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Xncercăm, desigur, și 
Io imagine de bilanț, 

trăim »1 un. puter
nic sentiment al 

măsurii și duratei exacte — 
partidul între două Congrese 
ale sale, țara intre două ase
menea. mari și hotărâtoare 
evenimente, partidul și țara 
in apropierea marelui forum 
comunist — și tabloul ce se 
constituie primește noi și de

cisive confirmări in materie 
de viață, de muncă, de efort. 
Starea este acced de lucru, 
de angajare, cuvintul de or
dine este acela al răspunde
rii, promptitudinea in exerci
țiul său economic și social se 
exprimă in aceste zile prin 
noi adaosuri, prin, noi . 
ruri materiale și spirt e in 
toate domeniile și sectoarele 
de activitate.

Aflat în dezbatere, proiec
tul de Directive celui
de-al XIII-Iea Congres ■! 
partidului, inspiră — :>rin vi
ziunea și concreu-o-a noii 
etape pe care o consacră — 
•atitudini și fapte dv- muncă 
revelatoare, un sens men. 
viu și mereu ascenaen-. ;•.! 
încrederii ca și al hotar im 
înseși, al convingerii că ur- 
mind partidul in frunte cu 
secretarul său general, po
porul și țara vor prospera, se 
vor ridica neîncetat și vor 
cuceri, in libertate și inde
pendență, noi trepte, noi 
culmi de progres și civiliza
ție. Vin astfel noi împliniri, 
vin noi certitudini și. noi mo- 
biluri de inimă și conștiință 
ce se adaugă la patrimoniul 
tutei epoci care poartă mar
ca și titulatura ctitorului și 
eroului ei. Epoca Nicolae 
Ceaușescu. O operă uriașă 
care este țara însăși cu toate 
altitudinile ei economice, 
tehnico-știintifice și sociale 
de azi, o operă vie, deschisă, 
cu toate altitudinile și relie
furile ei umane și morale de 
azi, o construcție epopeică, 
fără precedent, și cu urmări 
dintre cele mai faste pentru 
viitor. Intr-o răsfringere cla
ră de stări și atitudini ce țin 
de preponderența și exerci
țiul spiritului creator, revo
luționar. In scooul unanim 
afirmat și înțeles sub toate 
raporturile și semnificațiile 
sale esențiale. Pentru dez
voltarea patriei noastre, sub
linia, recent, secretarul ge

neral al partidului, trebuie 
să ducem mai departe spiri
tul revoluționar, sâ trăim și 
sf. acționăm permanent ea 
revoluționari, fiind ronstienți 
că revoțuția >e care am in- 
ceput-o odată en asumarea 
puterii palitiee de către cla
sa muncitoare, de către po
por. sub eondncerea comu
niștilor. a obținut succese 
mari, dar ea continuă, ți va 
trebui să se ridice la un ni
vel superior.

EKH'j unor tic-meaea re- 
flec-;:; s* "roT.-.ă.-i su acooe- 
rire prăr^eă m insăți reali
tate, Kiaterială =i spirituală a 
țării iar pJtri<*nda dintre cele 
două Cc'Ogres. tot
a argumente pentru pre
zentul și viitorul țării, in- 
Soamnâ încă o tenu4ie eco
nomică și socială pusă edifi
ciului vieții șt i&*lurijor pe 
care le înfăptuim. Prace^ul 
revoluționar o va înceta ni
ciodată. .‘ir.:* srcriKăful ce- 
ner -I. deoarece permanent 
trebuie sâ acționăm pentru 
perfecționarea activității
noastre, pentru ridicarea n - 
velului dezvoltării economi- 
co-sociale, pentru un om 
nou. eu o înaltă conștiință 
revoluționară, eu înalte cu
noștințe științifice și cultu
rale.

Ilustrativ pentru aceste 
zile premergătoare marelui 
forum, pentru puternica sta
re de lucru și atmostera de 
emulație in care es'e anga
jată ș . țs>ră esu. în
suși exemplul care esunâ dc 
la «cui itatea
Nicolae C«î «aa4 mod
atit de viu ș; exact p. care 
il rw-sutuie vizitele de •orr.r. 
consultările și diaiwțmriie cu 
oamenii. soluțiile. orientările 
și îndrumările pe care ie re
simțim ia fața locului, in
tr-o manieră și un stil care 
alcătuiesc demult o constan
tă a spiritului creator, revo
luționar și se propagă, prin 
forța lor modelatoare, ia ni
velai întregii țări. Bițnr’ J 
unei întregi etape se comple
tează astfel in argument? și 
conv.-șeri care fac din mo
mentul actual un prag înalt 
de evaluare a perspectivei și 
deschiderii spre orizonturile 
viitoare.

Luceafărul

Fiindcă
e vorba de țară

uceafărul
Sâptămînal editcit de Uniunea Scriitorilor 

din ReDublica Socialistă România

fcaogrre din timpul vizitei de. lucru întreprinsă ieri la obiective economice fi de cercetare 
din Capitală de către tovarășul Nicolae Ceaușescu

TRANSILVANIA, inima mea!
m

fiindcă e vorba de 
țară, de pămintul, 
de oamenii și lu
crurile ei : acestor 

creșteri dinlăuntru, neîntre
ruptelor fluxuri, ridicări și 
suprapuneri de nivel, cote 
către care se aspiră și care 
atrag neincetat, intr-o invi
zibilă dar magmatică lume 
de ginduri și stări, ca o ur
nire de riu din adincuri și 
cu forțe nebânuite. tuturor 
acestor creșteri, așadar, frâ- 
mintărilor și zbaterilor aces
tora — tum le-am. putea 
spune, o maree, nu ? O ma
ree sau o ridicare a orică
rui gest, a oricărui lu
cru la rang si putere 
de ființă. Și totul prin oa
meni, desigur, prin istoria 
lor. In răstimpuri care ră- 
min puncte vii și semn de 
durată intr-un univers care 
se naște și se iluminează, se 
limpezește continuu. Un ast
fel de moment este acesta 
de acum, și fiindcă e vorba 
de țară, de pămintul, de lu
crurile și oamenii ei. aceas
tă maree, așa cum o simt 
și-o disting eu, are ceva si 
din încremenirea sub nori a 
unor uriașe creste de valuri, 
răsuflă vîrfuri și coame de 
munți la presimțirea zăpe
zii pe cer, spumă de aștri 
sau sîmburii lor pocnesc fra
gezi în jos și se întind ca pe 
or cosmică plajă. Pentru că e 
o continuă naștere de țară, 
țara se. naște tot timpul și 
din toate unghiurile, pe toa
te laturile Și în toate cum- 
penele, sub toate bolțile și in 
toate zidirile și alcătuirile ei.

Să pui timpla doar pe ae
rul țării și;j auzi din rădă
cini toate urnirile, toate ri
dicările - și creșterile ei. Să 
deschizi ochii numai pe dun
ga zilelor și nopților ei și-o 
vezi*pînă departe și de de
parte din străfundul și în-

cleștarea istoriei sale cum 
iși certifică act după act a- 
ceastă naștere continuă și 
iși pune pe lucruri pecetea 
sa de ființă nemuritoare.

Este un moment unic și 
precumpănitor acesta, el re
generează și intărește-n 
răstimpuri energii scăpără
toare. Este un moment pe 
care in limbajul exact il nu
mim forumul unei întregi 
țări, forumul întregii națiun. 
forumul comunist. Prin el 
devin vizibile, concrete, acele 
deschideri ample de orizont, 
prin el se disting și devin 
palpabile, cit se poate de e- 
xacte. toate acele creșteri și 
urniri din adine ale ță
rii. se aude suflul ca de 
maree al ridicării spre o 
nouă treaptă, spre un nou 
virf al realității materiale și 
spirituale, spre un nou timp 
politic, spre un nou timo 
economic, moral și social. $i 
totul prin oameni, desigur, 
prin istoria lor. căci in apro
pierea unui asemenea mo
ment totul e și mai solemn 
parcă si mai purificator, to
tul e și mai hotărit si mai 
exact. lumea posibilități
lor trece in aceea a cer
titudinilor. cercurile eindu- 
lui se lărgesc continuu, 
departe, și e o continuă naș
tere de țară fiecare lucru 
bice gindit si bine făcut, iar 
viitorul, indiscutabil, intră 
in categoria acestora. Pro
iectul de Directive ale aoro- 
piatului forum trimite pre
cumpănitor spre o asemenea 
certă înțelegere a rolului și 
menirii noastre in acest timo 
iar literatura și arta, de 
bună seamă, fac și vor face 
parte dintre dovezile și tre
buințele sale cele mai fi
rești.

A.I. Zăinescu

ă întorc in Transii- 
in fiecare 

vinii, in fiecare 
an. eu trapul înfio

rat de craoțic și rafie tal in 
palme ți ciad intra in peri
metrul eu aura lui inenatnn- 
dabilă și unică mă simt sfios 
și mnt ea in fața mamei.

Mă intere in Tranravania. 
la altarul stint al obârșiei me
le. să ascult cam creste iar
ba și se sctaiâibe frnnxa și

I cnm inima nlaiisinlni bătrân 
ea lamea bate tinără >i țâră 
de prihană.

Mă intere in Transilvania, 
la Tetkri, aeoio nnde id are 
reședința veșnică îndureratul, 
strălucitorul, fără de moarte 
erou, rug și idee. Jertfă și 
credințe : Avram

Mă intere in Traps h'-aii si 
ure spre C-.*„z*.ea Albei Iui.: 
cea nemurită de umbra ma
relui Mibai timnd in slava și 
eternitatea amintirii trupurile 
sfirtbrate ale lui Horea. Coș
ea ș- Cr:

Mr intere in Tr «r.țilvunii si 
urc 1a Sarmirtgf.osa. acoln

unde pașii lui Decebal s-au 
imprimat in piatra multimi
lenară ea un sigiliu nobiliar al 
existenței și rădăcinilor noas
tre.

Mă iniore în Transilvania ți 
fiecare răsuflare a mea e e la
crimă ți fiecare vorbă un 
poem de slăvire ți fiecare 
pas o nădejde ți o certitudine.

Mă întorc in Transilvan'! 
■..nd sint bolnav de dorul cel 
fără lecuire, eind vreau să țtiu 
eă exist, eind vreau să mă în
credințez că voi exista încă.

Mă întorc in Transilvania ți 
in minte imi vin vorbele ma
relui Iancu pe care le seria 
eu un an inainte de a trece 
in neființă, vorbele lui țoptin- 
do-lc ea pe un poem, -vorbele 
Ini limpezi ți clare scrijelate 
inainte de moarte, eu foarte 
puțin timp inainte de moarte: 
..Mai sâptăminile trecute nu 
numai natura vegetală ei. și 
firea omenească îmbrăcase un 
doliu supărăcios. (_) Așadară. 
noi ăștia de ia munți, pre
simțind e-om avea nn an 
mai bun de cnm giodcam.

noi am vrea ca bucuria noas
tră să invadeze ți șesurile, pre- 
făeind ostenelele oamenilor in 
fruct, ți atunci insăși oricare 
națiune sâ poată invia ți or
ganiza cele de lipsă, națiunile 
cele puternice prin cultura lor 
sosind in ajutor unul altuia.

Asta ar fi de dorit ți la po
porul român, ea ți ei să se 
ajute unul pe altul, să poată 
înainta asemenea ți cu cele
lalte națiuni**.

Mă Hi torc in Transilvania 
așa ram Iancu Avram se în
torcea deseori pe Cimpia Li
bertății : „Porni singur pe că
rarea de pe malul riului ți 
eind ajunse in cimpul larg, 
smălțuit eu flori vețtede, iți 
descoperi capul, ca in fața 
unui altar!**—

Mă intore in Transilvania ți 
nevrednicul meu trup se face 
cristal vibrind ți inima mea 
lacrimă se face, gata să se 
rostogolească și să se scurgă 
in gloriosul, insingeraiul și 
primitorul pămint.

Mircea Micu

REFERE LiURARE CONTEMPORANE
Poezie și solificare (i)

ntemeind po«ie. prin joc. „o răscruce 
Ia “jrarr.- cârtii” sale* (dacă s-ar pu

tea astfel parafraza unul din versurile 
âerpre Cavalerul Trac, Manimazos, 

excut i-> f e devastat intru stihia Logosului), 
recenta cart? a poetului Ion Gbeorghe emerge 
dșn cnenexti.i opere: sale ea un tărim al solifi- 
cării Nu sz ineheagă doar un teren provizoriu, 
neutru. intr-un punct de intersecție al sensu
rilor fundamentale care o compun, ci un spațiu 
poetic privilegiat, un tărim cucerit, suspenda: 
Clintind odihnitor in echilibrul exultației și cer
titudinii Fiat, fiat !~) ; sincopă extatică în 
veri ținoasa inerție de neliniște anulează, pen
tru intervalul acestui text, etimonul conflictual 
al lir-jmuiu; său. Ir. spațiul care-1 separă pe 
Neicanime din Zoosophia de acel Duminică din 
Noimele. .țăran de noima lui Apollo**, „Mari 
nedreptăți, -uzurpări de suflete și vieți / s-ru 
făptui: intra zămislirea poeților** — anunță 
Scrisorile Esențiale. In numele lor. poetul isi 
asumă, intr-o continuă anamneză revendicativă, 
o arheolog» a no-.mclor („Am lucrat cu uneltele 
căutătorilor de morminte / incit merg cu troie
nele de piatră pină la glezne, / viața voastră 
de-ntunci aducindu-mi-o astăzi aminte", a „epi- 
tafelor și inscripțiilor in piele și riduri", a „sfin
telor hieroglife de pe țărani" („din zori căzuți 
cu stinca de git / se ridică seara cit zeii mult 
încercatei lor spițe / pe focul mare puși, pe ru
gul ținerii de minte și-n apa morții aruncați 
și-mpinși de-acolo înapoi"). Un univers poetic 
cutreierat de o nostalgie arhetipală a refacerii 
tiparelor unui substrat arhaic intr-un continuu 
orizont de pierdere, fie îndepărtat între milenii, 
fierbe in „magma alchimică" a .acestui „Logos 
turbat", al „vorbirii grozave" cu o forță de 
coerență ce devastează efemerele taxinomii exe
getice. Dar, intr-un ultim ostrov, se închide spa
țiul transmutării ei glorioase : Joaca jocului 
exultă de „spiritul alianțelor" în care pulsează 
bucuria revelației, de la cuvintele așezate ca 
motto, pină intr-ale celui din urmă poem : „Pa

săre pe masă, ' Intre doi călăreți Prea lumi
noasă / Acestei vieți ; / De aur la picioare. / Te 
ciugulesc doi cocori. / Să nu cu-atila soare '! 
Să ne omori ; / De foc la ghiare, / Se ling doi 
șerpi / Să nu de-atita soare / Sâ răminem sterpi 
/.../ Să fim ție bună masă T Intre doi Caiăreț., /

Cristiana Hincu
Continuare în pag. a 7-a

Biografii 
de excepție

Ind la începutul acestui secol, în 
plin imperiu al mecanicii newtonie- 
ne. Einstein formula primele teze 
illn teoria relativității, mulți s-au

întrebat „de ce ?" ..cui prodest" ? și iată că 
jumătate de secol mai tîrziu s-a declanșat 
explorarea cosmosului care n-ar fi fost po
sibilă fără formulele lui Einstein.

In acest secol, în care tehnica evoluează 
halucinant de rapid, în care apar energii noi, 
instrumente de-adreptul uluitoare, a acorda 
prioritate cercetării științifice și dezvoltării 
industriale înseamnă, în fond, a sprijini esen
ța și destinul omului, a-1 ajuta să se integreze 
mecanismului social. Oricît de departe am fi 
plasați, prin profesiunea de scriitori, de 
esența acestor probleme, adevărul lor nu 
poate sâ ne scape, iar faptul că în proiectul de 
Directive elaborat în întimpinarea celui de 
al XIII-Iea Congres al partidului problemele 
științei și tehnicii ocupă o poziție prioritară, 
este o nouă dovadă de luciditate și clarvi
ziune politică. îndemnul la îndrăzneală și cu
tezanță științifică străbate ca un vector do
cumentele de partid. Cutezanța științifică în
seamnă explorarea necunoscutului, traversa
rea intunerecului cu fulgerele gîndirii, noi 
certitudini de bunăstare pentru viața omu
lui. Tocmai acesta este scopul nobil, înalt al 
științei, acela de a fi legată de nevoile prac
tice ale societății, de a fi utile tehnicii, dez
voltării, devenind o sursă inepuizabilă de 
valori,, nivel de trai, civilizație, fericire. Re
lația antanta dintre* știință, tehnică și viața 
da toate zilele străbate ca un fir roșu în pro
iectul de directive dovedind, fără echivoc, 
grija partidului față de destinele poporului 
nostru, scopul fundamental al politicii sale. 
Îndemnul subînțeles la aplicație, la transfor
marea ideilor în valori cotidiene, la apropie
rea laboratorului de uzină, indică în același 
timp și calea cea mai sigură de dezvoltare 
a științei și a tehnicii. Descoperirile rațiunii 
se stabilesc, se fundamentează, se autentifică, 
se dezvoltă prin întilnirea directă cu tehnica. 
Se naște, deci, o nouă relație intre știință și 
tehnică : aceea de întrepătrundere și stimu
lare reciprocă. De cite ori necesitatea adap
tării tehnice urgente dintr-o anume ramură 
a economiei nu a dus. dincolo de rezultatele 
practice imediate, la realizări teoretice deo
sebite sau chiar la descoperirea și fundamen
tarea unor noi domenii științifice. Nu există, 
practic, tirg internațional la care participînd, 
România să nu repurteze mari premii inter
naționale, succese tehnice de răsunet care 
acreditează în conștiința contemporană capa
citatea patriei noastre socialiste de a spune 
un cuvînt decisiv și in competiția atît de gră
bită și de importantă a științei și tehnicii.

Elogiul și primatul rațiunii, menirea gene
roasă a știirtței, necesitatea dezvoltării in
dustriale ca mijloc de realizare a progresu
lui și civilizației României, îndemnul la cu
tezanță, sint doar cîteva dintre ideile care 
caracterizează gindirea secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
care se oglindesc cu fidelitate și în proiectul 
de Directive încredințat cunoașterii publice.

Așteptăm mereu documentele de partid cu 
încredere. De fiecare dată lectura lor tre
zește în noi emoție, mindrie, răspundere, și 
înțelesurile noastre despre etică, despre gîn- 
dire, despre estetică și creație se îmbogățesc. 
Și de fiecare dată lectura lor întărește rela
ția noastră cu demnitatea și ne aduce în față 
cel mai important adevăr : aparținem unei 
țări care iși rostește mîndru în lumea de as
tăzi numele, literă cu literă, ureînd dintr-o 
istorie grea și de multe ori nedreaptă. Și ne 
declarăm deschis, pe față, fiecare și toți la 
un Ioc, solidaritatea noastră cu destinul so
cialist al patriei noastre, cu marile noastre 
înfăptuiri, pe care cu nețărmurită mindrie le 
considerăm ale noastre : luminoase, pildui
toare biografii de excepție.

Nicolae Velea

Ln sfiiiul țării
Ci, iată : 
Și-aroma de grine-a cimpiei 
Și marele freamăt pulsind în orașe 
Și visul din ochii copilului 
Și zborul porumbelului alb 
Și rodirea a tot și a toate 
Ca marea în sunetul scoicii 
Acolo vor fi 
Sfat intru bine vor ține 
Adăstind, plănuind 
Ctitorind viitorul 
Precum țăranii rodul pămintuiui ; 
Ci. iată : 
Către Marele Forum 
Nu doar un gind 
Nu doar urare trimitem 
Ci insăși inima noastră 
dc ostași pe frontul cuvintului.

Florentin Popescu

Toamnă
românească

Clară, puternică, învăluindu-ne gîndul 
și ochiul cu mireasma deplină a se
velor întruchipate in rod, toamna pa
triei — ne place să recunoaștem, mai 

bogată acum ca oricind — trăiește dincolo de 
minunatele ei ofrande vegetale, în nostalgia și, 
deopotrivă, aspirația fiecărui dintre noi. Mai 
mult decit expresia stării de plenitudine (reflec
tată în modul nostru de a simți și trăi), ea, 
măria sa toamna românească, apare ca o îm
plinire a nevoii de armonie, însumînd în mul
tiplele și ademenitoarele ei priveliști pilda zi
lelor de muncă fără preget, a brațelor care, ne
istovite, își așteaptă acum, la ceasul rotund și 
clar, semnele recunoașterii și biruinței. Este 
o biruință aceaștă nespus de frumoasă toamnă 
cînd sensul de deplasare al roadelor a înclinat 

balanța dinspre arii și livezi către răcoarea 
înmiresmată a hambarelor și pătulelor, cînd 
ramurile eliberate s-au deslipit de la pămint și 
cimpia își permite să respire, cîteva secunde, 
cu gîndul la .germinațiile viitoare...

Dar sufletul (invadat de sentimentul biruinței) 
întruchipat în culoarea și sevele neasemuitelor 
roade, în boabele „proaspete, vii șl păstoase", 
ori, „gălbii sau roșii, verzii, sinilii, aurii" nu se 
oprește doar aici, la îneîntarea, uneori fără mar
gini, el caută neistovit orizontul în imaginea 
căruia împlinirea capătă sensul duratei.

Viorel Sâmpetrean
Continuare în pag. a 7-a

EPOCĂ SI POEZIE

Un critic
bune intuiții in explicitarea liricii mo

derne românești, corelate cu stăbini- 
rea unui limbai critic evoluat, reco
mandă pe N. Davidescu drept un spi

rit orientat in problematica poeziei noi. Blamul, 
pe drept primit, pentru pamfletul arghezian din 
1937. precedat de articolul detractor la adresa 
lui Caragiale. marele scriitor fiind privit ca un 
exemplu de inaderentă la spiritualitatea națio
nală. au lăsat in umbră, pentru multă vreme, 
meritele de critic ale lui N. Davidescu. Dar a- 
semenea erori regretabile nu anulează un trecut 
valoros de prospectare a expresivității simbo
liste. Denigrarea celor doi mari creatori îl va 
fi surprins, probabil, și nu între ultimii, chiar 
pe N. Davidescu, în seama căruia trebuiesc tre
cute receptarea favorabilă. în 1922. a lui Tu
dor Arghezi, pertinent comentat în Flacăra dar 
și mai înainte, precum și a lui Bacovia, Bla- 
ga; Adrian Maniu. Perpessicius. La Bacovia. re
cenzat sau felicitat intr-un interval scurt de cî- 
teva ori. îij 1916. în 1924. și 1930 gînt relevate 
autenticitatea impresiei dureroase, persistenta

simbolist
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obsesiei, despre materia în descompunere, va
loarea intrinsecă a viziunii adinei. Ca atare, cri
ticul conchidea în portretul dedicat aceluia care 
în Plumb și Scintei galbene se păstra. intr-un 
laconism dirz și vital (iri pofidă singularizării) : 
„Fiindcă clasicizarea unui scriitor însemnează 
capacitatea Iui de a rezista vremii. Și este ceea 
ce a făcut d-1 G. Bacovia".

Perspicace, mai cu seamă în cazul acelor au
tori deconcertanți tratați negativ șau capricios, 
N. Davidescu obține o serie de rezultate exce
lente ori de cite ori transferă în serviciul poe
ziei înnoitoare experiența proprie de cărturar 
și de partizan al versului elaborat.

Examinarea pozițiilor sale este de natură să 
deslușească mai deplin evoluția spre un concent 
al subiectivității disciplinate de cultură în care 
sinceritatea acceptă să se supună controlului in
telectului. Pe acest teren, deși a polemizat cu

Henri Zalis
Continuare în pag. a 7-a

Actualitatea 
marilor mituri

Specificul balcanic al literaturii române 
depășește, cum am văzut intr-un articol 
trgput din „Luceafărul" (nr. 32/1984), 
accepția comună a pitorescului. Cli

matul de libertate spirituală instaurat în ulti
mele două decenii a permis, printre altele, re- 
formularea — reconsiderarea — în spirit mo
dern a unor structuri mitice străvechi. întoar
cerea la marile mituri, folclorismul de substanță, 
arhaitatea generică răstălmăcită sau numai „si
mulată", figura mitologică folosită ca pretext 
pentru meditație filosofică — toate acestea for
mează un cadru larg, cu viziuni și situații in
terferențe.

