 1

salcimi atit de aproape incit se părea că boce
tele ies chiar din pămînt" (p. 79). Fire contem
plativă (vezi și atenția cu care ascultă el cinte- 
cul lui Birică, p. 31), pe Moromete il mișcă bo
cetele femeilor : „Of ! Dragile mamii sprincene 
cum s-or face buruiene! — Da, mă, săraca, șopti 
Moromete, așa e!“. „Bocetul zorilor" care se ale
ge în cele din urmă dintre toate însoțind căderea 
salcîmului, are un ecou larg in conștiința eroi
lor („Zorilor, surorilor / Mindrelor voi zinelor! / 
Să nu vă pripiți / să ne năvăliți /... / Dar m-oi 
ruga de tine / să-mi trimiți cămășuica / pe șuie
rul vintului / prin fundul pămintului / și eu albă 
ți-oi spăla-o / și te-i șterge pe obraz / și-i vedea 
al meu necaz"). înainte de a pleca după cai „flă
căul se șterse de sudoare". Mai tirziu „soarele se 
ridicase sus și o grămadă de nori — niște nori 
curați și frumoși — se și repeziscră spre el par
că ar fi vrut să-l oprească in loc sau să-1 în
toarcă îndărăt de unde răsărise" (alături de sal- 
cim, soarele este simbolul individual al lui Mo
romete, nu numai in această secvență, vezi și 
scena de la seceriș, unde nu poate să lucreze pe 
soare, munca fizică injosindu-1 în fața astrului, 
vezi drumurile lui la munte, mereu cu soarele 
in spate sau in față, vezi și scena prăbușirii, lup
ta personajului cu întunericul, hotărirea de a-1 
străpunge). Mama prefigurează in gînd o neno
rocire pe care i-o dictează „presentimentele și 
temerile ei vechi". Pină la urmă ea își numește 
pe față temerea: „Dacă ar fi murit ăla ați cinta 
de bucurie!..." (p. 100). In nota bocetului popu
lar, ca să meargă la biserică „femeia iși schim
base bluza ferfeniță și-și trăsese o fustă de lină 
înnegrită peste cea veche". Teama ei este „să nu 
ajungem să ne dăm cămașa de pe noi că vine 
percitorul" (p. 101). Salcimul însuși are viață 
omenească, parcă, și pentru a-1 trage la pămînt 
caii sint echipați cu șleauri care numai aici in 
roman poartă numele de „ștreanguri" : „Adu, 
mă, caii și ștreangurile", „Nilă întoarse caii, le . 
prinse răscrucile de ștreanguri, legă fringhla și 
porni cu ea spre tatăl său" (p. 84 ; în popor se I 
folosesc amindoi termenii, „șleauri", și „ștrean
guri", fără a fi vorba de o specializare vezi șl la 
pagina 68 : „Bălosul legă șleaurile grăbit.-."). 
Pentru a lega fringhia de vîrful salcîmului Nilă 
este obligat să urce în el evocind una din func
țiile arborelui : „Primăvara coroana uriașă a sal
câmului atrăgea roiuri sălbatice de albine șl 
Achim se cățăra ambițios in virful lui să le 
prindă" (p. 80 ; aici albinele, mai j<țs clinele iar 
apoi ciorile — numai caii sînt nepăsători 
la tăierea arborilor simbolizînd nepăsarea băie
ților Iul Moromete — sînt elemente care trans
feră salcimul, din regnul vegetal în regnul ani
mal ; pe de altă parte, vezi și asemănarea care 
se face în popor între razele soarelui și culoarea 
mierii, între vorbirea cumpătată și gustul mie
rii ; la Homer : „Nestor cu vorba dulce ca mie
rea", la Eminescu : „o limbă ca un fagure de 
miere", etc. ; printr-un transfer de sentimente 
se pare că Achim se apropie de salcim ca și 
cind s-ar apropia de tatăl său). Loviturile sime
trice ale celor două securi au un corespondent 
în.tr-una din funcțiile arborelui : „Lunecușul por
nea de undeva din susul grădinii și se oprea la 
rădăcina copacului. In fiecare iarnă era aici o 
HARMALAIE NEMAIPOMENITA. Ajungind la 
canătul ghețușului, vrind — ncvrînd copiii îm
brățișau tulpina salcimului lipindu-și obrajii 
fierbinți de scoarța Iui neagră și zgrunțuroasă"
— prin opoziție : „Moromete... începu să dea 
ocol salcimului. căutind un anumit loc unde 
să-nceapă a-1 lovi. O clipă el mai rămase locu
lui ginditor, apoi deodată ridică securea și-o 
Înfipse cu putere în coaja zgrunțuroasă a copa
cului /... / începură să izbească din nou și așchi
ile săreau acum mai mărunt, uneori zbirniind in 
aer. In curind ele înconjurară locul intr-o roată 
inălbită" (remarcăm simetria „roiuri d- albine"
— „hărmălaie de copii" — sus — jos in timpul 
vieții salcimului, șl „așchii mărunte" — „grăma
dă de nori" — jos — sus după moartea arbore
lui ; iar pentru această din urmă relație, comen
tariul : „Niște ciori... croncăneau urit, parcă a 
pustiu, din ciocurile lor negre", p. 87 ; aranjarea 
elementelor inanimate simetric față de cele ani
mate cere o repetare a simetriei in domeniul a- 
nimat ; de aici „presimțirile și temerile vechi" 
ale mamei privindu-1 pe Ilie Moromete) La 
urmă, ca o pedeapsă care îndepărtează primej
dia, mama ii obligă pe toți să mănince — du
minică, în sărbătoarea Rusaliilor, ceapă și ciorbă

Angela Rașca : Joano D'Arc*

Românul de dimineață pinâ seara, 
Tot lucră necontenit,

Dar cu toată osteneala 
Tot este neprețuit.

II

Dar va veni odată vremea 
Cind Românul nu va suferi, 

Când se va schimba ți lumea 
Când opinca va domni.

Reșinari 14 Maiu 1893

Octavian Goga

de ștevie : „Au băgat la șanț un porc intreg... 
Acu să bage in ei buruieni" (vezi și bocetul 
popular „Din șprincene / buruiene") — repetarea 
sacrificiului în regnul vegetal. Dar, cu toate pre
cauțiile luate de Catrina Moromete, vine mai 
tirziu Ga Maria (răutatea ei derivă din asemă
narea simbolică cu Gea Mater ; Moromete zice : 
„Ei, minca-o-ar pămintul de Guică !“, p. 210, 
iar cînd află că cei doi fugari se întorc acasă : 
„Guica sări in picioare atit de repede, incit s-ar 
fi crezut că a mușcat-o ceva de sub pămintul 
prispei", p. 290 ; răutatea Geel vine de la prima 
crimă comisă între oameni : scirbită, ea iși a- 
duce la sin șerpi s-o locuiască, veninul el poto- 
lindu-i durerea) Stăpîna locului cere socoteală 
lui Bălosu : „De ce mi-ai tăiat, mă, salcimul, 
minca-v-ar cîinii cu neamul vostru !“ Bălosu se 
apără cu grijă de imprecație : „Pleacă de-aci, 
fa, Mario, și pune-ți lacăt la cățeaua aia". Ca
trina Moromete se apără de blestem înculndu-se 
în casă și chemîndu-le și pe fete (blestemul nu 
are putere în casa omului). Tita, la rmdul ei, se 
apără curajos răspunzînd punct cu punct Ia a- 
cuzații și numind-o pe Ga Maria pe numele ei 
care o face inofensivă : „Guico !“ (pentru ca să 
fie „auzit" de către zei, blestemul trebuie spus 
într-o limbă clară, pe înțeles ; asemănat cu un 
„guicit", blestemul Guicii nu mai are nici o va
loare). Dezarmată. Ga Maria face apel la cali
tățile ei de profetesă : „Umbli după al lui Bă
losu să te ia, dar nu te ia, fa !...“. Pe Monjmete 
îl blestemă cu ură : „Ilie, Ilie ! Unde ești, mă. 
de ce, mă. mi-ai tăiat salcimul și mi I-al vin- 
dut ? Dar-ar dumnezeu să te ingropi cu el. să-ți 
faci coșciug din el, Ilie !“ — dar aici chiar nu
mele eroului, Ilie (vezi Helios, Sfîntul Ilie) — 
il apără de blestem (de remarcat vorbirea mo
nosilabică a Guicii aici, care sugerează tocmai 
un „guițat", o vorbire nearticulată ; blestemul ei 
seamănă cu o poezie populară adresată soarelui : 
,,Ieși soare din nor...").

4. Moromete își dă seama de inutilitatea tăierii
arborelui : „Și cu banii ce să facă ? Să plătească 
impozite ! Ce ciudat, unde ajunseseră !" 
Salcimul. ca sinteză a celor două linii de torță. 
— regnul vegetal și cel animal, ca prefigurare a 
aspirațiilor eroului către înălțimi, către claritatea 
soarelui, reprezintă de data aceasta o substitui
re a jertfei, un (sacrificiu individual, din bunu
rile cele mai aptopiate, legate organic de per
soană, de familie, de cătun. Domeniul statului 
este griul, lanurile din afara satului, sursa de 
bani pentru achitarea datoriilor. Acest sacrificiu 
nedrept îl numește Moromete „prostie" : „Sal
cimul ăsta ? De ce să-1 tăiem ? Cum să-1 tăiem 7 
De ce ?...“ — întreabă Nilă. „— Intr-adlns, răs
punse Moromete. Intr-adins, Nilă, îl tăiem, in- 
țelegi ? Așa, ca să se mire proștii !“ Cînd 
se desparte de fiul său ca să meargă la Iocan, 
„Moromete calcă nepăsător și parcă dezamăgii 
că oamenii fac lucruri care dacă n-ar fi proști 
nu i-ar putea sili nimeni să le facă" (p. 92) Ca 
o compensație, dar și din instinct de autoconser
vare, Ilie Moromete transmite simbolul acestui 
sacrificiu către fiul său : Cine te pune pe
tine să te duci acum la premilitara aia in loc 
să-ți vezi de treabă?!... Păi fiindcă sintețl proști 
/... Sintețl proști, Nilă, de-aia ! /,../ Păi sigur 
că sinteți proști" (Dialog întrerupt de ecoul gîn- 
durilor lui Nilă : „Sintem proști... mormăi el") 
,.— Dar ce credeai ? Spuse Moromete surprins. 
Ia să nu se ducă nimeni sau să-I atingă cineva 
pe deșteptul ăla de mocirțan care vă gonește ne 
cîmp, să vezi cum i-ar trece cheful să vă mai 
cheme !“ (p. 92). In timnul exercițiului, Nilă are 
acel gest de revoltă, cînd învățătorul „ii puse 
mina in ceafă și-l strivi cu fața in arătură" 
(o. 99) ca să execute corect o comandă militară. 
Revolta lui este simbolică : ÎI strînge pe învă
țător de guler dar nu-i face nimic : „Era atit de 
mintos, de încordat incit părea că-l ține pe ce
lălalt De loc ca o apărare, să nu plesnească ceva 
in el însuși". Este o explicare instinctivă a neîn
țelegerii, după ce a legat salcimul cu frînghia 
ca să-1 dea jos, Nilă nu îndrăznește să repete 
gestul pină la capăt față de învățător, dar il 
îndeplinește pină la un punct ca pe un ritual, 
în speranța că poate înțelege „Dn ce" : se
întîmplă in lume ?" - se întreabă el. la fel ca 
tatăl său înainte r’e a tăia salcimul („Ce înseam
nă situația asta ?“). La Nilă întrebarea este tra
gică, pentru că relația individ-stat nu mai este 
mijlocită, ca in cazul lui Moromete, de oămint, 
de salcim. ci este directă (de altfel, în Morome- 
țli, II, aflăm că Nilă a murit pe front). Strigă
tele învățătorului, frenezia acestui inventar de 
vieți omenești — „Prezent !“ — „Lipsă !“ — 
ating paroxismul : „Intr-un timn învățătorul 
trase aer in piept, iși desfăcu picioarele si în
cepu să urle fiecare nume, hotărit să întreacă 
glasurile care-i răspundeau".

