
DESTINUL 
CREAȚIEI
este indiscutabil că destinul creației 

îmbracă azi o paletă problematică 
deosebit de largă și atinge zona de 
reflecție in care se cuprind și scrii

tori și cititori, se cuprind și norme și criterii 
de referință teoretică, valori care țin de per
manența și amplitudinea spiritului creator 
precum și ale democrației inseși cu care ope
rează și se dezvoltă întregul fenomen cul
tural actual. Destinul creației este legat de 
forța modelelor pe care le consacră și de ca
litatea idealurilor pe care acestea le poartă de 
poziția pe care se situează și nivelul proble
matic pe care-1 ating în procesul de făurire a 
unei noi societăți, a unei noi civilizații.

Epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului este epoca ieșirii și afirmării noastre 
în contemporaneitate. Ea înseamnă asumarea 
pe deplin a libertății, independenței și suve
ranității, înseamnă făurirea unei economii mo- 

; derne și durabile, a unei științe și culturi 
avansate. înseamnă istorie unică și conștiința 
pregnantă a acesteia, dăruire și patos înalt, 
patriotic, spirit creator, revoluționar. Intr-un 
asemenea perimetru și sub incidența unor ase
menea categorii se situează și cultura și arta, 
domenii care de asemeni poartă titulatura și 
însemnul acestei epoci, ale spiritului ei profund 
și unificator. In acest răstimp s-au pus noi te
melii libertății de creație și a fost consacrată ca 
răspundere înaltă, socială, datoria de a crea 
pentru patrie și popor, de a transforma cultura 
și arta intr-unui dintre cei mai sensibili faeton 

A de progres și civilizație. In liniile de boltă ale 
" acestei epoci gravitează continuu lumina acelui 

izvor veșnic viu spre care îndeamnă și orien
tează secretarul general al partidului pentru a 
ne inspira direct de la sursele vii ale istoriei, 
ale realităților patriei și a ridica, prin valoare, 
prin forță educativă Întreaga noastră creație ia 
nivelul marii epopei a construcției socialiste. 
Acesta este destinul creației și. mai ales, acesta 
este sensul predominant al puterii de a crea, in 
acest chip literatura și arta se configurează ca 
realitate, ca una din realitățile noi, proprii 
vremii noastre.

Cele două mari evenimente pe care le în- 
tîmpinăm — a patruzecaa aniversare a revolu
ției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă, precum și Congresul al 

,XIII-lea al partidului — prilejuiesc in planul 
culturii și artei sublinieri de natură să releve 
un intreg traiect istoric al experienței și evo- 

« luției spiritului creator, cu momente de virf și 
accente care țin de însăși amplitudinea dezvol
tării noastre sociale. Clarificările de ordin teore
tic au avut și au o deosebită importanță pe 
terenul creației proprlu-zise. Schimbind sub
stanțial dimensiunile libertății și imaginea aces- 

' teia scoasă din scheme și viziuni de rutină 
pentru a fi adusă in sfera realului și a acțiunii 
politice constructive, epoca pe care o numim cu 
numele și biografia ctitorului său poate fi de
dusă și din termenii actualității noastre celei 
mai exacte dar, mai ales, din larga paletă de 
opere ce depun mărturie despre semnificația și 
puterea mereu înnoitoare a spiritului revoluțio
nar, Destinul creației se află in strînsă relație 
cu acesta și, un fapt de evidență, el se consti
tuie intr-un programatic și specific demers care 
vizează valoarea ca model, conștiința modela
toare și întregul el edificiu, comportamentul său 
moral-politic și social. „Poporul — in care tine
retul are un rol de seamă — oamenii muncii 
sint cei care au realizat tot ceea ce am obținut 
în dezvoltarea socialistă a patriei noastre. Ei sint 
eroii care trebuie să-și aibă locul în film, in 
teatru, în poezie, în artă, in literatură, in pic
tură, in toate domeniile creației artistice. Pe 
ei trebuie să-i prezentăm" — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe 
problemele muncii organizatorice și politico- 
educative iar impactul unor asemenea îndem
nuri și cerințe poate fi resimțit la scara între
gului fenomen cultural, la scara și pe durata 
unei întregi epoci. Pentru că, din perspectiva 
unor asemenea cerințe, mereu actuale și mereu 
noi, se făuresc de fapt mobilurile și trăsăturile 
sensibilității contemporane, din perspectiva și 
pe terenul unor asemenea orientări forța și fi
zionomia modelelor înaintate se situează în cen
trul preocupărilor întregii societăți și inrîuresc, 
prin solidaritatea de idealuri, asupra genera
țiilor. Marile modele — înaintate, complexe și 
durabile — trăiesc la orizontul de luptă și dă
ruire pentru înfăptuirea înaltelor idealuri ale so
cialismului și sint un permanent și edificator 
indiciu de sănătate și putere de creație ale în
tregii națiuni.

Luceafărul

de munca și împliniri»)

TINAR IN AGORA

din cîmpie

Raluca Gngorceo • Sootier
(Din expoz ț-o ncțîonală de ană plastlco a tineretului *40
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In numele tâu, cât ține dimineața privirilor 

noastre

JURNAL DE POET

Scrisoare 
Siciliei

Pentru poezia românească de astăzi, 
prezența ei masivă în Europa va ră- 
mine o dată luna lui aprilie început de 
mai. cînd aproape zece poeți, editori 

și critici am luat parte la o dezbatere asupra 
poeziei de astăzi, asupra culturii, ce a avut loc 
cu reprezentanți din peste douăzeci de țări din 
lumea Mediteranei, in acest oraș de pescari ai 
Siciliei, Mazara del Vallo. Am avut parte și de 
o dimineață. închinată numai poeziei românești 
ce s-a bucurat de un mare succes, iar poetesei 
Eta Boeriu. traducătoarea lui Dante și a atîtor 
clasici italieni în românește, in acest an a unei 
antologii voluminoase apărută la Timișoara., la 
editura Facla, i s-a decernat Medalia de aur a 
congresului.

Datorăm invitarea unei delegații atît de nu
meroase românești, la acest congres al țărilor 
mediterane, acestui mare suflet, poetului și 
editorului Rolando Certa. un adevărat mare 
prieten al României, printre cele mai frumoase 
chipuri umane din cite am cunoscut fiind, cum 
se spune, toate pentru toți sufletul, ochiul și 
mintea organizatorică atît de atentă și înțe
leaptă necesare unor astfel de manifestări de 
amploare internațională, dar să nu-1 uităm nici

Ioan Alexandru
Continuare în pag. a 11-a

Note despre personajul contemporan
de orice in-
3pectilativă,

ne e cald ți ni-e bine 
ne doare când trebuie să ne doară 
dragostea ta albă, neintune:ată ! 
în numele tău, patrie nemuritoare 
sumă a tuturor sentimentelor 
ne dăruim luptei pe viață ți pe moarte,
arborăm steaguri roții la porțile caselor 
noastre de muncă ți de odihnă ! 
in numele tău, aureolat de bogate ninsori 
foșnet de frunze la îndemâna păsărilor 

cântătoare 
ne câștigăm prietenii, intrăm in cântec 
cu trup ți suflet I

Nistor Tănâsescu

EMINESCIANA

Vise
cum

aur
eți noaptea tc-a- 
te pisicile sint 
negre ți num:-, 
lumina zilei pa

re a stabili și reda iden
titatea fiecărui lucru, a-l 
decupa din fluxul hera- 
ciitean al realului pentru 
o clipă și a-i lipi 
nume care 
constant in timp — tre
cut si viitor — impunin- 
du-se cu precizia si 
pregnanța prezentului, se 
poate spune totuși că 
imaginea nocturnă a lu
mii marchează individua
litatea și modul particu
lar de percepție și re
prezentare a fiecăruia 
dintre noi intr-o măsu
ră mult mai acuzată de
cit cea diifrnă și cind 
spun aceasta înțeleg, de
sigur, faptul că dacă lu
mea obiectivă e aceeași 
pentru toți, cea onirică, 
proiectată in vis, rămine, 
se instituie, ca proprieta
tea și posesiunea cea mai 
intimă a persoanei.

O primă deformare

să rămină

a 
formelor existente in a- 
fara subiectului se pro
duce in selecția impusă 
de acuitatea simțurilor 
noastre, dar cenzura ope
rată de atenție. coințd, 
interese și patimi in tex
tul, in pădurea de simbo
luri prin care rătăcește 
conștiința face să pricim 
ceea ce primim pe aces
te căi cu un ochi circum
spect. ochiul fiind orga
nul nostru metafizic, sau, 
mai corect, organul fizic 
al simțului nostru meta
fizic. de unde și defini
rea rasei, a omului 
animal vizual : ..Si 
astfel, dacă închid un ochi, 
văd mina mea mai mică 
decit cu amândoi. De-nș 
avea trei ochi aș vedea-o 
și mai mare, și cu cit 
mai multi ochi aș avea, 
cu at:ta lucrurile toate 
dimprejurul meu ar pă
rea mai mari. Cu toate 
astea, născut cu mii de 
ochi, in mijlocul unor a- 
rătărl colosale, ele toate 
in raport 
trindu-și 
nu mi-ar 
mari, nici

ca 
tot

cu mine păs- 
proporțiunea. 

părea nici mai 
mai mici de

imi par azi*.  Ceie- 
iuceptu al nuvelei 

'tre pune 
sub se»nul 
pațio-tempo-

ruîe rc. îiliit- rirețari- 
lor ■” percepția lumi: di- 
Rufzîs noastră continuă 
pisa .’r du*-*>'ța  totală a 
areintitxtei material in a- 
btrrssl pirului, si incă 
produs de o energie deja 
derivată, u~ fel de reali
tate de gradul al treilea, 
umbră a : „fa
fcpza. lumec-i visul su
fletului nottru. Nu exis
tă nici timp, r.ici spațiu 
— ele sunt nwmai i- su
fletul nostru. Trecut și 
viitor sunt in sufletul 
meu ca pădurea intr-un 
siwibttre de ghindă, și in
finitul asemenea, ca re
flectarea cerului inste’.at 
intr-un strop de rouă~. 
După cum s-a observat, 
cele două categorii kan
tiene de timp și spațiu ăia 
forme apriorice ale sensi
bilității sint trecute la 
rindul lor prin corecția 
fichteană a dialecticii eu- 
lui și non-eului, ale con
științei materiei, eul 
suși revelat 
său. in două 
nul empiric și 
lut. Acest eu 
care in transcriere gene
rală ar trebui să dea un 
conținut religios unei fi
ințe transcendente, să se 
identifice cu un demiurg 
responsabil de armonia 
lumii create si. mai ales, 
de scopul acestei crea- 
țiuni, de finalitatea ei 
antropomorfă ca sacră, 
are in practica scrisului 
lui Eminescu o semnifica
ție dacă nu atee, atunci 
cu siguranță laică, deși 
poezia in veșminte ro
mantice nu poate exista 
in afara unei mistici, fie 
ea si apartinind cosmo- 
goniilor vedice sau kaba- 
listice ca, de pildă, in 
Scrisoarea l-a, sau Rugă
ciunea unui dac. Aceste 
cosmogonii, mituri ale 
creațiunii sint tratate pe

in
ia riadul 
forme : u- 
altuL abso- 
absolut și

Dan Laurențiu
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X nceputul primăverii seamănă intot- 
Ideauna cu o peliculă clasică de film > 

alb-negru. Numai ‘ că pe măsură . ce 
maintează-n timp, primăvara capăfă .o' 

mișcare de rotație care, dacă nu-ți ia mințile, 
te obosește crunt, mai rău ca prima dragoste. 
Mă refer la acel timp foarte scurt în care sint 
concentrate toate culorile știute de cînd e lu
mea și de cind e pămintul. Totul devine miraj. 
In două-trei săptămini se succed, cu repeziciu
nea cu care se-nvirteau comediile prin sate, 
in anii copilăriei mele, și se mai invirt și azi in 
Obor și orașele de provincie, toamna cind de
zertează vinul din struguri, se succed, spuneam, 
o sută una flori că numai Dimitrie Anghel ar 
fi in măsură să le enumere și să le prezinte 
luxul la adevărata valoare. Ghiocei, toporași. 
zambile, lalele, narcise, liliac, bujori. florile 
căiților, prunilor, cireșilor sint, rind pe rind. 
„moda zilei" și apoi decimate de același zeu 
solar care le-a impus. Parcurile municipale, 
grădinile de țară cu multitudinea și veșnic 
schimbătoare.-! tolbă de culori te amețesc cu 
atit mai mult cu cit în acest timp muncile de 
primăvară se izbesc una de alta ca verile la 
Ecuator, iar zumzetul albinelor capătă, fără să 
fie hiperbolizat. dimensiunea sunetului unui 
turboreactor și capra oricită iarbă ar avea la 
picioare tot spre frunzele livezii se uită.

Numai griul jur-imprejurul satului 
Încă verde și iși vede în liniște de ale lui. pre
vestind parcă o așezare a lucrurilor in matcă, 
o înaintare calmă, firească, suportabilă. fără 
migrene.

înfloresc salcimiL Zilele se fac mai lungi și 
nopțile mai " — -
se desparte 
sămință va 
obositor va 
incepe năvala subconștientului in conștient cind 
scoți o măsuță-n grădină și-n timp ce puii 
proaspăt ieșiți din ou se „hîrjonesc" in preaj- 
ma-ți gindești la bătrinul plecat într-o lungă 
călătorie motivind că a 
vroia să mai vadă o dată

E vremea cind ai mai

d aparte
-.enție 
stabilirea locului ce 
revine personajului 

Intr-o literatură cu rădăcinile 
împlințate in social și in mi:- 
t*,iile  profunde ale contextu
lui socio-politic românesc con
stituie un capitol important 

n orice examen critic.
S-ar părea că pe terenul de 

-•’■i-.re al unor judecăți des
pre modul in care actualitatea 
investește imaginația, persona
jul — dacă ne e îngăduit să 
cultivăm un adevăr paradoxal 
— nici nu există in sine, cu 
toate că spunem curent despre 
uu personaj sau altul că este . 
bine conturat, că are o certă 
originalitate. Negreșit, perso
nagiii există ca model, in peri
metrul său de trăiri, el este 
un purtător de cuvint și tși 
asumă riscurile ce decurg din 
stările Iui de conștiință. Care 
nu se supun niciunei mode 
fluctuante atita timp cit iau 
pe cont propriu destinul ocne- . 
nesc sau oglindesc pe cel al 
alianței dintre imperativul is
toric și cel strict biografic.

Cind, de pildă, ca să dea Ia 
iveală un univers interior al 
său, personajul a dorit să-și 
afirme identitatea in lupta cu 
schematismul perioadei dog
matice am intîlnit acel perso
naj excentric, omul sucit, so
fisticat, ironic, din proza lui 
Marin Preda și Nicolae 'Velea, 
D. R. Popescu sau Nicolae 
Breban. Asemenea apariții de 
la Țugurlan și Tică Dunărințu 
pină la doctorul Mindă sau ca 
să luăm un exemplu devenit 
clasic — arhitectul Ioanide 
din Bietul Ioanide al lui G. 
Călinescu sint replica necesară 
la fantomaticele ștafete ce duc 
prin scrisul proletculist dova
da că abstragerea din Istorie 
este o formă de duplicitate cu 
îngustimile și falsificările non 
literaturii.

Dar personajul excentric 
mai oferă un argument de 
temperament cind acționează 
pentru a apropia de viață, șl 
deci de forța ei de modelare, 
scrisul pătruns de instinct na
țional. Doar în spațiul acestuia 
încercările temerare, neosifica
te refuză facilitatea și asigură 
o perenitate morală, un fel de 
chirurgie critică și de sondare 
a realului regăsit.

Ultimii 15—20 de ani, oricum 
după 1963, în spiritul acelor
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Patru 
decenii 

DE CULTURA 
SOCIALISTA

atitudini de recuperare a ex
periențelor călăuzite de sensul 
noului, al demnității și ener
giei constructive s-a ivit per
sonajul exponențial. Nu mai 
este insul singuratic, izbuc
nind pitoresc, ci omul cu reac
ții cumpănite, călăuzit de vo
cația limpezirilor.

Din nou Marin Preda cu al 
său Vietor Petrini în Cel mai 
iubit dintre păminteni sau Du
mitru Dumitru din Dragostea 
și revoluția de Dinu Săraru 
propun chipuri și fapte ce 
semnifică făgașul adevărat al 
revoluției populare. A-i inte
gra pozitiv în circuitul reali
tății practice nu este deloc 
greu. Dimpotrivă, ca modele 
chipul și faptele lor aparțin 
universului contemporan, îl 
ilustrează în cîteva repere 
fundamentale.

Pe Victor Petrini, victimă a 
unei injustiții de ordin politic 
îl reabilitează anii mai recenți, 
pe Dumitru Dumitru, activist 
politic prin definiție, aceeași 
ani il propulsează pe o poziție 
de matură chibzuință. El repa
ră în calitate de factor de 
decizie vechi traumatisme și 
se opune unui superior venit 
de la centru, e vorba de An- 
ghel Tocsobie, încă rob al unor 
principii perimate.

Nu greșim dacă susținem că 
acest erou exponențial vorbește 
despre tnutații Ineluctabile și 
despre acele opțiuni ce 
surprind neîngrădit adevăruri 
actuale. De pe urma lor bene
ficiază finalitatea artistică a 
scrisului contemporan, marca
tă de intransigență etică și 
oglindind dinamica celor 40 de 
ani de la Eliberare.

Faptul că Marin Preda trece 
de la Ilie Moromete, omul 
zbaterii în gol la Nicolae Mo-

romete, închinat neîndoielnic 
să ia pe cont propriu destinul 
comunist, exprimă cum nu se 
poate mai clar ideea de dez
voltare și de succesiune pri
menitoare. La fărâmițarea ine
rentă a personajului din 
realismul critic avem acum 
asociații familiar^, analogii ce 
dau plenitudine cauzalității 
directe. Momentului cînd Soa- 
mes Forsyte privind in stradă 
descoperă stupefiat o mani
festare a muncitorilor greviști 
și se întreabă : „de unde vine 
acest torent ?“ 
altul 
atitor existențe necunoscute și 
le canalizează spre un orizont 
comun. în romanul românesc 
actual, de la D. R. Popescu la 
Ion Lăncrănjan și de la Eugen 
Uricaru la Mircea Nedelciu 
numele acestui orizont comun 
il conferă socialismul. El îi 
ajută pe eroii unor cărți cum 
sint Vocile nopții. Facerea lu
mii, Setea, însoțitorul, să se 
incarce de tensiunile clipei, 
intr-o lucidă înlănțuire de in- 
terioritate, palpit vital al rea
lului diurn, condensare de fe
bre eroice.

S-ar putea ca cititorii să se 
întrebe de sint - îngăduite în 
condițiile prezentului capricii 
portretistice și. mai ales, ca
pricii de comportament. Ele 
sint îngăduite dacă aventura 
conflictuală le reclamă. Stări 
emoționale rătăcitoare trăiesc 
și eroi dedați din fragedă co
pilărie muncii și luptei pentru 
cauza revoluționară. Filipache 
din Facerea lumii se încarcă 
de asemenea clipe — izvor ca 
să se întoarcă mai lacom la 
adevărul cotidian, al impactu
lui cu noi și însemnate răs
punderi dc producție și de 
viață.

Tinerețea explozivă a Evei 
Manicatide ne rezervă alte 
surprize, de împlinire erotică 
pe fondul unor înfrigurate în
trebări de ordin intim.

Afinitatea dintre eroii aces
tor cărți imprimă biografici 
lor o lucidă înlănțuire de sem
nificații vii pe care marea 
aniversare a actului de la 23 
August 1944 pu face decît s-o 
sublinieze. Și s-o proiecteze 
în vasta cosmogonie de voci 
ale zilei de astăzi, cu chemări
le ei substanțial fertile in li
nia destinului colectiv.

Henri Zalis

îi răspunde un 
ce adună fizionomiile

rămîne

albe. Ținut grăniceresc unde vara 
de primăvară, unde tot ce a fost 
fi semințe, unde tot ce a fost zbor 
deveni cuib $î mai cu seamă unde

intirziat atît fiindcă 
berzele.
trece, măcar pentru o

Marin Lupșanu
Continuare în pag. a 3-a

EPOCĂ ȘI POEZIE (H)
pre deosebire de Geo Dumitrescu, 
Constant Tonegaru este un contesta tar 
estet, radicalismul lui romantic func
ționează cu o heraldică studiată a ges

turilor. Temperamental, percepțiile sale fante
ziste, expansiunile imagistice sint reverii ale 
instabilității. El „construește utopii pe care le 
plasează într-un trecut imaginar" (Marian Po
pa) și pozează cu falsă solemnitate : „Sint con
dotierul Tonegaru fără spadă, / mi-am tocit-o 
ascuțindu-mi ultimul creion / să scriu cum am 
dat în poezie cu o grenadă." Afirmația din ur
mă e mai mult iluzie — un „donquișotism" li
ric. Boema are o anume gravitate sau o mi
mează — „isteț" și teribilist. „Poezie amară de 
boem famelic", lirica lui Dimitrie Stelaru este 
a unui imagist învins de deziluzii profunde. 
Cea mai importantă rămîne, desigur, simbolica 
rătăcire a creatorului — a geniului printre oa
menii de rind, acoperit de umilință și tristețe. 
Tema geniului e „descompusă" romantic, sen
sul clasicist a dispărut — în ea se cuprind 
acum „neagra" nepăsare și cultul alcoolului. 
„Prin el (D. S., n.n.) reintră în poezia română 
naivul, elementarul, dar și himericul, noctur-

• In acest număr : • ARHIVA LITERARĂ : 23 AUGUST 1944 • 
«Unul din momentele stelare ale istoriei noastre>*  • EMINESCIANA 
Marcian și • Lia Dumitrescu • ANTOLOGIA „LUCEAFĂRUL" • 
Numele poetului de Cezar Ivănescu • „Răvașul tinărului domr." de 
,-Argumentele teatrului brăilean" • de Ion Andreiță • Cumpănă

Francisc Păcurarlu: 
• Proză de Marcel 
A patriei cinstire • 

Nicolae Georgescu • 
de George Alboiu • 

Versuri ale poeților din Cenaclul „Dacia Feniks" • Viața Cărților • Cronica edițiilor de 
Gheorghe Suciu • Confabule de Iulian Neacșu • Tineri poeți de Dan Cristea • „Viața me
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nul, fantasticul în formele cele mai simple." 
(Eugen Simion).

Moderat himerică este și poezia Ninei Cas- 
sian, la debut (La scara 1/1), ludicul, de care 
ș-a vorbit mult, fiind un pretext pentru figu
rarea sentimentelor într-o manieră ușor alea
torie. Pentru imaginea suprarealistă, îmblînzi- 
tă de o fantezie care, pornită din autenticitatea 
trăirii senzoriale, sfîrșește artificial. în artifi
ciu se mai vede încă urma proaspătă a senti
mentului. Viziunea halucinantă afirmă același 
lucru : „Revelația se picta pe pereți și lucea 
ca mercurul, / O inimă electrică duduia sub 
pardosea, / Batrîna mătușă sfîșiase-n cădere 
velurul, / Și castelul, văzut în zare, ardea, ar
dea..." (Cum a ars vestitul castel Nevermore). 
După volumele conjuncturaîe din deceniul al 
șaselea, Nina Cassian aduce în poezia erotică 
o reflexivitate originală, prin amestecul de sen- 
zorialitate și intelectualism. Este o combinație 
în cadrul căreia componentele se reliefează re
ciproc.

O modalitate de exprimare a spiritului insur
gent este în context readucerea în actualitate 
a baladei, prin membrii Cercului literar de ia 
Sibiu : Radu Stanca, Ștefan Aug. Doinaș, Ioa- 
nichie Olteanu. Libertatea artei e sinonimă aici 
și cu libertatea de a „recondiționa" o formulă 
în care se (re)distribuie personalitatea artisti
că. Balada nu este pentru ei atît „istorisire a 
unei întîmplări, cit [...] problematizare lirică, 
microepopeică, a unei situații existențiale. Ale
goria acesteia." (Aurel Martin). Versurile lor 
nu apar în volume in epocă. Distins cu premiul 
„Eugen Lovinescu" pentru manuscrisul Alfabet 
poetic în 1947, Șt. Aug. Doinaș debutează cu 
Cartea mareelor (1964), în care include poezii

Costin Tuchilă
Continuare in pag, 2-a

O contradicție generatoare
III

ratam că ironia și umorul narato- 
ului nu se manifestă într-un mod 

indistinct, în legătură cu toate perso
najele și în toate Situațiile.' Față de 

sentimentele elementare (iubirea paternă și 
filială, iubirea-pasiune) și față de propriile con
vingeri o asemenea atitudine este dealtfel greu 
de imaginat. Petrini este însă un spirit zeflemi
tor, care nu se poate manifesta dacă nu se si
tuează pe sine măcar cu puțin deasupra celor 
pe care îi observă și despre care vorbește. Ast
fel se explică faptul că acceptarea lui nu este 
întreagă, nici chiar atunci cînd încuviințează 
modul de a fi al cuiva. în roman aflăm, totuși, 
o excepție deplină, de altă natură decît cele 
amintite mai sus, o excepție semnificativă pentru 
dialectica întregii opere. Un personaj, nu din
tre cele capabile să se pronunțe asupra marilor 
probleme, dar oferind prin prisma modului său 
de a fi, vorbi și de a gîndi o soluție existențială, 
este privit de către narator cu o constantă sim
patie și încuviințare. Ori de cîte ori vorbește 
despre el, naratorul încetează de a fi ironic. 
Este vorba despre Vintilă, cel care înșiră tot

felul de istorii și anecdote. Arta lui înnăscută 
de povestitor, vocația sa de comediograf inteli
gent, modul lui fin de a batjocori, aproape Im
perceptibil uneori, îl apropie de Ilie Moromete, 
il transformă într-un neașteptat emul al bătrî- 
nului cabotin. Astfel, se explică modul admi
rativ in care îl privește naratorul, așa se explică 
savoarea extraordinară a vorbelor sale, pe care 
prozatorul Ie-a construit cu reamintita plăcere 
a oralității din primele sale scrieri. Cînd vor
bește Vintilă, ceva se luminează în roman, că- 
pătind strălucirea bucuriei de a povesti cu 
umor sau cu ironie, specifică personajelor pre
ferate ale lui Marin Predă.

Apare astfel, în mic, contradicția generatoare 
a întregii opere. In Vintilă, Petrini vede, fără 
să arate vreodată in mod explicit că își dă 
seama de aceasta, o replică la modul său de a 
exista. Vintilă face parte din categoria celor 
cărora nu le trece prin minte să depășească 
ironia și umorul, găsind în plăcerea inteligentă 
a distanțării o modalitate definitivă de viață. 
Petrini însuși este, la începutul evoluției sale, 
un om din familia ironicilor. Intîmplările pe 
care le trăiește, cultura cu care se întîlnește și 
care trece prin el ca o rădiație, lăsînd urme de

neșters, tind însă să-1 transforme, îl împing, 
fără putință de întoarcere, pe drumul către se
riozitatea ideilor asumate, a depășirii detașării 
și dedublării ironice prin univocitatea convin
gerilor. Simpatia cu care fostul profesor de 
filozofie privește cenestezia de om fericit a lui 
Vintilă, din care hazul țîșnește nesilit, natural, 
este în fond o formă a admirației ■ față de sine 
însuși, mai precis, față de una dintre cele două 
ipostaze fundamentale ale personalității sale, 
ipostază depășită, dar păstrată pentru tot
deauna ca virtualitate și erupînd în cele mai 
neașteptate prilejuri.

Din cuvintele mai multora dintre personajele 
Celui mai iubit dintre păminteni se consoli
dează treptat o structură eseistică, care consti
tuie coloana vertebrală a romanului. In ultima 
carte a lui Marin Preda semnificațiile comuni
cabile noțional sint cel puțin la fel de impor
tante ca și personajele. Există, după cum s-a 
văzut, și apariții din categoria existențelor ne
căutătoare de semnificații, oameni străini de 
demonul filozofării, ființe „naturale1 care res- 

• ping din instinct reflecția aprofund -tă, ca pe 
ceva promițător de nenorocire. Matilda, a cărei 
forță de viață atinge stihinicul și paradoxalul,

Voicu Bttgariu
Continuare în pag. a 11-a. ,. I
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EMINESCIANA G. CĂLINESCU: 

„Avatarii faraonului Tlâ“
oiur, ruias:: tu

NICOLAE CIOBANU: 
„Eminescu — structurile 

fantasticului narativ ‘

n ultimul timp, despre proza lui Em;- 
Inescu s-a scris destul de mult și din 

unghiuri variate de interpretare dar o 
viziune globală, un studiu sistematic, 

exclusiv asupra ei, lipsea. Cartea lui Nicolae 
Ciobanu, „Eminescu — structurile fantasticului 
narativ" (Editura Junimea, 1984) vine să umple 
acest gol, și o face intr-un mod decis și compe
tent. Sigur, demersul său nu se exercită pe un 
teren virgin nici măcar In ceea ce privește 
eforturile de sinteză, capitole substanțiale con
sacrate subiectului, din „Opera lui Mihai Rnu- 
nescu" de G. Călinescu. „Arta prozatorilor ro
mâni" de Tudor Vianu, „Proza literară a lui 
Eminescu" (proiect de prefață) de Perpescdu*.  
„Eminescu", de Eugen Todoran sau „Proza fan
tastică românească- de Sergiu Pavel Dan *vin±  
in realitate, duneaumnue unor micx-mi <axam.fi_ 
dar Nicolae Ciobanu cncdă pentru âază
prozei eminesciene, girul ----- i rrin -
scotind-o din placenta poeziei, U analLzznd-c 
structură și valoare ta sine : —In cazul prund 
narative a lui Eminescu, — spune criticul — 
contrar nu puținelor rezerve formulate de către 
o însemnată parte a interpreților ei, inciuxiv 
de G. Călinescu. pornim de la convingerea, că 
avem de-a face cu un univers fantastic de a 
extraordinară pregnantă, fascinant prin acuita
tea problematică și prin originalitatea de struc
tură a „formelor" promovate. Cutezăm, cir.ir, - 
susține că ne aflăm in prezența unei modalități 
a fantasticului atit de inconfundabilă. incit, 
raportată la așa-zisele definiții de uz curent in 
plan universal, menite a statua in chip aproape 
imuabil condiția „genului", avem revelația unor 
„abateri" literalmente derutante, dar care, in 
realitate, probează existența unui mod sui-ge- 
neris de înțelegere și rezolvare In practica scri
sului a problemei. Simplu spus, este un med 
prin definiție eminescian, care, Împreună cu 
alte citeva de mare anvergură, cel caragialian. 
de exemplu, se constituie in temelie a incu*>  
modului românesc de înțelegere și rezolvare a 
fantasticului". Modul „prin definiție emines
cian" de realizare a fantasticului, marca lui ori
ginală, structura și semnificațiile lui sint, dea. 
obiectivele vizate de Nicolae Ciobanu. In acest 
scop, și din această perspectivă imanentistă, că 
renunță la precizări și disocieri teoretice in jurul 
conceptului de fantastic, ce ar fi încărcat poate 
exagerat planul cărții, considerind probatei cu
noscute punctele de vedere in materie, ajunse 
de-acum „clasice" ale lui Louis Vax. Marcel 
Brion. Roger Caillois si Tzvetan Todorov. Mat 
aproape mi se pare insă criticul de oozitta lui 
Rene Solier din „Arta și imaginarul*.  pentru 
că, este limpede, așa cum reiese din analiza 
ulterioară, pune semn de egalitate intre imagi
nar și fantastic, in el introducind pe lingă fan
tasticul propriu-zis. „dogmatic", si categoriile de 
straniu și miraculos. Cu această unică precizare 
ce explică includerea basmului „Făt-Frumoa din 
lacrimă" și a unor eboșe ca „Toma Nour in 
ghețurile siberiene". „Moartea Cezarei", „Ico
nostas și fragmentarium" in tema xegez să 
vedem care sint notele distincte, conținutistice, 
compoziționale și stilistice ale modelului fan
tastic dedus de Nicolae Ciobanu din narațiunile 
eminesciene.

In primul capitol, „Intre Făt-Frumoa din la
crimă" și „Archaeus" : o posibilă estetică a 
fantasticului eminescian", unul dintre cele mii 
interesante și consistente ale volumului, criticul 
dă o interpretare aparent surprinzătoare, pentru 
că deplin fondată, basmului eminescian pe care 
îl consideră o remarcabilă proză fantastica și 
nicidecum un simplu divertisment al genului, 
de la care preia în parte nu numai senema epi- 
câ, investită cu un conținut personal Sintagma 
de „basm nuvelistic" exprimă cum nu se poate 
mai bine natura acestei scrieri aflată la juma- 
tatea distanței dintre prototipul popular și con
strucția elaborată, riguroasă, presimțind o alta 
estetică a prozei scurte fantastice. Autorul ana
lizează meticulos, pas cu pas, acest proc<ț’ ' 
personalizare a basmului, de îmbogățire și înno
bilare semantică, avind drept consecință mochf. 
cări in șablonul narativ tradițional -
plecării și împrietenirii cu fiul de imparat, duș 
mânui tatălui său. episodul strigouor) Si 0 
scriitură intens colorată poetic, in nici un cțz 
specifică tiparului inițial : Fapt cu totul extaa- 
ordinar, întreg demersul epico-fantastic din 
„Făt-Frumos din lacrima" purcede de la o idee 
magică fundamentală în ordinea misterului ge
neric, localizată, intr-adevăr, in «zona umbroasa 
a existenței». Tristețea fără de leac a impara 
tului «întunecat și ginditor ca miază noapte, a 
acelui împărat care trăia singur, ca un leu 
îmblinzit. slăbit de lupte și suferințe-, care in 
viața lui „nu rise niciodată, care nu zîmbea 
nici la cîntecul nevinovat al copilului (...)“, așa
dar tristețea de om împietrit intr-un atare stra
niu indiferentism la tot ce reprezintă însem
nele adînc umane ale rațiunii de a exista iși are 
originea în acel orizont de mister care închide 
în sine evenimentul originar-magic al nașterii, 
al venirii pe lume a individului uman". Nicolae 
Ciobanu a mers mult mai adine decît ceea ce 
enunță textul literar și din această secvență, ce 
infuzează existențial proza, a tras o interpretare 
originală, strîns argumentată care situează 
„basmul nuvelistic" eminescian pe o cu totul 
altă platformă valorică. Dar mai este in „Făt- 
Frumos din lacrimă" un episod, deosebit de 
important, pe care autorul nu îl ocolește, dar 
din care nu extrage toate consecințele posibile
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..Moartea Cezarei*  f> „Iconostas șt 
ruun*  (III. ^Aura ta'ai.ictâui n—ur»*  
fel de preșt:digitații (deșt Știm :-rd-Z.r- crroo- 
logică dar tematic eaze pocitelâ o astfel di scu
are) pe motive tipar romantice.

„Sărmanul Omoir*  ece pc-resst. -a oetpre care 
s-a seni cel rr_a • miiii 9 la ctm e» fac cele 
ma- frecvente referim nu tuaraa: rtr.d este vorba 
de proza emineaciană ei si de fantastical româ
nesc in general așa incit a mai aduce aici con
tribuții deceive este mai mult dedt dificiL A 
ocoli este insă imposibil, una din soiufu fiind 
în această situape reestema uzarea unor opinii 
deja exprimate, intr-un scenariu propriu, critica 
fiind in parte și o aducere la zi (meto
dologic și stiWstie) a fondului comun de Idei. 
Acordind in reri-a sa un rol privilegiat visului 
Nicolae Ciooanu rea leșie și „recompune*  nuvela 
in funcție de aarst element, ajungind la o con
cluzie mai puțin așteptată, dar foarte in spirit 
eminescian, subminatei visului de către real și 
nu invers, adică drumul obișnuit al mecanismu
lui fantastic.

Un teren larg de aplicație atlt al „fizicii" si 
metafizicii visului cit și al ideii prototipului 
universal, al dublului si al migratiei sufletu
lui U oferă nuvela neterminată, ce anunța a 
capodoperă. „Avatarii faraonului Tlâ (VI «Ava- 
tari; faraonului T:«- : convergența ..formule
lor*).  Darea și in cazul „Sărmanului Dionis". criti
cul, intr-un capitol pregătitor (V. „Ingenuita
tea și puritatea viziunii fantastice : „Umbra 
mea" Fragment". „Noaptea întunecată". „Visul 
de la 11 spre 12 februarie 1876") cercetează 
fragmente de texte mai puțin cunoscute sau 
neglijate ce pot intr-un fel sau altul completa 
viziunea textului pivot. Dintre ele de o atenție 
deosebită se bucură „visul" notat de Eminescu, 
pe un ton de maximă sobrietate și concizie, in 
care poetul se intilnește, a se retine, fără a se 
mira o clipă, la Ipotești cu regele Alfons al 
XH-lea al Spaniei (1874—1885) și cu pretenden
tul la tron Don Carlos. In același vis se intil
nește cu fratele său mort. Șerban. iar perso
najele regale se dovedesc femei de o grotescâ 
urîțenie. Nicolae Ciobanu distinge in acest 
via, punctat de elemente oniric-absurde.

Paul Dugneanu
Continuare în pag. a 7-a

este cu totul îndreptățită inițiativa edi
torului D. Vatamaniuc de a tipări ca 
pe o lucrare independentă teza de doc
torat pe care G. Călinescu a susținut-o 

în 1936 la Iași despre proza eminesciană răma
să in manuscris, pe care criticul o botează Ava
tarii faraonului TI a. Deși este scrisă după Operă 
lai Eminescu unde era trecută in revistă și 
materia tezei de doctorat cu acest titlu, teza 
nu este un fragment și nu repetă inerțial car
tea precedentă.

Concepută ca o demonstrație de erudiție lite
rară, in sensul cel mai larg al cu viatului, Ava
tarii faraonului Tlâ se organizează după alte 
alierii decît cele care au guvernat scrierea 
analizelor din Opera lui Eminem G. Căli- 
neacu nu face o simplă semnalare și descriere 
de manuscris, d introduce dezinvolt textul emi
nescian intr-un dmp comparat foarte larg. 
Metoda este aceea din Psendokiaetheiieos. ur
mată după toate semnele cu deliberare de 
autor, dar aia „plimbarea*  nu este gratuită. 
Crtucul urmărește să stabilească izvoare posi- 
tx~>. asemăniri. surse culturale și mai presus 
de toate o familie de spirite. Teza folosește 
foarte des c ta tul și mai ales citatul amplu, cu 
invenția de a informa, de a da posibilitatea 
comparației- de a crea atmosferă. Sint puși la 

< mtriteipa tcp autorii romani n străini, care 
după stuc ța iui G. Călinescu, aveau vreo atin
gere cu tema, problema, atmosfera și soluțiile 
arustxe din Avatarii faraonului Tta- G. Căli-

VIRGIL CUȚITARU: 
„Metamorfozele lui Hyperion"

vsnfcaM le •aorte MMeuenaăe Marprecăn ăe- 
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expir: și arata wide ijcrur-le stat de toc rri- 
deate, enttad ■ihnlităple oicrpreutive r -_i- 
tivind un sril cnfic ce nentaari intre impre- 
rinociszn și pozitivism sdentiaL Ideea sa este de 
a demonstra, tn uîttml ms-aață. cu argameme 
personale, o afirmație deja tăcută, și „mzne 
aceea că Lareatăete reprertntă o sinteză de 
mijloaoetar. temelor și motrretar tatregu crea
ții emmeaaeoe. In acest sens trebuie „attt*  ri 
titlul snatnilvi. și au in acela restrictiv, referi
tor ta întruchipările Im Hyperion in poem. Ope
rația nu este detoc la indemină. căci necesită o 
pregătire completă dsiocie literară, «dl .că, 
filosofic, comparatism) pe care, ta sfirsitui lec
turii. Virti. Cuptaru dovedește că o peasdâ în
deajuns. Studiul cuprinde trei secțiuni ’Geuesa, 
Arhetipuri. SimbaHca) cărora li se adaugi Note 
(de fapt o bibliografie) și Indicele de salari. 
In Geneza (eu subtitlul „Considerați: asupra 
izvoarelor-), după ce înlătură cu delicatețe, su
pozițiile anecdotice, privind sursa și elaborarea 
poemului (fără să respingă, pe bună dreptate, 
legătura intre biografia poetului și cea a ope
rei, căci, notează criticul : „...biografia lui Emi
nescu interesează In măsura In care aspectele 
ei fundamentale se metamorfozează. datorită 
cuprinderii lor in operă, in momente perene. 
Or, din acest punct de vedere, devine aplicabilă 
ideea că, in condiția conturării portretului in
tegral al scriitorului, viața i-o putem cunoaște 
mai bine din reversul creației și nu invers), 
criticul se concentrează asupra relației între 
ceea ce a fost numit izvorul de bază al poemu
lui (basmul popular Fata-n grădina de aar, din 
culegerea Bnkarest and Stanbul. Skizen aur 
Ungarn, Rumanicn and der Tflrkci. publicat de 
Richard Kunisch, ta Berlin, in 1861). și forma 
finală a acestuia. Comparația dovedește ceea ce 
a mai fost dovedit, anume că Luceafărul lui 
Eminescu este cu totul altoeva, superior, din 
toate punctele de vedere, basmului. Nimic in
teresant aici, în afară de, să spunem, răbdarea 
criticului in repetarea unor lucruri demult cla
sate. Finalitatea comparației este însă alta. 
Pornind de aici autorul reușește să demonstreze 
împotriva chiar a opiniei lui Eminescu (cunos
cuta interpretare pe care însuși poetul o dă 
poemului său) că Luceafărul ar fi fost scris ori
cum, indiferent de cunoștința basmului. Intr-atît 

către traversarea celor mai importante manu
scrise postume eminesciene. O mare parte din 
zestrea de postume eminesciene a fost adu
să in paginile tezei de doctorat despre po
vestea faraonului Tlâ, iar discutarea lor anga
jează și manuscrisele care nu-s prezente in chip 
masiv și explicit in analizei și descrierile 
cărții.

G. Călinescu a dorit să facă demonstrația că 
se poate instala cu ajutorul unei singure ana
lize centrale in miezul creației eminesciene, lu- 
minind-o dinăuntru și dinafară cu razele unui 
comparatism dirijat și selectiv si a reușit.

Teza despre Avatarii faraonului Tlâ întărește 
imaginea pe care Opera lai Eminescu ne-a pro
curat-o, că opera eminesciană seamănă cu un 
continent scufundat din care au ajuns pină la 
noi numai citeva insule, antumele, cea mai mare 
parte fiind închisă în caietele manuscrise. Fă
ră a insista. G. Călinescu remarcă o singură 
cată, in treacăt, limitele fatale ale ediției Ma- 
xjrescu, care nu îngăduie o perspectivă de an
samblu asupra întregii creații poetice emines
ciene. Un adevărat drum al „reincarnărilor" 
descrie G. Călinescu urmărind evoluția mari
lor poeme eminesciene rămase in manuscrise 
in stare de proiect. In linii mari, este vorba 
de aceeași temă sau preocupare, reluată din 
alt unghi eu altă fabulație. Apariția proiectului 
următor înseamnă, deobicei, că cel anterior ră- 
mine in stadiul atins. Și mai acută pare con
statarea că ceea ce ingheață șantierul acestor 
mari poeme, lăsindu-le intr-un stadiu interme
diar, este extragerea unor fragmente din întreg 
pentru a fi tipărite: odată fragmentul tipărit, 
poemul In intregul lui poate fi considerat pă
răsit, ajuns in etapa lui limită. Faptul că li
tera tiparului a ucis gestația creației emines
ciene este foarte interesant și ne introduc adine 
In laboratorul poetului, dacă intr-adevăr con
statarea rămine intru totul intențeiată. Este insă 
limpede că din Panorama a fost scos Egipetul, 
poem abscons tocmai pentru că smuls din ca
drul inițial conține obscurități. Din Mureșan au 
fost desfăcuți Gemenii, iar din Sarmis s-a tras 
Ragâeianea unui dac, după cum și părți din Scri
sori. G. Călinescu folosește termenul „a slănina" 
pentru a caracteriza seria de nașteri matricide 
in urma cărora supraviețuiește doar fragmentul, 
care n-a valorificat decit o mică parte din am
plitudinea întregului. Este, de atfel, greu de 
presupus că toate marile proiecte eminesciene 
aveau in vedere să facă loc exhibării atit 
de parțiale a unor fragmente din marele lor 
trup poetic. Autonomizarea poemelor antume, 
identificate de G. Călinescu a fi odrasle sau 
"ragnwnte din marea tulpină sau marile con
strucții. capătă aspectul unui sacrificiu, al unui 
proces dramatic, încă prea puțin cercetat. 
Sigur este că Eminescu n-a proiectat atit de 
amplu pentru a-și părăsi măiestrita țesătură în 
manuscrise. Factorul de trena ție, de stagnare 
n-a fost iacă stabilit, identificat. Oricît de ris
cante. supozițiile sint necesare. Cartea despre 
Avatarii faraonului Tlâ, comentată cu atita acri
bie de D. Vatamaniuc, are un profil singular și 
prin aceea că este o carte despre proiecte 
eșuate. Materia de care se ocupă G. Călinescu 
prin aceea că este o carte despre proiecte 
duse dincolo de premize, dar rămase suspendate 
ca un val înghețat pe verticală : ele sint mar
cate de eșec. Nicăieri poate in cuprinsul lite
raturii române, in care numărul de proiecte 
eșuate este impresionant, categoria proiectului 
eșuat, a ..ziduiui părăsit" și ruinat, nu este mai 
elocvent și mai cutremurător ca in cazul postu
melor eminesciene : capacitatea de a proiecta 
martial și generos există aici, posibilitatea de 
a edifica ciclopic este și ea pipăibilă, dar pro
iectul na depășește un stadiu intermediar. 
Rxji.A prenede eșuate care au rămas doar sim- 

năzmote. dar m eaml te Eminescu este 
wa»i de iof j ii [31 care, o dată mre-

pine, rt-s «mg’ marginea firească. Proiec
te grandioase a ma! făcu: Livtu Rebrcanu. dar 
eșecul Iui este de alt tip. de vreme ce construc
ția n-a ieșit din faza preliminară. Desigur, pu
tem medita in marginea multor proiecte 

romanești eșuate foarte incitante pentru că di
recția și spiritul autorilor lor ne sint cunoscute, 
dar altul rămine cazul marilor proiecte epice ale 
Lut &n:nescu iDcepule și părăsite tocmai cind 
primeau forma de relief care le anunța gran- 
dow. Așa cum a susținut D. Vatamaniuc, 
Avatarii foraaaalai Tlâ înseamnă o operă in- 
dependentă pentrj că identitatea ei in rama 
•toerei cilineecene ii e oferită de dramatica 
tasd a proveczului eșuat.