Spațiul balcanic este ținutul originar al lui 
Orieu, cîntărețul născut in Thracia montană. 
Originea poeziei e cîntul. Orfismul, o compo
nentă distinctă ă liricii contemporane. în poezia 
lui Dan Laurentiu performanța orfică este să- 
vîrșită intr-un spațiu al virtualitătilor, într-un 
încă imperfect „somn de aur". Concepția sa 
poetică urmează . riguros conduita iubirii fără 
cunoaștere. Creația este întruchiparea fidelă a 
extazierii orfice. Conștiința orfică este o con
știință stelară. Regindirea originilor ține de o 
profunzime aproape, impenetrabilă. In concepția 
orfică simultaneitatea dintre esență și existență, 
suprapunerea planului ideal cu cel obiectual se 
traduc prin "oncomitența dintre originea cuvin
tului și acțul, performanta lirică. Opera ajunge 
'astfel să semnalizeze materializarea originii, 
fiind „viata quyîntului" — existență marcată de 
semnul morții. .întoarcerea la originea poeziei 
(cintului) rămîrie în această ordine un eșec. 
Opera, perfecțiune care echilibrează haosul, 
îmbrățișează ca pe o condiție vitală această 
deznădejde.

Dimpotrivă, Orfeu-ul Iu’, Horia Zilieru este, 
vizibil, descins din conștiința de poeta artifex 
a autorului. E un Orfeu îndrăgostit (1966) ra
diind intensități de lumină și încifrare metafo
rică, de.fapt punct de plecare al.dezlegării mis
terului construit cu o dibăcie de artizan al me
taforei. Iubita imaginară căreia i se închină 
poetul este un abur vegetal, decantare ultimă a 
esențelor. Erotismul său e unul „universalizat" 
(Marian Popa).

Un' tradiționalist în sens orfic este Gheorghe 
Istrate. Poezia lui exaltă ritualic figuri și sen
suri mitologice, învăluite de tensiuni încântă
torii. Expresionismul țărănesc — destul de ce
nușiu aici — este bogat ilustrat. Alături, și în 
mod paralel cu Gh. Istrate, George Alboiu este 
creatorul unei viziuni poetice sprijinită pe sim
țuri ancestrale; transcrise în codul fabulației 
generic-mitologice. Ea se înscrie în cadrul unui' 
resort activ al liricii de astăzi : (re)crearea unei 
geografii mitice. Cit de specific românească este 
o asemenea ipostază, e limpede de văzut. Sutsa

Costin Tuchilă
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trișori din linia întîi" de Sânziana 
Pop sînt ceea ce spune despre 
ele titlul cărții : o serie de epistole 
către cititorii din locurile fierbinți 

ale actualității. Titlul mai înseamnă ceva : fap
tul că scriitoarea caută „linia întîi" și cu această 
observație sîntem în spațiul definirii persona
lității autoarei „scrisorilor". Este vorba desigur 
de o „linie întîi" ale cărei tranșee nu se văd, 
dar care este descoperită cu predilecție de pro
zatoarea îmbrăcată în salopeta reporterului. 
Scrisori din linia întîi conține relatări de la „fața 
locului", reportaje în sensul obișnuit al cuvîn- 
tului, dar reportaje care tind la Sânziana Pop 
să depășească condiția speciei. Condiția prima 
a reporterului este aceea a oricărui scriitor ade
vărat : aceea de a ști să vadă, să descopere sub 
aparențele comune sensul ascuns, înfățișarea 
esențială a lucrurilor. Din acest punct de vedere 
„scrisorile" Sânzianei Pop sînt o repetată dovadă 
a științei de a vedea, a capacității de a expri
ma plastic și pregnant cele descoperite și inte
resul unei asemenea cărți vine, de aceea, nu 
numai din direcția „descoperirii" ci și a modu
lui în care se face și se prezintă descoperirea. 
„Linia întîi" este pentru Sânziana Pop orice loc 
unde oamenii știu să înfrunte dificultățile, știu 
să fie utili, să proiecteze indiferent de obsta
cole și să susțină proiectul pînă la capăt. 
„Linia întîi" este, de aceea, în egală măsură o 
mare uzină, cit și un ogor izolat lucrat pe o 
coastă aspră și săracă de munte de doi oameni 
înarmați cu o arhaică săpăligă. „Linia întîi" este 
reprezentată desigur de marile șantiere ale țării, 
dar mai ales de cei care, în marele univers al 
muncii, o trăiesc cu intensitate și demnitate. 
Toate acestea nu fac însă decit să circumscrie 
aproximativ „scrisorile" Sânzianei Pop. Felul ei 
de a le „spune" este totul, maniera particulară 
a prozatoarei de a fi reporter este ceea ce le 
dă viață și sens. Sânziana Pop 
citate de a se „uimi" în fața 
de viață, de a se entuziasma 
uman. „Scrisorile" sînt un șir

CRONICA LITERARA

SÂNZIANA 
POP:

«Scrisori 
din linia 

intii»

are o mare capa- 
tuturor formelor 
în fata efortului 
de uimiri spuse

cu grație și plasticitate. Scrisoarea începe brusc, 
fără preliminarii fastidioase : faptul urmărit 
este adus dintr-odată sub obiectiv, fără tranziții. 
Șocul are rostul de a ne așeza intr-un contact 
direct și netrucat cu realitatea. Sânziana Pop 
caută imaginea hotărîtoare, gestul semnificativ, 
care ne sînt prezentate fără nici'o expoziție. In 
ele se închide tîlcul general al „descinderii", în 
jurul lor se. organizează „scrisoarea". Scriitoa
rea preferă concretețea semnificativă și o pro
movează peste tot ca un refuz permanent al 
reportajului șablon. Secțiunile pe care le ope
rează sînt pe cit de energice pe atît de densd. 
In al doilea rînd, scrisorile au în vedere oa
meni. „Linia întîi" se susține de către oameni 
și ceea ce reține mai ales Sânziana Pop sînt oa
menii, „scrisorile" fiind practic o colecție de 
portrete. Predilecția autoarei nu exclude deloc 
peisajul, cîteva din scrisori vădind o contagioa
să înclinație pentru farmecul naturii, o adevă
rată idolatrie a unor vechi vetre unde natura 
și omul realizează o coexistență fericită, dar

ceea ce preferă sînt oamenii și mai ales tinerii. 
Intîlnirile cu ei sînt deobicei scurte, cu durata 
unui instantaneu, dar timpul este suficient pen
tru a le fixa un portret memorabil. Iată undeva 
pe lingă Vîlcea un țăran stînd ca un rege în 
tronul său pe sacii cu sămînță și dovedind in 
dialogul cu reporterul neajutorat o siguranță de 
stăpin al timpurilor. Omul este un țăran siifi- 
plu și fără grandoare fizică, dar surprins în 
actul fundamental al vieții lui el devine maies
tuos. Știința este de a-i prinde pe cei portre
tizați in momentele cruciale ale existenței lor, 
de a le oferi șansa frumuseții exterioare.

Oricine poate observa cu ușurință că ex
presia cea mai frecventă a oamenilor in- 
tilniți de Sânziana Pop este surisul. Toți, 
aproape toți oamenii pe care-i înfățișea
ză ea surid, dar nu este un singur 
suris, cl mai multe, o suită de surisuri cu o 
gamă de nuanțe întinsă. Predilecția scriitoarei 
nu înseamnă insă festivism și aplecarea către 
ceea ce este mai uman in om pentru capaci
tatea acestuia de a face proiecte și de a le 
executa, pentru puterea și știința de a suride. 
Surisul e o victorie. Iată de ce reportajele din 
„linia intii", cu un titlu atît de nimerit pentru 
ce vor să fie, sint atit de personale și cu un 
aer de unicat.

știința de a scrie proză. Din această pricină 
multe, cele mai multe din „scrisorile" acestui 
volum de epistole, sini mai mult ale prozei decit 
ale reportajului. Și practic nu este atit vorba 
de reportaje cit despre o serie de confesiuni 
care definesc un eu liric. Singurătate pentru doi 
rămine desigur ri-p-.riaj in măsura în care ceea 
ce se relatează tcslo s-a petrecut. în măsura 
in care personajele sint reale, dar atmosfera și 
tensiunea textului, tăietura problematică, regia 
generală sint ale prozei și, de fapt, ne aflăm 
in fața unei inventări a realității dintr-un 
unghi foarte person?.!, inimitabil, care le scoate 
din sfera reportaiui.ii. In această categorie intră 
și Portret de adolescent cu griu unde maniera 
cinematografică rapidă, esențializată, notația 
fină a senzațiilor, persuasive cele de miros, fac 
mai mult decit reportajul. _

Tot proze jn toată puterea cuvintului sint și 
Amintiri din Căsa soarelui. Pictorii de la 
Vulturești, ca și Un nume nou. Amintiri din 
Casa soarelui ne dezvăluie insă propensiunea 
spre candoare a prez-stoarei. E aici o prospe
țime purificatoare da senzații și mai ales o re
ceptare avidă și luminoasă a lumii copilărie! 
care dă unor pagini sura antologiei.

Către proza Sânzianei Pop ne duc de-a drep
tul însemnările de călătorie din Primăveri sub 
zăpezi in care orice intimpiere pare sub stiloul

„Scrisorile" Sânzianei Pop nu pot fi decit 
ale Sânzianei Pop. Ea are un mod propriu de 
a înțelege și de a practica reportajul in care 
transferă dimensiunea personalității ei, ca și

ei petrecută pentru a fi scrisă, dar acest efect 
este desigur in cea mai mare măsură dovada 
talentului scriitoarei. Sânziana Pop are putința 
de a aduce real.rates sub propria baghetă, da

a da senzația sau iluzia că aceasta ascultă de 
scriitor și nu de legile ei ascunse.

Scrisori din linia intii care dezvăluie plăcerea 
tensiunii, a freneziei, a candorii, a nostalgiei ne 
oferă și posturile cele mai avantajoase ale scri
sului Sânzianei Poo. Cele două formule, tare 
se încarca cel mai bine cu substanța și emoția 
particulară a scrisului ei, sint opuse ca aspect 
dimensional : de o parte tabletele, scurte, „re
velațiile", de cealaltă reportaiele sau compune
rile mai lungi cum sînt îngeri în salopete 
c-.'.basire, Singurătate in doi, Scene de iarnă sub 
constelația Orion. Primele corespund „uimirii", 
unei respirații scurte, care-și e suficientă 
sieși în puține pagini, celelalte ne-o arată în 
condiția alergătorului de cursă lungă apt să 
facă față duratei și substanței în durată. Scri
sorile intermediare, care au toate calitățile și 
pecetea aceluiași stil, nu par a răspunde inte
gral chemării de sus a scriitoarei, care are arta 
de a fi sugestivă în spațiu foarte mic, dar și 
capacitate de a articula îndelung, constructiv și 
contagios. Din acest unghi de vedere Scrisorile 
din linia intii sînț o carte care vorbește despre 
stadiul actual al prozei Sânzianei Pod in chipul 

’cel mai expresiv pentru cine i-a urmărit traiec- 
tdria de la Nu te lăsa niciodată și Serenadă la 
trompetă pină astăzi. Tot Scrisorile ne oferă 
și o altă preocuoare a scriitoarei, una de un 
ordin aparent diferit. Cometele magice sînt 
pagini închinate lui Mihai Eminescu, vieții lui 
petrecute sub o zodie absorbantă, și Sânziana 
Pop ține să reconstituie itinerariile sufletești 
ale poetului odată cu cele geografice, într-o 
incursiune care, fără a evita arhiva, este o 
expediție în viața de altă dată a țării. Pasiunea 
pentru Transilvania a marelui poet, în care 
autoarea se recunoaște, este marea temă a 
Cometei magice. Se deschide aici un orizont pe 
care l-am mai. întilnit și.în evocarea bisericilor 
și mînăstirilor din noraul Moldovei în care, 
altădată. Sânziana Pop realiza practic un roman 
concentrat. Bănuim .aici teme care gestează, 
chemarea unor orizonturi și a unei problematici 
pentru care actualele Scrisori din linia intii 
pot fi o fereastră către viitor. Sânziana Pop 
scrie despre muncă, tensiune, devotament, puri
tate și acestea nu-s legate de o geografie și un 
timp obligatoriu. Scrisori din linia întîi ne oferă 
ca formulă, una din ipostazele caracteristice 
ale scriitoarei. Sânziana Pop reabilitează re
portajul, îi restituie demnitatea prozei, dar 
deschide o perspectivă nouă asupra propriei ei 
literaturi.

Noutatea, de subliniat a Scrisorilor din linia 
Intii, nu vine din scriitură, de aceeași valoare 
cu cea din cărțile precedente, ci din încercarea 
reușită de a dezvălui frontal, convingător, fețe 
ale realității mai puțin frecventate. Scrisori din 
linia intii este o carte angajată și reprezintă în 
proza Sânzianei Pop, neîndoielnic, etapa marilor 
mize sociale și politice.

M. Ungheanu

3 N
O

IE
M

BR
IE

 19
84

marius Robescu este printre puținii poeți 
contemporani care nu se tem de cu
vinte, de presupusa incapacitate a lim
bajului de a numi și transmite adevă

rurile ființei și ale existenței în general. Din 
acest motiv poezia lui are un mod surprinzător 
de direct și tăios de a pătrunde în miezul lu
crurilor, de a se apropia chiar, cu o anumită 
cruzime a exactității, cu o precizie dureros 
scormonitoare, de zonele și punctele vulnerabile 
ale vieții. în nici unul din volumele anterioare 
nu am avut mai pregnant această senzație a 
percutanței semantice, ca în cartea de față 
Inimile de platină (Editura Cartea Românească 
1984), fapt cu atît mai demn de subliniat, cu 
cit actualul său discurs poetic este mai Înclinat 
spre metaforă și imagism decit altădată. Dar 
este vorba de un tropism de o maximă concizie 
semantică, de un fel- de imagism aforistici fâ- 
cind și mai acut, sedimentul existenței.: „Și 
iată-mă înghesuitnțgăj zicerile orașului') de 
duhurile răpitoare ale cîmplel // Odinioară se 
mulțumeau cu putrezfWHni’f'astazi nu'Te mai 
ajunge carnea vie // colțat este griul / colțată 
iarba / bobul se ferecă In sine / afară împin- 
gînd doar un dinte de fier. // Strivită de atîtea 
copite / iarba își pune ea însăși pinten tăios 
// poftim și alege / copilandru cu tălpile goale 
I ieși acum de sub pietre / de la scolopendre 
si raci / tîrăște-te din grota mecanică / unde 
licuricii își poartă / recile lumini de neon în spi
nare // fraged țesut de noțiuni / alb de ciu
percă / gloria iți iei ca merinde pe calea fe
rată / ! răzbunarea pe tine te vrea ! străveziu 
/ pradă soarelui despuiat / / ce vorbă ? / zi
lele pînă la cea din urmă aici le petrec // 
tremurînd de frig / cu amindouă miinile îmi 
trag / pină sub bărbie propria umbră !" (Cimpul 
lui Marte) Mai mult decit oricare dintre co
legii săi de generație, Marius Robescu se si
tuează in existență, și din acest punct de ve
dere este vizibil, începînd cu volumul Sniritul 
insetat de real, efortul său de a-și edifica o 
ontologie poetică, dar, în același timp, ca un 
autentic poet de descendență expresionistă (am 
discutat acest aspect al poeziei sale în Uni
versuri imaginare) este conturbat și de senti
mentul metafizic fie doar și ca o torturantă 
absență sau inaccesibilă distanță Ironică : „în
gerii au măruntaie de ceață, / au măruntaie de 
fier // ei nu înghit alimente / nu scuipă am
balaje / / ci doar cîrmesc prin mulțime / fulgere 
albastre / / agățat de piciorul unui înger I ca 
un sac de nisip // nesuferită povară / ce sint 
decit un om oarecare ? // Sus, mult mal sus 
se ciocnesc / țestele lor planetare !" (Bolti)

MARIUS
ROBESCU:

«Inimile 
de plătind»

Spuneam la Început că autorul nu se pierde 
in inutile și sofisticate divagații despre posi
bilitățile de (non)semnificare ale limbajului, 
ceea ce nu înseamnă că nu este preocupat c> 
condiția poeziei și a actului poetic. Nu insa ca 
fapte de limbaj ci ca fapt de existentă. Dacă 
pentru textualiști și noii retoritieni care au 
exercitat o influență incontestabilă asupra li
ricii contemporane, poezia este o pcc-bîerr.a 
gnoseologică sau. și mai strict, epJsterncicz.cz, 
pentru poeți ca Marius Robescu ea este o dra
matică opțiune ontologică. Mai mult decit atit: 
un risc asumat, un pariu existențial : ..Qatnenu 
fac salturi de țipar in cosmos ir. t.mp ce 
frigul cosmic coboară tot mai des pe pâininc / 
din poemul adevărat se învață mat mul* decit 
sintaxă : / istoria naturală, mulțimea sre-ri:lor 
create // iar ceea ce nu se vede ir. afară i in 
tine se scrie cu litere «trimbe ■ scrijelate cu 
greutate de sus in jos / (brațul care o face 
tremură de oboceaiă) !! rezultă un messj 
naiv de care pling chiar și ridurile 
cît despre dulăi, haimanale și vidre l ți- 
nînd cuvintele in dinți > ca pe mște oes*! 
vii / ca pe cuțite < i luna il string-: de pe 
drumuri i să-i așeze in cuiburi de vată < să 
scoată ouă noi / de cenușă U cu ele moartea 
Iși umple arca pină in virf !“ (Isteria eatoraUu. 
S-ar zice că intr-o anumită privință poezie este 
teritoriu adevărurilor inconfortabtle rostite cu
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sincer* :âț ii, nu 
»i nu erie vorba 
sAi

trei volume subțiri de versuri în trei
sprezece ani — Istm (1971), Tobele fra
gede (1978) și, acum, Copacul cu 10 OM 
de imagini (1984) — iată un argument 

suficient, s-ar zice, pentru a așeza poezia lui 
Ion Mircea sub semnul sterilității. Mai cu seamă 
în condițiile în care poeții din generația lui 
(primii „echinoxiști") și, în general, scriitorul 
contemporan depun eforturi susținute să-și ro
tunjească în cît mai scurt timp bibliografia ope
rei. Cîte cărți, atîta valoare ! — acesta pare a 
fi, la o privire superficială emblema succesu
lui. Lucrurile nu stau însă deloc așa, cel puțin 
în cazul lui Ion Mircea, poet de structură 
mallarmeană, tentat de idealul poemului ca o 
probă albă. Lectura celor trei volume de pină 
acum ale poetului ne oferă imaginea unui crea
tor veritabil, pentru care poezia nu este o în
deletnicire de duminică, ci un mod de exis
tență, suferință și purificare. Nimic nu trece 
pe hirtle, pînă ce nu a fost distilat in retortele 
sufletului și purificat la temperatura de arc 
voltaic a gîndirii. „M-am imprietenit cu vor
bele de timpuriu / dar aveam să le cunosc 
mult mal tîrzlu avatarul / cum se întimplă re
gilor care se căsătoresc de copii. / in timp ce 
moartea-i bate la fereastră / gindirea noastră 
(locuită de-aceste orale viețuitoare care-si 
poartă cu sine căsuța) / o mănușă vie o plantă 
întoarsă pe dos / iși caută febrilă forma pri
mordială și originea / De dimineața imi antre
nam sufletul / cum chirurgii sau pianiștii mina 
/ dar beat de beatitudine doar astăzi văd / as
tăzi cînd moartea e soarele meu." (Vai nouă, 
faraoni). Este un crez poetic asemănător celui 
eminescian, pe care Ion Mircea nu doar il pro
clamă, ci il șl respectă cu devoțiune. Conse
cutiv, se înțelege ușor, poezia lui Ion Mircea 
este elaborată, calofilă, livrescă și • nu spon
tană emisie lirică datorată umorilor virstei. 
S-ar putea crede de aici că ne aflăm in fața 
unei poezii care-și refuză emoția și nici nu o 
provoacă cititorului. Dar, nu. Căci ermetismu
lui semnificațiilor i se aliază o imagistică sen
zuală, ca expresie a seismelor interioare pro- 
v.ocate de impactul eului cu lumea. Obsesia 
fundamentală a liricii lui Ion Mircea este cea 
thanatică. Dacă in primele două volume de 
versuri ea se disimulează intre cutele unui 
limbaj esoteric dificil de decodat in esența lui 
și lesne de interpretat într-o altă direcție, cola
terală, in Copacul cu 10 000 de imagini, moartea 
este piatra unghiulară a universului poetic, este 
tema sa exclusivă, nu exhibată, dar propusă ca 
subiect continuu de meditație. Majoritatea co- 
vîrșitoare a poeziilor nu sînt altceva decit cir
cumscrieri ale spațiului thanatic. Vecinătatea 
neantului nu generează spaime ireversibile, căci 
■ ''ortul este de asumare, de înțelegere și cu
prindere. Nu horror vacui, ci amor fati. Iată 
un poem in care moartea este văzută ca trans-

—

ION
MIRCEA:
«Copacul 
cu 10.000 

de imagini»
parență si irizare, inefabilă ca o metaforă su
ficientă sieși : „Nu mi-e cu totul clar / cum 
inefabilul poate fi transmis cu limbă de moarte 
dar lei și leoaice și eu am visat / dar nu pe 
țărmul mării ti moartea imaginindu-mi-o / 
după modelul oceanelor o junglă transparentă 
/ in care transparențe mai mari le iluminează 
pe celelalte / și le mănincă. Numai că / iată 
ce se Întimplă / de milenii / moartea e asociată 
I asfințitului solar și se spune in chipul cel mai 
obișnuit / S-a stins lumina lumii" / „Pe l-apus 
de soare / Ca să mi-1 omoare" sau „To go 
West" — / dar cum ne-am plăsmui astăzi moar
tea / dacă alternativ doi / sori nu unul ar lu
mina pămintului ?“ (Cum inefabilul)

Cele mai anodine intimplări ascund, sub apa
rența banalității, teribile istorii, căci lucrurile 
— ne spune poetul — au propria memorie, sint 
semne pe care imaginația le descifrează conform 
unui cod special. Un superb poem intitulat 
Mașina de măcinat cafea, construit pe această 
Kec, devine, datorită extraordinarei imagini fi
nale, un breviar al existenței consumată înainte 
de a fi trăită : „Intr-o altă dimineață eram sin
gur și ascultam / glasul confuz al mașinii de 
măcinat cafea. Mă îmbăiam / într-o mireasmă 
vie (de mulatră ieșind din mare-n văzduh) / 
apăsind cu podul palmei capacul transparent 
/ al mașinii de măcinat cafea și simțind cum 
mă fură trepidația-i ușoară. Curînd / Zgomotul 
inițial avea să se stingă. Să se stingă / în alt
ceva decit liniștea. Căci am început / parcă din 
senin să aud o împletitură / de voci intraduc
tibile un uruit / persistent de lanțuri un bici 
/ tăind tufișurile și după foarte puține secunde

CARTEA DE DEBUT

Amintiri din copilărie

*

Orizontul nemărginit al 
Bărăganului din zaristea 
Dunării a dat în litera
tura română o puternică 
vină de povestitori, au
tori ai unui inconfunda- 
bil realism liric unde 
stilul inflamat si întîm- 
plările pregnante traduc 
vitalismul aprins și loc
vace atit al lumii poves
tite cit și al povestitorilor 
ei. După Delonia. roman 
memorabil al gălăteanu- 
lui Apostol Gurău. lite
ratura crepusculului sa
tului tradițional al cîm-

piei dunărene se îmbogățește cu un alt volum 
remarcabil, de data aceasta de nuvele, al brăi- 
leanului Vasile Rusescu *). Indiferent, însă, că 
iși subintitulează cartea „roman" ori „nuvele" 
și acești autori din noua generație, ca și mo
delele lor de suflet, Panait Istrati, Ștefan Bâ- 
nulescu, Fănuș Neagu, ne yspun frumos — în- 
tr-un limbaj colorat și vivace, plin de farmec, 
cu cuvinte pitorești arse de soarele ironiei, dar 
și umbrite de nevăzute nostalgii — povești 
captivante. Povestitori, nu romancieri ei suferă 
de exces de talent. Diferă desigur, „unghiurile" 
din care în prozele lor, privesc aceeași lume din 
care vin cu toții și de care sînt pătimaș îndră
gostiți. Vasile Rusescu încearcă și în bună mă
sură reușește un tur de forță lingvistic și nara
tiv, scriindu-și toate povestirile din punctul de 
vedere al copilăriei de odinioară, neafectată de 
„școlirea" matură a autorului, limbajul acestuia 
nediferind prin nimic de al celorlalte personaje, 
eroi sau povestitori la rîndu-le. Stilul e net oral, 
neaoș, fără excese supărătoare de neaoșisme 
sau haz cu orice preț al numelor sau porecle
lor, deși umorul nu lipsește; Locuitorii satului, 
ciobani, țărani, pescari, unii bănuiți a fi puțin 
hoți de cai, alții gata să-i treacă Dunărea, mai 
toți oameni sărmani și frămîntați de muncă au 
acea vorbire într-o dungă, între seriozitate 
amară și ironie subțire, venită dintr-o îndelun
gă obișnuință cu meandrele vieții și adine 
simț al fatalității. Unele regionalisme îngreu
nează totuși lectura. Invenția e minimă, lucru
rile par a se fi petrecut aievea, impresia e de 
naturalețe și veridicitate : „Veneau flăcăii, ăia 
de care se țineau ceată și prieteșug la mai toate 
zilele mari, și alde soru-mea, mai că vreau, mai 
că nu vreau, dar le dodisem eu, hoțoaicele, că 
d-ale dracului se izmeneau așa, că maj toată 
dimineața cătau cu ochii la fereastră — se lă
sau duse la fintînă. Le turnau cîteva ciuture 
bune în cap de le făcea «ciuciulete, și uite-așa, 
cu bulucul ăla după ele și cu apa șiroaie, și
roaie, intrau în odaie, la căldură, unde părinții 
îl omeneau cu țuică fiartă și cu brînză goală, 
care cu ce putea, dar țuica era lege. Ele se 
schimbau chicotind nărăvite în camera alătu
rată, iar ăștia după ce beau ce beau, îmbucătură 
luau așa, de ochii mamei, plecau după alte 
zevzece, ca spre prînz, țuicăniți preț d-un post 
bun, să se adune la fintînă, depănînd vrute și 
nevrute din cele de peste noapte. Cum știam si 
eu că-i era toana, printre ei se amestecase și 
tataricu Prună, abia așteptînd să afle isprăvile 
celor de la fintînă lui. P-ăia de făcuseră is
prăvi, care mai de care, ii cinstea cu litruta din 
buzunar, pe mormălăi, albie de porci îi făcea, 
cu gura zlobodă".