5. Elementul spcial, care prevalează în etica 
lui Moromete, reprezintă cumpăna între familie 
și politică, va fi în cele din urmă domeniul în 
care eroul nu se poate realiza. Lipsa vitelor il 
face să-și vindă din pămint, pămintul care-i dă
dea disponibilitatea către politică, și in cele 
din urmă Ilie Moromete cade de pe scena satu
lui. Ca o cutie de rezonanță, imaginile prăbușirii 
reiau leit-motivul sacrificării salcimului : „Nu se 
poate, nu-i venea să creadă /.../ Ce înseamnă 
funia asta cu care perceptorul ii strînge de git 
tocmai acum, cind griul..." ; „Ne strînge de git, 
Dumitre, strigă deodată Moromete cu un glas 
înalt, iar Dumitru lui Nae tresări și rămase hip
notizat de privirea cu care insoți aceste cuvinte, 
o privire pe care nu i-o cunoștea, bolovănoasă 
și fulgerată de lumini amenințătoare. Crezi tu 
că un popor întreg o să rabde să ne ia bucata 
pe nimic ? continuă Moromete să strige. Fii 
liniștit. Dumitre ! Te știam om în toată puterea 
cuvintului ! Ori ridică prețul la griu, ori scade 
foncirea ; pină atunci să nu dăm nici ce e ăla 
un bob de griu !" (d. 460—461). Aceasta este ul
tima afirmare politică a eroului, după care el 
„se îmbolnăvește", cum înțelege Catrina Moro
mete. în ea se simte revolta potolită de speran
ță și»gestul rezistenței ferme pînă se va întîmplă 
ceva. In același context, pe lîngă grîu ca fundal 
al discuției politice, apar și animalele : „Și dacă 
îmi ia vita din bătătură ?" întreabă Dumitru lui 
Nae" — ?,N-o ia, afirmă Moromete cu tărie. As
cultă alela nu se poate să facă ei una ca asta... 
Nu se poate fiindcă e pericol, te rog să mă 
crezi...". Echilibrul odată striout, Moromete se 
grăbește să-1 refacă pentru a-și salva situația 
socială : „Cu banii iuați /.../ iși cumpără doi cai..." 
(p. 509) — dar politică nu mal face în poiana lui 
Iocan. ca o confirmare a faptului că pentru a 
face politică iți trebuiesc „două loturi", nu 
unul singur, cai și oi, nu numai cai. Calitatea de 
„homo po'itieus" fiindu-i luată, eroul „intră în
tr-o lungă stare depresivă din care n-avea să 
fie scos decit de marile zguduiri care se apro
piau" (p. 510).

ATITUDINI

A vorbi vorbe...
numărindu-mă printre cei care nu au 

-eușit să-și facă rost de ultimul volum 
de versuri al lui Mircea Dinescu, 
im încercat, in schimb, să-mi fac 

o idee despre „Democrația naturii" din cronicile 
apărute in presa literară. De fapt o citisem numai 
pe a lui Eugen Simion și nu foarte atent, atit cit 
să-mi pară însă și mai rău că nu mă 
aflu in posesia amintitului volum. Dau Insă 
in „Luceafărul" peste alte două cronici, sem
nate de Valentin F. Mihăescu și Dan Cristea 
„de pe poziții opuse", asupra aceluiași volum, 
Ie cistesc atent, mă întorc și la prima și încerc 
abia acum propriu-zis „să-mi fac o idee din cro
nicile apărute in presa literară", curios să văd și 
cu ce se alege cititorul revistelor noastre literare 
din Intermedierea pe care o oferă critica literară.

Fiind puse alături, mai ușor aleg între Va
lentin F. Mihăescu și Dan Cristea. Unul mi-e 
vecin, altul coleg. Motiv să-i dau dreptate de 
fiecare dată celuilalt... Obligat astfel la obiecti
vitate, conchid că articolul lui Mihăescu este mai 
bine scris, mai convingător. Ceea ce, firește, nu 
spune mare lucru despre Mircea Dinescu. Exem
plificările lui Valentin F. Mihăescu sînt conclu
dente, dar in ce volum nu se găsesc și poezii 
care „mai scapă așa, un picior" ? ! Iar dacă ci
tatele — căci ele sint argumentul oricărei cro
nici la un volum de versuri — nu sînt conclu
dente în cronica lui Dan Cristea, asta ar putea 
fi din vina autorului. A autorului cronicii, care ne 
oferă in schimb o lungă suită de fraze ce sună 
frumos, nu-i vorbă, te fac să tresari curios, cu
rios să parcurgi si citatul ilustrativ, textul poetic 
de la care aștepți citeodată să-ți dezlege și sen
sul propriu-zis al atrăgătoarelor propoziții com
puse de cronicar. Dar nu; Nu prea. Și prea 
mult din ce ne propune Dan Cristea rămine fără 
acoperire în limitele cronicii sale. Vor fi avind 
în fapt acoperire, adică în poeziile lui Mircea 
Dinescu, dar neavindu-le la îndemină mă adre
sez, ca unei Instanțe superioare, celui ce le-a 
fost profesor și lui Dan Cristea și lui Valentin 
F. Mihăescu. Anume lui Eugen Simion, citindu-i 
abia acum deci cu atenție cronica. Cel mai ușor 
mi-a fost să constat că citatele date de Engen 
Simion nu sînt, vai !, mult mai concludente 
decit cele pe care se sprijiniseră, cam intr-o 
rină, ditirambii lui Dan Cristea. Ba chiar aș zice 
că cel mai convingător citat pentru talentul lui 
Mircea Dinescu îl propune Valentin F. Mihăescu, 
a cărui cronică aplecată spre „rateurile" poetu
lui nu trece cu vederea și ceea ce i se pare 
mai izbutit. Procedind astfel din obiectivitate 
sau din inteligentă strategie, cronica lui Valen
tin F. Mihăescu este mult mai credibilă decit 
a celorlalți doi care nu au nici o rezervă față 
de poetul comentat. Și cum il comentează Eugen 
Simion ? Citez : „In Democrația naturii tonul 
poeziei este mal agresiv șt mai sarcastic decit 
oriunde (s.n. — acest oriunde nu trimite la spa
țiul poeziei lui M.D., ci la Camus, Sartre...), 
pactul cu realul stipulează o clauză foarte biza
ră : o radicală (s.n.) revoltă împotriva realului... 
Farmecul acestei poezii (...) vine din totala (s.n.) 
implicare a biografiei in poem... Dinescu s-a 
angajat insă pină la ultima (s.n.) celulă a spiri
tului in revolta, confesiunea lui... Nu provoacă 
realul in numele unui abstract imoerativ cate
goric. riscă toiul (s.n.) procesul de desolemnizare 
a versului (inceput acum 50 «de ani in poezia 
europeană) capătă in poemele lui Mircea Dines
cu o acuitate maximă (s.n.)... există la Mircea 
Dinescu (...) o nerăbdătoare voință (...) de a face 
dih poezie o confesiune totală (s.n.), nelăsind 
de-o parte nici o (s.n.) nuanță"... ș.a.m.d. Deci 
totul este in Doezia lui Mircea Dinescu total, 
maxim și radical, un fel de nec plus ultra, con
stituind, după Eugen Simion, un moment de re
ferință in poezia europeană, ceea ce ne-ar bu
cura foarte dacă am putea-o crede.

Citind cronica lui Eugen Simion, mi-am adus 
aminte de un examen al colegilor mei de an cu 
Tudor Vianu. Un coleg, mai trepăduș și mai bă- 
găreț la seminar, nu i-a plăcut de fel profeso
rului, care se pregătea să-i dea o notă mică, 
pentru ■ cit știuse. A -intervenit - conducătorul se
minarului,, repetind de rrțgi mulțe ori că este vorba 
de un student exceptional. Xa-caee Tydor Vianu 
s-a mirat : „Bine domnișoară, dar daca intră 
acum pe ușă Kant, sa dea examen cu noi, ce-ai 
să mai spui despre Kant dacă zici să dumnealui 
este excepțional ?!“

Nu mă pricep la poezie mai mult decit oricare 
alt cinstit și modest profesor de limba și lite
ratura română, dar nici nu am nevoie (ie maî 
mult ca să pot fi Încredințat că versuri ca 
„dați-mi voi un pepene de care să mă sprijin, 
dațl-mi un tren in mișcare să mă pot reze
ma" nu pot fi exemplare în sensul celor afir
mate de Eugen Simion. Mă simt dator, pentru că 
le-am pomenit, să-i împărtășesc lui Mircea Di
nescu regretul că ele fac aproape neobs>.rvat 
versul următor, capabil intr-adevăr să te pună 
pe ginduri ; „fără rușine ml se face foame pe 
rug", la fel cum, în altă poezie citată de Eugen 
Simion, versuri inutile fac să pălească strălu
cirea unei idei poetice memorabile numai prin 
reducția la textul minim necesar : „dar îngerul 
meu purul șl obscenul / s-a prăbușit lovit de 
bolovani / și-acum il țin sub bita lor pindarii I 
să-1 stoarcă de mirare și minuni." (Superb ulti
mul vers !) Dar nu ! Și pentru Dan Cristea, și 
pentru Eugen Simion, totul e perfect, fără cusur. 
Sînt convins că primul care n-o crede este Di
nescu însuși. •

Altminteri, nu mă prefac a nu cunoaște — 
dar nu in detalii — apartenența celor trei cri
tici și a poetului la așa zicindu-le poziții adverse 
din viața literară bucureșteană. Cu atit mai 
mult cu cit fiindu-mi nesuferită orice încolona- 
re găsesc in cele de mai sus încă o confirmare 
a riscului de a lua in serios asemenea mofturi, 
aservindu-te unor cauze extraliterare. Riscul e 
de a pierde ceea ce eram obișnuiți să găsim la 
Eugen Simion : măsura.

Cit despre cititorul revistelor noastre literare, 
să recunoaștem că are motive să-și oiardă și el 
din încrederea ce i-au ciștigat-o criticii noștri. 
Iar cum încrederea sa nu este sac fără fund, să 
nu pierdem din vedere că această încredere este 
măsura împlinirii noastre. Ciștigarea cititorului 
de partea opiniilor noastre nu se poate face, pe 
termen lung, decit prin respectul adevărului. E 
singura Incolonare acceptabilă. Amicus Dinescu, 
sed magis amica veritas. Nu e deloc complicat.

Se vor găsi poate scamatorii care să demon
streze că in toată această discuție dreptate au 
cu toții, jn planul poeziei și al criticii de. poezie 
adevărul fiind o categorie inoperantă. Mărturi
sesc că la vederea celor două recenzii din „Lu
ceafărul" m-am bucurat in nădejdea că voi re
trăi ceva din bucuria cu care am citit cindva Nu 
al lui Eugen Ionescu, cu nădejdea că voi da 
dreptate tuturor și că mă voi desfăta pe înde
lete la spectacolul de inteligență și rafinament 
pe care mi-1 promiteau semnăturile celor trei 
critici la care țin deopotrivă de mult. Le-a lipsit 
însă — mai ales lor Dan Cristea și Eugen Si
mion — detașarea necesară, obligatorie, fiind 
prea evidentă strădania de a-1 scoate cu orice 
preț pe Mircea Dinescu „un mare poet român", 
de care nu am motive să mă îndoiesc, dar nici 
nu mi se adeverește prin cele două cronici. 
Nici urmă de îndoială în judecata categorică și 
definitivă a celor doi cunoscuți și prestigioși 
critici. De îndoială are parte numai cititorul 
revistelor noastre, care găsește, pe aceeași pagi
nă, — de data aceasta în „Rorpânia literară" — 
sub semnături diferite următoarele: (Radu Po
pescu despre Constantin Stere) „omul cel mai 
reprezentativ al primei generații a Vieții Româ
nești... In ce măsuri Viața Românească a 
fost sufletul lui Stere, se poate foarte clar citi 
in toate paginile lui, in toată viata lui... Stere 
era creatorul poporanismului, ctitorul Vieții 
Românești... singura lui /aptă deplină. închega
tă, perfectă, opera pe care o ctitorise dă aproape 
treizeci de ani, șl care, cu cit timpul trecea, se 
lega mai strins de numele lui..." și /Lucian Rai- 
cu despre Garabet Ibrăileanu) Viața Româ
nească datorează totul lui Ibrăileanu... șansa 
revistei s-a numit Ibrăileanu... simbioza dintre 
revistă si omul ei providențial..." Asta este, cel 
mai adesea, stilul criticii noastre de o bucată 
de vreme. Dar ce se face bietul cititor care, ier
tat de orice legături cu viata subterană a litera
turii și disnunind numai de text, mai crede in 
adevăr și îl caută ? ! Sigur, se va găsi iarăși 
cine să-mi demonstreze că au dreptate și Radu 
Popescu, și Lucian Raicu, că nu se exclud cele 
două păreri ș.a.m.d. Ceea ce îmi aduce in min
te o expresie pe care in ultimul timp o Înțeleg 
tot mai bine : „hai să vorbim vorbe !“. Uitind de 
cuvinte, cuvintele cele cuviincioase și cuminți. 
Cele ce exprimă adevărul și atit.