M. L'ngheanu

l otttatl 3a m 
■n<M fV~trUar. a

f *
altele. €om- 
r ta coMta- 
Litra propriu 

zita i jowuib a. Aserrtad că șpoiiUQr vla|ă- 
*aarta. pătetal rar, vrrwitair aiwaritar sint 
doar vveitiir a ham. ta tazp re. in poem, 
cta Mala MaMfeai «tradwtas Jt SoMtontad 
mzterva T<-.t avansată Ideea
potri vi'. -ăr~-i« tcsîȚȘchâ’ f. iod mental nu se 
taxSbtară. na» te :<■=«>. intre Hyperion, Că- 
tai.ra r ri Trtr< Demiurg și îndrăznețul
paj. «ie triiicid, .este =<enplementul
tcmperisșsutr ta it.-.-itnea terestră a Cătălinei, 
pe «^*«4  Detn.trrg-vl 'tr.c-usteri-t justițiar impe- 
ratiritil artriil al l~ Hyperion*  (deși exprima
rea este inâsatBKf de cucfuză. ideea rămine va
labilă ș. ritteLgtbfiăj. rerisrKsstratia se amplifică 
Iu șere'tiraa ArtoeUpori. cu subtitlul „Descrie
rea ooeres*.  Critjeui selectează ^ici tipologii ale 
persona terne, a&oQve dm poezia emines-
crană tare precede Laceafăral, doveditoare ale 
faptului ca pc--.-n::gnpoate fi recompus 
de aici. ar In ab&ența basmului considerat 
sursa. Se prohezză «rtfel coerența fundamen
tală a uniwersului noetic eminescian, circulația 
nsotireicr și temelor, dialectica ideilor. In fi
nalul secțstraîi ArheTipori. analizi Q conduce pe 
Virgil Cuțitaru ta un modei unificator, tentant 
și vemrimil. D lăsăm pe critic să-l detalieze, 
pentru a da astfel și un eșantion al stilului 
tultivat : „intr-o sferă, reprezentind Cai versul, 
se include și întreaga operă a lui Eminescu, în
cadrată sub formă de piramidă. Virful acestei 
piramide este îndreptat spre polul superior al 
operei iar baza ei, in poziție orizontală, merge 
paralel cu polul opus (inferior) al cercului. 
Polul superior al sferei reprezintă neantul, in 
centrul căruia, pe un spațiu absolut, tronează 
Demiurgul- La antipod (polul inferior), se si
tuează Haosul, aici aflindu-se simbolul antitetic 
(direct) al Demiurgului — Cătălin sau lumea 
norocului și a petrecerii efemere. La baza pira
midei, In poziția oentrală a acesteia, este Că
tălina — simbolul „eternului feminin", com
plicat și complex, el constituind motivul dra
matic al declanșării tuturor conflictelor. Pe o 
treaptă superioară celei pe care se află Că
tălina se confruntă ,măturile catilenare". de
monice — tip Toma Nour și Dionis, revoltați sau 
dezgustați de banchetul lumii comune a hao
sului. Iar deasupra acestora, către spațiul hype
rionic din virful piramidei, evoluează înțelepții 
(Magul), sacerdoții, pustnicii, cei care ajunși 
intr-un anumit stadiu (superior) al cunoașterii, 
privesc cu înțelegere, tolerînd (ca pe ceva ne
cesar) iraționalitatea haosului. Virful piramidei 
este ocupat de Hyperion — natură superioară, 
eon-ică. El pendulează intre cunoașterea abso-

Valentin F. Mihăescu
Continuare in pag. a 4-a

Epocă și poezie
Urmare din pag. 1

de altă factură decit cele de tinerețe. Versurile 
lui Radu Stanca se tipăresc în 1966, Iar Ioani- 
chle Olteanu nu și-a strîns pină acum baladele 
intr-un volum. Sensibilitatea acestor poeți este 
inevitabil, modernă, chiar dacă gustul lor se în
dreaptă — mai mult sau mai puțin aparent —< 
spre romantismul fantastic și hieratic (Radu 
Stanca), spre un neoclasicism care se sprijină 
insă tot pe motive romantice (Șt. Aug. Doinaș), 
spre un onirism temperat, din care nu lipsește 
ironia (Ioanlchie Olteanu). „Radu Stanca e sal
cia plîngătoare a acestei generații, oglindită în 
riul propriei conștiințe tragice". (Eugen Simion). 
Baladele lui cultivă misteriosul, care este o 
mască a viziunii tragice, uneori cu o nuanță 
de reverie medievală, halucinantă, suficient de 
spiritualizată pentru a codifica intelectual o 
emoție intimă. In ea se amestecă imaginea „ce
tății" cu turnuri și fantome cu simbolica pre- 
parație alchimică („Căuta prin fel de fel de 
alchimii / Un ser din care visul să ia viață", 
Baladă studențească). Modelul mal Îndepărtat 
al lui Doinaș este, s-a spus, Valery, prin „neo
clasicismul spiritualizat al versului". Pe cit de 
solemnă, în „stilul înalt" al poeziei dominate 
de rațiune, lirica baladească a lui Doinaș este 
pe atit de patetică subtextual. Alegorică de cele 
mai multe ori, ea vorbește în imagini care a- 
ting o strălucire magică de condiția creatoru
lui (cunoscuta Mistrețul cu colți de argint). Su
ferința e abstractă, soluția aleasă concretizează 
întotdeauna o formă simbolică. Poezia aceasta 
modernizează mituri, le transformă în obiecte 
dirijate de propria subiectivitate. Intre ele spi
ritul se mișcă pătruns de o febră idealistă. în
crederea în artă este funciară în baladele Iui 
Doinaș. Neajungind să atingă idealul, ucis de 
el (Mistrețul..,), creatorul nu este mai puțin în- 
increzător in capacitatea acestei tentații de a-1 
înscrie în universalitate. A privi „amurgul sum
bru" înseamnă, iată, a dobindi puterea de a te 
măsura cu Cosmosul întreg — sau a ajunge la 
revelația lui : „Azi împlinesc o mie de lucruri 
trecătoare. / Privind amurgul sumbru cum sca
pără pe văi, / abia acum mi-e ochiul în stare 
să măsoare / sălbatica lui sferă cuprinsă de 
văpăi." A atinge sfera universală e a atinge 
frumusețea și lucrul devine posibil intr-o sin
gurătate extatică („Mereu senin și tînăr, într-o 
singurătate / a lucrurilor pline de flăcări, care 
mor / in locul meu, fidele — eu împlinesc în 
toate / tiparul frumuseții și nemuririi lor". (A- 
niversare). Elanul, poza, înflăcărarea, se echili
brează totul printr-un olimpianism, de cel mai 
pur gust clasicist.

Am vorbit de raportul strict formal al unora 
dintre aceste universuri poetice cu avangarda. 
Nu lipsesc din anii de după război nici prelun
girile avangardiste. Suprarealismul este încă 
viu prin Gherasim Luca, Virgil Teodorescu, 
Gellu Naum. Debutează acum, ou Blănurile o- 
ceanelor (1945), Virgil Teodorescu, iar Gellu 
Naum publică Teribilul interzis (1945), Culuarul 
somnului și Castelul orbilor (1946). E un avan
gardism clasicizat, cum arată Nicolae Balotă, 
și datorită faptului că „suprarealismul [...] era 
în mare măsură «clasicizat»". Domolirea spiri
tului aventuros al autorului Buteliei de Leyda, 
după mai bine de un deceniu de avangardism, 
aduce în peisajul epocii o notă contrastantă în 
raport cu insurgența patetică a mai tinerilor 
Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru sau C. Tone- 
garu. Fervoarea romantică susținută și de ne
încrederea funciară în posibilitățile verbului 
poetic, practicată de avangardiști s-a transfor
mat la V. Teodorescu în abundența vorbirii : 
vorbire în imagini, contestatare desigur, dar 
deschizind zăgazurile unei libertăți programate 
(„Urăsc tot ce amenință mersul amenințător al 
omului spre libertate").

Apar, in 1945, Cîntece de revoltă, de dragoste 
și moarte de Geo Bogza, in care actul noncon
formist e vizibil temperat.

Ostentativ nonconformistă este poezia lui 
Gellu Naum, distrugînd metodic convenții lite
rare, raportindu-se mai mult la conturul lor 
stilistic decit la cel psihologic. Singurul fior 
„logic" admis este cel al dicteului automat, 
prin care se încearcă totuși o ordonare „obiec
tivă" a hazardului. Treptat se observă și la el 
o „academizare a nonconfocmismulul".

In, același climat postavangardfst se cuvine 
amintit și Ion Sofia Manoleseu, eu ciclul „car
tofilor*  publicat in Lumea lui Călinescu. După 
o experiență modernistă in linia suprarealis- 
mului, prin contrastele imagistice, în deceniul 
anterior, poetul are acum un profil aparte prin 
motivul liric exploatat, originală metaforă a 
germinației universale. Poezia aceasta „bono
mă" aduce o seninătate reconfortantă.

BREVIAR
■ „CENACLUL*  TELEORMANEAN, Un supli

ment literar teleleormânean este „Cenaclu", edi
tata de un grup de tineri scriitori, între care Gn. 
Fillp, Florea Burtan și Stan V. Cristea, cu prile
jul ediției a doua a concursului de proză scurtă 
„Marin Preda". E un moment pozitiv pentru lite
ratura tînără a clmplei, căci, pornind de la evo
carea literaturii predlste, mai mulțl poeți, proza
tori și critici din Teleorman pot să se exprime, șl 
în acest fel, la nivelul lor curent. Sînt, în totul, 
producții pe deplin stimabile, unele din ele de ta
lent incontestabil. Poezia unor Cristian Dică, Flo
rea Burtan, Ntcolae Lupu, autori cu volume remar
cate de critică, lirica lui Anton Tlanu și Dumitru 
Vasile Delceanu, eseistica lui Alexandru Popescu 
Talr, preocupat de Istoricul Hteraturii locale, sînt 
o probă a unei puternice grupări literare care me
rită urmărită atent. în general, literatura teleormă- 
neană tînără, exprimată mai ales prin poeți, e re
marcabilă orin solemnitatea tonului liric sau prin 
vitalismul lirismului de cîmpie. Istoria literară, 
care se practică acolo, so forțează să recupereze 
tradiția tocală literară ; proza e, de regulă, rurală 
și, cu puțini autori, orășenească pe o linie Ironică 
de Jurnal (Eugen Delcescu). Cînd se va scrie isto
ria geografiei literare românești se va vedea că 
din această parte a țării au apărut întotdeauna 
scriitori remarcabili ; și azi, Teleormanul are locul 
lui In .literatura în mers* 4.

■ „ÎNNOIRI CE tNTARESC TRADIȚIA*.  sub 
acest titlu, Dinu Săraru publică în „Contempora
nul- nr. 24 din 1984 o frumoasă tabletă, dedicată 
universului spiritual vîlcean, scriitorul însuși 
ilustrtnd, șl prin origine și prin creație, acest spi
rit. De altfel, ..Contemporanul" publică mal multe 
pagini despre vncea, urmînd ideea mal veche și 
cu mare cursivitate, de a întreprinde „monografii" 
asupra diferitelor județe ale țării. Despre VUcea 
scriu acum, pe lingă Dinu Săraru, N. Manolescu, 
Doru Moțoc, Costea Marinoiu, Die Bădițescu și 
Ioan Barbu, apoi trei poeți vîlceni (Petre Tănă- 
soaica, Viorel Floroiu, George Achim).

■ EXEGEȚI ȘL~ EXEGET^ O neînsemnată rec
tificare ar trebui, poate, făcută observației lui Pe
tru Poantă din „Tribuna- nr. 19. Criticul e de pă
rere că înainte de 1948 G. Călinescu nu-și „exer
sează deloc limbajul pentru alegerea de mai tîrziu 
a lui A. Toma-. S-ar putea înțelege, la o lectură 
In necunoștință de cauză, că „gloria**  lui A. Toma 
s-ar fi datorat, după 1950, inițiativelor lui G, Căli
nescu, care ar fi fost șl exegetul acestui minor 
poet. Dar adevărul nu e acesta, exegetul lui A. 
Toma, care a scris și o carte despre poezia lui, era 
Ion Vitner. iar printre noii lui susținători se aflau 
alții, mai puțin G. Călinescu.

■ „SUPLIMENTE*.  Mal recente, suplimentele 
„Orizontului", „Danublus-, editat de scriitorii me- 
hedlnțeni și „Orizont arădean" (al grupului, 
foarte serios, de literațl din Arad) tind să devină 
adevărate tribune Inteligente. încurajînd 
forțele locale. Mal cu seamă „Orizont arădean" are 
această trăsătură, beneficiind și de semnături din
tre cele mai bune cum ar fi Gheorghe Schwartz, 
Florin Bănescu și Horia Ungureanu. Eseurile lui 
Alexandru Ruja, un critic valoros, merită și ele o 
mențiune.

■ CRONICA LITERARA. A reapărut în revista 
„Săptămîna", cronica literară pe care de cîtev^ nu
mere o susține un critic avizat, orientat în litera
tura contemporană, cu scris alert și inteligent. 
Este M.N. Rusu, preocupat de cîțiva ani de istoria 
literară pe latura senzaționalului bibliografic ; dar 
această eclipsă din actualitate (care nu a fost, 
bineînțeles, continuă) nu a nivelat acuitatea criti
cului la momentul literar actual.

■ CRITICI TINERI. Alături de alte nume pre
zente în revistele din țară (Adrian Dinu Rachleru, 
Marian Odagiu, Die Guțan, Narcis Zărnescu, Ni
cole Oprea), remarcăm și din revista „Tom<s" doi 
tineri cronicari, care scriu „bine", documentat și 
cu opțiuni, în general corecte : Gabriel Rusu și 
V. Bălănică.

A.S.
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FRANCISC PĂCURARIU:

«Unul din 
momentele

I

stelare ale istoriei noastre»
I. SENTIMENTUL APARTENENȚEI 

LA O ISTORIE CARE VINE 
DIN STRĂBUNI

— Să pornim de la un excelent interviu 
pe care mi l-ați acordat in urmă cu aproape 
doi ani. Spuneați atunci că socotiți că unele 
teme de bază ale istoriei noastre nu au do- 
bindit încă expresia literară meritată. Cum 
vedeți in acest context actul istoric de la 
23 August 19+1 ?

— întrebarea pe care mi-o puneți, ca și afir
mația făcută de mine in interviul amintit, im
pun unele precizări, pentru a nu reduce prin 
schematizare o problemă de mare importantă. 
In primul rind. trebuie să precizez că, asa cum 
este firesc, nu consider nicidecum că principalul 
rol al literaturii ar consista în dezbaterea unor 
teme istorice. Literatura are rostul fundamental 
de a întrupa cu mijloacele sale specifice marile 
probleme ale ființei și ale ființării, de a răs
punde, prin creații de intensă vibrație estetică, 
la întrebările pe care omul și le-a pus de la 
începutul apariției sale ca ființă gindifoare. și 
va continua să si le pună pînă la sfîrșitul veacu
rilor. și care se rezumă, in esență, la : ce sintem 
și ce sens are existenta noastră?

Modalitățile literare de a răspunde la aceste 
întrebări sint nenumărate, de la „Miorița” la 
..Faust“, la „Romeo și Julieta” sau la „Război 
și Pace“.

După părerea mea, sondarea unor situații 
existențiale dramatice create de istorie oferă 
posibilitatea de a străbate pină in zone pro
funde. grele de semnificații majore, ale destinu
lui popoarelor și a omului. Ceea ce. desigur, rru 
înseamnă nicidecum că această sondare ar con
stitui singura cale sau principala cale a înfăp
tuirii rostului major al creației literare. Este 
una dintre căile posibile, și atita tot

In al doilea rind. nu aș vrea să uităm ntci 
o clipă că pasiunea pentru istorie, pentru cerce
tarea și înțelegerea destinului poporului nostru, 
a furtunilor adeseori dramatice cărora a trebuit 
să Ie facă fată, a vitregiilor pe care le-a îndurat 
și a vredniciei, cu caje a știut să le.Jjiruia. con
stituie o trăsătură definitorie a literaturii noas
tre. de la primele ei începuturi și pină în zilele 
noastre.

Sînt adevăruri pe care nu trebuie să le uităm 
nici atunci cînd ne îngăduim să afirmăm că 
sînt probleme complexe și pline de miez ale 
istoriei noastre care nu și-au dobindit încă 
abordarea sau întruparea literară majoră pe 
care ar merita-o. deoarece ele constituie măr
turii pline de semnificație despre firea, modul 
de a gindi și de a vedea lumea și sensul exis
tenței. al poporului nostru, al omului acestor 
pămînturi de la Garpați și Dunăre.

Actul istoric de Ia 23 August 19+1 constituie 
unul dintre momentele stelare ale istonei noas
tre (în sensul de „Sternstunde”, de ceasuri de
cisive ale destinului, așa cum spunea Ștefan 
Zweig într-o carte faimoasă pe vremuri), oferind 
o mărturie de excepțională semnificație despre 
capacitatea poporului român de a face tată 
celor mai tragice situații create de o istorie 
plină de grele încercări. A pune în lumina În
treaga realitate și marea bogăție de semnifica
ții a acestui act istoric este o datorie a istorici
lor. In legătură cu aceasta, imi permit doar să-mi 
exprim părerea că, pină acum, specialiștii noștri 
sînt încă departe de a-și fi îndeplinit integral a- 
ceastă datorie. In alte țări — care nu s-au dove
dit capabile de a înfăptui un act similar cu cel 
dus la biruință de România la 23 August 19+1 
— au fost publicate numeroase tomuri savante, 
bogat documentate și traduse în limbi de largă 
circulație internațională, despre încercările fă
cute pentru a scutura jugul fascist Noi ne mul
țumim cu lucrări de sinteză sau cu studii pri
vind unele aspecte parțiale. considerind că 
lumea este obligată să știe ce am realizat noi 
la 23 August 1944. fără ca noi să trebuiască să 
ne batem capul cu informarea ei.

Dar dacă această muncă este o datorie a isto
ricilor. noi. scriitorii, avem datoria nu mai puțin 
grea de a întrupa în creații de intensă vibrație 
estetică miezul uman al epopeii care intr-un 
sdns a culminat cu actul de la 23 August, in alt 
sens a început la 23 August 1944.

— Ce virtualități literare are această temă 
in viziunea dumneavoastră?

— In anii tinereții mele scriitorii și teo
reticienii literaturii acordau o importanță deo
sebită „situațiilor-limită”, capabile să dezvăluie 
fețele cele mai ascunse ale unui om. secretele 
ființei umane, să arate adevărata față a unui 
om mascat de minciunile convenționale, să pună 
in lumină adevăruri psihologice abia bănuite, 
să învedereze autenticitatea umană in forma sa 
cea mai directă și să demaște inautenticitatea 
unor existențe, falsul așezat la temelia lor. 
Această idee a avut un amplu ecou și in lite
ratura noastră, [fiind susținută în principal de 
scriitori ca Mircea Eliade și Emil Cioranj.

Totuși, a devenit evident că pentru descifra
rea zonelor obscure sau ascunse ale omenescului 
nu este neapărat necesară cercetarea reacțiilor 
omului pus în situații-limită, supus unor în
cercări atit de grele încît el este silit să se 
arate fără menajamente sub adevărata sa infa
tuare. să-și dezvăluie adevărata față, să apară 
ceea ce este și nu ceea ce ar vrea să pară că 
este. Creația lui Proust a dovedit că mecanis
mele cele mai ascunse ale psihologiei umane 
pot fi descifrate din vieți monotone și fără șocuri 
desfășurate sub zodia celei mai senine banali
tăți mondene. James Joyce a dezvăluit posibi
litatea de a desluși temeliile cele mai tăinuite 
ale ființei în scurgerea monotonă a unei singure 
zile banale, iar Kafka a arătat că întreaga labi
litate a existentei, a unei societăți și a unui 
imperiu (deplin putred sub aparentele meca
nismelor sale administrative perfect rodate) 
poate fi înfăptuită prin relatări in aparentă 
absurde, imitind însăși absurditatea realității.

Toate acestea nu demonstrează insă decît 
multiplicitatea infinită a creației gama nesfîr- 
șită a posibilităților oferite unei capacități ge
niale de a pătrunde spre zonele inefabile ale 
esențelor, străpungînd straturile aparențelor 
lipsite de semnificație.

Nu încape însă îndoială că cele mai semnifi
cative reacții umane, capabile să pună în evi
dență realitățile sufletești caracteristice, să 
descopere zonele tăinuite ale existentei și ca
pacitatea de abnegație și de eroism (sau. dim
potrivă, de abjecție și de lașitate) ale omului, 
sint oferite de momentele de supremă tensiune 
existențială, cum este și cel. românesc, despre 
care vorbim, în care se concentrează întreaga 
istorie a unei ființe și se profilează toate posi

bilitățile sale de evoluție viitoare. Iar atunci 

cind aceste tensiuni extreme sint generate de 
momentul dramatic in esre a ajuna o sorietale. 
un popor, și nu de un moment dramatic pur per
sonal. experiențele umane caracteristice permit 
și cunoașterea legăturilor mai profunde dintre 
ethosul personal si einna. dintre ființa trecă
toare a unui am și durata amplă a uoei istorii.

Iată de ce sint convins că actul ioane ae la 
23 August 1944 — care a pus poporul român in 
fdța opțiunii de a se lăsa sacrificat pusrr pe 
altarul unor interese străine pe care le ura din 
tot sufletul, sau de a-și pune in joc toată luci
ditatea si capacitatea de eroism, de dăru.re. ce 
sacrificiu, pentru a deveni stăpin pe propriul 
său destin — cuprinde o sinteză atit de largă 
de experiențe individuale incit prezintă o bo
găție infinită de' materiale ce pot fi fructifi
cate in creații literare majore.

— Opțiunile fundamentale ale vieții, spu
neați dv„ decurg din imprejnrări «aerele 
ale nnei anumite situații isterice. Taste 
opțiunile dv„ an fost determinate de istorie, 
inclusiv opțiunile literare. la ee fei te leagă 
cărțile dv., și mi refer îndeosebi la Labirin
tul și la Tatuajele nu se lasă la garderobă, 
la marele eveniment pe care l-ați traversat 
biografic, războiul și eliberarea României?

— Vă roc stimat^ Mariana B-ăesc-o. să-mi 
permiteți unele precizări preliminare. Sint 
convins că opțiunile fundamentale ale unm 
om sint determinate de condițiile con
crete ale unei anumite situații istovire Cred, 
in acest sens. că. de pildă. ..generația Labiș” 
(in care se numără multi prieteni de-ai mei. 
fără a tace, din păcate, pane din ea — spun 
„din păcate” pentru că sint muit mai bătrin 
decît fericiți! mei prieteni din această gene
rație). nu ar fi însemnat in literatura romana 
momentul rodnic și binecuvântat pe care II 
marchează, dacă împrejurările istorice con
crete nu i-ar fi fost favorabile, dacă ele nu ar 
fi însemnat o modificare fericită a condițiilor 
care au schilodit sau (in unele cazuri regreta
bile. dar. din păcate, numeroase) au condamnat 
la tăcere generația mea (pe care unii o numesc 
„generația războiului”).

Este, in același timp, evident pentru mine că 
evoluția mea politico-ideologică ar fi fost, după 
toate probabilitățile, alta dacă m-aș fi refugiat 
in țară si nu aș fi rămas sub ocupația horthystâ. 
In principal, consider că evoluția mea spre o so
lidarizare afectivă cu cei asupriți ar fi fost 
mai lehtă, deoarece nimic nu este atit de con
vingător decît propria ta experiență. De ase
meni. nu cred că receptivitatea mea fată de 
gindirea marxistă ar fi fost Ia fei de vie, de
oarece modul meu de a cugeta era foarte pu
ternic influențat de filozofia idealistă, in prin
cipal de Bergson, apoi de Lucian BLaza îasa 
cum se vădește din prima perioadă a scrierilor 
mele din tinerețe, din Tribana Ardealnlai. ce 
apărea în Clujul aflat sub xrupatie horthvstă). 
In același timp, poate că nu as fi simtit nici
odată cu atita putere oroarea fascismului dacă 
nu aș fi fost una dintre victimele lui.

Dorel Oprescu : .Portret de tinoru*

Firește, Tiu împărtășesc părerea iui iDrtilea- 
nu care socotea că o anume modalitate a poeziei 
lui Coșbuc se datorează faptului că el se afla 
încă in Ardeal, unde, pasămite, s-ar fi bucurat 
de starea de țăran liber, iar o altă modalitate 
a ei ar fi determinată de transformarea sa in 
„proletar intelectual” din București. Dar nu mă 
îndoiesc de faptul că un scriitor nu zugrăvește 
fascismul in aceleași culori dacă a fost una din
tre nenumăratele sale victime sau a privit in- 
timplările petrecute in perioada dominației sale 
din loja comodă a celor ce au profitat de pe 
urma lui (chiar dacă politicește s-au disociat 
de el cu scirbă sau cu prudentă). Ori. ca să fiu 
mai aproape de tema pe care o discutăm, el nu 
va acorda aceeași atenție fenomenelor psiho
logice și socio-politice generate de fascism, 
dacă se află intr-una din situațiile pomenite sau 
in alta.

In același mod. nu cred că scriitorul aflat în
tr-o situație istoricește determinată, concretă, 
simțită pe propria sa piele, va râmine indife
rent față de ea fie că-i oferă o situație comodă, 
dacă nu fericită, măcar tolerabilă, fie că-1 su
pune ceas de ceas unei continue torturi, făcîn- 
du-1 să înțeleagă că răfuiala finală ce i se 
pregătește nu va întîrzia mult.

Astfel, opțiunea mea pentru o anumită mo
dalitate a literaturii a fost determinată, cred 
eu. de situația ontologică și socio-politică in 
cere m-am găsit in anii formării mele ca bărbat 
capabil să-și cunoască propria situație în lume. 
De aici, presupun, sentimentul, atit de puternic 

în Ardeal și atit de ta-otăritor pentru substanța 
KriSLuoi meu. al apartenenței la o istorie care 
vine din străbuni si merge prin noi si prin copii: 
noștri spre viitor, si de aici accentul etic carac
teristic al viziunii mele despre om și despre 
lume. •

Erie. astfel. firesc că in cărțile mple dobin- 
daș'.e gtes irobicma'.ica dm care s-a născut 
■«tul de la 23 August. revoluția antifascistă ri 
an *.:  imperialistă de eliberam- națională și sc
oală: tragedia ia care a fost împins poporul 
nostru (ca 5: multe alte popoare europene) ce 
preponderența rioleteă dobinditâ i*  această 
parte a l'rit: de Germania hitleosta. de ascen
siunea fascismului cu tot cortegiul său de 
orori, războiul și creșterea pină la paroxism a 
asupririi naționale și sociale Am încerca*  «ă 
surprind, ir. romanul meu Tlavpal și fartanile. 
situațiile umane pline de neliniște, de teamă, de 
incertitudine stirnite de mersul implacabil al 
creșterii amenințării fascismului- In romanul 
LaHriatal m-am străduit să redau unele con
secințe existențiale ale xfisserii Ardealului prin 
absurdul dictat de la Viena. citeva aspecte ale 
instaurării urii naționale si rasiale ca politică 
de stat, ale răzvrătirii conștiințelor cinstite îm
potriva acestei stăpiniri a absurdului și inechi
tății. nașterea formelor de puternică solidari
tate democratică, capabile să năruie diferentele 
«au divergențele naționale, ale luptei antifas
ciste. cursul puternic și înviorat pe care ea l-a 
luat in TrancBvama nordică, aflată sub ocupația 
fascismula] horthyst. in lumina si sub influenta 
marii cotituri Istorice marcate de actul de la 23 
August, generator de speranțe si model pildui
tor ti pentru popoarele care se mai aflau sub 
apăsarea jugului fascist Iar in romanul Ta
tuajele ■ ■ se lasă la garderobă. am năzuit să 
examinez unele Drobieme umane născute din 
noua formă de putere făcută posibilă prin acrul 
de la 23 August și prin complicata luptă poli
tică al cărei începui a fost marcat de el.

De altfel, am impresia că întreaga literatură 
care abordează probleme ale vieții din România 
ultimelor patru decenii constituie, intr-un mod 
sau altul, modalități de sondare artistică a rea
lităților născute diD actul istoric de Ia 23 August 
1944. că — in esență — este cu neputință să 
examinezi viata oamenilor de pe pămintul româ
nesc fără a ajunge la probleme și realități năs
cute din actul ds la 23 August.

II. ÎNCEPUTUL UNEI REVOLUȚII 
AMPLE DE ELIBERARE NAȚIONALĂ 

Șl SOCIALĂ
— ,Ja Ardealal de nard ajuns «ab oeopa- 

lie baribyslă epțiwnea era intre lapiă și tră
dare, intre nn dram grea și anal rwșieeg”. 
Tema Ardealului de nard azviriit prin dikta- 
tul de la Viena pradă borthysmulni si a eli
berării lui de armata română. tine de tema 
generoasă a eliberării României. Literatura 
acestei teme se înscrie organic in literatura 
eliberării ?

— Afirmația mea. pe care o reamintiți, deși 
in aparentă simplificatoare, corespunde realită
ții in fata căreia a fost pus fiecare român ajuns 
sub stăpimre horthvstă. Deoarece intr-un regim 
de cruntă asuprire națională, cum a fost cel 
horthyst. nu există pentru popoarele supuse 
decît iouă căi: fie aceea a luptei hotârite. grele, 
anevoioase, pline de grave amenințări și peri
cole. fie aceea a acceptării situației existente, 
adică lipsirea de drepturi elementare cum e 
libera folosire a limbii. învățămintul in limba 
maternă, instituții capabile să asigure menține
rea si dezvoltarea in .-octinuare a culturii na
ționale proprii, egalitatea in drepturi și datorii 
cu ceilalți cetățeni.

Ceea oe a fost pus atunci in cvmpAnă a fost 
supraviețuirea prin luptă plină de riscuri sau 
acceptarea deznaționalizării.

O trăsătură caracteristică nobilă si plină de 
învățăminte a ruptei de care vorbesc a fost con
ținutul ei Jemocrauc. orizontul progresist in 
care s-a integrat, efortul de solidarizare re lupta 
tuturor forțelor democratice pentru o orinduire 
mai dreaptă, mai echitabilă, reafirmarea tradi
țiilor constructive de bună ințeieger intre po
porul român și naționalitățile conlocuitoare. în
crederea in capacitatea oamenilor de a găsi so- 
hiți juste chiar «i pentru cele mai complexe 
probleme. siguranța că viitorul va asigura 
biruința cauzei drepte a poporului asupra situa
țiilor nedrepte impuse de fascism.

Din nefericire, trebuie să constat că literatura 
despre lupta de eliberare națională și socială 
din Transilvania nordică este destul die săraca 
In același timp, trebuie să constat cu regret că 
o seamă de cărți ne memorii care vorbesc 
despre această perioadă uită insele aspecte findi.TVnnU ale

Cred că la patruzeci de ani de la eliberare 
putem considera că a sosit timpul pentru a se 
întreprinde o amplă cercetare a documentelor 
acelei epoci cu riscul de a se alcătui o prezen
tare cuprinzătoare, nazală pe respectul adevăru
lui. a realităților ei. ca și a luptei antifasciste 
din Ardealul de nord privit in ansamblul ei. 
cu respectul deplin al adevăratei, evitindu-se 
miturile plăsmuite post testam ca sx_ deformă
rile tender poe se care și-au făcut uneori loc in 
scrieri dedicate acelor ani cumpliți.

Nu există nici o Îndoială că lupta de elibe
rare națională și socială din Transilvania de 
nord constituie o parte integrantă a luptei 
antifasciste generale a poporului român și că 
literatura inspirată de această luptă se înca
drează in ansamblul literaturo dedicate elibe
rării patriei noastre.

— Sinteti intre eel raze ered eă ia litera
tură ignorarea soar adevăruri de bază ale 
ks tari ei euastituie • eareată regretabilă.

— Oricare scriitor este, la urma urmelor, rod 
al unei culturi și expresie a ei. iar cea mai 
nobilă strădanie a sa este aceea de a contribui 
la îmbogățirea ei Cultura fiecărui popor — și 
in ansamblu] ei. literatura — este, la rindul ei, 
sedimentare a unor strădanii milenare de a da 
expresie durabilă viziunii unui popor -despre 
lume, despre viață, despre rostul existentei 
umane. Ne numărăm, din fericire, printre po
poarele care nu au nici un motiv de a nu se 
mindri cu moștenirea spirituală rămasă din cele 
mai vechi timpuri, tn acest colt al furtunilor, 
prin care s-au prăvălit peste Europa cele mai 
cumplite năvăliri cunoscute de istorie, devenit 
mai pe urmă tărim de dispută a marilor imperii 
care iși arogau dreptul straniu de a ne stăpini, 
ignorind parcă faptul că existăm și noi sub 
soare, moștenirea materială, în monumente, 

otașe falnice și cetăți semețe ne este săracă. 
Dar moștenirea intru creație spirituală ne este 
străveche și George Călinescu a făcut un nobil 
gest de restabilire a adevărului ignorat de multi 
că departe de a fi un popor tinăr. cu o cultură 
recentă, ne numărăm printre popoarele cu cea 
mai certă vechime ale Europei, moștenitori ai 
unor tradiții culturale străvechi, vii și astăzi în 
creația noastră culturală. Noi nu ne-am încropit 
cultura doar din perioada in care radiațiile 
binefăcătoare ale culturii bizantine au ajuns 
P’nă pe pămintul Daciei. Despre daci, din marea 
stirpe a tracilor, dispunem astăzi de suficiente 
informații pentru a ne da seama că ei erau re
prezentanții unor tradiții culturale cu străvechi 
rădăcini indo-europene. Mncea Eliade. făcea 
apropieri fo'rte semnificative intre simbolul de 
luptă al dacilor, capul de lup. și străvechi tra
diții indo-europene. Iar implantarea, pe aceste 
temelii, a culturii romane — a cărei prezență 
este și astă’i atit de vie in folclorul nostru — 
n ridicat cultura din Daci*  felix la nivelul celor 
mai importante culturi din Europa epocii. 
George Călinescu avea deplină dreptate să-i 
condamne. in c-oitolul fina: al monumentalei 
s-le Istorii * literatorii rămâne de la origini 
Si pini in prezent. închinat Specificului națio
nal. pe cei inclma’i să considere că sintem un 
ponor tinăr. atunci rind n» numărăm printre 
poooarele cele m->i bă trine din Europa.

tn altă ordine de idei, trebuie «â subliniez că 
sint puține popoarele eurooene care in condiții 
istorice deosebit de vitrege să fi ridicat la o 
expresie atit de trainică din punct de vedere 
al valențelor spirituale, filoaofice și estetice, 
greaua lor experiență istorică.

Ar fi foarte bine ca noi. scriitorii români, să 
nu uităm că in istorie nu există gări terminus 
in rare să cobori lini«tit pentru a te scufunda 
intr- in dalee faraieate incercind să uiți de 
neplăcerii» călătoriei și să le refulezi amintirea 
ir, cel mai întunecat ungher al subconștientului, 
si să ne dăm seama. cu luciditate si realism, 
că istoria i... continuă cursa plină de surprize, 
ridicind probleme noi și reînviind sub o nouă 
formă probleme vechi, că ignorarea invătămin- 
tilor ei inaesmnă pentru popoare ceea ce ar 
însemna pentru un individ renunțarea la fac
torii de imuri fare existent! in organismul său.

III. LUMINA LUI 23 AUGUST 
SE REVARSĂ ASUPRA ÎNTREGII 

DEZVOLTĂRI POSTBELICE 
A ROMÂNIEI

— ta ce tei tradiția raaaaalai istoric ră
măsese cere tcriiiaratei naieașaru abor
darea problematicii aetalai de la 23 Aagost 
19+4 ea temă de bază in lileralara postbelică?

— Pentru a putea examina in mod rodnic 
această problemă este. cred, necesar să facem 
citeva precizări. Semnificația lui 23 August nu 
se reduce la o insurecție armată victorioasă și 
la participarea României la războiul împotriva 
fascismului, alungarea cotropitorilor hitleriști și 
horthyști de pe teritoriu' tării și participarea 
armatei noastre la eliberarea Ungarie*  și Ceho
slovaciei. la biruința finală împotriva Germa
niei hitleriste. Insurecția armată constituie doar 
începutul unei revoluții ample de eliberare na
țională și socială, a unui larg și profund proces 
de schimbări economice, sociale și politice, 
care au însemnat o radicală restructurare a so
cietății noastre, au deschis calea construirii so
cietății socialiste și a unei ample și complexe 
dezvoltări economice, sociale și culturale care 
au schimbat fata țării noastre, i-au asigurat o 
forță economică pe care noi. cei care am trăit 
zilele fierbinți ale lui August 1944. nici nu ne-o 
puteam imagina acum patruzeci de ani. Lumina 
lui 23 August nu se concentrează intr-o zi de 
mare însemnătate istorică, ci se revarsă asupra 
întregii dezvoltări postbelice a României. în 
acest orizont mi se pare evident că cea mai 
mare parte a creațiilor literare ce dezbat pro
blematica umană a societății românești din pe
rioada postbelică abordează, direct sau indirect, 
„tema” lui 23 August, pentru că examinează 
realități născute din actul istoric de la 23 Au
gust. din procesul de evoluție istorică pe care 
l-a declanșat, din problemele sociale, morale, 
psihologice, generate de acest proces de mare 
amploare și cu uriașe consecințe și reflexe în 
existența oamenilor, din biruințele și eșecurile 
oamenilor prin care el se înfăptuiește.

— Cunoașteți literatura războiului și elibe
rării din alte țări? Puteți să o raportați la 
literatura românească dedicată evenimen
tului ?

— Din nefericire, nu sint profesor de litera
tură. nici specialist in literatură universală, așa 
că informația mea din acest domeniu nu depă
șește pe aceea a oricărui intelectual pasionat 
de literatură.

Un lucru mi se pare insă Indubitabil : proble
matica războiului, a rezistenței antifasciste, a 
oi orilor fascismului a zguduit conștiința unui 
mare număr de scriitori si a rodit tulburătoare 
meditații despre destinul omului, despre capa
citatea sa de a fi erou sau trădător, măreț sau 
abject Literatura americană este foarte bogată 
în opere literare inspirate de război, cuprinzînd 
o largă gamă de modalități, de la reoortajele lite
rare ale iui Ernie Pyle (Brave Men — Vitelii) 
la romanele de un realism brutal ca AII thy 
conquest (Tot ce ai cucerit) de Alfred Hayes 
sau The Naked and the Dead (Cei goi si cei 
morii) devenit celebru prin ecranizare, la con
strucții eniee pline de imaginație ca The Adven- 
teres ui Wesley Jaekșoa (Aventurile lui Wesley 
Jackson) de Saroyan sau la profunde și com
plexe meditații asupra destinului omului în 
mn-iitiile războiului si fas'-’smului. ca Dangling 
Maa (Omul suspendat) si The Victim (Victima) 
de Saul Bellow Este îndeobște cunoscută bogata 
recoltă de scrieri ce examinează problemele 
rărboruitri, ale dezumanizării fasciste, ale re
zistentei. ale consecințelor grave pe care le-au 
avut. exDerientelor teribile prileiuite de război 
ăi de teroarea fascistă asupra conștiințelor, «su- 
Dra situației ontologice a omului, in literatura 
franceză, germană sau italiană, in frunte cu 
opere remarcabile cunoscute și din traducerea 
lor in limba română.

Un puternic ecou are lupta Împotriva fascis
mului și problematica celui de-al doilea război 
mondial in literatura țărilor socialiste europene. 
Marele război pentru apărarea patriei, eroismtil 
oamenilor sovietici, lupta lor dirză Împotriva 
cotropitorilor fasciști constituie o preocupare 
predominantă a scrisului sovietic din ultimele 
decenii si cititorii români cunosc bine princi
palele opere inchinafe războiului antifascist, da
torate iui Fadeev. Solohov, Simonov și atitor 
reprezentanți celebri ai literaturii sovietice. Sînt 
de asemenea, larg cunoscute operele închi
nate de scriitori polonezi rezistentei imDotriva 
fascismului și ororilor ocupației, iar numele 
autorilor principalelor creații inspirate de a- 
ceartă problematică. Andrzjewski, Dabrowska. 
sau Kruczowski, sint bine cunoscute citito
rilor români. Lupta 'împotriva cotropitori
lor fasciști, revoluția slovacă din 1944. oro
rile ocupației naziste sint dezbătute in lite
ratura cehă si ilovacă de «crieri foarte răspin- 
dite. de la Repartaj ea ștreaarul la git de Julius 
Fucik pină la scrierile importante semnate de 
Pujmanova. Jilemnicki, Drda, Majerova și altii- 
Nu mai puțin frecventă și stăruitoare este abor
darea temelor rezistentei antifasciste in litera
turile celorlalte țări socialiste europene, operele 
ințhinate dezbaterii lor remarcindu-se printr-o 
exaltare patetică a eroismului popular și prin
tr-o justificată mindrie națională.

Ce aș putea spune despre raportul dintre 
ponderea acordată în literaturile țărilor priete
ne problematicii luptei antifasciste, și cea pe 
care o are în literatura noastră? Comparațiile, 
atunci cind este vorba de creații spirituale, nu 
sînt niciodată concludente, nici măcar realmente 
semnificative. Nu aș putea deci încheia această 
interesantă discuție, pentru care vă mulțumesc 
foarte sincer, decît cu constatarea că, așa cum 
este firesc, marile și adesea dramaticele proble
me ale luptei împotriva fascismului au. atit în 
literatura română, cit și in aceea a țărilor ve
cine. ponderea și dezbaterea completă și nuan
țată pe care o merită.

Mariana Brăesc.u

al. raicu

Fermitate
Și o să vină ziua. Acum n-o bânuiți, 
fiindcă e întuneric ji-n geam și in pădure. 
Iar docă-un pas il faceți, posibil e să fiți 
intimpinați de lotri și inima s-o fure.

Dar sigur or s-aducă și fructele din pom I 
Ele «or crește ziua, s-or pirgui la poale. 
Intii ro fi pe scară poate un singur om 
neajutorat și fără-o pereche de sandale.

Deci teama dați-o-n lături, precum un călător 
pornește-n bezna crudă neînfricat, -nainto.
Știu, s-ar putea ca-n urmă să vă și fie dor, 
dar vă «or ține umbra și iarba din cuvinte.

Nu-i vreme de sfială. Mireasma pare dulce 
și-o luăm cu toți bureții pe care-i prindem azi. 
Lăsați bătrina vulpe in scorburi să se culce, 
luați cu voi doar ramuri din șiru-nalt de brazi.

Cîmpuri
Ce-a adormit pe cimp de nu-l deosebesc 1 
Dacă nu-i griu, poate-i oglinda clară, 
necunoscutul giuvaier ceresc 
desprins din obosita zi de vară.

Sint, neîndoielnic, greieri care eintă 
mai iute decit cind eram copil.
Și-acum se-apropie mama timidă, sfintă, 
umblind, să n-o simt, cum o știu, tiptil.

Dorm cimpurile ude. Dedesubt, 
fanfare bat de parcă sint la nuntă, « 
dar nu mă pot apropia flămind și rupt 
și nici nu știu cine acum cuvintâ.

Nu mă prefac
Cine v-a spus că-i piinea umezită 
și bobul de piper e amărui ? 
Intoarce-ți-vă clipa printr-o sită, 
puneți-vâ sumanele in cui,

și-o să vedeți cum umblă prin ogradă 
fintinile, izbindu-se deodat 
fără să simtă cineva, să vadă 
de-i umbră de femeie ori bărbat.

Nu mă prefac, intorc doar lucruri rare 
care-au căzut din pomi necunoscuți, 
dar nu-mi mai par deloc acum bizare 
cind șoimi mă întovărășesc cu aripi iuți I

E-n mine un odgon ce se va rupe 
doar de voi spune cine-a dormit. 
De ce să nu înaintăm cu zvelte cupe 
pe care le credeam c-au ruginit I

Precizări
Să știi că niciodată la scară nu voi bate. 
Privește-mă din rouă cu ochelari de fum, 
să ai fotografia din marile palate 
cu dogii in lagune de păcură și scrum.

Nici zimbet, nici minie și măcar tristețe 
de-oi aduna la jocul cu zaruri n-o să-ți spun 
dind peste cap, eu, vraciul, un pic de tinerețe 
lovită ca o ploaie cu-o creangă de alun.

Cum se lovește geana e-ntocmai ca un tren 
ce trece in văpaie prin gară la Salzburg, 
ori ia cu depărtarea un tropot lung de ren 
lingă-un piriu de ghiață ieșit dintr-un amurg.

Se-aud viori. Aleargă Poate-o să prinzi măcar 
pe pinza-ncremenită o diră-un cui de singe.
Prin ceața lui Arghezi un ornic bate rar 
pentru-a simți cum ochiul și ride, dar și 

plinge.

Veneția, 1977

Sepl>mw Enghis : „Om și cal*

Râvaș din cimplc
Urmare din pag. 1

oră, prin tărimul copilăriei, dacă zinele ti-ar da 
dezlegare.

Vine autobuzul de la oraș și salcimul din 
dreptul stației face cu ochiul profesoarei de 
engleză care cu acea rome proprie bucureșten- 
celor get-beget suride superior și lasă in urmă 
o trenă luminoasă de rexona pe care arborele 
înflorit cu măsura lucrurilor in fire, nu dă doi 
bani. Văzînd-o pruncii cad cu nasu-n cârti și 
gindul la cireșele mătușii Măriuca.

E vremea cînd cerul si nămintul se îmbrăți
șează pină departe la orizont unde se vede cu 
ocHiul liber catargul verii ce ne va lumina 
sufletul multă vreme si toate se vor rostui după 
legea lor lăuntrică.

Oh, de-acum ti p.-â toamna tirziu cind s-or 
destrăma grădinile. Dutulacbe nu va mai fi 
slobod. Nu-i râmrne decit să se rotească tăcut 
în jurul cuștii sale si toată noaptea să se bucu
re de mărețe stelelor de fiecare dată altfel de
cit seara precedentă. Numai de-ar avea stăpi- 
nul copii ma; sx-JR !



—

marcel marcian

SCURG
, O schiță — scrisă in 1943 — in care, eu uchli unul capi! este recompus*  o secvență din 

atmosfera dramatică a epocii care pregătea marele ceas al lai August 1944. Undeva, in Ardealul 
sfișiat de dictatul fascist, la fel ca peste tot ia tară, lumea simte apropierea clipei pe care a 
cerea o întreagă istorie.

—oii 3_a sculat in zori.
Somnul îi mai sta pe gene tind a nor- 

AXA;.: la lucru. Lucrează La o bina, la ca
pătul celălalt al tirguIuL drum de o 

jumătate de oră din cartierul evreiesc pină 
acolo. Decit să lucrezi cu picioarele In apă 
la săpat flntîni sau La canale, nu e mai bine 
așa ? Casele se fac numai pe locuri uscate, a 
chibzuit mama lui. Si ou-ți trebuie decit că te 
scoli cu o Jumătate de oră mai devreme : sau. 
dacă ai in vedere toate opririle lui Moți pe 
drum, e bine să se scoale cam după ora natru. 
Grija asta e a mame:. Moți, să nu-ti scoți 
papucii din picioare. Nu te uita ta obiceiul al
tora. tu să nu umbli desculț. Cu toate că. pină 
să ajungă el la bina, iese ti soarele. Moți, rn 
pantaloni scurți. Isi ridică gleznele la acare. 
S-a rezemat de un zid. Cineva care ar trece 
pe lingă dineul ar crede că vrea aco tă
papucul. Nu. Ii fură un curent rece de aer pe
rechea de glezne ți ei arate tot timpul că ie 
are. Are două... Mod. ai paisprezece am • eufi 
blond. Mai bine erai slut si ai fi foot vort ret. 
Lucrează la doctorul Butnaru. un am pe care 
nu-1 vede. Și-l tot închipuie. Doctor-a! Rj—u-i 
își reface casa, zdruncinată Ia mtrgna.nl dta 
noiembrie acum doi am De tind lucrează aenio 
Moți a căpătat o dată două eă răniri tatreal 

cadou ți ie-a dus mamei să așeze primusul pe 
ele. Incit s-a bucurat și mama. Moți, de ce ești 
supărat ? „Moli al meu nu scoate o vorbă*.  
Ce ai T

Umblă încet, se oprește, picotind. Ce face azi ? 
Tencuiește. Lucrează numai la partere. Ce vrei, 
mamă ? Cioplesc cărămizi, le stivuiesc, ți-aduc 
bard. Oamenii sint destul de buni. Tu țipi că 
lumea e rea. Să mă pună sus la schelă !

Vintul de azi noapte.
Moți n-a mai închis ochii dună ce l-a trezit 

> vintuL A visat că e in conflict cu meșteruL 
Meșterul ?_ Roșu de băutura, iar cum '. ucrează ! 
Tot respectul ! (Moți acum tas imputa ."Sirrer-. 
din rial. Moți, să asculți de meșterul tău. AirxxL 
altfel iți viră un pumn de cărămidă pisată ra 
gură. Cum Tu crezi că s U face, daeS spune ?
Nu. creți că e un om bun. Jn 1-asi cunoscut 
pe tat-tu. tinichigiu!*.  Meșterei Te=Ă.

„Arunc: n-ai nxa o griM*.
-Nimai grip f
S: ața. miacai. tot ta cor iteSe eu meșterul 

Teică Aseară după ce ao Lf*̂;  lutreL «s nxtî 
• bucată de drum tnaix-axuA

— Scara cea mare de U benă Ai tatepest-o 
bene. Met; ? Să n-o fi tras prea aoro-ine de —■<

— Ducă se ttimrete m vtat. poate să fie

moarte de om. a zis Moidel, secundul.
— De ce ?
— C&ce «căra. prostule.
Sc«re grea. Întărită cu fier.
— Și credeu că se Mimește vint ’
Nu i-au mai răspuns. Moți făcea temenele 

printre gindvn rugind un gind bun.
— Pane să cadă scara și să nu fie moarte 

de om. Știți cum ? Nu trece un om tocmai 
atunci.

— Șl dacă trec zece ? Se stirnește, Moți, se 
stimește un vint uriaș la noapte — și l-au lăsat 
singur, tocmai se despărțeau. Moți își alunga 
tresăririle cu alte tresăriri. Doctorul Butnaru se 
teme că i se iau oamenii. Sub motiv că. (Nu 
mai ține minte motivul). Și doctorul se teme. 
Cit e el de doctor.

S-a întors la binâ și a mai depărtat scara de 
zid. A depărtat-o tare.

Poate prea tare ? Acum de dimineață grăbește 
într-acolo.

Ce dimineață ! Un om nu vezi... Trecut de 
cinci. Pînă la schelă mai e. In urma lui ar fi 
oameni. Parcă ar fi oameni. Dar înainte e gol. 
clătit Soare și cald, i s-a făcut lui cald. Și e 
liniște. In liniște Moți stă de vorbă cu Moți. 
Moți, nu te mai grăbești. Și ?...