Prozatorul riscă monotonia și o sărăcire a 
perspectivelor narative, dar reușește să devină 
un personal („copilul") alături de celelalte, re
trăind odată cu lumea povestirilor în acel 
timp edenic al amintirii. Procedeul vine evident 
din Creangă („Atunci cînd a dat vestea, cam 
odată cu clopotul bisericii, eram la dulapuri, 
cum e pe la noi de Paște. Că și-acum numai la 
gindul ăsta mă tot învîrtesc în ochi cu satul îm
podobit de sărbătoare, șintind mina gata, gata 
s-ating hora"), dar dincolo de regăsirea „timpu
lui pierdut", autorul ambiționează a da prin 
acest film al memoriei o imagine — pentru 
adult totdeauna de amurg — a satului îri care a 
copilărit. Fiecare personaj, loc ori lucru are po
vestea lui, trasată din cîteva linfi’ repezi sau 
creionată pe îndelete, iar din multiplele frag
mente se încheagă un reniver--real'Cu'umanita
tea, geografia, istoria și „mitologia lui. De Ia 
o povestire la altu personajele: se. reîntilnesc, ca 
intr-o minusculă „comedfe umană" destinele 
lor se întretaie, ceea ce era plan nrincinal 
tntr-una devine episod secundar în alta. Bu
cățile încep abrupt, ca și cum mereu ar con
tinua o vorbire întreruptă, „ruptura" sugerînd 
aici întregul. Rezultă în final o „imagine a lu
mii" credibilă și viabilă. Ea se închide simbolic 
prin plecarea șarpelui casei după dărîmarea ve
chii locuințe — trecere de la timpul mitic la 
timpul istoric — coincizînd cu plecarea copilu
lui la școlile de la oraș. Copilăria fiind Repe
tabilă. marele risc al prozatorilor acestei vîrste 
este de a rămine autorii unei unice cărți. Va
sile Rusescu este dator cu o confirmare pe mă
sura debutului.

Alexandru Condeescu
•) Vasile Rusescu : „Moartea fîntînii". Editura 

„Cartea Românească", 1983.

ultimului val poetic. „Metoda" sa este de cu 
totul altă natură : ea vizează centrii nevralgici 
ai existenței și nu fotografierea sau montajul 
„feliilor" de viață. Nimic mai străin concepției 
sale despre arta poetică decit încorporarea sau 
sugerarea afluxului realului, indiferent cit de 
abil și semnificativ ar fi fost executat decupa
jul. El vizează esența și nu aparența fenome
nului oricît de amară este experiența cupoaș- 
terii. O experiență insă pe care numai poetul 
o trăiește pînă la ultimele consecințe, poezia 
fiind, totuși, și un act de învăluire nu numai 
de necruțătoare revelații : „Fiecăruia din voi 
aș putea să-i plantez un simbure amar in cerul 
gurii //din care să crească iute un arbore amar 
// iar mai tirziu un codru amar / treeîndu-vă 
:nalt de ochi / înecindu-vă în spuma lui verde 
// apoi să adaog sprințarelor voastre urechi / 
rpata greoaie a unei mori de apă / pritocind 
adincuL răscolind plasma obscură // chiar fă
cusem pe jumătate toate acestea // (In ce «IV bun' 
jmindria ji timpul?) cind o roză cu obrajii, 
minjiți. cu mirosul stins, sufocat, apăru. șirotud^; 
// luat-o-am pe brațe atunci / și departe am 
dus-o pe un pat gol / să se zvînte la soare // 
rămășițele ei / nu mi-au îmbolnăvit nicidecum 
privirea." (Roza dezgropată) Și, deși admite că 
poezia poate fi și o „roză stinsă", acea vedere 
necoruptă de sentiment, mereu trează, mereu 
lucidă nu ezită să se coboare inlăuntrul ființei, 
in străfundurile trupului (complicat și necunos
cut ca un labirint) pentru a scruta, a-1 cerceta, 
și a se explora pe sine : ,,(...)dumnezeule 
doamne l am exclamat / atent la semnificații 

aiureala asta care mi-a chinuit copilăria / 
la intervale oarecum precise / în adolescență 
punîndu-mi chiar viitorul sub semnul / nesigu
ranței // această realitate inaccesibilă mie / din 
adincul probabil al trupului meu / de aproape 
aduce Cu un nobil blazon ! / / ciudat e doar fap
tul / că din fructele copacului răsturnat care 
se vede aici / îmi amintesc a fi gustat aievea 
n erau sărate si dulci / erau stropi de sînge." 
(Radiografie) Miza acestei poezii este autenti
citatea și sinceritatea profunzimilor psiho-su- 
fletești, nefalsificate de nici o iluzie, 
înfrumusețată doar, poate, de mireasma 
unei aduceri aminte a copilăriei, repede și 
aceasta refulată. Poetul iubește și urăște exis
tenta asa cum este ea, în egală măsură.

A spune despre Marius Robescu că este unul 
dintre cei mai importanți poeți de astăzi mi se 
pare un truism. Eu totuși am să-1 comit ; Ma
rius Robescu este, intr-adevăr, unul dintre poeții 
noștri actuali cei mai valoroși și originali.

Paul Dugneanu
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/ o rumoare / crescîndă precum a faimoaselor 
/ ploi cu broaște / antice monede sau nisipuri 
roșii. Apoi / deodată distinct un număr de îm
pușcături — / și plînsetul vinatului / care era 
un om. Și din nou uruitul / de câtuși și lan
țuri ; și procesiunea / de voci sub teroare ; / 
și lătrăturile ogarilor care se îndepărtau la 
somațiile / vîntului. Doamne / gindeam / prin 
Columbia sau Etiopia cîndva / fragmentul acesta 
de viață derulat fulgerător / ar fi fost înregis
trat în memoria / arbuștilor de cafea din 
preajmă incit după sute de ani / aceste boabe 
de, cafea prin măcinare / să reproducă întocmai 
ordinea de atunci a sunetelor, / ca din pilnia 
gramofonului. Moartea / omului vînat din Co
lumbia / sau din Etiopia — bîndu-mi eu pe 
urmă cafeaua — mi-a încolțit în creier și iată-i 
/ Pomul imens / pe care urcă pitonul de aur 
al morții, în spirală / spre imaginara-mi senec
tute : un mic animal / pe care fascinația și 
spaima l-au exilat acolo sus / pe crenguțele 
cele mai fragile / laolaltă cu fructele și cerul."

Poemele lui Ion Mircea au ceva din liniștea 
tragică și solemnitatea unui timp de luptă 
după o mare înfruntare. O înfruntare depășită 
însă, consumată în spatele cortinei, la adăpost 
de cruzimea privirilor indiscrete. Ceea ce „ve
dem" este doar epilogul, în care „raisonneur“-ul 
(același cu actorul) oficiază sacerdotal. Cele 
două mișcări sînt, desigur, imaginare, căci to
tul chiar și propria existență stă sub semnul 
imaginarului.

Intr-un singur poem din volum ele apar su
gerate doar, O suită de imagini atroce conotează 
înfruntarea. Urmează un vers care proclamă

realitatea închipuirii, pentru ca apoi totul să 
devină sentențios, fără uscăciune însă, ca o pa
gină din Kant în traducerea lui Eminescu. 
„Un fulger trepanind cu pliscul / calota craniană 
a iepurelui in timp ce doarme. / Crinul mușcînd 
de ceafă un miel / și inălțîndu-1 de la pămint. 
/ O primnlă ținută în intuneric / și dimineața 
deschizînd cu timpla ușa / ca un prizonier cu 
miinile / încătușate Ia spate. De»5 imaginare 
/ naturale-mi par acestea toate. / Moartea în
săși / nici ea nu mă mai tulbură. La gindul 
morții / demult nu se mai tulbură inima mea. 
/ De la ea / dușmanii tăi au atitea să-nvețe" 
(Dialectica imaginarului).

Pentru poet începutul și sfirșitul ca în Glossa 
lui Eminescu se îngemănează, existența în
seamnă degradare, cei doi termeni ai ecuației 
viață-moarte sint comutabili căci „din moarte 
sintem cercetați prin colosale telescoape."

Totul in poezia lui Ion Mircea este de un 
dramatism riguros (cind intervine ironia, ca in 
poemul Lecția de inițiere, rezultatele sînt sub 
valoarea întregului volum) și prin urmare, era 
firesc ca tensiunea opoziției viață-moarte, con
trolată, pe de o parte, de viziunea filozofică 
asupra devenirii, să-și găsească, pe de altă 
parte, rezolvarea, intr-o imagine emblematică 
inglobind armonic, contrariile. Este metafora 
osmozei, acceptată ca soluție definitivă. Și este, 
in același timp, piesa antologică a volumului : 
„Patrulaterul unui arhaic penitenciar / s-a inăl- 
țat cu întunericul la cer / și iată-ne liberi / in 
lumina cubică a lumii. / Filele Genezei și Apo- 
calipsei mototolite la un loc / ți-ar putea face 
o idee / despre starea noastră — / intr-o Ana
tomie de Archeopterix / limbile noastre îrAple- 
tite ca un X. // Nimic nu ne mai poate da de 
gol / nici orbirea / aparentă din reverii // nici 
mireasma ta de levănțică / nici celelalte stingăcii. 
/ Un autodafe / n-ar scoate la iveală decit că 
laptele se cabrează-n fața focului. / Te mai deo
sebești / doar ca palmele și tălpile crengilor. / 
Prin brațul meu putrezit / brațul tău scoate 
șoimul in lesă din cușcă / iar șoimul visător / 
din brațul meu ca din mănușă mușcă" (Osmoza)

Ion Mircea este un poet profund care nu se 
lasă atras de mirajul trecător al modelor culti- 
vîndu-și cu obstinație propria formulă poetică, 
singulară în contextul poeziei românești ac
tuale. Originalitatea sa nu stă de bună seamă 
in tema abordată, ci in aliajul omogen dintre 
senzualitatea imaginii și rigoarea ideaticii.

Grăbindu-se încet, In răspăr față de precipi
tarea ce caracterizează o bună parte din noua 
generație de poeți. Ion Mircea este țestoasa 
care nu poate fi Întrecută de Ahile cel iute de 
picior.

Valentin F. Mihăescu

BREVIAR
■ „REVISTA ROMANA". Un aspect sărbătoresc, 

mai ales prin valoare, animă numărul 9/1984 al 
„Revistei Române" cunoscută publicație destinată 
propagării culturii române în străinătate. Piesa de 
rezistență a numărului rămine grupajul dedicat 
culturii Cucuteni, de la a cărei descoperire in 
Moldova s-a împlinit recent o sută de ani Despre 
această cultură străveche, a cărei însemnătate sub 
raportul evoluției formelor estetice s-a scris mult, 
se pronunță acum Dan Monarh, ștefan Cucoș șl 
cunoscuțll savanți Vladimir Dumitrescu și Mircea 
Petrescu-Dlmbovlța. In chip special merită o men
țiune studiul solid, articulat și sistematic al lui 
Vladimir Dumitrescu („Arta culturii Cucuteni"), 
un exemplu de examen arheologic îmoogățit cu 
elemente de analiză estetică. Pe tema culturii 
cucuteniene revista aduce și o semnificativă biblio-’ 
grafie selectivă.

Același număr dedică, sub titlul „Valori româ
nești", o mică antologie operei iul Al. Odobescu. 
Cîteva fragmente din „Pseudo-Kynegheticos" (se
lectate inteligent) dau cititorului străin o imagine 
corectă despre eseist și savant. In plus, un ade
vărat studiu de cîteva pagini de revistă semnat de 
Mircea Tomuș e pozitiv pentru înțelegerea origi
nalității acestui autor, așezat sub semnul erudiției 
șl al artei.

Mai multe eseuri, care ilustrează ideea de dialog 
cultural studiază implicațiile naturalismului în li
teratura română (H. Zalls), valorile universale ale 
muzicii românești (Viorel Cosma', dialogul mon
dial al ideilor (D. Ghișe și L. Grunberg). Recenzii, 
cronici literare și de artă semnate, printre alții de 
Valentin Lipatti, N. Șarambei, Doina Hanu com
pletează acest remarcabil număr care mat conține 
șl două eseuri de politologle și de sociologie a 
culturii semnate de Adela Becleanu-Iancu șl M. 
Drăgănescu. Un număr atractiv, valoros, în spiri
tul pe care „Revista Română" și l-a asumat.

■ „LIMBA ȘI LITERATURA" Continînd cu pre
cădere studii de factură didactică, destinate profe
sorilor de limbă șl literatură română, publicația 
cu acest titlu, editată de societatea de știinte filo
logice vechiculează, aproape in fiecare număr ?i 
unele interesante cercetări originale care ies din 
perimetrul restrîns din necesitățile școlii, al acti
vităților didactice. De exemplu în nr. 2/1984 (re
vista este trimestrială) apar obișnuitele rubrici 
dedicate unor analize literare (acum desfăcind 
creații ale lui Marin Preda și D.R. Popescu) exa
minărilor de stilistică (între care aceea a lui Gh. 
Tohăneanu merită remarcată) șl de istoria limbii 
(prin condeiul neobosit al lui Boris Cazacul.

Pe lingă acestea, revista mai publică și alte con
tribuții, unele dintre ele de o factură deosebită. 
Un remarcabil eseu de sinteză dedică Gh. Clompec 
unei teme majore a literaturii române de dinainte 
șl de după 1900 : „Desăvirșlrea unirii și redimen- 
slonarea permanențelor culturii". Autorul, care a 
scris o foarte documentată cercetare asupra mitu
lui Meșterului Manole studiază acum consecințele 
în ordinea literaturii pe care momentul 1918 le-a 
generat. Sînt notate printre altele cîteva idei care 
se rețin : dezvoltarea estetică a literaturii inde
pendentă de ideea culturalistă. resuscitarea marilor 
mituri autohtone etc. Cu astfel de studii, ca și prin 
altele, revista „Limbă și literatură" îndeplinește 
și un deziderat didactic maior, acela al cercetării.

■ ORIZONTUL „FILOSOFIEI" : Cităm cu satis
facție, din articolul judicios al lui Vasile Gogea 
(„Astra" nr. 10) următorul pasaj : „Trebuie relevat 
faptul că și din acest punct de vedere filosofia 
românească din perioada pe care am încercat s-o 
caracterizăm nu face altceta decit să reînnoade 
firul unor tradiții ale luptei cu concepțiile irațio
naliste, retrograde, fasciste, rasiste ori apologetice 
de oriunde ar veni ele — /.../ chiar și discuția 
amplă, polemică, reprezentativă pentru regimul 
concurentlal al valorilor, stîrnită de teoria proto- 
cronlsmulul românesc șl dominată de statura unui 
erudit ca Edgar Paou. poate fi subsumată acestei 
tradlțtl". Este o vizibilă opțiune îndreptată către 
o direcție organicistă a cultuili române de azi, 
opțiunea unui filosof tînăr care este, din cîte știm, 
șl un prozator de viitor. -

A.S.

epJsterncicz.cz
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A fi comunist
Sâ știi că există mereu o spadă ce fumegă
Să știi că ești propriul tău scut
După ce un pâmint asemenea altora și totuși 

mai altfel 
Te-a ingăduit. Te-a inventat. Te-a crezut - 
Drumul către ceilalți e drumul
Ploilor spre lumea subpămintenelor semințe 
In vreme ce noi, unul cite unul
Le strecurăm lumina printre gene.

Te-ajunge istoria ca o umbră asemenea 
Umbrei tale
Iar adevărul ei ninge peste răni 
Ca o rășină ciudată și moaie.

Oricum, eu știu că aici vor exista. Și exist 
Asemenea celorlalți, cu două brațe, in loc 

de aripi, 
Și-mi ajung pentru zbor :
Prin lacrimă și zimbet mi-am tăiat un drum 

dureros de sonor 
Și cred că asta inseamnă a fi comunist

Țară

Eu cred că țara-i o planetă aparte 
Rotindu-se de tot atitea ori 
Cit nopțile se vor preface-n sori 
Despre care nu s-a scris vreo carte.

Se așează ierburile-n sine 
Pregătind rodirea viitoare ; 
Ca un cal de aburi toamna vine, 
Cal de aburi potcovit c-o floare.

Lasă urme in pâmintul moale 
Adincime, jertfă pentru ploi 
O planetă ninsă de petale.

Partidul — axa de rotire 
A Țârii intregite a rămas, 
Flacăra albastră și subțire 
Luminind la fiecare pas.

Partidului
Sintem memoria acestui loc : 
Noi, oamenii patriei nu găsim reazim decit 
in truda prin care
Deopotrivă pâmintul și fierul și sarea devin 
Rivnite puteri viitoare.

Am așteptat dar nu ingenuncheați : 
Pentru tot ce-am crezut și cinstit și apărat 
Timpul ne-a transformat in bărbați...

Partidul e semnul că sintem. Că sint
Mai presus de tăcere. Mai presus de cuvrnt.

Carmen Focșa

Baladă
Cintă bolta unui fag 
Zborul lui din lut, 
Cintecul inalță-n steag 
Dangăte de scut

Lingă el stau in genunchi 
Și-i adus aproape, 
Inima ce-i bate-n trunchi 
Susur viu de ape.

In arterele de lemn 
Sevele adince, 
Ca-ntr-un rit străvechi, solemn 
Se prefac in singe.

Sus in frunzele lui roșii 
Se rostesc cuvinte, 
Din pâmint răsar strămoșii 
Țara să-mi alinte.

Intr-un alai de lumini
Intr-un alai de lumini 
Domnul Tudor trece 

' ca un tunet.

Ecoul muntelui 
A ajuns pinâ aici.

Pietrele lustruite de lacrămi 
Scinteiazâ-n ochii urmașilor.

Acolo unde-mi ajunge dorul, 
Acolo,
Marginile țării mele.

Nicolae Sinești

Sunetul fertil
Să vorbești despre adevărul piinii tale 
și despre sunetul fertil al clipei, 
Să povestești obrazul zilei de ieri de azi 

și de miine, 
Să faci steag din frunzișul, 
din iarba fraților tăi.
Să fii prezent 
mereu prezent 
la nașterea fintinilor. 
E-ngăduit 
chiar flacăra, aceasta vuind 
imi insoțește diminețile cu sclipăt de zăpadă 
Sunt oșteanul ei, 
sunt strigătul ei de luptă frumoasă, 
Trist ori fericit >
o ascult cum se desfoaie in mine 
conturu-i in suris nesfirșit. 
Sunt zarea ei in semințe 
e-ngăduit să vorbești 
despre absolutul paserilor, 
e-ngâduit.

Marian Zamfira

Poem

Mai multe chipuri de a-ți privi patria — 
deci de-a o iubi

numai unul întregul 
precum înfiorata ramură tinără trunchiul 
te simți, la auzul numelui ei rostit 
către tine de cele din jur

citeva înțelesuri ale numelui tău 
răsărit pe o carte sau tăcut ca o lebădă : 
numai unul poate sâ aibâ numele Ei 
România întreagă

citeva feluri de-a fi ai înțeles 
pinâ acum 

pentru Ea numai unul, întregul - cel de 
atunci cind te știi de dinainte al Ei.

Date iți sint multe chipuri de a o privi 
ca ramurâ-om, om-copac, ramurâ-floare :

De-a o iubi deci.

Eiena G reculeși: „Sub mindre flamuri*

Trei cintece
STRĂBUNI :
In păsări, in aer 
in timplâ 
sparg timpul 
cu ochi de străbuni.

VIAȚA : 
Viața mea 
este o brazdă 
albă 
din faptele Patriei.

OM :
Imn, luminâ, 
un -singur poem ;
Omul 
in mărimea lumii :

M-am insâmințcrt 
in Limba Română, 
vine primăvara I

Mariela Rotară

Desene de Raluca Grigorcea

Patrie firească
Ce patrie ciudată, 
de incâpâtinare 
Cite lunci ai numărat 
In ăst timp de neschimbat.. f 
De o calci, iți mincâ mersul 
ăst popor născut cu versul, 
cind o crezi ingenunchiatâ, 
morți cu vii intr-o armată 
te dă viermilor mincare 
și se-ntoarce fiecare 
ca un foc in matca țării, 
ca un dig in fata mării.

Noțiune

Patria, nu-i doar 
un desen, 
Patria, 
e trecere 
spre un alfabet 
un asalt al redutei de piine. 
Astfel cred că rostesc : 
„Patrie — 
mereu, ca o obsesie 
cotidiană,* 
pinâ cind eu 
fi-voi patrie.

Stilpii

Stilpii vorbesc de fintini 
și de roșii fluvii râmase 
in ciuture de bâtrini 
ascunse-n argile și oase.

Daniela Simionescu Constantin Menagache

Stăpini
Peste creștetul lui noiembrie 
am intilnit candoarea ta liniștitâ 
din stirpea Carpaților o lume nouă 
zimbea cu siguranță adincitâ

intr-o liniște de noiembrie 
tu - eu - mai aproape de-nțelepciune 
mai aproape de-a lume nouă 
stăpini pe năvalnica minune

Ctitor /

Sâ fie reales : 
Tara il dorește. 
Cmu! cu viață de baladă : 
F! e Ctitorul, 
lmpr:mâvărind colinele țării. 
Nicolae Ceaușescu 
Părinte : devotat acestor munți, 
Al acestor cimoii 
Stejarilor Patriei.

Limba română

Cred in cuvinte ca in serile lunii mai 
cu cerul buburuze de stele ; 
cu iarba speriată.
Cred in cuvinte ca in singele mamei

Cred in cuvinte ca in bobul de piine ; 
că va naște spic peste fereastra lui miine.

Cred in cuvinte ca in plugul țăranului.