Ion Coja



atelier literar
posta redacției J

MAITREYI : Din ce In ce 
mai bine, mai multă siguranță 
și limpezime, un plus de substan
ță și densitate, mai ales in : „O- 
glinda“, „E arsă iarba", „Dar", 
„Arhitectură", „Degetele tineri
lor", Mulțumiri pentru delicata, 
sfioasa scrisoare.

L. BAL : File dlntr-un album 
sentimental, pLine de sensibilita
te și candoare, dar incă naive in 
privința meșteșugului liric. în 
cîteva din pagini, un început de 
murmur care anunță poezia : 
„Iar", „18 Ianuarie", „Ură", „Ză
dărnicie" (un vers frumos : „Și 
curg incet secunde..."). Țineți-ne 
la curent.

C. CIUCA t Regretăm, dar 
„pretenția" dv. e adresată greșit 
— noi ne ocupăm numai de a- 
ceastă rubrică.

D. DIAMANT : „Pe valea", 
„In vasta", „Nesfîrșita".

EMADELA : Ne bucură, fireș
te, bunele consecințe ale răspun
sului nostru și nu ne indoim că 
examenul care vă așteaptă va 
deveni o plăcută amintire. Vă 
dorim succes și așteptăm vești 
și manuscrise frumoase.

FATA MORGANA : De la „ar 
fi ceva" și pină la stadiul publi
cării e o distantă destul de mare 
(in cazul dv., chiar foarte 
mare...). Noi vă semnalăm, de 
fiecare dată, paginile in care 
par să se ivească semne de pro
gres, de depășire a nivelului mai 
de grabă modest la care vă a- 
flați. De data asta, insă, nici 
măcar acest lucru nu ne oferiți 
prilejul să-1 facem.

L> VIȘAN : Nu putem răs
punde decit in cadrul acestei ru
brici.

F. SADIC t Un început pro
mițător, mai ales prin „Veșni-

cindu-ne“, „Autumnală", „Mă 
caută destinul".

V. LEPIN : Cîteva pagini dis
cursive (și cam prea păunescie- 
ne), cîteva altele cu aer de pa
rabolă, cu „cheie", ambele ca
tegorii cuprinzind și unele sem
ne de poezie („Cadențe", „Lim
ba", „Cu pline și sare", „Iar 
dacă"). Să vedem ce mal ur
mează.

VIOREL ANDREESCU : în 
versuri, nimic nou. In proză, 
apar acum cîteva elemente care 
permit unele concluzii. Și anu
me : niște personaje (foarte 
slab, schematic portretizate, 
care nu reușesc să capete un 
profil, o prezență convingătoare, 
nici prin dialogul dintre ele, u- 
neori destul de întins). Dialog 
(in general, schematic și el, su
perficial, confuz, sunind fals în 
permanență). Scurte părți de 
relatare, în partea finală mai 
ales (șterse, lipsite de capacita
tea de a sesiza și reda elemen
tul caracteristic, culoarea, sem
nificativul, etc.). O părere asu
pra unei încercări de proză tre
buie să aibă în vedere, în pri
mul rind, tocmai aceste aptitur 
dini elementare de fond, price
perea de a povesti, de a descrie, 
de a crea niște personaje vii, 
de a le face să vorbească firesc, 
verosimil, de a construi și susți
ne o acțiune, etc., etc. — stilul 
nu se poate aprecia separat de 
toate aceste aptitudini, ci numai 
în funcție de felul cum le expri
mă și le slujește (ați învățat 
doar și la școală chestii d’as- 
tea !...). Sperăm să nu fie nici 
o „ambiguitate" în cele spuse 
mal sus (ambiguitate, adică ne
claritate, imprecizie !) și ne-ar 
face o reală plăcere să nu mai 
azvirliți la întîmolare vorbe al 
căror sens nu-1 stăpîniți cu toa
tă siguranța.

Tatiana, Ovidiu Apostnî Ella 
Nanu. Mihai Bazgan, Teveinu 
Snntiago, Cezar Morlnes-u Tătu- 
lești, Ion Alex. Dan Morteanu, 
Ana-Bella, Camelia Șerban :

Sînt unele semne bune ; merită 
să continuați.

Moira, V. Agulescu (ceva, in 
„Spun că“), Victor Addel, Alin- 
dor Ama, Paul Mona, M. Șușara 
(mai bine, în „O întimplare"), 
Ionel S„ I. Mocanu, Ego, E. A- 
măriuței (ceva, în „Pe plajă"), 
D. Prallea-Blaga (ceva, in ,.La 
jumătatea anului"), G. B. Dela- 
cruoe. Ion Ștefanio, T. Pîrvan,
D. Enăeache, Paul Șomăcescu, 
Gică Duhalmu, V. Zgorobete, 
V. Pustiu, I. Tătar, Dan-Mihail 
Popa (ceva mai bine, în „Moa
ra", „Aud", „Pom"), Palmira 
Dragoș (ceva, In „Tatăl meu"), 
Elena Anghel, Em. I. R. Chiria- 
cu, Artemiza B„ Ioan Barb., A. 
Gyuriș : Nimic nou I ,

C. Alion, Cristian Petrescu, 
Bianca U„ Marcel Mihnea, D. 
Lupu, Lucia Popescu, Marina
E. B., C. Mohora, C. A. Chivu- 
lescu, Alina R., Constantin C„ 
V. P. Arbore. loniță Ion. F. I. 
Asănache. I. R. Ursu, Nieolae 
Stenebi, D. Săndei. Marilena 
Mănăilă, Georgeta Radu, Ion 
Radu Gib Tîtulescu. Const. Ma
tache, Gh. Iscru, Andra. Sarmis, 
Marin Boca, Gr. N. Vlasfu, Car- 
men-Silvia. Kaussi Algos, N.V., 
Ion Pită. Ioan tenure. G. Și pot. 
Burg. C.M.F., Adriana Răduca- 
nu. Oct. I. Ghiță, I. Florescu, 
Paraschiv Ghinel, Lidia Esna. 
Paul Oscar, Suliman D. Monaco, 
Ioan Rain, Dragoș Cornea. Eu- 
geb Bj. („Flagelare"). T. I. Ro
man, O. Pnpescu-Tavian, El. Fi
ricel. Delaboian. C. D. Udrea, 
I,. Rus>». .Irînz. Mo’^ovan. I. 
Teaha, Nriu Voican, Nae Necul- 
ee. St. Traică. I. Ionescu, I. 
Adam, S. Predolean, Mariana 
Bălan, Marioara Slvu, Sereostln 
G„ Antoaneta Dragodan, Petru 
Niculescu : încercări de nivel 
modest.

Geo Dumitrescu
N.R. : Manuscrisele nu se in»*  

poiază.

Poem simplu
Țară
Ești atît de frumoasă Iarna 
Că mi-e foarte greu 
Să scriu acest poem 
De aceea voi incepe
SimPlu
Cu umerii rotunzi și albi
Ai cimpiei 
Apoi voi desena 
O inimă mare 
Și oamenii incălzindu-se 
La sufletul tău 
Ca la un foc 
Fără asemănare.

TIMAN CUVIARI

Cerul unei semințe
Femeia ne desfășoară in fața ochilor 
o superbă pinză albă 
în colțul căreia este brodată 
o poezie.
Omul și-aprinde o țigară 
dintr-un pachet lingă prețul căruia 
este inserată o poezie. 
Copilul aruncă plictisit 
cartea cu poezii 
primită in dar.
Acestei pagini l-am dat jos 
mai multe straturi 
de poezii 
in speranța că va râmine 
albă 
și un copil 
va 'nălța un zmeu din ea 
spre cerul unei semnițe.

LORENA PAVAlAN

Surls
Un suris cald 
rărește tristețea 
in care 
am pătruns 
aproaPe fără știință 
Ne căutăm miinile 
și privirea 
Ne regăsim 
cu sufletele 
stingherite 
de lumină 
Punți de cuvinte 
punți de tăceri 
incercăm apropierii 
Dar nu reușește 
decit 
dezghețul lent 
al acestui surls

AUREL ALBU

Pictură de Alexandru Vlasin

Insomn
Chinuitoare nopți 
singele meu așteapts 
să fie transfuzat 
unui riu suferind 
gindurile urcă evazive prin tavan 
strecurindu-se printre 

necunoscuți adormiți 
și vor să ajungă 
sus 
înainte ea cineva 
să dea drumul 
tăcerii 
prestare.

IRINA EFTIMESCU

Curent
Mă împiedic de-atiția indici 
Că virful sandalelor 
S-a încovoiat spre inimă, 
Cineva a plantat in asfalturi 
Reguli 
Pe cale le calc eu călciiul 
In timp ce praful 
Se urcă tot mai convins 
Spre suflet.

RAMONA ȚENȚ

Mă joc
Mă joc 
ca un copil prin zăpadă 
mîinile-mi sint 
aproape-ncleștate 
dar 
eu mă joc cu moartea albă — 
De dincolo de troian .
un copil 
trage o rafală în mine 
sîngele-mi sfiriie pe zăpadă

fără teamă - 
fac un bolovan de lumină 
și trec peste troian, 
peste munți 
prnâ la voi, 
patinați 
pe palmele mele 
eu sint o simplă gheață 
adunată din ger.

MARIN CIORANU

Romanță In Si bemol natural
De ce n-aș sparge liniștea cu-o piatră 
De ce nu-ml scrie tata de pe front 
De ce ați pus la zid întreaga șatra" 
De ce e vintul ciine bagabont î
De ce n-aș crede în metempsihoză 
De ce-a fugit tic-tac-ul de la ceas 
De ce se bat saxonii pentru-o roză 
De ce e vintul ciine de pripas ?

De ce să n-am și eu măcar un tic 
De ce măicuța nu-mi trimite-un sfanț 
De ce se naște pruncul cu buric 
De ce e vintul ciine fără lanț ?„.
De ce să nu mă-mbăt cu ceai de tei 
De ce nu-s pămintenii mai cuminți 
De ce e „X" egal cu doi pe trei 
De ce e vintul ciine fără dinți.