„O să-mi meargă bine azi ?“
Parcă l-ar fi bătut cineva cu mina pe umăr. 

A intrat în ulița cu sinagogi. Două. trei. Colibe. 
A cotiugarilor, a birjarilor. Și „Volf Burăh% 
(Asta a cui e ?). Griji. Nu-s oameni... Război... 
A cotiugarilor s-a unit cu a birjarilor și la în
toarcerea acasă de la bina, pe seară, obosit, flă- 
mind. știe Moți, — iarăși griji — are să-l intim- 
pine ceaușul (care e și cantor) : ’

— Hai.
Ceaușul caută un om.
Un om ca să fie zece, la rugăciune. Ca să fie 

primită in cer rugăciunea de seară. Moți e omul 
al zecelea. Ce să ne facem dacă a plecat și 
Benu covrigarul, dincolo de Focșani l-au trimis, 
la Doaga. La detașamentul de muncă. S-auzea 
că se întoarce. Nu ! că de acolo l-au trimis Ja 
urmă ; la Sighet, de unde era el de loc. Și 
mai departe, cine știe ? Hai, Moți. Ceaușul îl 
petrece. Ii dă, învelită în hirtie. o bucată de turtă 
dulce uscată, rămasă de la vreo pomenire. Moți 
stă pe bancă in sinagogă, nu face nimic, nu spu
ne, din carte. Dar e acolo. Un suflet. Numai să 
nu adoarmă. Dacă adoarme... mai e el un om» 
ca să fie zece ? In drumul spre bina, dimineața, 
îl bîntuie grija asta.

Moți, vrea să-și vadă de drum. Aude un ră
păit in urmă-i. omul acela fuge prin gangul par
dosit cu scinduri care s-au desprins și se mișcă 
6ub pașii lui, fac scandal. Dă năvală în stradă 

cu un coș cu covrigi lipit de șold și abia în lăr
gimea străzii își află el calea liberă scînteînd 
lela pe vale —

Ieșiți din case afară,
Că-i frig afară. 
Copii, afară. 
Că-i bîrrr. că-i bîrrr... 
Afară, ieșiți afară. 
Arous, kinderleh, 
Kinderleh briderleh, 
briderleh —

afară, copii, copilașilor, fraților, fîrtaților, a în
ceput pe românește și l-a dovedit, l-a bușit, a 
dat în graiul idiș cum i-ar fi dat părul prin 
căciulă să-i deie. N-are un dinte în gură si 
vorbește ca din lăuntrul altuia, dntecul îi e je
lanie chiar dacă nu vrea. Șuierat, duhavnic — 
poate s-ar fi vrut strigăt ? Icnește, trăgîndu-și 
coșul cu tot sufletul, cățărîndu-1 pe șold. Grăbeș
te pe urmele lui Moți, grăbit să-i ofere covrigii. 
Moți — să plingă și să nu se mai sperie !

Teșiți
Să vedeți articolele.
Am marfă bună devan zare. Ieșiți 
Să vă arăt călită țilee.

Moți se întoarce In sfîrșlt și-l privește în față : 
ăsta, așa cum il vezi. zice, la sinagogă. Știe ! 
Covrigar la sinagogă la cotiugari. Nici coșul nu 
e al lui, e coșul lui Benu. bine-știut de Moți. 
Covrigar locțiitor. Dar unde e brutăria ?! Sau 
Moți a visat. Dar uite covrigii. Covrigi precăjiți, 
vreo douăzeci, nici bine rotunzi, omul a venit, 
se uită la Moți, ce a văzut știe numai el. face 
o întoarcere, depărtîndu-se grăbit. Moți cămine 
locului, pe urmă face cîțiva pași, se apropie și 
bagă capul pe gang. Se uită în gang, să vadă 
cum. să vadă de unde i-a putut ivi cel cu co
vrigii. Care acum se depărta, — îl sunau covrigii 
în coș zbătîndu-se. cum i se zbate In piept nădu- 
famița lui Moți. Cum a fugit de el... cu covrigii. 
Eu de el ? El de mine. Moți simte că ar plinge. 
Ochii-s clătiți în limpezimi urmărind împlinirea 
picăturii ; broboana lacrimii, ca o piatră grea 
iunecînd, apasă împrejurul ochiului. Sticlește ca 
la un om beat. Si o să-mi meargă bine azi ? 
Cum o să fie ? (N-a căzut scara ?).
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FESTIVALUL ..MIHl DRAGOMIK - 
ODĂ PĂMIMlin MEI*  

BRĂILA: 19&4

Mare!? prrmin al fetivaJilii 
și ai revistei Jnceafând*

POMPIUU CRISIEA
Al cincilea punct cardinal
Cînd tragi la galere spre steaua putu ă 
ți-mbraei neodihna al ba strai ui val 
să-ți fie înalta iubire de țară 
mereu un al cincilea punct cardinal, 

cînd moale lumina se-nclină spre Ma.-ă 
fi-auzi cum bătrinii trag satul sub deal 
să-ți fie tăcuta iubire de tară 
mereu un al cincilea punct cardinal, 

cind clopotul ierbii iți este povoră, 
ori nordul ți sudul te-mpart inegal 
să-ți fie rotunda iubire de tara 
mereu un al cincilea punct cardinal,

fierbinte ninsoarea cind vrea să te ceară 
ofrandă la țărmul pierdutului mal 
să-ți fie arzinda iubire de țară 
mereu un al cincilea punct cardinal,

cind cearcănul lunii incepe să doară 
ți-n somn vezi cimpia câzind de pe ca! 
să-ți fie tăioasa iubire de țară 
mereu un al cincilea punct cardinal,

cind crud simți mirosul de tinără fiară 
ți palid rubinul din ochiul oval 
să-ți fie tăioase iubire de țară 
mereu un al cincilea punct cardinal,

cind linițti vor pune sigilii de ceară 
pe gura poemului fără final 
să arzi in lumina iubirii de țară 
tu insuți ca singurul punct cardinal.

Statui necesare
Nu țtiu ce-i odihna părinții nieieind, 
răgaz sub păminturi n-a fost ți nici nu-!, 
prin ochi de fintină la dinții mă sui, 
in aburul nopții i-aud respirind,

părinți sub păminturi avurăm destui, 
un clopot de iarbă-i mai stăruie-n gind, 
simt lacrima pietrei in mine plingind, 
mă dor ne-mplinite atitea statui,

ni-s sfinți voievozii-n icoanele lor, 
ii țtim că-s acolo, pe cai ne-nțăuați, 
dorm drepți sub cimpie, dorm drepți sub

Carpați, 
statui ne-mplinite, ei ineă ne dor,

dar n-am a mă plinge nieieind, nimănui, 
părinți trec călare direct în statui.

Lăsați-mi Bărăganul
Nu sint bogat, sărac n-aț zice, 
dar bogăției mă apropii 
cind văd cimpia grea de spice 
sub cerul legănat de dropii, 

au poate alții milioane 
dar nu țtiu, vai, ce-nseamnă banul, 
□ vind prea multe bărăgane 
nu știu ce-nseamnă Bărăganul, 

lsi plimbă mindri fracul, barba, 
dar pot să jur că nu știu prețul 
aee'ei plovce-ngrașă iarba 
la Sătucani ți la Ruțețu,

' vor fi avind mai grele linițti, 
ori poate mun*i>  lî-s mai multi, 
dar n-au un Bărăqan de miriști 
pe care-l treieră desculți,

ți parcă mă apucă mila 
de lorzii lor absurzi si țepeni 
care nu țtiu că la Brăila 
căruțe urcâ-n cer cu pepeni, 

au fluvii de civili tu trese, 
la ei ți Dunărea-*  un riu, 
dar n-au un sat plin de mirese 
care se scaldă noaptea-n griu,

vor fi avind ei bulevarde 
cu standard ridicat de trai, 
dar n-au țărîna-n care arde 
potcoava singelui din cai.

Să aibă dinsii cu toptanul, 
atît cit au să le rămină, 
mie lă»a*i-mi  Bărăganul 
ți-n ochii lui cite-o fintină.

X ■ _____
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? De marți n z re

lia dumitrescu

De unde vine 
viatul...

lareptad cu ultima sa ediție. Festivalul iaterjudețean „Sadeveniana*  de la Piatra 
Nesul ia ceea re privește concursul de creație literară, și-a reconsiderat programul, 
re teusui deschiderii eadssive către penal presei. Intr-s asemenea tituație, ca repre- 
aeutaau ai revistei noastre iu juriul eenearinlnl, poetul Ion Gheorghe și subsemnatul 
are e*u«  pentru nuvela tinerei profesoare Lia Dumitrescu, intitulată De unde vine 

__ Kerereanddre deci atenției cititorilor un fragment din scrierea respectivă, după 
spuma MiBrk, reievaoiă prin acuitatea etie-realistă a temei și, nu mal puțin, prin 
er a hr.tea Jocrată*  a scriiturii narativa.

Nicolae Ciobana

seștt Al trezit-o pe mama. Uite haina. Te În
tinzi in ea rit te .-uprtade.

— Cu cine vorbeai -u acolo ? V-am ascultat 
și după voce parca-ar fi Trandafira, dar nu e ea.

— E străină, vorbește aiurea, mal bine 1
— Cheam-o-n casa.
— Ai curajul ?
— Ei, asta-i bună. De acuma-n colo să mă 

tem ?!
Ori mă ninge, ori ml frige. Cînd pe-o parte, 

tind pe alta. Si-n rasa mea am loc. Trei : colo, 
colo și colo. Le număr pe cer. Soarele e domn 
mare. Toată ziulica a tolănit in capul meu. Buf ! 
In baltă. Am intilnit ta calea mea un porc și-l 
minca muștele. Porc să ae facă cine-o mat 
crește norei. Chemată vin pe trei picioare. Calc 
cu dreptul și mă ațin In arătătorul miinll stingi.

— Bună seara, voal! Stati să-mi iau ale mele. 
Casa mea e încolo... Să le văd, lucrurile.

— Nu le ia nimeni. Vine un nepot, e caraulă, 
te găsea pe patul lui si te lua cu frică.

— Am pierdut in viata mea și cățel si purcel, 
mărișor. Nu mai am decit sufletul care stă să 
iasă. De la masa de seară ne-am luat. Zice să 
le dau eu lor bani. Casa-i bună. Apa vine pe 
țeava, cu parale. Așa e. Cind ai ce-ți trebuie, 
călare potopul. Acuma alta. A cui e casa ?

— A mea. Are temelia de la începutul vea
cului.

— E bin? și așa. Să n-o vinzi de rea. Leagă-te

de piciorul mesei cu lacăt. Azvîrle cheia, pier- 
de-o ! Numai tind oi vrea să pleci să te gin- 
nești : de ce n-oi sta eu aici, că stau bine. A 
mea e buună M-a ars prin cap. N-o veni ea 
zma de inline ?! Aș străbate toată lumea. Unde

ă mă duc eu ia lumea asta mică ? N-am loc 
de ved. un loc să știu și eu că e al meu.

— Se face, nimeni nu trăiește degeaba.
— Bani. Auzi să le dau eu bani. Cum vine 

asta ?! Mai cumpăr și eu un orez, un dulce, să 
am al meu. spune și mata, nu e așa ? Să nu 
iau din al lor. că ce-i al lor e pus deoparte. Nu 
de alta, da' mă ustură in capul pieptului. Un 
strop de apă cu zahăr și-ml sperii supărarea.

— Numai cu atit ?
— Am mincat masa de prînz. Dimineață boa- 

be-n lapte. Mai tirziu n-are a face. Drăcii de 
alea imi plac : biscuiți. In fiecare lună cumpăr. 
N-ar fi cine știe ce. Ei. drumurile mă doboară. 
Și-mi trebuie pantofi. Să le fac rușine la copil 
desculță ? Mai imi trebuie o cămașă. Una o bate 
vintul in cirlige. cald, trebuie să am o cămașă 
de schimb. Toate-n bani. De unde ? Dintr-o 
sută ? Ce e o sută ?! Să nu spargeți cana. Albă 
cu floricele albastre. Mănunchi de „nu mă uita**.

— Ce-am cu ea ?
— Silă mare. Mai greu de așa nu se putea. în 

ochii mei a spart-o. Am trăit să văd ce-am 
făcut.

Pasărea e suflet nevinovat. Cere apă, cere 
mincare, Je trei ori pe zi, puii. Verdeață tocmai 
de pe maidane și e muncă. încălțările în fiecare 
lună după pensie costă și drumurile mă omoară.

— Lasă adresa clară și-ți vine banu’ prin 
poștă.

— Suta peste sută face mulți. Ai dracu bani I 
Gind la gind cu gineri-meu. Numa’ ce se asmute 
dintr-un ochi încolo : „Fată, mă-ta are bani". 
In reasul de liniște n-are altă vorbă. Doarme 
cu ea la sin. L-a secat. Dar eu ?

— E lege. Trebuie să ti-i dea în mînă. Numai 
dacă e înțeles cu poștașul te poate păcăli.

— Ai văzut ?! Apare legănat pe înnegurate 
și-i bate șutu cuie-n coate. Șade proptit în gard 
și gura-1 macină. Morarul macină argint pentru 
cei ce nu s-au Iubit de ajuns.

„Vino suflețelu încoace"*.  Sofița îl cheamă lin
gă ea. „Ascultă la mine, n-are mama bani". Fata 
cu inimă de mamă nu te lasă. El, gineri-meu, e 
negru in cerul gurii. Din născare. Noaptea nop
ților umbră călare. Oarba trece încălțată prin 
apă.

„De dimineață li dai apă". Vorbe alese cu mi
gală de omul tu spirit, iar oarba luîndu-le peste 
gheată și-a dat obrajii la o parte lipind doi pă
duchi de ochi spre țintă.

„Dacă erai dumneata, beai apă mai de dimi
neață". Așa că nu era oarbă, iar după răspuns 
dădea clase mai sus. Păi cjnd o vedea băiatul 
suta se luminează la față de zici că-1 sfîntul 
loan și eu plămădesc colacul. Nu mai e Ioana 
proastă. Pă mine Ioana mă cheamă, că nu vă 
spusei.

Capu s-a mutat. Eu zic că de aia am eii boală 
la picioare. Aleargătură că-mi sfîrîie tălpile. La 
ce mă pui fac : spăl, lipesc, sap la porumb... 
Toată ziulica nu șed. Grădina cu bălării mari si 
porumbul mă bate-n cap ; crescut de mine. So
fița nu poate. Sofița e fata mea. Cu boală grea. 
Poate o cunoști.

— Știu eu ?!
— Al bătătură, ai păsări. E rău. știu. Boaba 

de grîu o faci parte dreaptă cu găina și e rai.

Ascultă la mine. Golesc troaca, o umplu și iar... 
Găina e gingașă, nu vrea fitecum. Rața e păcă
toasă. Se dă jos și se suie, după mine curge 
apa, umple-o, vălugul mic. ea dă cu apa pe sub 
aripă, cald, că-mi vine să mă arunc in fintină 
la răcoare. Nu mai am timp. Cămașa o storc 
și-o intind. Cind se umple căldarea, dă pe dina
fară. Are legea ei. Nu-i da omului cit poate 
duce, că duce !

Nu, rugat și nu se mișcă din poartă. Doar 
ochii și-i mută de la un pom la altul.

„E greu — zice, e greu să te muți de la o 
umbră la alta". Dacă era un dumnezeu stei il 
făcea. Nu. El e cu mila. Un deget n-a mișcat, 
nici pe ureche nu l-a pișcat. Numai ce m-am 
ridicat, te miri pentru ce și s-a așezat el la 
masă. Avea Ioc, da’ nu putea înghiți vorba, o 
plimba prin gură :

„Mă-ta mincă azi mincarea degeaba". Am mii 
putut eu înghiți ceva ? Vorbă de om în toată 
mintea. S-a oprit în git. Și acuma mă glodeștp. 
Cartof de vară, tare. Seara trecută. S-a dus.

„Dațl-mi cîțiva pumni zdraveni". Nu se face 
praf. M-am rugaaat.

„Cu plăcere !“ El. Da’ nu mi-a dat. c-a zis 
că-mi face un bine și s-a ținut de vorbă.

— Ia aici de mănincă. Femela asta e flămîn- 
dă nu glumă.

— Sofița s-a luat după mine. Seara atunci nu 
m-a găsit. Sofița, fata mea !

„Sint tinără, mamă, mi-e drag să trăiesc".
„Ți-o fi, mamă, cu voi se păcălește omenirea". 
„Mă duc și eu la Mangalea, ea adică, scumpe- 

turi pe toate drumurile, că ce-i în magazine au 
toate toantele. Hai, dă-mi mie bani I Ai, nu-i 
așa că ai î“.

,,Mă, fata mea. pă tine te doare capu, eu așa 
zic". O pipăiam pe frunte și ea credea.

„îmi iau și eu geantă pe umeri, mărgele...". 
Auzi cu geantă pe umeri. Tichia de mărgăritar 
îi lipsește chelului. Prostul pînă nu-i și fudul 
nu se Împlinește soarta. A mea e ce să mai zic. 
Cunosc marfa.

Aș vrea de la ea măcar ptît. să se oprească la 
timp. Pină aici da, de aid încolo, gata. Da’ 
de unde nu e. nici dumnezeu nu cere. Atunci 
eu ce vreau ?

— E lumer pornită rău. nu se ajunge.
— Păi bine, mă. luați voi patru mii, ăștia sint 

bani ! Amindoi muncesc. Eu cu resturile. Să le 
dau suta. M-am gindit s-o fac șl p-asta. Dacă 

nu le-a ajuns lor șase mii. Patru mii fără două 
sute.

— Trei mii opt sute vrei să zici.
— Atîta face. Să le fie la morți. Mîncai. Doi 

lei știuletele. Dacă vindeam porumb fiert la go
lași, făceam avere în două zile. Nu-i păcat ? Cu 
porumb crud am trăit. Asta mi-e sfinta cruce. 
De alaltăieri. N-am mai văzut mușuroi cu 
umbră. Mîine lumea e a mea. Pensioara mîn- 
ca-o-ar mama, o sută I Cumpăr rahat, biscuiți 
și nu cunosc pe nimeni.

Da*  de unde, cind mă uit pungile-s goale. Co
pilul vrea, nu-1 ajunge cit Ii dai. Bănet cu gră
mada și mi-am pus pale-n cap. Fac eu o oală 
plină cu mîncare și pînă seara toată se mă
nincă. Ce vrei, atitea suflete trăim pentru o 
gură pustie.

Și au niște pisici, ce n-am văzut, nu-s ligave 
deloc : oală cu lapte, tigaie cu untură, ce-o fi... 
Și cu șoarecii se au bine.

Cit vrei tu Sofița de la mine. Noaptea trecută 
m-a găsit. Unul țipă, altul plinge, ăl mare cîn- 
tă adică, tot atita e. Și acum ii aud. Pă toti. 
Am doi ochi la locul lor și doi la tîmple. In 
ceafă n-am. Vărdaru da. Nu e nimic sfînt in 
lumea asta. Ești tinără, ai timp să afli.

Seara cind merge capra să se scarpine, se 
liniștesc apele, motanul toarce și orătăniile dorm 
în pom cu moțata-n vîrf. Le socotesc : soți, 
soți... Gineri-meu aici se oprește. De întuneric 
nu se vede om cu femeie.

„Fată, mă-ta are bani șl..." Ea știe că atunci 
cind bodogănește, asta zice.

„N-are, mă Ioane că. dacă avea, Imi dădea 
mie, da’ n-are“. Tirziu, cîntă cocoșii a doua 
oară, iarna, închid ochiul. îl string bine și el se 
cască și umblă p-afară. Dormiti ochi ! Căpos, nu 
ne înțelegem deloc. Alălalt mai rău de frig imi 
crede, in acte scrie că din camera mea mă scoa
te popa. Eu nu zic, da' pînă atunci ce fac ? Mă 
nimerește în drum, or’ In porumb și nici nu știe 
de unde să mă ia. Invîrteli cu stele. Stele verzi 
de la rumânul meu....

— Fata, te înțeleg, nu-t chiar așa...
— Fata... O văd pierită.
— Trăiește bine ?
— Numa-n palme o ține.
— Așa-i de ușoară. O duce bine la bărbat. E 

numai pielea și osu’. Pățitul știe. Blestemat e 
omul. Pînă nu pățește altuia nu-i crede. Nu-i 
e bine vacii noastre ; vine tata cu pielea Ia spi
nare. Cînd am văzut-o s-au topit trei kile de 
pe mine. Șl carnea de om nu se plătește în bani.

„Du-te tu la casa ta, la rostul tău". Ca mamă, 
ce era să-i zic: Ia-ti timpii? ! Ăștia sint ai mei. 
Buzunarul de la haină știe și tace. Bine face. 
Am întors foaia.

„Nu mă duuuc șl nu mă duc, fața la mine. 
Vin doi diavoli cu femeile lor șl se culcă cu 
mine. Pînă la luminatul cocoșilor nu pleacă".

— Vin cu femeile, au și femei.
„Daa, zice, și femeile au mustăți pe fata ju

mătate”...

„Metamorfozele lui Hyperion"
Urmare din pag. a 2-a

Iuti a neantului demiurgic și hire, <iind de 
două ori nefericit, tatii pentru faptul că, prin 
trădare? Cătălinei, fericirea de-o clipă a haosu
lui li este Interzisă Iar, ta il doilea rind, pen
tru că la cunoașterea demiurgic*  ji. in conse
cință la posibilitate! de ■ te B putut detașa de 
întreg spectacolu? lumii nu are uccec (._) De 
la Cătălin (treapta zero) și pin*  la Demiurg 
(absolutul), fiecare din aceste limboluri ce al
cătuiesc creația piramidală a lui Eminescu re
prezint*  Ipostaze ascendente ale cunoașterii — 
treptele ei*.  Clar ? Dac*  nu, ceea ce nu cred, 
trimit atitorul la desenul de la pg. 113 a cărții.

în ultima secțiune, Situbslica (cu subtitlul 
„Valori ale stilului*)  autorul nu procedează, 
cum a-ar putea bănui, la o analiză stilistică 
propnu-zisă, ci urmărește „comunicarea sim
bolic**.  Lucrurile ie petrec astfel, deoarece cri-

il intenționează să folosească o metodă dina
mic*  de cercetare a stilului, care să Jegajeze o 
dialectic*  a Ideilor Și asta pentru că, ibservă 

• - citind liber o sugestie tălinesciană, în 
opera lui Eminescu, «tilu.1 este ldeea tnsăși, co
rn.. ..-area nudă a poemului. Altfel spus — și 
Virgil Cuțitan. o spune — „Luceafărul" se ex
clude unei analize literare luată (sic I) ta ac
cepțiile ei clasioe Propunînd încleștarea dra
matică a unor destine fără Istorie (Hyperion și 
Demiurgul), conjugate, o clipă, cu morfologia 
discontinuă și sincopată (sic !) a destinului 
omenesc, Luceafărul lui Eminescu este el însuși, 
pină 1a un punct, o întifrare simbolică menită, 
cu sau fără voia noastră, să-și poarte cu sine 
șt ia sine taina, in jurul căreia pendulăm (sic!) 
de un veac, fără s-o fi luminat cineva deplin, 
ba dimpotrivă, cind ne credeam mai aproape 
de umbrele ei, atunci ne aruncă din nou în 
ceața (sic 1) căutării". Criticul „descifrează" în

această secțiune, cea mai Interesantă din carte, 
căci se aplică hotărît textului poetic, cîteva 
„taine”. Astfel, analizînd textele în funcție de 
categoriile estetice ale frumosului, tragicului și 
urîtulul, observă că prime" categorii, i se aso
ciază metafora (plasticizantă și revelatoare), 
celei de-a doua hiperbola și simbolul, iar ulti
mei epitetul și comparația. In „ceața căutării” 
autorul iscă însă noi mistere De pildă : „Re
venind la marele poem eminescian, se poate 
afirma, cu certitudine, că fabula sa însumează 
atît experiențelor dramatice (unele tragice) 
personale trăite de autor cît și cele ale po
porului român, de care Eminescu s-a simțit 
legat prin întreaga sa ființă (...)“. Că Emi
nescu s-a simțit legat prin întreaga sa ființă de 
popor, este dincolo de orice discuție. Ce legă
tură există insă intre Luceafărul și istoria po
porului român, lată ceva ce, oricît m-aș strădui 
„nu-1 mai pot pricepe"!

Oricum, cartea lui Virgil Cuțitaru este o apa
riție utilă, care se adaugă corect seriei exegeze
lor eminesciene propuse de frumoasa colecție 
a Editurii Junimea. Sint în volum destule alte 
idei deosebite, asupra cărora aș fi zăbovit 
poate, dacă, din păcate, irelevanța stilului cri
tic nu le-ar fi micșorat simțitor interesul.

Premiile concursului „Poesis" 
ediția a ll-a — Constanța, 1984

• Juriul format din scriitorii : Virgil Ardeleanu 
— președinte. Anghe! DumbrSveanu Nicolae Cio- 
banu, Domițian Cesereanu, Valentin F. Mihăescu, 
organizatori! fiind reprezentați de Eugen Vasillu șl 
Florin Pietreanu, a acordat următoarele premii : 
premiul revistei „Luceafărul" : Mona Mlrela Mo- 
mescu ; premiul revistei „Steaua" : Ana Ruse ; 
premiul revistei „Orizont" : Lavlnla Dumltrașcu ; 
premiul revistei „Tribuna" : Ana Janina Marinescu 
(toți din Constanța) ; premiul redacției publica
țiilor pentru străinătate : Ion Roștoru (Hirșova) ; 
premiul Comitetului Județean de cultură șl edu
cație socialistă Constanța : Dumitru ntnca Istrate 
(Buzău) ; premiul „Poesis" : Constantin Bădolu 
(Cîmpina) și Mircea Lungu (Constanța) : premiul 
sindicatului învățămînt Constanta : Aurel Albu 
(Teleorman) șl Angela Lambru (Constanța). Pro
gramul artistic al festivității de premiere a fost 
susținut de artiștii constănțeni Elena și Titus Our- 
gulescu (Teatrul dramatic). Nlculina Clrstea, Ilie 
Găntolu, Victor Axlnte șl pianista Silvia Țicmeanu 
(Teatrul liric), de grupul folk al Liceului „Mlrcea 
cel Bătrîn", de alte formații din școlile generale 
și din liceele municipiului. Scriitorii — membri ai 
juriului — s-au intilnit cu elevi! Liceului „Mlrcea 
cel Bătrîn". eu prilejul reînființării cenaclului lite
rar In această prestigioasă instituție dobrogeană 
de tnvățămlnt.
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Omul
... o muntenie, un șes, o pădure crudă 
o apă din care imaginea lunii poți s-o culegi 
un mormint tainic
niște icoane sfioase intr-un ungher de cer 
niște tufe de tamarisc lunecind pe prundișuri 
dulce impinse de puii de cerb 
un drum lustruit pe care calci cu tandrețe 
privești toate acestea, te bucuri că ești, te 

bucuri 
că te afli sub cer 
E cerul tău, al Patriei 
neabătut precum firul cu plumb 
sub cerul acesta rămii — 
ești Omul, crisalidă a zeului 
amuleta pămintului : 
cum stai in pragul țării, cum neclintit privești 
cum lași pe zidul negru semne de oglindă 
ești ca o stincă de un ocru singeriu, pe care 
un vultur de lumină lumina o vegheoză.

Sub această arcadă
Sub această arcadă, ca intr-un pat cu boltă 
Strălucește intr-o aureolă de soare 
O bălaie și româncă Isoldâ 
Bogată ca merii și nemuritoare

Ca o arcadă e Țara, filigoră-nfloritâ: 
Ziduri de cristal se ridică spre astre 
Pămintul e viu și palpita 
Iradiind spre cer lumini albastre

Apele reci și sure acum s-ou zvintat 
Nesățioșii, sălbaticii pești in lut s-au schimbat 
Ca o arcadă e Țara, frfigoră-nflorită 
Nu mai este o plăpindâ palafită...

Scenă de bucurie: o zeiță.gingoșc și flavâ 
Leagănă un zeu-prunc pe brațele sale 
Lingă ea se inalță o floare smerită și gravă 
Cu tijă de aur și albastre petale

Zeița are un văl de lapte și miere: 
Cămașa de alăptat, ca o mantie 

ocrotitoare — 
Curge liniște, blindețe și putere 
Din sufletul ei ca de pâmint moale...

Mari păsări de oțel
Mari păsări de oțel 
zboară prin cerul prea dens 
pentru pasăre mică, ușoară, cu oase de 

aer— 
Teama e-n lacrimă — obrajii 
mi-s roși de otravă 
ca ploaia scurgindu>se pe un acoperiș de 

‘ ‘ • aramă 
cana se spprgeicurge țpqiul 
curge 
singele meu învinețit de frig — 
Sînt o femeie noototecâ. sinaurâ 
imbătrinită inainte de vreme 
ostenită de ginduri și spaimă 
doritoare de armonie și pace
Cer libertatea văzduhului deasupra țârii mele 
o numesc Țara Mierii, vâ vorbesc despre ea 
despre vâile ei aromate ca frageda gură de 

prunc 
despre aburitele piscuri 
și țârmurenele stinci albăstrii 
despre acropolea munților 
și criptele mării 
despre subțiratecul fluier, țîriitul firav din 

paiul de griu — 
armonia sonorâ-a cimpiei de chihlimbar și 

aramă 
despre noaptea-megalit spartă in zori de 

dălți aurii 
și măreața statuie a luminii nâscind... 
Sint o femeie noptatecă, singură 
doritoare de armonie și pace.
Arma apărării mele e stylul-calamul, creionul 

cel roș 
țintesc cu vîrful lor fermecat 
marile păsări de oțel

țara mi-o apăr 
o numesc Țara Mierii.

Marcela Mariana Milcu

0 nouă comunistă 
Românie
Partid iubit, brav și-nțelept 
privind in infinitul zării 
drum de speranțe larg și drept 
deschizi poporului și țârii.

Străvechile hotare părintești 
te au pe tine cavaler in zale 
tu ești stindardul gliei românești 
și al ființei noastre milenare.

In 40 de ani care au trecut 
ne-ai făurit o altă soartă... 
Cu tine indrumător și scut 
deschidem comunista poartă.

Cu CEAUȘESCU astăzi ctitorești 
a socialismului cale unică.
In vechile fruntarii strămoșești 
o altă Dacie Felix se ridică

E pentru noi marele-ndemn 
ne e nâdejde, cuget, faptă, 
prin EL sintem cu toți un semn 
cu o voință ințeleaptâ.

.Avem cu toți același mare gind 
o unică și scumpă datorie : 
să făurim prin vremuri strâbâtind 
o nouă comunistă Românie.

Eroilor
Părinții noștri dorm in grine și in vii 
in șanțuri și în gropi sâpate-n vijelii.

Au adormit pe pat la umbră deasă 
sub cap cu mina prinsâ-n visul Iar.

Unii zimbind, furați de cer se lasă 
provoacă soarta cu aer sfidător.

Privești pe cite unul de glie răzimat 
câtind in amintire trecutu-nsingerat.

Așa cum stau de veghe cu semnele veciei 
sint strajă exemplară la Poarta României.

Mihai Culman

\____________________
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Limba Română
Limba română-mi bate pe sub timple. 
Limba românâ-i șoaptă de izvor. 
Limba română-ntreaga țară umple 
Și o invâluie in tricolor.

Limba românâ-i ghersul nostru drog, 
Mă nasc și mor in limbă românească, 
Mâicuțâ limbă, primii pași pe prag 
l-am gingurit in limbâ românească.

Limba românâ n-o simte oricine, 
Decit acel ce s-a născut aici. 
Limbă românâ - fagure de miere. 
Dulceața ți-am simțit, sfircul de bici.

Limbâ română — maică preacurată. 
Mai românește nu știu ce să-ți spun, 
Te-am învățat și nu uit niciodată, 
Că mamă-mi ești, pămintul câ-i stăpin I

Radu Cange

întiiul suflet — patria
Dintre cele ce pot să aleg 
este acest suflet 
uriaș, populat 
cu bogății nesfirșite-n adincuri 
in ramuri 
cu torțe in rădăcini 
dintre cele ce pot să aleg 
este întiiul meu suflet 
pentru acest trup 
de lumină și nebănuială 
o cupă de-nțelepciune pe frunți 
risipind 
celui nevirstnic 
celui domolit de zăpadă 
dintre cele ce pot să aleg este 
intiiul meu suflet — patria 
primul aer, primul veșmint 
primul cuvint insemnat 
pină-n undele firii 
cu magmă, cu fulgere 
cu tot ce ține de veșnicie—

Imn
Tu in pieptul meu 
acoperind totul 
răsăritul, amurgul 
apele răzvrătite — soi re 
cuptoare de fericire 
incepindu-mi viața, rostul 
jertfa de lut 
dăruindu-mi pilde și taine 
să le săgetez 
cu ochiul, cu adorația 
cintecuf 
gilgiind la fiece pas 
in necunoscut 
colonadele poeziei 
pe-o fragedă gură — borne 
existențiale 
ale fiecărui cetățean 
aici născut...

Victoria Milescu

Resurecția
* ată, așadar, primele două din cele cite- 1^ va exegeze de ample dimensiuni in 

curs de apariție la diferite edituri 
bucureștene și care, după toate datele, 

vor reuși finalmente să demonstreze necesitatea 
reconsiderări! unuia dintre marii noștri poeți, a 
reevaluării lucide a „celui ce se cuvine pus, ia 
locul lui binemeritat, în seria providențială a 
marilor B din literatura română : Blaga, Baco- 
via. Barbu". Am citat această ultimă și delcc 
exagerată frază din cartea recent apărută a Doi
nei Uricariu, Apocrife despre Emil Botta (Cartea 
Românească, 1983), volum ce-i urmează, la scurt 
timp, .excelentei (o spun de la bun inceput) in
terpretări semnate de tînărul critic Radu Călin 
Cristea și consacrate aceluiași autor : Emil Botta 
— despre frontierele inocenței (Ed. Albatros, 
1984, seria „Contemporanul nostru"). După edi
țiile impecabile ale operei poetice întocmite de 
Aurelia Batali (Poezii, Ed. Eminescu, 1979) și 
Ioana Diaconescu (Scrieri, 2 vol., Ed. Minerva, 
1980) — surprinzătoarele eseuri și proze fantas
tice încă așteptîndu-și editorul —, comentariile 
vaste, capdbile să ofere o viziune integratoare 
asupra unei Opere deloc dispuse 6ă se supună 
cu lejeritate unui atare demers, reprezentau 
etapa succedentă și firească a valorificării unei 
moșteniri literare care obligă posteritatea critică 
la o asemenea operațiune. Nu-i vorbă, Em.il 
Botta a beneficiat încă de la debutul din Biletele 
de papagal ale lui Arghezi sau de la cel edito
rial (întunecatul April, Premiul Fundațiilor Re
gale, Ed. Fundațiilor Regale pentru Literatură și

Un copil întreabă
Un copil întreabă ciociriia 
de ce in august zilele 
sint atit de albastre 
de parcă s-ar fi coborit 
cerul peste pămint 
intr-o sărutare de dor.

In ginduri și-n sentimente 
explozia marelui vis 
și libertatea iși face cuib 
in steme și anotimpuri.

Așteptăm să intrăm 
in cetățile de oțel 
unde patria 
iși pregătește 
virsta de aur.

In trandafiri memoriu 
clepsidră^ 
din card iși iau zborul 
porumbei albi.

August
Sub diminețile inalte de august 
se trezesc orașele 
și bat cu degete aburinde 
in frunzișul stelelor.

In miez de zi 
satele coboară 
intr-o geanâ de cintec.

Mă ascund in legende și muguri 
și privesc lumina gindului 
alergind prin statuile orașelor.

Arbore de timp românesc 
prin zbor de privighetoare.

România ascultă 
cum înflorește cuvintul 
in versul poetului, 
prinos de sinceritate.

Culori de început
Cuiori de inceput mi-apar 
prin roșu soarele răsare 
m august de foc, izvoare 
țișnesc din piatră de hotar.

Se-nalță galbenul cimpiei 
inveșmintat in spice grele 
și-n trilurile ciocirliei 
cresc ginduri umede sub stele.

Albastrul cerului rivnit 
din vremurile-ndepărtzrte 
și-n suflet vara s-o oprit 
măsura vieții-n libertate.

Mircea Cristea

unui mare poet
Artă, 1937) de atenția Insistentă a celor mai im
portante autorități critice ale momentului Vla
dimir Streinii însuși, de departe cel mai dotat 
comentator de poezie din perioada interbelică, 
vedea in Emil Botta principalul indice al rege
nerării climatului nostru poetic, alături de un 
Virgil Gheorghiu, intr-o perioadă in care majo
ritatea poeților tineri se lăsau ușor vtctimtzați 
de influența Iui Barbu, Argbezt și, intr-o mă
sură mai mică, Blaga Din «fericire Insă, tot 
critica acestei generații este vinovată de punerea 
In circulație a unei false lecturi care, ulterior, 
din comoditate sau timiditate față de autorita
tea unui Călinescu ori Potnpiliu Constantines cu, 
a făcut o nedorită carieră in critica postbelică. 
E vorba despre teatralitatea superficială a poe
ziei lui Emil Botta, despre manierismul ușurel 
și sinceritatea trucată care ar fi, chipurile, pro
prii acesteia, despre o lipsă de originalitate și o 
labilitate excesivă de umoare în strânsă legătură 
cu anumite mutații infructuoase in aria expre
siei poetice, despre „ruptura" dintre primul și al 
doilea volum (Pe-o gură de rai. Ed. Națională 
Gh. Mecu, 1943), in sfîrșit, un histrionism con
genital ce Interzicea poetului orice posibilitate 
de exprimare in afara unui registru autoscopîc 
stereotip furnizat de către actor. Sint utile aces
te preliminarii ce încearcă să rezume pe cit po
sibil sinoptica unei receptări poetice pentru că 
astfel apar cu atit mai demne de remarcat efor
turile celor doi critici de astăzi care încearcă 
să corecteze o imagine deformată. îndatorată 
nepermis de mult unei perspective „tradiționa-

de Cezar Ivănescu

GRIGORE 
COMAN

grigore Coman debutează cu Imagini 
imblinzite (Editura Litera. 1984). carte 
cuceritoare prin blindețea de rugă a 
intonației, prin pietatea invocatoare a 

lucrurilor și făpturilor iubite din preajmă, prin 
lapidaritatea memorabilă a expresiei poetice, 
sentențioasă pină la ariditate, falacioasă. de un 
ermetism fără speranță pe alocuri, plină de 
luminozitate adesea : ..In ploaie / nu se cu
noaște un om / cind plînge / precum cadavrul / 
unui substantiv arhaic / intr-un deșert lingvis
tic / / el (omul din ploaie) / — apă / si duh / 
clopot / si sunet" (Omul din ploaie).

Așa cum o sugerează dealtfel si titlul cărții', 
Grigore Coman este adeptul unui lirism orfic, 
ori mai degrabă lustral, poemul revendicîndu-si 
o funcție cu adevărat vitală, mintuitoare. căci 
„omul nu poate suporta prea multă realitate" ; 
„De mult m-am străduit / a-ti vedea chipul / 
în timp ce tu-mi arătai doar / pretinsa-ti înfă
țișare / să ne-intoarcem alături / în trudnicul 
poem / negreșit, pe jumătate ești dincolo / de 
micile dureri ale visului / în mirificul Helycon 
unde / mai sint rămășițe" (Domnișoarei din He
lycon) ; „Poate si aerul se c6ndensează-n flă
cări / eliberat de memorii nocturne / curge de
ghizat prin penele lebedei / înspăimîntînd teri
bil nimicul / / cu doliul său alb se-acoperă 
carnea / trecută aievea / prin fata lui Endy
mion" (Prima luce).

Tmblînzită. transfigurată, „realitatea" iși trans
mite mesajele ei neliniștitoare, amenințătoare, 
peste iluzoriul „decor artist", peste precarul 
..paradis artificial", reamintindu-i poetului de 
adevărata condiție umană, sisifică în fapt cind 
trebuie să-i inventeze, „un rost" oricărei zile : 
„Locuiesc într-o odaie îngustă și / pieritoare / 
iar tu în dreptul ferestrelor / mi-ai așezat ta
blouri // zicindu-mi : „damnatio memoriae" / ./ 
și-atunci din umilință / am privit colierul tău / 
făcut din colți de animale sălbatice I/O, 
care-i rostul meu aici / am întrebat / dar tu 
mi-ai arătat inscripția / de pe stela lui Dje- 
faihap" (Tablouri).
• Intre livresc și blînd-existențial. cînd mitizînd 
și cînd apelînd la repertoriul figurilor mitologi
ce (cu un anume gust pentru exotic). Grigore 
Coman, pe urmele lui Ion Mircea, scrie o poezie 
ermetică, erudită, rafinată, subtil-ironică. de o 
indiscutabilă originalitate cum o probează si 
acest foarte frumos poem :

„Scribi cu maimuțe pe umăr / trec Poarta 
Capena / firimituri de limbi inveșmîntează ! 
rămășițele lui Erichthonius / în turbane de pia
tră / / albituri ușuratice... fără marcă / precum 
Sator Rotas / sau falnicul pintece al chitului / 
era singura Cale / / au mai trecut de-atunci 
și falsele idei... / fără venerație / au mai tre
cut... / rinjind printre spițele de bronz / și alte 
himere / ' apoi / între Via Appia si Via Lati
na / Quizah a inventat curcubeul / (coborîndu-1 
ca pe un Lucifer exilat în bromură) / eprubete, 
firimituri de limbi / au născocit, se pare, re
zerve / ale acestor cifre indivizibile / pentru 
atenuarea singurătății / iată acesta-1 Aventynul; 
latin ? aici, cum spune poetul : / „Aethere cog- 
nati retinebat semina caeli" A / loc sfint e naș
terea Poarta Capena" (Prima naștere).

NOEMI TUDOR 
MARIN

noemi Tudor Marin, fiica celebrului di
rijor și compozitor Marin Constantin, 
este o persoană de o discreție rari
simă în ziua de azi. dovadă și prea 

puținele poeme pe care le-a încredințat pînă 
acum tiparului. Manuscrisul Apa timpului ne 
dezvăluie o poetă de rasă, o suprarealistă auten
tică. cu o deplină conștiință artistică, cultivind 
atit sursa livrescă. românească și franceză, cît 
și sursa folclorică, amîndouă filtrate de o dispo
ziție ludică, ingenuă și cuceritoare, care-si alia
ză o rostire naturală, expresivă in sine, o rosti
re în care cuvintele au o materialitate grea, 
aproape palpabilă, și un palpit de făptură vie : 
stilul „muscle", rostirea plină și perfect arti
culată. conceperea autarhică a poemului sint 
ilustrate de multe titluri din Apa timpului, 
iată, spre exemplificare poemul liminar. Necu
noscutule. în linia lui Saint John-Perse : „za
darnic pășești înspre virtute, pocalul tău răsu
nă moartea. / Te-mpresoară uscăciunea, ca in
tr-un basm obosit pe care zina cea / bună a 
uitat să-l mai citească, seara, la apusul cocori
lor. / Om ce ești ! ai ochii durerii striviți de 
zimbet care naște pietre / de hotar, ai palme 
strânse miasmă in aluna timpului, ai gin
duri , dospite și pîrguite în somnul Iernii, om 
ce ești !... / întrebările zilei ridică sunete de-ntu- 
neric peste capul tău. aplecat. / adormit în ne
somn. / Veghează, necunoscutule, pacea albas
tră a șoaptei ; tresărirea oglinzii / înșeală. Iu
birea de noiembrie s-a pierdut in inceput. / 
Pîinea pădurii așteaptă mușchiul să crească în 
urechea ta. / Nebunia — pilnie la vinul de be
ție al vieții. / Pătrunde popasul, omule. în aș
teptarea ta chinuită, rostogolită. / uitată. în
toarsă așteptare. / Tăcerea incepe să plingă. / 
Necunoscutule. apropie-te. de popasul raiului și 
privește, adine / privește înspre înăuntru. / Apoi, 
om ce ești ! necunoscutule. aruncă mantia des
perării in jarul / cel jar si pleacă apăsat".

Poezia sensului decriptabil este adesea trans
gresată de incantația magică avindu-și mode

: Emil Botta
le*.  Și. cu atit mai notabile și semnificative sînt 
cele două demersuri critice, cu cît ele vizează 
In mod independent, fiecare cu instrumentele pe 
care le «isideră cele mai oportune, repunerea 
in discuție a unor locuri comune și, implicit, a 
unui nou statut axiologic al Operei O operă 
care, eliberată de sub ecranul afumat al cli
șeelor, este, cum se vede, pe cale de a dobîndi 
o nouă strălucire, în realitate punîndu-și în evi
dență ceea ce Textul nu a ocultat niciodată cu 
obstinație

Cartea lui Radu Călin Cristea, tînăr critic deja 
cunoscut printr-o foiletonistică de bună calitate 
consacrată fenomenului poetic contemporan, ar 
părea, la prima vedere, îndatorată in exces te- 
matismului bachelardian, pasibilă, prin urmare, 
cunoscutei obiecții făcute de Jean Starobinsky 
lui Poulet (v. Prefața la Metamorfozele cercu
lui) : reperarea prin „identificare" a unui anu
mit „cogito" poetic comportă riscul unei men
țineri a discuției intr-un orizont de generalitate 
dacă psihanaliza elementelor se dezinteresează 
de nivelul formal. Or, se știe, poezia lui Emil 
Botta poartă un timbru stilistic aproape impo
sibil de a fi recuperat integral de discursul cri
tic. Așa cum observă undeva Doina Uricariu, 
probabil că nu există în întreaga poezie româ
nească foarte multe exemple de opere poetice 
care să „scape" într-un asemenea grad circum
scrierii critice. Din acest punct de vedere, Radu 
Călin Cristea se achită perfect, in limitele dis
cuției pe care p propune, de suplinirea unei de
ficiențe principiale a metodei bachelardiene în 

lele în descîntecele sau în jocurile de copii fol
clorice. alteori discursul poetic se dizolvă într-o 
muzică pură, eliberatoare ca un exorcism, in- 
staurind o stare a vidului ca în arta orientală, 
o iluzie de eleatism peste curgerea heraclitea- 
nă : „Niciodată nu pleci peste drumul de sea
ră / asfințește un puț. o păstaie, o carte / Ru- 
șine-i să mori cînd adoarme strigarea / Se-ntre- 
rupe un glas de pămint azvîrlit / / Niciodată 
nu vii cînd se-ntunecă umbra / Carnea limbii 
învîrte culmi din plinea de casă / Un greier 
păzește plinsul lunii din pom / Miezul ochiului 
curge o zăbavă de pas / / Apa timpului se stre- 
coară-n grădină / Niciodată n-auzi cum răsare 
o moară / Pilc de oase se strînge peste pumnul 
de sticlă / Vine o ceată pe mal. orizont care 
urcă / / Niciodată nu stingi o fereastră aprinsă / 
Calmul vitei împinge struguri verzi înspre zea
mă / Ți-este frică să stai cînd se pierde-o pă-„, 
dure / Te cuprinde un frig de năpastă ferită / / ’ 
Osii de-mpărătii vin să-ncînte-orologiul / 
Timpul mîinii s-a scurs, a plecat o poruncă / 
Nu-ntilnești niciodată fier de inimă-înger / Nu 
răzbate nimic înspre malul de luntre / Nu res
piră nimic peste trecerea albă / Niciodată nu 
pleci peste drumul de foc / Se reazimă o geană 
într-o cană fierbinte / Vine unda mîniei să ia 
loc pe nisip / Felul clipei s-a tras într-un cerc 
de-ntuneric / Lapte din porumb nins a-ncercat 
învierea / O felie de prun rîde-n vuiet de mare / 
Se prăvale o jale peste corbul mofluz / Nicioda
tă nu pleci peste drumul de seară / Iți rămîne 
un deget într-un vis de pereche / Rușine-i să 
mori cînd se tunde-o mioară / Se-ntrerupe un 
trăznet dintr-un om chinuit / /S-a păstrat un 
prundiș dintr-o apă ce vine / S-a trecut timpul 
tău intr-un cerc din orar / A-mplinit un abis 
golul dintre ieșiri / Niciodată nu pleci, nicioda
tă rămii" (Apa timpului).

Invadată de angoase și de sentimentalisme 
care-i dezorganizează stilistic poezia. Noemi 
Tudor Marin trebuie să-și urmeze instinctul 
artistic, voluptatea rostirii, acea plăcere netru
cată de a da „formă" haosului existential care-1 
separă pe poetul autentic de bietul ins trăind 
„sub vremi", manuscrisul ei de azi. Apa timpu
lui, nefiind decît. nu ne îndoim, întîia carte 
dintr-un șir de cărți.