Cred in cuvinte ca in ploaia 
ce udă covorul de trifoi, 
creanga pentru fluierul ciobanului :

Limba Română e mireasa florilor 
limba română e ceafă de taur :

Nimic nu se pierde - totul se naște 
de la zi la zi fagure de l-mină

Ion Machidon

0 egretă de apă
îndrăgostiți de viață trăgec la rame-ncet, 

surizâtori 
pe Fngă sălciile inrădăc>nate-n nori, 

pe lingă sentimente ; 
mocente siluetele lor nedeslipindu-se de aer, 

de pâmint, de univers 
Iubirea lor e un congres, o egretă de apâ 

din lac ridicindu-se, din vers 
adincul ochi al celui care-i contemplă

o lacrimă 
de fericire zboară-se din finalul poemului 

meu pe sub steaguri, 
pe sub freneticii chiparoși,

adolescenții frumoși 
a< patriei mete I

Prima odă
înapoia arborilor sărea o secundă,

Imn
Născut din zborul 
vulturilor I 
in străvechea țară 
sărutată 
de gurile riurilor 
intinzi degete de 
lumină -

extazul trezirii 
pomintefui 
sub ințe epciunea 
soarelui și-a ploii 
extazui trăirii 
pe acest dezlănțuit 
colț de roi.

Pat s mea se lumina cu cocori 
si-n inima ei fîlfiiau vise 
nunții deveneau suavi, de piatră de iarbă 

de singe - 
cimpiiie / străzile aidoma lor -u puteau muri, 

nu puteau plinge I 
Inaint eo lucrurilor pulsa o monadă — 
inima Fărtidâlui Comunist Romăa'l

Văzul lui eepânat cu rise-n zbor 
peste săraturi, uzine, pe* e marea cea mare, 
peste jind it oarele trestii rf-i estuare— ;

Patria urca

Patria urcă treptele 
una cite uoa 
împlinirile olbe 
cinând

o cauză dreaptă 
pentru oasele

Carpaților

ia firea muncitoro.ui 
in firea țăranului - 
treptele adevărului

Mircea Popa Alexandru

Stea

Puterea zării urcă vintu-n sea 
Imi mintui visul vremilor in spadă, 
Din unda frunții Văilor o stea 
In despletirea patriei să cadă.

De grine, oase, singe cer si humă 
Mi-au pus părinții straiul legănare, 
Au adormit luceferii la grindă 
Să-mi curgâ-n singe Dunărea călare.

Traian Chirăcuță

Ilegaliștii
Nimeni nu i-a iubit mai mult ca mine, 
cu sfială, cu mindrie, nimeni, nimeni— 
nimeni nu le-a cusut cămăși tricolor și haine 

noi

Vă spun că el incă purta ghetele adolescenței 
că ea purta vădit entuziasmul anilor celor 

douăzeci și doi

Pionieri ai unei ere de-abia incepute 
creșteau pe ascuns, primeau arme pe ascuns...

Le-au mai rămas pe-ntinderea de timp : 
citeva cătușe ruginite, ploaia de gloanțe,

și un fel de munte, un fel de Olimp...

Primesc cu ochi negri aceste dovezi, această 
durere...

Unii spun că e doar istorie, eu sint de altă 
părere.

Descîntec

Patruzeci de flori albastre 
să se facă cer senin 
peste rădăcina sfintă I 
Patru picături de singe 
prinse-n magicul rubin I 
Patruzeci de bobi de aur, 
să avem cu ce tocmi 
moartea negrului balaur, 
limpezimea-n zori de zi... 
Patruzeci de paltini verzi, 
patruzeci de vechi stejari, 
luminări pentru cei morți, 
catedrale pentru lari I 
Patruzeci de ani de pace 
in coloana infinită, 
înălțare pentru fii, 
pentru patria ginditâ I

Valeria Deleanu

Putere o CrrrwHetor Române I

Marcel Ion Fandarac

Patrie

Ești fruntea mea de tinără grădină 
Cu paseri albe ciugulind zenit 
Si-ti sorb incet din muzica divină 
Vâpâi de aur ce te-au -rtregit

Iti despletesc in timpla ta, și-n cint, 
Miresme noi ce sfredelesc in cer
Cind simt in nări mirosul de pâmint 
Si-ascurt la truda lui de șantier.

Si iar colind prin cunoscute locuri, 
Ce-și leagănă pâdurile de fagi. 
Pe unde rid copilării și jocuri 
Râmase mie tot la fel de drogi—

Tu, patrie, ești tăinuitul riu, 
Cintind duios cu tapinarii-n munți —
Ești soarele cununilor de griu 
Lucind in coronițe albe pentru prunci l.„

Astfel, istoria
Mă scriu adine pe brazdele lunare 
Cu fruntea mea de tinâr muncitor 
Repiămâdit din lut nemâritor 
Și din Carpații sărutați de mare —

Și număr rind pe rind martirii 
Ștringind cu ei mileniile-n gene 
Ce mi-au doinit din riuri și poiene 
Să-nvâț să merg pe drumul implinirii...

Din cartea mare-a vremurilor noi 
Ce arde-ncet cu flacăra curată 
Citesc istoria mea toată 
Unde se-mbracă timpul in eroi.

Florian Dan

Partidului slavă
»

Seninul țării il presimt urcind 
spre spații noi de aripi și tărie 
și curg in viață faptele din gind 
al tău partid și datorită ție

In plete anii prind să inflorească 
se rotunjesc decenii de putere 
te poartă-n inimi firea românească 
ca pe-un erou al comunistei ere

Sintem deciși ca să-ți urmăm chemarea 
spre noi izbinfi ne porți in viitor 
impodobim cu vise toată zarea 
a pururi ești partid învingător

Un cuvînt, un destin

Cind am trecut pragul înțelegerii 
am prins cu sfială un cuvint 
o pasăre dorită 
dar de care-mi era teamă.
De-atunci l-am auzit și l-am trăit 
neintrerupt
Unde era lumină venea s-o sporească 
prin razele lui de foc și de maci 
Unde era intuneric și greu 
odată rostit aprindea inimile 
și incorda trupurile 
punind umărul și mintea 
Cuvintul acesta e un destin 
la virsta-nțelepciunii e tot mai tinâr 
fiindcă il întinerește lumina 
Cuvintul acesta, cuvintul PARTID 
e numele meu și-al vostru 
e numele țârii

Flori de cuvinte 

pe brațele patriei

Nu sint destule cuvintele 
sâ inflorească in jerbe 
pe brațele patriei 
Sâ culegem cit mai multe nestemate 
din limba ei de miere 
si să i le întoarcem 
in fagure de iubire 
S-o venereze in tăcere 
cei care n-au darul 
cuvintului măiestrit 
Ea trebuie sâ audă mereu 
cum ne bate singele 
pentru ca inima ei de mamă 
sâ bată de-a pururi 
la timpla noastră

Toma Grigorie

Pâmintul patriei
Pâmintul patriei — vibrare 
pogorind și suind in lumină 
ca o flacără ginditoare, 
pregătind nașterea soarelui, 
in focul fără de sfirșit, 
pentru ceasul griului, 
pentru clipa săbiei, 
pentru lacrima slovei.

Pâmintul patriei — statornicie 
zidită-n grădini si izvoare, 
pe frunțile munților — tată, 
ia inima cimpiilor — mamâ, 
in aripa cuvintului doinit, 
mit crescind ca piinea dinți, 
răzbind pinâ azi prin ploi de tăgadă 
ia reșnicul zbor al mâiestrei.

Pâmintul patriei — uriaș trup 
al eroilor zidiți in flăcări nestinse.

Cîmpia Română
La miazăzi e țara mea de verde — 
leagăn de vis al patriei Române, 
unde dreptatea bobului de griu, 
și datina și graiul sint stăpine.

Spre sfinte constelații se inalță, 
din blind pâmint, cetăți de mărturie ; 
astfel mă știu țăran și rege dac, 
mindru clădind pe-aceastâ temelie.

Aici veghez cum crește piinea țării 
in lan de haruri, printre generații ; 
aici eu vreau sâ fiu stejar de pază 
și prin frunziș sâ murmure Carpații.

Și cind imi reazem timpla de fintinâ, 
in somn visez tot patria Română.

Oglinda patriei
Unduiește-n oglinda fintinii 
albastrul de Voroneț, 
izvorind fără timp măsurat 
prin pecețiile bravilor 
de Transilvania, 
de Moldova, 
de Valahia.
Din străfunduri țișnește 
spre lumini mioritice 
albastrul de România 
in ciutura plinâ.
Și cerul se-mbogâțește de senin 
deasupra prietenilor mei 
beți de albastru daco-latin.

Gheorghe Dinică

Autumnală

Ploaie de aur cade pe copaci 
Și din păduri ies vulpile-n luminâ 
Oarbe pâstrâi pocnesc de pe araci 
Cromatic hram in conuri de luminâ 
Pe sub imense zboruri de mireasmă 
Ciorchinii ard albastre vini tirzii 
Și bruma delirantă ca o iasmâ 
Mușcâ-n obrazul merelor făclii. 
Purtind pe brațe a soarelui povară 
Poporu-adunâ in cămara Țării 
înmiresmatul rod al bunăstării 
Cind curcubeul toamnei ne-mpresoară

Ion Popa Argeșanu
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Pretexte
OI I ți stelele, stelele, 
Pică de somn, grelele, 
Rid rogcazele, relele, 
Buha iți toarce mărgelele.

Vine la apă mirele, 
Calul pațte zeii re le, ’ 
Nebuna iți țese firele, 
Lume-resfiră-le 1

Strigă a pacoste urmele, 
Cind ni se mistuie turmele, 
Dor ți ne chinuie surlele, 
Lupule-cmule - urlă-le I

Cind mi-au spus că sint salcie, 
am ris ca salcia.
Cind mi-au spus că sint brad 
am șuiera1! ca bradul.
Cind mi-au spus : ești izvor, 
om plins cu ruținea stejarului.

9
9 *
Trei rotunduri de lună 
vind o noapte nebună, 
la răscrucea zorilor, 
sorbind vin'.ul morilor.

Prima lună e cunună, 
pe lăcaț de voie bună, 
la Jnvjla viorilor 
ți priv'ghetorilor.

Cea de a dcua vrea să p*jr.ă 
p-'cel'a de mitrâgăună, 
pes e geana serilor, 
cu visul ninsorilor.

Io- a tre;a merge strună, 
pe grumaz de văgăună, 
cu a'beața ncrlor, 
in țleaul cocorilor. '

♦
9 *
La urma urmei de ce 
cimpul sterp, chinuit de orțiți, 
pămin ul acesta ol nimănui, 
de ce să-mi fie cedat 
pentru cultura speranței ?

lor planta oceea sălcie, 
cu frunze mârun'e ți seci, 
de ce să omenințe-n'r-una 
cu ginduri p-eoca'cu ate, 
spre colea gloriei slute ?

Și ochii aceia nemernici, 
rotunzi ți locomi de toate, 
cit o să-mi spună povest 
despre organauți betegi 
ți oarba pasăre Phoenii I

9e a
Și-n cosa ta si-n cosa mea 
Și-n orișicare cosă din cerate 
Mutesc osindeie cu feregea, 
In rinjet strimb de castitate.

Eunucul toorce zilele de frupt. 
Cu ochn mdesoti in gaura dtoii, 
Dor bâ'ătur ile pe dedesupt,
Cind poruncesc de drogoete todto'i.

Iar sorpele eu ochi mistuitori 
Alunecă pe c jge e e spore, 
Ros.cge id un crez nemuritor : 
S-ou rătqcit noroocele departe.

PREMIUL REVISTEI -LUCEAFĂRUL- LA FESTIVALUL 
INTERJUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARA -AFIRMAREA- SATU MARE

gheorghe achîm
Foarte tlnârul profesor de limba *1 literaturi 

română GheorgKe Achlm. trăind sl muncind 
într-o mică localitate din proximitatea ȚI 
Oașului, este, totodată, un poet de reală voca
ție. Faptul, deosebit de îmbucurător, ni 
relevat cu prileiul pe cit de exigentului în*, oe 
atit de revelatorului concur? de creație literar* 
„Afirmarea4* de la Satu Mare, cind lui Cheorg»»e 
Acbim 1 s-a decernat atit marele premiu al 
festivalului, cit sl premiul revistei noistre. VI-

goam ■ ftxrxfaa arte.
fctr-c Kzzoart Mirtri rxi

atrtbtftefte cr tofraputaje «a Meatma XUm 
racees- Becaet e* G^eorc^e w
nunAii prtmre ermcaaara .•WLrtxic âe 
flrtw M BM1 tfcarta. 8 • mm «e eeoa 
c* apesssea aoascr* a^c «enoMe im.tjr.

Ora de disecție
O balenă inmiresmată pe cimpuri da lut 
inima mea, goală ți pudică, desvețmmtotă 

in fața cuvintelor, 
cerțind indurate, bilbiindu-se, 
femeia, femeia, ce adevăr duplicitar

Intru in propriu-mi trup ca-ntr-un tul
După cădere

Nu am nici o 
teme te de acc 
ei sint stăpinu 
al tiparelor.

Atit de singur indt mi i-a făcut 
atit de discursiv că deodată rai-a bare ;
acest poem vă vestește că iacă •- 
acest poem ca e pată de singe pe

Poem cu prea multe cuvinte

gitlejul gilgiind de sunete ca note eaitaa 
inmulțindu-se dezordonat.
doamne, îngropat pină in gat ra 

decolorate, jpieier
mai protestez din virful limbi wieori 
mai sint deci, ți incă e bine

prea multe vorbe ți nici un cvvvet 
ci doar refuzind cu incăpăținore

spasatuhn.
el chinuitul, atoatecuprinzătonii, doco-getul, 
numai libertatea este intreagă, zicea, 
prea multe vorbe pentru un adevăr obt de 

fragi.

Reducerea la unitate
Ne vom lepăda de timp ca de o ha râ 

prea stnmtă. 
ne vom lepăda de cuvintele cele plăcut 

foțnitoare, 
de gesturile largi, învăluitoare, de ochi, 

de buze, de unghii, 
de carne ți singe, de auz ți miros, 
ca un copac lipsit de frunzele sale 
ne reducem la unitate.
Cum pielea noastră se făcuse ochi, an ochi 

mare 
fi roru, rostogolindu-re, izbindu-se de obiecte, 
repezindu-se cu intăritare asupra lor, mut 

de uimire, 
ohoho, cum mai călăream pe vedere 
ca pe un armăsar căruia i se virâ pintenii 

adine in burtă.

fiEm
«Moara

lui Călifar>
Peliculă recompensată cu Premiul 

pentru debut la ediția din acest an a 
Festivalului filmului pentru tineret de 
Ia Costinești, Moara lui Călifar con
firmă posibilitățile unui cineast fami
liarizat deja cu tehnicile de citire ci
nematografică a literaturii, personali
tatea unui creator capabil să impună 
un stil. Șerban Marinescu repune in 
discuție disponibilitatea artei a 7-a de 
a oferi spectatorului ecranizări mai 
mult sau mai puțin libere, mai mult 
sau mai puțin consecvente cu textul 
sau cu spiritul bperei autorului ecra
nizat.

Drumul ales de cineast cu sprijinul 
celor trei scenariști (Valeriu Drăgu- 
șanu, Petru Maier Bianu, Radu Pe
trescu) este îndepărtarea de textul 
povestirii lui Galaction prin prelun
giri epice menite să servească progra
matic o demonstrație eti"ă, construită 
to"m*’i prin acum 'lT’n nefirească de 
întîmplări. Distanta este luată și față 
de atmosfera rmVsmului magic prac
ticat de Ga’a Galnetion (cu excepția 
îmrenutul'ii filmele' ți no-te, a fina- 
lelei) ecuația socială fiind îngroșată, 
joc'1 *’Itern''ntolor între imaginar și 
renlitat» pinrzîndu-și forța de seduc
ție necesară.

încercarea de re-evaluare a sensuri

lor primare ale operei literare, opera
ție de altfel plină de riscuri, a impia 
o biografie mai bogată a prin Opale
lor personaje, apariția altora, taenite 
să justifice in evoluția iar concluzia 
moralizatoare, in care obseraa banilor 
devine patologică, iar alienarea ra- 
mine o consecință a jirocopselii* 
promise de moș Călifar.

Dezumanizarea lui Sloieea e schițată 
in paralel cu evoluția sa socială, di-

Paul Tudor: „Iarnă*

Cind s-a născut, in vara lui 1932, 
malei-sa adusese deja pe lume t.ei 
lele. Tatălui i-ar fi plăcui, deci, să 
vină ți un băiat ! dar tu tot o fa ă. 

Bunica spuse dacă ața a vrut Domnul 1 Dar 
asta n-o consola.

El muncea la pădure, sus. pe Valea Va-ăru- 
lui, ți era acasă tot a doua săotămină din lână, 
de simbătă seara ți pină duminică noaptea.

Mama era tocmai sus, la prășitul cartofi oi 
pe primul deal unde aveau ogorul cind s-au 
pornit durerile facerii. S-a culcat in iarbă, s-a 
văietat, a strigat, nimeni n-a auzit-o. Atunci 
i-a zis fetitei mai mari (avea deja patru ani 1) 
Fugi la Bebu. să vină repede 1

Fetita alergă la vecina care muncea pe un 
loc din apropiere. Aceasta inte'ese imediat 
despre ce este vorba. Ini nlciorul cel mare in 
care era apa pentru toată ziua de muncă ți 
grăbi către mama

Ața s-a născut Marie Kraftschik, pe Primul 
Deal. Mama împlinise de eiteva zile douăzeci 
ți nnn de aui. tata avea do ăzeci ți ța.j ia* 
surorile aveau patrn, trei ți nn an ți jurrătate.

Mama. Liessku Langthaler, se căsătorise la 
Șaisprezece ani cu țapinarul Johannes Kraft- 
sehik. iar la țapiesprezece făen primul copil : 
no inaintea .sorocului- ti după „lege**, la 
nouă luni.

Ceilalți ™Pi| au venit pe lume cind tata se 
afla ia pădure : la sfirșital verii, in zilele de 
săptămină. Fiindcă prund ți fluiere (trebuia 
s-u predzăm mai din vreme! (ipterii făceau 
iarna : doar atonei nu se taie lemne ți nu se 
insăminteasă ogarul ! stai toată ziua la căldu- 
rică, dopleml lei de fel de lururi frumoase, 
seara le dud la eirduma evreiască ți noaptea 
ifi prinzi nevasta ■ brațe. Dar mai totdeauna 
ca e util de ruptă de abeaeală. indt suportă 
totul cu resemnare, căzi ud apei intr-un somn 
adine ți greu.

Cind rn-am născut, surorile mele au văzut.
A povestit Amu mai urziu : am văzut cum ai 
ieșit, era: roșie toată s> țipai ca un mielușel.

Bunica. Mana Ti reda Kraftschik. cobori 
dto pod o emrăaeă de lemn : in ea urma să 
dorm. Bebu. sora ma: mare, 
es Cele două - .*ow se roteau

Dur pr-ă la botez am dormit 
abta dopd aceea era voie să 
oul Se tesena. ca fiind incă

ceara ceeerai DracA 
(apter ara toncac. ■ 
era teorie 
at tata* 
a irit 
fu

avea deja patul 
Fiecare in leagăn, 
la mama in pat : 
pregătești leagă- 
oebotezată să nu 

tac :3t;opla des pr vrr- 
l zzaeu lua tzn copil de 
punea ta toc pe al Iul : 
ea rup de apă. Pentru ca 
au era voie să spui aici 

ta pfifl mri ii arăți In vreun 
1 ră «cat pe rate să-u peerri cumpătul Oscă

•cs cu cri)* ț< ’*-> 
ar acta ajuta * eiteva 
zmuL W» Io» odras
ului de apter la lo-

Ar A.-

aXZat ma: urziu ce-a

Aims e-a dus eu gtettaa Iu teraeA a pnaa mo - 
roade cai era. Ctartatae Baud aurari. I, iritau M 
Jata »-au Jucat ra rune rar masa a faacrut la 
Crbâmă

Orae e-ra etern* îs Un. trai alt meu set mai 
r*_.- pe care d -frearaă et pe taxa, ace văr-* 
A*t* o-a ia&*eptni toc pa Pr^a! Deal, sus» dar 
aveam pe Ssuet Arfa saae arat.

nud wtuaan rorsrra mem eâ pe topii J
ateneu bana p ebsac căutoaum de-utitea ori :

adu-mi au trate* m> 
am «ăxut cu ocr.n

mal pe oosde era Eram gmognic de to-
nuuaA. rotam să răd zft mas UMtt. 0 r*j toate 
că teuaesJe care se aflau to preajmă mă alun
gata. am sbgunrt rr am vrut u-u fost a totlm- 
plare cure apoi m-o prvurimst foarte mult

Im: am-atcac cum bumca. după or l-a cer
cetat pe micul Jaku na tsultâ atcnUe ra să 
vadă dacă totul evte iu artaoe si no rum», u 
Ispargu ceva, s-a dus la srnaaă p «-a rugat.

Apoi l-a apus mamei : as țtiut ră o să fie

aaivana raoralităril in raporturile cu 
familia vecinii, partenerii de afaceri. 
eiia.aa ia gateral sugestia conținută 
ia textui lui Galaction. eiteva ele
mente răminind totuși cinematografic 
memorabile (laitmotivul oglinzii, fi- 
ntafcl deschis, atmosfera prime, părți, 
m generaL mai bine conduse, mal pu
țin sunuse unor locuri comune).

Redimet donarea explicativă a vi
sului lui Stoicea. atenuenză virtuțile 
unui mlism magic bănuit a fi mult 
mii aproap? de atmosfera și morala 
Iui Galaction. Citeva rezolvări facile 
ifocul de Ia conac, atemporalitatea 
laxă cu trimiteri la date evident de
calate prin muzică și recuzită, acci
dentul eroului din final), scad din 
meritele filmului. Printre aceste me
rite reale, unul maior se datorează 
ooeretorulu Călin Ghibu, un mare 
pl*>stician el imaginii capabil să su
gereze t«msiune relațiilor intre perso
naje. să portretizeze convingător, 
să obțină fas'in’nte nuant*1 in peli
cula albdiegru utilizată, să pună in 
valoare nn pe'S*>i. un decor, un per
sonaj, să Ie sublinieze atmosfera prin 
factura plastică.

Opera primă semnată de Șerban 
Marinescu promite un cineast care 
nrobobil la al doilea titlu al filmoera- 
fiei sale va fi m^i exigent cu soena- 
rist'i si va avea forța "n"i detașări 
mTo-te fată de a"umulările cinema
tografice ce au influențat și mai 
pregnant Moara lui Călifar, film din 
aceeași familie spirituală cu Moara cu 
no-oc, Nunta de piatră și Tănase 
Scatiu.

Călin Stănculescu

Gravura de Gheorghe Ivancenco

ȚIPȚERII
ipțerii sint o popu
lație de limbă ger
mană, imigrată in 
mai multe e.ape ui 

România, intre anii 1776 ți
1829. purtind la obirție nu
miri diferite după diferitele 
zone ale fostului imperiu 
sustro-ungar din care au 
pornit către Bucovina ți Ma
ramureș. răspindindu-se apoi 
in tot nordul tării — de la 
iacobeni ți pină aproape de 
Zalău. Țapinari, timplari ți 
zidari in majoritate, (odini
oară plutași $i băiesi) trăind 
in deplină armonie cu stră
vechea populație rotpânească 
1 Maramureșului, cu care a 
schimbat nu doar modele de 
trganizire gospodărească, dar 
si tradiții, datine si obice
iuri folclorice. — tipterii au 
contribuit in mare măsură la 
dezvoltarea economică si so- 
cial-eulturală a răsăritului 
Maramureșului in secolul 
XVII. Ca timplari. au parti
cipat ta inăltarea multora 
dintre eelebrele biserici de 
lemn ale nordului românesc: 
*a specialiști in construcții 
— au ridicat (la Măcărlău) 
prinsul baraj de pe Valea 
'’ișeolni ți mai tirziu la 
făina (17Mț cind l ț

J a lerautam din această

parte a Maramureșului. La 
începutul secolului XIX in
terne.ascră deja vreo două
zeci de cătune care aparțin, 
astăzi, toate de Vițeul de 
Sus : Valea Sasului. Va'.ea 
Peștii, Dealul Ciungilor, Șu- 
ligul Mare. Șuligul Mic. etc. 
Ca zidari de renume și ca 
muncitori feroviari, tipterii 
maramureșeni au participat 
la construirea căii ferate 
Sighet—Vițeu și, mai tirziu, 
la șantierul national al tine
retului Salva—Vișeu. La re
censământul din 1977, in Vi
țeul de sus erau 3 430 de 
tipteri, cu toate că arhiva 
bisericească indică cifra de 
6 000. Oricum, Vișeul este 
centrul spiritual și cultural 
al populației germane din 
această zonă a tării, mai ales 
că din 1949 aci funcționează 
din nou o scoală de opt cla
se cu limba de predare ger
mană.