MIHAI T. IOAN

Statuie ecvestră
Sint statuia unui rege apus. 
(Calul de sub mine mi-a spus I). 
Am nasul ciobit și m-au spurcat 
păsările cerului neînduplecat.
Pe dinăuntru, ca și pe dinafară,
- o, ce bine-mi pare I - sint goală. 
Nu mă mai bagă nimeni in seamă ; 
in preajmă, tineiii se sărută cu teamă. 
Copiii-mi bagă-n urechi bulgări de nea, 

să n-aud sirena fabricii de mucava.
Numai bătrînii mă privesc pe furiș, 
(in sfirșit, sint și eu respectată I) 

ca pe-o conservă cu istorie afumată.
NICULAE ALEXANDRU VEST

Shakespeariana PREZENTE SCRIITORICEȘTI
Urmare din pag. I

e imposibil, iar uciderea de 
sine este oprită de legea creș
tinească. de cel de sus în 
care prințul crede. Și dacă 
n-ar crede în el. cum ar cre
de in duhul strigoiului său 
tată ? Credința lui Hamlet — 
iată o Întrebare. Care e a- 
ceastă credință? Dar care 
este credința, tiranilor ? O. 
Claudius nu’ se inspăimînta 
de Dumnezeu ? Nu se roagă 
el tatălui ceresc ? Ba da ! 
Atunci cum de s-a compor
tat ca nesăbuitul Cairi ? 
(dacă are cumva dreptate 
Duhul...) Pe Cine se sprijină 
nou! rege ? Pe Polonius. de
sigur. „Nu-s frați mal buni 
nici inima cu mintea. Nu-s 
miini mai credincioase gurii 
Ca tronul nostru bunului tău 
tată !“ — ii apune fiului său 
Laertes. Să înțelegem prin 
asta că Polonius a fost părtaș 
la venirea pe tron a lui Cla
udius ? Că a știut, sau chiar 
a sugerat uciderea cu otravă 

»a multviteazului Hamlet ? în 
acest regat al putreziciunii, 
unde credința e o floare

la ureche in fața puterii 
ce nu se dă în lături 
de la nimic, cum poate res
taura prințul 6 oază de or
dine ? Intr-un haos putred, 
cum să așezi valorile în ve
chile lor ranguri, cum să in
staurezi un spațiu al iubirii? 
Ofelia. du-te la mînăstire I 
Aici nimic nu mai poate ră- 
mîne neatins de molimă, oare 
el să-l spună, dacă si cinstea 
mamei sale a ajuns să se 
descompună ca o... Omul e o 
perversiune a naturii, un 
eșec al naturii ? Ce este cri
ma ? Care este rostul omu
lui ? Hamlet incepe să se 
zbată intre nevoia de aer cu
rat si de adevăr si între dez
gustul de aer curat 1 de a- 
devăr. Povara cumplită de a 
fl mereu conștient de ce faci 
te poate duce la pierderea 
minților. Dar cine nu în
cearcă să dezlege rostul chiar 
linced al lumii nu-si pierde 
mințile, desigur, dar trăind 
într-o bucurie murdară Ii dă 
Danemarcei și lumii, o di
mensiune mai mult decit rin- 
cedă. de închisoare de șobo
lani (incestuoși. desigur, si)

Scrisori către Ioan Bianu (îd
Urmare din pag. 1

măsură să țină cumpăna dreaptă între „activiș
tii" șl „pasiviștil" mișcării.

2. Cine sint corespondenții lui Ioan Bianu ? 
Lista depășește, cum am spus, numai în aceste 
volume, numărul 170. Dintre cei mai vechi să-i 
pomenim pe Alecsandri, Kogălniceanu, Ghica. 
Barițiu, Hasdeu, Maiorescu, Macedonski, Murnu, 
Odobescu, Xenopol etc. Un mare număr de co
respondenți 11 constituie filologii și lingviștii : 
Capidan, Ov. Densusianu, Philippide, Iosif Po- 
povixri, Șăineanu, Tiktin, S. Pușcariu, Al. Ro- 
setti etc. Dintre străini i se adresează Ascoli, Beli 
Ba-tok, Jean Boutiere. E. Gamillscheg. Jan 
Urban Jarnik. Franz Miklosich. KrLstoffer Nyrop, 
G. Weigand. Carlo Tagliavini. Andrei Veress, 
Mario Ruffini. Dintre aceștia, cehul Jarnik șl 
ungurul Andrei Veress ar merita considerații 
mai amănunțite pentru că și unul și altul au 
depus o mare muncă pentru sprijinirea culturii 
românești, fiind zeloși promotori ai relațiilor 
culturale șl umane ceho- și maghiaro-române. 
Avem. apoi, o serie de scrisori provenite d< la 
colegi de academie din domeniile celorlalte 
științe : Antipa. Babes. Guști. Iorga. Longinescu, 
Mrazec. Pârvan. Foni, Racovlță. I. Simionescu 
etc. Si Hteratli ocupă un loc important în această 
corespondentă: Agirbiceanu. Arghezi. Blaga,
Coșbuc. Delavrancea. Goga. Ibrăileanu. Lovines-

Vîrsta sentimentelor
Urmare din pag. I

• observabil. Ineditele secționări ale realității 
reprezentate facilitează intrarea in contact di
rect cu resorturile cauzale ale aparențelor în al 
căror univers ființa iși caută, programatic sau 
nu, motivele desăvîrșirii. Originalul drum către 
un jmperfectibil fecund, atit de aproape de ceea 
ce este cu adevărat trăit, nu ii este deloc 
străin Doinei Uricariu. Ea constată și descrie 
emoția, dar poate că o imagine mai violentă a 
acesteia ar exprima-o la intensitatea tensiuni
lor inițiale. Tocmai pentru că sensul poemelor 
Doinei Uricariu se arată de pe acum inconfun- 
dabil, nu trebuie să-i lăsăm posibilitatea de a 
se repeta, de a se cufunda in exercițiu, căci ea 
are toate datele pentru a ne propune noi fina
lități asupra concretizării sentimentelor șl idei
lor în chiar miezul lucrărilor. Știind să nu se 
supună secretelor tehnice ale textului — poeta 
caută cu evidentă febrilitate viziunile care să-i 
tulbure și să-i înalțe meșteșugul.

Cu o capacitate de absorbție sentimentală exa
cerbată, spațiul aparent închis ce il constituie 
trupul universalizat al copilului — unde matri • 
cea originală și finalitatea implicată de orice 
maturizare nu s-au separat incă — convertește 
orice element destructiv, nu în paradisiac, ci în 
formă ideală tangibilă. Erosul se transfigurează 
in sentimentul matern și in feminitate pură, echi- 
valabîlă cu cupa Graalului. Poezie a impli
cării sentimentale și a dăruirii, excluzind 
tentația limitelor și a înfruntărilor tragice, poe
zia Doinei Uricariu propune un elogiu al împli
nirilor provenite din absolutele necesități ale 
firii, al bucuriei neistovite de Îngeri și demoni, 
care se naște cotidian, in mod permanent. („De 
mult te strig / in cochilia mea senină de frig, 

orbi. O. doar o clipă ! Căci 
în acest regat pervertit, cresc 
flori ! Flori care pot fi aș
ternute pe un oat de nuntă, 
sau pe un mormînt. Flori 
care pot fi distruse, dar nu 
pervertite. Flori care pot 
să-și piardă petalele, sepale- 
le. mințile, dar nu inocenta 
luminii si parfumului lor... 
Florile sînt martori' care pot 
chiar și prin propria lor ne
mișcare mărturisi că aerul 
Danemarcei pute. Regelui 
regina i-a pus floricele la în
călțări. atît de mult îl iubeș
te. Floricelele acestea de Ia 
boftori șl tichia de mărgări
tar ne arată un rege chel sl 
putrid care vrea să pară cu 
părul încîrliontat, sl mirosind 
a rai. Dar Ofelia 1 se adre
sează reginei. cîntlnd : 
..Cine-1 vieții tale drag. Ti-1 
ghicesc după toiag. Si ti
chia-! cu mărgele. Si-ncăltări 
cu floricele". înaintea lui 
Hamlet, o floare, Ofelia. s-a 
ofilit simțind duhoarea Da
nemarcei : o floare a Înnebu
nit....

cu. Perpessicius. Rebreanu. Sadoveanu. Slavici. 
Stere. Elena Văcărescu. Duiliu Zamfirescu etc.

Am lăsat multe, multe nume Pe dinafară! Dar 
șl așa. acest tablou devine grăitor Prin sine și 
răsfringe asupra personalității lui loan Bianu 
lumini dintre cele mai viorii. Dacă ne uităm 
bine. Bianu „leagă" pe pașoptiștii Alecsandri. 
Kogălniceanu. Ghica. Barițiu cu personalitățile 
timpului nostru . unele dintre ele incă în viată 
(Rosetti. bunăoară). Omul care a putut aduna 
atîtea șl atitea mărturisiri venite de la expo- 
nențl de seamă ai atîtor. generații succesive si 
din atitea domenii deosebite de activitate se 
ridică, fie si numai prin acest fapt, oarecum 
unic (căci ne gîndim și la corespondenta către 
George Barițiu!) la o funcție spirituală de prim 
ordin.

Pentru că sîntem în zilele sărbătoririi a o sută 
de ani de la nașterea lui Octavian Goga. iată ce 
îi scria poetul lui loan Bianu după ce aflase 
vestea că volumul lui de Poesii fusese premiat 
de către Academie în urma raportului făcut de 
T. Maiorescu : „Nu voi uita niciodată că la în
ceputul încercărilor mele, cînd intiia dată am 
trecut granița fi aproape nimeni nu mă cunoștea, 
d-voastră ati fost acel povățuitor bun. care mi-a 
îndreptat cărările. Simt că d-voastră vă datoresc 
cea dinții și cea mai trainică recunoștință".

loan Bianu este o mare figură a trecutului 
nostru cultural și de aceea se cuvine să-l cu
noaștem mai bine și să-l respectăm mai mult.

/ cu fața radioasă / sub care tresar și se clati
nă / plute impinse fără patimă. // „Palmele tale 
cu țevâria de semne în ele / mai vor să mîngîie 
miinile mele, / să mă.ia de subsuoară / ca pe o 
păpădie amară ?“ — De mult te strig să-ți spun 
că știu).

Asimilarea profundă a tot ceea ce este viu, 
refuzul divertismentului pentru elaborarea ma
rilor proiecte existențiale, asigură poeziei Doinei 
Uricariu premisele stabilirii acelei comunicări și 
înțelegeri mutuale, indiferent de ceasul în care 
dă intîlnire semenului său — aflat In plină ac
țiune sau cufundat în tăcere. Subiacent, ea sta
bilește o ierarhie a valorilor umanului care per
mit să nu ne risipim lumile asupra cărora sîn
tem stăpini, unde spiritul nostru a impregnat 
definitiv toate lucrurile. Pentru Doina Uricariu 
adevărurile nu incep decit în doi, iar ceea ce 
nu se împlinește și prin comunicare pare că nici 
nu există. Astfel, orice întimplare, cit de obiș
nuită ar fi, oferă accesul către meditație — în- 
vățînd să trăim, știind că sîntem muritflri 
(„Unde te duci cu miinile legănate, / cu ochii 
închiși în alint, / cu floarea înghesuită în pumn 
/ și de ce țipi de o bucurie cumplită ? // '.„Nici 
vorbă să-ti țină loc de imperiu țarina, / alune 
și simburi de arțar le vei da de o parte / tot 
astfel cum mă vei arunca și pe mine in cer / a- 
lintîndu-mă cu viață și moarte." — Alexandru 
mă aruncă in cer).

Lumea umană este punctul final al oricăror 
explorări de a înfățișa și (chiar a) închipui e- 
xistența. Efortul poetei de a percepe și de a ne 
face părtași la limbajul ascuns, și nu de puține 
ori ambiguu, al vîrstelor noastre sentimentale 
ne transmite prin această carte cîteva din răs
punsurile cu cate dăm vieții un sens, lumii fru
musețe șî existenței o împlinire.

ion 
serebreanu

Oratorul
Pămintul, oratorul ce tace elocvent 
ca o lebăda neagră.

Pămintul, oratorul ce tace elocvent 
deși are gura 
plină cu oratori, 
deși in gură-l ține 
pe rnsuși Demostene 
care continuă 
să vorbească
eu gura 
plină de pămint.