FLORENTINA 
VIȘAN

florentina Vișan, sinologă, esțe și ea 
o discretă si o modestă ocupindu-se 
mai degrabă de poezia altora decît de 
propriile-i manuscrise ; cel pe care ni 

l-a încredințat. Caligramatica Didascalii (Reto
rica prerostirii) ne-a reamintit, prin cele mai 
frumoase „chinezerii" care îl compun, de poe
zia Iui Daniel Turcea : „Ochiul apei / mareea 
ochiului / amețitoare / lacrima focului / apa și 
ochiul / arcuș și vioară / atîta liniște / mă în
conjoară / ochiul peștele / și apa gheară / atîtea 
semne / mă împresoară / de pe umerii săi / 
zeul hibrid / mă coboară"...

Poeta. de un rafinament de neelucidat pentru 
un lector neinitiat în literatura orientală, impre
sionează suficient și. gustul unui profan euro- 
peist printr-o Scriitură prețioasă, delicată pînă 
Ia friabil, imprevizibil^, prezervind o zonă, de 
pur mister al existentei : „Caligrafia ierboasă 
cu trăsături moi / cu linii curbe neîntrerupte / 
a răzbătut dincolo de foi / dincolo de pieile 
protectoare / în loc de tuș un acid corosiv 7 
sub o etichetă inofensivă înșelătoare / Acum 
foșnesc din toate încheieturile / o pîrloagă cu 
ierburi înalte / un dumnezeit lan de grîu / Su
lurile de mătase sfîsiate / călimările sparte 
mi-atîrnă la briu / Zadarnic nimeni n-o să se 
mai apropie / de un asemenea caligraf / scri
sorile plîngerile analele / poemele mai cu sea
mă poemele nescrise / înăbușitoare mînăstire / 
se stivuiesc în jurul meu vraf după vraf / 
Plîng strig și mă rog să vină alt caligraf / care 
să mă dezgroape care să mă scrie / lacrimile 
mele împlîntă găuri / negre caracatițe in zidu
rile de hîrtie".

Unele poeme. însoțite de mici note explica
tive transformă lectura într-o adevărată amina- 
tă voluptate : „Om și copac imbinare-n odihnă / 
unul altuia mormîntul de tihnă / Apa și ochiul 
ochiul izvor / lacrimă-cîntec lacrimă-dor / Fe
meie sub acoperiș smerită pace / în adăpostul 
pintecului m-aș întoarce / Și copaci unul lingă 
altul / unul peste altul / o pădure suprapusă 
o pădure scară / să sprijine înaltul / Eu să mă 
urc senină / spre locul fără nici un semn / 
spre locul pustiu / să întrupez acolo sus pentru 
voi / hieroglifele lei și an / și hieroglifa lin / 
și hieroglifa xiu“ ; notele explicative : lei (apă 
și ochi) =■ lacrimă ; an (femeie sub acoperiș) — 
pace ; lin (doi copaci) -= pădure ; xiu (om lin
gă pom) ■= a se odihni.

Toate poemele Florentinei Vișan probează 
un gust desăvirșit. o perfecțiune stilistică rară în 
poezia noastră feminină care o apropie de Grete 
Tartler. Smaranda Cosmin, Gabriela Cretan, o 
„cruzime" a observației abia voalată de apa
renta amenitate a rostirii : „Știe să te apro
pie / prin propria-i renunțare / înspre tine îm
pinge / bogățiile sale agoniseala : prăzile de 
război vînatul / coaja lui de pîine / are sa
voare de festin / știe să te apropie / prefăcîn- 
du-se blind / cușca are zăbrele de aur / lacătul e 
inima lui rubinie (biciul ție ti—1 încredințează) 
el se despoaie de blănurile fastuoase / cu trupul 
singerînd într-o arenă".

Dacă am fi editor, am mai amina unele poete 
nevertebrate din ziua de azi care publică, fără 
nici o speranță pentru nimeni, carte după car
te, și am tipări și cite un manuscris de 
poezie autentică, acesta, spre un exemplu, pe 
care-1 semnează Florentina Vișan.

definirea specificului stilistic al operei comen
tate. „Pămintul", „Apa", „Focul", „Aerul", pri
mele patru capitole ale eseului său, nu conțin 
numai schița unei mitologii poetice deduse din- 
tr-o fenomenologie a imaginarului poetic „ele
mentar", ci și importante observații asupra unei 
arte poetice nu tocmai simplu de schițat, fie 
numai in datele ei fundamentale. Instinctuali- 
tatea telurică, de pildă, recuperată din textul 
original (și) prin fructificarea unor propoziții 
ale lui Gilbert Durand, este analizată prin in
termediul unei generoase paradigme lexicale ce 
compune, în interioruî limbajului poetic al lui 
Emil Botta. o zonă „dură", „colțuroasă", chtonică 
atit la nivelul expresiei, cît și la cel al conți
nutului și inalienabilă de acea „poetică maso
chistă" atit de proprie autorului în cauză. O rară 
capacitate de a sesiza și pune in lumină ambi
guitatea fundamentală a universului poetic ana
lizat, ambivalența și valabilitatea aceluiași pro
iect de ființare poetică în cele mai antinomice 
registre, dialogul subteran al tuturor atitudinilor 
imaginative stă la baza demersului critic al lui 
Radu Călin Cristea. Din aceeași perspectivă, 
apa apare, corect, ca spațiu al unui scenariu 
erotic vorace, de factură poesc-macabră, mediu 
amniotic și terifiant-extinctiv deopotrivă, ma
terie densă populată de iubite cu membre tenta
culare ; nu atit element lustral, cit cimitir li
chid. Aerul și focul, lumina orbitoare a side- 
relor aduc poezia lui Emil Botta în pragul unei 
evaporări a materiei dune ; peisajul țoluric se 
lichefiază și se volatilizează apoi, in special in

Cristian Morarii
Continuare în pag. a l-a
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Monodia
Cenaclul 

«Mumele poetului»
mircea șoncuteanu

ȘEDINȚA A XXVII-A

Ia începutul ședinței din 20 aprilie, con
ducătorul cenaclului, poetul CEZAR 
IVĂNESCU, anunță că lucrările vor ti 
conduse de secretarul perpetuu al cena- 
clurui, rdlrcea Șoncuteanu, care se și execută, nu 

fără o oarecare emoție, dar bine acoperit în 
flancuri de mustăți.Astfel, ca beneficiar al cuvîntului de deschidere, 
Mircea Șoncuteanu amintește că luna aceasta s-a 
împlinit un an de Ia deschiderea „laboratorului 
nostru de lucru", loc unde sub discreta dar Învă
lui toar ea primire a acestui însuflețit de poezie care 
este Cezar Ivănescu au noviciat (a se citi : au suportat disecarea pe viu de Către critici, au su
ferit șflcuirea prietenilor, au îndurat părerea co
legilor de cenaclu șl au zîmbit Eternității), deci 
au noviciat în fața Porților Nemuririi, unii le-au 
și deschis, peste o sută de poeți (de cele mai 
diferite profesii : muncitori, funcționari, sondori, 
profesori, ingineri, actori, tehnicieni, elevi, plasti- 
clenl, avocați etc. șl din cele mal diferite colțuri 
ale țării). Ne-am întîlnlt și am discutat, de ase
menea, cu personalități ale literaturii contemporane ca : Ion Gheorghe, Klra lorgoveanu, Hristu Cân- 
droveanu, Ion Nicolescu, Franclsc Păcurariu, 
Gheorghe Tomozei, Fănuș Neagu, D. R. Popescu, 
Tudor George.

A sosit ded și timpul — consideră MÎTcea Șon
cuteanu — unui dialog între „maestru și discipoli", 
intîmplare dealtfel șl provocată ad-hoc de oplnent. 
Tinărul critic Lucian Gruia — sub titlul „Moartea- 
mănăstareța" — face considerații pe marginea ul
timului volum al poetului Geear Ivănescu — 
„DOINA", iar poeta Adriana *oto  dă expresie, 
intr-o frumoasă metaforă, titrată „hei, Baaad 1", 
unei trăiri proprii șl spontane. In estimp, cena- 
cliștii și-au aliniat întrebările pentru cavalcadă. 
Au șarjat superb Gabriela Cretan, Alex. Horia, 
George Geacăr ; au format plutonul compact : 
Marin Cerchez, Gheorghe Vasile, Eduard Gugul, 
Mircea Cristea, Uca Maria Iov, Lucian Gruia ; au 
constituit flancurile Radu Cange și Octavian Bibirl, 
Iar Virginia Popescu șl Vasile Bardan au asigurat 
spatele.

Nu dispunem de spațiul necesar (șl nu e nid locul aici) pentru a exemplifica detaliat eferves
cența dialogului purtat (care a avut cel puțin două 
mari calități : sinceritate șl profesionalism), dar 
ținlnd cont — așa cum spunea Cezar Ivănescu — 
că omul este o ființă mărturisitoare, vă puteți 
imagina virtuozitatea interpretului (un regal !) pe 
partituri ca : delirul șl extazul în poezie ; confe- 
siune-lmaglnație (cu referire Ia Căline) ; adevăr 
și vis în starea de poezie ș.a.m.d. Ne limităm să 
consemnăm că la întrebarea : dacă ar fl să scrieți 
un poem lntr-un singur cuvlnt, care ar fl acela 
(pusă de Alex. Horia), poetul Cezar Ivănescu a 
răspuns : aș alege sunetul pe care-1 face sufletul 
la ieșirea din trup, poate duh.

în partea de lucru a cenaclului au citit poezie : 
George Precup, Vasilian Doboș, Dan Oprina, iar 
George Votca șl Marin Radu Mocanu — proză, dar 
cum orele erau înaintate discuțiile pe marginea 
lecturilor au fost programate pentru ședința 
viitoare.

Poeme ca de o dragoste
1.
cu mina cu care
O mingii 
am zidit o virstâ, 
am achitat plata domnului 
și m-am risipit 
in poem 
cu mina cu care o mingii 
m-am prins de ea 
ca de ULTIMA LUMII...

2.
numai zimbetul ei 
m-ar putea mindri 
nimicului
ce stă să m-absoarbă..

și iartă-ne, 
firea nici rece, nici caldă 
și nu ne vărsa clipa 
in care nici n-am ajuns I

3.
am văzut 
miezul visului 
și intr-o clipită 
s-a și mistuit...

mi-ai rămas 
numai tu.

iubire iubită, 
dar și tu ai felul tău 
de a privi lucrurile 
și de I... *

4.
lasă că eu te iubesc
Ș>
și mal șl nu ți-o aminte 
pe ce lume 
sint dator vindut
un eres

adevărul este că 
de ce să-ți mai impui 
capul și cu mine, 
cind singură nu te vezi 
de-otita nestatornică 
probă 
la cele lumești..

6.
de-mpătimJrea de ea 
tot nu m-am vindecat..

și am rămas 
intr-o splendoare 
de bazalt 
afund, 
atit de-afirnd 
incit mă —ăorceotn 
și mai inalL-

8.
dinspre clipa aceasta 
ne-absoarbe 
o centrifugă

in carnea adîneutai 
de tot adine 
ori e numai 
veghea cuvîntului 
cind pa pontonul 
de fugă 
ne dă nume 
și brinci.-

9.
la vreun capăt 
de gind 
vom mai osteni 
intre oase

■nul de altul 
tăcut

atunci 
vom fi învins 
intre noi 
clipa de străinătate 
ca două emisfere 
de magdeburg...

ruditor obscur la zvonul Mare
lui Ordonator", adincind in o- 
pacitatea cuvintelor rigorile unui 
Semn (ostinatta rigore) iar Sem

nul e numărul Ei de aur. Ea este Moartea în 
cinstea căreia e înfăptuit Cintul, iar cîntul. pre
cum moartea, precum ordonatul haos, se naște 
din el însuși, sacru și tragic, într-o absolută 
circulari tate.

A vorbi despre Doina lui Cezar Ivănescu, în
seamnă, credem, a depista și anatomia unei 
structuri muzicale monodice interpretată obse
siv de o voce (orî chiar Vocea) care absoarbe 
concentric tîlcurile și le descărnează printr-un 
rafinament barbar, capabil să comunice Muzica 
strangulînd alteratiile de la cheie. Ceea ce ră- 
mîne e scheletul fosforescent, halucinant, ilumi- 
nind timpul atroce al semnificației.

Doina e caftea fastuoasei arhaități a zicerii (a 
zice, în limba românească, sinonim cu a cînta), 
arhaitate elaborată cu rafinamentul unui erudit 
care-n strai de trouver, clerc ori senior îndure
rat a cumpus au bade, mistere, complaintes. in- 
carnind ipostaze prime ale rostirii europene și 
nimic nu mă împiedică să mi-1 închipui asemeni 
meșterilor medievali („meșter, sunt ținut tot 
calfă"...), ca Eustache Deschamps, rhetoriqueur, 
ticluind Art de dictier, ori precum întristatul 
Arnoul Greban, fără îndoială cel mai penetrant 
și împlinit poet al evului mediu francez.

Dislocată (mai corect, translată) din cîmpul 
semnificațiilor nietzscheene ori heideggeriene, 
moartea („mănăstareța") e în Doina lui Cezar 
Ivănescu și întruparea viziunii medievale, de^ 
opotrivă a Ecleziastului dar și a ingenuității 
Anonimilor francezi care i-au zugrăvit, intr-un 
soi de mistere, dansul macabru. Dar numai 
„macabre" nu pot fi aceste texte deoarece ei, 
medievalii, au privit-o cu un fel de resemnare 
amicală, cu îngăduință colocvială, iar ceea ce 
poetul nostru întreprinde e tocmai osmoza cu
tremurătoare dintre țipătul revoltat („de te-aș 
prinde, Moarte Vie / să-ți bag ghearele în gît") 
$i invocația plină de tandră familiaritate („sinul 
tău cel acru-toapsă / numai pentru mine-i 
dul — / Moarte, tu, cu lungă coapsă, / numai eu 
te îndestul").

ȘEDINȚA A XXVIII-A

n ședința din 4 mai a fost reluat dialo- 
gul cu poetul Cezar Ivănescu, pe parcurs 

i ivindu-se și alte Întrebări • se pare că setea de cunoaștere, dorința de comu
nitare e mai vie ca oricxnd, iată ce înseamnă un 
Climat cu adevărat propice multiformării exem
plare a individului Intr-o societate cu adevărat 
democratică, iată ce Înseamnă un, cadru In care 
după orele de muncă tînărui sau vlratnicul — in
diferent de profesie — vine să se desfete șl să 
desfete cu poezie, nu văd omagiu mai sublim adus 
limbii noastre mume române I

Poetul Dan Oprina continuă recitalul de poezie 
și muzică început in ședința precedentă, primind 
aplauze la scenă deschisă, iar poetul Mihai Con
stantin (reprogramat să citească astăzi) a lecturat, 
cu bună impresie asupra publicului, poeme din 
ciclul „Aripa și cuvlntul**.Poetul Mfhal Cu Iman, cu bfneeunoscutele-i cali
tăți de recitator, a interpretat o compoziție pro
prie, «fuziune de simțire sincera.

Dialogul wcepiM ședința treeutâ a ereseaî la 
amploare, poetul Cezar Ivănescu eop.ețiadj-ce 
afectiv, TnvăJtulndu-ne, da, Invlluindu-^e cu e.v- 
cflrlle sale (despre Marin Preda) șf cu pion] e urii £ 
sale în universul liric autohton sau universal.

Din discuțiile pe marginea lecturilor propuse în 
cenaclu desprindem (atlt cit ne mai îngăduie spa
țiul) următoarele : 
despre Dan Oprina — bucurie mare ca o lumină 
de azur, cuplată cu lumina de soare natural în 
stepă, ea organizează discursivitatea, eliberind sin
tagmele, precise, percutante (Vc*  Marla Iov) ; re
marcabil colajul poetic și muzical, imaginile ob
sedante, bucuria ca treaptă de a trai (Maria 
Cerchez) ; muzica ți poezia — două linii paralele, 
finalizate identic, iubirea de orice, noul este re
prezentat de acele acorduri alterate, o alăturare 
fericită a celor două universuri (Valeria Mircea 
Popa)...
despre Mihai Constantin — o scriitură bună, un 
bun echilibru, atît dt poate reprezenta scrisul unui 
poet așa ceva, dar mereu marcat de această limită 
(Maria Cerchez) ; o poezie bună, dar ceea ce de
ranjează e ceea ce ar fl trebuit să constituie eșa- 
fondajul, ți anume caracterul programatic (Țăruș 
Gheorghe)...
despre Vasilian Doboș — o poezie a ceremonialului, 
a celebrării, dar în care se pare că nu se ajunge 
să se spună ceva pînă la capăt (Dinu Begman)...

Concluzionlnd, poetul Cesar Ivănescu afirmă că 
poeții care au citit sînt poeți de substanță : George 
Precup scrie o poezie bună, prețioasă, uneori ver
surile sînt strălucitoare ; Dan Oprina este una 
dintre revelațiile cenaclului n06tru, fibră pură de 
artist ; Mihai Constantin este un poet de talent, 
dar căruia pentru a se deosebi de ceilalți 1 50© de 
poeți, li mal trebuie ceva in plus ; de asemenea, 
proza citită de George Voica denotă o bună 
scriitură, universul rustic pe care-1 abordează 
trăind real prin talentul autorului ; densă ți „pro
blematică- proza lui Marin Radu Mocanu.

Hero

ileana - bucovina isbășoiu
Desăvîrsindu-mâJ

Contururi vagi iau forma gmdului 
cind nestăvilirea singelui 
in lumina zbuciumată de intainencul firii 
mă desăvirșește 
și iată și iată un alt chip 
desfăcindu-se peste orbitele vremii 
o altă inimă, un alt ochi 
descoperă infinita absentă, 
vedem ieri nemurirea 
legată cu fire de-argint 
de imensa cetate a firii 
astăzi surisul ei mi-a înghețat pe cl ip 
imi zbucium oripile 
peste cetatea adevărului 
miine 
o altă imogme a lumii 
imi va secera amintirea 
și ramurile dantelate ale imaginație1 
mă vor lua din nou in stopinire.

Nufăr
Petale străvezii in lumină 
potir delicat suspin nd 
peste apa albastră a lumn 
plutește o stea murmunnd 
petalele se-nfoșoară in clipă 
și apa se-odună in cupă piwigind 
stelele-si întind razele spre a sa 
ce nutaraf e ridică orz«ta

Călărind
Un coi peste întinderea zăpezii 
nechezatei lai chemind bergho o 
și mersul ir șa mă saltă in neștire 
in riteral celest al orei
■ imite-mi righetote poartă bicral 
p tegesul abur ce iese din nările hii 
■ta înconjoară
câta intre cer și pămint
■tanec pe apa serouitoare a spinării lui 
frigul pulsează in iarba 'mrwrnta 
și calai se desprinde de pămint 
încet, incet ca e apă
■oăltindu-se spre lumină

Iarnă interioară
tfjnecita pe suprafața rece a propriei 

singurătăți 
mn pășit pe teritoriul păzit de imensele 

amteole de zăpadă 
p frigul a păfcuas pînă in odincvf tewhilirii 
o muz<ă dulce a cuprwii scheletul osos 

te poeziei 
P apoi s-a Mns ca • p asă peste trupu-mi 

șovăitor in lumină 
Angara intens m gândurile tai 
pe geo*  -e descinse spre suflet
■poresera hori de gheată
pura cmd ctipte prârta . m rogtoeu M 
»-• deschrs peste root n tofare

rosti mt m oglwtoă 
Și aripa aspru a iernii imi biciuia foto 
Cu voluptatea unui onanai ascuns in ninsoare 
P-a-nce^ut să plouă ai singe 
ca o -ece chemau—
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corin
Un semn
Peste piscul chemărilor
Nu mai răzbate nimic
Precum peste munții foarte inafțî 
Nu poate zbura nici • pasăre 
Din lipsă de aer

Te-am clamat, te-am clamat, 
Cum șarpele străpunge noaptea 
Cu șuieratul său disperat 
In căutarea perechii

Noaptea mea e compactă ca o stincă,
E intinsă ca o viață
Și la fel de anevoie de străbătut
Intr-o singură clipă

Nenumărate semne ți-am trimis,
Pînă cind eu insumi am devenit
Un semn de iubire

Ca o prelungire a mea
pictorului NICOLAE SIRBU

In lumea aceasta,
Ca o prelungire a mea,
Eu sint un promontoriu,
Pe o insulă.
Cu fiordurile spălate de ape
Pină la șlefuire

Nebănuite plăsmuiri
Se arată vederii,
De parcă dune întregi de nisip,
Valuri grele ale pămintului, 
Brusc și-au oprit unduirea 
In apele amurgului,
Iar zbuciumul este un deal vălurit
Fără inceput
Și fără putința de a fi isprăvit

In lumea ca o prelungire a mea
Mă regăsesc
In formele interioare

__________________________________________

Privind-o din perspectiva poeticii medievale, 
aoezia lui Cezar Ivănescu se scindează în două 
registre tematice esențiale. O fine amour ce re
actualizează cu frăgezimi de limbaj și imagine 
albele occitane (în cele trei cărți cunoscute ale 
Rodului) și o adîncire obstinată a temei morții, 
lamento susținut de o inegalabilă vibrație inte
rioară, zumthoriana „mouvance", indice al su
biectivității (absolut în doină), determinînd 
progresia poemului, a melodiei „fără sfîrșit", 
sustrăgind-o, in mod paradoxal, unei ziceri mo
nocorde prin tensiunea tragică a discursului.

Inventarul de semne emblematice (moarte, 
singe, carne, trup, Vergurâ, temniță, negură, 
spinzurătoa[re]) sint deopotrivă semnele arse
nalului villonesc prin care se realizează, apud 
Paul Zumthor, „o interpretare cosmologică a 
existenței". Thanatosul e insă absorbit în cînt, 
tragismul lui are cadență liturgică ori alegrezza 
rondelului, obținute — iată performanța — pe 
întinderea unei singure game, prin simplă (?) 
preschimbare de ritm.

Medievală prin caracterul „formular" al dis
cursului și „circularitatea" lui, această poetică 
se dezvoltă nu prin proliferarea unui sens ci 
prin închiderea. îngrădirea lui. Folosirea figu
rilor de „insistență" determină aprofundarea

acestui unic sens : „asta-mi este toată arta / 
tot cu mine să o port / ca, pe un vîrtej — VI- 
vartha —, / Moartea cit sUnt viu și mort, / ca 
pe un vîrtej — Vivartha —, / Moartea cit sunt 
viu și mort". Moartea mea fără de saț poate 
constitui, în context, resortul rostirii, tema ca 
alimentează partitura prin dezvoltări și varia- 
țiuni (accentuăm paradoxul) monotonale. Pre
vizibile, pline de virtuozitate.

„Previzibilitatea" nu înseamnă însă o defici
entă. ci una din performantele acestui text de 
tip muzical, geometrizat nu prin ordonarea unor 
șabloane armonice, ci prin gradarea, potențarea 
lor internă oscilînd între șoaptă și paroxism 
sonor.

„Suni singur, văd lumina și-am să mor" 
— unul din versurile absolute-n frumusețe din 
literatura română — e avertismentul percutant, 
sintetic, din care pornește firul monodiei. O 
histoire, in nuce, a Cintului...

E lipsită de adecvare, în cazul lui Cezar Ivă- 
nescu, afirmația lui Paul Valâry ce vedea în 
poezie „ezitare între sunet și sens". Există în 
Doina starea sincretică ce înfăptuiește, decis, 
marea osmoză, idealul redobindit al zicerii pri
mordiale : „și încep vorbirea Limbii / ce-o-nte- 
lege Dumnezău." Sacrînd ? Profanizînd ?...

Vocea unică descinde dintr-o orgolioasă și 
nobilă arhaitate („de haut lieu provient mon 
chant") etemizînd, intr-un spâsm circular. Ceva 
mai de preț decit Clipa : cîntecul Ei, unic, tra
gic, obsesiv.

Smaranda Cosmin

bianu
Netăgăduite dovezi
Cind pe deasupra lumii planează an ~ot 
In viața mea năvălesc
Inundații imunde

De trece un fulger peste casa curva. 
Sufletul meu code prado incendiului

Imbătrinesc natural copiii din jur. 
Dar copilăria lor
Continuă să spinzure de mino 
Ca o flamură zdrențuită

De felurite dureri'Contaminat, 
Sub pătrunzătoarele priviri 
Ale probei Roentgen,
Radiografiile mele, netăgăduite dovezi, 
Apar complet transparente

Nestins nesaț
Cu forță gravitațională, 
Ca o constelație mă atrăgea!, 
Fără putință de împotrivire

Spații cosmice ne despărțeau, 
Unde înșelătoare dimensiuni, 
Au secundele

Precum Făt-frumos
Scăldat în apa vie
Din iezerul fermecat, 
Neintirziat pornisem la drum 
Către imaginea-ți luminoasă

La făptura ta imbătrinită ajungeam 
Ca la o stea demult stinsă 
înlăcrimat și mult prea tirziu,
Tu rece, eu viu

Chipul lumii
Vaze sorg m too șt feraa kmti 
o m taro esprim^e si mtanecunee 
da-*  chipul ei era oro • tete—
■ă năpustii pe ogoare t bunulte riteț 
htro in mtațbrelt orara
gatai mierea moceuȘm 
p surind dulce a' ta Itrenșn
■a resemnai m teta montei nostoign

• 
p hnoea
teu tete încet umbro 
teoterflandu-și chipul 
d pă dupul și asemănarea mea 
aid o virtete
nici o catarwtoto 
nu a ’ost in stare
ta *«.'  -tae cSpvi tema 
asta p cuprinzător.

Poem de dragoste

că smgete 
■ curs toea

Că trupul mau
O cwt prmtre afabete mzApetito

vivi 
angliei

Chip întors
Se făcea că deasupra mea 
cade un munte întunecat 
cu păduri cu cer cu tot 
eu eram muntele acela 
care se rostogolea peste mine 
eu eram intreg sub el 
ca intr-un năvod uriaș 
și atunci am șoptit inspăimintat: 
oprește-te, ce-i asta T 
și ea mi-a răspuns : 
nu pot, te iubesc I

Lupta
In fiecare seară se luptă 
un cal cu un om și apoi 
calul ia chip de om 
și omul chip de cal.
Nici un copil nu se mai naște atunci 
și nici nu se moi cheamă.
Se opresc caii din alergat 
și se îmbrățișează doar ceea ce 
se crede că este un copil 
și ceea ce se crede că este o chemare. 
Fină cind fiecare om ajunge să slujească 
un cal și reciproc.
așa cum slujește inima, așa cum 
slujește pasul pină la inima unei 
femei pierdute.

Desen și poezie
Ce p-.- VspTf Mîtu Cee Iov ? Cenaclul 

urnele poet ulii*  i-« oferit spațiul 
aaero dia aftiaseio (tea .«diate Titara 
artiste a aspai pe rimezi improvizate 

ia asare*  a rodocfiei «Luceafăralui*  mai
matte Mdeiea-poease*,  e reestoz dn propriile lala 
poezii, a laterpretat citeau piese folk (muzica 
și certările <perțiaiadu-i), dezoslita remarcabile 
calitefi, oocea i» plutind inirv tonurile grase, 
Intervale do patiate ala ciatere;elor dia Anzi fi 
acutele imprestonaiUe ale toprantlor de clatd. 
Ua ipectacol, b.ae regizr', de rincretizm al arte
lor. cere, prin participaree plita de cdldurd a 
celorlalți membri te cenaclului, a cilpătat contu
rurile unei depline reușite. Logodna Mutelor a 
fost fdptuUd sub impresia inanlor cartoane care 
au înnobilat pentru o seard pereții atuteri ai 
•dlii de ședințe. Mutica și poezia s-au Știut, 
deodată, acazi, pentru că deienele care împo
dobeau pereții emanau mutici ri poezie.

Maria Uca Iob cite o lezenatoare innăzcutd. 
Talentul el topefte liniile realității ți ale uliu
lui in fascinante panoplii în care o lume com
plexă, stranie, devorată de o uiațd bogată, me
reu fremătătoare se impune ochiului cu aspec
tele ei neașteptate tn întunericul cernelii lică
resc reliefurile ciudate ale formelor a căror 
ființă palpită dincolo de cruzta hlrtiei. Pricim 
intr-o clipă, cum se datină in lumină tulpina vie 
a vieții. Suprafața încă albă te acoperi de ele
mente ale unui foc perpetuu. O putere improui- 
eatorie puțin obișnuită ne descoperă dimensiu
nile visului, libertatea de a construi și demola, 
de a forma și deforma la infinit sub imperiul 
unor impulsuri lăuntrice. Figuri și semna, per- 
sonafe bine individualizate, în cele mal diverse 
ipostaze, unele avind expresii stranii implinin- 
du-te la granița dintre uman, vegetal și animal,

simboluri, embleme, alegorii, tot soiul de alte 
reprezentări, intr-o mișcare continuă, încearcă 
td acopere eu trapul lor fiecare colț ai tablou
lui Obzeziile țes o plasă care poatt imobiliza un 
suguratu terorizat de propriii săi demoni, tn- 
vălnteșeala produsă de forțele obscure este insă 
lămunte ordonată sensibilizată de voința de a 
sa desprinde dia haos. Aglomerarea care ar pu
tea atrofii spiritul critic la un contact rapid cu 
desenul ae pare a fi altceva decit voința de a 
vindea de a lua contact cu lumile realului sau 
alt imaginarului, de a le Înțelege și instipini. 
Este, de fapt, o explozie dirijată de o inteligență 
trează, lucidă și de o mină supraexersată, con
știente de puterea ei modelatoare, tn aceste lu
crări nimic na lugerează zieatoriul. Construcțiile 
sint bine studiate . ele te centrează pe un per- 
sonai-xmbol ca in „Păuneam..", unde o „Me
lancolie’ veghează la creșterea unul straniu „turn 
al sieții*,  ca in „Marea cu sarea...' unde un erou 
Oferi o mică cheie, avind atimat de git un me
dalion pe care e incrustat un telefon, iar in 
dreptul pintecelui o figură terifiantă, ca in fan
tasticele gravuri ale Evului Mediu. Naturalismul 
figurat pe alocuri e depățit de monumentalitate 
ți spirit de sinteză. Demersul de natură mai 
ales intelectuală se relevi in aerul misterios fi 
tandru al fiecăruia dintre desene.

Maria Uca Iov gisețte in sudarea poemelor de 
țesătura complicată a desenului modalitatea de 
a ttringe sub platoșa cuvintului diversitatea co
pleșitoare a imaginilor. Gravurile el dezvăluie 
un arttst căruia fi repugnă constringerea pe care 
o impun teoriile și îngustarea libertăților de 
orice fel.

Mircea Croitoru

Vis de toamnă 
împărțit la doi
Intra in toamnă ca un zeu bătrin.
Mă așez pe scaunul Pitiei 
imbrăcat in pielea înșelătoare a șarpelui 
și impart la doi 
salturile mortale ale clepsidrei.
Cerul se desprinde atunci de pămint 
a doua oară
și se văd păsări stringind sub aripi 
ciobul' de amfore sparte de curind. 
Nimeni nu indrâznește să mă trezească 
și sâ-mi spună că la orizont 
albind dramurile 
se revarsă toamna 
de parcă s-ar fi șters pe față 
cu privirea mea ghemuită intr-un pumn 
ca o profeție salutară.

Dacă
Aș fi putut să te oprese 
cu un singur gest 
aș fi putut să te opresc 
din această plecare liberă 
in felul următor : 
Visul l-aș fi oprit in trap, 
ori punțile ceralai le-aș fi ridicat, 
cum coperțile cărții le-aș fi închis ; 
aș fi putut să te opresc din această 
iluminată plecare 
cu un singur gest 
dacă as fi știut acest gest 
dacă m-a' fi invățat 
acest gest presimțit



valentin 
caragea

Femeia din vis
Femeia surpată in vis 
N-o intilnim niciodată in viață, 
Doar fermecătoare frînturi — 
Trecătoarele frumuseți — 
Ca-n cioburile unei oglinzi...

Numai fericitul Pigmalion 
A furat chipul Galateei
In apele pure, eterne-ale marmurei, 
Și a suflat peste el nemurirea.

Tulburătoarea femeie din vis 
N-o intilnim niciodată in viață,
Sau poate-o-ntilnim o singură dată, 
Și n-o recunoaștem...

Femeia surpată in vis 
Vibrează și arde prin timp, 
Fascinantă, departe și tainică — 
Floare, fluture, pasăre, 
Incrustate adine in suflete
Ca-n pietrele din lavă vulcanică.

Dragostea
înainte și dincolo de iubire, 
E noapte grea fără stele,
Doar noapte.
Fără iubire, e moarte, 
Doar neagra moarte, 
Cu numele preschimbat 
In singurătate...

Trandafirul ce-mi crește
Sub umărul sting 
Murmură și-mi șoptește ;
„Drumul de la ochi
La steaua cea mai depărtată 
E mult mai scurt și mai ușor 
Decit o dragoste adevărată I*

De dragoste
Atitea adevăruri intr-un singur adevăr — 
Lanul din bob, pădurea din ghindă.
Inelele din trunchiul de ceară al copacului... 
Intr-un singur miraj, atitea neadevăruri — 
Petalele de sidef ale scoicilor fără perle, 
Fata morgana cu trupul de fum și buze de 

iască...

Intr-o singură iubire, ard toate iubirile lumii, 
Și toate femeile pămintului - intr-o singură 

femeie.
Dragostea mea, veșnicia este prea mică I

Șarpele timpului, cu ochi dulci, iși schimbă 
solzii — 

Adevăr, miraj, iubire, amintiri...
Dragostea noastră a fost atit de frumoasă 
Pentru că astăzi e doar amintire,
Și toate iubirile din lume sint minunate 
Pentru că, intr-o zi, nu vor mai fi I

Și totuși veșnicia e mult prea mică 
Pentru o singură dragoste adevărată, 
Sau poate că tu ai uitat, iubirea mea I 
Cindva, credeam că pe pâmint e doar 

un anotimp, 
Iar tăcerile noastre erau atit de grăitoare... 
Acum, tăcem amindoi despre tăcere.

Linia dreaptă
Bătrinul și-nțeleptul meu prieten 
Mi-a ascultat mihnirile dragostei 
Și-ntr-un tirziu, mi-a spus ginditor : 
„Drumul cel mai scurt
Dintre două inimi ce ard de iubire
Nu-i intotdeaunr- 
Linia dreaptă... I**

Atunci am inceput să-nțeleg 
înțelepciunea cochiliei de melc, 
A cercurilor și a spiralelor 
Ce vibrează in șarpe.

Resurecția unui mare poet: 
Emil Botta

Vrmare din pag. a 5-a 
ultimele poezii, poetul devine preponderent se
dus de muzica sferelor (deci un „poet astral“, 
cum sună titlul unui mai vechi articol al lui 
Radu Călin Cristea), discursul „matriotic" se 
acutizează in cunoscuta-i manieră — prin In
versarea semnului din față vechilor „măști" 
agresive. De o mobilitate aparte, textul 
lui Emil Botta instituie și recuză, simultan 
sau succesiv, motiveme și sintagme, figuri, em
bleme, „personaje lirice" și contexte dramatice 
ale eului, supunîndu-le unui carnavalesc deli
rant al scriiturii. Carnavalesc care, la rindu-i, 
este una dintre formele de manifestare a poiein- 
lui specific lui Emil Botta, căruia I se subsumea
ză și o cu totul specială teatralitate de tip tex
tual. Cu aceasta intrăm în miezul poeticii lui 
Emil Botta. Preluind unele aserțiuni ale criticii 
de dată mai nouă, care încearcă să răstoarne 
perspectiva „dogmatică" asupfa potului institu- 
ționalizată de critica tradițională, subliniind că 
arta actorului nu este, în fond, decit o formă de 
gestualizare a unui irepresibil impuls poetic 
ce-și află in poezia propriu-zisă activitatea ana
logă de tip verbal, Radu Călin Cristea refuză să 
mai vadă în poezia lui Emil Botta o transcriere 
mecanică a tribulațiilor actorului. Capitolul fi
nal, „Teatrul", afirmă răspicat și probează con
vingător că historionismul subiectului „drama
tic" este o tentativă de exorcizare a morții. Aici 
intră și procedeele subiacente, de ordin lingvis
tic : eufemismul, oximoronul (semnalat ca pro
cedeu fundamental de Șerban Cloculescu), para
doxul, antifraza etc.

Problema teatralității constituie și pentru car
tea Doinei Uricariu axa centrală a discuției, ori
entată, cum precizam anterior, tot pe direcția 
unor „reparațiuni" necesare. Cu atit mai mult 
cu cit „apocrifele despre Emil Botta" l$i fixează 
asemenea obiective, mi se pare curioasă afirma
ția conform căreia critica interbelică a fost mai 
puțin atrasă de „extrapolări", adică de „expli
carea" poetului prin actor. Am precizat deja că 
respectivul clișeu se datorează lui Călinescu (ca
pitolul din Istoria literaturii..., de fapt reluarea 
modificată a unui articol din presă) și lui Pom- 
piliu Constantinescu (v. Scrieri, 1, E.P.L., 1967, 
p. 353—354, unde intilnim cunoscuta formulă : 
„un Hamlet imaginativ, corectat de un Pierrot 
sentimental"). Nu pot fi, de asemenea, de acord 
cu încercarea de a-1 discuta pe Emil Botta prin 
prisma existențialismului kierkegaardian și al 
spectacolului pseudonimiei dezvoltat de acesta. 
Cum vom vedeți, există in textele lui Emil Botta 
suficiente elemente pentru elucidarea din inte
rior (una dintre altele posibile, firește) a pro
blemei teatralității. Să mai observăm însă deo
camdată că, reducind întreaga galerie de figuri 
(măști) poetice ia o serie nesfîrșită de autopor
trete, săvirșim o eroare echivalentă cu cea a 
criticului tradiționalist care identifică, în virtu
tea unei prejudecăți blografiste, personajul cu 
autorul. Părerea mea e că „lirismul rolurilor" 
(discutat, între alții, și de Vianu) Se oprește la 
Emil Botta intr-un punct culminant, după care 
poetul-regizor se retrage In culise pentru a-și 
contempla „mizanscenizarea". Există apoi, la a- 
cesta. intre altele, două paradigme „actanțiale" 
distincte : una a școlarului durerii" (seria su- 
biectuală) șt alta a reprezentărilor maligne pa
tronate de divinitatea tutelară întunecatul April, 
forță malefică și patronul textuallzării, al cărei

dinu regman
pecetea
Cel mai întunecat 

ungher 
e locul
in care te-aseunzi 
Prima femeie 
pe care-o-ntiinești 
e corabia 
cu care pleci 
Un animal umbros 
urmărindu-te 
pe străzi dosnice 
e prietenul tău 
La inceput a fost 

mai greu 
dar pină la urmă 
te-au făcut 

să-nțelegi că 
la război se pleacă 

intotdeauna cu 
cintec 

înainte de tăiere 
ii dai călăului 
un bănuț de argint

poem 
cotidian 1
A ei
umbră ovală 
parcă mă 

modulează

parcă mă 
abstractizează

Și eu 
redus la un singur 
cuvint 
străbătind străzile 
in zorii 
zilei 
confundindu-mă 
cu fiecare lucru 
pe care 
il ating

poem 
cotidian 3
O monedă aruncată 
pe fundul lacului 
cine-a mai știe 
Cercul descris 
de o pasăre 

de curind 
impușcată 

poate că e 
sfirșitul tău
Somnul studentului 
in iarbă 
o amprentă 
prea puțin 

importantă
și cineva 
care veghează

spațiu poietic este simbolizat de delirul vegetal 
al pădurii — domeniu al imaginarului, al gno
milor și copacilor ce evadează din ospiciu, dar 
și metaforă textuală. în afara discuției mi se 
pare, apoi, apropierea de Borges. Ca, de altfel, 
multe alte referințe care ar fi putut, foarte bine 
să lipsească. Stimabilul efort arhivistic și istorio
grafie al Doinei Uricariu se cerea mai insistent 
complinit pe latura interogației pure a textului. 
Să nu uităm insă că voluminosul volum conceput 
de autoare este doar prima parte a unei vaste 
lucrări ce-și propune restituirea critică inte
grală a operei lui Emil Botta, operațiune pe care 
Doina Uricariu a demonstrat că este in măsură 
să o ducă Ia bun sfirșit. Tomul de față pare ast
fel a fi doar o „punere a problemei", dar de o 
asemenea anvergură incit poate constitui singur 
o lucrare închegată. Obiecțiile de față, conști
ente de marile dificultăți ale interpretei, de tra
valiul considerabil pe care aceasta a trebuit sâ^l 
depună pentru adunarea unui material risipit 
prin presa vremii, vizează insă tocmai acele ca
rențe (considerate ca atare de un cititor care nu 
le scapă din vedere pe ale sale) care pe viitor 
nu vor mai fi scuzabile. Spre deosebire de eseul 
lui Radu Călin Cristea, scris acesta cu o mare 
dezinvoltură, cu o zburdălnicie contagioasă ce 
nu-1 scutește totuși de unele miei inexactități ce 
se pierd in masa briliantă a cărții (problema 
„alexandrinismului" semnalat de Eugen Ionescu, 
de pildă, nu e chiar o bagatelă, dacă-i acorzi 
semnificația corespunzătoare), volumul Doinei 
Uricariu este al unei cercetătoare harnice care 
nu prea pare covirșită de importanta limbajului 
poetic. Aglomerarea de date, referințe și ana
logii putea fi redusă in favoarea analizei ri
guroase de text, mult mai profitabile. N-am mai 
fi intilnit astfel simple caracterizări lapidare a

la toate
cele 

ce 
se intimplă I

E timpul - iml zic - 
să-mi închiriez 
o locuință secretă 
sub pruni

visul unei fete pe care 
o cunoaștem cu toții
vino cu mine iți zic hai 
te voi duce in țara akai 
și poate că la noapte vei visa frumos 
un vis cu autostrăzi și orgi de lumini 
o frunte cu spini 
o noapte la casablanca o aventură

intr-un mare hotel 
o crimă la castel
o plimbare cu satelitul prin păduri virgine 
o conversație cu băuturi fine 
un cintec uitat sub balcon
dont't rock me know leave me alone 
și-un plonjon in bazinul cu smaragde 
o adiere o șoaptă o mingiiere in zbor 
welcome to Christian dior 
și poate atunci chiar atunci cineva 
va veni și te va ține de mină și te va intreba 
cine ești tu făptură cu chipul de bronz 
iar tu-i vei răspunde cu un gest diafan
I’m lucy and I’m in the sky with diamonds.

unor versuri de o mare profunzime, etichetări 
pasagere ale unor texte (cutare poem e „insidios 
și halucinant", nenumărate altele conțin „defi
niții existențialiste" etc.), ci detalieri prețioase, 
ca de pildă, metaforicitatea „vedeniilor", repre
zentările „licantropice". raportul (atit de compli
cat și de simplu in același timp 1) real/imaginar, 
tehnica „simultaneizării", ezoterismul grafeme- 
lor. „angelismul fotografic*  etc. Nu .repovestiri*  
pedante ale unor texte necunoscute, ei analize 
amănunțite subordonate aceleiași viziuni globa
le. Dar probabil că volumul următor al lucrării 
va lămuri totul și, cu această ocazie, observațiile 
de față vor deveni superflue. Și, in sfirșit, o 
ultimă precizare, referitoare tot la acea probă 
obligatorie a oricărui comentariu consacrat lui 
Emil Botta : teatrali ta tea. în lumina teoriei tex
tului propuse de gruparea de la Tel Qoel, lu
crurile ar putea fi mult simplificate. In spriji
nul demonstrației lui Radu Călin Cristea sau a 
Doinei Uricariu : Jean-Louis Baudry, in studiul 
„Scriitură, ficțiune, ideologie" susține că „orice 
scriitură, orice text, nu mai pot fi concepute ca 
expresii ale unui spectacol (s.n.), ale unui dmp 
al realității exterior lor*  ; scriitura, in aceeași 
accepție, refuză să mai fie un „instrument al 
reprezentării", devenind ea insăși ,jn același 
timp scenă și spectacol, actor și spectator, joc*  
(s.n.). La rindul său, Althusser evidenția „un 
mod de existență al ur.ei pnaeri ,in scenă, al 
unui teatrn care e in același timp propria sa 
scenă, propriul său text, proprii săi actori*  iar 
Sollers trasa remarcabil una din condițiile ati
tudinii față de textul modern : „Va trebui deci 
să realizăm posibilitatea textului ea teatru și in 
același timp, pe cea a teatrului și a vieții ea 
text, dacă vrem să ne ocupăm locul in scriitura 
care ne definește*.  Iar noi, pentru a ne ocupa 
intr-adevăr locul în scriitura lui Emil Botta, va 
trebui să înțelegem că nimic anterior, nici o 
teatralitate preexistentă nu este transpusă scrip
tural in poezia lui Emil Botta, că aceasta nu 
poate să „reflecte" ori (mai grav !) să .redea" 
nimic ce o precede, ci numai propria-i ființă ce 
se descoperă jubilind in actul textualizăriL

August 1944
De atunci 
viața noastră • o dovadă 
cu inscripții in piatră de hotar.

Dorurile noastre legate 
in lumini 
au cuprins văile și munții 
și românii 
și-au ales primăvara lor.

Mâ cheamă țara
Mă cheamă august pe drumul de Ieri 
să legăn eroii cu dulci mingăieri,
In visul acesta, in roș orizont 
se inalță astăzi al muncii nou front,

Și mereu mă zbat, mă frămint 
pentru viața acestui pâmint;

Învăț pruncii să cinte pacea și țara 
și mă-nfioară augustul și vara.

Paula-Maria Savencu

Răvașul tînărului domn

despre Identitatea personajului feminin 
din finalul primei părți a „Scrisorii 
III" de Mihai Eminescu s-au rostit, in 
diferite timpuri, istorici, istorici lite

rari și exegeți de valoare fără a se putea ajunge 
la un consens. Nu refacem discuția pentru că 
ne-ar lua mult spațiu. Remarcăm din capul lo
cului că această „scrisoare", în vers popular cer
tifică insuși titlul poemului și specia literară 
adoptată de către poet ; ea nu poate, deci, să fie 
intimplătoare, un simplu artificiu de trecere de 
la partea întîi la partea a doua a poemului. Ea 
încheie epopeea de la Rovine și concentrează, 
în mic, simetriile mari din poem; este celălalt 
capăt al axei ce străbate sfera eroicului organi- 
zînd simetriile lui.

Conflictul central dintre Mircea șl Baiazid este 
prefațat de o scenă simbolic erotică și se re
soarbe într-o scenă similară. Poemul începe cu 
visul de mărire și se încheie cu „liniștea și som
nul" de după Rovine, revine la starea de 
dinaintea visului, la cauza lui, după ce parcurge 
un cerc complet.

întemeietorul imperiului adormise sub un co
pac și visase că insuși semnul heraldic al oto
manilor, semiluna (luna fecioară) prinde viață, 
se coboară la el și-l soarbe in spirala nupțiulul 
sacru ce va sta la rădăcina arborelui totemic. 
După episodul „Rovine" din istoria imperiului 
luna reapare pe cer ca „doamna mărilor și-a 
nopții", ca lună plină, punctlnd spulberarea vi
sului de mărire. Vocea din spatele semnului he
raldic se rostise la început fatidic : „Scris in 
cartea vieții este și de veacuri și de stele / Eu 
să fiu a ta stăpînă, tu stăpin vieții mele". For
mula, de o maximă concentrare, unește pină la 
identificare semnul imperiului cu purtătorul iul. 
După Rovine, însă, aceeași formulă apare cu or
dinea inversată a termenilor, în chip de „semn 
întors" (așa cum fusese teoretizat in „Egipetul"): 
„Pin ce izvorăsc din veacuri stele una cîte una / 
Și din neguri, printre codri, tremurind se-arată 
luna". Coerența formulei inițiale se dizolvă, le
gătura se rupe ; Dunărea este un „limes" dincolo 
de care semnele sultanilor au valoare inversă 
răul pe care vor să-1 provoace întoreîndu-se 
chiar împotriva lor. Ineficacitatea se vădise mai 
înainte, pe cîmpul de luptă, cind Baiazid ridica 
in zadar flamura cea verde înspre oaste *).  Și 
totuși, dincoace de Dunăre, in imperiu, semnele 
sale se împlineau simplu, fără nici o dificultate.

Acestea fiind simetriile mari din poem, clari
tatea cu care ele apar dirijate de către lună ne 
face să analizăm mai adine rolul celor două per
sonaje in care astrul nopții se materializează : 
frumoasa Malcatun și doamna din răvașul tină- 
rului domn.