Textul pe care il publicăm, 
tipărit in revista „Neue Li- 
teratur** in anul 1983 sub 
semnătura lui Claus Stepha- 
ni. face parte din inițiativa 
cu totul remarcabilă a aces
tui scriitor de a înregistra 
(lucrează cu ajutorul magne
tofonului! fapte si mai vechi 

raai nul din viata (Interi
lor. procura ți lexte folclo

rice. După o excelentă anto
logie intitulată „Povestiri 
populare ale tipterilor din 
nordul României" apărută la 
N. G. Elwert Verlag — 
Marourg in r.83, u R.r'.- 
Germania. după apariția la 
Kriterion a volumului „Dru
muri prin intrebări" cuprin- 
zind texte tiPtere din Bu
covina de sud, „reportajele" 
publicate in Nene Literatur 
sint noi strădanii de a aduce 
spre cunoașterea publică lu
mea atit de puțin cunoscută 
a tipterilor din Maramureș, 
istoria lor bazată pe re'atări 
de viată directe, nemijlocite, 
înregistrate cu maximă fide
litate, încărcate de farmecul 
naiv al povestirilor populare, 
atit de simple prin curgerea 
lor omenească, atit de fan
tastice prin culoarea lor : 
„viata ca viată" ros.ită de 
oameni modești, pierduti in 
pădurile de graniță ale Ma
ramureșului. povestind des
pre muncă $i suferință, des
pre dragoste și soerațtă, des
pre naștere și despre moarte 
cu o înțelepciune pe care o 
au numai oamenii legați de 
pămint.

Desprins dintr-un grupaj 
de „povestiri ale femeilor" 
textul de mai jos păstrează 
nealterate savoarea și neo
bișnuitul. care sălășluiesc 
incă in spiritualitatea țără
nească a Maramureșului.

Sânziana Pop

bă: at. De trei ori te-am visat ți pe urmă am 
v:=at un vultur, tn visul al treilea vulturul s-a 
așezat pe hornul casei și atunci am știut că o 
să .mă la doi un bărbat. Și acum e aci. Slavă 
domnului !

și de ce nu mi-ati spus ? întrebă mama. M-aț 
ti bucurat ața de mult că o să vină !

Despre așa ceva nu e voie să vorbești, co
pila mea. fiindcă se poate intimpla o nenoro
cire. răspunse bunica, niciodată nu e voie să 
vorbești înainte despre o naștere. Nu-ti amin- 
*<rP.: de vecina noarră Hotzberger Ressku, care 
a pleca*, acum un an in nraț ? A prezis că va 
a. ne o fez:*,ă ți domnul i pedepsit-o : a năs
cu t an copil mort.

Peste □ Mplămină tata a venit iar acasă. 
Cind a intrat tn arate noi, fetele, am strigat 
;=n-un gjț :

Avem un fraie • Avem un frate !
Tate ntrebă : unde este ?
Ia casi ! In casă ! .
M»ma tocmai ii didea să sugă Iul Joku cind 

tata a intrat. Nu rosti nici o vorbă, ingenunchie 
fata privi copilul, o mingiie pe mama pe 

brațul gol. se ridică și ieși afară.
Avem un băiat frumos, mai șopti mama cu 

o voce plingăcioasă.
Da. răspunse tata.
Firi să se spele pe miini ți pe față, se duse 

la circiuma lai Goldbrunner unde ceilalți țapi
nar: erau cu fuica in tată deja. Evenimentul 
fu atit de indeiung celebrat, pină cind grasa 
î' solida doamnă Șeila Goldbrunner, crișmă'rița, 
trebui si tiriie pe fiecare bărbat in parte pină 
in fața ușii. Goldbrunner avea hernie și nu 
putea să ajute la o muncă atit de grea, așa 
că se descurca mereu singură.

Nu mai știu cind a venit tata in noaptea 
aceea acasă. Noi. copiii, dormeam, iar a doua 
n era foarte bine dispus. Pe cind mama ședea 
lingă plită și încălzea laptele, el o mingiia 
drăgăstoe pe păr. Ea il privea și zimbea mul
țumită.

Mama n-a mai făcut după aceea copil și asa 
am rămas doar cinci : in alte familii erau și 
opt ți zece copii ți o tipțeră din Valea Peștii 
făcuse douăzeci și unu de copii ; dar din ei au 
mai trăit doar șaisprezece.

televiziune

Noiembrie
S-au aburit ferestrele dimineții, semn 

că La Joseni lucrurile au reintrat in 
normal : eMe din nou frig la polul fri
gului. Noiembrie, luna lui Brumar, a 
venit, cum era și firesc, cu bruma. încă 
nu a nins, dar zapada se presimte, mi
roase ; frunzele încă mai cad din 
creangă in creanga, crizantemele ne 
albesc privirile, ue departe, din sep
tembrie. mai ajung la noi ultimele 
sclipiri roșcate ale toamnei, ba chiar 
și cele blonde ca nisipul de U Eforie.

Un asemenea ecou a fost și o foto
grafie de toamnă din „Albumul dumi
nical", o fotografie care avea urmă
toarea explicație : „Un cules cum n-a 
mai fost nicicind". Fotoreporteri. Sma- 
randa Jelescu și Ștefan Mărăscu. Măr
turisesc incă de la bun inceDut că 
n-am crezut o iotă din titlu, obișnuit 
fiind cu asemenea metafore de orgoliu. 
M-am întrebat insă : cum adică ., m 
cules cum n-a mai fost nicicind"... in 
podgoria Murfatlar (unde, slcvă dom
nului. se .culege de sute de anii), ori 
„un cules cum n-a inai fost nici- 
cind.„“ la televiziune. Probabil, mi-aai 
răspuns, că autorii s-au gind t și la 
una și la alta, iar ca importanță, dez
legarea acestei șa-a de poetice este 
ultima. Pentru că. in primul rind. m-a 
interesat factura neobișnuită a acestei

Cind Marie a împlinit șapte ani s-a dus la 
școală. Mama i-a cusut o rochie nouă și i-a 
cumpărat panglici albe pe care i le-a impletit 
în cozi .Peiitru pantofi din piele n-au mai 
ajuns banii, ața că Marie a purtat, ca cei mai 
mulți copii, ciubote din lemn ; nu erau prea 
comode, fugeai rău cu ele, dar țineau cald 
fiindcă bunicul le căptușise cu o bucată de blă- 
niță de oaie.

Acest bunic avea pe atunci cam patruzeci ți 
cinci de ani, purta o barbă roșie uriașă din 
care pricină i se spunea și „Sepi cel roșu", nu
mele său adevărat era Josef Reichenberg. In 
prima zi de școală ii dărui Măriei o păpușă 
din lemn cioplit. Fu prima ei jucărie. Și 
ultima.

Din resturi de stofă mama cusu o bluziță, 
dirndcl, iar dintr-o bucățică frumoasă de 
piele o pereche de pantofi de oraș cum purta 
numai doamna Faiger, soția șefului ocolului 
silvic.

Păpușa primi numlee Marișca și Marie se 
jucă cu ea pină implini paisprezece ani.

Atunci cunoscu un bărbat.
Pe Franz Warhyanowski l-am văzut prima 

dată intr-o duminică din mai. Toată valea era 
înflorită, soarele ardea foarte puternic și toți 
oamenii aveau fete vesele.

Fusesem la biserică cu prietena mea Mill! 
și cind am trecut pe Strada Mare, Franz stă
tea la un colt- A spus un lucru pe care l-am 
găsit foarte caraghios fiindcă am ris amîndouă. 
Și i-am răspuns și atunci a ris și el foarte 
tare. Am mai ținut-o așa cîtva timp, tot pe 
glumă, și pe urmă m-a întrebat : nu ești Maria 
lui Kraftschik Joku ?

— Da, am zis și m-am gîndit ță poate știe 
că tata o bate pe mama uneori. Dar după cite 
se părea nu știa nimic, fiindcă mă privea atit 
de blajin incit m-a apucat fierbințeala.

Te-ai înroșit, spuse brusc gîsca proastă de 
Milli și rise.

Și Milli avea paișpe ani dar mergea cu bă
ieții deja de doi ani și știa chiar și cum se 
face să nu rămii. dar despre asta nu mi-a spus 
niciodată ceva precis.

Pe urmă l-am întîlnit pe Franzi doar dumi
neca, fiindcă in timpul săptăminii muncea în

emisiuni care nu a fost nici reportaj, 
nici recital poetic. nici documentar, 
nici „viață economică" și nici 'emisiu
ne pentru pionieri și școlari. A avut 
insă din toate cite ceva, și in plus am
biția de a prezenta un fel de monogra
fie a comunei Basarabi. de curind 
ajunsă „port la Dunăre și Marea Nea
gră", cum se exprima un localnic. De
sigur, spațiul abordat avea telegenie, 
cum s-ar spune : podgorie renumită, 
canalul cu toate modificările socio
economic? pe care le impune, („canalul

q adus două școli..."), o comună bogată, 
puternică din toate punctele de vede
re, cu oameni harnici, îndrăzneți („zil
nic sînț prelucrate aici 200 tone de 
struguri"). Subiect bun, dar nu numai 
atît.- Ne-a impresionat ambiția reali
zatorilor de a face „subiectul" altfel, 
mai complex, mai atractiv, deși l-ar fi 
putut face cuminte, corect și atît. Do
rința aceasta de a surprinde viața așa 
cum este din cit mai multe unghiuri, 
intr-un sat, intr-o comună, intr-un 
oraș, este salutară. Intr-un loc unde se 
muncește bine și se trăiește bine, nu? 
Simpla înșiruire a unor cifre, impre
sionante in sine nu este suficientă, 
ochii vor să vadă și urechile să audă 
care este efectul lor in plan uman. 
„Raionarea" unor emisiuni, unicitatea 
unghiului de vedere, specializarea în
gustă scad mult din interesul de care 
acestea ar trebui să se bucure. Cu atit 
mai binevenită ni se pare deci o ase
menea inițiativă, care rupe cu îndrăz
neală din micile feude ale fiecărei re
dacții in parte pentru a ne arăta în 
ansamblu cum se muncește și cum se 
trăiește intr-un loc sau altul.

Iulian Neacșu

P.S. 1 La „Telerama" se reia cu ob
stinație rubrica de . „carling", deși, 
după știinta noastră, „sportul" acesta 
de măturători nu se practică nicăieri 
in țară. Ca. de altfel, și acrobația pe 
s"hi sau pe>ota. în schimb nu apare 
nimic din fotbal. Să nu mai intereseze 
pe nimeni?

P S. 2 N-am înțeles ce consultații is
torice au dat consultanții filmului „Co
moara", un film enigmatic, de nepă
truns, de nepătruns...



petru solonaru

claus 
Stephana

pădure și nu venea acasă Pe atunci area 
optsprezece ani, crescuse inalt, era blond ți 
purta o mustață mică, ca toti tineni.

Intr-o duminică ne-am dus sus. in poiană, 
și-am stat pe iarbă. Franzi cinta frumos, din- 
tr-un pai, și eu m-am culcat pe spate si-am 
privit norii. Acolo, sus, este domnul, mi-am 
spus, și ne vede, și eram așa de bucuroasă !

Ne mai sărutasem și la poartă de ci ten-ori 
pină atunci și ne-am sărutat și acum, in poiană.

Da. odată tot trebuie să se intimple ! și 
m-am gindit că dacă tot va C unul, să Ce 
Franzi măcar.

In seara aceea am pus păpușa in dulap 
fiindcă devenisem femeie. Mama a văzut dar 
n-a zis nimic.

După citva timp Marie observi ei seara 
aceea din poiană nu rămăsese fără urmări. Se 
inspăimintă și merse intii la biserici. Acolo • 
imploră pe maica domnului s-o ajute. Cind du~i 
două săpiămini nu se intimplă nimic, merse 
la Kransnoiarska, o ruteancă bitrini despre 
care se zicea că este vrăjitoare și se ocupa cu 
tot felul de minuni.

Krasnoiarska ii dădu să bea un lichid care 
puțea atiț de îngrozitor incit Marie romi ime
diat. După aceea goli, lotuși, sticluța cu „elixi
rul" dar in starea ei nu se schimbă nimic.

Intr-o zi mama ii ceru socoteală. Marie po
vesti totul imediat. Mama ii arse două palme 
atit de puternice incit, iși amintea Marie, cre
zuse că o să-i sară ochii din cap.

Apoi mama spuse : dacă tata observă, te 
omoară, și eu nu pot să te ajut,

Franz nu mai fu de văzut, intre timp se îm
prietenise și cu Milli Babjartschik și probabil 
că mergea cu ea acum sus, in poienele dintre 
munți.

Dar domnul le orindui astfel că intr-o zi tot 
ne-am întilnit. Și atunci i-am spus tot. Privea 
in altă parte și se purta de parcă n-ar fi avut 
nici o legătură cu el. Putea să fie și altul, 
a zis.

Care altul, Franzi ? Doar numai cu tine am 
fost sus, in poiană !

A trebuit să mă creadă.
Te iau, a spus, dar și Milli imi place.

I

Ia-mă, m-am r.iț»t, n._ — de
ru'-ne i

Bine. Mar.e. te i«i dar 4 a t: superi di.-i 
merg 3 te

Am spu< te fiindcă vr.sss. să mă “ir.: re
pede.

A fort o n—“ f—si eram atit d' 
bucuroasă că Fra-zs era at.’ai a mei ' B ne
înțeles e* MiiS a si *a mvitată. Cred eă
atunci, chiar in -<»ar<ea «a», m-a înșela: n 5?

După șapte luns s-a pre ui
copiL A fort bleat = l-am a-,:erat <*- ni ts-y 
său — Franz ș-; după tem’oj! men — Josef : 
așa că n-a numit Franz Jo*ef.

Franz era un bărbat bun. h3i.;‘.c. adusrtw, 
aducea toii banii acasă, ou bea »î — cet pXtn 
in primii doi ani de căsătorie — au m-a birui. 
Singurul lucru care mă deranja era Ml'ț-i. Nu-s: 
găsise alt bărbat și Franz pleca adeseori de 
acasă simbătă seara și atunci s*.:ar, că se n- 
tilnește cu persoana. netrebnica.

Tăceam.
Am tăcut doi ani și mi-am înăbușit suferința 

in mine.
Pe urmă, intr-o seară cfnd s-a întors ier 

acasă și mirosea a parfum rusesc. I-am între
bat : ce te faci dacă tirfa it! leagă de git cn 
bastard ?

Franz n-a răspuns. A ridicat doar mina și 
m-a lovit atit de crunt, că după aceea am ză
cut două zile in pat și a trebuit să se ocupe 
mama de copii.

După prima bătaie, Marie a tăcut sa lacra 
pe care după aceea l-a regretat amarnic și azi 
e fericită că na a avut urmări grave. S-a dus 
la o femeie, Anna Kirebdraafer. care făcea 
farmece. Pentru asta trebuia să plătești o sumă 
de bani : dacă farmecele ■■ aveau urmările 
dorite, primeai a parte din bani inapoi. dacă 
aveau — nu primeai.

Intii i-am spur lui Anna-Neni să facă in așa 
fel ca Milli să nu mai aibă nici o plăcere and 
se intilnește cu Franzi.

Asta nu pot s-o fac, a spus Anna, e prea 
simplu ; trebuie să ceri altceva, fiindcă altmin
teri nici nu pot să pretind de la tine bani.

$ - :■ -nci am zis : Milli să fie atit de bolnavă 
ir ■ să nj mai poată umbla cu bărbați — o 
brail care sl-i stingă poftele.

As'a da. a spus Anna, o asemenea boală 
"x nă : sint femeile care nu mai suportă băr- 
ss; i din pricina mirosului.

Vai lirziu Marie a avut remușcări, fiindcă de 
fapt dorise tot timpul ca fosta ei prietenă să 
se mărite ți să aibă și ea copii. C-a fost așa, 
san altfel, pină la urmă s-a făcut. Dar dună 
trei săpiămini Marie a primit de la Kircbdrau- 
fer cam a treia parte din bani inapoi, pregătin- 
du-sc să sufere ți mai departe că Franzi călca 
sf-'mb.

C..-.d a venit acasă in sâmbăta de după prima 
băt-.ie s-e spălat, s-a schimbat și a dispărut 
fără o vorbă. Am olins puțin dar pe urmă m-am 
âuri ;-r c-j treburile casei.

A venit acasă abia duminică dimineața și n-a 
zS- r.imir cind a intrat in bucătărie.

'■ .- ev n-am zis nimic așa că am tăcut
Deviată a țipat la mine : de.ee nu spui nimic? 
,-m risT.ms : fiindcă n-am nimic de zis.
A«ri> înfuriat atit de tare incit m-a bătut 

ia-ăsi :ncrozii<>r.
Eu zio im pe podea, micuțul plingea fiindcă 

tr mănince Franz s-a spălat pe față,
s- pjîoîș.na’. cu grijă și a plecat

*- dumirm aceea nu m-am putut duce la 
b - ,-r ră. veririi au observat și a doua zi. bătrâna 
<ț Kreiter m-a întrebat de ce n-am fost
li < ’

I-“m r;i ri mi-a fort rău.
A. '-1 te obișnuiești, mi-a răspuns, ești Încă 

Bm4
A---m sa-m>rezere ani pe atunci.
Cmă am imo'init șantesprezece a venit pe 

lom» ■—I de al doilea cooil. Emu — l-am botezat 
± •! n-Al lui Franz — Emmerich.

FTmSZ* îo? mergea la Milli d’r domnul a 
«rr. e~. »ă s* nu poată face cocii. Eram foarte 
sKf rt de s-ri si mă rugam tot timpul să 
nn- fie rit un bastard.

r>- t'•m hm» putui — micea arta nu trebuia 
s-c -t — ți se juca cu drag eu copiii. De fapt, 
t:-ra- :n c-Fae dacă n-ar fi fort bleste- 
— . ce si bătăile. Cel mai tare sufeream

si Milli. cu bătăile mă învățasem 
— k șh-i că f’" parte rtm căsnicie Dună 

■f "zum. îmi spălam loviturile cu spirt ți 
zaecam ;?r de treburi, in vreme ce Franz 

—e-~: cu copiii :s plimbare. La citeva ore dună
c- —.; outeo fi uneori foarte tandru, mă

in brațe U. ca și cind asta ar fi fort 
□e —1 ml. or*vearn cu el pe pat

T bria să 1- rri’ă smgură de cooii. de gră- 
■f~-i de pfanint. fiindcă Franzi lucra in pă- 
dore.

Avemas dejg douVeri de ani și Franzi Imrt:- 
de nrrisrf doufzeci și patru cind l-au adus 

Intr-o ii aeasA. intr-un car de lemn. To-mai 
s*4iaai raieie s flerseseoi Ierte si «eo**em !n 
c-r- dnliăru'. ort are. Deodată, doi tovarăș1 
âe tnunM 4e-’ '. - F-vn >1 deschis poarta ți

:: a ns • Mane, frî tare!
D-„t-t>e»trte. m:-im dat seama că s-a Inlim- 

ptii aava ernnznse.
i m-3 dedesubt" au mri zis si mi a-a 

f>.-.-. atit te rău incit am leșinat.
T.-au d"as :n casă si au mers inapoi In pădure.
Pe urmă femetle l-au spălat, ’.-au ras și l-au 

pregătit, oentru că eu nu putezm să fac nimic, 
eram prea mcw--3.

Li inmermmtare a venit și Milli. A p»ins foar
te tare »i m-a.—. rind-t pl-ingî. femeie blerte- 
.—.a-^. txiag:. că zn barbet ea â«ta n-o să ia: 
găseaei -tri tu !

Pe t nd «aerial lai Franz Marhraaosaskl era 
cebsrit in groasă, e aurire albă a veait. truse, 
din nnănrea apropiată si »-a așezat ne nu ee-ws 
rare «e afla in preajmă : era pasărea-rofletaluL 
(După credințele vechi, anulare, ««netul șov
ini rare moare in ronditii neobișuuiie. se trans
formă in pasăre albă. Această pasăre a sune- 
lu'ni vertează apoi uarn util pană ciad sufle
tul mnrtulul puste să treacă ia Inmea de 4a- 
ente.1

Toci easoeal zare na nartteieai la iamermia- 
tare an aăsat roaărea-s-nesului. Cinei sie a 
stat aceia. uee*Iatită. Intre timp a murii «i 
Xtriaa Kaacteauer-Xaatschi șa cind au iagro- 
rot-a. pari rea mm era iacă pe maranntul tas 
Frvxz.

? “l. I-.T o ? read*, o vecmă K-s stezs:
pvt-—'v 1 Sspărvt. r‘w i a iuat-o
k> Amib

M--— b* —,t aci te tvre rt-va multusrtft 
. i .~k î-v '.u: Fr>” tocul, vrem să

zi- — ’>»-’» Mî”i >; M-î '■».
Mal târzia. Mărie s-a ehlamt siarură eu ca

piii. fllodril o-a mai vroi să «e soărltc. Aa ajs- 
ta*-a >arori1r. atit rit aa uatuL

Amindoi băieții aa mers la «eoală «< fte-a-e a 
invitat cite a naeserie : Franz Jose» s-s fărot 
electrician. Ew»n»«rir,i — rid ar. Intre Pmn amân
doi s-an eăsstorit și aa deja copii mari.

Astăzi Marie lucrează ea vi uri ton re intr-e 
alimentara. Slujba ii place, eunoaite aanlU lunae. 
e amabilă eu oricine, știe iot despre legi oamenii 
fiindcă cele mai multe noutăți se schimbă aci. 
la cumpărături.

Doi ani a economisit eu severitate si apoi si-a 
cumpărat na televizor: si atei a mobile. Acum 
adoni pentru na concediu la mare. Des*>re asta 
vorbește adesea, fiindcă n-a plecat niciodată dia 
orășelul de munte.

Dar odată tot trebuie să vezi ce se află peste 
dea! !

In eâtența ei de lemn este plăcut. Deasupra te
levizorului se află o fotografie îngălbenită, așe
zată in râmi de catifea, executată de nn foto
graf ambulant : avea paisprezece aai pe stanei 
ți era imbricată in dindel. eu șorț alb ; lingă 
ea se zărețte Franz : un braț U e petrecut dusă 
umerii ei, celălalt e tăiat — se afla in ui citul 
Ini Milli, așa ti. ți Milli lipsește din fotografie.

Era o zi luminoasă, de mai, se disting copacii 
infloriți in fundal.

în românește de 
Sânziana Pop

Albastru de septembrie
Plutire -in viu, 

albastră mingiiere, 
sub pirg himsr întârzii rugii rari 
ți lăcrimind spre Echinox 
tresari
o ultimă, luminilor, 
părere.

Aproape ochi răpit de-ascuns absintul 
visul ți-a fost Zadarnicei 
indemn
Dedată, vai, lumesc rodirii,
semn 
de păci te vru, 
mirarea 
pustiindu-l.»

Suris infrint de-a trecerii hotarâ, 
petalelor 
le-ai tulburat căderi.
E toamnă azi, Femina I
Triste seri 
de-acum 
ți-incet 

urta-ror sfinte vară...

Cum îndura-vei, Toamnă...

Cum indura-voi, Toamnă, să ne fii ■
cenușă doar 
ți trecere prin cint I...
—Iți sintem vechi, firavul legâmint 
sub mina-ți albă -
- in care cerni pustii».

Cui, in frunzării, 
rouo va veghea

, adinei oglinzi fără întoarceri totuți, 
de nu-i făcut 
să ințeleogâ jocu-ți 
cumpăna serii peste Nu ți Da î...