Love story
se iubiseră î
mirii de cretă 
aveau buzele de cretă 
degetele de cretă 
inima avea bătăi de cretă

nunta de cretă

după ciclonul atomic 
au rămas proiectați 
pe zidul de-alături

două semne făcute eu creta

apoi s-au șters și ele

_______________ y

REVISTA STRĂINĂ
• O RETROSPECTIVA a cărții românești din 

ultimii ani va fi organizată de Biblioteca română 
din Roma, în perioada imediat următoare. în acest 
scop. Biblioteca Centrală de Stat din București a 
trimis în capitala Italiei aproape 1 000 de volume 
reprezentative pentru producția editurilor noastre. 
Au fost selectate cele mai importante tipărituri 
din domenii ca filozofia, dreptul, geografia, istoria, 
beletristica, artele plastice etc. Odată cu aceste 
volume au fost trimise și o serie largă de perio
dice și discuri românești. In lunile viitoare, B.C.S. 
va patrona și alte expoziții de carte românească 
care vor fi deschise in unele țâri din Asia printre 
care India, Pakistan, Malaezia și Indonezia.
• O CARTE de 100 de pagini, care are greuta

tea de 0,0076 grame și poate trece prin urechile 
unui ac constituie, deocamdată, recordul In ceea 
ce privește editarea volumului cu cele mai mici 
dimensiuni. Opera aparține japonezilor, cartea e 
tipărită în engleză, iar cititorul trebuie să se înar
meze cu o puternică lupă. Problema e dacă acest 
tip de tipăritură va rezolva chestiunea hlrtiei a 
cărei lipsă încetinește editarea atîtor șl atîtor 
cftrți...
• PREMIUL INTERNAȚIONAL ANTONIO 

MACHADO, decernat de un juriu format din scrii
tori franco-spanioli a fost conferit Josettel și lui 
Georges Colomer, autori ai antologiei bilingve 
„Poeții ibero-americanf și războiul civil spaniol" 
(1936—1939). O mențiune de onoare a primit Jos6 
Marla Moreiro, gazetar madrilen, pentru volumul 
„Guiomar, imposibila iubire a lui Machado".

0 COLABORAREA dintre regizorul Jiri Menzel 
și scriitorul Buhomil Hrabal s-a dovedit deosebit 
de fructuoasă dacă ne gîndim că filmele pe gene
ricul cărora au apărut împreună s-au bucurat de 
succes atît în Cehoslovacia cit și peste granițele el. 
E de-ajuns să amintim că pentru un lung metraj 
inspirat de nuvela „Trenul strict supravegheat", 
Menzel a obținut un Oscar. Menzel s-a dovedit a fi 
un profund cunoscător al prozei lui Hrabal, cu 
lumea ei pitorească, fără „eroi", în care se mișcă 
numeroase personaje comice toate privite cu sim
patie de autor. Tn momentul de față Jiri Menzel 
lucrează Ia ecranizarea altei nuvele a lui Hrabal : 
„Poătfiziny", care evocă peripețiile unei familii, 
nuvelă, se pare, inspirată de autobiografia 
scriitorului.
• IN AUSTRIA SUPERIOARA, lntr-o grotă si

tuată în lanțul muntos Totes Geblrge au fost gâsite 
o serie de unelte preistorice, apreciate de experți 
drept obiectele cele mai interesante și mai semni
ficative ale epocii de piatră în Austria. Este vorba 
printre altele de o răzultoare de piatră de S cm 
confecționată acum 70—90 000 de ani în epoca in 
care în Europa predomina omul tip Neandertal. 
Condițiile în care a fost făcută această descope
rire arată că în acea vreme în Austria Superioară 
se vina ursul cavernelor. Pentru ca celelalte obiec
te de o valoare preistorică asemănătoare să nu 
fie cumva jefuite, locul descoperirii este pentru 
moment ținut în secret.
• CU OCAZIA îmDl’ntrii a 125 ani de la moar

tea în exil voluntar la Paris a poetului german 
He’nrich Heine, anul 1981 va fl închinat memoriei 
sale. Această comemorare a fost organizată cu 
multă Dublicitate la Dusseldorf (R.F.G.), orașul 
natal al scriitorului. Biografia sa este o lungă 
poveste de lupte, defăimări și critici ce 1 se adu
ceau pentru că a scris într-o limbă la îndemîna 
tuturor și a atacat societatea contemporană. Este

Luna cârtii în întreprinderi și instituții”W
• în prezența președintelui Uniunii Scriitori

lor, George Macovescu, și a Iul Aurel Duca, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii șl Educa
ției Socialiste, secretar al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, a numeroși scriitori, editori, zia
riști; luni 30 martie, la Casa Scriitorilor „M. Sa
doveanu" a avut loc o conferință de presă in ca
drul căreia a fost prezentat programul acțiuni
lor incluse In cadrul ediției a Vl-a a „Lunii 
cărții in întreprinderi și instituții" ce a debutat 
la 1 aprilie. Manifestările respective, Integrate 
Festivalului național „Cintarea României", sint 
dedicate aniversării a 60 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, fiind organizate de 
"Uniunea Generală a Sindicatelor din România, 
Consiliul .Culturii și Educației Soc: liste și U- 

“cumta-Scpilurilor. . L ■.
- Deschiderea la nivel național a acestei acțiuni 
' are loc in preajma Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, fiind marcată de 
inaugurarea unor expoziții de carte la casele de

Contemplație și răscumpărare
Urmare din pag. I 

refuză să se releve. Incantația transfigurează 
confesiunea, convertind-o in imagine, intr-un 
proces de obiectivare, care opune tentativei de 
infiltrație a tonului intim, un ecran conceptual.

Poetul înzestrat cu o asemenea diafană sensi
bilitate este însă un mare orgolios, la care une
ori emoției i se opune un regim reflexiv glacial. 
Este un orgoliu de nimic limitat, ce definește, ca 
o altă constantă, condiția poetică ; „Mușchi de 
oțel a incondat pămintul / Arc de triumf întind 
in zorii zilei / Și luminat de fulgere negre spre 
munți / Eu vin cu dreptul la un cint universal".

Este, aceasta, o altă ipostază a poetului vul
nerabil, rănit de lumina solară, dar jubilind sub 
lumina fulgerelor negre, la care .suferința unei 
sensibilități exacerbate nu se mai traduce în in-

ștlut că In perioada nazistă cărțile școlare l-au 
trecut sub tăcere, atrlbuindu-se, spre exemplu, le
genda ,.Lorelei" unul autor german necunoscut. 
Amploarea ceremoniilor care se vor desfășura in 
amintirea poetului îmbracă aspectul unei tîrzll 
Încercări de compensare.
• DIALOGUL INTRE ALBERT CAMUS ȘI JEAN 

GRENIER, început în 1932 la Grand Lycăe d’Alger 
și întrerupt doar In 1960 la moartea lui Camus, 
corespondență ce dezvăluie atitudinea celor doi 
scriitori, reacția lor față de Istorie și elaborarea 
operei lor, face subiectul volumului recent aoărut 
sub titlul CORESPONDANCE <1932—1960) In collec
tion Blanche a editurii Gallimard. Relațiile dintre 
cel doi interlocutori, de la discipol la maestru, 
transformate lntr-o prietenie plină de deferentă, 
susținerea reciprocă conferă o netăgăduită origi
nalitate acestei corespondențe de aproape treizeci 
de ani.
• UN SONDAJ recent al Institutului de cercetări 

sociale din Vlena relevă interesante date despre 
mutațiile petrecute tn atitudinea austriecilor fată 
de fenomenul cultural. Astfel, se constată că In 
cursul ultimilor șaote ani numărul celor care cum
pără tn mod obișnuit cărți a crescut de la 33% la 
57%, numărul celor care citesc în mod regulat In 
jurnal a crescut cu 4%, iar In rlndurile tineretului 
cu 13%. Vizitatorii muzeelor sl exoozlțiilor sint cu 
6% mal mulți. Dacă numărul celor care frecven
tează concertele de muzică clasică se află tn scă
dere cu 2%, se remarcă creșterea cu 22% a prezen
ței celor care au studiat tn școli sl universități la 
aceste concerte. Cum era de așteptat, amatorii de 
muzică ușoară sînt din ce In ce mai mulți ; iar 
emisiunile recreative de Ia radio șl TV se bucură 
de o popularitate cresctndă. In timp ce transmisiile 
de concerte sau teatru lșl găsesc tot mal greu as
cultătorii.

® ANUL TRECUT, muzeele din Leningrad au 
achiziționat aproape 1 700 de obiecte vechi. Printre 
ele se numără sculpturi In marmură șl portrete ale 
unor personaje Istorice, ptnze semnate de maeștri, 
obiecte de valoare, etc. Flecare dintre aceste achi
ziții are povestea el. Astfel, grupul sculptural Inti
tulat „Bacanală" aparțlnlnd maestrului francez de 
Ia începutul secolului al 19-lea. Carrier. a stat 
vreme de mal mulți ani tn cabinetul directorului 
unet Întreprinderi de confect.il. Dună ce I s-a aflat 
valoarea și opera a fost cedată Muzeului Ermitaj, 
snecialistH care au văzut-o au rămas Înmărmuriți : 
fusese găsit, In sfirșit, unicul model de concurs al 
maestrului francez, piesă considerată de mult ca 
pierdută.

cultură ale sindicatelor din Baia Mare, Buftea, 
Gheorghieni, lași și la cluburile muncitorești din 
orașele Motru, județul Gorj, Lupeni, județul Hu
nedoara, București (la uzinele 23 August, „Se
mănătoarea", întreprinderea de confecții și tri
cotaje, C.I.L. Pipera). închiderea manifestărilor 
din acest an se va desfășura la Hunedoara.

Actuala ediție a „Lunii cărții in întreprinderi 
și instituții" va fi structurată în trei decade :

1—10 aprilie — Decada cărții social-politice ; 
11—20 aprilie — Decada cărții tehnico-științifice ; 
21—30 aprilie — Decada cărții beletristice.

Pe întreg parcursul lunii aprilie se vor desfă
șura. în toate iudetele tării, intilniri ale scri
itorilor cu cititorii, in cadrai unor dezbateri, 
mese rotunde, simpozioane, consfătuiri. în prin
cipalele întreprinderi și instituții, da O'serre de 
case de cultură, cluburi muncitorești; cămine de 
nefamiliști, librării și biblioteci vor fi organizate 
lansări de noi volume, expoziții de carte și stan
duri cu vînzare.

cantație melopeică. ci intr-o atitudine de seni 
contrar : „Cu vulpea-n sin surid aproape nonșa
lant / și stele-mi înconjoară fruntea neagră".

Poetul reveriilor crepusculare iși acoperă une
ori chipul cu o mască demonică arătindu-se or
golios și titanic, stăpinind forțe obscure, dar de
monismul său nu aparține subteranei, ci unui 
spațiu astral : „Cu fața albă de orgoliu / poetul 
zboarâ-n circa veșniciei".

Este un orgoliu al cunoașterii și suferinței, o 
atitudine adoptată cu luciditate, dar și o compo
nentă a personalității. Dan Laurențiu nu este 
numai un meditativ care iși transpune gindirea 
in imagine sublimată, nici exclusiv căutătorul 
rafinatelor sonurl muzicale, el este si un spirit 
viguros, bîntuit de trufii legitimate de o conști
ință tragică a elecțiunii sale, implicind sacrali
zarea condiției poetice : „Ochii mei au știut ce 
e focul sacru / gura mea a știut ce e setea 
zeilor".

Starea de grație cunoaște si ipostaza triumfu
lui sărbătoresc : .o penumbră de aur in amurgul 
/ aceia culcat pudic într-o tară neprihănită / îți 
sărbătorea chipul de efeb glorios / și lira ta cu
cerise favoarea zeilor".

Acest orgoliu necenzurat face din poetul a că
rei sensibilitate părea să-L consacre eroticii su
ave, un egotist și un solitar tentat de retragerea 
intre ghețurile trufiei rațiunii sale : ..Iubitule 
iarăși îngheață / sfera luminii tale simbolice I 
o pasăre a bătut cu arioa în geamul nostru / 
bine-ai venit prinț a! întunericului / nori negri 
îti mingiie fruntea / culcată pe brațele mele / 
da remușcarea unui geniu / rătăcit lingă o fiin
ță muritoare".