Pornind de la semnul inițial, creșterea impe
riului se realizează ea insăși „la un semn", ca 
de la sine, ca o creștere vegetală — sau mai de
grabă, așa cum crește umbra arborelui falnic pe 
măsura declinului soarelui. Seria sultanilor care 
i-au urmat lui Osman este Întreruptă abia de 
către Baiazid care întrupează hybrisul, excesul. 
El trece primul, „în sunet de fanfare", marginea 
admisă a imperiului, Dunăreaa), acoperind flu
viul cu un pod de vase, așa cum făcuse in anti
chitate Xerxes cu trecătoarea Hellespontului 
pentru ca zeul ce sălășluia in curgerea ei să nu 
vadă puhoiul de armate terestre ce-i trec pe 
deasupra ’). Ca șl Xerxes, Baiazid face o prelun
gire a uscatului peste ape, un prona koinon ’), 
legînd, prin vase legate intre ele, cele două țăr
muri ale fluviului ; amindoi amestecă pămintul 
cu apa in dorința oarbă ca zeul apei să nu sesi
zeze intenția de a depăși limita ; puterea perși
lor stă in războiul de uscat și are ca limită Hel- 
lespontuls), a turcilor se întinde pină la Roma 
nouă (Constantinopol) ; Dunărea este o dublură 
a Hellespontului, centura lui de rezervă. Mircea 
il va deconspira pe trufașul sultan, chemind pe 
nume fluviul In judecata pentru moșie angajată 
chiar pe malurile lui : „Eu nu ți-aș dori vre
odată să ajungi să ne cunoști / Nici ca Dunărea 
să-nece spumegînd a tale oști". Cunoașterea a 
ceea ce este dincolo de limită, pe malul celălalt, 
în adincime, implică mai intii cunoașterea limi
tei înseși care este ființa vie (animată) ce-și do
vedește esența cind este invocată devenind ceea 
ce a fost in împrejurări similare (trecerea Iul 
Darius și a lui Traian sint invocate in același 
scop, de a trezi atenția, memoria fluviului). In 
discursul său, Mircea, stăpinul vetrei strămoșești 
pentru care vine, ca rugător •) (cu însemnele ru
gătorului, coroana și toiagul) să și-o răscumpere, 
pare a se adresa mai degrabă către divinitate 
decit către adversarul din fața lui : „Despre par
tea închinării insă, Doamne, să ne ierți ; / Ori 
acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți..." 
— spune „bătrinul rege așezat și blind ca Nes
tor" (variante) cerînd „iertare" în sensul religiei 
creștine, in termeni adecvați, de la divinitate (in 
limba veche dumnezeu „ceartă" lumea cu 
potopul, cu foametea sau — precum în cazul de 
față — cu oaste străină în țară). El vorbește ca 
un augur roman despre „partea închinării*  și va 
cumpăni tot timpul cele două părți ale destinu
lui — bine/rău („ori... ori" ; „De-o fi una, de-o 
fi alta" ; „de e pace, de-i război") invocîndu-1 
să-și arate fața propice in numele cauzei drepte 
pe care-o apără el, domnitorul. Fiind vorba de 
o judecată, adevărul se alege nu in funcție de 
forța angajată in conflict, ci urmind dreptatea. 
Destinul poate fi necunoscut în jocul armelor, 
dar in dezbaterea unei cauze el este totdeauna 
expresie a dreptății divine — și acest lucru II 
arată prin semne *).  Domnitorul cere, el tnsuși, 
un semn : „Să ne dai un semn și nouă de mila 
Măriei tale*  asigurind că „Ce c scris și pentru 
noi / Bucuroși le-om duce toate*.

Cine este obișnuit eu tehnica discursului In 
tragedia antică știe că, in asemenea cazuri, eroul 
Încearcă, intr-o adresare aparent banală, să ciș- 
tige bunăvoința divinității, că el se adresează in
terlocutorului cu expresii și aluzii directe la di
vinitatea protectoare trezindu-i atenția, invo- 
cind-o să fie de față și să-și manifeste prezența 
prin semne specifice. Salutindu-I pe Agamem
non, Clitemnestra anunță in formula de salut 
atit intenția de a-1 ucide, cit șl arma crimei che- 
mindu-și zeii in ajutor. Pe lingă că ii obligă, 
magic, s-o ajute, ea se apără, in același timp, de 
blestemele poporului puțind demonstra că a ac
ționat in concordanță cu voința divină. Este ab
surd, in cazul nostru, să credem că Mircea vrea 
să probeze, printr-un semn, mila lui Baiazid. 
Domnitorul cere „ce e scris șl pentru noi", „un 
semn și nouă", care să se opună semnului „scria 
in cartea vieții*  pentru Imperiu, in virtutea că
ruia acționează Baiazid. Acest semn va apare 
abia In final și, pentru a-i reda valoarea contex
tului inițial, tlnărul domn va „scrie o carte*  el 
insuși prin care va mulțumi divinității. Este 
pasionantă luptă pentru blazon, pentru adjude
carea elementelor heraldice. Intre Mircea și Ba
iazid : copacul totemic al imperiului va deveni 
la domnitor „riul, ramul*  (In variante : „Și 
de-aceea tot copacul, (netă frunza și tot ramul / 
Mi-e prieten numai mie. iară ție dușman ți-este*  
— opoziție directă la platanul primului sul
tan ; in final centrul simetriei re va deplasa că
tre alte zone). Interesantă este, intre altele, tre
cerea atributului „falnic*  al copacului, dinspre 
Baiazid spre Mircea. P&strindu-l in „panoplia*  
sa. Baiazid jură că va trece „falnic*  peste oștile 
creștine care-i stau In cale. Mircea strică mai 
Intii sensul termenului : „Te fălești...*  luindu-1 
in deridere (în același sens seria : „Se-mbrăcau 
in zale lucii cavalerii de la Malta*  devine la 
Mircea „oștile lei te-n tale de-mpărați șl de vi
teji*  iar in final „în zadar urla-mpăratul ca șl 
leul in turbare*  : cunoecind efectul hipnotizator 
al armurei lucioase asupra adversarului, Emi
nescu aduce, prin deraere fonetică, (stră)lucirea 
la (po)leială inchizind sistemul prin expresia

„Eminescu - structurile
Urmare din pag. a 3-a

o anticipare la „cea mai modernă 
„virstă" a fantasticului eminescian — aceea 
marcată de nuvela „Moartea lui loan Vestimie". 
Dacă „Avatarij faraonului Tlă*  este considerată 
capodopera neterminată a unui anumit tip de 
viziune eminesciană, ce sintetizează toate re
sursele cunoscute ale fantasticului de pină 
la ea, „Moartea lui loan Vestlmle" este anali
zată drept capodopera neterminată a fantasti
cului modern („Moartea Iul loan Vestimie*  
Spre o nouă „vîretă" a fantasticului), influ
ențat de absurd. Demonstrația criticului este 
convingătoare iar o raportare comparatistică ar 
fi făcut-o revelatoare. Modernitatea ei, pe care 
criticul o pune tn evidență prlntr-o analiză 

„leul în turbare") — după care, în final, oastea 
română devine „falnică" (intr-o hiperbolă tri- 
mițînd la basmul popular : „Iar in urma ei 
se-ntinde falnic armia română" : versul implică 
expresia „cu o falcă-n cer și cu alta-n pămînt" 
sugerînd totalitatea fenomenului de respingere a 
agresorului, dimensiunea cosmică a furtunii care 
a aruncat în Dunăre păginătatea). După prelu
crarea amănuntelor, în final însuși supranumele 
lui Baiazid, „Fulgerul", va fi captat în heraldica 
țării pe care sultanul a vrut s-o cucerească : „Pe 
cind oastea se așează iată soarele apune / Voind 
creștetele-nalte ale țării să-ncunune / Cu un 
nimb de biruință; fulger lung, încremenit, / Măr
ginește munții negri in întregul asfințit". Este 
tocmai contextul in care formula fatidică a im
periului se intoarce pentru a i se pierde semni
ficația ; ca o concluzie, curcubeul care apare 
după furtună poartă supranumele invadatorului, 
este „fulger lung, încremenit", vestind inflexibi
litatea sorților, victoria absolută, imposibil de 
clintit. Semnele începutului se repetă in formă 
inversă : luna fecioară, zeița biruinței pentru 
sultan („Și purtat de biruință...") capătă rolul de 
principiu activ al reinstaurării ordinii cosmice — 
devine „doamna mărilor și-a nopții" (simetrie 
pentru „domnul Țării Românești", instrumentul 
prin care s-a reintronat ordinea). Ea „varsă li
niște și somn" refăcind în cosmos starea de 
dinaintea visului de mărire, reîmpăclnd dezordi
nea rezultată. Un cuplu ce simbolizează tinere
țea năvalnică — „furtunosul Baiazid — luna 
fecioară", forța impetuoasă dar necontrolată, 
periculoasă ca orice energie necaptată in norme, 
acționind impulsiv, este contracarat de alt cuplu, 
al viratei înțelepte : „Domnul Mircea — doamna 
luna" ce reface statu quo ante, starea de dina
intea conflictului. „Fulgerul" este tocmai sem
nul pe care domnitorul l-a cerut, în fața adver
sarului său, de la divinitate. Pentru a fi „scris 
în cartea vieții", pentru a căpăta valoare divină, 
fiul falnicului domn va proceda în continuare la 
„scrierea" cărții către draga sa. Episodul acesta 
începe după închiderea simetriilor mari din 
poem ’).
________ Nicolae Georgescu

') Baiazid nu participă efectiv la luptă. El ri
dică „flamura cea verde" inspre oaste din spa
tele oștii, căci „cuprinsă-i de pleire și în față și 
în coaste". El stă, undeva deasupra, pe „auritu-i 
mindrul jeț" (variante), precum Xerxes privește 
bătălia de la Salamina de pe trepiedul de aur.

0 Enumerarea provinciilor In visul profetic se 
oprește brusc la Roma nouă (Constantinopol) 
asupra căreia „frunzele ascuțite" ale copacului 
totemic „se inclină la pămint". Copacul fusese 
comparat, în vis, cu „vulturii", simbolul legiuni
lor romane („Vulturii porniți la ceruri pin’ la 
ramuri nu ajung") arătindu-se că noul simbol 
este mai puternic decit cel vechi. Dar, in același 
timp, visul lui Osman se întinde „vulturește" : 
noul sultan preia, și transmite mai departe, în 
lupta cu vulturii Romei, forța simbolului, distru
gerea finală este pregătită prin uzurparea bla
zonului adversarului.

3) Podul peste Hellespont este prinolpala „gre
șeală" pe care Darius însuși, sculat din morți să 
contemple dezastrul armatei persane, i-o găsește 
lui Xerxes la Eschil : „Să pună Hellespontul in 
lanțuri de sclavie 7 ! / Să țină-n loo Bosforul 
prin care curge-un zeu 7 1 / Să schimbe-o tre
cătoare cu fierul și ciocanul / Făcind din ea po
tecă pentru armata lui 7 !" („Perșii, v. v. 
745—748). Asemănarea dintre Xerxes și Baiazid 
a fost făcută in numeroase rinduri. Menționăm 
că motivul punerii apei in jug ii era cunoscut 
lui Eminescu, dovadă, poemul „Decebal*,  unde 
regele dac este el insuși un „hybrlstes" : „Pe 
cai ! Pe cai ! Războiul este gata 1 / Puneți pe 
Dunăre un jug de lemn / Ca să mugească Ca și 
taurii noștri / Acea bătrînă și-ndrăzneață mare / 
Ce curge intre noi și-ntre romani" (M, E. : 
„Opere", IV, Teatru, ed. critică, note și variante 
de Aurelia Rusu, p. 147). „Taurii noștri", „mare" 
pentru Dunăre — sint, desigur, aluzie la denu
mirea „Bosfor". Menționăm, de asemenea, că 
motivul revoltei fluviului împotriva celor care-i 
acoperă apele este un loc comun : chiar pe Co
lumna lui Traian poate fi văzut zeul Danubius, 
cu pletele ieșind din unde, privind minios podu 
trufaș pus peste apele sale. Incercînd să vedem 
mai în amănunt In ce măsură Eminescu l-a cu
noscut pe Eschil, ne atrage atenția, pe lingă nu
meroase metafore eschileene presărate in opera 
poetului, o notă a lui Perpessicius din vol, II 
al monumentalei sale ediții, p. 271. Eruditul 
eminescolog copiază, după „Lltterariscbe Cen- 
tralblatt" (1873/1874), lista de cursuri care se ți
neau la universitatea berlineză „Friedrich-Wil
helm*  in perioada studiilor eminesciene. Dintre 
acestea ne reține atenția „Perser des Aeschy
lus", cursul iui C. G. Haupt, ginerele eschilolo- 
gului C. Herrman și (care nu poate fi decit 
editorul operelor acestuia). Este vorba, deci, de 
un curs întreg pentru o singură piesă de teatru 
a lui Eschil. Dealtfel, versul eminescian „La un 
semn un țărm de altul legind vas de vas se 
leagă*  pare a traduce foarte exact versurile 
68—71 din „Perșii" lui Eschil : „Armata care în- 
spăimintă lumea (vezi șl expresia : „De-au tre
cut cu spaima lumii o mulțime de norod") a tre
cut pe malul celălalt legat de acesta prin vase 
legate intre ele*.  Considerăm că sint suficiente 
indicii că Eminescu a cunoscut bine motivul și 
nu l-a (re) inventat.

‘) Eschil : „Perșii-, v. v. 131—132.
5) Idem, v. 101 și urm.
*) Na avem indicii, din text, că domnitorul 

poartă coroana pe cap. Dimpotrivă, judecind 
după faptul că Baiazid nu-l recunoaște, adău
gind și faptul că el este prezentat ea „un bătrin 
atit de simplu, după vorbă, după port", precum 
și insistența eu care Baiazid privește toiagul 
(numindu-l de două ori), noi apropiem imaginea 
lui Mircea de cea a preotului Hryses din „Iliada" 
care vine, ca rugător, la Agamemnon să-și 
ceară tata. Toiagul, pe care se face jurămîntul 
divin, și coroana, Însemnul lui Apollo care pro
tejează rugătorii, sint obiecte ce conferă imuni
tate parlamentară solului (care, in plus, trebuie 
să fie îmbrăcat foarte simplu, sărăcăcios). In 
cele două numiri ale toiagului („Și de crunta-mi 
vitejie tu te aperi cu-un toiag 7- — „Ca Întreg 
Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot") este re
făcută definiția toiagului din „Iliada", pe care o 
redăm și pentru frapanta ei asemănare cu ghi
citoarea populară a toiagului la noi : „Jur pe 
toiagul acesta ee nu mai dă grunze nici ramuri / 
Niei inflori-va vreodat’, căci in munți i-a rămas 
rădăcina (eiotul) / : Rupt din copac, curățat cu 
securea de frunză și eoajă, / Iată-I cum azi, in
tre fiii aheilor, judecătorii / ’L poartă in miini și 
dreptatea cerească prin el de ia Zeus / Nouă 
ne-o-mpart™*  (vorbește Ahile, originar de prin 
părțile Tracici).

’l Esehil : „Perșii", v. v. 337—347.
*) In tabloul acesta, de final de bătălie, avem 

,o*rele »' luna, elementele principale din stema 
Tării Românești. Intr-o variantă se spune despre 
fiul domnitorului : „De-a lui inimă se leagă dor 
de cuibu-l vulturesc" — iar, dacă considerăm și 
„cartea" sa ca pe un simbol creștin, obținem în
treaga stemă a țării : vulturul cu crucea in cioc 
încadrat de soare și de lună. Totuși, la o privire 
atentă ne dăm seama că nu aceasta este intenția 
poetului. In primul rind, in poem apare luna 
plină, nu semiluna, precum in stema țării. Apoi, 
pasărea din herb este corbul, nu vulturul. Emi
nescu știa bine acest lucru : vezi legenda Cor- 
vineștilor pe care el o dezvoltă intr-un cunoscut 
articol politic. „Cuibul vulturesc*  trimite, mai 
degrabă, la „vulturii Romei*,  poetul vrind să su
gereze că virtutea străveche romană a renăscut 
in fiii Romei. Dacă simetriile nu sint păstrate 
pină la sfirșit. este pentru că poetul crede mai 
mult in „păginismul" romănilor, in „dacismul" 
lor, pe linia hașdeeană.

fantasticului narativ**
intrinsecă, este frapantă dacă o raliem spre 
exemplu la „Metamorfoza" lui Kafka in care 
un ins se trezește gindac fără a se mira sau a 
se intreba asupra acestei uluitoare transformări 
și a consecințelor ce au urmat. La Eminescu 
insă, situația este mai absurdă decit absurdul : 
loan Vestimie se trezește mort, și toate acțiu
nile lui timp de trei zile, in continuare, sint 
cele mal firești posibile înscriindu-se într-un 
comportament și o mentalitate de o banalitate 
absolută, ce II urmărește și după moarte. Pro- 
punînd ipoteze de lectură noi dar nu hazar
date. minuțios argumentate și verificate prin 
text, volumul lui Nicoiae Ciobanu este studiu] 
cel mai temeinic, pină în prezent, referitor la 
proza fantastică eminesciană.



Cenaclul 
«Dacia Feniks»

PRIMA INTILNIRE

Vrem si câ tîr.ArtC senilor ro
mân este un om care glnoe*te  drept 
91 serios, care ae ridic*  prin șl

pentru armonie, să excludem once diiicrue- Aceste 
idei izvorăsc din non*,  ngerea mea și in virtutea 
lor v-am convoca* -. Sint cuvintele poetului loa 
Gheorțhe rostite in deschiderea prunei șeaințe a 
cenaclului ..Dacia Feniks- pe care-1 conduce. Tot 
atunci, a dezvâiuit celor prezenți speranțele lui 
legate de acest cenaclu deschis tuturor tinerilor 
talentați din Întreaga țară. „Ne vom vedea rar, 
la două săptămini. In rest, știm La munca noas
tră unde avem IntUnirea cu Logosul. Aid venim 
doar să facem mărturisire despre acea revelație

A lăsat, apoi, trei dintre poeții cenaclului să 
facă acea mărturisire la care ^e referea. Lectu
rile lor nu au fost urmate de înscrieri la cuvint 
cuminți ți ordonate, cd de o dezbatere eferves
centă asupra stării poeziei.

Despre poezia lui Ștefan Braț oi in s-a afirmat 
câ este o translație perpetuă de ia concret la 
abstract, de la banal la aforistic, susținută de o 
mobilitate expresivă la fel de mare, dar nea nuzi vă. 
de unde lzbînda sublimării cu viatului. Părere la 
care a subscris §i Cristiana rlâncu. In plus, ea 
identifică în aceste analogii mnemonice o recuzită 
suprarealistă de bună calitate. Unele rezerve și-au 
exprimat Marius Stănllă și Ion Mâr.zaiâ primul 
vorbind despre anumite lungimi, celălalt despre 
o cenzurare a stării poetice.

Cornelia Tamaian, după ce și-a citit versurile, 
și le-a „apărat ca o leoaică4*,  decLarînd că nu se 
teme de critici. Care nu s-au lăsat așteptați. „Ver- 
sbri "minate de o retorică destul de ieftină, de 
expresii prozaice.“ fCarmen Focșa) Mit Toace
desuete, iși permite locuri comune, dar nu Ie 
ridică din comun.- (Daniela Simionescu). N-au 
lipsit însă opiniile favorabile ca. de pildă, 
aceasta : „poezie de surdină, stare de ataraxie a 
elementelor-.

Dacă valoarea versurilor poetei a fost contro
versată, poezia lui Gabriel C hero ia a plăcut tu
turor celor ce s-au rostit despre ea Criticul Con
stanții] Stănescu a explicat astfel această unani
mitate : „Valoarea poeziei sale vine din idee, 
care Întrece materialul lingvistic. La aceasta se 
adaugă muzicalitatea versurilor. De aceea place 
șl celor cu gusturi moderniste șl unora mai tra
diționaliști. Nata ae modernitate este cată de un 
anume sarcasm îndurerat. Bineînțeles, nu a atins 
expresia perfectă”.

înainte ea Rod ian Drăgoi să încheie seara, citind 
din volumul său de versuri recent apărut, poetul 
Ion Gfieorghe a ținut să mai facă această mărtu
risire de credință : ..Avem o generație de poeți 
tineri cu totul excepțională. Fiind un scriitor pă
timit din cauza suspiciunilor, mă simt obligat să 
apăr cu toată experiența mea generația aceasta 
căreia nu 1 se poate reproșa nimic".

A DOUA INTILNIRE

Cenaclul „Dada Feniks", șl-a Început a 
doua ședința prin lecturarea unui frag
ment din „Dacia preistorica*  a lui Mi- 
colae Der sușianu. s-a petrecut astfel 
un moment de Înălțătoare cinstire a Istoriei noas

tre, primit cu dragoste ți interes de numeroșii 
oameni tineri din sală, după cum au ținut sa 
apredeze aproape toți cei ce s-au rostit in acea 
seară.

Apoi, conducătorul cenaclului l-a prezentat cu 
generozitate pe Alexandra Răzvaa Țunbu. Auto
rul, s-a spus, după dtirea versurilor, vine in poe
zie cu destulă nonșalanță, ba chiar latr-un tel 
intempestiv, ceea ce nu stă rău tinereții sale. Dar 
Marin Lupșanu a arătat, cu argumente de luat tn 
seamă, că starea de euforie a lui Țambu depășește 
cu mult actualele sale mijloace poetice. Limbajul 
pueril, banal este contestat și de Daniela Simlo- 
nescu, intrigată totodată și de prea multele ecouri 
din unii poeți la modă. S-au exprimat Insă șl 
opinii pozitive. In acest sens, ce-e mai anal.- 
zare șl aprecia .e poezii au fost cele numite „Copi
lărie*  și „Puțin despre Labiș*.

In a doua parte a ședinței a dtit poetul Ladan StrochL
Cele două cicluri de poeme ette — s-a apre

ciat —. „Cuvintul cuvint*  ți „Imposibila dungă*  
aint destul de deoe bite prin umve t—r. .atie. pa 
expresie, d totuș ele păstrează In comun un 
sunet distinct, o Moranțâ proprie, poet depsa 
Sspmatr-Suoctii a «eavina ptaă acum KdUlv a 
16.a» copcursuri de poezie £ — tn cltuad rrap — 
doi editori, astfel tâ poez sa va putrl a cuta, in 
sHrșJt si in volum. Numărul celor ce au vrut să 
apună ceva despre poet. fie măcar «ă-I gratuleze, 
a fost impresionant. Poeții Ștefan Bratosin. Gabriel Cberoiu, Castel Banoaiea, Mano, Slănilâ au 
subliniat tragismul temperat, suflul psalmodie, 
maiestuos al versurilor. Nu intimplător un muzi
cian. Alexandra Stol cam, îți dorea M poată crea 
o lume sonoră de puritate asemănătoare cu 
poezia lui Lucian Strochl.

Lăudînd poezia aurită, cor.ducâtoml eeoa- _'rl 
„Dada Feniks*.  poetul lor» Gheorgbe, a semnalat 
„proteica Încercare a rezistentei eurtaulul la 
Idee*  șl capacitatea uteu de a Întineri curtatul £ 
de a dovedi că e demn de a fi templu*.

A TREIA iNTiLNIRE
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Cum a-a antmțat de la început. ..Dada 
Feniks*.  cenaclu deachis tuturor poeți
lor și iubitorilor de frumos șl de armo
nie. și-a început seria ședințelor ținuie 
Tn țară. Prima manifestare de acest te' a avut loc 

In Maramureș, la Ieud. Inițial .se anunțase că vor 
fi dezbătute versurile poeților Ion șl Petru Dunca și M»rf» ștefani-, dar intre timp a mal fort pro
gramat poetul Ion Pop. pe muntele drllgăuira. 
unde a avut loc această extraordinară ta tiln me. au 
mal cerut să recite Clauoian Coaoi £ Petru Licăr. 
Un adevărat asalt al poeților maramureșeni a căror 
comandă a fost încredințată de poetul lac Gheor- 
gbe criticului Lanmțin l'tieL

Prima parte a decurs sub amenințarea unor 
nori grei, ceea ce a făcut să izbucnească deodată 
zed de umbrele multicolore, tndt mentorul cena
clului a putut spune . „Daria Fislxx este o um
brelă*.  Apoi n-a mal plouat dectt cu vorbe de 
bine la adresa celor ce au dtit £ a organizato
rilor. Ion Zubașcu, Mihai Olos. Ion Bogdan Cris
tiana Hăncu, Ion Marin au Încercat sa Identifice 
trăsăturile ce individualizează poezia celor care au 
dtit.

Despre Petru Du ' ea s-a spus că scrie a poezie 
de idei, că este un conceptual, oar că. Ln ace'ari 
timp. ..tot ce atinge mitologlzeaza*.  SI acest lucru 
se intimplă deoarece, tn Maramureș, arta £ viața 
nu se pot despărți. După cum o dovedește și sem
nificativa continuitate poetică tată-fiu. Versurile 
bătrtnulul țăran Ion Dunca, scrise Intr-un caiet 
de răbojuri, au ceva de ba adâ. lucru reieșit £ 
numai din simpla Inșirare a titlurilor : „Cumpăna 
adine se pleacă*,  „Privesc la timpul care se tot 
duce*,  „Săracă lumea*.  ,A ie£t semănătorul*.

Poezia Măriei Ștefanea pare explozia lirică a 
„păsărilor oprite mult timp să dnte*.  fiind o 
stare de netihneală asumată cu luciditate. Versul 
„scriu șt rid*  (evident, amari 1 se pare cuiva tm 
fel de pivot a! poeziei sale. Ion Pop scrie o poezie 
de tranziție cu o anume surdină. Ironlsmul Iul nu 
ajunge nidodată la sarcasm, fiind învăluit de 
marea sa sensibilitate.

S-a raportat, apoi, critic, £ la cele dtite £ la 
cele spuse, Laurențiu Clici. Dar. a ținut criticul 
să adauge, „există semne de poezie în aproape 
tot ce s-a dtit*.'  De excepție — poezia Măriei 
Ștefanca șl a lui Petru Dunca. După care Lauren
țiu Ullci a caracterizat climatul cenaclului „Dada 
Feniks", în acești termeni : ,£ bine că există un 
cenaclu in care oamenii să se poată privi tn ochi
și în care nu există prejudecăți. Opțiunea poetu
lui să fie opțiunea poetului. Pentru acest lucru. 
vi felicit de pe acum".

„Tot ce a spus criticul mal alea de râu. a con
cluzionat poetul Ion Gheorgbe, trebuie crezut £ 
verificat, să-l contrazicem prin munca £ arta 
noastră".

Ziua dedicată poeziei pe muntele Ctrllgătura de 
Ungă Ieud, a continuat prin acordurile modernilor 
menestreli ștefan Hrușcă șl Ion Zubașcu.

Ion Marin

gabriel cheroiu
Iluzia de ou
Ou’ curmat in jumătoti surori 
pnatm văzduhul ferecat in șina, 
r.'tremu-ot de ■ulgere străine 
iți u la rostul pină 'a nori.

N m< nu-l vă oduce inapoi 
in somnul văruit pe dinafară, 
lountni i se tulbură de fioră 
ca măduva uscatului altoi.

Doar pleoapele, -nchizindu-se din nou, 
dau ochiului duna de ou.

Neputință
Netemător de hun ți formă, 
Bătrinul Cerb, a boncănire 
sătul, se prefiră subțire 
prin crucea ochiului in armă.

Inolbăstrită de zopeti, 
a satului închisă pleoapă 
in umbro urmei strinse apă 
să beie ciutele cu iezi.

Lingă prisacâ i-au aflat 
șederea dedesubt de stele, 
dor drumul Cerbului spre ele — 
cu neputință de urmat

cornelia tamaian
Amurg
Te ostept 
și alte ginduri nu mai pot incepe. 
Ochiurile vrăjii au descins.
De s-aprind statuile in urma mea, 
rămin legată de fiecare stea.
E luna chipul unei fete ce s-a stins.

Acum, 
sint mai aproape cuvintele tale 
ca inima, ce uită răstimpul să-l mai bată. 
Sperantele-s unice, viclene certitudini, 
comori vinovate ca-n vis vicisitudini. 
Bolta nu obosește in mingiierea de tată.

Nu uita,
prin tine pâmintul mă dăruie lumii. 
Bucuria fora virstă a vieții cistigate 
năvalnic precum iluzia va răsuna in pas. 
Cuprind un vis al morii, cind trece prin oraș, 
dor surd e întunericul in singurătate.

Tini sint 
amintirile mute ale valului spart 
A rămas nisipul de vini nedeșleptat

Neant
Săgeți oftind poposesc uneori 
parcă bolta s-a spart 
iar di” cioburi,
neguri triste, zburătoare 
rătăcesc spre a tine ie loc 
ba anța crugu'a» ce est 
CocvBor beagi

ea Ic început, 
cind ferecat in beznă 
nimic ou era silit
să urmeze.

De pescăruși 
s-ar zice că se nasc din ape.

alexandru
Puțin despre Labiș
Puștkil duios din Podișul Sucevei

o tăcut
Ca un Hu>er de os 

sugrumat 
ca en hner de soc 

sftskzt 
ca un fluier de •og 

retezat
In munții Carpați căprioara 

la apă nu vine. 
Puștiul sfios din Podișul Sucevei 

nu mai poate iubi 
fete mo'gane.

B tace. 
Ca o mioriță. 

Ca un cioban ortoman. 
Puștiul genial din Podișul Sucevei, 

s-a nuntit 
c-o mindrâ crăiasă 
a lumii roarâne mireasă.

Apo1, ca din intimpiare 
a tăcut

Solitar alungat
Mă pierdeam prin viața 

ca un pește exotic 
in mii.

Unghiile crescute, 
pleoape bătute in crustă, 

adine zgiriau, 
și-apoi se desfăceau in fișii.

Inșii mei aolecați, 
plinsul, 
din sinii nopții 

culegeau, 
și din nou, striviți, 

de-atita îndoială 
se stringeau tăcuți 

astupind lumina 
in sălașele lor umede.

Buzele tale, iubito, 
de-un timp îmi știu semnul.

Doar degetele tale 
mingiie 

neștiuta văpaie din mine, 
modelind-o in sfera olarului. 

Sparg coaja oului 
voit demult ermetic 

și iți zimbesc.

Tentație
De poți să ai culoare, 

dă-mi sărutul.
De vrei să ai lumina 

lasâ-mi plinsul. 
Iubito,de vei vrea intregul 

imparte-mă cu tine 
și nu lăsa, dar, Timpul 

să-mi dea ce n-am in mine. 
De vrei să cugeti ziua 

nu te-mbrăca cu noapte. 
De poți să-ți vrei iubirea 

plecato, dă-mi surisul 
și-oi face plinsul umbră 

sărutul, inceput.

Mai trist
celui ce-a fost mut ca o lebădă

Mai trist decit toți e copacul flăcău 
cu mijlocul strins in cămeșă de zale, 
inel prin inel, strecurindu-se moale, 
striviră inelele trupului său.

Iar ce i-a rămas, de mistreț călcătură 
ori urmă de ied, a adus prin străini 
cit a putut aduna-n rădăcini.

Dar l-au îngropat cu genunchii la gură.

Copilărie
Vecia scrisă crengii in triunghi 
dintru zăpezi rășinile invie, 
iar lacrima prelinsă peste trunchi 
păstrează umbra ta, copilărie, 

precum din chihlimbare străvezii 
vețmintul gizei pururea străbate 
prin picla amintirilor tirzii 
ți peste dinsa dincolo de moorte.

Podoabele atit sint de prisos 
pe cetinile frinte-n rădăcină, 
coci din pădure-i smuls cel mai fălos 
dintre copacii umezi de lumină.

Din puiul crud atitea lacrimi curg 
către orașul zăvorit in sare,

Stinca, asemeni unui pod 
o semănat-o marea 
să dureze un castel 
din greul ralurilor rod, 
un jeț statornic năruirii : 
inscripția s-o îngroape, 
ca un scrin al veșniciei...

Marea de-ar dărui cerului 
adincimile-i pline 
in cer ne-am pierde, 
in mare niciodată, 
un singur albastru 
lumii ar da roată 
ți ar veghea un cearcăn 
la margine de veacuri.

Gazel
Nedescifrat e chipul

meu 
ca inorogul de un 

paraleu.

Cnd ochii hămesiți 
să fure gindul meu 

îmi bijbiie pe față 
cu simulat tupeu.

Se alungă in parimii 
eul după eu,

ca uo inepuizabil 
£ generos prateu.

Cind ochiul mi se 
oprește 

pe surdul gineceu 

se mistuie revolta 
unui rebel ateu.

Un spirit se ascunde 
profund in risul meu 

oricine căutindu-l 
dar eșuind mereu.

Tăcut mă veghează 
cu pas mărunt, plebeu,

lacom de intervale, 
darnic de elizeu.

Deprins e buzduganul 
cu poarta unui zmeu,

să mă ghicesc pe mine 
e lucrul cel mai greu.

Oglinzi suprapuse 
invoc pe Galifeu,

iubesc irațiuneo 
ca insuși chipul meu

pe care scrie in tihnă 
Timpul - un panseu.

răzvan tambu
>

Egoism
Dacă lucrurile

ar fi altfel migălite, 
noi am fi noi, 

doar in ele. 
Dacă viaturile din pinze 

ar fi in noi, 
de cum ne naștem 
ar insemna să fim 

mereu oblici.
Dar cum 

vinturile și-au pierdut 
de la un timp incoace 

pinzele, 
visele iți văd 

de treabă, 
mai departe 

pe catargele goale. 
Dacă ploile din focuri 

am fi noi
credința in păsări 

nu ar muri veșnic.
Dar cum noi

nu știm să fim doi, 
uităm curind 

de-al treilea 
și răminem noi 

cu noi singuri mereu.

incit cei rupți in zori pină-n amurg 
se răzvrătesc și-n somn cu disperare.

Cind aplecată-i cumpăna-ntre ani 
și cad din ramuri hamuri de beteală 
sin: azvirliți in drum acei brădani 
sfirșiți de dor și măcinați de boală.

Rămin pe culmi nemernicii frățini 
cu umerii-n povară de ninsoare ; 
deasuprâ-le, doar brazii cei bătrini 
tremură-n suflet rama viitoare.

Despre cal
Calul văzut de la coodă la cap 
e-acelasi frumos onimal 
pe care in hamuri l-am ferecat, 
e calul, 
e calul, 
e CAL

Dar semnul ca nume ce i s-a dat 
in apa oglinzii citit 
azvirle-n genuni călărețul din ța 
ți piere-n pustiu.
Istovit

Hublou
Se scuturară crengile departe 
de singele intiiului apus, 
doar vintul de s-ar intuma de sus 
ar mirosi suav a frunze moarte.

Ce iarnă s-a lăsat, ce gol tablou, 
culorile-au intrat in zid prin pinză, 
doar rama pare că privește, insă 
c-un ochi de orb, cețos ca un hublou.

lucian 
strochi

î însemnare
Vine cuvintul cuvint și-mi spune
„dă-ți jos armura ta de aer (
înfige ^pada in pomînt poate-o să 
răsară ceva un trandafi» an suspin 
risipește-ți calul treci pe sub potcoavă 
apoi vino la mine sa te însemn 
pentru vina știută pentru cea neștiută 
pentru cea nicicind făptuită" 
„vino să te insemn cu o vină cu 

floare de trandafir sau mai aprig 
cu o literă incinsă să te masor" 
vine cuvintul cuvint ți-mi spune 
„dă-ți jos făptura ta de aer 
înfige ochiul in oglindă poate-o să 
răsară ceva un trandafir un suspin 
risipețte-ți trupul treci pe sub claviculă 
singurul os răsucitul 
ți apoi vino să te insemn 
să te risipesc 
vino ți fii vina mea 
vino ți fii risipita mea vină"

Audia
Cineva a frămintat vaer de clopot 
in dungă lovit 
cineva a >muls limba clopotului 
(ți ea s-a smuls și s-a ascuns in pămînt 
din singele ei închegat se prăsesa greierii) 
cineva a pus cosași să danseze pe sirme 
de tensiune înaltă 
cineva a muls a cerului vacă 
cineva a mingiiat un copac 
cineva a vorbit dintr-o gutuie 
cineva a murit fără sâ-l știe cineva 
cineva cheamă lupii dintr-o oală de lut 
cineva a născut un cintec 
cineva a îngropat o speranță 
cineva a trecut o apă 
cineva a tăiat o potecă 
cineva a bătut un țăruș 
cineva o lipit o casă 
cineva a visat un sat 
cineva trage intr-o pasăre 
adormită in aer

Păianjen de lumina
„O, lumea e o albă pinză 
și umbra ei rărită e poemul"

Pescuit
Acest riu nu este decit scheletul

unui pește enorm 
străbătut de miliarde de pești mai mărunți 
pină cind carnea sa devine străvezie 
acest picior de pod este osul amar

al peștelui enorm 
această undiță este nervul meu absolut 
infailibila momeală a peștilor mai mărunți 
„muțeați

, muțeați din mine pină cind voi deveni ți eu 
străveziu"
acest om nu este decit scheletul unui riu

♦

Mirosul ei pătrunzător de ambră 
de mușcată de piatră de cuțit 
de umbră arsă de pămint 
de umbră de plop de lună 
de zbor de pasăre 
persistă citeva zile 
înainte de venirea ei.

ștefan 
bratosin

Cercul lui Diegesis
(FRAGMENTE)

1.
...Dar pe cind căutam să intru în cerc 
cum intră acul in disc trâdindu-l pe Bach 
am văzut cum memoria stătea la poarta 

_ zeilor
obosită de atitea cărămizi cite făcuse 
din pâmintul semănat cu griu ți udat cu 

lacrimile mamelor 
ai căror băieți plecaseră la oaste 
era o nepotrivire a semnelor cu chip de om 
din care se deslânțuise Cuvintul 
ți stătea un oraș peste alt oraș.
perechi de îndrăgostiți treceau ți mai sus 

ți mai jos 
cugetind la fel dar dăruindu-ți alte flori 
ți întemeind intilniri la alte ore fixe 
acolo unde casele se pierdeau printre 

mlaștini 
bălțile treceau călare pe sălcii 
și mirosul de ismă din hainele lui Pistis 
suna ca o balustradă la scările unui bloc de 

provincie
2.

Căci tatăl lui Pistis a plecat 
intr-o zi cu oamenii ți cu femeia lui din oraș 
ți a străpuns cu un ac ți cu sfoară 
cerul la orizont 
apoi □ tras de capetele intimplărilor fericite 
pină s-a făcut cort peste creștetul capului lui 
aici a inceput sărutul să devină ceva rușinos 
ți timid ca un copil nevinovat 
ca să stea in picioare in mijlocul unei seri 
in semn mare de piatră de fiu 
fiul purta in ochi lucire de lamă de cuțit 
deasupra pietrei seci ginditoare la 
angelica intilnire de la ulciorul aruncat 
in cea mai adincă prăpastie a deșertului 
care mă bintuie ca o furtună la miezul 

nopții 
tuiburind felinarele publice din somnul meritat 

după o zi de odihnă 
in timp ce creierul mingiie răbdarea pe 

cocpsă 
ți după ce declară ca de bună voie și 

nesilit de nimeni 
vine să locuiască in Roș 
trece pe sub tunelul de flori ca să i se cinte 

la multi ani

dar Cuvintul se mai aprinde uneori 
și scinteile căzute ard miriștea in jurul 

orașului 
atunci Ryr mătură din toate inimile 
gunoaiele care se string fără vrere in ograda 

fiecărui țăran gospodar 
ca la trecerea existenței pe cercul lui 

Diegesis 
să nu se intimple greutăți ți răniri 
iar eu in bocanci să nu țin buturugi 
peste care au trecut chingile veacurilor 
să nu fie ispitit Lithos să le fie chip 
că au înavuțit cu sentimente pe Porneia 
ți-a existat Har cu păduri ți peșteri

in trup s-au zbătut temelia și acoperișul 
odăii in care Eros stătea ca sâ-l bată 
ca pe o plajă soarele și valurile 
despre care credea că sint călătoriile lui 
dar acoperișul s-a făcut temelie ți temelia 
plină de umezeală ți mușchi a stat pe 

culmile zidurilor 
fiul tatălui lui Pistis în cercul lui Diegesis 
a ințeJpt^i>,*a  născut din ilari 
teama și fuga două gemene
in rore-ți-a frint zborul o rață sălbatică 
acolo tilcuirea ființei mele pe limba voastră 
a fost ca 0 întoarcere de la piață cu coșul 

plin 
de fructe din care mama făcea licori pentru 

tata

’•
Toate fructele ascund !n ele un mormint 
ți 'iecare mormint s ca o casă plină de copii 
era insă n cercul 'ui Diegesis
o, casă de care stătea rezemată totdeauna 

o scară 
pe acolo coborau toate visele in mintea 
trintită ca o turtă țărănească pe piatră 
înainte să fie frintă de miinile plugarului 

ostenit 
untdelemnul căzut printre fărămituri 
nu putea să mai fie spălat răminind ca o 

pată 
ți rind ciorile începeau iarna să țipe 
P'oseuhoma iți aducea acolo prizonierii 
in timp ce zeii pămintului se furișau printre 

rădăcini 
să vadă cum mi se zbate singele in inimă 
ca o limbă de clopot 
ți orașul mă traversează intrigos ca o fotă 

bătrină 
nu mai încape nici o îndoială că Peripatos 
iți face coliere din trupuri
ți toate ierburile din jurul stadioanelor pe 

care aleargă memoria 
ascund un mormint ți o înșelare exilată in 

carne și oase

cind se făcea noapte ți oboseala fugărea o 
foame cumplita

prin fiecare celulă a ființei
veneau fetele de la oraț împreună cu 

muncitorii de la combinat
și-ți întilneau preocupările sub o piatră 
ca un ochi de apă 
întrebarea s-a coborit ca o ciutură răsco- 

lindu-l pe Adama 
cu sentimente de amor și propunere de 

zăbovire in veac 
dar a trebuit înșelare pe înșelare să călă

rească o tinerețe 
ți iubirea dinții să ucidă pe Eros in patul 
primei iubite pe o vreme cețoasă 
cind in curtea bisericii stătea spinzurat un 

nebun 
atunci cu traznet căzu rațiunea 
rădăcinile răminind în pămint și crengile 

doborite 
ca o barbă încurcată pe obrazul terei 
despărțite cutreierau ființa ca un soroc 

femeiesc
4.

Și s-a lovit cercul de cărămizile unui zid de 
cetate 

apoi □ căzut într-o mlaștină ca o roată de 
car 

au fost biciuiți caii ți văzind lucrul acesta 
mama a vrut să fiu fată 
dar cu tot darul moașelor am rămas băiat 
ți mama m-a iubit 
seară de seară aburul ieșea din pieptul lui 

tata 
ți umezea tavanul spre necazul mamei 
care vedea cum se mucegăiesc pereții 
cind se deschidea fereastra cunoștințele pe 

care Ezerqonegdo 
le văzuse cindva in depărtare 
amintind că necunoștința stă ca un orb la 

colț 
ți cere de milă celor care intră in băcănia 
din cărămidă înverzită de ploile interminabile 

1 de provincie
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Memoria
și fețele timpului

După volumele Cultură 
si istorie și Țări mul unde 
nu ajungi niciodată, o 
nouă carte a lui Valeriu 
Râpeanu*  se naște din pa
siunea pentru universul 
culturii, pentru confluen
țele dintre cultură și isto
rie și pentru interferen
țele intre ipostazele fru
mosului. Demersul prin
cipal vizează identifica
rea permanențelor, prin- 
tr-o pledoarie pentru „în
scrierea in fluxul existen
ței noastre spirituale a 
tuturor expresiilor supe

rioare ale culturii române din trecut". Atitudi
nea eseistului este de valorificare a tradiției, cu 
o nuanțată înțelegere a complexității fenome
nului cultural și a mentalității fiecărei etape 
istorice, prin disocieri și comparații, prin alter
nanța adecvată a perspectivei globale cu deta
lierea semnificațiilor deosebite. Secțiunea Pa
gini de istorie culturală românească debutează 
cu un foarte interesant eseu despre Orașul și 
cultura română modernă, cu subtile observații 
privind dinamica formelor și a mentalităților, 
precum și interferențele între sfera socialului și 
a esteticului, ce restituie atmosfera culturală de 
înnoire ce se manifestă la începutul secolului 
al XlX-lea, cu modernizarea instituțiilor și a 
limbii, a culturii naționale și a spiritului pu
blic. în configurația epocii, „funcția culturală a 
orașului românesc (...) a fost realizarea sintezei 
între mijloacele moderne de creare și propagare 
a culturii aparținînd structurilor apusene și fon- 
dul^ ancestral, substratul nealterat al gindirii și 
sensibilității naționale". Cultura română, arată 
eseistul „a cunoscut marile sale ore prin păs
trarea unui echilibru intre modem și tradițio
nal1. Alte două fine și pătrunzătoare analize ale
fenomenului cultural românesc, cu multiplele 
sale aspecte specifice și cu dinamica sa aparte, 
sint Sărbătoarea orientală și atracțiile fastului 
apusean. Metamorfozele barocului autohton și 
Revelații și nostalgiile clasicismului. Cel dinții 
descrie și analizează contextul începuturilor tea
trului românesc, prin raportare la „felul in care 
societatea românească a conceput și a trăit săr
bătoarea în forma ei cea mai tipică pentru ba
roc : reprezentația teatrală". Eseistul compară 
fenomenele, cu o atenție specială pentru diso
cierea între forma exterioară și substanța cul
turală și explică de ce „țăranul a fo6t eroul ce
lor mai reprezentative romane românești, pei
sajul rural, mediul cel mai fertil al poeziei, mu
zica populară o matcă de permanentă reînnoire" 
dar cu toate acestea teatrul no6tru nu se reven
dică dintr-o tradiție țărănească.

Valeriu Râpeanu este un eseist cu o vastă 
perspectivă asupra istoriei culturii, care ii per
mite să observe direcțiile esențiale, mutaț-.'- 
interferențele, cauzele, să stabilească cele mai 
subtile corelații între acestea Conștiință impli
cată in problematica universului culturii, auto
rul acestui volum iși precizează atitudinea in 
ultima secțiune prin eseuri remarcabile (Calt.râ 
și literatură, Istoria —. formă de angajare mo
rală, Cultivarea limbii române și a istoriei na
ționale. Un corpus al istoriografiei române și a 
istoriei naționale).

Intelectual pasionat de frumog, autorul volu
mului Memoria și fețele timpului consacră două 
secțiuni ale cărții unor erudiți contemporani 
(Șet-ban Cioculescu, Al. Rosetti, Petru Comar- 
nescu ș.a.), unor scriitori, ziariști și artiști (H. 
Catargi, Dumitru Ghiațâ, Marius Bunescu, Va
lentin Gheorghiu, Ion Voicu, Gbeorgbe Zamfir), 
precum și unor scriitori și artiști străini.

în această secțiune comentariul intelectual este 
asociat cu latura memorialistică și cu impresia 
directă, ce restituie atmosfera in care evoluează 
fiecare personalitate, emoția intilnirii, climatul 
cultural, dar și chipul artistului văzut de aproa
pe. Se aduce un elogiu implicit demnității cre
atorului. atitudinii superioare, asumării destinu
lui de excepție. Privilegiul lui Valeriu Râpeanu 
de a fi cunoscut și comunicat cu personalități 
uneori — prin forța împrejurărilor — puțin ac
cesibile, se convertește in valoroase mărturii.

Două eseuri de o remarcabilă ținută sint con
sacrate lui George Enescu și Cellei Delavranoea, 
cu observații dintre cele mai interesante privind 
destinul uman și cel exemplar, despre operă și 
personalitate, șl cu o expresivă subliniere a sen
surilor perene ale aspirațiilor și împlinirilor ar
tistice.

Studiile, eseurile, profilurile și luările de ati
tudine pe care le reunește acest volum (ca și 
precedentele de altfel) comunică o fericită ex
periență a ipostazelor culturii — prin opere, 
creatori sau interpreți — o viziune deschisă, 
modernă dar cu substrat in tradiție, precum și 
o nealterată bucurie a frumosului, o atitudine 
europeană lipsită de orice complex, născută din 
încrederea în valorile naționale.

Sultana Craia
•) Valeriu Râpeanu : „Memoria și fețele 

timpului", Editura „Cartea Românească", 1984.