Și ce vei foce 
după asfințiri 
cind marele răzor de oseminte 
tăcerii 
stins 
a duce-va aminte 
că Niciodată Taina n-are miri I—

Cum indura-vei. Toamnă, să ne fii 
cenușa door 
ți trecere prin cint T_

Cit prin arbori

Gt prin arbori bate mreaja clipa! 
singur, ceasid, 
■feresc de toamnă, 
sub regretul, 
ce-in tăcei s-indeamnă, 
molcom frunza st dedă risipei—
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mihai 
galâtanu 

. »

Cele douăsprezece 

munci ale poeziei
Morile nnț- faamo —vogro o orolov
iatm mocovat
copitei pfinge ca buricwi -rtaroril 
ape « smt peste W cnprwtszd pâmtahiiai 
'oats geme in tninchaul copac lor 
iar locul s-a răzleți
și cremtne n»-l ma poate a line 
treble sa ăm aamoaiplar oo mono 
lame ■ le arteootă cu mo
- nuferi ăesplebti io octavo boast I — 
nedețxinsi eu aorte de bărboi 
s'gilnd ho soiomao oscă
■ pecetluiește coopsele 
saale pecei im gu>a amotroi ioc 
iniâuntnil efriiul ho eblis
Sălășluiește
gaze'ele încă eu știu să se strige pe nume 
ciinele nu știe ca e ciine
mima nu a aliat că e inio4 
vatămâ ta legea ți ritul 
indriduind lucrările firii 
Gazelele ou afiat ți s-au bucurat 
.ciinele a venit și mi-a spus .eu sint câne*) 
ți toate s-ou cunoscut ele insele 
prăpastia mi-a spus .mie ai să-mi spui 

prăpastie* 
iar griul a recunoscut
„pe românește voi fi griu, fără nici

o îndoială*

$

imi muști buzele șt te rabd 
cum mergi pe pieptul meu, pe pietrele mele

Ne-ințelesul freamăt, 
iată, 
scade, 
sub poteca purure albastră... 
Ce rămine din plecarea noastră, 
fată tristă, 
tulburind monade ?...

...cintec
Părere-i rouă ce-adormi-in petale, 

cum tristă treci 
iubita mea - in amurg 
sau e cenuța 
rătăcind prin burg 
pustie pradă mingîierii tale T...

Precum silfide 
lacrimi cad plutirii 
sub pretutindeni urma ta arzînd. 
E-această ziuă —
- in oseminte 
cint,
căci săgetare dărui unduirii—

Vină-n zadar •••
Vină-n zadar a albului din lotuți, 

septembrie, 
te-inroură invins I 
E - atit pustiu sub trecere 
de-i nins 
hotarul său 
cu umbra ceți lotuți...

Al criptei prund 
solar 
mai intirzie
- in aproapele crepuscul 
foră duh.
Săgeata, vai, arzindă prin văzduh, 
a vieții-ne, 
cu noaptea ne îmbie.

încă mai ețti, 
mirarea mă ascunde 
ți ceasul, sus, 
mai bate-incet euvint. 
De-acum 
tăceri 
dura-vor teama-in gind, 
răspuns întors 
din marele Niciunde...

vătrai încins, fulguind, al Poeziei,
Balenă ridicindu-se 
din abstracte ape 
albă, ființind sau dincolo de ființă, 
schelet calcinat, monstru teribil 
cum mă sorbi tu pe mine •
dintr-o singură sorbitură 
cum mă inghiti ta pe mine 
dintr-o singură înghițitură 
cum mă ’mbrățisezi tu pe mine 
dintr-o singură îmbrățișare.
Și icră ți ți iarăși mă locuiește o spaimă 
că n-as putea avea trup pentru toate

muncile tale 
că r.-as putea respira intregile tale miresme 
că n-aț putea te a iubi qța cum 
ubeste bărbatul femeia.
Brazde negre mi-or acoperi ochii 
riuri de secară mi-or brăzda pieptul 
m lungirea apei ori bătaia vintului. 
De ce osâ intrebati dacă nu știu de mine 
eu n-am să știu de mine niciodată 
mama, eu insumi sint trupul uzat 
ferfeniță, vătămat ți rănit, al Rpeziei.

© ©

Dacă nu vei mai putea să mergi 
am să-mi tai picioarele ți am să ți le 

împrumut 
pină la capătul cuvintului 
aș putea să alerg cu tine in circă 
- printre șerpi ți balene umflate de

ierburi - 
docă va fi de dus am să te duc 
(tatăl mep, o singură dată tată, 
mă plimba in spinare, 
teatea mare il plimba la rîndul lui

in spinare). 
Dacă nu vei mai putea a vedea 
vei vedea cu ochii mei 
iar dacă miinile nu te vor mai a sluji 
intru menirea lor 
miinile tale vor fi miinile mele 
desăvirțind lucrarea mrnilor 
Dacă no vei mai putea a fi 
voi pune cuvintul să fie in locul tău 
să meargă, să vadă, să lucrare, 
să rida, să se sbuciume, să știe.

Poezia 
domesticului

Arta lui Ion Dumitriu ilustrează 
definitoriu ceea ce am putea numi 
interioritatea contemplației. Pentru că 
întrutotul remarcabilă la acest artist 
de sorginte urbană este capacitatea de 
a se abandona cu o candoare niciodată 
disimulată acestui spațiu al eternității, 
care este satul românesc. Se simte in 
pictura lui Ion Dumitriu acea nostal
gie atit de proprie orășenilor, după 
viața la țară, și a cimpeanului după 
vălurirea inierbată a priveliștilor pie- 
montane. Artistul nu glosează senti
mental in marginea acestei realități, 
ci pătrunde, mai exact, se pătrunde 
de miracolul ei, cotrobăie in miezul ei 
existențial și din această scormonitoa
re trudă obiectele pe care le atinge, 
surprinzîndu-le in ipostaze unice, se 
încarcă de lumina interioară a des
coperitorului. Așa se explică de ce 
imaginile, cu care artistul revine as
tăzi intre noi (Galeria ..Simeza"), 
compun un univers de fragmente atit 
de personalizate si de intens vibrate 
poetic. Multe dintre lucrările actualei 
exooziții se revendică acelei teribile 
serii de „portrete ale obiectelor", pe 
care anonimii prerenasterii germane 
și. mai tirziu. marea pictură flamandă 
le-a impus într-o scoală ce dăinuie și 
azi cu strălucire. Unei asemenea as-

<______________________________

cendențe estetico îndrăznesc a-I ală
tura și pe Ion Dumitriu. Pictura lui 
nu poate fi judecată in afara subiec
tivității profunde ce o angajează in 
repetabilul său dialog cu elementele 
unui spațiu de concentrată spirituali
tate.

Rafinamentul acestei disponibilități 
contemplative, emanația dinăuntru a 
undelor cromatice cu care artistul iși 
aureolează fiecare obiect-personaj. 
dau dimensiunea unei metarealități 
asupra căreia pictorul operează cu 
migală, invăluindu-ne in mrejele ei 
atit de domestic poetizate. De aceea, 
pictura lui Ion Dumitriu nu ar putea 
fi nicicind clasată drept descriptivă. 
El iși compune cu meticulozitate ca
drele. scontind poate chiar pe unele 
efecte cine-fotografioe ale imaginii, 
intr-o tentativă foarte modernă de 
„citire" expresivă a realului.

Pretextele obiective, ca si modalită
țile de implinire a picturii sale se 
situează foarte aproape de tennicue 
hiperrealismului. O pedantă cultivare 
a detaliului expresiv, o aplecare pa
sionată spre notarea exactă a conținu
tului material al obiectelor, simțul 
puternic al acestei materialități ni-1 
dezvăluie pe Ion Dumitriu drept un 
virtuoz al descifrării formelor. Au și

aceste calități importanța lor in defi
nirea personalității artistice a pictoru
lui. Dar. credem, precumpănitoare ră
mine in pictura lui Ion Dumitriu arta 
de a compune și de a exterioriza con
ținutul acelei metarealități de intensă 
vibrație lirică, de care aminteam mai 
inainte. Prin aceasta, artistul ne dez
văluie chipul fabulos-domestic al 
existenței intr-un spațiu mioritic. Un 
spațiu ale cărui ințelesuri. conform 
viziunii etno-filosokice blagiene. nu 
vom inceta niciodată a le descoperi, 
imbogâțindu-le mereu.

In această sursă aș cRîta mereu iz
vorul ingenuității picturii pe care o 
practică azi Ion Dumitriu. Artistul se 
află la un asemenea pol al înțelegerii, 
din care orizonturile lumii, ce o cer
cetează cu atita învăluitoare dragoste, 
i se relevă cu limpezimea atotgrăitoa- 
re a simbolurilor arhetipale. Este 
semnul echilibrului ce l-a dobîndit la 
capătul unor ani de statornice cău
tări si a unei tot mai mature deprin
deri a meșteșugului. Artistul ne apare 
astăzi deplin stăpin pe instrumentele 
artei sale. Expoziția de la „Simeza" 
se impune, deopotrivă, prin unitatea 
viziunii plastice, prin căldura umană a 
mesajului ce ni-1 propune și prin ți
nuta estetică a fiecărei lucrări ce o 
cuprinde.

In foaierul Teatrului Foarte Mic 
sint de reținut citeva cicluri de relie
furi în bronz și aluminiu ale sculpto
rului Czitrom Bela. Artistul - etalează 
Si de această dată o gamă foarte va
riată de simboluri plastice, cu bine 
asimilate ecouri din arta paleolitică. 
faraonică, sumero-akkadiană. gotică si 
barocă, tratate într-o cheie modernă.

Corneliu Antim

(( muzică^

l m
în muzica românească contempo

rană. Gheorghe Dumitrescu reprezin
tă întruchiparea portretului unui ar
tist cu o inaltă conștiință politică, 
nobil-patriotică și moral-eetățenească; 
mărturie pentru aceasta stă întreaga 
sa creație, de dimensiuni ample și cu 
amprentă epopeică, de unde, cu sigu
ranță. pagini numeroase vor intra in 
istoria artei românești. Ceea ce se 
impune insă cu pregnanță, cred, este 
faptul că maestrul Gheorghe Dumi
trescu și-a propus consecvent găsirea 
unor „corespondente" sonore pentru 
citeva dintre paginile de glorie ale is
toriei neamului. Bineînțeles, interpre
tarea faptelor și sensurilor istoriei ii 
aparține (nu intimplător. compozitorul 
iși scrie frecvent și libretele creației 
sale lirice), insă amploarea și însem
nătatea întreprinderii, valențele de 
frescă sonoră, ancorarea in contem
poraneitate a modului in care este 
abordat subiectul, se alătură unei mă
iestrii componistice incontestabile, 
constituind astfel temeiul valorii este
tice. In ceea ce privește creația pen
tru scenă, dacă vom aminti că ele
mentul izbitor il reprezintă ambiția 
spre cuprinderea într-o vastă epopee 
vocal-simfonică a istoriei neamului, 
vom avea o imagine clară asupra 

celui mai important capitol din crea

ția maestrului Gheorghe Dunrtres-'. 
Premiera tragediei lirice in două 
părți Orfeu se poate consemna in 
dreptul realizărilor primei scene lirice 
a tării. In ceea ce privește motivația 
lucrării, autorul este explicit : „Am 
scris tragedia lirică Orfeu ca un oma
giu adus strămoșilor noștri și divinu
lui prinț trac Orfeu — muzician, poet, 
filozof, cel care a trăit in mileniul al 
II-lea i.e.n.. in plină înflorire a cultu
rii marelui neam trac". Prin subiect 
așadar, prin specific muzical, printr-o 
complexă tratare scenică, creația 9e 
depărtează de clișeele genului liric 
pentru a împrumuta mult dintr-o in
terpretare contemporană a spirituali
tății strămoșilor noștri. Prin „trage
die lirică" se zugrăvește un amplu 
complex scenic-muzical unde semnifi
cația se află deopotrivă în valențele 
subiectului și ale muzicii, trimițind. ca 
relativ gen proxim, la misterele laice. 
Indreptindu-se spre tradițiile artri 
populare și ale artei culte românești 
(momentul de virf este momentul 
Oedip), Gheorghe Dumitrescu a „îm
prumutat" nobila dimensiune umanis
tă a personajului principal : omul 
Orfeu se luptă cu zeii, cu destinul, 
omul Orfeu este supus intimplărilor 
vieții ca orice alt semen, revolta sa 
împotriva absurdității destinului este

aceeași ca în Oedip, aceleași fiind 
deci semnificațiile morale ale creației. 
Hristofenia Cazacu (decoruri și cos
tume). Alexa Mezincescu (coregrafia) 
și Stelian Olaru (maestru de cor : 

bine realizat 
personaj al 
incontestabil 

corul, compartiment omogen, discipli
nat. obtinind frumoase efecte vocale) 
sjnt principalii colaboratori „din culi
se" ai regizorului George Zaharescu, 
semnatar al unei viziuni scenice sur- 
prinzind 
laică ale 
poate, o 
derulării 
aproape 
centru, pe culoarul lăsat liber între 
două ample mase de coriști, indife
rent de imoortanța lor dramaturgică). 
La pupitrul orchestrei. Carol Litvin 
și-a asumat dificila misiune de a reda 
sonor o partitură complexă și preten
țioasă ; cu unele mărunte imperfec
țiuni. secvențele sonore s-au ridicat 
calitativ la nivelul unei interpretări 
vocale deosebite in care s-a distins. :n 
primul rind. Constantin fine, inter
pret al rolului titular, cintăret cu 
frumoasă voce și o bună știință a 
compunerii actoricești a rolului. Lucia 
Țibuleac (Euridice). Corina Circa (Me- 
deea). Adina Iurașcu (Hecate). Adrian 
Ștefănescu (Aetes). Emil Iurașcu (la- 
son) sint cițiva dintre interpreții de

și Stelian Olaru 
principalul și cel mai 
artistic si interpretativ 
operei il reprezintă.

just valențele de mitologie 
subiectului (de reproșat ar fi, 
prea mare concentrare a 
subiectului in centrul scenei: 
toate personajele intră prin

marcă ai unui spectacol reușit, ai 
unei partituri ridicindu-se de multe 
ori la înălțimea celor mal bune pagini 
ale maestrului Gheorghe Dumitrescu.

Viorel Crețu
____J

3 N
O

IEM
B

RIE 1984



<------------
FANTASTICUL, DIMENSIUNE 

A PROaî SCURTE ROMÂNEȘTI

ION
CREANGĂ

IV. Aprocriful funambulesc (2)

3 N
O

IE
M

BR
IE

 19
84

-Aerul de 
!n«ftz JaUj- 
wr — 
rum *ir* G 
L'Al.arsT'U a»

. sw *uix crx 
dr Afivcrcur^

e M

□a-

/

: îe - 1 _i
rdroc «Iu*to4 •* afiA a «r -Jetlex U
Dnzne ftffTifik zmw- rw4 - r*w 
de ecțxsar S MKdicât 
iun Dorrstne. IâM te»
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ladinulx h 
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M tunată. Mers! ort _rars
rele maurul uatc neatro or» taaca ■ 
*»» ~o nârrrhâ ter cur *■• ta » a»rte 
•e Uc» cte tacuu rwrrirrf* m ia car« a 
lrete or mtaaa&ni ~ F .-
aceștia. Lieste I *■ z^rlt ta
tratament, I: 
compun se*" 
cei neastimpăr^:; prcpuc 
CCDtiona! spectacol feeric 
extraordinari a eoca^jui 
si o atare dimensiune. .'jot 
tătile el de strertafj f oo. 
cului de lumini $i unwce. Ni
ne Ivan ineercind să iuormi 
întuneric, dracu ce: •y-ur 
si chiD (..Dar soațe, txerui. si se 
cum a stins luminarea. cciată se irereata -I- 
smunceste cineva nema de s-ub ur
cit colo "‘I : ceea re-i detsrmmi ta m nmtM 
Dat si. ca un .vstas nefr.friag ta *» .r_k «4 ome
nească Ia luată. ' • “ end ir. a -_t « ■ . - . - - 
dintei in cele sfinte : _Zvan ~Trt ■omad 
mina De sabie, se școala răsaeta. aretmta itec.- 
narea si inceoe a eteata arm casă. — taaie căr
țile. dar nu gătește p< iisare
bxm Mâi 1 Dar uia.pia'’ Or. rasa ZM» rues 
ourtela. -o» --a w.
sărit .nrrna de sute 
ca un nebun ! Ce-o» feat f--«» cutrtmnrj 
zise Ivan, mai fâctnd cheia cmco =>>za - 
mint, si aDo; iară se curcă*.

Este de sa sene, mtebes ~nsă i —ur-mjt aa se 
ODresc aid. semn că in ■*— «tfe» iac aaecte o*n- 
tru ioacâ. drac.. — car iesx «=w-z-_ ir ni t 
lui Ivan r. cu atit mai cct — de reemjn. b 
semnul sfinte* g«t- re de aka pacte. sa -«ser
vant că. ie. înriutea are rt: !r..czn de *» w 
eralizare dexuccve. cxipid fen «an maci, as «aer- 
cită .dan..'* poarta pecete,; tmet xctris- 
asă-zicind. crin doo
cind sa alipească orxfatl se aei ane rasă : 
mulțime de g—«mc car.e i* cere =as «l.tWU 
unele mioriâiau ea arta, altele m*rX« 
cui. unele orăcăiau ei axOBsca. a£3de - 
ca ursuL mă roe. iei de fel de oascr: «re j: ■ 
nosite se uznasi. ă* ca— «e mas sda* ce —ia.ru 
dracului să Le acăo .“1 Mk departe. dx-.u? 
de madii*ca e*. soeetaeuăcdate 0-14 sceaa 
prinderii st DeĂnsern fcamrr e=c±=stT a ia; 
Scaraosctiii aceenecuază a ccra caLascmds 
scufundări in desnnsrmi :o»e«it » «cxr.miuc os- 
mome :

_— Apoi, stă* ? ti are C_-_a s*r-cea-i_ 
cum văd eu. S 2^3** * cr— *’*,ț^™c

Atunci diavoli: odată tnce*= 1 se ticănaca —; 
txste altul ia turbincă, de narcă-, *=wce» jm- 
tuL Si dutn ce ntri- e*. eu t,x- măksctș. i«aa 
incepe a-i gbigs muscâ*e»ce- aceea xga
turbinca strins ia rură. o rxrte SUC eaa. n j_ 
trinundu-le oria uu bancă mste afc-«^r r^se-r. 
cole, cum știa el. de da inima dm dmen. .‘m<*. 
se culcă cu canul De d:nsSi să teai i cd ss- 
Dârat de nimeni, trace iran ta: » s de cr> 
popoețti... Dar. cind aproape de r-'niăucv. Se»ra- 
oschi. căDilăma dracjcc. răzind că aarte isc 
slueile lui se zăbovesc, cernește eu zrăcc » 
locul știut să le caute Si. aitm.tnd — tr-o f:i 
ac viră. el știe cum si De mtde. in odaia nr. . »aa 
si-i steree o nalmă urm aomn- cit se aoaac. 
Ivan, atiine-.. sare ars s odată Mim :

— Pasel na tei teta ri
Scaraoschi. atunci, miră si el fjă eoreâ !•. 

se inehesuieste Dește ceJlai di mm... ctc. n-ace 
încotro*.

Cit desnre --mica ber.mtae fs^eă a mamisr. 
ne outem face o :dee exîciă rnder.- 
dul in care Ivan i: scoete pe rmd im tamm. - 
pedepsindu-i sa mustruiumdn-i in : iei
mai umilitor tu nutmtă. de fată ca. mută w_ :

„Dar. Dină la vremea asta, se ta'a* im- 
preiurul Iui Ivan tc-t satul, ta ta xrlă de pa
tima dracilor. Căci taerc de mu ar— era CMKMm 
nu șagă! A tune iran iez><ă "urtanca in taiJ 
tuturor, numai cil t>i=itc să : tnă * u 
luind cîte De un drăcuscr de ccmtbs u-. 
ardea cu Dalcele. d=r~. crăpa b-eiea. n- &caă 
ce-1 răfuia bine ii da dret ti cu ti« ■•milă, să 
nu mai vie De acc-io ait±nn:X

— N-oiu mai vetu. Ivane cite ztxte'art osu 
ave eu. zicea Ucigă-l-crncea. ctmcmz de oatu- 
rime. si se tot ducea inmssexc. Iară oa=r 
priveau si mai ales bălndS lesmau de ris.

Dar. mai la urma umsetar. Iese «r».te 
barbă si De Scaraoschi se-e vmre na f~.ua. 
cele moschicești, de-i fu«e ^zSetuL

— Poftim ! DuDă bucluc wb_ pest>* bpc.m 
ai dat. măi iuDine Scanasem ' Să te m’.eti tu 
de altădată a mai bintui otnan Stam X spur
cat ce ești. Si aDOi. dinAi-i dzuK^.. .3» ■' luce 
si Scaraoschi du Dă ceilaiu. ca tăunul cu =«.m—*

Să mai reținem că aru-tx-»♦’:•!* m care ere 
consemnată reacția săie: tec iută de ceia vă
zute („Iară oamenii ce Driveau & mai ales băie
ții leșinau de rîs*> indică o rtwe de lizcrun ge
neralizată cu Drivire la asroaDe comoleta d>- 
mesticizare, in variantă cxatca. a spuvtului t?e- 
monic. Intr-un atare context. Ivan »e unwiie 
ca exceDtie. adică e alesaL doar intrucit. in 
marea lui omenie, verificată de Dumnezeu in- 
susi. este in măsură să-i Drindă De draci in 
năzdrăvana lui turbincă ți să-i pedepsească așa 
cum numai el știe s-o facă.

O*

Nicolae Ciobanu

________________
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Să catar ta actol 
m «M* separa: de 

•■•țtemta <1 «rtr «tear oopol «ooaătstataL 
r . -rr.t- — z'rțazi riittie cy.tr-*-

mre lite-ta lata r. m absenci cărora
ars atat te^Mte «ăe! d«îw*. r.x. ..Cu-
vccvrje” daor Mcssert c je-rrură p-j».i.lă a aces- 
tu. e?c Ac extufxn-tă. de icfra-ex.siestă : -In 
preo^na mea itesie e-_-vmte înscrie: dar de 
gteeată. «se tasc cea re numes. efort exîs- 
îemțta- e*EKj rim-lo de eie v»dui dincoace 
Se ta» v-.dui lacre ese smgură ru
sxac tatăco. / ta tata totoror bigurilor / re 
șe-«H recăpătat fer,a de a S.* Sțxmeam că limfa 
ptaceszară se -x’. d-e ca c plasmă cosmică in 
tace se scajii i*b—e. eîeașeme abstracte și con
crete, m—Ș dar i: stinghere, ochi dar ți pri- 
—me. p-ite. ■ i dar *i nea. Nu există poem in vo
lumul Btateatal ttaal dm care să Epsească dira 
rame a siageM : un „jet dc smge* cosmic națte 
m —c. ~ ipritmr protuberante fluidul ce 

I» „ctxnpreaus* viața ș: poet . ; dincolo de 
acvsta se poate resciăia ^Tiesiecvl", nu se 
poaăr serie texial altfel deci: în sir.gele „luptei 
ck mme însămi*. Dtatursui este o probă textua- 
Lzantă cohtiruă in care au loc ruperi, sfișieri. 
•I wrart tăieri de materii, de organe vii, de sen- 
rmeme. de -rițiune („creier") ; in el se petrece 
c explorare avidă a spațiului interstitial dintre 
s-ezarve (cuvinte) ți existență care nu mai reu
șesc să se instituie reciproc in acea coeziune 
dorită, dincolo de orice mediere alienantă, ci se 
izolează in „bătăliile frigului" : „Bătălii de frig, 
frigul pătrunde printre ochi. / frigul te lovește 
intre ochi. / mască, mască din came peste car
ne. / mască din oțel peste carne. I tremur, tre
mur ți vibrația răspunde inafară. / vibrațiile so-

V o co
cxprolc.. îndreptată 
tUă a Eărter . r . n zona

r«w__ odă CQteUrtde on stat dadt forme 
•*!*, rtamlwta-âe fri«u««a ca «ă produsă sens. 
RkMoI «au scriere? putBulm se transformă 
. ' . • ^neză sir. ia z ’JrSiiilli Și
• hteBli !s mișcare s:mi : - > Int-;-r;tatea ope
rație*. poetice este transmiți, de fluxt-j coagu
lant al rostiru (scrisei ca tragic -ri de .scoa
tere a ochilor* : „ochii mi«tot cu grijă și 
singele de s-ar duce sinșur. geometrie a vieții. 
n*ss*c nu are formă. , fcjtnx e fisura, sint plină 
de fiiuri", Poeta bijbiie astiel intre existență și 
corint ca să exprime fisura formei propriului 
eu ce se identifică brusc cu texUu <umii înscris 
in in‘.„aerieu! ființei ereditare. Există insă un 
ermetism construit al discursului Angelei Mari
nescu pe care-1 semnalez in tr-acăt. Cum s-a 
văzut și dm citatul mai lung, ce am dat mai 
înainte, din cind in cind poeir simte □ inexpli
cabilă tentație să încarce poemul cu aluviuni 
oraculare sugerind o direcție orfica neașteptată ; 
iimmaritatea irepetabilă a rostirii nude, sobrie
tatea actului ce se comunică in sine ca rostire 
intensă a gestului și a cuvintului dmect, neme
diat de nici o simbolistică, exclude asemenea 
inserții incongruente cu puritatea inițială a 
discursului. Simbolurile ce apar sint probabA 
intimplătoare relicve ale unei tradiții constrin- 
gătoare, dincolo de dorința și voința poetei. Ori
cum, prin duritațea bărbătească a rostirii, prin 
sintaxa sincopată și prin teritoriul textual tra
versat, Angela Marinescu este o solitară singu
lară a poeziei contemporane, prea puțin vizitată 
de critică din motive lesne de explicat.