Poetul este un tragic Narcis, care Iși ajunge 
siesi, care se contemplă pe sine intr-un soliloc- 
viu liric ți pentru care iubita este o existență 
secundară.

Nu este aici nici asceză, nici rarefiere a sen
timentului vital, ci o proiecție în virtualitate da
torată unei structuri poetice dominate de refle
xivitate, de idealitatea conceptului.

Orgoliul poetului nu cunoaște limite ; el impli
că revendicarea dar și refuzul, o luciferică și in- 
tunecată închidere in propriul său egotism : 
„spiritul meu întunecat / și mtndru care a avut 
puterea / să refuze, acea coroană de stele".

Solitar și trufaș. Dan Laurențiu oficiază ritua
lul poeziei într-un univers scăldat în luminile 
difuze ale unui amurg in care accentul demonic 
se împletește cu incantația subtilă, intr-o or
chestrație profund originală.

Această ipostază narcisistă se încheie Insă 
odată cu apariția volumului Zodia leului. Dacă 
sub aspectul modalităților incantatorii și al or
ganizării imaginarului poezia lui Dan Laurențiu 
iși conservă caracteristicile, sub aspect filozofic 
această carte reprezintă rezultatul unei experi
ențe cruciale și al unei opțiuni gno3tice de im
portanță absolută. Cu Zodia leului se produce 
întoarcerea de la Narcis la Orfeu. de la contem
plarea propriului chip la răscumpărarea vinei 
orfice. Traversarea infernului confirmă autenti
citatea vocației lirice, avind ca preț harul resa- 
cralizării lumii. Condiția poetică se definește 
dincolo de Iluzoriu, ea fiind unicul fenomen apt 
să redea unitatea și armonia universului, anu- 
lînd distincția între ideal și real, readucind omo
genitatea lumii „prin integrarea muzicală a tu
turor regnurilor". Norma unică a restaurării ar
moniei, a resacraîizării și în același timp a exor
cizării morții este iubirea „ca promisiune și 
scut al ordinii împotriva haosului și morții".

Garanția echilibrului cosmic este decisă de 
stăpinirea poetului asupra propriilor cuvinte, 
harul său răscumpără lumea pentru a-i reda 
fluxul vital primordial purificat. Dar lumea re
dată sieși se confundă cu ființa poetului, unică, 
purtînd semnul elecțiunii și gata sl se consacre 
din nou autocontemplării. Ipostaza orfică a poe
tului asimilează astfel ipostaza anterioară, con- 
taminîndu-i sensurile prin redescoperirea iubirii.

Orgoliosul solitar cu fruntea constelată de lu
ceferi negri se transfigurează prin iubirea care i 
se relevă ca principiu suprem, din gesturile sale 
năseîndu-se imagini orfice de o calmă, amară și 
deplină frumusețe.
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FĂURIREA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN - 

O NECESITATE ISTORICĂ »

ATUNCI, TOT INTR-UN AUGUST... (XXVII)

Trecuseră 27 de minute

oporul roman, in lupta sa multi-

P milenară pentru apărarea ființei sale 
și a gliei strămoșești, pentru libertate 
socială și unitate națională, și pentru 

asigurarea progresului, a avut de parcurs în toate 
orânduirile social-eeonomice prin care a trecut un 
drum lung și iinuos, in care s-a confruntat, nu 
o dată, cu numeroase obstacole.

Forțe sociale dintre cele mai înaintate ca și 
personalități, de seamă cu o viziune și claritate 
deosebită in fruntea maselor populare, a între
gului nostru popor, de-a lungul mileniilor, pe 
acest pămint al Daciei străbune și-au adus con
tribuții hotărîtoare in realizarea acestor dezi
derate fundamentale.

Apariția in viața social-politică a țării a clasei 
muncitoare, ca urmare a proceselor economice 
obiective din societatea noastră, forța socială cea 
mai revoluționară, mai avansată, condusă de 
partidul ei revoluționar și-a adus o contribuție 
deosebită la înfăptuirea marilor deziderate în 
fața cărora stătea poporul nostru în epoca mo
dernă, dezvoltarea industriei, rezolvarea pro
blemei agrar-țârănești, cucerirea independenței 
depline a statului român, apărarea suveranității 
lui, făurirea statului național unitar român, de
mocratizarea vieții social-polltice a societății 
românești etc., etc. în același timp, ea a dat un 
nou imbold luptelor de clasă, sociale și națio
nale, pentru lichidarea exploatării omului de 
către om și făurirea noii orinduiri sociale 
socialiste.

Istoria poporului nostru, a proletariatului, a 
mișcării revoluționare, demonstrează cu putere 
că partidul clasei muncitoare făurit în secolul 
al XlX-lea și care la congresul istoric din mai 
1921 statuind reașezarea sa organizatorică pe te
meliile României reîntregite, fiind primul partid 
organizat la scara întregii țări, și adoptînd noul 
program comunist de acțiune, — de aici și de
numirea nouă a partidului de socialist-comunist, 
prin care se reliefa cu claritate trecerea la orga
nizarea luptei hotărîte în vederea răsturnării 
claselor exploatatoare și instaurarea puterii po
litice a celor ce muncesc, a continuat pe o 
treaptă superioară tradițiile revoluționare ale 
maselor populare, ale forțelor progresiste revo
luționare, ale poporului român..

Prin aceste trăsături noi, jalonate partidului 
revoluționar al clasei muncitoare din România, 
care aveau să determine marile transformări și 
realizări ale poporului român în etapele urmă
toare, congresul istoric din mai 1921 reprezintă o 
etapă superioară în procesul continuității, matu
rizării și afirmării mișcării muncitorești revo
luționare din România, etapă manifestată nu ca 
un fenomen întîmplător sau ca urmare a deter
minării unor factori din afară, ci izvorîtă din 
rădăcinile adine implantate în solul românesc 
din care a luat naștere și s-a dezvoltat încă cu 
un veac în urmă mișcarea muncitorească, tra
diția Îndelungată de activitate politică a munci
torimii române.

Lupta multimilenară a poporului nostru pen
tru dreptate socială și libertate națională, tradi
țiile progresiste și democratice din țara noastră, 
intensificate odată cu apariția modului de pro
ducție capitalist, au creat climatul favorabil pen
tru întărirea continuă a mișcării muncitorești. Ea 
avea să fie influențată in primele decenii ale 
secolului al XlX-lea de ideile socialiste, la în
ceput ale socialiștilor utopici, apoi ale socia
lii oului științific, fundamentat de K. Marx și 
F. Engels, care au fost cunoscute de timpuriu la 
noi. Aceasta explică și apariția in România, rela
tiv devreme și a procesului de organizare pro
fesională și politică a muncitorimii.

Un moment de mare însemnătate în afir
marea clasei noastre muncitoare pe principiul 
luptei de clasă l-a reprezentat înființarea la 1 
octombrie 1872 a Asociației generale a lucrătorilor 
din România care iși propunea pentru prima 
dată în istoria mișcării noastre muncitorești 
unirea lucrătorilor din toate ramurile de pro
ducție din întreaga țară șl lupta împotriva „a 
tot ce e vătămător lucrătorului". Pe drept cuvînt, 
prin existența acestei organizații sîntem printre 
primele țări din lume care și-au creat la scară 
națională organizații revoluționare muncitorești.

întrucît autoritățile au interzis activitatea 
acestei prime organizații politice muncitorești, 
după cucerirea indeDendenței depline de stat a 
României prin războiul din anii 1877—1878, 
amploarea pe care a luat-o acțiunea de propa
gare a socialismului științific ca și afirmarea 
politică a muncitorimii in viața țării, a adus pe 
planul dezbaterilor ideologice necesitatea fiin
țării nemijlocite a partidului politic al clasei 
muncitoare. Sint concludente în acest sens nu
meroasele documente ale mișcării muncitorești 
și socialiste din țara noastră, care, începind din 
anii 1878—1879, evidențiază permanentele căutări 
ale revoluționarilor români spre definirea struc
turii și denumirii partidului politic al proleta
riatului român.

După Congresul socialist de la Iași ținut In 
octombrie 1879, in viața social-politică a țării se 
vorbea tot mai insistent despre existența Par
tidului Socialist, fie că era numit Partidă So
cialistă, sau Partidă a Muncitorilor (Termenul 
de partidă fiind luat din realitățile vieții politice 
românești).

Remarcînd organizația politică nouă socialistă- 
marxistă în constelația vieții social-politice româ
nești. Partida Muncitorilor, pe care o repre- 
zenta gazeta „înainte" în 1880 în editorlalul- 
program din primul său număr, sublinia : „Sin- 
tem in România avangarda luptătorilor puternicei 
falange a Occidentului, care a ridicat deja de 
mult și face să filfiie sus și mindru drapelul roșu 
nepătat al democrației socialiste... Vom fi, așadar, 
apărătorul drepturilor de om și muncitor ale 
proletariatului român" *).

’) „înainte" (București), anul I, nr. 1 din 28 
octombrie 1880.

2) Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral dez
voltate", voi. 8, p. 261.

3) Nicolae Ceaușescu : „România pe drumul 
construirii societății socialiste multilateral dez
voltate", voi. 8, p. 263.

*) „Documente din istoria mișcării muncitorești 
din România, 1893—1900“, București. Editura 
Politică, 1969, p. 32.

5) Ibidem, p. 56.
*) „Documente din Istoria mișcării muncitorești 

din România.» 1900—1909", p. 694.
’j „Documente din istoria mișcării muncitorești 

din România. 1910—1915". Editura politică, Bucu
rești, 1976, p. 11.

®) „Documente— 1910—1915“, p. 12.
B) „80 de ani...", p. 650.

Deși, formal, nu se constituise o organizație 
politică centralizată la scara întregii țări, cu c 
conducere unitară și cu un statut de organizare, 
între anii 1879—1893, această organizație exista 
și se manifesta in viața țării. „Sîntem deci un 
partid nou — declara ziarul „Drepturile omului" 
precizînd locul și sarcinile partidului socialist în 
viața social-politică a țării —, un partid care, in 
sfera economică și socială, voim să facem acele 
reforme radicale care vor putea stirpi sărăcia, 
care vor putea stirpi cauza tuturor relelor din 
societate".

în numele Partidei Muncitorilor și pentru a 
direcționa activitatea acesteia, C. Dobrogeanu- 
Gherea publică, în 1886, programul intitulat Ce 
vor socialiștii români, in care este susținută și 
argumentată ideea necesității cuceririi puterii 
politice de către proletariat și a necesității or
ganizării partidului politic al clasei muncitoare 
Ia scara întregii țări, fiind primul program 
marxist al mișcării revoluționare din țara noas
tră, apreciat pentru orientarea lui politico-ideo- 
logică în mod deosebit de Friedrich Engels.

Documentele vremii atestă convingător faptul 
că programul Ce vor socialiștii români din 1886 
a fost acela care a unit ideologic pe linie 
marxistă toate forțele socialiste. determinind 
crearea de noi și noi organizații politice ale 
clasei muncitoare în diferite orașe ale țării, gru
parea lor distinctă in Partida Muncitorilor. 
Membrii Cercurilor muncitorești ca organizații 
locale se declarau membri ai Partidei Muncitoare, 
a Partidului Socialist, iar gazetele socialiste 
„Dezrobirea" din București, „Muncitorul" din 
Iași și altele aveau ca subtitlu „organ al Partidei
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Muncitorilor" în sumele căruia șl-au desfășurat 
activitatea, afirmindu-se din ce in ce mai mult 
pe arena vieții social-politice, trimițind chiar doi 
deputați socialiști in Parlamentul țării, fapt im
portant remarcat de Friedrich Engels.

Partida muncitorilor, desfășurindu-și activi
tatea răzlețit, la nivelul orașelor fără o con
ducere centralizată și un statut corespunzător la 
scara întregii țări, cu toate că aveau un program 
ideologic, nu a putut să aibă asupra țării o in
fluență preponderentă. De aceea se impunea cu 
acuitate convocarea Congresului național care 
să statueze structura și centralizarea in fapt a 
partidului muncitorilor.