«Autocunoaștere 
și creație»

aplicat artistului sau

O lucrare de psiholo
gie ? Da, poate fi intere
santă, utilă, binevenită 
etc... Dar ce poate spune 
ea unui artist, creator sau 
critic 7 Răspunsul la o a- 
semenea întrebare il poa
te oferi cartea lui Vale
riu Ceaușu, „Autocunoaș
tere 
gur, 
mai 
nou, 
este 
crare 
strict artei, nu este deci 
un studiu de psihologie 

____  ________ publicului său. Și atunci, 
cu atit mai mult, ce interes poate avea ea 7 Este 
o cercetare de strictă specialitate, și tocmai acest 
lucru mă atrage, deoarece am impresia că stu
diile de psihologia artei au privit eul artistului 
într-un mod, parcă, prea subiectiv. Adică, pen
tru a fi mai clar, ele au purtat povara imaginii 
tradiționale despre artist, iar demersul lui, strict 
psihologic, a fost deviat de „mitul" artistului, de 
imaginea ideală pe care acesta și apoi colecti
vitatea a făurit-o despre sine. Vorbind undeva 
despre artă, autorul remarcă sec : „După păre
rea noastră, din unghiul la care ne-am referit, 
arta exercită o dublă funcție : intîi, ca expresie 
a sinelui colectiv și apoi ca ilustrare despre sine 
a creatorului individual. Prima modalitate este 
ilustrată prin personajul-erou caracteristic fie
cărei epoci (...). Un exemplu frapant 11 consti
tuie eroul basmului popular. Acesta a sintetizat 
totdeauna și oriunde virtuțile (autoatribuite) ale 
membrilor colectivității, alcătuind ceea ce am 
putea numi azi „autoportretul robot", nu numai 
moral, ci chiar fizic al tipului reprezentativ pen
tru o anumită populație și cultură" (p. 167). Cît 
despre imaginea despre sine a autorului, 
V. Ceaușu observă, cu aceeași distanță obiectivă, 
cu aceeași detașare față de fetișurile criticii li
terare (detașare și obiectivitate care dau nu nu
mai valoare științifică, ci și farmecul pentru 
omul de litere ale acestui studiu de psihologie), 
„...creația artistică individuală răspunde unei 
nevoi acute de verificare, e transpunere In ac
tual a unor insușiri potențial-pre supuse. Prin 
intermediul creației este pus in acțiune intreg 
mecanismul prin care individul tinde la clștiga- 
rea unor semne servind atit autocunoașterli, cit 
și recunoașterii de către Ceilalți. Opera de artă 
este in același timp o oglindă, ce-i oferă mijlo
cul de a lua contact cu sine, dar și o fereastră, 
prin care se arată celor din jur. Vom spune de 
aceea că de o manieră mai mult sau mai puțin 
directă, prin opera de artă autorul exprimă in 
primul rind ceea ce știe — și este dispus să re
cunoască public despre sine". Desigur asemenea 
formulări nu infierbintă imaginația și nici nu 
gîdilă orgoliul cine știe cărui artist cu o „ima
gine despre sine", hiperbolizată. Studiul științific 
nu e făcut pentru a flata, ci pentru a dezvălui 
mecanismele ascunse ale vieții. în punctul in

și creație" *).  Desi- 
psihologia artei nu 
este de mult ceva 

inedit. Interesant 
faptul că această lu- 

nu este dedicată

F VIATA
L CĂRȚILOR J

care el ancorează este tocmai această zonă fier
binte, decisivă pentru crea-îe. a teiului in care 
fiecare om se vede pe sine, se evaluează. și se 
propune spre acceptare. Maw&ilw săi. Posedăm 
oare o imagine oblici: â. ■ ..? c. , re noi 7 Sint 
creatorii oameni cu “ despre sine de
ci t cei obi>»:ți 7 u ... t nu ! Studiul ne 
arată clar, obiectiv, r*  nu .-t ■ asta dintx*  șinele 
real și imaginea pr -p-tU !•- u& autor, că hi- 
peripostazierea euliu . ccc.stl'.u>e o garanție a 
creației (in parar.t-ir fte apua, *f  «teri acetw.ă 
cercetare, spre lectură, tuturor tinerilor ce bst, 
cu mai mult sau mfe putină easfăZĂ, l? îxwțpe 
literaturii, ca „med<a»n->-»: șl cu cu
rativă). în același carta*  iui V. Ceaușu
arată că nimeni nu poale avea o irr.t . ab
solut" obiectivă d--pre As*.  Nloodai*  an vor
bim despre noi a despre _r.a înșine-,
așa cum am vrea fia 0a ochu aoMri M ia m 
celorlalți) ■*  ae feacrte «fecttv pe
sine, ci o anumită dspre Mae — am
plificată, suprs&lMatâ ix> care doreote *â  H» 
identificat de către cai jzr“ îp. 13®. & pare 
deci că stă in t-jooiua "c.a-râ M ne rfiriâm 
nu așa cum « -m» v'.sâm lâ tm. Este
un lucru rău, «■ feftctaafe a omului î Rtoșeinsul 
psihologului, Mrar,nib:i au viz»4ar-u)tn mo
ralistului, satî : „părerea Maaat< des
pre sine de care este jTspregncv'" icoar.nea 
proprie, comssîuie o «ediție a
vieții omului, a - lui nu ti
adesea cb.-ar txolcgsre. rastru a trai, ooul -u 
nevoie să erra^i țn po«ic-.Iitâple sale de scțiițr;-. 
șă se afle in acord cv sine, să nsztdfcrte ș-târnA 
față de CCC 85—Se rejerx ass'e; un me
canism ’■•sanirie tie echilibru de punere in acord 
cu lumea, de ettalra-e a energiilor latente A 
crede ia rine ■' însemna a crede in mai mul: 
decit poli, și >-ți acorda deci o a pu
tea »r~ Eîiii. L '*  rin lucru la care mentă sâ 
— Htâ~ Caries l^ț V. Ceaușu este, dincolo de 
cuai:.'.irtoî științific propnu-zis. o asemenea 
sor*â  d*  rr>rdiî.rție. Un studiu despre or. are in- 
toidssmni "--.1 de spus armenilor. Un studiu 
dr..-r— Imaginea noastră despre noi. are deci 
fo*rSs<  multe de spus cnor ce aderă îs dictonul 
,. -nnnaște-te pe tine însuți" re la o normă fun
damental*  a existenței umane depline.

Mihai Coman
•) Valerin Ceaușu : „Ant«c^naațtere și crea

ție", Editura Militari, 1M3.

VLADIMIR 
CIOCOV :

Neliniști 
albe

Pledoarie pentru 
o nouă perspectivă lirică

Cu exact două decenii 
ii i'r-rA fin 1964; apărea 
ir. hmba română (ia tra- 
cucerea elegznt-discmsă a 
lui Tudor Sâiinescw pri- 
••— culegere din versurile 
poarjfej ce bîjâbâ sirbâ 
VțnMtmir Ciocov, •) cu- 
ixacut animator al vieții 
cultural-artistice a mim - 
ritMii sirbe din Banat și 
redactor-șef al revistei 
Novi Jivot, devenită mai 
apoi Knijevnie Jivot.

La distanțe rezonabile 
in timp, au urmat alte 
dciuă Seît-du t tprezenta- 

tive in limba raesAal, -:-.t referim is. vo
lumele : Poemele <aada.it ș? Vetiaiști albe, 
cuprrezind versuri dm noile vo’-omo sn JumLa 
Sir bă, publicate d»pă 19M — șeiecUi care
întregesc inâsgmea -teare lirica !ia Vladmur 
Ciocov. Astfel, rel de-al douea v-lvrn :n 
limba română țapărut in tr-£ rereî poeb-ily. 
Anghel DumbrSvespyj —eitide setecihi J o rete 
cinci volume In lin>b=- sirtă firele .ntr*  
și 1970. Volumul ber.'ji:de un studiu intro
ductiv ce se vroia exhbw-i se=rm»t de către 
criticul și eseistul Andrei A. Ld.u,-?. Unele matre 
opiniile criticului meriti. — după ooissta mea — 
a fi amendate și reconsi ferate, intrucit ele nu 
mai corespund decît parțial, ilmd de
operă. în acest «ns, afirmația arescuiz că «ers 
lui Vladimir Ciocov s-ar carauierăsâ peintr-o to
nalitate „depresivă fundamenUiă” el se pare 
riscantă chiar pentru etapa la care acesta sv. re
feră. Există intr-adevăr irf pcert» iui »ocov 
note de tristețe, de me!snre.!:e șt dar
niciodată acestea nu aung limitele depress vi ta
ții^ După ipinia mea, Vsadirrur CPxș>v iste c 
personalitate lirică echilibrată, cm iacilwus vi
talist-euforice, nimbate de trist**»  r r-y-îgu 
stenice generate de situația «ma>U<? in și
istorie, interceptate prin șe.'«eT=—ului
cu raționalul intr-o unitate dialectică. sa
nu se află decît incidental și pa-^ger .b conste
lația tristeții depresive. Incabrt&--u-se tradiției 
poetologice s'.rbești. poezia lui <3-?<ov i*.  trage 
sevele din viață, din natură ți din toiciar. poc. d 
fiind intr-adevăr „un naiv, in sen» sci’j-enan", 
la care precumpănește inspirați dir^ciă, prin 
contactul firesc cu realitățile naturale, petntr-o 
contopire totală cu lumea și viață ce palpită fre
netic in jurul său. Am puts*  spun*.  tâ:-ă te.sm.- 
de a greși — că Vladimir Ciocov e»ie rapsod 
al devenirii intru ființa, in sensul pe care 
C. Noica il dă acestei sinLajsee. în poezii sa, de 
la începuturi și pină azi se implicat? spe
ranța spre mai bine, tendința spre excelsior, as
pirația spre valorile perene ale existenței și ale 
artei... Ca și la Nichita Stănex-u șs Marin So- 
rescu există in poezia iui Vladimir Ciocov o 
continuă și neistovită aspirație spre verticalita
tea spiritului, o sete de completudine etică une
ori exprimată sentențios, alteori parabolic, viața 
fiind — in ultimă instanță — neîntreruptă bucu
rie a ființării marcată de repere existențiale si- 
gufe care-i înlesnesc drumul spre „ostrovul feri- 
cirii"—

De la primele sale Începuturi lirice pină in 
pragul maturității artistice, marcat de K_s de-a 
treia culegere in limba rowâr.ă (Neliniști albe), 
Vladimir Ciocov a răms*  evrsecvent adept (și 
acest lucru este semnificativ pentru evoluția și 
destinul său literar) al unei judemonoiogi: ale 
cărei coordonate se sprijină pe idealul elen al 
kalokagathiei (îmbinarea binelui cu frurr>v<sul). 
în această ordine de idei, putem afirma că poe
zia lui Vladimir Ciocov exclude ab inițio posi
bilitatea unor iremediabile prăbușiri morale, a 
unor eșecuri ireversibile, lipsa unei perspective 
luminoase, viața apărtndu-i subordonată unei 
rațiuni călăuzitoare, deventirea dialectică Inre- 
gistrind „fluxuri și refluxuri", (corei 1 rieorsi — 
cum le denumea Vico), cișliguri și pierderi, cu 
despărțiri nostalgice și reveniri duioase pe un 
alt punct al spiralei dialectice—

Caracteristic poeziei lui Vladimir Ciocov este 
și cenzurarea lucidă a unui anume orgoliu luci- 
feric, care situează creația și pe artistul creator 
deasupra timpului. Spre deosebire de alți con
frați, Vladimir Ciocov este mai degrabă un pas- 
calian, care asociază destinul omului cu cel al 
trestiei ginditoare („un roșeau pensant"), aso- 
ciindu-ți propriul destin cu cel al „frunzei ce 
meditează" asupra condiției omului și a trecerii 
timpului, imbinind pe tot parcursul evoluției 
sale cunoașterea rațională („rațiunea mi-e în
demn" — ni se confesează poetul) cu cea empi
rică — ambele retopindu-se, in procesul creației, 
in cunoaștere emoțională...

De o mare tensiune lirică, de o incontestabilă 
frumusețe a sentimentului, opera poetică de pină 
acum a lui Vladimir Ciocov se remarcă in pri
mul rind prin proiectarea unui fior autentic de 
trăire a valorilor vieții, sub semnul stenic al 
bucuriei completudinare. Volumele și poeziile 
apărute in ultimul timp, numeroasele traduceri 
publicate prin reviste ca România literară, Lu
ceafărul, Steaua sau Orizont impun alcătuirea 
unei noi selecții lirice in limba română (Al. An- 

drițoiu și-a asumat — după cite știm — această 
nobilă sarcină), cele trei anterioare fiind depă
șite și demult epuizate. Aceasta cu atit mai mult 
cu cit Vladimir Ciocov s-a impus in contextul 
atit al minorității sirbe, cit ți al literaturii ro
mâne, ca o prezență de necontestat prin opera 
proprie, dar și prin activitatea sa netrudită de 
popularizare a valorilor românești în limba 
sirbâ, dintre care cea mai Însemnată este tradu
cerea lui Arghezi care i-a bucurat de aprecieri 
unanime...

Meditație asupra rosturilor omului in contex
tul devenirii universale (cosmice și istorice), cul- 
tivînd deliberat valorile euforice ale vieții și ale 
i.; : puezla lui Vladimir Ciocov se impune a ti
vai rificată pe pian național intr-una din colec
țiile prestigioase ale editurilor noastre.

Simion Bărbulescu
•) Vladimir Clacov ; „Neliniști albe".

«Rămășagul»
Cartea lui Ion Lazu *)  e 

3 parabolă. Rămășagul 
semnifică șansa noastră 
a fiecăruia, căci in viața 
oricărui om există, sau 
ar trebui, o faptă care 
sintetizează întreaga sa 
existență.

Acțiunea se petrece in
tr-un sat din Oltenia, in
tr-o duminică, la con
fluenta moșiei boierului 
Grozea cu pâminturile 
obenilor. denumire gene
rică a locuitorilor satu
lui respectiv. Moșul obe- 
nilor. protagonistul căr

ții, cu ceva „m»i puiandru decit taica Noe", 11 
provoacă pe Grozea. spaima ținutului, care pri
mise moșie intinsă de la Vodă, pentru fap
tele îsie de vitejie pe timpurile de bătaie, la 
trei pariuri, dintre care ultimul este șl accep
tat : femeile, trinta ți un rămășag constind în 
aorec ca boierul să-i dea o fișie atit de lată 
din moșia lui cit va C acesta in stare să Înain
teze ru un sac de pămînt avind propria lui 
gre-utate pe dealul de la marginea moșiei.

Expssewl din prima parte a cărții e puțin 
diluat. Boierul Grozea se duce intr-o duminică 
dimmaațj să-și inspecteze moșia ți pădurile, de 
unde sătenii furau lemne de foc. Formația sa 
de geoiog îl ram joacă feste autorului, punîn- 
cu-1 in pericolul de-a aluneca pe panta unor 
dtaerieri pre= migăloase ți a unor considerații 
făr^ semnificație și adinei me. Totuși, această 
parte iși are rațiunea ei. nu doar pentru că ne 
introduce in atn»sferă, dar și prin aceea că ne 
edifică asupra firii ingimfate și egoiste a celui 
de al doilea protagonist, precum și prin aceea 
că ne pune in temă, relevindu-ne conflictele 
străvechi, de natură istorică ți socială ce exis
tau intre reprezentanții celor două clase.

După ce împușcă un viezure, boierul nime
rește peste un grup al obenilor, o familie nu
meroasă a moșului, compusă din copiii ți ne
poții acestuia, care fierbeau țuică de prune Ia 
un cazan instalat chiar in apropierea moșiei. 
Deci, atmosferă firească de rămășag.

Grozea, plin de încredere In sine, doar omo- 
rise atiția oameni pe timpurile de luptă pen
tru moșia lui. după ce Ii moralizează pe săteni, 
pentru că aceștia nu ii urmaseră exemplul, 

rămăsațul chiar cu solicitudine ți ne
răbdare. ca să-și ridă de bietul moșneag.

Aceasta este Întreaga schemă epică a cărții 
căci zrcuțul moșneagului nu se termină decît 
odsîi cu moartea scestuia, dar nu in primul 
Pisc, pină unde il rugaseră copiii ți nepoții șă 
poarte sacul, ci tocmai peste al treilea deal, in 
Vait*  cu Apă, ,ja loc cu verdeață, unde ne-o 
fi mai twse".

Faptul că rămășagul a fost marea realizare a 
vieții Moșului este explicat pe parcursul celor 
peste o sută de pagini cit acesta, asemeni Unui 
Sisif modern, iți deapănă amintirile și iși re
memorează toate faptele mai importante ale 
vieții conform teoriei după care viața omului 
s-ar derula înainte de moarte sau chiar în clipa 
acesteia. Ce altceva e chinul la care bătrînul 
personaj se supune de bunăvoie pentru a-și 
mintui urmașii. lăsindu-le o bună moștenire, 
decit o a doua golgotă 7 Un rămășag în care 
unul pierde ceea ce a clștigat de la alții, dar 
nu ca sâ păstreze pentru sine, ci doar ca să 
transmită mai departe, urmașilor, — un rămă
șag in care tiștigătoru^iu ia nimic, iar pier- 
dantul tiștigă experiența și înțelepciune. Căci 
care poate fi rostul viezurelui ucis decit acela 
de a sugera existenta pentru boier a unui pe
ricol cu mult mai mare decit pierderea chiar $1 
a întregii sale moșii 7

Cartea e o parabolă cu toate ușile încuiate 
cu niște chei pe care cititorul le poate găsi 
numai prin contemplarea sensurilor multiple pe 
care orice faptă in aparență banală le poate 
avea ți-a căror procurare nu e posibilă deciț 
prin autodepășire. Această carte a lui Ion Lazu, 
care vine după două culegeri de schițe și po
vestiri ți după un roman — se constituie într-o 
reușită de bun augur, care ni-1 recomandă pe 
autor ca pe unul dintre prozatorii interesanți ai 
ultimului deceniu, ajuns la maturitate artistică. 
Ion Lazu a ciștigat prin „Rămășagul", pariul 
cu una dintre cele mai moderne modalități de-a 
race proză, reușind aproape deplin să se în
scrie ți cS ilustreze din interior această for
mulă esențializată, la fel de veche ți la fel de 
nouă ca lumea, care este parabola. Credem că 
el a depășit faza acumulărilor cantitative și că 
următoarea Iui carte, sau viitoarele cărți, va/vor 
aduce o ți mai mare conciziune și claritate.

Gavril Matei Albastru
*) Ion Lazu : „Rămășagul", Editura „Emi- 

mineseu", 1984.

Argumentele teatrului brăilean

rîndurile ce urmează nu se vor o cro
nică dramatică. Ele sint mai degrabă 
rodul unor succinte reflecții pe mar
ginea unei piese și a teatrului care a 

pus în scenă această operă. Cu alte cuvinte, ex
primarea unei anume stări de spirit care îm
presoară după ce s-a lăsat definitiv cortina. 
Totodată, rîndurile ce urmezaă se vor o modes
tă secțiune verticală in preocuparea unui colectiv 
artistic ce-și face din slujirea Înaltelor valori 
umane o datorie de onoare si credință. Ele sint 
sugerate de vizionarea spectacolului „Casa 
mare" de Ion Druță. la Teatrul dramatic „Maria 
Filotti" din Brăila. Trebuie precizat din capul 
locului că punerea in scenă a unei astfel de 
pieae. a acestei piese constituie o Întreprindere 
pe cit de temerară, pe atit de izbutită pentru 
trupa condusă de cunoscutul actor — și regizor 
— Constantin Codrescu. Se știe. Ion Druță — 
un autor nu îndeajuns cunoscut la noi — este 
un dramaturg plin de capcane. Aparent simplu, 
linear, te inșală ca fluviul liniștit la suprafață 
și tulburător in adîncime. ca monumentalitatea 
icebergului abia presimțită deasupra oceanului.

Stea de primă mărime a dramaturgiei sovie
tice contemporane. Ion Druță s-a născut într-o 
familie de țărani din R.S.S. Moldovenească (la 
3 septembrie 1928) urmînd inițial cursurile unei 
școli de tractoriști, dar absolvindu-le pe acelea 
de pădurari. Aceste medii transpar și in opera 
sa, dar mai ales universul satului tradițional 
moldovenesc cucerește pînă la fascinație. A 
debutat la vîrsta de 23 de ani cu povestirea

Virtuțile 
poemului în proză

AUREL RACI
'■MJSSOT D5 AS3

Cu o concepție plato
nică a artei ca aspirație 
integratoare și borgesia- 
nă a cărții ca autoreflecție 
a autorului. Aurel Rău •) 
se angajează într-un pro
iect pe cît de insolit 
în cariera sa, pe atît de 
interesant în finalitate, 
așa cum ne atestă cartea 
sa de proză scurtă „Oa
meni de aer" (Editura 
Cartea Românească, 1984). 
Aliajul de lirism (multe 
texte sint de fapt scurte 
poeme în proză, tran
scrieri de „viziuni", coș- 

mare. arte poetice), eseu (pe măsură ce se scrie, 
textul se reflectă in conștiința critică) și fină 
observație socială, emoționante evocări, umor, 
dramatizări — ingrediente clasice ale prozei — 
este controlat cu un fin simț estetic de un autor 
a cărui apropiere de o direcție postmodern*  
nu stă sub semnul eclectismului ori imitației, 
ci al sincretismului. Indiferent de gen, opera 
trebuie să aibă un ideal transcendent — să pri
vească blagian spre „marginea infinită sau su
perioară a marelui nepătruns, singurul la care 
merită să ne raportăm ca umbre ale eternului". 
Transferind prozei un imperativ și o finalitate 
poetice. Aurel Rău realizează cu ultimul său 
volum o experiență similară Micropoemelor : 
maximă concentrare, proiecție focalizată a unei 
singure scene, imagini, intimplâri, in vreme ce 
Înspre sens se deschid o multitudine de un
ghiuri iluminatoare. Despre „biografia" acestor 
proze citim in cea intitulată „Stinca șoimilor" 
următoarele : „Ziua lucram ce se nimerea... dar 
noaptea, cind nu venea somnul, mă furișam la 
masă și turnam dintr-o răsuflare, fără a fi fost 
pregătit, una din aceste proze. Nici trucurile 
marilor nuvelițti de odinioară, despre care unii 
au scăpat cuvint, nici abilitățile și truvaiurile 
contemporanilor, profesioniști ai epicii, descrip
tivi și sofisticați ca sâ pară subtili, ci o simplă 
ridicare de supapă".

Și. totuși, majoritatea acestor proze sint de
parte de acel „singur punct luminos din me
morie. ce nu mai păstrează nimic epic". Supra
punerea planurilor din „Primul vals" (un bal 
intr-o lume de tranzit, amestec de stingăcie și 
pretenție ridicolă, la egală distantă de hora 
sătească a lui Rebreanu și balul muncitoresc 
din Buzura, ce se constituie in fundalul unei 
idile pentru a-i sublinia sordidul), ori alter
narea acțiunii cu citatul, in ideea că realitatea 
urmează niște scenarii preexistente din „Ciini 
ciobănești", lasă clar să transpară elaborarea, 
meșteșugul unul prozator care nu scrie nici
decum „dintr-o suflare". Episoade istorice sau 
legendare 6int supuse unei „tratări" picturale. 
Doi copii uciși deoarece trec granița (spre 
Moldova sau Țara Românească, nu se specifi
că). urmărind caii rătăciți, sint proiectați în
tr-un -decor edenic, ce face ca arbitrarul hotar 
să pară și mai absurd. Tandemul osindit-jan- 
darm („Sâ nu furi !“) angajat in umilitorul, 
dezumanizantul spectacol, este rigidizat. în vre
me ce satele, casele capătă viață. Sintagma „de 
aer" traduce tocmai această bruscă suspendare
— din curgerea evenimentelor — și derularea 
In timp și sensul ficțiunii, iar pe de altă parte, 
ridicarea deasupra vieții diurne la prototipuri, 
la o oglindă spirituală în care se reflectă fe
nomenele si obiectele.

Diversitatea acestor proze privește atît pre
textele epice cit și modalitățile narative ori di
mensiunea : de la citeva rînduri la cîteva zeci 
de pagini. Unele au ca punct de plecare un 
fapt divers — misterioasa moarte a unui emi
grant în America, vizita la un prieten, prima 
idilă a unui adolescent, moartea subită a unui 
anonim pe stradă — altele, pretexte culturale, 
istorice. In sfirșit. o parte sint metaliteratură, 
pure arabescuri ale fanteziei, ingenioase, dar 
subțiate prin alegorizare. Așa este, de pildă, 
„Fișcă", subintitulată „Scenariu pentru un tea
tru de marionete", care forțează o asociație in
tre ideea de trinitate ți tridimensionalitatea 
cărții. Spațiul protector al cărții — un turn, un 
cuib, o Casă usheriană, solidară cu spiritul ce-o 
locuiește, un pod, o insulă, un vas de ceramică
— este adesea invocat în sprijinul unei poetici 
estetizante. Opera Iși conține sensurile, intra
ductibile in alt limbaj, privește în sine și nu are 
altă finalitate in afara sa. Spre deosebire de 
alți prozatori care enunțînd asemenea idei se 
ți consideră asimilați unei direcții textualiste, 
Aurel Rău le ilustrează. Nici o tendință reto
rică sau de explicitare in aceste proze rotunde, 
pline de fantezie și rigoare, al căror sens nu 
ni se relevă niciodată în totalitate. Uneori, nici 
măcar ca situație epică, de parcă nu faptele, ci 
o metafizică a lor ar fi scopul respectivei nara
țiuni. O savantă tehnică a colajului dezvăluie și 
in același timp obscurizeazâ, amină informația, 
o trunchează. Stilul e voit „înstrăinat", prin 
deformări fonetice și prin libertăți semantice 
permise pină acum doar poeziei. Alegînd situa
ții epice prin ele însele simbolice. Aurel Rău 
iși reconfirmă opțiunea pentru un univers ar
tistic stilizat, formal, antimimetic.

Cu toate acestea, autorul este un admirabil 
povestitor. I se potrivește stilul indirect liber, 
reproducind, într-o întîlnire cu diavolul, uimi
rea naivă a unui țăran șl coloratura locală, dar 
și dicția poetică, patosul unul mesianism tran
silvan („Elevul Bacea") dar și ironia subtextua- 
lă, autoironia, stilul ambiguu și șăgalnic. Voca
bularul său este extrem de bogat : fraza poate 
servi ca ilustrare unui lexicon botanic, ornito
logic ori de regionalisme. Tehnica digresiunii 
(cu atributive ale atrfbutivelor) creează impre
sia unei fraze scăpată controlului logicii stricte, 
alergînd spre împlinirea unui destin inevitabil, 
precum mitica apă a „Hitașului", delimitind 
un spațiu de umanitate. Proza astfel intitulată, 
poate cea mai frumoasă a volumului, se des
fășoară pe mai multe planuri, de la concretețea 
halucinantă a inventarului gospodăresc, a obi
ceiurilor, a ocupațiilor vieții sătești, cu fireștile 
dispute (ca într-o veritabilă Descriptio Transil- 
vaniae) la proiecția cosmică, realizind acel visat 
„simbol etnic și cosmic", o matrice a unei uma
nități arhetipale, trăind la intersecția marii tre
ceri cu scurtul „timp omenesc".

Cartea se închide simetric. Dacă începutul el 
problematizează dialectica autor/operă, transfigu
rarea, oglindirea realului, servîndu-se de mitul 
lui Narcis (autoreflectarea Implică și reflecția 
zonei de generalitate din fiecare individ), sfîr- 
țitul e scris din perspectiva operei, ficțiunii.

Problema vieții', după care îi apar : La noi in 
sat (1952) Poveste de dragoste (1954) Frunze de 
dor (1955) Casa mare (teatru, 1959) Balade din 
cimpie (1962), Povara bunătății noastre (teatru, 
1974) Arome de gutui (1975), Sfînta Sfintelor 
(teatru. 1976). în anul 1966. Ion Druță a fost 
încununat cu premiul de stat republican. Piesele 
sale sint jucate cu succes la Chișinău, ca și la 
Moscova sau la Paris.

•Ziceam că este un autor plin de capcane nu 
atit la întorsături semantice, cit mai ales la 
subtilități stilistice. Satul său, satul din „Casa 
mare" este unul tradițional, dar nu unul folcloric 
— in sensul decorativ al cuvîntului. De aceea, o 
primă remarcă în ceea ce privește regia acestui 
spectacol de aici pornește : grija (spre lauda 
regizorului Gheorghe Miletineanu) de a se feri 
de excese etnografice. Desigur, o anume doză 
de convențional in scenografie este acceptată ; 
mai exact spus, o convenție scenică ; altfel nici 
nu se putea. Dar regizorul Miletineanu izbu
tește să ne facă părtași la povestea unei iubiri 
imposibile, intr-o lume care trăiește după o da
tină veche. în care ordinea morală este legea 
firii și a lucrurilor. în același timp 
multe părți din piesă trebuie „văzute" 
șl înțelese și în pian metaforic. da
torită modului particular de receptare 
poetică a realității de către autor. Așa că pe 
regizor l-a pindit permanent această capcană : 
capacitatea de a fi un fin și riguros analist al 
mecanismelor psihologice ale piesei, dar șl pu
terea de a transmite această viziune poetică. Aș 

declarind povestea „definitiv închisă". Opera se 
întoarce spre realitate numai pentru a se Închi
de, delimitind specificitatea fiecăruia din cele 
două universuri — real și artistic.

Cu un desen precis, ferm conturate în cadrul 
lor narativ, dar tinzind mereu către o transcen- 
dere într-un spațiu cu semnificații universale 
și eterne, prozele lui Aurel Rău seamănă vesti
telor plăcuțe olandeze de altădată, cu scene mi
tologice. își va urma oare autorul vocația re
cent descoperită, clădind căminul unei și mai 
îndrăznețe aventuri epice 7

Maria-Ana Tupan
•) Aurel Rău : „Oameni de aur", Editura „Car

tea Românească", 1984.

Lumea 
pe îndelete

încă din titlu •) scriito
rul ne sugerează că inten
ționează să privească 
spectacolul, nu să il „joa
ce". Și Mihai Georgescu e 
consecvent. Nu se poate 
susține că ar avea, de 
pildă, vreo simpatie spe
cială, vreo preferință, 
măcar, pentru un perso- 
saj, o situație. Morala e 
implicită, scriitorul ne 
lasă să o descoperim dacă 
putem, dacă vrem, dacă 
nu, nu I De aici, cred, și 
structura oarecum ciudată 
a romanului, alcătuit șfli 

două părți, de fapt chiar două cărți, cu toate 
că a doua prelungește personajele din prima. 
Nu și pe cel principal, deoarece pur și simplu 
acesta se retrage. E vorba de proaspătul licen
țiat Gabriel Dancu, norocos (!) posesor al unui 
pașaport turistic pentru Italia. în drum, el se 
întîlnește cu un ansamblu folcloric expediat 
peste hotare ca produs artizanal, însărcinat să 
aducă premii, trofee cît mai multe. Bună parte 
din șederea în Italia Dancu și-o petrece alături 
de artiștii amatori. Perechea Arghir — Leni 
atrage dintru început atenția. Arghir, core
graful și responsabilul ansamblului, tipic de
magog, repugnă. El ține așa-zisul „jurnal de 
bord", menit, se înțelege, să constituie baza 
„raportului informativ", consideră fetele pro
prietatea lui, ține pașapoartele la el, sub cheie 
(nu cumva să...), în fine, plictisește lumea cu 
ședințe penibile și regulamente cazone. Arghir 
se consideră „om de încredere", în orice caz 
vrea să pozeze în „om de încredere". E, de
sigur, o manbvră bine executată, căci nimeni 
nu l-ar fi bănuit de contrariul. Totuși, din grup 
nu rămine decît el, Arghir, și Leni, metresă de 
conjunctură. După neplăcute tribulații, Dancu 
se reîntoarce în țară. Din acest moment lumea 
e văzută la propriu de la fereastră. Personajele 
cunoscute se mișcă în voie, fără participarea 
lui, fără implicare. Poate că aici e și un contra 
punct al construcției, intrucit nu Dancu îl in
teresează pe autor. El intră și dispare din text 
fără rol deosebit, de fapt fără nici un rol în 
declanșarea evenimentelor. Mai inspirat este 
autorul urmărind evoluția cuplului Arghir —- 
Leni și a grupului de Înstrăinați, grup eterogen, 
de altfel (Canarache, de pildă, pictor, benefi
ciază de un fel de bursă, se află legal in Italia, 
cu pașaport în regulă și cu drept de liberă cir
culație intre casa din țară și atelierul închiriat 
în străinătate). într-adevăr, pare a ni se spune, 
cine nu înseamnă nimic în țară sub aspect mo
ral, nu produce nici aiurea mai mult. Inițial 
beneficiind de o relativă bunăstare, cuplul cu
noaște curind fața mizerabilă a sărăciei. Totuși 
lui Arghir îi reușește o ciudată lovitură. înfiin
țarea bănoasei asociații „Popescu — Goiu", dar 
nu va beneficia de situație, mintea-i puțină 
părăsindu-1, iar fondurile fiind furate de răs» 
popitul Gherghișan, din ghetoul înstrăinaților. 
Leni. pe de altă parte, reușește, dacă ne putem 
exprima1 astfel, să pătrundă în lumea cea mai 
de jos. Insoțindu-se cu un fost actor, Bandula, 
om de talent îndoielnic, ajuns companion de 
dame trecute și frigide, dansatoarea pozează 
pentru diverse reclame (apogeul carierei „af- 
tistice", cum ii place lui Leni să se alinte), 
după care rostogolirea e bruscă și ajunge în 
paginile revistelor porno. în sfirșit, femeia Iși 
desăvîrșește cariera ucigîndu-1 pe Bandula. 
poate într-o foarte tardivă (deși Improba
bilă) înțelegere a lucrurilor. Scriitorul nu are 
nici milă și nici comprehensiune pentru per
sonaj. Ea e o înstrăinată încă din țară, de 
vreme ce aproape își abandonase fetița dintr-o 
căsătorie anterioară. Totuși, cu sau fără intenția 
expresă a autorului, eroii de genul Arghir, Leni, 
Bandula sînt, în felul lor, tipici pentru o lume 
ce nu e capabilă să vadă în anonimatul exis
tentei citadine modeme, de la noi și de aiurea, 
decît inconvenientele. Explicabil, dealtfel, căci 
oamenii aceștia nu au repere exacte de con
duită, iar accesul lor la un sistem înalt de re
ferințe este blocat de autentică lipsă de cul
tură. De aceea nici nu avem impresia de dra
mă, căci ascensiunea și decăderea lor e pe cît 
de previzibilă, pe atît de străină cugetelor in
capabile de conștientizarea propriei vieți. Mihai 
Georgescu știe să tragă concluziile corecte de 
pe urma stărilor de lucruri. Personajele pomeni
te există în funcție de împrejurări pe care nu 
le provoacă, deci nici nu le pot controla. Moi 
ca aluatul, ele devin forme după cum se ni

merește, haotic. Altfel stau lucrurile cu Gher
ghișan sau Cacavela, oameni înstrăinați, însă ei, 
în mod programatic, nu au morală. Pe ei toc
mai instrucția ii eliberează de orice referință 
superioară. Totuși, nu trebuie să tragem semnul 
egalității între primul și al doilea grup de per
sonaje. Fie și numai din pricină că responsa
bilitatea nu e aceeași pentru omul care nu știe, 
ca și pentru omul care știe și nu vren. Intere
sant că tocmai lor le reușește ceva in viață : 
Gherghișan fură fondurile asociației (și se îm
bogățește), iar Cacavela se însoară cu o olan
deză bogată (și se îmbogățește și el). De unde 
putem înțelege că există o solidaritate a tică
loșilor. Asupra acestei realități îmi pare că a- 
trage atenția Mihai Georgescu, și o face cu 
talent șl forță de pătrundere.

Viorel Știrbu
•) Mihai Georgescu : „Lumea de la fereastră", 

Editura ,.Cartea Românească4', București, 1983.

zice că pentru Gheorghe Miletineanu cele două 
însușiri sint caracteristice la rang de vocație. 
El a reușit să se ridice dincolo de perdeaua 
aparentă a cuvintelor. în cercul ideii și al su
gestiei. dezvăluindu-ne o lume care ne va ră
mine totdeauna alături de suflet. Totodată, 
spectacolul respiră acea monumentalitate, acea 
liniște, acel calm specific înaltelor rigori, per
manențelor umane.

în legătură cu limba folosită de Ion Druță 
— și înțeleasă cum nu se poate mai bine de 
Gheorghe Miletineanu — aș vrea doar să sub
liniez că ea, deși duce cu gîndul la „cronice 
bătrîne", rămîne un neasemuit „fagure de 
miere".

Despre interpreți, potriviți în această piesă 
ca liliacul in primăvară, cuvintele pot fi multe, 
și frumoase, și meritate. Dar pentru că spațiul 
restrins (al hîrtiei) este totuși o „problemă 
obiectivă", le trec aici, cu majuscule de inimă, 
numele — în ordinea distribuției : Marilena 
Negru, George Țoropoc, Luminița Dinulescu, 
Nicolae Țăranu, Gheorghe Boiangiu, Mircea 
Valentin. Rodica Mușețeanu. Gheorghe Moldo
van, Marin Benea, Duța Guruianu, Mariana Go- 
lula. Ana Cristi, Elena Aciu. Elena Patap.

Intr-o convorbire avută cu regizorul Gheorghe 
Miletineanu am reținut bucuria sa de a pune în 
scenă această piesă, frămintul și încordarea ce 
l-au stăpînit de-a lungul pregătirilor — soldate, 
cum spuneam, cu un succes incontestabil. Ac
torul Constantin Codrescu. regizor și director ai

Ion Andreiță
Continuare în pag. a 11 -a
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE 
A «MOIEI SCURTE» ROMANEȘTI

ION
CREANGĂ

II. Basmul fabulistic (1)

Se înțelege, cea din 
urma încercare a boieru
lui de a scăpa de insis
tentele năzdrăvanului co
coș aruncindu-1 in ..haz
naua cu bani", in spe
ranța că va înghiți multi 
galbeni și că astfel se va 
îneca, are aceeași urma
re : „Atunci cucoșul în
ghite cu lăcomie toți ba
nii și lasă toate lăzile 
pustii. Apoi iesă și de 
acolo, el știe cum și pe 
unde, se duce La fzre'.s-
tra boierului și iar în
cepe : Cucurigu! boieri 

mari, / Dați punguța cu doi bani !". Prin ur
mare. intruchipind ideea voinidei și a spiritu
lui de dreptate, „eroul" este mereu „ajutat" să 
iasă cu bine din situațiile de tot amenințătoare 
in care se află. Mai mult, chiar, aceleași ..for
țe" îl și răsplătesc cu fabuloasă generozitate, tn 
giganticul său pintece. cocoșul înmagazinează 
întreaga cireada și imensa cantitate de galbeni 
pe care le duce stăpinului său. La toate aces
tea se adaugă faptul de un haz enorm că întreg 
păsăretul din curtea boierului il urmează. Sce
na. in variantă esențializat basmică. este com
parabilă cu grotesc-fantasticele imagini dtn Intre 
cotețe a lui Ad. Macedonski. „Acum, după toate 
cele întîmplate, boierul, văzind că n-are ce-i 
mai fac^, î-azvirie punguța. Cucoșul o ia de jos 
cu 'bucurie, se duce in treaba lui și lasă pe 
boier în pace. Atunci toate paserile din ograda 
boierească, văzind voinicia cucoșului. s-au luat 
după dinsuL de ți se părea că-i o nuntă, și nu 
altăceva; iar boierul se uita galiș cum se duceau 
paserile și zise oftind :

— Ducă-se și cobe și tot, numai bine că am 
scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost 
aici T". •

Proiecția în enormul fabulos se află deci la 
loc de cinste ; cum se vede, chiar și păsările 
din curtea boierului au percepția fenomenului, 
fiind impresionate de el. La rîndul său. moș
neagul este literalmente copleșit de miraculoa
sa gigantizare a oropsitului cocoș :

„Moșneagul, cum aude glasul cucoșului. iesă 
afară cu bucurie ; și. cind iși aruncă ochii spre 
poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de 
spăriet! elefantul ți se părea purice pe lingă 
acest cucoș ; ș-apoi in urma lui veneau cirduri 
nenumărate de paseri, care mai de care mai 
frumoase, mai cucuiete și mai boghete. Moș- 
neagu, văzind pe cucoșul său așa de mare și 
de greoiu. și incunjurat de-a ti ta amar de galițe. 
i-a deschis poarta. Atunci cucoșul i-a zis :

— Stăpine, așterne un țol aici in mijlocul 
ogrăzii".

Luind seama la tipul de comunicare dintre 
personajele animaliere (cucoșul) și cele umane 
(boierul, moșneagul) ale povestirii, se poate to
tuși conchide că la acest nivel miraculosul are 
în esență rolul de potențare a demersului fabu- 
listic, lnscriindu-se in albia convențiilor ac
ceptate. Numai că nici in acest punct faptele 
nu dispun de o autonomie deplină. Structura 
miraculos-fabulistică a poveștii suferă citeva 
fisuri demne de toată atenția. Ne referim, anu
me, la statutul prin excelență ambiguu al boie
rului. Astfel, dacă moșneagul și baba aparțin in 
totul universului fabulistic al povestirii, acesta 
este înzestrat cu o tipologie in mare măsură 
extrinsecă universului in cauză. La drept vor
bind. boierul este un personaj de nuvelă realis
tă. De aceea, implicarea lui în trama miraculos- 
fabulistică se produce din exterior, adică prin 
accident fantastic ; ceea ce face ca intrggul său 
comportament să poarte pecetea unei revela
toare Inaderențe la convenția fabtilistică. faptul 
constituindu-se iu resort al bmvri'lcări." aces
tuia. Șist dec» tBccststcle a±=a •es'.s^t-iîe: ’-»»-- 
lațîi din zona miramzu>sului fav-.isin acsea 
a fantasticului. Neevind. •& spunem . f.IeL con
știința apartenenței la universul fabLil'tic. bci i- 
rul apar® merteu exctdat de ceie ce i se Iniîm- 
plă. Confruntarea sa cu cocoșul. în chiar punc
tul,de pie«are. beneficiază de determinări strict 
„normale”; realist-nuvelistice („— Mă: 1 is dă-te 
jos și vezi ce are cucoșul cei in piisc" — se 
adresează el pe tonul cel mai firesc . iritiuluii; 
pentru ca. după aceea, manlfnătind o stranie lip
să de înțelegere față de tabeio isprăvi ale 
cocoșului, să persiste in id«ca .un pared xaî 
bun simț realist că-i poate veni de hac năzdră
vanului adversar recurgînd fa s.lezii evident 
inadecvate statutului de ."s „.-.nrsnatural" 
(„— Mă! ia cucoșul ist obraznic și-I dă in fin- 
tina ceea” ; „— Mâl da’-al dracului cucoș 
i-aista! Ei las’ că ți-oiu da eu ție de cheltuială, 
măi cresutule si pintenatule!” etc.) N-t?..--;t in 
condiția sa de personaj căruia ii este inaccesi
bilă integrarea ccnșEîntâ in „jocui" miratul.jș, 
boierul manifestă o stare de perplexitate con
tinuă. Singura lui reacție, la acest niveL se re
levă în stări de mirare alarmantă („văzind 
aceasta, s-a mirat cumplit” ; „— Mal că mi-zm 
găsit beleaua cu dihania asta de cucoș. ri.se 
boierul cuprins de mirare"). In usimă instanță, 
cum s-a văzut, din punctul său de vedere, la 
mijloc nu poate fi decit ceva necurat („că nici 
lucru curat n-a fost aici!"). Din acaestă progra
matică ireconciliera intre logica realului (planul 
nuvelistic) și logica supraraelului (pianul mi- 
raculos-fabu’.istic) se naște ce favorizează
insinuarea procesului de contaminare fantastică 
a narațiunii.

încadrată, pe bună dreptate, de Lazăr Săi nea- 
nu —r in. al său Tablou sinoptic al clasificați unei 
folclorice — in categoria Povești etico-mitiee 
(psihologice), ciclul Mamei vitrege, tipul ..fata 
roabă în casă" sau. după clasificatia internațio
nală. tipul Holle, inspirat de povestea Doamna 
Hoile a fraților Grimm. Fata babei și fata moș
neagului propune o viziune asupra fabulosului 
de factură fabulistică mult mai lineară decit 
Punguța cu doi bani. Tragerea prototipului fol
cloric (Oviriiu Birlea identifică trei variante an
terioare prototipului crengist) pe făgașul realis- 
tico-nuvelistic vizează aproape in exclusivitate 
procesul, de „localizare", in sensul ..humuleșr.a- 
nismului”. la nivelul stilului in accepția atot
cuprinzătoare a noțiunii Farmecul indicibil al 
lecturii nu rezidă în eventualul coeficient de 
noutafe narativă, ci în rafinata savoare gnomico- 
stilistică a „zicerii” și in perfecțiunea absolută 
a compoziției. Aici se află fără îndoiala sursa 
tulburătorului fenomen de „domesticire" a ho- 
merismului predispus spre gigantism hiar și in 
împrejurările cind tace impact cu fabulosul de 
sorginte miraculoasă. Totul se derulează 
ca într-un ceremonial poetico-mitic împie
trit în imuabilitatea lui existențială 
Să reținem, astfel, formula variațiunilor 
pe aceeași temă a modului în care fata moș
neagului este rugată să se îngrijească de cățelușa 
bolnavă, de părul „frumos și înflorit, dai plin 
de omizi în toate părțile", de fintina „milita și 
părăsită” și de cuptorul nelipît. „mai-ma: să se 
risipească” : „— Fată frumoasă și harnică fie-ți 
milă de mine și mă îngrijește, că ti-oiu prinde 
și eu bine vreodată’" ; „— Fată frumoasă și 
harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că 
ți-oiu prinde și eu bine vreodată !“ : ..— Fată 
frumoasă și harnică, lipește-mă și ingrijește-mă. 
că ți-oiu prinde și eu bine vreodată1”. Sau să 
ne amintim incîntător-amuzantul chip în care 
fintina întîmnină. la întoarcere, pe fata moș
neagului („Și pe colacul fintmei erau două pa
hare de argint, cu care a băut la apă pină s-a 
răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a pornii 
înainte”) și, respectiv, pe fata babe: (..dar cind 
a vrut fata să puie mina pe pahar și să ieie 
apă. paharele pe loc s-au cufundat apa din 
fîntînă într-o clipi a secat, și fata de sete s-a 
usoat!")*  In fine, nici măcar intîlnirea fetei moș
neagului cu „copiii” din ograda sfintei Duminici 
nu beneficiază de un alt regim.- intîmplarea 
avind același curs, așa-zicind de fiecare zi (..Și, 
cind se uită fata, ce să vadă? Ograda se umplu
se și pădurea fojgăia de-o mulțime de balauri 
si de tot soiul de jivine mici si mari! însă, tare 
în credință și cu nădejdea lui Dumnezeu, fata 
nu se sperie ; și le ia pe cite una și le lă și le 
îngri’ește cit nu se poate mai bine”). Am putea 
spune că. detronat din gigantismul lui spectacu
lar. fantasticul se resoarbe acum în structurile 
re^list-fafailnase ale miticului, fascinant prin 
indestructibila lui alcătuire cotidian-cosmică.

Nicolae Ciobanu

0 istorie în imagini 
a literaturii române 
contemporane

Hristu Cândroieanu... „Printre p:eți* Constantin Bârbuceanu observă cum „Se ridică
ceața”

Victor Tulbure, loanichie Olteanu, Aurel Coraci, Ion Gheorghe, H. Zalis și Domokos Geza ascultă 
cu otentie cuvintui unui confrate /

CRONICA EDIȚIILOR

Studii de filologie (ii)
X —r -. prin—-rn ritat : „Femeia și-a

eovatj pe o masa, a umplut-o 
cj na necesară. La capătul din 

alhtr-î. cum stătea ea, a tur
na: peste făir.ă apă caldă, a pus alăuțelul aco
lo și apoi a inceput cu mina dreaptă să-1 strin- 

să-i st: iveescă. să-l mărunțească și să-l di
lueze in lichidul turnat. Operațiunea in alte 
părți se numește -plămădit». La un moment 
cat am intrebat-o ce face. Ea mi-a răspuns : 
— Morsoe ! Am repetat Întrebarea și a urmat 

• o explicație ad-hoc, arătindu-mi din nou cu 
mina operațiunea care era numită astfel.

O văzusem pe femeia aceasta de multe ori 
la ccrvata cu aluat, dar cuvintul nostru nu-1 fo
losise niciodată și nici soțul ei nu il cunoștea”.

Pare un citat dintr-o pagină de proză — nu ? 
dar crimpeiul acesta este luat din studiul lui 
George Giuglea. „Urmă de rotacism in verbul 
-morsoe», inf. -a morsoca» din Țara Moților” 
f’-’.setat in antologia Cuvinte românești și ro
manice” Editura științifică și enciclopedică, 
1933). Dar, in paranteză fie zis, ciți prozatori, 
altfel bine cotați de critica literară, știu să des
crie un proces precum cel al zămislirii pîinii 
celei de toate zilele ?).

George Giuglea s-a născut la un an după in
trarea marelui Domn al poeziei și spiritului 
românesc intru eternitate..., Mihai Eminescu 
(1B841 Fiu de oieri. Giuglea a călătorit cu ai săi 
pe plaiuri și cimpii, pe unde i-au minat înde
letnicirea străveche și-nainte de a judeca 
„limba veche și-nțeleaptâ“ a „rostuit” la 
strungă, minind, cite le avea atunci părinții și 
familia lui, mioarele la șiștar.