Marin Mincu
P.S. în Flacăra de săptămina trecută. Al. Piru 

onorează cu atenția sa cartea mea de „texte 
comentate" la Lucian Biaga. Ii mulțumesc pe 
această cale și îi semnalez că, dacă citea cu 
atenție textul (întoarcerea la text) ar fi obser
vat că omisiunile de care mă acuză atît 
de doctoral nu există fiind o invenție a sa. 
Din situarea în contentul poetic european 
al deceniului doi nu „lipsesc" nici Rilke (citat 
insă cu Die Aufzeichnungen des Malt« Laurids 
Brigge care apare în 1910), nici Gottfrigd Benn 
(citat cu volumul Morgue din 1912), nici Georg 
Trakl (citat cu volumul Gedichte din 1913).

%
NUMELE POETULUI

Petru Aruștei (vi)
tentația scenariului romantic este evi

dentă și intr-un alt poem al lui Petru 
Aruștei intitulat Și cind voi fi singur 
te voi striga. Dar acestui scenariu i 

se adaugă aici o viziune candid-copilărească a 
Universului, candoare de asemeni specifică poe
ziei lui Petru Aruștei, care-i luminează de 
dinăuntru adesea cruzimea unei viziuni, îm- 
blinzind-o. Un fior tragic al bucuriei d£ a trăi 
pină la capăt viața >ndoindu-te mereu de rea
litatea ei răzbate din acest poem „— De acolo 
cobora ca o reptilă moale, in întuneric, tîrin- 
du-și capul cu o sfoară albă prin țărină. Capul 
lui era greu și intr-o seară a obosit. A vrut sâ 
se odihnească dar capul l-a privit mirat. Se 
tinguia mereu. Dar acolo murea El, cel din 
întuneric, scăldat in singe. Din El se înălțau 
spre cer aburi reci și aripi mari de lilieci tre
ceau peste umerii lui fără cap. Altădată a 
rămas singur și a strigat : o, moarte, o, bucu
rie curată și fără sfirșit ! Așteaptă, nu muri, 
i-a strigat El ' Doresc să-ți vorbesc ! Uite, tu 
vezi luna, stelele, soarele și spui că toate aces
tea sipt ceea ce crezi tu. Așa spui și nu-i ade
vărat. Sint doar niște simple becuri electrice, 
întreg Universul este străbătut de o rețea deasă 
de cabluri. Te intrebi poate cum de nu sș sparg 
niciodată becurile? Se sparg, cum nu, însă 
pun eu altele cind tu dormi ! Te mai întreb 
acum : dacă intr-o zi nu voi mai schimba 
becurile ! Ce vei face ? Cum vei trăi singur 
în întuneric și frig ? Chiar și mort vei simți 
cit ești de singur ! — Cu asta ai terminat, pot 
să mor de-acum, nu? — Nu, nu poți să mori 
încă, mai așteaptă ! Cum poți să fii atit de 
naiv ? Acesta este un adevărat miracol, petreci 
cu ce-i al tău, fără să pierzi nimic din tine, 
nu-ți dai seama ? In craniul său plin cu clo
pote albe și negre un om striga furios incă

CRONICA EDIȚIILOR

Comori miniate și ornate
din epoca lui Matei Basarab

a oi tineri cercetători și critici literari, 
soții Sultana Craia și Gheorghe Buluță 
au tipărit un frumos volum de „Ma
nuscrise miniate și ornate din epoca 

Iui Matei Basarab".
Cartea a ieșit — se putea altfel ? — de sub 

teascurile întreprinderii poligrafice din Sibiu, 
Șoseaua Alba Iulia, nr. 40, care ne-a hărăzit 
de-a lungul anilor cu atîtea și atîtea frumoase 
tipărituri (cu prioritate albume de artă color) 
și ai căror iscusiți meșteri mari merită elogiul 
nostru, al tuturor, împătimiți și de aspectul 
grafic al tipăriturilor.

Nefiind nici (gtoric și nici istoric al artelor, 
mă îngrădesc in această cronică la cîteva im
presii de amator și las pe seama specialiștilor 
exegeza de rigoare. De altfel, cititorii și privi- 
lorii acestor file găsesc în aparatul critic al 
cărții pe lingă un studiu introductiv adecvat, 
tabelul manuscriselor miniate și ornate din 
epoca lui Matei Basarab, ca și descripția laco
nică. dar caracterizatoare in chip priceput a 
fiecăreia din peste patruzeci de planșe repro
duse in culori (probabil nu și pe hirtia cea mai 
bur.?. comparind portretele Domnului și al 
Doamnei Elina (planșa V) din corpul albumu
lui cu aceleași date și pe copertă, aici pe car
ton velin și lăcuit, unde colorile și detaliile fas
cinează cu adevărat privirile).

Domnia lui Matei Basarab (1632-1654) a în
semnat □ epoca in general pașnică, și, deci, 
rodnică in ctitorii de tot felul.

..Matei Basarab este tipul reprezentativ al 
domnului de țară : ieșit din rindurile boierimii, 
logat de pămint prin moșiile pe care le stăpî- 
neste. lăsate de tm lung șir de strămoși, el are 
cele trea insușiri care au caracterizat pe toți 
•aeru ooțlr voaevam vilecz. eredta";as^ și 
fc-nsportar. ȚiD>n<ta-te ewdnlui ți indeplinindu-și 
UMuna el nu uita aia w> moment rit dreptul 
«i autoritatea trebuie să aibă in slujba lor o 
puternică armată. El știe de asemenea că nimic 
temeinic nu se poate face fără credință ; in 
sfirșit, e pătruns de adevărul că stat înfloritor 
înseamnă bună gospodărie, visterie plină, negoț 
ți industrie prospere. Prietenii îl iubesc ; duș- 
mar.u ii respectă. Și intr-o vreme cind dom
nule tir. dteva luni, un an sau doi, el izbutește 
sa păstreze scaunul peste două decenii". Am 
•filat din istoricul Constantin C. Giurescu, care 
-ceneiurior.*-*»>ă de justețe domnia lui Matei 
Basarab. ca pe o „epocă de intensă activitate 
constructivă, cea mai intensă, împreună cu 
uu-i a lui Constantin Brăncoveanu, din în
treaga istorie munteană".

In acțiunile sale, domnitorul muntean a fost 
sprijinit de două personagii de eminamente su
plețe intelectuală și sufletească. Intii chiar de 

sa. Doamna Elina și in al doilea rind 
de fratele acesteia și cumnat deci al domnito
rului. L'drițte NăstureL Să-i caracterizăm și pe 
•xnuî și pe celălalt după clasica Istoria litera
tari i române vechi a lui Nicolae Cartojan. Mai 
intii pe soața de viață și idealuri. Doamna 
Qina. o figură din cele mai reprezentative din 
panteonul nostru feminin. Zice N. Cartojan : 
-..DOAMNA ELINa* a fost una din acele fru
moase icoane feminine care se desprinde din 
trecutul românesc intr-o lumină de aureolă, îm-

El

Actualitatea marilor mituri
Urmare din pag. 1 

folclorică rezistă, inepuizabilă fiind, revărsări
lor de energie sentimentală ori fecundării cu noi 
idei literare. In sfera aceluiași motiv, al cimpiei, 
se încadrează, ca tipologii comunicante, „Cim- 
pia Eternă* (G. Alboiu), „Valea Plângerii" (Gh. 
Istrate), „Pustia" (I. Alexandru). La George 
Alboiu, fabulația mitologică, atita cită este, 
sfirșește intr-o realitate pagină, energică, satu
rată de asprimea răscolitoare a geologiei pri
mare, populată de mulțimi nomade. Vechimea 
aceasta e una a originilor lumilor, a spiritu
lui transcendent ce nu se poate întruchipa de- 
cit terestru, scormonind și sfirșind în neagra 
„sărbătoare* a pămintului.

Cu mitul — desigur, „mit personal" — al 
„Cimpiei Eterne* pătrundem intr-o atmosferă 
de austeritate arhaică, imemorială, a cărei apa
renta monotonie ascunde „marile mistere" (Paul 
Dugneanu). In aceeași matcă s-ar afla întreaga 
poezie a lui Ion Gheorghe, pornită sa reeonsci- 
tuie eu mijloace lirice substratul mitologic al 
poporului român. Recompunerea imaginară a 
„Daciei Feniks* este doar.o etapă dintr-o aven
tură continuă*, ramificată cu fiecare volum. 
C. Stănescu v >rbea de o „neliniște hasdeiană" 
cu care poetul sondează straturile adinei ale 
memoriei colective. Legendă, descîntec, baladă, 
ritual real sau inventat, ceea ce coincide cu 
crearea unui model cult (individual) care ade
sea substituie sursa documentară inexistentă, 
vădesc aceeași intenție (doctrinară) a poetului : 
de a făuri imagini, sensuri, figuri, tipare stilis
tice care să redea spiritualitatea arhaică. Mani- 
mazos este simbolul nașterii logosului — „logos 
turbat", in sensul că întemeierea — și conștiința 
de intemeietor — devine modalitatea sintetică, 
reunind extatic fazele temporale. Poezia lui 
Ion Gheorghe conține în profunzimea ei și o 
interesantă meditație poetică asupra timpului, 
deopotrivă categorie filosofică și accepție co
mună Atemporal, momentul zămislirii ajunge 
in același timp pierdut în negura vremurilor și 
contemporan. Manimazos este „răscrucea" — 
cheia acestei viziuni, fortăreața inexpugnabilă, 
sugerind puterile înfăptuirii, întinsă de la ilimi- 
tatul (proto)istoric la viitor. In poezia lui Ion 
Gheorghe viitorul este întotdeauna un viitor 
anterior : forma „posterioare" e forma-prototip 
ce urcă din spații imemoriale, aceea care „se 
spune singură*. (Logos turbat).

Dacă structural lirica lui Ion Gheorghe se 
apropie de tipologia dionisiacă, Cezar Baltag 
este un apolinic. Viziunea siderală este aici ro
dul unei savante — în înțeles reflexiv — unifi
cări de idei folclorice și conceptualizări livrești. 
Orizontul mitologic invocat are o grație și un 
echilibru desăvîrșit, accentele de patetism ținînd 

din zori, smulgîndu-și din ochi șuvițele groase 
de lumină : — A, lasă, nu-i nimic, mă mai 
culc eu și în seara asta, mă mai scol eu și în 
zori, dar lasă, nu-i nimic !

Am înțeles că un om ca el, care se culcă in 
fiecare seară și se scoală in fiecare dimineață, 
fără îndoială, este un martir ! In aceste clipe 
el nu mai vrea să fie viu ! De ce ai întrerupt 
firul firesc al Vieții ? — Pentru că vreau să 
continui Universul! Și începu să-mi recite o 
poezie lungă dar toate treceau pe lingă,ure
chile mele fără să pot memora ceva. înțele- 
gînd totul s-a apropiat de craniul meu și mi 
l-a despicat în două părți egale, cu un cuțit 
roșu. A scris ceva pe o coală albă și a băgat-o 
în el. L-a ir.chis bine și a apăsat pe un alt 
buton. Am auzit atunci versurile foșnind prin 
craniul meu : El mi-a spus totul, el mi-a spus 
totul / despre luna care trece visătoare pe cer 
/ ca un cavou greșit tălmăcit de privirile lașe 
/ despre cămila ce paște in căruciorul ei proas
păt / și despre mine, un difuzor ce bea cu 
nerușinată mihnire / din acei sfînt untdelemn 
semănat din belșug peste grădini și peste ape 
/ în cinstea simpaticilor îngeri-corbi ! // Am 
căutat peste tot înfrigurat dar n-am găsit nimic, 
niciodată.

— Iată, acestea sint singurele cuvinte pe care 
le mai știi, mi-a spus. Nici măcar tabloul pe 
care-1 pictasem în ultimul timp ; n-a fost to
tul o himeră oare ? L-am pictat cu adevărat ? 
Abia mai tirziu mi-am amintit că nu m-am 
căutat pe mine ci cu totul altceva și m-am 
bucurat. Un singur gînd m-a fulgerat ; peste 
cîmpiile din fața mea soarele începuse să 
arunce imense bucăți de foc."

Cezar Ivănescu

părțindu-și vremea între grijile casei (cind 
căutind, după cum se vede din scrisorile ei „iz- 
voade de pateare și mai mari și mai mici", ori 
„semințe de flori de tot felul") și între grijile 
domniei (cind ținînd locul soțului său în scau
nul domnesc, cind ajutînd răniții sosiți de pe 
cîmpul de luptă și cerind sibienilor să-i tri- 
meatâ „fără zăbavă", „un cherurgus bun", cind, 
în sfirșit, punind la cale cu un gust ales cti
torii mănăstirești și locașuri de recreare sufle
tească.)»

Fratele Doamnei Elina a fost Udriște Năstu
rel pe care același istoric al literaturii noastre 
vechi, Cartojan, îl definește că „era cel mai 
cărturar boier al timpului său in Muntenia".

Nu-i locul să ne-ntindem aici și — cum re
cunoaștem — nici nu sîntem de specialitate. Dar 
bibliografia parcursă cu prilejul acestor simple 
note (expresie de titlu la venerabilul nostru 
Kalustian), ne îmbie mult mai multe citate in
teresante și de actualitate, peste veacuri. Din 
nefericire nu le putem reproduce acum pe toate.

Cele peste patruzeci de reproduceri de mi- 
niatiyi și ornări, manuscrisele aparținind epo
cii lui Matei Basarab, au trezit in mintea mea 
următoarele (o parte) de propoziții :

— Cind este pace între popoare înfloresc ar
tele și ele lasă dîră de recunoaștere, în con- 
secuitatea lor, a generațiilor ;

— Cind se scrie (miriiată sau și ornată) o 
CARTE, aceasta străbate secolii și dă seamă 
viitorimii ;

— Cind un om trudește luni și chiar ani la 
scrierea unei cărți împodobind-o, de la inițială 
pină la caligrafia minuțioasă, lucrul acesta este 
răzbunat de urmași (adicătelea prețuit).

— On domnitor înțelept lasă în urmă-i semne 
pe care timpul inexorabil nu le poate șterge ;

— Cind ' se ftigînau intre ele cartea manu
scripts cu aceea tipărită ne place — azi, să 
le iubim pe amindouă ; dar parcă e mai fru
moasă desemnarea unei pene muiate într-o 
cană de colori (rețete, unele neexplicate) decît 
tiparul mărunt al secolului nostru, chiar dacă, 
mie nesuferit, cărțile de buzunar olfactiv îmi 
dau o repulsie ;

— Cind privești o miniație și o ornamentație 
de odinioară ți se impune constatarea că parcă 
dăm azi mai mult preț tirajului decît frumo
sului care este logodirea conținutului explicit 
cu forma, amindouă, dimpreună, dătătoare de 
stare spirituală ;

— Cind doar pentru inițiala unui Act de can
celarie, se muncea zile la șir, recunosc că an- 
tecedenții noștri știau, ca și contemporanii, că 
o pecete de frumusețe dăinuie și lasă mărturie 
de adevărul ei din veac.

Cîrrd privești, în sfirșit, asemenea planșe re
produced frumusețile de odinioară tresalți su
fletește că în urma muncii și a talentului sem
nul incrustat nu se șterge ci dăinuie de-a pu
ruri, peste eroziunea elementelor primare, ca 
și versul antic care dăinuie peste eroziunea 
aramei.

Gheorghe Suciu

mai mult de compoziția oraculară a ansamblu
lui. Lingă experiența ludică se așează imaginea 
răsfringerilor virtuale. Dorul, ca să alegem un 
singur exemplu, urmează un proces de ermeti- 
zare. Deși vtrsul este limpede, semnificația sea
mănă cu un cristal himeric : cu cit te apropii 
de el, cu atit alcătuirea îți scapă.

In același context trebuie situată lirica de 
mare poet a lui Cezar Ivănescu, pe care o parte 
a criticii o privește de sus sau pur și simplu, o 
ignoră. Ea reprezintă fără îndoială un reper 
esențial al poeziei noastre. Lirica aceasta e 
tributară arhaității perene prin căutarea obsti
nată a muzicalității, de la structura poemului 
la efect, nu in scopuri gratuite, ci pentru a ex
tazia „barbar" metafora gnoseologică. întoarce
rea la original a poeziei, parțială, ca performanță, 
e cu atit mai mult totală din punct de vedere 
al concepției. Modernitatea acestei viziuni „ar
haice" e evidentă, primitivismul ei fiind simu
lat. Literatura lui Cezar Ivănescu reprezintă o 
sinteză superioară de elemente în des
cendență eminesciană combinate cu mo
tive trubadurești, folclorice, trecute prin
poezia argheziană, cu structuri „infernale"
care vin din Bacovia. Metaforă filoso
fică. poezia sa se află în situația parado
xală de a căuta unitatea de tip ontologic prin- 
tr-o dualitate a secțiunii gnoseologice pe care 
o folosește ca instrument de investigație și cu
noaștere lirică. Rodul semnifică materia în veș
nică mișcare,, combinînd obsedant principiul 
vieții și al morții. Drama proprie este o dramă 
a ființei, are deci statut ontologic. Căci procla- 
mînd ordinea necesară, logosul, poetul sfărimă 
unitatea inițială, rodul, starea virginală ameste- 
cînd inform eros și thanatos. Logosul atentează 
așadar la virginitatea primordială, posesiunea 
conștiinței este însăși drama conștiinței, înte
meietorul este și primul distrugător al esenței'. 
Armonia originară e substanța lirică spre care 
tinde poetul.

Ca structură tradițională modernizată în per
manență, balada este o formă frecventată. Exis
tă, mai mult, un spirit baladesc in care s-ar 
încadra poeți diferiți, de la Tudor George, ma
nierist stufos, debordant, la Lucian Avramescu, 
Nicolae Dan Fruntelată sau N. Grigore Mără- 
șanu. Primul a parcurs drumul de la tradițio
nalism la ironie și persiflare, al doilea imagi
nează stări-limită aflate la granița desfășurării 
epice („aproape balade"), justificînd uneori iro
nic și autoironie, alteori în registrul melancolie! 
active, o viață afectivă trăită intens, cu auten
ticitate (Război în vis e un titlu sugestiv). Prin 
baladele lui N. Grigore Mărășanu apare în li
rica actuală un spațiu inedit : al bălților dună
rene, combinație de realitate și proiecție imagi
nară invocînd actualitatea prin poeticul protest 
împotriva distrugerii naturii.
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Silvan, pictor de caractere și artiști
n genul portretului 

1 șarjă, atit de popu
lar într-o vreme și 
încă popular in cîte- 

va țări și in paginile ci- 
torva publicații, au făcut 
carieră o seamă de graficieni, 
astfel că numele lor a ajuns 
să evoce, în chip destul de 
autoritar, puterile, esențiale 
genului.

Artele grafice românești cu
nosc un număr de mari, dese
natori de caractere, unul din 
aceștia fiind Silvan. - E teme
rar de spus dacă Silvan e cel 
mai însemnat dintre ei. E mai 
simplu de demonstrat că Sil
van e unul din cei mai impor
tanți autori de portrete in li
nie ironică din toată istoria 
caricaturii. In orice caz, fap
tul că a știut să-și cintărească 
atent disponibilitățile și să nu 
facă dintr-un dar — precum 
atiția — un abuz, i-a asigurat 
un spor de stimă și o exegeză 
critică extrem de riguroasă. 
Intre plasticieni. Silvan nu a 
făcut niciodată figura celui 
îngăduit — fie și cu simpa
tie. Silvan este și, cu sigu
ranță, rămîne artist plastic, 
dar unul foarte specializat. O 
specializare care, printre ati- 
tea alte fapte bune, a prile
juit-o și pe aceea a precizării 
criteriilor de valoare in dome
niu. Oricine discută astăzi vir
tuțile portretului șarjă are 
memoria alertată de virtuțile 
portretelor de scriitori cu 
semnătura lui Silvan.

Am ajuns astfel in miezul 
chestiunii. Miezul chestiunii e 
că Silvan a desenat caractere 
de scriitori. El a desenat, e 
drept, și actori — intr-un timp 
și sportivi — dar opera și-a 
clădit-o cu imagini ale lumii 
scriitorilor. E chiar o lume 
aceea pe care a portretizat-o 
el și o dovadă că-i așa e că 
ne amintim mai curind chipul 
lor din desene, decit din foto
grafii și realitate. Masca are 
mai multă pregnanță, mai 
multă viată decit chipul. La 
această interesantă perfor-

SILVAN IONESCU
autoportret

manță Silvan a ajuns dese- 
nind enorm. Cuvintul enorm 
s-a tocit prin uz. In general, 
uimirea noastră fabrică super
lative acolo unde s-ar cuveni 
doar oarecare laudă. Nu cu
nosc pictor care să fi făcut 
peste o mie de schițe pentru 
un singur subiect portretizat. 
Enormul e, la artiștii labo- 
rioși, la cei mai muncitori, 
ceva ce poate fi incă măsurat. 
Pentru portretul lui Ion Barbu, 
de fapt pentru ideea ce ne-am 
făcut-o despre poet, despre 
inlăuntrul spiritual (privind 
desenele lui Silvan semănate 
pe -parcursul unor decenii prin 
expoziții și reviste) Silvan a 
realizat mai bine de o mie de 
planșe. Dacă numărul nu vă 
impresionează, vă propun să-l 
mai citiți o dată. Cu o mie de 
desene — calitativ compara
bile cu acelea lucrate de din- 
sul — unii umplu o carieră, nu 
doar o mapă. Pentru portretul 
academicianului Șerban Clo- 
culescu, iarăși un teanc de 
sute. Silvan socotește eă, in 
cei cincizeci—șaizeci de ani,

Poezie și solificare ro
Urmare din pag. I

Pasăre Prea Luminoasă / A celeilalte vieți /.../ 
Mai plină de-acasă / Intoarce-ne-n Apoi / Prea 
Luminoasă / înfige-ți ghearele-n noi“. Intre li
rismul revendicativ al Logosului Mut, blocat, 
din Megalitice („Marele Mut mușeîndu-șf limba 
friptă de tăceri"), sau dintr-un poem mai tirziu. 
Nu tăcerea pînă la Logosul dezlegat, Solificat și 
Proferat din- ultimul poem din Joaca jocului, 
se consumă unul din sensurile rezolvate ale 
acestei neodihne existențiale, articulind în lim
bul acestei epopei a neliniștii închiderea ciclică 
prin textul unei cărți cu analogon alchimic ; un 
compendiu în care opera se autoexplică, in 
transparența unei simultaneități de palimpsest 
a nivelelor ei, Joaca jocului e un Liber transmu- 
tationis. Titlul său numește poezia, arhetipal, ca 
topos al combinării tuturor jocurilor, fiind. -In 
același timp, numele .transmutației", acel Luduș 
puerorum (joc de copii) descris de C.G. Jung : 
„ ...simbolul totalității este încă sub imperiul 
forțelor creatoare infantile. Trebuie revelat că, 
în Opus aicbymîcnm. copiii joacă de asemenea 
un rol. Opera, Sad o anume parte, e adesea nu
mită jocul copiilor (Luduș puerorum) (■.;.), e 
vorba, pesemne, de o definiție eufemistică și, 
probabil, in același timp, simbolică. Ea se re
feră la o coperare a forțelor „infantile", adică 
subconștierite reprezentate sub forma cabirilor."