Crearea în 1893 a Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România „a intrat in istoria 
noastră — duipă cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — ca un moment de excepționala în
semnătate pentru destinele luptei revoluționare 
a proletariatului și a maselor muncitoare"* 2), ca 
momentul ce marchează centralizarea organiza
țiilor politice ale clasei muncitoare pe plan na
țional. Partidul clasei muncitoare din România, 
constituit pe baza principiilor socialismului știin
țific,, a teoriei de clasă a lui Marx și Engels, și-a 
asuma*  din prima clipă misiunea istorică de a 
conduce lupta revoluționară pentru cucerirea 
puterii politice de către proletariat și celelalte 
mase muncitoare de la orașe și sate, pentru 
transformarea socialistă a societății românești 
Tocmai pentru aceasta, „Anul 1893 — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — este anul nașterii 
detașamentului revoluționar de avangardă, al 
clasei muncitoare din România** 3).

^rogramuii partidului •marxist al clasei munci
toare din 1898 a ținut și ținea seama de etapa 
In care se găsea mișcarea muncitorească, de ca
pacitatea organizatorică și de maturizarea ei 
politico-ideologică. Astfel in 1893 se prevedea ca 
sarcină a social-democrației „de a organiza prole
tariatul, de a organiza poporul muncitor, de a-1 
face conștient de menirea lui istorică și de lupta 
pe care trebuie să o ducă"4). Principala îndato
rire a social-democrației — se sublinia în acel 
program — era „organizarea politică a poporului 
muncitor, arătarea pozițiumi Iui actuale și a po- 
zițiunii ce trebuie să o aibă, ce este el și ce tre
buie să fie, care e menirea lui istorică" 5 * * *).

Maturitatea clasei muncitoare, a mișcării mun
citorești a dus, în anii de început ai secolului al 
XX-lea, la întărirea bazei proletare a organi
zațiilor politice ale clasei muncitoare și, implicit, 
la consolidarea acestora, precum și a organiza
țiilor sindicale, la ridicarea capacității lor de 
acțiune revoluționară. Partidul muncitorilor, cu 
toate că avea să se resimtă, pentru scurtă vreme, 
la nivelul central, s-a făcut prezent în viața 
social-politică a țării, prin continuarea activității 
Cluburilor muncitorești și apoi a cercurilor socia
liste „România muncitoare", care au jucat, în 
continuare, rolul de organizații de partid locale. 
La începutul secolului al XX-lea, Cercul socialist 
„România muncitoare" din București a îndeplinit 
cu succes misiunea de conducător și de îndru
mător al întregii mișcări muncitorești din țară, 
acționînd cu fermitate revoluționară pentru cen
tralizarea organizațiilor politice. în această di
recție, un rol important a avut Conferința orga
nizațiilor sindicale și a cercurilor „România 
muncitoare" din august 1906 „acest congres — 
după cum îl aprecia Cr. Racovski — menit a ne 
uni forțele și organele dispersate pentru a realiza 
o centralizare". Atunci s-a creat Comisia generală 
a sindicatelor din România, și s-a înființat Co
mitetul Central al Cercurilor „României munci
toare", cu rol de centralizare și coordonare a 
tuturor organizațiilor politice ale clasei munci
toare din țară.

La Conferința organizațiilor socialiste din 1907, 
partidul politic al clasei muncitoare s-a afirmat 
sub denumirea de Uniunea socialistă din Româ
nia. „Datoria Uniunii socialiste din România ca 
și a oricărui partid socialist — se sublinia in 
Programul adoptat — este tocmai să caute ca 
prin explicarea neîntreruptă a sensului dezvol
tării economice moderne, prin dezvăluirea vrăj
mășiei adinei ce există Intre muncă și capital, 
prin îndrumări sistematice și inteligente a luptei 
de clasă a proletariatului, să-1 organizeze și să-1 
pregătească pentru marea luptă, pentru defini
tiva sa dezrobire" •).

Caracterul revoluționar al Uniunii socialiste 
din România, ca partid revoluționar de clasă 
rezultă și din statutul adoptat cit și din întreaga 
sa activitate..

Congresul socialist din 1910 a statuat existența 
partidului clasei muncitoare sub' denumirea de 
Partidul Social-Democrat din România, care s-a 
proclamat în mod solemn : „vlăstar al vechii ră
dăcini socialiste pe care nimic nu a putut-o 
distruge".

Analizînd documentele programatice din 191(1 
ale partidului clasei muncitoare și comparîndu-le 
cu cele ale sale din 1886 și 1893 se poate aprecia 
că Congresul din 1910 a reușit să analizeze mai 
profund, în lumina socialismului științific, reali
tățile concrete ale României la începutul seco
lului XX, emițind aprecieri corespunzătoare 
noului stadiu atins de mișcarea muncitorească 
și conturînd, in spirit realist sarcinile — ime
diate și de perspectivă — ale proletariatului.

Astfel, Congresul din 1910 a apreciat în mod 
just etapa în care se afla România în acest în
ceput de secol, ca etapa de dezvoltare a capita
lismului, In care relațiile capitaliste se mai îm
binau cu puternice rămășițe feudale. în Pro
gramul partidului adODtat de congres se sublinia 
că „Partidul Social-Democrat din România se 
inspiră din ideile socialismului științific și din 
principiile de program șl tactică elaborate de
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congresele socialiste internaționale", că el urmă
rește „desființarea exploatării muncii sub orice 
formă și înlocuirea ei prin socializarea mijloa
celor de producție, inclusiv solul, a mijloacelor 
de transport și de schimb. Ca sarcini concrete, 
Partidul social-democrat — se menționează în 
Program — VREA SA CUCEREASCĂ PUTEREA 
GUVERNAMENTALA (subl. ns.) ca unul din 
mijloacele de prefacere socială"’). Este pentru 
prima dată cind găsim formulată o asemenea 
idee, ceea ce denotă că revoluționarii români, 
față de 1893, cînd și-au pus In programul lor 
doar ideea recunoașterii de principiu a sociali- 
lizării principalelor mijloace de producție, iar 
activitatea lui practică era redusă la „propagandă 
și organizare", acum în 1910 acest program se 
completează judicios prin sublinierea că „in 
acest scop P.S.D. vrea să cucerească puterea gu
vernamentală". în același timp în programul 
adoptat se aprecia clar că P.S.D. este „un partid 
revoluționar", întrucît spre deosebire de parti
dele burgheze „a căror activitate nu trece de 
marginile societății actuale (capitaliste — n.a.), 
P.S.D.R. se pune in opoziție hotărită cu acestea 
și luptă pentru completa refacere a societății" ’) 

în Programul din 1910 se mai specifica că Par
tidul clasei muncitoare se afirma ca apărător al 
intereselor intregii națiuni, ceea ce este, firește, 
un nou și mare pas înainte spre înțelegerea mi
siunii istorice a clasei muncitoare. în 19P un 
nou statut al partidului muncitorilor este adop
tat, in care, iarăși apare un element calitativ, 
deosebit de important, marcind un pas Înainte 
tn afirmarea: menirii istorice a clasei munci
toare. tn articolul 1 se specifică : „Partidul 
Social-Democrat din România urmărește orga
nizarea proletariatului român pe terenul luptei 
de clasă și înțelegerii internaționale a muncito
rilor, pentru cucerirea puterii politice (subl. ns.) 
în vederea socializării mijloacelor de producție 
(fabrici, ateliere, pămint, mijloace de transport 
și de schimb) adică transformarea societății ca
pitaliste bazată pe exploatarea muncii într-o 
societate socialistă întemeiată pe munca liberă 
și socialistă" 9).

Era astfel sintetizat tn lumina socialismului 
științific, rodul activității teoretice și practice a 
socialiștilor români desfășurat in timp de aproape 
100 de ani, pe solul realităților romanești. 
Această concluzie programatică, exprimînd cu 
claritate poziția revoluționară, consecventă a 
partidului clasei muncitoare din România, era 
una dintre cele mai inaintate la vremea aceea 
din mișcarea muncitorească internațională.

Cu o asemenea înarmare ideologi fi, politică și 
organizatorică, puternic ancorat în realitățile țării, 
partidul revoluționar al clasei muncitoare și-a 
spus cuvîntul față de marile probleme care fra- 
mintau societatea românească la sfîrșitul seco
lului al XlX-lea și în primele decenii ale seco
lului XX și a preconizat soluții concrete, dintre 
cele mai înaintate, potrivit cu interesele și aspi
rațiile revoluționare și patriotice ale maselor 
largi populare, ale, întregului nostru popor, cu 
necesitățile înaintării României pe calea pro
gresului social și material, și pregătirea condi
țiilor obiective ale transformării revoluționare a 
societății. Prin poziția activă adoptată și căile 
rezolvării depline a acestor probleme funda
mentale, partidul revoluționar al clasei munci
toare din România, s-a afirmat în realitate ca 
forța politică cea mai avansată, revoluționară a 
societății românești. în același timp, ținind 
seama că revoluționarii români aplicînd creator 
ideile socialismului științific pe care nicicind nu 
lâ-au considerat drept o dogmă ci numai ca o 
metodă de analiză și-au adus o contribuție activă 
la congrese șl conferințe internaționale la rezol
varea problemelor majore cu care se confrunta 
mișcarea muncitorească internațională, contri
buție apreciată în epocă de numeroase partide 
și reprezentanți ai mișcării muncitorești inter
naționale.

De fapt, in concepția revoluționarilor români 
era clară ideea că pină ce nu se înfăptuiesc 
dezideratele fundamentale ale poporului nostru 
— reforma agrară, acordarea dreptului de vot 
universal, desăvîrșirea statului național unitar 
și altele, ei socialiștii nu au nici cîmp propice 
pentru trecerea la cucerirea puterii politice in 
stat. Ei voiau deci să se înfăptuiască socia
lismul pe toată întinderea vechii Dacii, ca în 
noua societate socialistă să se regăsească toți 
românii. Numai așa se poate explica contribuția 
istorică a clasei muncitoare alături de alte clase 
și grupări sociale, a întregului popor la înfăp
tuirea Marii Uniri din 1918.

Augustin Deac

onform raportului întocmit de Subse
cretariatul de Stat al Aerului, la 
capitolul „b“, privind aviația de 
vinătoare „au fost gata de interven

ție în apărare, următoarele elemente de avia
ție : Grupul 6 Vinătoare Pipera (2 Escadrile) cu 
13 avioane disponibile din totalul de 24 ; Esca
drila 45 Vinătoare Tirgșor, cu 6 avioane dispo
nibile din totalul de 12 ; Escadrila 53 Vinătoare 
Mizil, cu 6 avioane disponibile din totalul de 9; 
Escadrila de Vinătoare-Noapte din Ziliștea, cu 
6 avioane disponibile din totalul de 12. în sfir- 
șit, 3 escadrile germane (2 Vinătoare-Zi Mizil 
și I Vinătoare-Noapte) cu 26 avioane disponi
bile din totalul de 108.“ Atit : 57 de avioane de 
vinătoare, cu 106 mai puține decit numărul pe 
care și-l asigurase Gerstenberg pentru a face 
din Ploiești o inexpugnabilă fortăreață. Aceas
ta a fost singura și cea mai amară surpriză a 
„Protectorului". Duminica. • Permisiile acordate 
vinătorilor, impasibilitatea de a-i readuce la baze 
în răstimpul atît de scurt, deși — după cum 
afirmă raportul citat — „prima informație dată 
de Serv, de Informații German din Bulgaria 
asupra incursiunii aeriene a sosit în Regiunea 
3-a Aeriană cu 30’ intirziene de la transmiterea 
ei". Și încă o „scuză" : „Nu s-a precizat alti
tudinea la care zburau formațiunile inamice, 
ceea ce a făcut ca la înceout vînătoarea să fie 
ridicată în așteptare la 5 O0O m altitudine". De 
altfel, după cum am văzut în episodul „Unde 
era Herr Protektor ?“ însuși Gerstenberg iși 
acordase în duminica aceea o zi de vacanță 
pornind pe Valea Prahovei de unde, la primirea 
alertei transmisă de Cartierul General al 
Luftwaffe-ului de lă'Otopeni, s-a întors cu toată 
viteza la Ploiești. Așa se face că, deși primele 
formațiuni de vinătoare au decolat la ora 13,18, 
deși primele bombardiere americane au atacat 
Ploieștiul la ora 13,49, cel dintîi contact al avi
oanelor de vinătoare cu inamicul nu s-a produs 
decit la ora 14,05.