Desen de George Buțu

George Giuglea, născut la Satulung (lîngă 
Brașpv) și, după școlile de rigoare, a urmat 
Facultatea de litere și filosofic dir. București, 
unde i-a avut ca profesori, intre alții pe Titu 
Marorescu. Dimitrie Dnciu, Nicolae lorga, Pom- 
piliu Eliade, Simion Mehedinți. Lucrările lui 
împărtășesc și continuă de la toți aceștia o 
seamă de cunoștințe și metode pe care le va 
stringe, cu anii, in propria sa metodă de cer
cetare : deci cunoscător de filosofie, logică, is
torie, comparatistică, geografie. Să mai no
tăm că a iăcut cercetări in colaborarea cu ma
rele invățat și om de condei frumos, G. Vâl- 
san. Dar el s-a considerat și este pe drept ele
vul lui Ovid Densușianu. Din 1919 pînă la pen
sionare (1947) după cite deduc din niște „me
morii” nu la cerere a fost profesor la catedra 
de filologie romanică a Universității din Cluj, 
unde a povățuit serii întregi de studenți și cer
cetători. A fost membru al Astrei și membru 
corespondent al Academiei române. In 1959 în
cepe să-și piardă vederea, dar va continua, 
înconjurat de discipoli și în colaborare cu ei, să 
scrie și să publice pînă în anul morții (1967).

George Giuglea este cel mai de seamă teore
tician și practician român af metodei lingvis
tice care se cheamă „cuvinte și lucruri”, (me

todă ncagreată de lingviștii prea specializați...), 
dar printre ai cărei pionieri, dincolo de eițiva 
străini, se numără și Hașdeu (de altfel, socotit 
și el, de o parte dintre lingviști cam... fante
zist. Metoda cucerește însă — și este actuală ! 
— prin comprehensiunea unui mare număr de 
fapte aduse in discuție, care in anumite cazuri, 
bunăoară atunci cînd se pune problema stabili
rii urtor etimologii mai dificile, se dovedește 
singura, oricum o cale către adevăr. Căci e de 
la sine înțeles că luarea in considerație doar al 
unui aspect : cel al „evoluției” fonetice nu este 
suficient ; o rezultantă sau o probabilitate de 
adevăr, ca să folosim doi termeni din mate
matică se convine niai sigur cind sint luați in 
seamă o pluritate de factori. Dar asta presu
pune, vorba lui Moisil, și puțină „cultură ge
nerală” despre care marele matematician, in 
stilul său presărat cu paradoxe, spunea că nu 
știe ce este...

Antologia de care ne ocupăm este alcătuită 
de Florența Sădeanu ,'după cite imi dau seama, 
o elevă a profesorului) și este structurată pe 
trei compartimente : I. Lexic românesc — isto
ria limbii și etimologii ; II. Studii de romanis
tică comparată și III. Toponimie. „Cunoscător 
profund al limbii și culturii materiale a popo
rului -omân — zice educarea in ntroducere — 
George Giuglea a studiat cu dragoste și pasi
une lexicul legat de îndeletnicirile specifice 
acestuia, dedicindu-și ani .ntregi de muncă 
pentru a culege direct de la sursă material 
lingvistic, îndeosebi referitor la păstorit. Din 
păcate, o mare parte din acest material, de o 
rară bogăție, nu a putut fi încă publicat”, E 
într-adevăr păcat că atita știință dovedită prin 
lucrări manuscrise sau prin .ucrări nereeditate 
sau netraduse în limba română rămin in pe
numbra pe care n-o mai luminează decit cu 
cite o fascie slabă de raze doar lingviștii inte
resați de problemă. N-am citit-o, — se pare că 
aceasta este opera fundamentală a lui George 
Giuglea — ar fi de dorit ca măcar intr-o primă 
fază să fie tradusă și editată in românește lu
crarea lui din 1944, scoasă la Sibiu in limba 
germană : Uralte Schichten und Entwicklung- 
sstuien in der Struktur der dakorumâniscbe 
Sprache, care, cu o bună prefață și cu notele 
care se impun după știința la zi, ar putea fi 
o folositoare operă de referință in privința me
todei lingvistice „cuvinte șt lucruri”, făgaș 
pe care merge astăzi, de pildă un Adrian Riza. 
Nu trebuie să pierdem ciștigurile științei tre
cute, chiar dacă avem obiecții asupra lor — 
e și firesc — ci trebuie să inmănunchem in 
cercetările noastre nouă tot ceea ce este valo
ros și tot ceea ce ne poate scut> de o reluare 
de la capăt , a problemei Nu mă refer, aici, nu
mai la domeniul filologiei.

Xn această recenzie, și prea sumară și prea 
puțin „profesionistă" decit aș fi dorit, dați-mi 
voie să mai dau incă un cita*  frumos din Geor
ge Giuglea (să vedem pe care-1 aleg !), căci 
în mine se zbate prozatorul ș prozatorii care 
se respectă pot citi această antologie și cu plă-, 
cere, și cu folos pentru scrisu’ lor (chiar cind 
provin din lumea rurală !) lată (dar citatul 
acesta nu este o descripție ci o concluzie știin
țifică) : „Totuși pot afirma că această idee se 
reazimă pe un grup impunător de peste 400 de 
elemente lingvistice daco-romăne cite am strins 
pină acum — care nu se află la aromâni Cum 
puteau fi aduse acestea de. acolr de unde nu 
există ? Ceva mai mult unele din ele iși au 
aria lor izolată în faimosu*  spațiu conservativ 
de nord, nord-ves*  al Transilvaniei, cum au 
dovedii atitea cercetări de eițiva ani .ncoace 
întrebăm și noi, cum se întreabă de ex. profe
sorul Jaberg de la Zurich cum pot fi judecate 
asemenea fapte ca venite dir. sudul Dunării, 
cind ele nu trăiesc nic*  intre Carpaț: și Dunăre, 
unde le-ar fi mai firesc locul, fiindcă pe acolc 
trebuiau să treacă mai înainte de a se așeza in 
atît de puternicul și îndepărtatul colț conser
vativ al Transilvaniei ? Intr-o judecată obiec
tivă și intr-un cuget științific nu poate încăpea 
asemenea concluzie făcută de-a-ndoaselea, iar 
nu pe calea cea dreaptă a rațiunii".

N-am intenționat decit să stirnim atenția asu
pra acestui important lingvist al nostru pre
cum și a culegerii de studii din lucrările sale 
înmănuncheate în această carte de Florența 
Sădeanu și să ne punem speranța intr-un viitor 
nu prea îndepărtat că alte roade ale cercetări
lor sale vor vedea lumina tiparului spre mai 
buna cunoaștere a filologiei românești. Anto
logia de acuma este un semn de bun augur.

Gheorghe Suciu

Vise de aur
Urmare din pag. 1

măsura lor grandioasă in formulele memorabile 
din Scrisoarea I-a („La-nceput pe cind ființa nu 
era, nici neființă, / Pe cind totul era lipsă de 
viață și voință; / Cind nu s-ascundea nimica 
deși tot era ascuns... / Cind pătruns de sine 
însuși odihnea cel nepătruns / Fu prăpastie ? 
Genune ? Fu noian intins de apă ? N-a fost 
lume pricepută și nici minte s-o priceapă (...) 
Dar deodat-un punct se mișcă cel intii și sin
gur. lată-l / Cum din chaos face mumă, iară 
el devine Tatăl... ! Punctu-acela de mișcare, 
mult mai slab ca boaba spumii / E stăpinul 
fără margini peste marginile lumii (...) Cum s-o 
stinge totul piere, ca o umbră-n întuneric.'' 
Căci e vis al neființei universul cel himeric." 
Supusă relativizării percepției senzoriale cu 
dilatarea și comprimarea succesivă a catego
riilor apriorice de timp și spațiu, ele insele, in 
accepție kantiană, cadre stabile și criterii uni
versal valabile pentru crearea unei imagini u- 
nitare in conștiințele individuale despre lucru
rile trecătoare, iluziile si vălurile înșelătoare 
ale mapei fiind o prezență intimă in recuzita 
ontologiei eminesciene — lumea obiectivă sca
de și crește in funcție de organele de simț ale 
eroului incit pentru a fi trebuie mai intii per
cepută (esse est percipi — spune Berkeley, sau 
într-o formulă draconică ve care nu a pronun
țat-o nici el, nici Platon dar care mi-a fost 
dat — și se putea altfel ? — s-o aud din gura 
unui elev al meu, pe cind eram dascăl bun 
pentru toate obiectele de studiu ca doctorul 
Faust : materia este imaginea subiectivă a lu
mii obiective !) De altfel, modele cosmologice 
cu origine punctifomă s-au construit nu numai 
in școlile filosofice ale antichității, dar și mai 
încoace, in consecința inevitabilă a unor teorii 
științifice moderne, incit te întrebi de ce Dio- 
nis, dacă privește cu un ochi, vede lumea intr-un 
anumit fel, și dacă se uită cu amândoi, nu ar 
percepe-o altminteri ? Ce rămine aici de obser
vat (din punctul meu de vedere, evident) se re
feră la starea de percepție a tehnicii utilizate 
și care deschide calea liberă migrațiunii sufle
tului in timp și spațiu, un du-te vino atit de 
propriu teoriei reincarnărilor din filosofia in

diană cu Specificarea insă că : in arta lui Emi
nescu o artă dacă nu complet laicizată, atunci 
subsumată unui panteism subiacent, deus sive 
natura, nu răsună drama religioasă a creației, 
păcatului și mintuirii — ca in mai toate siste
mele, doctrinele romantice ale vremii, ci o me
canică a naturii care se creează din sine și se 
întoarce la sine ca un foc ce se aprinde și se 
stinge după măsură, vorba lui Heraclit, dar 
care, de asemenea, poate fi un punct din care 
lumile izvorăsc ca niște mări de-a-notul și 
care se-ntorc pin piere totul, totul. Absența 
spiritului religios in preocupările esențiale ale 
lui Eminescu in vederea unei soteriologii de sub 
povara păcatului și, dimpotrivă, prezenta vigu
roasă, plenară, luxuriantă a unei naturi de o 
voluptate pagină, liberă de conștiința vinovăției, 
a căderii din grația paradiziacă, se manifestă 
peste tot și, cu osebire, in viziunea asupra ci
clului deschis de o naștere bună (și frumoasă), 
încheiat cu o moarte bună (și frumoasă), eu
genia și euthanasia, atit de cunoscute după nu
mele lor grecesc date unor trăiri și fenomene 
atit de grecești — ca in Cezara ale cărei sem
nificații transcendente le-a analizat Mircea 
Eliade in Insula lui Euthanasius (fără să-l fi 
preocupat insă această absență a misterului re
ligios din nuvelă) : „Eu, .mulțumită naturii, 
m-am dezbrăcat de haina deșertăciunii. Știu că 
tu pină acum eștt.Joarte laic. Nu te călugări, 
copilul meu... nu te preface in rasă și comanac 
din ceea ce ești, un băiat cuminte. Am fost si
hastru, un călugăr. Bătrinețea este o moarte 
inceată; ce incet bate inima mea acum, ce iute 
batea inainte de 60 de ani... Și intr-o zi va bate 
din ce in ce mai încet, apoi va inceta. căci s-a 
sfirșit untdelemnul candelei. Știu că n-am să 
simt că am să mor. Va fi o trecere molcomă 
și firească, de care nu mă tem. Voi adormi... 
de nu m-aș trezi iar...” Pentru Eminescu. feri
cirea, absolutul, nu rezidă in eugenia ca indivi- 
duație cu o deplină conștiință a eului care-și 
asuma responsabilitatea unei opțiuni libere, ci 
mai curînd extazul care se confundă cu moar
tea euthanasică, reintegrarea orfică in ritmurile 
veșnice ale naturii, dormind somnul cu vise âde 
aur, noapte bună ! noapte bună ! al unui copil 
inocent in leagănul propriei sale transcen
dențe. ,

TINERI POEȚI

Grete Tartleran

dacă în Astronomia ierbii, Grete Tar- 
tler demonstra cu brio că știe o mul
țime de lucruri, de la astrologie la 
botanică și de la mineralogie la filo

logie, în schimb, arăta că știe mai puțin cum 
se face un poem. Stăpinind tehnica metaforei, 
a metaforei decorative, somptuoase, îi scăpa în 
bună măsură tehnica de construcție a poemului, 
acel dozaj de ■afirmații și pauze, acel cadraj ce 
face dintr-o poezie un corp de sine stătător. 
Poeziile iși încălcau granițele, puțind fi citite 
fără pauze, ca un lung și întreg poem. Meca
nismul acestuia se declanșa și se oprea cu greu. 
Profesoara de muzică, orientalista, amatoarea 
de arte divinatorii, descendenta burgului și a 
cîmpiei transilvane locuiesc de-a valma în 
cămările poemelor, ca într-o casă cu toate ușile 
deschise. Scrisul, la acest stadiu, e echivalent 
cu „vinătoarea poemului” și seamănă, pe 
alocuri, cu un soi de transă. Ceea ce vrea să 
comunice aici și în primul rînd autoarea — fap
tul de deplîns câ ne-am desprins brutal și ire
vocabil de zonele mitice și magice, de discipli
nele purității și ale originii, cu alte cuvinte — 
se izbește de o anume lipsă de fluență internă 
a poeziei. Or, tocmai pe dezarticulările și incon
gruentele vieții și lumii moderne, pe care le 
circumscriu tematic ultimele două volume ale 
autoarei, se produce dobîndirea acestei fluențe 
de rostire (care poate fi ea însăși o dezarticu
lare) ce constituie marca de căpetenie a unui 
poet. Totul ia aspectul unui șoc, al unei treziri 
în conștiință, al unei smulgeri violente din cer
cul utopiei și al iluziei : „E de culoarea prafu
lui și a fierii, / noaptea se vede ca focul, / ziua 
ca fumul. / Mă smulge ca pe un melc transpa
rent / din rezervația pură de sunete, / din lampa 
de gaz a brîndușilor, / din somnul de semne” 
(Magnetul). Simbolul „magnetului”, pe care îl 
folosește adeseori Grete Tartler, semnifică fap
tul că nu se poate face abstracție decit ipocrită 
de lumea în care trăim. Dintr-un asemenea șoc 
al realității, resimțit și avizat, Grete Tartler 
află și cine este cu adevărat, și ce este și cum 
trebuie scrisă poezia. Citim astfel în Scrisori 
de acreditare asemenea versuri ce indică lim
pede mutațiile operate în structura poetei : 
„xMerge pe virfuri poeta : dar nu din grație ; 
io tolbă plină cu felurite provizii / îi apasă cla
vicula. Merge pe virfuri, dar nu din teamă de 
zgomot > sticle troznesc, șuieră camioane, 
oameni se strigă / de parc-ar sta fiecare pe-un 
munte. / Merge pe virfuri, dar nu din prudență: 
/ tropăie și insecta în chihlimbare. / chiar și 
martirii pe rug, se va spune. / Merge pe vir
furi, fiindcă în defileu / copitele cailor sint 
înfășurate, / ghetele trecătorilor legate în 
zdrențe : / la prima cădere a unei pietre / cerul 
se umple de nori,*se  iscă furtuna, / și-n zadar 
încearcă Poetul să fie / magnetul de fulgere”.

Scrisori de acreditare introduc în poezia ora
culară a Gretei Tartler limbajul contemporan al 
„prozei" și faptului divers, al dezafectării și șo
cului, al ironiei și iraționalului, după cum impun 
realmente, la proporțiile unui „credo”, imperati
vul opțiunii de a „nu drămui adevărul, chiar de 
rămine nescris”. Volumul Substituiri precizează 
temele acestei noi poezii ce arată nu numai o 
schimbare de stil, dar chiar de ținută morală : 
despre adevăr și falsitate, despre izolare și neco- 
mumcare, despre semnele agresive ale realului 
(„mugetul zilei"), despre „poluarea” sa și po
luarea etică scrie acum poeta, intrată decisiv în 
virtejul forțelor antinomice („neplăcutul senti
ment / al hotăririi și-al lipsei de acțiune / il am 
deodată"). Schimbarea de atitudine se poate 
măsura chiar și in modul „tăios" in care a in
vățat să-și încheie poemele, cu finaluri încli

nate îndeobște alunecărilor și evanescențelor.
Posibilitatea substituirii traduce un senti

ment de inconsistență și înstrăinare a lucrurilor, 
absența în genere a unui ințeleș mai profund, 
care le determină să devină interșanjabile, goale, 
lipsite de pondere și conținut. Obsesia primor
dială e aceea că :„Aproape tot ce auzi / ar 
putea să răsune și altfel” sau, in termeni emi
nescieni, totul apare rostit de o străină gură. 
Tehnica dublajului, a procedeului play-back, 
folosit în cinema și televiziurte, constituie pen
tru poetă realitatea modernă aptă de a particu
lariza cel mai acut această senzație copleșitoare 
de alienare existențială. Lucrurile înseși, chiar 
cele mai familiare, ascund și ele o tehnică, 
mortală în ochii autoarei, apărind drept „aliaje 
de duhuri și sunete. Gustul existenței golite de 
sens adevărat, al existenței substituibile, al succe- 
daneelor este sugerat, printre altele, în jioemul 
Hirtia de turnesol, cu un final, acesta, pilduitor 
pentru opțiunile morale ale poetei : „Zi de zi 
/ privind la aceleași hărți / le confunzi cu pei
sajul, / lipești fotografiile v.erii-n albume, / aș
tepți să se schimbe culoarea cărnii, ca o / hirtie 
de turnesol. / Stoluri de giroscoape sălbatice / 
pornesc spre sud, ca la luptă. / Scoți acul și ața, 
haina de iarnă. / Oare ce s-ar putea cumpăra din 
finul vindut / cu cinci lei kilogramul, ce-i mai de 
preț / decit floarea de fin ? Venele ofilite / ale 
cimbrului, mîinile mamei. / Oricine-ar putea fi 
iertat : nu poetul / care iși vinde amintirea”.

Unele imagini, „cărnoase”, senzuale („Iar 
obrazul meu se vede în tine / cum se vede un 
sîmburadn-cirea.șă"-ț „O. limbă.roșie descoperă, 
la răsărit, / colții orașului” ; „Cu fulgi mari, 
fără dimensiuni, precum ochii morțilot, / se în
toarce spiritul dintr-un vis”) mai amintesc de 
rafinamentul versurilor" de altăcfetfi, dai, în ge
nere, tonalitatea recentelor poeme e directă, 
lucidă, dezabuzată sau ironică. „Mugetul zilei” 
ori „sufletul scorojit” se constituie in unele din 
preocupările principale ale poetei, care respinge 
liniștea și securitatea ei pentru miezul riscant 
al existenței. Ironia subtextuală, ca in poemul 
Filologie, numește lucrurile pe adevăratul lor 
nume, indicîndu-le proporțiile deopotrivă obiec
tive și subiective : „închipuie-ți că te ridici 
deodată în aer / și de-acolo vezi totul — / plasa 
de căi ferate-argintii de unde / nu deraiază 
nici o-ntîmplare. / De la toamnă vom învăța 
împreună sanscrita. / Deși vorbim graiul ierbu
rilor și-al străzii / încinse, al gunoaielor arzind, 
/ deși corpul meu luminează / ca licuricii impe- 
rechindu-se : / o literă atît de strălucitoare că 
talpa / ta, crezind că-i incendiu, era gata s-o 
Stingă — / deși am căutat răbdătvii m dicțio
nare / cele trei mii de cuvinte pentru „neferi
cire”, / ne-a mai rămas o speranță . sanscrita. 
/ Poate așa să-nțeleg / ce spun peștii otrăviți 
din apele riului / pe malul căruia ne-ain ținut 
de mină, / poate așa să-nțeleg / uscăciunea 
cimpiilor, a cerului gurii, / ruinele celui de al 
doilea război mondial, / buncărele celui de al 
treilea, 1 discursurile despre „lupta e viață și 
viața e luptă” — / cum mă temeam in copilă
rie / de gura deschisă a unui clopot, / azi locu
iesc Intre fălcile lui ; / o limbă grea, de bronz, 
imi izbește timpanele, / mă izbește peste gură, 
peste degetele întinse — / firul prelins pe băr
bie, o literă tainică — / ne-a mai rămas des
cifrarea ei”.

Descoperind „vocea” de ultimă oră a poeziei 
și totodată cunoscînd-o pe cea „veche”, inspi
rată, Grete Tartler este o poetă în plină și 
fructuoasă desfășurare lirică.

Dan Cristea

CUMPĂNĂ
I. Caietul bătrinului. „Nu mi mai înspăimîntă 

mulțimea cărților — și a celor citite și a celor 
necitite — de cind am priceput că lucrurile mari 
cuprinse in ele sint aceleași și numai nuanțele, 
amănuntele se schimbă. Din această cauză, o 
carte care nu seamănă cu celelalte poate fi slabă 
pentru că e lipsită tocmai de ideile inalte me
nite să o aducă alături".

II. Lipsește unei părți a poeziei contemporane 
lealitatea inimii, de aceea ii vine mai ușor să 
scandalizeze decit să convingă.

IIL Prozatori contemporani cochetează cu 
ideile ; el n-avea idei dar era serios și-și trăia 
in cărțile sale seriozitatea ea pe o Idee de preț.

IV. Distih. Un cub de beznă pură dimineața
în grădină printre roze.

V. Oameni și cuvinte. „D-ta nu știi ce-nseam- 
nă șarpele de pivniță. Șarpele de pivniță e gros 
ca mina și nu iese niciodată' la lumină. Șarpele 
de casă? Șarpele de casă e mic și blind, te 
culci cu ei alături. Dacă intră in burta omului, 
Intră ea să-i bea laptele pe care acesta l-a băut 
seara ,’d-ala eind te culci pe timp trebuie să 
bei lapte numai Jlmineața). tl poți scoate ade- 
menindu-1 tot cu lapte : imul, pățitul e așe
zat eu picioarele-n sus și eu gura intr-un ceaun 
cu lapte dulce. Cu ăsta de pivniță e altă pro
blemă. Prin treizeci și șapte, intr-unui din ora
șele acelea prăpădite, tom era atunci, de pe ma
lul Dunării, a fost prins un boț de cai foarte 
a| dracului („Tatăăă, m-a bătut o fată” țipă 
cit il ține gura, in fața blocului, un preșcolar, 
intrerupindu-l brusc și pareă-l văd pe taică-său 
cum se crispează după perdele, pișcat de un pui 
de scepticism la adresa bărbăției de mai tirziu 
a fiului său). Unde să-l Inchidă7 La jandarme
rie locurile erau ocupate. L-au trintit intr-o 
pivniță din apropiere, păzit de un plutonier.

D-ta nu știi ce însemna pe vremea aceea un 
plutonier. Era Dumnezeu: mai mare ca ăia micii 
și primul dintre ăia mari. Hoțul era, aici a fost 
buba, și mare miștocar. A auzit plutonierul : 
„șarpeleee mă !!! A crezut că &la-și bate joc și 
nu s-a clintit. Cind n-a mai auzit nimic, l-a 
strigat el și cind nimeni nu i-a răspuns l-a 
apucat frica și pentru că l-a apucat frica a tras 
un foc de armăv Au venit eițiva de la jandar
merie : „ee-i mg, ce s-a-ntîmplat?“. „E ceva cu 
hoțul in pivniță". Au aprins felinarele, au adus 
o scară pentru că aia din pivniță putrezise și 
l-au găsit pe hoț împletit, înfășurat intr-un 
șarpe gros care-și ținea gurița aici, la git. Au 
împușcat șarpele, au desfăcut omul. Dacă ai fi 
trecut cu mina peste trupul hoțului, l-ai fi făcut 
birtie, coală de scris, așa se subțiase. Chestia 
cu șarpele a fost o intimplare, prcciză el, vizibil 
mulțumit că se apropie de morala fabulei. Șar
pele se poate ivi de oriunde dacă omul se simte 
e| aruncat intr-o pivniță, dacă existența omului 
se întunecă și se înjosește. Da, apare ceva care-I 
suge in citeva luni de zile, în eițiva ani, cu 
răbdare și tenacitate, depinde de împrejurări. 
Ceea ce este esențial este că omul simte peri
colul și. Ia fel ca hoțul acela, strigă, mai încet 
sau mai tare, cum poate și el. Dacă cei din 
apropiere il cred, îl înțeleg adică, s-ar putea să 
aibă șanse ; dacă sint niște plutonieri imbecili 
ca ăla din treizeci și șapte, insul se poate pier
de. Aici e problema”.

VI. Blugismul (blue-jeans-lsmul) — disemi
narea in mass-media a dandysmului de altădată.

VII. Poemul devenit impur prin rămînere în 
timp, prin pierderea identității cu clipa care 
l-a creat.

George Alboiu

• •
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pe scriitorul timișorean Ion Marin Almăjan, 
care a tipărit, la Timișoara, antologia poeziei 
siciliene mijlocind acest schimb cultural de im
portantă între scriitori români și ai lumii.

Cele citeva comunicări ținute, cu prilejul 
acestui congres, de Eta Boeriu, Mihai Ungheanu, 
Ion Marin Almăjan, profesorul timișorean aflat 
la Universitatea din Padova, Ion Neață precum 
și cea a subsemnatului, plus lecturile din poe
zia proprie a tuturor poeților români prezenți 
incepînd cu cele atit de bine primite ale Anei 
Blandiana, Eta Boeriu, Alexandru Căpranu. 
Adrian Popescu. Alexandru Andrițoiu. Eugen 
Dorcescu, Viorica Bălteanu, italienistă, a tuturor 
celor prezenți, plus lecturile actorilor sicilieni 
din poezia românească in general, pină la aceea 
a lui Nichita Stânescu. Marin Sorescu. Adr n 
Păunescu, Ion Gbeorgbe ți alții in fața aălii 
arhipline, apoi expoziția de desene a pictorului 
român Neboisa Roșiei, deschisă la Mazara, 
primită cu interes ; acestea toate ne ta
socotim prezenta poeziei românești la acest 
congres internațional ca un eveniment tmcL

Referirile altor poeți străini la opiniile expri
mate de noi asupra rostului poeziei astăzi, ca 
elogii sau pasionante controverse intre aprofun
darea Logosului întrupat in istorie au făcut ca 
prezența românească să Ce calitativ la cotele 
de virf ale intilnirii.

Ceea ce se cade amintit aid este imensul in
teres in lume față de poezie. State sau provincii 
mai sărace, cum iată este această Sidlie. rum 
este Macedonia Iugoslaviei, ce anual finanțează 
un festival internațional de poezie la Stniga, 
sau Belgia, știu că poezia este sufletul unei na
țiuni. că intilnirile intre poeți pot aduce țării 
imense beneficii spirituale și, mai ales, pot da 
un curs fericit moral și spiritual limbii acelui 
popor intru creșterea valorilor naționale ți cu
noașterea lor in lume.

După comunicarea ce am ținut-o la acest con
gres. am avut bucuria să stau de vorbă cu 
aproape toți participanții la Intilnire asupra ros
tului poeziei, asupra sensului datoriilor Logosu
lui mărturisit de poeți întru păstrarea ființei 
unei națiuni.

Ce nevoie are Italia, care a dat pe Dante și 
Michelangelo lumii, ca să pronunț numai două 
nume dintre zeci și sute, să mai investească atit 
de mult in cultură, in cultivarea poeziei, s-ar 
putea cineva intreba. Dar se știe că valorile tre
cutului trebuie reactualizate, că exiști numai 
dacă naști, crești și afirmi ca popor permanent 
valori noi. Știu că cei aproape o sută de poeți 
italieni, sicilieni ce au luat contact cu gîndurile 
noastre, ale poeților străini din alte mătei spiri
tuale ale lumii, s-au fericit, au devenit mai 
bogati și mai frumoși, ei ne-au dat o bucată 
generoasă de pîine și un pahar de vin sicilian 
curat, primind In schimb din aurul sufletului 
nostru. Ei au medaliat cu aur pe marele Istoric 
englez Michael Grant și pe Eta Boeriu, dar aceș
tia au transmis, la rîndul lor. aurul sufletului 
italian prin sufletul lor în țările din care vin.

Sicilia cea generoasă, Sicilia care l-a adus pe 
Pindar cu corabia din Elada, de la Delfi să o 
cînte, și Pindar a venit cu aproape două milenii 
și jumătate în urmă, a venit să' cînte Sicilia ; 
Pindar, din Patria lui. pentru că arhontele unei 
cetăți a trimis după el chemare pe cheltuiala 
lui și poetul a venit și a cîntat Sicilia, iar Si
cilia se fericește că este cuprinsă in poezia altei 
limbi de acum două milenii și jumătate. Și de 
atunci a rămas obicei bun și sftnt de a-i chema 
pe poeți să vină să vadă Sicilia, trimetem 
„noi citadinii onești", cum îmi spunea un sici
lian ce m-a chemat după ce am vorbit la con
gres în casa lui extrem de modestă, dar curată 
și sfîntă, trimit din dragostea lor chemare, pe 
cheltuiala lor. să vină poeți din țări depărtate 
să cînte Sicilia pentru că versul lor rămîne peste 
veacuri.

Pentru că poeții scriu întîi în sufletul lor 
chipul neamului aceluia și acel chip se topește 
în graiul și ființa lor și cit vor fi acei poeți 
în neamul lor, peste veacuri și veacuri se va scrie 
in biografia lor, in anul și luna cutare, poetul 
a fost în acea țară. în Sicilia, la congresul acela 
unde a rostit poemul cutare și a spus aceste 
gînduri adinei.

Căci sînt îndeletniciri care nu trec prin suflet

0 contradicție generatoare
Urmare din pag. 1

Suzy, ființă inteligentă, dar care nu vrea să 
știe de drojdia lucrurilor, Vintilă vorbitor ne 
comedii, care își selectează intuițiile de psiho
log doar in funcție de potențialul lui comic — 
iată-i pe cițiva dintre reprezentanții acestei 
categorii. Printre cei care nu caută semnificat:! 
se numără și figurile pitorești, pe care narato
rul le reține din instinct de comediograf, pre
cum și aparițiile unor instrumente ale momen
tului politic, ale căror abuzuri, combinate cu o 
vădită incapacitate de a depăși nivelul execu
ției mecanice, îi transformă în marionete 
malefice.

într-o postură opusă se află grupul restrin 
al celor care gîndesc speculativ, îpoercfcjd să 
afle care sînt mecanismele ți impulsurile ini
țiale ale Intîmplărilor. Ideile rostite de cei care 
îl formează sînt înrudite printr-un aer de fa
milie, detectabd și in romanele precedente ale 
lui Marin Preda. Ele nu au un caracter siste
matic, nu se poate spune că se crista li seară, in 
cele din urmă, în citeva propoziții fundamen
tale. Unitară și constantă este insă o anume 
tensiune inedită a interogației asupra desti
nului intelectualului ți, printr-o metonimie ce 
înlocuiește ideea de om prin eceea de om re
flexiv, asupra condiției umane in genere. De 
precizat că Marin Preda se referă (direct sau 
mediat) lâ condiția intelectualului, extrapolind-o 
pe aceea a scriitorului, adesea in moduri destul 
de străvezii. Victor Petrini însuși, in duda pro
fesiei sale, nu are rigoarea și obiectivitatea unul 
filozof. Intuițiile sale sînt profunde uneori, dar 
răsar dintr-o gîndire fragmentarista ți subiec
tivă.

Incepînd cu prima versiune a romanului Ri
sipitorii, Marin Preda a optat tot mai vizibil 
pentru personaje reflexive, speculative chiar, 
aflate pe drumul lung dintre Ironia genuină ți 
gindirea modelată de cultura livre* — Apogeul 
acestei opțiuni se află în Cei m*i  iubit liane 
păminteni, carte aflată la antipodul Mereme- 
țiior și încheind în mod simetric opera Țesă
tura sa eseistică are o desime incă nemaiintil- 
nită în scrierile de ficțiune ale lui Marin Preda, 
Victor Petrini, precum ți celelalte voci proble- 
matizatoare ale romanului, reflectează In legă
tură cu o multitudine de aspecte umane. 1ți 
pun întrebări de intelectuali, au tendința camu- 
siană de a se pronunța în legătură cu dilemele 
epocii. Multe idei sint pătrunzătoare, fascinante 
uneori, dar nu lipsesc nici naivitățile ți nici 
teribilismele. Memorabile sînt mai ales obser
vațiile și speculațiile pe teme de sociologie, 
psihologie și politologie, domenii în legătură cu 
care prozatorul a avut întotdeauna intuiții 
profunde. Speculațiile ce țin de filozofie ți de 
estetică se află, in general, la un nivel elemen
tar. suferind adesea de simplism. Ele exprimă 
Insă vigoarea unui spirit ironic, care contestă 
și zeflemisește cu sinceritate, din instinct, lntre- 
văzînd doar, din cind in cînd, că adevărata su
perioritate nu se poate întemeia decit pe asu
marea și trăirea unor idei. Filozofii ți artiștii 
amintiți sint numeroși (majoritatea o dețin 
scriitorii). Ideile și imaginile lor, invocate de 
Petrini și de celelalte voci problematizatoare 
ale romanului, sînt folosite in două moduri prin
cipale. în primul rînd, ca „prefabricate*  ale 
unor speculații. Cu indîrjirea celui care vrea să 
își valorifice toate lecturile, naratorul (și, in
tr-o mai mică măsură, emulii săi In ale spiri
tului) produce fără încetare aluzii livrești, unele 
interesante, dar altele, cum arătam, naive, ele
mentare, demne de reținut doar ca documente 
ale unei stări neobișnuite de spirit în al doilea 
rînd, ca obiecte ale ironiei, a căror minimali
zare constituie un adevărat combustibil al dis
cursului. Această dublă apartenență corespunde 
structurii binare a naratorului, spirit ironic, 
capabil totuși, cu intermitență, de seriozitatea 
implicării depline.

în numeroasele cazuri de diminuare ironică 
aplicată la literatură personajele din Cei msi 
iubit dintre păminteni manifestă cunoscuta 
iconoclastic din Imposibila întoarcere și Viața 
ca o pradă, Profesînd cu încăpățînare un anti- 
snobism rar intilnit în proza românească, minate 
de o constantă trufie, în care se amestecă ig
noranță, aplomb de neofit, inteligență de auto
didact și, mai ales, reziduuri subconștiente de 

ce nu trebuie traduse pe limba sufletului și im
presiile se șterg, dar poeții trebuie să traducă, 
spune Blaga. permanent in limba română, limba 
sufletului, a inimii, graiul adine al ființei in
terioare.

Ferice de tine. Sidlie. că te-ai înavuțit cu atita 
din sufletul nostru, că ne-aî Înavuțit cu lacrima 
bunătății tale latine.

Ne-ai primit pe noi. frații tăL așa cum l-ai 
primit pe Bălcesc-j să-s afle odihna printre 
osemintele fiilor tăi, ne-ai primit ca pe frații 
tăi cei buni.

Primește iubitul meu frate scump, poet *1  om 
cr ești. Rolando Certa, aceasta stisrare ce ți-o 
trim t prin rerirta LoeeafăraL <• țpuze-1 ți 
lui Salvatore Git talc to ș. primarri-ri Nșcoia 
Vella ți tuturor poeți', -r de la Muzara de! Vaite: 
din Sinii*.  d!s scumpa noastră sora latină. 
Italia.

Cit de rmtlt râ to torn. strint—w îi spa»f-4 fa- 
m-liei taie s nz*n_?r  câtatorstu nunta cărora 
ae-ai du*  in cear .l n al num y. is ve
chea matcă de patra a tate^r-jen ce a văzut 
suferit cu m. ie o mie c-: an_ ce la Rogc-în*  
nternaM.cL ren.: ta vi r-doa fusta oaponală 
încoace, pină astăzi. ~u-uU ne .râturile aces
tea tjfcrîxt n ce erodează u pwamaceie » anrizd 
in rtxe-.u— criwi r acesta artaae catedrale ale 
aaturu ce se numesc pitonse-i: &cl*e<  *tl  
oct. peste ochi devenit 'r--secular ptraaa- 
<SaL eoiunmâ aceasta cBtetak repetasâ ce stră
muta verdele pămintoutu printre stele. tpx.- 
profesorului Ignax.o Dovogu de ia Bari cri •_> 
mult il iubesc pentru eitgral re t-a adoe tir 
mele, indirect, prin roetr-n ena sa
CU tot așa de inflkrărzt_. ce. riscuri, sSrtete 
prin lacrimi de burrr.> j. zri-tă . utxre pc-Kacă. 
lui Oliver Friggier. rin Haita «toane--. st .— 
Ludo Zinna si soațe*  ... Butuia. ce sa-e
îmbrățișat după **ini  Baoaa. *-> —-u-r ne ei- 
tori din Florența înflăcărată, pentru r*»»*»  ro
mână. istoricului ercțjez Mxhael Great ce locu
iește lingă Florența arj-w. cu care am rrot a 
convorbire ce a apăru*,  m presa noastră deja 
Minunatei profesoare Ida **—f---» del Tadsra, 
președinta Societății Claude! dm Paiu ana poe
tului Angelo Pendola. psctoruur st acaâiteteaâta 
ce ne-au condus prin grădmue statoare a_e 
orașului, tuturor ai căror nume xv; maț pec 
așterne aici, profesorului arab, tn z. , ■arie vr 
arabe ce mi-a elogia*,  ctrrintarea. st iarâs 3r. 
iubit frate Rolands, la-- .-im taje de seen ~
ne-au îmbrățișat in zorii zilei A*  seri) sa< dtaă 
ne-am despărțit pentru o vreme de at
cum spuneai, pentru că intre tsteri t deszărțâre 
pentru totdeauna nu este cu motiniă Cu 
nea de aur ia mozaic - re nS»,-j
din absida baztlic:: de la Ceiato a Pactoczaăcrn- 
lui in priviri, părăsesc Sirilta spre Rtma asepn 
căreia voi reveni.
1984, iulie 3, Be

CONFABULE
$ $

Cind na te aiai văd
cind intirzii 
cind te saperi 
cind na mai exiști 
cind pleci 
cind mă oiți 
cind lăți total ia armă 
cind mă părăsești 
cind ne despărțim 
și cind mori
abia atunci nici na mai țtia c^m arăi 
și nici ne mai sast

isii» Xraețu

De retina: este R mcxhJ fe ore Ifaror Pr—ta 
dovedețta că *ne ceea ce persea»^l sli; --- 
tnește _mes»eta mtcerioasă a cere
ne uimesc tocmii prui revelația acesscr 
deja țriute. dar icuie de noi*. Ca rdauv pa
tine exceț- . prelungiuij (faocuzx tfta Cal ■■■ 
iubit dintre pdanteai nu-1 lasă pe Su'xy să 
cadă in apatia rtraat forma ta uneori in 
pe care o nane telerarura medrocră. Dtnuuk. ds 
posiz_e> ctaecții care per. a revocate. vocGe 
care H rețsrez_nta pe autor expruză <s ceanetâ 
trepidație uateăecraalâ. ia care se amestecă Ic- 
teligenta. cunozrtaie fi m-jfre necLu

Un stil de gisfire esxe feroa reni.-.neta
ce țipe pe orbite com . vasuutteo freffsec- 
taristic*  a romanului- m
centrifugi. Anumite elemrate '.si fă pârlse^&i 
universul roaxanului. ’Etatea. Art-
feL deși sint ongmare din Tram . -.ta ». 
trăieoc intr-un oraș o jme de
personaje vorbesc ra cum ar £ re*t;.s?i  ; 
apare astfel un efect de riteoimtare a verufc-tu- 
lității, de care ta ---j-j— eeeret.ee a
cărții, cititorul nu poate să facă abstracție (este 
un efect care ar dispărea in cânii unei transpu
neri in alta Hmbâi Reiauv nețxmnooasă se 
arata forța de graritape a romanului ț; in 
ceea ce privește unele episoade de un senzație— 
nai ieftin, legate mai ales de iubirea lui Petrini 
pentru Suzy. înfățișată in volumul al IH-lea. O 
stingăcie grăbita arata ți anumite înscenări 
epice, in imaginarea cărora prozatorul pare 
doritor să ajungă dl mai repede la secvențele 
in care personajele vorbesc, ceea ce fac ele, 
fără cuvinte, părindu-i-se mai puțin imporiant- 
în fine, după cum arătam, excesive (prin lun
gime ți prin frecvență) sau din cale afară de 
elementare sint unele referiri livrești ți unele 
filozofări.

Cu cit un roman eete mai „format*,  cu ctt 
structura lui corespunde mai mult ideii de 
construcție armonioasă și coerentă, cu atit au
torul său este implicat in el intr-un mod mai 
difuz ; opera precumpănește asupra autorului. 
Marameții face parte din această categorie. Cu 
cit romanul este mai „inform*,  mai „improvi
za ”, cu atit implicarea autorului devine mal 
vizibilă ; autorul tinde să-ți acapareze și să-și 
subordoneze opera, pe calea transformării lui 
Însuși in cel mai important personaj al el. 
Efortul lui Marin Preda, de după Risipitorii, 
spre cea de a doua ipostază se îndreaptă, atin- 
gînd punctul său maxim in Cel mai iubit din
tre păminteni. O suverană indiferență față de 
construcție a dus la structura de nereconstituit 
a unui roman picaresc, ce se mărește prin 
aglutinare imprevizibilă, precum un palat ba
roc. Victor Petrini este un picaro al spiritului. 
Neobișnuita lui forță de combustie intelectuală, 
care este cea a lui Marin Preda, „cere" fără 
încetare Intimplărl și idei, manifestînd un ape
tit fără echivalent în precedentele cărți. Este 
pusă astfel in mișcare o Imensă mașină, ro
manul Însuși, care Înaintează pe drumul de la 
ironie la iubire.

Viața meteorică 
a unui mare savant

REMEMORĂRI

Fișe de roman ovi

u trecut doar citeva luni de Ia mani
festările consacrate centenarului naș
terii lui Vasile Pârvan. Sărbătorirea, 
sub auspiciile UNESCO, a cunoscut 

la noi, cum era firesc, o naare diversitate de 
forme, de la sublinieri în presă, expoziții locale 
și evocări ale unor contemporani, pină la sesiu
nea festivă de sub cupola Academiei, unde au 
conferențiat nume cunoscute de arheologi, filo
zofi și literați. Printre ele, aplaudat, fără rezer
ve, pentru strălucirea remarcabilă a comunică
rii, se afla și autorul volumului monografic În
chinat acestui ciudat și rar personaj, a cărui 
amintire, departe de a se stinge. ■ fost trans
misă ca un mesaj de elevii ți colaboratorii lui, 
generațiilor de astăzL îmi amintesc, nu fără 
emoție cum. cu aproape 40 de ani in urmă nu
mele lui Pârvan era vehiculat printre bobocii 
Facultății de istorie bucurețtene (cei mai mulți 
veniți din provincie, cu desaga cunoștințelor 
arheologice ușoară) nu pentru Getie*.  și mai pu
țin pentru celelalte lucrări dedicate șre ți 
pratoistoriei pămintului românesc. ci pentru 
Memoriale, acea culegere de eseuri inchinate 
artei ți filooofiei antice. Si cum vremurile nu 
erau incă așezate și cum discentamintul nu era 
latura forte a celor ce se ocupau atunci 
orientarea ideolorică. citeam Meaoarioltie
ascuns, trecute din mină ia mină, pe sub băDdle 
an-Jiieatrulci. botezat cu numele autorului.

Alexandru Zub a ezitai să scrie aceasta carte") 
o mărturisește din pr.meie pagini — pentru 
ii lipseau jvconstituinle*  unor crimpeie din 
ța -r.ukusata. aproape mitică a tatoncjlui. 
sre dreptate deci: in parte, si numai dacă 

este «*-!  judecăm pentru scrcpuiozftatea ru care 
ei-.e 5e~.ns si cea pu'siir.tatji rezultatul toves- 
tig»tutor sale. Ln atitea «ub-.ec*.e  de isterie, ma- 
goitral tratat*  Cine putea a» urmărească mai 
be-.e de-ri*.  a eL destinul acestui țtor.c.
cure » R.t ta tronștorme .gindul trape al ex-.s- 
:vesei umane intr-un 3uJ»oc de fortificare a rxx- 
îm țcneratn**-  Nt: ma: puțin de nouă stud.: a 
cottsacrar Alexandru Zob tui VasCe Pârvan. 
dacă tone Prtase eje. patra volume
dense Laoen fiând al emcueal : Ua voiam de 

■ta te a«e. de aproape W de pagini. 
Lkixi Miaem In 1K1 Un volum

ptgn. acUr
3 '.-ari- Vaatee Pârvan KMlpifle. 
zaCftod « DsoricpeAcă. ia 1S3l eu 
Lâuodcctrr de $4 de poem n pest- 
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Argumentele teatrului brăilean
a MsCxărta. dacă avem ta vedere că însăți r*-^-  
•mr” <ss» o aoMuerâ pe țară, alături de srj- 

-PlmmnsM bmUoc ocsse*.  după romanul 
i— Fsnuș Neagu «i ..Frunzele amăgitoarei ne- 

oe Iasri Nagbsu In penpemvă apro- 
P—ta ; „Politica (TD*  de Tudor Mănescu. „Casa 
ea d'.aă 'ete*  de ii:r?ea Stefăneecu. „Al treilea*,  
ic Ion Băieșu, precum și muzicalul „Sin^iana 
F PeoeJea*.  Dia mroct de vedere tematic, teatrul 

“căoia se -rea totodată ancorat In zona fier- 
rittc .•? actualității, oeea ce. oarcurglnd fie ți 

titlurue de mai sus. izbutește. Desfășu- 
rinc-a-și activ, tatea intr-o clădire complet re
novată — cu funcționalitate si valoare arhitec
tonică sporite — teatrul trăiește o viață prime- 
□P.â. in care se simte ozonul unei Înalte emu- 
îst:: artistice. Există astfel suficiente motive ca 
x Brăila să devină gazda unui festival național 
de profiL gind jinduit discret — ți meritat cu 
« - -jnlă — de acest prestigios colectiv.

programului, de 
a celor cîtorva 

un ciclu de 
Fericită 

de

autorilor 
piesei și 
Ion Druță. 
Grigore Vieru. 
esențiale dezbătute

PS. Minunata ideea 
a alătura distribuției 
țqgguiri critioe despre 
poeme aparținind lui

—pictare a datelor 
piesă, cu aceste suave, obsedante, tradiționale 
poeme.

SPORT
A început hora

rima rundă s-a terminat, boxerii s-au 
retras la colț ca să se odihnească 
o zi. In grupa intii, favoritele de 
pe hirtie, Franța și Belgia, au 

luat, fiecare in felul său (francezii cu japca, 
belgienii cu clasă) cite două puncte și deși pare 
prematur, cred că vor intra in semifinale, in 
ciuda faptului eă Iugoslavia și Danemarca sint 
echipe bune, inimoase. De altfel, Franța și 
Belgia se vor intilni azi și cu numai un punct 
oferit de belgieni ferocilor lor adversari, jocu
rile din grupă ar fi aproape încheiate. Mult mai 
complicată este situația in grupa noastră unde 
toate echipele au un punct. R.F.G. și Portugalia, 
după un nieci de uzură in care mașinăria nem
țească a fost dereglată de broderiile lusitanilor, 
iși menține pretențiile, la fel ca și noi. Despre 
spanioli n-aș vrea să scriu nimic, eu continui să 
cred că echipa lui Arconada nu avea ce căuta 
Ia turneu după acel rușinos 12—1_ eu 
maltezii prin care i-au înlăturat pe adevărații 
cîștigători ai grupei de calificare, olandezii. Și 
nu este pentru prima dată cind pentru ei scopul 
scuză mijloacele. Cu atit mai mare mi-a fost 
bucuria să-i văd ingenunchiați de echipa Româ
niei, echipă care, să nu uităm, de mulți ani avea 
complexe în fața lor. Am trăit o seară de vis in 
care am simțit și eu ce simte in general supor
terul marilor echipe. S-au dus vremurile cind 
mă uitam numai spre poarta noastră eu inima 
cit un purice, tremurind ori de cite ori se lovea 

pină la mormint. Sintem cu el la studii In Ger
mania și suferim alături de el, atunci cînd sint 
lezate sentimentele sale naționale. 11 observăm 
infrîngind greutățile în pregătirea doctoratului 
într-o limbă dificilă și într-un mediu universitar 
adesea răuvoitor. Sintem pe urmele lui, „sub 
cerul Italiei*,  atunci cind, împins de suferințe 
fizice observă, pentru prima dată, albastrul ce-1 
va rechema. 11 întovărășim urcind treptele învă- 
țămintului, organizind șantiere arheologice, sta
bilind legături cu apusul, stirnind geloziile 
unora dintre foștii săi profesori, toate elemente 
de stricta biografie. Dar monografia il poartă 
pe cititorul avizat ți dincolo de hotarele percep
tibile ale vieții marelui învățat. Printr-o rafi
nată introducere in sistemul său de gîndire, 
printr-o analiză bine simulata a trăiniciei ope
rei sale, prin prezentarea concepției sale isto
rice ți a gustului pentru artă. Al. Zub urmărește 
călătorule savantului prin lumea spirituală, ofe
rind cititorului imaginea complexă a unei per
sonalități ce apare rar în viața unei națiuni.