Intre momentul lansării primei bombe, la 
Ploiești, și a ultimei, la Cîmpina, trecuseră 27 
de minute. James Dugan și Caroll Stewart co
mentează în capitolul din cartea lor intitulată 
„întoarcerea în trombă" : „Liberatoarele care se 
regrupau au fost mai întii hărțuite de vînătoa
rea germană pe parcursul celor 160 de kilometri 
deasupra cimpiilor dunărene. Mai mult de ju
mătate dintre ele erau deja grav avariate. Situa
ția prezenta aspectul unei adevărate debandade, 
existînd toate motivele să se creadă că urmă
rirea mortală avea să se prelungească pe întreg 
parcursul, pină la Benghazi. Un avion din două 
își epuizase munițiile sau dispunea de prea pu
ține pentru întreținerea unui duel Îndelungat ; 
și cite din ele nu își aveau mitraliorii morți, ori 
scoși din luptă, cîte nu își aveau turelele și gu
rile de foc nimicite ! Echipajele analizau condi
țiile atmosferice, calculau cantitatea de benzină 
și munițiile ce le mai rămăseseră, punind in 
cumpănă șansele camarazilor lor răniți de a su
praviețui incă celor șase sau șapte ore de zbor 
pină la bază. Piloții cîntăreau toate acestea pen
tru a decide asupra destinației finale".

Itinerariile, în afara celui ce se termina în 
oaza de liniște de la Benghazi, deșertul hulit 
de toți înainte de pornirea în misiune, dar acum 
jinduit ca un nesperat pămint al făgăduinței, 
mai puteau duce la Corlu, pe solul turcesc de 
dincoace de Boifor (dar locul nu era recoman
dat din cauză că toți cel ce ar fi aterizat acolo

Benona Șuvâilă : „Crăițe"

sport Mi-a furat 
vîntul pelerina

u mai e de-nțeles nimic. Acum copacii 
n trebuiau s-atirne de floare, mieii fulgoși

să-și trimită căpăținele în oala cu borș, 
iar cireșele de mai să deschidă ochi 

rotunzi și cind colo, de-atita frig nu mai strin
gent picioarele de pe drum toată ziua. La sta
dion ne bate cu mazăre neagră-n șale din patru 
părți. Jos, in iarbă măruntă, băieții taie, pră
șesc, lastăresc, se seamănă unul pe altul cu pie
tre cit oul de porumbel, iar noi plătim iernii 
uium de zece ori mai mult decit merita. Și dacă 
mai dai și peste un meci prost, te-ntorci acasă 
galben și moale de ură ca bostanul fiert. 
Simbătă am avut noroc pe jumătate. Primul 
meci din cuplajul: bucureștean a fost unul sear
băd. Steaua, dar mai ales Sportul studențesc 
joacă tontoroiul prin căldări sparte. E puțin tai
nul ? Vor să-și dărîme antrenorii ? Sau pur și 
simpju se gîndesc că fericit » să fii vara pădu
rar și iarna brutar și că e o mare pierdere de 
timp să intri pe teren și să bați mingea !? Nu 
știu ce să mai zic. Amîndouă aceste echipe, care 
păreau ursite să domine campionatul, nu mai 
arată nici un pic de ambiție, nici-un fir de dra
goste pentru suporterii lor. In schimb, meciul 
vedetă Progresul Vulcan — Dinamo ne-a îneîntăt. 
E adevărat, am văzut doar două goluri (mai pu
teau fi patru sap cinci !) dar toți jucătorii au 
alergat pînă în pragul leșinului, au driblat ca 
niște mari tehnicieni, au pasat și-au tras cu 
tunul la poartă, făcîndu-ne să uităm cu totul 
prăsila aia de plictiseală- din prima parte a cu
plajului. De mulți ani bancherii și dinamoviș- 
tii n-5u mai produs un spectacol demn să figu
reze în filmoteca televiziunii. Prin rezultatul în

riscau să rămină în prizonierat datorită neutra
lității Turciei), in Cipru, aflat in miinile engle
zilor, in Sicilia unde, înainte de „Tidalwave", se 
produsese debarcarea americană, și, in sfirșit, in 
Malta, in inima Mediteranei. La toate acestea 
o singură alternativă : Iugoslavia, cu eventuala 
șansă de a fi descoperiți de partizanii lui Tito. 
Pentru cei ce aleseseră ruta cea mai lungă, către 
Benghazi, răminea de străbătut spațiul aerian 
al Bulgariei — unde bombardierele americane 
erau așteptate de escadrilele de vinătoare ina
mice —, cel al Greciei, de unde raidul armadei 
aeriene fusese semnalat la plecare, și vastitatea 
Mediteranei ce se cerea survolată in linie dreap
tă pe parcursul a 890 de kilometri, distanță enor
mă pentru Liberatoarele cele mai avariate ce 
nu puteau risca o amerizare, datorită faptului 
„paradoxal" că șocul apei, este mult mai dur 
decit cel al solului plat.

Și „Cursa morții" a continuat, majoritatea 
formațiunilor regrupate hotărind să urmeze iti- 
neratiul indicat către Benghazi. „Circul ambu
lant" iși căuta cu disperare partenerii incă sub 
cerul României, sub tirul avioanelor de vinătoa
re. Grupurile „The Liberandos" și „The Sky 
Scorpions" aflate la peste o sută de kilometri 
unul de altul, puseseră cap pe direcția Corfu- 
Libia. „Pyramlderii" — atâția cîți mai rămăse
seră — li s-au raliat. „Bilele zburătoare", care 
ieșiseră din „Morderkessel" cu 26 de aparate din 
37 cu cite intraseră, urmau aceeași rută. In ju
rul acestor formații, uneori la distanțe de zeci 
de kilometri, navigau în derută bombardiere so
litare, in căutarea unor rătăciți cu care să se în
tovărășească pe drumul de întoarcere pentru a 
ține piept împreună asaltului continuu al vină
torilor.

Un bombardier singur este o pradă aproape 
sigură pentru un avion de vinătoare, iar „lec
ția" era bine știută de toți cei ce nu se aflau 
la prima lor misiune. Aripă lingă aripă, cit mai 
multe cu putință, bombardierele puteau răsturna 
„jocul" : orice escadrilă de vinătoare le evită, 
sau caută să atace numai avioanele marginale,' 
ori pe cele din ariergardă, ferindu-se de riposta 
concentrică a unui grup constituit.

La bordul lui „Utah Man", Walter Stewart, 
cel ce văzind Dunărea pe drumul spre obiectiv 
o comparase cu fluviul Colorado din patria lui 
de origine, statul Utah, avea să 1« declare an
chetatorilor care au investigat desfășurarea 
„Operațiunii Tidalwave" î „Hugh Roper, vechiul 
meu prieten, a trecut pe deasupra noastră la 
bordul bombardierului „Exterminator", cu o vi
teză de aproximativ 275 km pe oră. Am încercat 
să-1 prindem din urmă și să zburăm impreună, 
dar n-am reușit. După aceea i-am văzut pe cei 
din bombardierele „Thundermug" și „Let’Er 
Rip" apropiindu-se de '„Exterminator". Toate 
aceste trei avioane ne-au părăsit într-o splen
didă formație, bine sudată, străpungind norii de 
deasupra Balcanilor. Mă bucuram nespus pen
tru Roper. Din echipajul său șase oameni se 
aflau la cea de a 25-a misiune (după executarea 
a 25 de misiuni de luptă, aviatorii americani 
erau scoși din cadrele active, indiferent de 
vîrstă n.n.) : Hugh, John White, Walter Za- 
blocki, Earl Le Moine, William Defreese și 
Hank Lloyd. Și căpitanul Jack Jones care zbura 
ca observator împreună cu Roper își merita din 
plin retragerea. De cum aveau să depășească 
cu cîțiva kilometri teritoriul inamic, toți aceștia 
se puteau socoti cu permisul de eliberare în bu
zunar, gata pentru țara oamenilor liberi".

N-a fost să fie așa. După ce supraviețuiseră 
infernului de la Ploiești, cei de la bordul „Ex- 
terminatoru"‘i“, au pierit cu toții, datorită unei 
banale tiocnln cu „Let’Er Rip" deasupra Balca
nilor. „Thundermug" și-a continuat zborul sin
gur...

Conform raportului către mareșal, semnat de 
subsecretarul de stat al aerului, generalul de es
cadră, aviator Gheorghe Jienescu, aviația de 
vinătoare a atacat în spațiul aerian al României 
60—70 de bombardiere americane. Raportul nu 
precizează cîte dintre acestea au fost doborite 
de vinătoare, și cite se cereau „creditate" bate
riilor antiaeriene de la soL Numărul „Libera
toarelor" doborite pe teritoriul României a fost 
de 36. Pînă la Benghazi, tur și retur, totalul 
„facturii Tidalwave" se ridica la 53 de avioane ț 
pierdute, din care 8 se aflau sechestrate în Tur
cia. Numai 88 de bombardiere s-au întors la 
Benghazi. Dintre acestea, 55 fuseseră grav ava
riate în luptă. Alte 23 de „Liberatoare" au ate
rizat In Cipru, in Sicilia și in Malta. Din cele 
178 de aparate scoase la linia de decolare in zorii 
acelei zile, numai 33 mai erau în stare de zbor. 
Killer Kane, care a aterizat cu bombardierul 
său, „Hail Columbia", în Cipru, întors de la "Ni
cosia a doua zi, a găsit pe pistele de la Ben
ghazi numai 17 „Byramidere". Dintre acestea 
doar 3 mai erau capabile să îndeplinească o nouă 
misiune de zbor... „Periplul homerian" pe dea
supra Mediteranei se terminase. Dar oamenii 
erau mai frinți decit Ulisse după întoarcerea lui 
în Ithaka I

registrat, formația din Ștefan cel’ Mare pierde 
niște metri față de Universitatea Craiova, care 
se pot dovedi hotăritori in ciștigarea campiona
tului. Dar ar fi fost nedrept să-și apropie vic
toria. Cum nedrept ar fi fost să triumfe și Pro
gresul Vulcan. Noi, cei ce plătim spectacolul, ii 
anunțăm că în cele din urmă și unii și alții au 
ciștigat mai mult decît își închipuie : cîntecul 
chingilor de clopoței scuturați in cinstea lor. E 
prețul fraged al primăverii. Care durează mai 
puțin, care nu e scris cu argint sunător, dar 
care înnobilează singele. Decit un avion cu ari
pile la coadă (astea ar fi punctele ciștigate de 
Steaua), mai bine un zmeu de hîrtie, colorat cu 
lumini de miazăzi, smintindu-se în cerul de a- 
prilie. Studenții craioveni i-au împins pe colegii 
lor din Cluj-Napoca în vifor negru, trintindu-le 
șapte goluri într-un meci cam atitea cîte primeș
te o echipă bună de-a lungul unui campionat. 
Sper că la sfirșit, pentru a se menține o tradi
ție cu mare temei pe maidanele copilăriei noas
tre, le-au confiscat ghetele și echipamentul. Pen
tru că nu se cuvine să te-ntorci acasă cu ochii 
beliți în sirmă ghimpată, dar încălțat. Nu, și cu 
ochii sparți și cu tălpile jupuite în mărăcini. 
După mine, o echipă care încasează șapte go
luri, adică o bătaie soră cu moartea, e tot atit 
de beată, dacă nu și mai și. ca un om care-ar 
azvîrli pe gît nebunește șapte litri de vin. Așa 
că voi încheia cu două versuri dintr-un cîntec 
răsplndit prin portul Brăilei :
Băutura cui 11 place.
Ala om nu se mai face 1

Fănuș Neagu
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