Două capitole, intitulate sugestiv ; Lumea 
ideilor ți formelor istorice și Banul samaritean 
îi dezvăluie cititorului concepția filosofică și 
istorică a lui Vasile Pârvan Istoria are două 
mii.ani. spune Pârvan : una de cunoaștere a 
vieții umane. în totalitatea ei, cu devenirea 
omului in timp ; a doua misiune este etică, edu
cativă. de luminare a scopului vieții. In mij
locul acestora se rimează ideea atitudinii active 
a istaricului. care elimină empirismul și facto- 
log.i. Noțiunea de ritm istoric, element onto
logic fundamental al evoluției, in continuă ac
celerație între lumea materială și cea spirituală, 
este creația lui Pârvan și aceasta il situează 
printre cei mai străluciți teoreticieni ai istoriei.

Autorul monografiei relevă înclinațiile și gus
tul pentru muzică la Pârvan, aspecte de rafi
nament artistic mai puțin cunoscute. Moștenind 
de la tata simțul muzical, bănuiește Alexandru 
Zub. Vasile Pârvan ți-a lărgit cultura muzicală 
în mediul german de la Jena și Berlin, ajungînd 
să emită. In scrisorile trimise in țară, criterii 
de valoare, cu privire la unele piese muzicale, 
de o surprinzătoare originalitate și valabilitate. 
CuTs-Tscătcr al repertoriului de creație muzicală 
de *a  Scarlatti ți pină la contemporanul Richard 
Strauss. Pârvan se simțea atras mai ales de cei 
doi titani Beethoven ți Wagner, ultimul cores- 
penzind pe deplin vijeliosului său spirit Intere
santa este ți legătura pe care Pârvan o face 
între diferite arte, toate contribuind la contura
rea persccalității umane. Șederea sa la Roma, 
în mijlocul atitor capodopere de artă plastică. 
In aceiași timp centru de prim ordin al mișcării 
muzicale l-au înlesnit adincirea raporturilor, 
genial intuite, dintre artele plastice ți poezie, 
dintre muzică si teatru etc.

V»nle Pârvan n-a fost un contemplativ, un 
flJos:! al trăirii într-o lume de mult dispărută. 
A test un om riu, ancorat in contemporaneitate, 
trăind zbuciumul neamului său, al fraților săi 
ce pregăteau — spritual, mai intii — actul 
Msrii Uniri- Legăturile sale cu Tara de Apus, 
mm iți intitulează Alexandru Zub capitolul con
sacrat Transilvaiuei. (de fapt titlul unui articol 
pentru Cele Trei Crițuri) au fost vechi. Slujbaș 
in tinerețe la Bibaoteca Academiei, a trăit in 
tovărășia vdelenilor Nerva Hodoș, Al. Lape- 
datu. Harte Chenoa Alexandru Pop, Axente 
Petraț si mai ales Ion Bianu, de care va rămîne 
legat sufletește pină la moarte. Prin aceștia a 
cunoscut urect frămintările, temerile, luptele, 
infria<erfle ți speranțele in ziua ce avea să 
ruta. Mai tirziu se vor adăuga la aceste nume 
sitele (un O. Tăslăuanu, Sextil Pușcariu, Ghibu). 
Era adeptul cunoașterii reciproce a românilor de 
pe amindouă versantele Carpaților, fără de 
care — pretindea el — era greu de realizat uni
tatea adevărata. Pornind de la acest postulat, a 
organizat numeroase excursii arheologice — dar 
nu numai arheologice — la Sibiu și împrejurimi, 
Alba I’.-lia. Blaj, Brașov, în munții Orăștiei, la 
MoigradL Atunci cind contele Aponyi a încer
cat. printr-o lege cumplită, să oprească mersul 
înainte al istoriei, subminind dezvoltarea limbii 
și culturii românilor din Transilvania. Vasile 
Pârvan s militat prin scris și conferințe In ca
drul Ligii culturale pentru activarea politicii 
românești din parlamentul maghiar și pregătirea 
•pirituală a idealului național : unirea cea mare' 
M veșnică. împreună cu Sextil Pușcariu s-a 
ocupat de reorganizarea universității clujene, 
Indata după Unire. Alături de cele mai alese 
F-gurl universitare de la București și Iași, a fost 
tot acolo Începătorul Invățămîntului superior 
roaaânesc din Transilvania. Zile mari, trăite la 
temperaturi ridicate, pe care Alexandru Zub 
le-a creionat In cartea sa cu acea capacitate de 
sinteză ce nu o data o întilnește cititorul, par- 
cnrv’nd avid paginile volumului.

Penultimul capitol : Itinerar arheologic dez
văluie concepția sa de istoric și arheolog privi
toare la piu«lutul românesc, lărgirea investiga
țiilor ți a săpăturilor efectuate pe diferite șan
tiere. grija p:~tru conservarea vestigiilor tre
cutului — inclusiv prin înființarea de noi muzee 
arheologice. Rapoarte, semnale de alarmă, 
cointeresări ale autorităților locale, toate formu
lele au fost utilizate de către Pârvan pentru ri
dicarea disciplinei sale La nivelul arheologiei 
europene. Muncă fără preget, obstinată, dar cu 
rezultate atit de concludente, Incit obligau isto
ricii la o rescriere a vremilor vechi, pe baza 
noilor materiale arheologice și a monumentelor 
găsite. Este capitolul pe care autorul l-a putut 
acrie in parte ți pentru editura ce i-a solicitat 
cartea. Căd, pomenirea de-a lungul paginilor, 
a tuturor șantierelor arheologice deschise de 
Pârvan, sau a punctelor investigate, de' la 
Ulmetum, Histria ți Adamclisi, pină la Răcari, 
Celei ți Piscul Crăsanf sint tot atitea invitații 
la drumeție făcute cititorului.

Munca istovitoare, adesea de 14 ceasuri zilnic 
pe șantiere, adăugate Ia îndoielile și neodihna 
spiritului său au epuizat trupul firav, plăzmuit 
pentru un alt fel de viață. A lăsat însă discipoli, 
idei de împlinit și un mit, acela al muzei Clio, 
care „Încălzește cu focul său trupurile de demult 
adormiților ți ii face iarăși vii, trăind din nou 
puternic in lumea lor și năvălind plini de viață 
In lumea noastră...". Prin ei înțelegem istoria 
veacurilor demult apuse și putem pregăti viata 
urmașilor noștri.

Socotim cartea lui Alexandru Zub ofrandă de 
flori nepieritoare, așezate pe mormîntul în veci 
neuitatului Vasile Pârvan.

Gabriel Ștrempel
•) Al. Zub : „Pe urmele Iui Vasile Pârvan", 

Editura Sport-Turism, București, 1983, 383 p.

mingea de bocancii adversarilor ! S-au dus și 
duse să rămină, fir-ar să fie ! Iată, acum împo
triva echipei noastre, echipă solidă, cu piese 
grele, rezistentă, care nu se dă peste cap la pri
mul bobirnac, Joacă și arbitrul. Joi seara Alexis 
Ponnet a fost cel mai bun jucător al spaniolilor, 
marcind pentru aceștia din penalty. Același ar
bitru, care ne „eliminase" la București cu ace
lași procedeu : 11 m imaginar ! a inchis ochii la 
un ofsaid mare fluierînd fault în careu. Mă mir 
și azi cum de nu i-au înghețat ochii de rușine 
acestui fluieră vînt fără pic de rușine. Nemai- 
vorbind de celelalte „fluierături" cu care a în
cercat să-i încurce pe ai noștri. E limpede, acest 
arbitru nu avea ce căuta pe teren într-un meci 
in care juca România și de aceea mă întreb de 
ce am fost de acord eu el și nu l-am recuzat. 
Am sperat că fiind noi „domni" se va domni și 
Ponnet ? Am sperat, dar am sperat degeaba. In 
sfirșit... important e că am scăpat de Spania, o 
adevărată obsesie în tentativele noastre de cali
ficare de pină acum. Cu R.F.G.-ul am jucat prin 
procură (Dinamo și U. Craiova) și nu ne-a mers 
rău. iar pe Portugalia am mai bătut-o. Așa că, 
este firese să sper, să doresc să cred în califi
carea echipei noastre mai departe. După părerea 
mea așa cum francezii, nemții, belgienii, spa
niolii au și ei părerile lor, România trebuie să 
eîștige campionatul european. De ce nu ? Doar 
cine să vrea asta dacă nu noi ?

Ulise

eeeret.ee
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Simbolul forței creatoare
neîndoielnic, o realitate atit de lumi

noasă, clocotitoare și complexă ca 
aceea a Coreei socialiste de astăzi nu 
poate fi surprinsă in întreaga ei bogă

ție și profunzime decît sugerind totul, ansam
blul, prin citeva frinturi, prin — vorba poetului 
— citeva „țandăre de curcubee". De aceea, pre
zentele notații nu se vor decit, pe cit posibil, 
niște grăitoare crimpeie menite să sugereze în
tregul.

Fără Huang He e limpede că viziunea despre 
peisajul industrial al Republicii Populare Demo
crate Coreene apare vizitatorului esențialmente 
diminuată. Și aceasta deoarece Huang He în
seamnă siderurgie, înseamnă metalul-matrice ■ 
tuturor plăsmuirilor tehnicii contemporane, în
seamnă -clocotul focului nestins, dar, mai ales, 
forță creatoare potențată de un inalt ideaL

— Atunci cind tovarășul Kim Ir Sen ne-a 
spus, la citeva zile după Încheierea victor -â 
a războiului antiimperialist din 1950—1953, că în 
cel mai scurt răstimp vom reconstrui combina
tul nostru, făcindu-! mai mare și mai puternic 
decit a fost vreodată, unora li s-a părut, poate, 
că e vorba de un vis cutezător it se va impuni 
intr-un viitor îndepărtat — ne declara sudorul 
Ta Un Ciun, de două ori Erou al Mundi. Reali
tatea însă s-a insărcinat să demonstreze, cu 
greutatea fontei și a oțelului pe care le oradu- 
cern, că era vorba despre o încredere adlncă și 
adine realistă in capacitatea constructivă a cla
sei muncitoare...

Spre a servi pure» drept ilustrare acestei afir
mații elocvente, w fața noastră i-a i it «n - 
cuptor de vț-Krie. ce se drdașe net de cMe î>-; 
jur prin i ic: Nu,
era o piesă d, r . cri un cuptor ta func
țiune. Daf, r-șa cern i s-s putea fi pri
vit și ca un >:>ment al ;
uzinei: iriir-adecăr. -■ La a fast pnmiâl “ >*-?r  
de oțelărie re<-nrecit : tn primi.ura

*) Se referă, bineînțeles, la- tineretul de la
sfirșitul secolului XIX.

lui 1954. F-zeae rid.ca*  zi cu jz- c-.c
primitive a!.; perioade de a mij
loacelor tehnice : in vtftrăCuia din x. Trier-', 
trăia parcă ceve din .vandesrcnt?
lui și hărniciei făr*  *!c  «Ml te*  «wc.
Aceeași emoție am incercat-o ri jn fața rw-ies- 
tului furnal nr. 1. dtet pr~-> ;-.v ;n
toamna lui 1958. inriz-ur:nd nouă 
eforturi încordate ale celor pentru a Sur
noul Huang He ref< .--da un autenUe îizJn de 
glorie și onoare musritorewcă

De ia aceste fr:nT'jrj de :”orie vie. 
nu exclusiv de respect pios fată ie « 
sacră, ci și de năzuință pasionată de a o cooe ■ 
nua și depăși, am trecut, cu firescul tranzițiilor 
istorice fundamentale, la tehnica _la zi*  a com
binatului, la acele înfăptuiri ce constituie etalo
nul posibilităților și virtualităților «raorrra 
coreene de azi.

Răminem un timp mai îndelungat la cele două 
furnale de cite 650 metri cubi fiecare. Mtts«E»je 
ce impresionează nu numai prin gabaritul lc< 
impunător, ci și prin modernitatea usstalațiilw. 
prin dotarea lor cu cele mai noi reikiâri din 
domeniul automaticii, ciberneticii, televiziunii. 
Dirijarea proceselor complicate ce se Jeriă^eară 
în vastul piniec clocotitor se face prin ii erme— 
diul unui sofisticat „creier electronic*,  iar urmă
rirea fuziunilor la inalte temperaturi, ce dau 
naștere fontei, se înfăptuiește cu ajutorul tele
vizoarelor.

EFIGIE DE EPOCA : AUTOSTRADA PHE- 
NIAN-VONSAN. Trecind n zorii zilei pese*  
iestuosul pod — unul dintre multele ce :e=fS 
malurile fluviului Tedongan — si părăsind 
somptuoasele cartiere noi, construite tn ultim.: 
ani la Phenian, îndeosebi in jurul U-n:*.*ers:tă;â  
Kim Ir Sen, ajungem aproape pe neașteptate.

CLARlN
• La Barcelona s-a sârMtorit silele acestea — Iar In cursul anului 1984 vor avea loc manifestări ase

mănătoare in întreaga Spanie — u secol de la apariția romanului LA REGENTA, opera scriitorului 
Leopoldo Alas (Clarul). Această lucrare, Împreună cu Fortunata y Jacinta a lui Perez Galdos sint consi
derate cele mai bune romane spaniole ale secolului XIX. Prin simplul fapt că in 1884 Adolfo Alas a 
scris LA REGENTA, d a meritat din plin locul de frunte pe care il ocupă In literatura spaniolă a 
aceluiași secol. Acest roman a apărut șl la noi in traducerea lui Dan Munteanu, la Editura „Univers*.

Leopoldo Alas s-a născ-ni In 18S2 in provincia span iolă Asturia. Activitatea ți-o începe In calitate de 
gazetar. In ins. ded la virsta de 83 de ant, apare in presa spaniolă un pseudonim care, incepind de 
atunei, va constitui na motiv de pasionate contro verse : „Clarin*,  un adevărat aume de război, tn 
articolele sale gazetărești -I dtn revistele literare, el atacă vehement burghezia spaniolă in tot ce are 
ea mai ipocrit, in moravurile ei, in frustările îi, cu un umor mușcător, umorul unui critic ce posedă 
un ochi de o luciditate -vt.-icrdinară. Lucru, desigur, intolerant!, re nu putea fi trecut cu șederea, 
atit de colegi cit «I de antontâii Motiv pentru care un dmp Îndelungat, după moarte, a fost dat uitării.

Opera sa narativă este puțin abundentă — a pubMcat citeva volume de povestiri —, insă a scris 
mii și mii de pagini de critica bterară, domeniu in care a excelat, mai ales prin frumusețea stilului 
său. Prin faptul că era de a exigentă extremă și de o pasionată violență față de mediocrități, el era 
spaima autorilor la once nouă apariție din lucrările acestora.

Moare in INI.
e.a.

Violeta fi><3 3*d:  liber-eugeîă-
tor catalan, ixâsezer»»; opulent. 5-a 
educs- — daca ir,. > primite 
p->- ii der.uui1:*  ririri-.ț. ? — pină la 

cincisprezece sni așa cum a dorit dracuL iar 
de la cincisprezece ani încolo asă cum a dorit 
ea. A frecventat ~u'.-.e ce-l’g:; st*ă ;ne. a inv^țat 
multe limbi vii, in care, in toate, știa să ex
prime corect ereziile v=:îîu: său. erezii ce de
veniseră, in casa lor. dogme. Știa mai mult 
decit o bacalauiea-ă și mai puț--, decit o tinârA 
onestă. Era foarte ; capul ei părea că
se detașează dintr-o m—’j'ri antică, la fel cum 
erau, se pare, șirilîeneîe despre care ne vor
bește poetul Trofeelor : im^rtcișintea ei. fi
gura ei. posturile sale, vorbesc zeiui mai puțin 
versat în gingășiile arici *‘*ni<e.  de Grecia ; 
în pieptănătura ci. de **.a ‘ arheologic, simplă, 
nobilă, poetică. Viciata pâre? o pictură murală 
clasică, găsită in ,-reo ;x: jvpțiunt ia aceiea 
care ne-au iescooerit ileganu antică în Ma
nualul de arheolog:r a: iu: GubJ și Koner de 
exemplu, puteți ve-iea gravuri ce par portrete 
ale Violetei araniindu-î' pieptănătura

Era pagină nu cu inima pe oare nu o avea. 
’ ci prin instinctul ei insret v ce o făcea să 

copieze, în visele sale r*  «miile poeților ei 
favoriți, francezii. r«-'*emîi  care se ncăzcrau 
cu complimentele lor oe ja’.edrî pentru ca ea 
să le transforme In creo:r-.ă poetic? ?i in inspi
rație a muzei sale plastice și ostentativ sen- 
zualiste.

Datorită faptului că se credea pagină și că 
citea romane de aventuri ravalcTesti Violeta 
ajunsese să simtă 5i. —.a; a'es. =ă magineze cu 
o anumită sinceritate și forță manii sa pseudo- 
clasică.

Cum. în sfîrșit. era catalană nu-i lipse? ne
cesarul bun-simț. pentru a-ș: ascunde capricioa

lntr-o tranziție arată, dar nu lipsită de farmec, 
j« ÎTxepuuJ auvJtj'aij.::. celei noi care duce de 
îâ P&..c.i*n  1 nsaa.

Ser.rzuU-e irirismtt pe parcursul acestei căi- 
ef. ? Zr.*: ’!?:*.  sîTUAr'.tiv n poporului cv 
r=*a-  le-aș autea cnst .':za, apidur. in form«-l«: 
âe •*  tf-i-re ia iouâ .’re. Semntf _tția acestei 
f. . Ji; :na*r»»rată  in adincul conștiinței și 
vt-ciT. *.  de participant, in cali
tate 5e trvniz ppeeial de presă, ia evenimentele 
tiT.diMtaerv războiului de eliberare națională 
a! f-zpwi-Jtu: eoretsn de pe’te trei deceniu

-.--eJ.*.  i-s U Bcrnai cile va zile după inch *-  
pac,, de la Pi’iuw.'-tf — fapt wwic des- 

-- v*re  r**'*' '- "n e>*r*a®c.udcn;e  de martor 
r — am j-jcmt ir.tș-.^rățit de un zt-

ceracafl, de la P.-cri.n V-—<an. pentru -
ia pi i.*=rea  ..*.  scâpinire 4? către

ft. P D. Canaan*  a nlnrialnr irmilr cz hmuri 
«upata Ăe iaaaane In nmș>ri oabMâȘtkv. Nu vn»

porțiuni te cate teat*  tea Ji^i r>tnat Jr ttf- 
mar-jJ «Maeiuc’ zi tx-rr. m exptozi-e inur-
zăată tt de at. -- Jce Dua£ afe st dvCă
rv- c- in zone unde ca
le-- Sncwi. —•* — abta fuseseră re-
L ■ te pe urma grea:'or ravagii produse de 
răxbcț,

lătă-ne STIS! pe -eețî rută, numai că itine- 
rirzî rrie trier*  d-e data acesta, cu un rapid 
aafeesarteB •>= o -îZ-.nmodeTnă autostradă. O 
bțr-â .perse din drzzr ti străbatem in cviuper.i*  

Sfc Ken Ok, unul dintre cei .ăror= 
c.iojrv*._u  parV-dteii și statului, tovarășul Kim 
ir Sen pers-onei se-a încredințat sarcina de mure 
rssese a c -d*pe  traaeul și a dirija construi
re-’ '-esec. artere rutiere vitale pentru economia 

tv^Ț-riul coreean.
— N-a fost deloc lesne — ne spunea tovarășul 

I-îu Ofc eu vocea calmă, egală, a omului 
wipsniî df? satisfecțâz datoriei împlinite — să gă- 
smă soiuțuie tennice cele mai potrivite spre a 
oespica acest drum in duritatea unor munți con- 

ți, nu o dată, cu pante abrupte. Mai 
ales câ îfieîjiTsȚj- si economicitatea, puse in fata 
noastrii Srept ctseeuve de maximă importanță 
de ecmdocwsa tân„ ne-au determărvat să autăm 
a trzz.i o ecle mai scurtă intre Capitală și

sele sale idei, unele prea extravagante, față de 
cele ce in mod obișnuit există in relațiile din
tre oameni, idei ce nu puteau să-i servească 
la cucerirea unui public adecvat, prin faptul 
că existau prea puține domnișoare bacalaurea
te *)  in Spania, iar majoritatea bacalaureaților 
fiind puțin erudiți.

Pe mine, nu știu de ce, în puținele zile în 
care am stat de vorbă, m-a crezut demn să-i 
aud intimitățile nebuniei sale păgine. Nu pentru 
că eu aș fi făcut, față de ea. paradă de cu
noștințele pe care nu le posed ; mai degrabă 
trebuie să fi fost faptul că observat la mine 
sincera și tăcuta admirație cu care contem
plam la ea, pe furiș, ori de cite ori puteam, 
frumusețea ei suverană, croiala superbă a 
veșmintului ei, liniile grațioase ale corpului 
său. splendoarea liniștită și ideală a ochilor săi 
albaștri-verzui, un adevărat model de frumu
sețe divină și de elocventă artă statuară 1 
O. in acel căpșor pieptănat de Praxiteles exista 
suficient fosfor pentru a face din ea un poet 
parnasian de categoria a treia. însă acest tem
plu adăpostea în el niște bieți zei falși, ațîțați 
și bolnăvicioși !

Violeta la fel ca toate femeile din categoria 
>a. putea crede că. prin faptul că imi plăcea 
atit de mult corpul ei. Ii admiram in egală 
măsură și talentul .maginație sa, capriciile 
sale ce erau și un rod al imprudentelor sale 
lectun„

Astfel că. într-o seară la un bal. după cină, 
in .’itpa in care fecioarele in rochii decoltate, 
obosite de vrajă jar că îdulmecf în această 
ammantă parfumat! nistereli îupțiale presu
puse in aopț. de veghe Violeta singură cu 
nine intr-ur colț lintr-ur parc jansformat 
intr-c ocuință palatină >mi .-xpusi secretul 
său care începea la fel ca orice altă poveste

s trasa o cale cit mai scurtă între capitală și 
marele nostru port de la Pacific. S-au folosit 
metode ingenioase de a valorifica fiecare avan
taj a’, pțisujuiui in așa fel incit scurtimea dru
mului sf ou reprezinte pentru călător ocolirea 
a»v':?r superbe orivmști care caracterizează 
a.?este meleaguri. După cum vedeți, ne-am pus 
ri am să rezolvăm probleme de mare
ce—•clexit/'.e, imbinmd, pe cit ne-a fost posibil, 
pentru călătorul dornic și de frumos, utilul cu 
plăcutul_

Un număr de nu mai puțin de 20 de tuneluri 
slrtemg piscurile și masivii muntoși, lăsind loc 
pentru derularea panglicii netede a șoselei cu 
zece benzi de circulație. Printre aceste tuneluri 
— autentice opere de artă constructivă — unul 
ne atrage cu deosebire atenția prin lungimea 
sa : aproape zece kilometri. Intri in munte fără 
vă ai senoția apăsătoare a sutelor și miilor de 
tone de piatră ce se află deasupra capului, de- 
asrece drumul e scăldat intr-o lumină dulce, cu 
iradieri pătrunzătoare. Sursele de lumină sint 
i.-.gi--.;os znascate in pereții vaști de stincă, ast- 
fei incit, pină la ieșirea din tunel, nu te pără- 
fește sentimentul că, de fapt, e vorba de lumina 
solară filtrară prii, discrete vitralii.

Alt ..detaliu*  impresionant al peisajului îl 
constituie foarte multele poduri și viaducte care 
se inscriu sugestiv in priveliștea montană. Con
cepute cu o mate măiestrie inginerească, ele nu 
numai că ingăduie adevărate salturi peste pră
păstii de o adincime amețitoare, nu numai că 
deu cursivitate întregului drum, dar îl și 
s.-urtează cu peste cincizeci de kilometri.. De alt- 
r-interi, in aceasta și constă una dintre expli
cabile „miracolului*  celor două ore cit durează 
călătoria.

Zărind la orizont primele ansambluri de 
biueuri ale Vonsanului reînnoit, mi-am aruncat 
instinctiv privirea spre ceas și am realizat con
cretețea acestui „miracol*.  De la două zile la 
două ore — iată nu numai o formulă reporteri
cească de circumstanță, ci însăși esența unui 
drum elocvent prin cremenea dură a unei istorii 
abrupte spre grăitoarele înfăptuiri contemporane 
ale Coreei socialiste.

Victor Bârlădeanu

romz-tk.1 vred că de dispreț, spunind :
„Eu sunt îndrăgostită - de ceva imposibil."
Și continuă tn felul acesta :
„Eu sunt îndrăgostită de un Centaur. Acest 

vis mitologic clasic este al meu ; pentru mine 
orice bărbat este prea puțin puternic, prea puțin 
rapid și posedă puține picioare. înainte de a 
cunoaște acest mit al bărbatuiui-cal, de foarte 
de mică am simțit vagi înclinații absurde și o 
afecțiune nebună pentru grajdurile de cai, 
pentru islazuri, pentru tîrguri de cai, curse și 
tot ce este în legătură cu calul Tatăl meu po
seda cai multi, de călărie și de tracțiune, pre
cum și grajduri ca niște palate, iar in serviciul 
lor se afla o jumătate de duzină de îngrijitori, 
de buni călăreți și de excelenți vizitii. Foarte 
de dimineață ieșeam din casă și repede mă 
pierdeam printre picioarele animalelor mele iu
bite. pădure de coloane mobile ale unui tem
plu viu al adorației mele idolatrice. Nu fără 
teamă. însă cu plăcere, petreceam ore întregi 
printre copitele nooilelor bestii, ale căror lovi
turi, nechezaturi și tremurături ale pielii îmi 
impuneau un fel d.e spaimă religioasă și o 
anumită umilință voluptoasă feminină precoce 
pe care o cunosc toate femeile care iubesc pe 
acela de care se tem. Mă îmbăta parfumul pi
cant și straniu al grajdului, care reușea să-mi 
zmulgă lacrimi din ochi și mă făcea să visez, 
la fel cum în teatrul persan aceste sentimente 
izbutea să le provoace în spectatori meiul.

Visam curse de cai înnebunitoare, prin tere
nuri ripoase și prăpăstii, sărind peste coline și 
văi. tolănită la fel ca amazoanele de la circ 
peste spatele lucios al eroilor mei focoși, puter
nici și lipsiți de' cuget, așa cum eu, ii doream. 
Anii treceau și slăoiciunea mea nu se micșora, 
nici eu nu căutam s-o ascund ; primii băibați 
care începură să fie pentru afine rivalii cailor 
mei fuseseră oamenii grajdurilor mele.. Unii, 
dintre aceștia iși dădură repede seama de situa
ție, și văzind disprețul cu care îi priveam, 
au găsit dragostea rea pentru cai ridicolă, ca
priciu al unei femei nebunatice și rafinate. (...)

Puțin rușinat, m-am sculat in picioare și am 
părăsit colțul confidențelor noastre, mulțumit 
că ea. prin faptul că ține ochii închiși, așa 
cum am spus, nu va privi ridicolul meu fel 
de a umbla, ca al unui biped mai puțin mi
tologic, ca al unui cocoș, de exemplu...

★
Au trecut cîțiva ani și am revăgut-o pe Vio

leta. Este frumoasă, o frumusețe grecească, ca 
intodeauna, cu toate că puțin mai plină decit 
înainte Acum citeva zile mi-a prezentat soțul 
ei, contele La Pita, căpitan de Cavalerie, un 
om volnic ca un stejar, hirsut, de o inteligență 
ce dă in gropi, brutal, grosolan, călăreț mai mult 
decit mediocru îndrăgostit exclusiv de armă, 
cum spune el, inșelîndu-se, deoarece zicind 
armă face aluzie la calul său. Se înșeală, de 
asemenea, cînd jură Iși știe să jure !) că pentru 
el nu există credință ma> mare decît spiritul 
de corp : pentru că, de fapt, el nu face alt
ceva decit aluzie la corpul calului său vînăt- 
rotat, care ar fi un Pilade al său, dacă ar 
exista Pilade cu patru picioare și dacă un băr
bat ca el, contele La Pita, ar putea fi Oreste. 
Timpul pe care nu și-l petrece călărind La Pita 
il consideră pierdut : și în mizantropia lui de 
anima! cransformat într-c formă aproape umană, 
declamă, suspinînd sau aechezînd că nu are 
un prieten mai adevărat decît vînăt-rotatul său.

In românește de 
Esdra Alhasid

Poezie română in
v. r tr v • \

M NU A'/V MANE 
iNintâv

/>< H./-VMA

lungul a aproape

Zilele aceMee ne-r. parve
nit, prin amabilitatea li- 

Hui?. Gagua, oa - 
pete al Uniunii Scriitorilor, 
exezijpiiru! semnal al „An
tologiei poezie*  ro nAn • 
ccntemporane in limba 
georgiana”, pe care Editu- 
r . „ ilerani” din Tbilisi a 
pit^Stit-o pe bax?. tălmă
ciri Ier poetului Olar Șa- 
lamberidze, vech*  prieten 
al literelor romanești, ca.-j 
n?-i vizitat țar.-*, oe mal 
multe ori, cunoscut de alt
fel cititorilor români in 
meșteșugit^ie transpuneri 
ale lui Ajtghel Dumiră- 
vein •.

Antolori-*,  cuprinde de-a 
1 de pagini, 334 de poezii

dintr-o extrem de Largă gamă de stiluri, mameie 
și sensibilități, dind o imagine substanțiala as u ir a 
fenomenului poetic contemporan românesc. Dar, 
dincolo de orice statistică sau optică personală, 
răni in mișcătoare dragostea și pasiunea care au 
stat la baz?. acestui act de creație, omagiu și prie
tenie. Majoritatea transpunerilor s-au făcut por- 
nindu-se de la originalul românesc, fără a se re
curge la ajutorul unor versiuni intermediare.

’ Prefața aparține poetului Dinu Flămind, căruia 
li datorăm și scurtele prezentări făcute poeților

• Poeți români în italiană. Revista Impegno 10 
(în traducere : Angajare 198U) care apare sub direc
ția iui Rolapdo Cerca in Sicilia, la Mazara del Vallo 
face loc in numărul 6—12/1983 mai multor traduceri 
din poezia hii Lucian Blaga, din Alexandru Că- 
prariu, Fugen Dorcescu și Adrian Popescu. In 
același număr al revistei se tipărește și povestirea 
Al șaselea brad de Ion Marin Almăjan. In același 
număr poetul Rulandu Certa tipărește un interviu 
cu Alexandru Căprariu despre poezia românească. 
Toți scriitorii români sînt prezentați cu scurte note 
bibliografice de către Vioriei*.  Bălteanu care sem
nează și traducerile și un grupaj de poezii proprii.

• Impegno 80, nr. 13—15, face loc unei alte serii 
de traduceri din poezia românească, care începe cu 
Ion Pillat, continuă cu Nichita Stănescu, cu Io n 
Alexandru, Alexandru Andrițoiu, Et?. Boerîu, Ana 
Bland ia na, Alexandru Jebeleanu, Marin Sorescu, 
Mai sînt traduse două eseuri de Octavian Paler, 
întreg grupajul românesc fiind deschis de interviul 
dat revistei de prozatorul Ion Marin Almăjan.

REPERE

Bibliotheca
a

mplele capitule dedicate în Scripta ar.a- 
maica unor zone obscure ale culturii și 
spiritualității universale fac din această 
carte o apariție foarte Semnificativă pe 
un plan mai larg. Ne reterim îndeosebi 1a sec

țiunile Kabala și literatura ei aramaică, Enigmaticii 
mandeeni și Literatura și scrierea siro-aramaică. 
Studiul asupra Kabalel este foarte extins, și se re
feră mai ales ia situarea acestui corp doctrinar în 
contextul ezoterismului antic și medieval, căutîn- 
du-i filiațiile, din cele mâi vechi timpuri,/ pînă la 
Hochmat Șlomo și esenieni, la mandeeni, și apoi 
la tainicele învățături ale unor scrieri musulmane 
și de altă natură din Evul Mediu timpuriu. Com
parat cu solidele cărți în materie ale celui mai 
mare specialist în materie, Gershom Scholem, con
tribuția lui Constantin Daniel este mai puțin adîncă 
In ceea ce privește descifrarea textelor, dar mai 
edificatoare, în raport cu mediul spiritual în care 
a apărut Zoharul, precum și cu apetitul de trăire 
directă căruia i-a răspuns .în decursul secolelor. Un 
accent special este pus pe legăturile kabbaleî cu 
hassidismul, destul da sumar tratate în alte studii 
pe care le cunoaștem (avem în față o ediție hassi- 
dică a Zoharului, apărută Ja Czernowltz, în 1851, 
în scrierea ,.Ra'8hiu ’). Resurecția preocupărilor 
kabbaliste. îndeosebi în anumite cercuri, se dato
rează indiscutabil acestui curent de sensibilitate, 
voinței sale de a-1 face pe om să experimenteze 
nemijlocit „splendoarea” ascunsă a unul mesaj 
inspirator. De asemenea, valoroase sint analizele 
contribuțiilor din cercurile culturii medievale occi
dentale, referințele la Ibn Gabirol $1 la ceilalți în- 
vâțați, atit de mttm legați de Eîndlres europeană a 
epocii (menționăm aic: făptui, destul de puțin
cunoscut, că în românește a fost tradus poemul 
Coroana de către Dr M Thenen, în Mahzor, Iași, 
vol. I, 1929. pag 267—279j Dificilele echivalențe ale 
pasaieloi din Zohar au fosi rezolvate, de Constan
tin Daniel cu strălucire, ceei ce trebuie reținut, 
știind faptul că această carte este mal mull fai
moasă decît citita, cum spune și A Elmalech 
(despre ecoul literar, în cultura noastră a.' Zoha
rului îm.' îngădui să citez și unele considerații pro
prii. cuprinse în M. Dor, Legalot leadam aher, 
1974, pag. 187—192).

Cdmtritiuții substanțiale sa află și în cele două 
părți finale, referitoare la mandeeni și la siro-ara- 
mei, cu un excurs valoros în poezia celot din 
urmă, din care sînt publicate și traduceri de o mare 
frumusețe si forță, îndeosebi poemul lui Iacob Se- 
tup despre Cei șapte tineri care au dormit ani În
delungați. Constantin Daniel împingă știința lui

REVISTA STRĂINĂ
• MENȚIONATA pînă acum doar în legătură cu 

ilustrul său frate sau' cu Rodin, a cărui elevă și 
iubită a fost, Camille Claudel se află deodată în 
centrul atenției, datorită unei ample lucrări inițiate 
de Reine-Marie Paris și a unei expoziții retrospec
tive, deschisă de curînd la Muzeul Rodin. Sora lui 
Paul Claudel a fost o sculptoriță de mare talent, 
independentă în gindire, deși puternic influențată 
de naestrul său. Intr-un articol consacrat celor 
două manifestări, Geneviăve Laplagne scrie că 
tînăra artistă „a fost distrusă în zorii carierei 
sale, pentru că a refuzat să se conformeze norme
lor impuse condiției feminine din epoca sa“. Se 
știe iâ sculptori^ a fost.. îtlchisă într-un azil psi
hiatric. înainte-;de împlihirea lvîrstei de' patruzeci- de 
am, după 3 .ungă și scandaloasă" legătură cu au
torul ,Gînditorxtlui4\ Lucrările expuse în marea 
retrospectivă dedicată operei lui Camille Claudel 
sînt junsiderate de aceeași comentatoare. în artico
lul puricat de*  revista La V4e : „toate, dar toate, 
una mai puternică decît cealaltă". Camille Claudel 
cunoaște astfel o postumitate glorioasă, după o 
viață petrecută în tenebre. Singura fotografie pusă 
in circulație de cercetători înfățișează un chip fru
mos, cu o notă de tragism și de deznădejde n 
ochii .nari $i expresivi...
• MEMORIILE actrițelor au devenit o adevărată 

modă,- chiar dacă puține au fost cărțile de acest 
fel care s-au oucurat de primire călduroasă din 
partea criticii. De curînd. Candice Bergen a pu
blicat ta editura Simon and Scnuster un volum in
titulat Bate în lemn, cu evocări din copilăria sa 
hoxlywoudiană și cu alte aspecte incitante ale de
butului și ale primilor ani de carieră. Actrița este 
fiica jnuia dintre cei mai eunoscuți comici ai seco
lului, Edgar Bergen, un om sevei în afara scenei, 
aproape incapabil să exprime vreun sentiment de 
afecțiune. Deși a moștenit o frumusețe ieșită din 
comun de la mama sa, o sudistă americană pe 
nume Frances. Candice Bergen a cunoscut multe 
dificultăți ia început datorită unei puternice ase- 
măiiâri de caracter cu tatăl său. pe care nu reu
șea să o depășească nici in rolurile cele mai capti
vante. Eșecurile, luptele cu sine și cu un mediu atît 
de derutant, stranletatea lumii de celuloid a cine
matografului, totUi transpare din această carte 
plină de farmec, scrisă de o actriță cu talent de 
romancieră Johr. Skow notează în revista Time : 
„Este ■» farte lespre maturizarea unei actrițe...b

• UNUL DINTRE CEI MAI PROMIȚĂTOR) AU
TORI AMERICAN) ai ultimilor ani a fost conside
rat Robert Hemenway, care a îîștigat tn anul 1970 
premiul O. Henry pentru volumu' Fata care a cîn- 
tat cu ’îeatlesli, de fapt o culegere de povestiri Cea 
de a doua sa ?arte este La graniță, un roman de 
două sute ctnclzec.’ de pagini, apărut !a începutul 
acestuj an la Atheneum Luînd In ronsiderare !ap- 
tul fă Robert Hemenway are nu mai ouțin de 
șaizeci și doi de ani. înțelegem de ce fritlcu' Stefan 
Kanfer îl consideră „unul dintre cele mai dific’le 
cazuri din scrisu.*  american modern“ Fără să se 
grăbească, după un debut .impresionant", cum îl 
numește tot Stefar Kanfer, scriitorul a așteotat 
aproape cincisprezece ani ca să publice a doua 
carte. Este o .ucrare .melancolic? și îndelung ci
zelată". 3um ?pur. criticii aproape de perfecțiune, 
chiar Iacă uni.' se mdoiesc de soliditatea construc
ției sale .-omanești jonsiderînd-c mal degrabă tot 
o colecție, de povestiri legate arintr-ur. singuî pro
tagonist. Hemenway celebrează poezia actelor ba
nale ale * vieții, • descoperind arta în gesturile mă

Tudor Arghezi, George Baco via, Vasile Voicule: cu, 
Adrian Maniu, Ion Pillat, Ion Barbu, Lucian Blaga, 
Ion Vinea, Alexandru Philippide, Zaharia Stancu, 
II jir le Vornnca, Radu Boure^nu, Mihai Be muc, Di- 
mîtrii Stelaru, Dan Boita, Geo Bogza, Virgil Teo- 
dnrescu, Fugen Jebeleanu, Emil Botta, Maria Bănuț*,  
<^elu N'aum, Magda Isanos, Constantin Tonerjaru, 
Veronica Porumbacu, Ștefan Augustin Doina?, 
Nina Cassian, A. E. Bacnnski, Tudor George, Leo 
n»d Dimov, Radu Cârneci, Geo Dumitrescu, Ion 
Prad, Alexandru Andrițoiu, Ion Horea, Vasile Ni- 
rnlesru, Aurel Rău, Tiheriu l'tan, Mircea Ivănescu, 
Petre Stoica, Anghel Dumbrăveanu, Horia Zilieru, 
Nirhita Stănescu, NicoLae Labiș, Corneliu Sturzu, 
Gheorghe Tomozvi, Marin Sorescu, loanld Roma
nes cu, Cezar Baltag, Gheorghe Pituț, Ileana M:V 
lănrioiu, Constanța Buzea, Cezar Ivănescu, Ana 
Blandiana, loan Alexandru, Adrian PAunescu, 
Horia Bădescu, Dan Mutașcu, Dinu Flămând, 
Adrian Pup^scu, Titus Vijeu, Dumitru M. Ion, 
]nana Diaconescu, Mihai Bărbulescu, Mircea Di- 
ne«cu, Daniria Crăsnaru, Carolina Ilica.

Astfel, Iubitorii de poezie de pe cslâlait mal al 
Mării >egre vor ave?. I-*. dispoziție prim?, anto’o- 
gie poetică românească in limba georgiană, ca e 
s*  bucură $1 dc o excelentă prezentare grafică da
torată pictorului Glonti, ale cărui vignete scot in 
relief Întreaga finețe a lucrării.

AI. Calciu

• Prometeo, periodic trimestrial de cultură care 
apare la Messina, tipărește și el in numărul 13/1934 
mai mulți scriitori rumâni sub genericul Poeți e 
narrateri rumeni in această ordine : Anghel Dum- 
brăveanu. Adrian Păunesru, Nicmța Stănescu, 
Alexandru Jebeleanu și Ion Arieșanu.
• Citim în deschisa revistă românescâ Lumina, 

nr. ti/1S83, revistă care apare la Pan eleva, Iugo
slavia, mai multe articole de critică literară care 
au fost tipărite mai intii In România. Cornel Un- 
gureanu, Adrian Pwpescu, D-n Cristea, Aurel-Dra- 
goș Munteanu, Valentin F. Mihăescu și Dan Lau- 
rențiu sint prezeuți cu articole a căi or temă este 
poezia Iul Ioan Flota, poet român din Iugoslavia. 
Articolele au apărut tn ordinea enunieiârii, in 
Transilvania. Steaua. Tribuna, ultimele trei fiind 
reproduse din revista Luceafăiul. 1983. Cele șase 
articole reușesc împreună să ofere o imagine 
nuanțată a tinăruiui poet și vorhesc totodată despre 
apetența critică a acestei reviste la ‘care ne vom 
referi și in numerele noastre viitoare.

Orientalis (ni)
pînă la un nivel de trăire m care frumosul devine 
o formă de edificare murală, Iar pagina de litera
tură veche învie un ideal de perfecțiune a omului, 
în termeni foarte actuali. Cultura popoarelor 
aramee este readusă astfel în tata omului modern, 
nu numai din dorința de cunoaștere, ci și pentru 
rolul său edificator. Caracterul exclusiv a) aces’ur 
scrieri, dificultatea limbii și alte trăsături ale do
meniului au ocu'tat mesaiul de înaltă sp|r<tualitata 
al unor poeți și învățat! atit de faimoși în epoca 
Jor. Cultura romană de azi poate să dese fr^ze în
țelesurile unor secole de demult, pe ba/.a stu
diilor și traducerilor de indiscutabilă rigoare știin
țifică ale lui Constantin Daniel

Scripta aramaica este un argument pentru ținuta 
inconfundabilă a preocupărilor de orientalistică de 
la noi, o apariție demnă de orice mare cultură din 
lume, a cărei continuare va fi, desigur, un titlu, 
de mîndrie pentru Editura științifică și enciclope
dică și pentru valoroasa sa colecție.

Aurel-Dragoș Munteanu
P.S. Este remarcabil gestul revistei ..Flacăra**,  

omagiul adus la împlinirea vîrstei de șaptezeci de 
ani, printr-un interviu cu marele învățat care este 
Constantin Daniel. Autorul interviului, Constantin 
Crișan, este un entuziast, cu indiscutabilă predi
lecție pentru valoarea cărturarilor noștri. Sînt ne
cesare însă citeva precizări, din .dorința de a risipi 
eventuale neînțelegeri. Constantin Daniel nu ar fi 
putut să spună, cu siguranță, că sînt necunoscute 
consoanele limbii egiptene vecni, pentru că nu în
țelegem cum ar fi fost descifrate în asemenea con
diții o mulțime de texte (necunoscute sînt de fapt 
numai vocalele, după cum ele constituie o pro
blemă în toate limbile semite, înrudite cu egip
teana ! Dacă nu am fi identificat nici consoanele, 
limba egipteană ar fl rămas mută pentru noi.). De 
asemenea, masageții nu sînt traci, deci nu au nici 
o legătură cu Platon și cu moștenirea tracă din 
gîndirea sa. Masageții sînt o populație de la estul 
Mării Caspice, ceea ce Constantin Daniel știe 
foarte bine, cum să vede șl din eartea sa despre 
Civilizația Egiptului Antic, Editura Sport-Turism, 
1976, pag. 42). Nu ne mal reterim la formulări impre
cise, cum ar fi cea din primul răspuns, că savan
tul nu ar fi încetat nici o clipă... să abandoneze 
studiile orientale, ele fiind^ ușor de corectat de 
către orice lector binevoitor.' Oricum, interviul este 
binevenit, iar Constantin Crișan merită toate lau
dele pentru osteneala sa !

runte, dar pline de sens și de căldură umană. Re
veriile și exclamațiile de uimire abundă intr-o carte 
de o frumusețe stranie, aproape incredibilă, dacă 
răminem la prejudecata că numai istoriile grozave 
pot să construiască un roman.
• GEORGES DUBY este un niare specialist în 

istoria medievală a Franței și a publicat de curînd 
un volum intitulat Cavalerul, doamna și preotul, 
în care analizează instituția căsătoriei în secolele 
unsprezece și doisprezece in Franța, tn epoca caro
lingiană, scrie marele învățat, căsătoria era „o 
armă politică", menită să producă alianțe și să mă
rească domeniile soților, prin zestrea de pămînturi, 
precum și să garanteze nașterea de fii capabili să. 
moștenească averea și virtuțile aristicrat ce. Mai 
apoi intervin reglementările de natură diversă, tln- 
zind să introducă un conținut spiritual in uniunea 
sacralizată a nobililor carolingieni. Dincolo de fi
nețea analizelor pe care le aplică raporturi'e ma
trimoniale. Georges Duby a impresionat pe citito
rii săi cei mai avizați prin suplețea stilului, atît 
de rară în domeniul arid al științei istorice. Kenneth 
Turan scrie că : „Cercetătorul impecabil este în 
cazul său și un cavaler rătăcitor, care știe să se 
lase pradă ispitei de a folosi o frazare mai șugu
beață sau de a se opri la un detaliu pitoresc, cum 
se întîmplă. de pildă, atunci cînd se referă la baia 
unei domnișoare drăguțe, care se scufunda pe în
delete într-un iaz, în timp ce cavalerii de pe mete
rezele castelului priveau cu îneîntare la modul gra
țios cum înota, învăluită în mătăsuri albe“.
• MARELE ROMANCIER Thomas Pynchon, con

siderat a fi prozatorul cel mai reprezentativ al ani
lor de după război în statele Unite, autorul cele
brului Gravity’s Rainbow, — a publicat de curînd 
o culegere din primele sale încercări literare, cinei 
povestiri scrise și apărute pentru prima oară cînd 
avea numai douăzeci de ani. Ceea ce a frapat cri
tica a fost însă introducerea extinsă cu care 
Pynchon își însoțește povestirile, un gest neobișnuit 
la acest scriitor atît de puțin înclinat la mărturisiri 
publice. Pynchon este necruțător cu începuturile 
sale de scriitor, eonsiderîndu-le a sta sub semnul 
unor eonstrucții abstracte și a lipsei de naturalețe 
în 'imbaj. Criticul Paul Gray comentează volumul 
de povestiri (cu titlul Greoi la Învățătură) și pre
fața lui pynchon, în următorii termeni : „In an
samblul, lucrările timpurii ale lui Pvnchon sînt 
exerciții cursive și disciplinate ale unui elev ce 
s;mte m el însuși pe vrăjitorul care va deveni mai 
târziu. încercarea Iul Pynchon de a se minimaliza, 
conslderindu-se un om obișnuit este olăcută. dar șo
cantă. sugerind mai degrabă o anumită nesiguranță 
și oboseală 'zvorîtă tocmai din situația sa specială".
• ROMANUL Războaie civile, de Rosellen Brown, 

evocă viața unui erou al luptelor pentru emanci
pare rasială, atit de frecvente în anii *60  in orășelele 
din sudul Statelor Unite. Interesant din punctul de 
vedere al analizei osihologice este însă faptul că 
autoarea își situează eroii după confruntările v o- 
lente. tn situația cînd motivele de „război" au fost 
parțial depășite Ce răfnîne dintr-un „erou" atunci 
cînd el se întoarce din „război". Ce probleme mo
rale, ce lupte se petrec în conștiința lui. în intimi
tatea căminului care a fost adesea sacrificat de 
dragul idealului, iată obsesia autoarei. De obicei, 
eroul unor asemenea evenimente nu se poate în
toarce rlecît cu greu la o viață normală, ceea ce 
se întîmplă și cu personajul imaginat de Rosellen 
Brown.
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