Toamnă românească
Urmare din pag. 1

Iar orizontul sub care se petrece maiestuoasă, 
inegalabilă, această cosmică tranhumanță a se
velor, din unghiul propriului nostru mod de a 
simți și trăi este, nu poate fi altul, decit apro
piatul eveniment de-o importanță covirșitoare 
pentru destinele patriei de miine, cel de-al 
XlII-lea Congres al partidului menit a adopta 
ceea ce întreaga națiune a analizat și dezbătut 
în spiritul autenticei responsabilități și al ade
ziunii depline, adică, tocmai direcțiile de acți
une in. viitorul cincinal și pînă in pragul celui 
de-al treilea mileniu.

Toamna românească ’84 este, lată, din per
spectiva timpului istoric la care ne raportăm, 
o sinteză și o împlinire : sinteză a celor patru 
decenii de dezvoltare liberă și independentă și, 
în același timp, împlinire a eforturilor unui po
por — care și-a propulsat destinul într-o peri
oadă de timp relativ scurtă — conștient și de
votat cauzei construcției și desăvîrșirii sale 
multilaterale. Profundele semnificații ale celor 
patru decenii de împliniri fără precedent in 
toate domeniile de activitate și, mai cu seamă, 
ale ultimelor două decenii, au fost strălucit re
liefate în cuvîntarea rostită cu prilejul adunării 
solemne de către secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Se poate 
afirma, fără teama de-a greși, că în îndelungata 
sa istorie de peste 2000 de ani, în care poporul 
nostru a parcurs multe etape grele și impor
tante, epoca acestor 40 de ani este cea mhi mă
reață și înfloritoare din întreaga dezvoltare is- 
torico-socială a poporului român".

împlinire și, totodată, moment de referință, 
este toamna românească ’84, pentru că ne mai 
despart eiteva zile pînă la evenimentul istoric 
— cel de-al XlII-lea Congres al partidului — 
ale cărui hotărîri vor jalona direcțiile mersului 
nostru ascendent. Știm de unde venim, știm 
cine sîntem, știm spre ce ne îndreptăm. în 
spațiul de interferență al dezbaterilor realiste, 
chipul de mîine al patriei, reflectat in priveliș
tile inegalabile ale roadelor, apare ca o certitu
dine, iar aceasta este consecința muncii pline 
de dăruire și abnegație a întregului popor, 
hotărit prin întreaga sa putere și forță con
structivă, demonstrate fără drept de apel in de
ceniile din urmă, să-și construiască viitorul pe 
temelia propriilor fapte. Deci, în acest spațiu de 
interferență, dezbaterile nu puteau avea altă 
menire decit aceea de analiză responsabilă, ca
pabilă să evalueze potențialul de care dispunem 
pentru a da viață obiectivelor pe care le avem 
de îndeplinit. Temeinicia direcțiilor de dezvol
tare din viitorul cincinal trebuie căutată, mai 
întîi de toate, în înseși operele plăsmuite de ge
niul și forța poporului în anii construcției sale 
libere, iar acestea, impresionante, nu pot fi în
țelese la justa lor valoare decit in contextul 
procesului istoric pe care-l parcurgem, cu mari 
investiții materiale și umane, adică, cu încre
dere, și, am spune, cu o tonică cutezanță. Ne-am 
dobîndit pe merit încrederea în forțele proprii 
și, tot pe merit, avem conștiința că astfel, înde
plinind ceea ce ne-am propus, desăvirșim ima
ginea de mîine a patriei. In acest sens privind, 
opțiunile sînt îngemănate în incandescența fi
rească a faptelor, altfel spus, în unitatea de 
simțire și acțiune a întregului popor.

Cenadur DACIA FENIKS se în
trunește în cea de-a Xl-a ședință 
simbătă - 3 noiembrie a.c. orele 
Î6,3O la Casa Scriitorilor, Calea 
Victoriei nr. 115. Citesc: Marian 
Zamfira și loan Manole. 

de cind profesează această 
artă gingașă, a produs o sută 
ori două sute de mii de de
sene — ca să poată fixa in 
conștiința publică vreo ci te va 
zeci, marcate Silvan. Marcate 
precum metalul prețios. Din 
sutele de portrete ale lui Ion 
Barbu, unul, pe care-l știm cu 
toții, are impact de emblemă. 
Sadoveanu. Arghezi, Bacovia, 
Blaga, Rebreanu, Călinescu au 
binemeritat de întreaga dra
goste și osirdie a peniței lui 
Silvan. Pentru că, iată adevă
rul, penița desenatorului e 
parte din ființa lui ; nu mai 
este instrument, ci cuprins 
uman. Cit despre desen, el se 
construiește pe sine. E alteeva 
decit repetiția maniacală. De
senul are propria-i viață și-1 
caută pe artist, ii cere pentru 
nuanță, pentru clipa de mira
col, cind tot omenescul Dare 
peste omenesc. Un prestidigi
tator nu procedează altfel, nu
mai că in prestidigitația lui 
Silvan e vorba de caracterul 
creatorului, de dezvăluirea e- 
lementului fundamental. Dacă 
portretul unui om poate fi 
făcut in eiteva linii, rareori e 
posibilă și operațiunea in
versă : citirea omului din 
aceste eiteva linii. In grafica 
lui Silvan asta se poate. El e 
un psiholog extraordinar, nu
mai că, spre deosebire de alți 
autori de caracter, Silvan are 
mare dragoste pentru subiecți. 
Numai dragoste. Știm că au
torii de șarje iși ostenesc ta
lentul scoțind portretul cui și 
necui, la oricine le iese in eale 
și pentru oricine e dispus să 
achiziționeze. Pasiunea pentru 
desenul caracterelor are lă Sil
van destoinicia și fidelitatea 
destinului mare.

Silvan imnlineste 75 de ani. 
Portretele lui le-am intilnit, 
de la reintemelerea revistei , 
și în Luceafărul. Noi, scri
itorii, să-l mulțumim pentru 
eă s-a devotat eu tot talentul 

la portretul breslei.

Tudor Octavian

(Psychologie et alchimie, Ed. Buchet/Chastel 
1970, p. 264, t.n.).

Așa cum s-a mai semnalat, poetul reia, ciclic, 
dar într-o trans-figurare susținută de intreaga 
evoluție a poeziei sale de pînă acum, experi
mentul poetic al Zoosphiei, salutat cu atit entu
ziasm de critică în 1967. Epuizind un interval de 
aproape douăzeci de ani de poezie, în interiorul 
căruia coerența e obținută, paradoxal, prlntr-un 
principiu consecvent de diversificare a operei 
oarecum programatică, de către un poet care a 
căutat să fie altul in fiecare carte („inspăimin- 
tat mereu de propria-mi neatirnare /.../ de mine 
însumi care n-o să pot fi iar" — Vine iarba), 
Zoosopbia s-a dovedit a nu fi o carte inchisă și 
nu doar un simplu dicționar metaforic : ea 
transmite acestui ultim text o rețea a imagini
lor sale obsedante, figurile unui bestiar imemo
rial. Inventarul animalier mitic reînvie cu noi 
nexuri simbolice prin care se reconstituie unita
tea structurală a aceluiași univers într-o altă 
interrelaționare a temelor. Emblemele zoomorfe 
se înlănțuie mai coerent, într-o altă sintaxă, 
fermă, care articulează fazele succesive ale ope
rației de transmutație alchimică, desăvirșindu-se 
pMti solilicatlo, nu rămin doar lă acea înserierp 
de hieroglife mobile și deformabile in captivita
tea cărora Zoosophla construia și instaura mi
turi axiale ale culturii și Istoriei noastre (For
mica, Asinul, Licorna). Distorsiile și dizlocările 
sintetice, sudurile și torsiunile lexicale, refle
xele incantatorii onirice, combinări ludice de 
vocabule („Pe muntele prim / Să ne oprim, / O, 
prim, f Prim O, Ou, / Pe apele Părintelui tău !“), 
licențele, de fapt autarhia flexionară a limbii 
poetice, suficient reprezentate si în celelalte vo
lume, se continuă mai coerent din Zoosophia în 
Joaca jocului fără ca aceasta din urmă să de
vină complementul mimetic, premeditat, al ma
nierei poetice a celeilalte.

Joaca jocului este desfășurarea unui ekphrasis 
(cu valoarea de „descriere a unui obiect de 
artă" a termenului, intr-un fel, prin ceea ce tra
diția secolului trecut numea „transposition 
d’art") întemeiat aici intr-un anume înțeles mai 
adine. Poemele se nasc din contemplarea unui 
astfel de obiect, a unei tablete, un răboj arhaic 
păstoresc (semnul unei situații contractuale, cu 
valoare tn prezența a doi posesori). Redescifra- 
rea funcționalității lui, in raportul dintre acest 
răboj și sistemul cutumier din epocă, reactuali
zează etimonul spiritual al situației simbolice in 
general (scindarea unui obiect in două frag
mente pentru recunoașterea ulterioară a două 
persoane in momentul refacerii lui (gr. symbo- 
lon=sym-rbala — a arunca, a așeza împreună), 
aflindu-ne, așadar, intru simbolul care separă 
și reunește, la sursele poeziei.

-ar putea obiecta. In ceea ce II pri
vește pe mulți dintre scriitorii de 
origine română, care scriu în străină
tate conform cu tradiția națională, că 

opera lor nu ar prezenta insemnătate estetică 
din moment ce numai „fondul" ei este valori
zat prin așezarea intr-o ereditate românească. 
Dacă Paul Lahovary scrie in franțuzește de
spre Vlad Tepeș nu derivă de nicăieri că el ar 
fi prin aceasta aparținător de literatura română. 
La o repede privire acest raționament pare fără 
cusur și cu toate acestea el nu este adevărat. 
Criteriul limbii este. In adevăr, decisiv insă 
mulți dintre 
românească scriu, acolo pe 
românește. Așadar, nu limba 
împiedică să refacă legăturile 
nici materia lor creatoare.

PSEUDOCULTURA PE UNDE SCURTE

Un prototip istoric: 
bilingvul tradiționalist

acești scriitori, obsedați de tema 
unde se află, in 
literaturii lor ii 

cu originile șl

Mă grăbesc să observ că o asemenea cate
gorie de autori cuprinde mai ales o generație 
astăzi ajunsă in pragul senectuții ori, în eiteva 
cazuri, aproape patriarhală. Atit Mircea El iade 
cit și EM. Cioran, Dinu Adameșteanu și Paul 
Lahovary sint scriitori care au depășit de mult 
60—70 de ani, fiind stabiliți In străinătate îna
inte de 1940 și puțin după război : in majori
tate, sint foști studenți care se specializau prin 
Apus ori doctoranzi la diferite Universități. 
Această generație culturală, care a conservat 
pină azi echilibrul intre specific și universali
tate, e in totalitatea ei o generație a literaturii 
române. Sint unii, mai cu seamă la „Europa 
liberă", care ar voi să întindă acest proces de 
„emigraționism" cultural peste marginile acestei 
virste, care e, din punct de vedere al culturii, 
virsta clasicizării. Asemenea operațiuni nu au 
insă logică din moment ce nu se Întemeiază 
pe valori șl pornesc, în generalizări pripite, de 
la condiția unor autos, care se ocupă mai mult 
de politică și, spiritualicește, se deznaționalizea
ză progresiv. Practic, fenomenul istoric de 
„bilingvism" în literatura română încetează cu 
generația lui Mircea Eliade, ultima care încă 
aparține, cu „bilingvii" ei, de literatura națio
nală ; cuprinderea cazurilor mai recente exem
plifică „deznaționalizarea" galopantă și. poale 
în cîte un caz sau două, incă nedefinite, □ 
rară fidelitate consubstanțială.

Ceea ce deosebește hotărîtor pe acei autori, 
astăzi notorii în lume, de cîțiva diletanți mai 
recent! nu este, tn primul rînd, „fondul" lor 
românesc ci viziunea organicistă asupra cultu
rii române. Ei pornesc de la ideea că o cul-

CIVILITĂȚI LA POST-RESTANT

Zambaccian
n toamna asta cu lumini și grații ete- 

Irice. dar si voluptoase, care i-ar fi 
smuls chiar si aristocratului Pallady 
cele mai de rînd îneîntări, Zambaccian 

ar fi avut 95 de ani. Putea să-i atingă, făcea 
parte dintre acei inși DUternici. debordind de 
vitalitate. în stare să fringă si să ferice Dietrele. 
asemenea unui Paciurea. Ladea sau Storck.

Zambaccian. divinul Zambaccian. A spune 
despre un armean gras. gros. mic. smead si bu
zat că e divin poate trezi, in cel mai bun caz. 
surisul. dar ce ne-am fi făcut fără el 7 Cit din 
frumusețea vieții noastre s-ar fi stins ? Ce 
ne-am fi făcut fără casa-muzeu de lingă sta
tuia Aviatorilor. în care intrai ca într-un tem
plu 7 Ce ne-am fi făcut fără comorile lui. strin- 
se cu mină de avar dar dăruite oamenilor in
tr-un continuu si fastuos festin de artă 7 Fără 
acele comori (azi la Muzeul colecțiilor) care 
aduceau lingă noi spiritul viu al celor mai no
bile veacuri de artă, ridicat, pe diferite trepte 
ale personalității, la strălucire 7 Zambaccian. 
divinul Zambaccian. aprig negustor de artă și 
suprem rafinat al ei. tronînd solitar in casa- 
muzeu sau casa-templu de De strada ce-i poartă 
numele ca. zicea un poet, un preot Păeîn lingă 
altarul cu vestale. Divinul Zambaccian. care cu- 
lesese polenul rece, volatil si imponderabil al 
Senei, făcindu-1 să întilnească vegetația caldă 
a Dîmboviței ca să dea în vileag lumina unei 
inflorescențe originale pentru ambele soluri. 
Adunase România si Franța în expresii suvera
ne ale geniului lor. la un doI al colecției se 
aflau Grigorescu, Aman, Luchian, Petrașcu (ma
rea hu iubire !) Pallady, Tonitza, Bunescu, 
Ressu sau Iser, Paciurea sau Militza Pătrațcu. 
la celălalt Renoir. Delacroix. Bonnard. Courbet. 
Corot. Pissaro. Derain, toti surprinși în momente 
definitorii si rare si cristalizind prin pînzele lor. 
așezate ir semnificativă vecinătate, un colocviu 
care de fapt, centru cele două popoare. este 
de mult un solilocviu.

„întors in țară, scrie Bucuta, tinărul a înțe
les să-și organizeze viața așa cum i se deriăî- 
nuise in depărtatul oraș nordic. In vremea 
aceea. De la 1913. Bunescu venise proaspăt de 
la Mimchen si lucra marine, iar Teodorescu-Sion 
făcea studii pentru panourile din sala de 
ședințe a noului si nenorocitului local al 
Primăriei constăntene. Zambaccian i-a cunoscut 
si a invitat mai deoarte de la ei. crintr-o me
todă care-i venea de la cealaltă îndelete:circ a 
lui. de legături de-a dreptul si de iniiiera. nu 
crin oameni de teorie, ri crin rnînuitnriî ir><:=î 
a: unui meșteșug. Mai tir?:.. s-a apreciat si de 
alti Dictori". A invitat atit de bine inci’ a des
coperit mari artiști de la irr.ieie lor tablasn. 
unora le-a luat oinzele din ateliere, altora le-a 
retinut din mici expoziții sfioase, cu un ochi si 
ur. instinct al valorii care ating miracolul. Re
zultatul a fost una dintre cele mai bogate, dacă 
nu cea mai bogată oricum cea mai aleasă din
tre colecțiile particulare de artă din România.

L-am cunoscut cind era bătrin si orb. sufe
rind cumplit că lumea culorilor Pentru el de
venise neagră. Poate doar Beethoven să fi su
ferit mai atroce cind urechile surde i-au refuzat 
sunetele si armoniile. Stătea, cind l-am văzut 
prima oară, intr-un fotoliu, in fata unui oenou 
de Luchieni. Contempla flori. Ii orbeau, vedeam 
bine (De el. orbul !). explozia de Hliale albăs
trele si de galbene dumitrite. fluturii scumpi 
ai părăluțelor, incendiile trandafirilor, smere
nia tufănelelor si cirriumăreselor. flori folclo
rice. reeducate de genialul artist si silite să de
vină metafore. Orgiast al voluptății culorilor, le 
devora acum cu alte simțuri, secrete, in timp 
ce Dindea cu urechea oasii vizitatorilor, știind 
in fața cărui tablou se opresc și aorbindu-1 îm
preună cu ei. Alteori l-am văzut, in fata Din- 
zelor lui. tinind ochii strinsi. foarte strinsi. as- 
cunzind parcă o prea scumpă comoară. De care 
voia s-o ia cu el.

E ciudat, scria odată Paul Anghel. cum acest 
armean ,,a făcut să consune cu atîta strălucire 
geniul pictural românesc. De care l-a polarizat 
ca un magnet". E ciudat dar. zice cercetăto
rul. este extrem de prețios pentru noi. căci Drin 
pasiunea lui orientală pentru lucruri scumpe si 
somptuoase, Zambaccian ne-a descoperit Un fi
lon. Doate cel mai Viu al artei noastre, care e 
sensibilitatea cromatică de excepție. Sîntem 
prin asta.-adăugăm, mai bogati cu niște-frăge
zimi si armonii, developînd valența meditera
neană. sudică, apolinică a spiritului nostru.

Descoperiri De care I le datorăm si lui. lui 
Zambaccian.

Ilie Purcaru

CUMPĂNĂ
I. Cu aripile zdrențuite de attta zbor, porumbelul 

reintră in ou și-și redobindește forma.
II. Toate riurile curg spre centrul pămlntulul.
III. Ontologic, semnificantul ocupă un loc se

cund. Obstinația cu care unele discipline il tra
tează ca pe o autoritate supremă are in ea ceva 
imperialist. E de ajuns să substituim termenii 
echivalenți care ne interesează : „La început a 
lost semnul" cu „La început a tost cuvintul" si 
ne întoarcem la definiția logosului biblic. O ase
menea rememorare, chiar metodică, este justifi
cată numai de atitudinea artistică, înclinată să 
păstreze și să altoiască oricind marile șl micile 
Simboluri, nu șl de cea științifică datoare să se 
obiectiveze și după aceea să numească. Așa se 
explică de ce atitudinea „științifică" despre care 
vorbeam (cu deosebire In cazul literaturii) nu 
devine niciodată gindlre științifică — râmine tot 
atitudine artistică deghizată in armură de cavaler 
sistematic.

IV. Instinctul de creație este urmat îndeaproape 
de umbra lui — instinctul de conservare. Cu tim
pul, umbra capătă consistență, capătă carne, 
începe să attrne, să se atirne, să se opintească. 
Și-mi aduce aminte de strigătul nostru cind eram 
copii si treceau in goană căruțele de care ne agă
țăm, cu rindul, pe furiș : „Dă cu biciul dindărăt / 
că se-atirnă-un ciine mort !"

V. Poezia atacă orice atitudine „umană" care 
lucrează pentru dezantropomortizarea lumii.

VL Posibila legătură, tn timp, dintre desctntec

tură națională e un întreg unde tradiția lucrea
ză asupra actualității și o absoarbe la nivel de 
valori spre a se reformula periodic în vederea 
înaintării culturale de miine. O perspectivă 
elastică asupra tradiției literare (unde intră 
forme specifice, idei, direcții și un fond comun 
vechi) dă, mai întîi, nota acestei serii „orga
niciste".

Mulți pornesc, spre deosebire de gălăgioșii 
contemporani, de la teza străvechimii culturi 
românești și nu întîmplător creația lor are o 
componentă istorică izbitoare. Dintr-un sub
strat insondabil Mircea Eliade a schițat o mito
logie autohtonă. „De la Zalmoxis la Ginghis 
Han": Substratul tracic l-a preocupat pe Iosif 
Constantin Drăgan în „Noi tracii" iar Imperiului 
milenar al dacilor i-a dedicat mal apoi o re
marcabilă cercetare. Studii asupra vechimii a 
făcut și Cicerone Poghirc ; istoricul Eugen 
Lozovan a revelat pentru mileniul mut și pen
tru medievalitatea românească, absolut remar
cabile dovezi de stabilitate. A demonstra că 
românii au o cultură veche și specifică și o 
civilizație originală nu este efectul unei vizi
uni „drăgăniste" asupra istoriei, așa cum zic 
unii în derîdere, ci o probă de raționalitate 
științifică întemeiată pe documente și străină 
de prejudecăți ale folclorului cultural.

Practic, ideea specificului îi preocupă pe toți 
acești organiciști, cu tot ce presupune ea, de 
la periodizarea specifică și pînă chiar la da
tele culturii populare. O intervenție pe tema 
specificului, a lui Alexandru Ciorănescu, de
notă o extraordinară luciditate savantă și nu e 
plăcut, probabil, unora din cei care ar voi ca 
în cultura română să numărăm mereu numai 
goluri : „Dar inventarul a ceea ce nu suntem 
e dovada unui complex mai mult decît a unei 
voințe de afirmare, pentru că nu poate duce la 
definirea prin contrast a ceea ce suntem sau 
avem (...). Numai dacă aș face inventarul com

probabil/posibil Un cenaclu
arți, 30 octombrie 1984 a avut loc la

■ II Muzeul literaturii române ședința 
* * A Cenaclului autorilor de anticipație, al

Asociației scriitorilor din București. 
Condusă de Ion Hobana și Adrian Rogoz, șe
dința a fost mai deosebită, obiectivul ei fiind 
discutarea a patru volume recente, datorate 
unor autori tineri. Cele patru volume sint ur
mătoarele t ^iua confuză, de Lucian Ionică, 
Domenii interzise, de Leonard Oprea, Sfera 
paralelă, de Gheorghe Păun și Marele prag, 
de A'exandru Ungureanu. (toate apărute in co
lecția „Fan-aîtic club" a Editurii Albatros). 
Cum însemnările de față nu sint o cronică de 
cenaclu, nu voi inventaria opiniile rostite in 
legătură eu volumele sflate in discuție și nici 
pe cele referitoare la problemele generale ale 
genului (cu două except j. Din același motiv, 
nu voi menționa numele celor care au luat 
cuvintul ic-u o singură excepției. Voi încerca, 
in schimb, să s'aremîtlaaz ideii? cere au fost 
lansate (unele dintre e> au fost repe-ate de 
mai mult: vorbitorii. precum și să sintetizez 
structura in care aceste idei ar petea fi inse
rate.

Dilema leeaU. de apartenența «au nraparte
re -.ța literaturii oe îpatie la ..literatura
gengraî*- = fost p: r stă Uni. vorbitori s-au 
referi: 'a as eăiar fără să-si dea seama. Acest 
asc-ect a aperu: cu cea mai mere claritate in 
legătură ca v.tc-r.u! Lucian Ionică. Zina
confuză. Această csric. s-a spus, npresioneazâ 
in pr:mu’ rind prin -rc.î.tățile ei literare (scri- 
i’jră elaborată. indominsr= a ambiganzării sitn- 
at'.ilor. rihn a cortc.-rgrt; „nu perseneje pla
uzibil? din pjnct d-r ’. r-n-tc p-thc-’osîc). Rostită 
de u.» vorbitor. afirtr. r„a ..Lu~an Ionică se 
af.â ru cas :r.a:r • celorlalți trei autori" 
a fost «pată. „iur.zmd n iti de laitmotiv al
ședinței c cenacîj. De U un pur—, insă, discu
ție a-s luat o in rs s previzibilă. După ce 
un ttner ■»': ?.rr-a franchețea a spus că au
torul r.-tțt-rritv ar» dar nu are idei SF. dis- 
cat-.tl au tlpâ- pe nesimțite o altă turnură, 
a;rng:nou-£c '.4 țar.iarea aw-rțiur.ti că Lucian 
. r.ică dă --mne că s-ar îndrepta spre d-ome- 
ru: af _ d r.<oJo de granițele literaturii de an- 
t iație. Fără. „■ .or, s-o f: praraeditat, cena
clul a sffc-’tt astfel prin > ilustra unul dintre 
paradoxurile ștr-.d.u; tu rit un text SF este

Un critic simbolist
Urnurc dix pag. 1

Lovinescu. nu apare N. Davidescu drept ceea 
ce a și foet: un lovinesc*>n7 Descătușat de lan
țurile unor replici ocazionale sau iritatii obscure, 
criticul simbolist, atit de activ si de permeabil 
la ,e literare contemporane, ee alătură
in iui E. Lovinescu.

Lov.r.rsieu intuise perfect specificul simbolu
rilor bacoviene. ca să ne oprim la un exem
plu c z.ent. tocmai pentru eă de la elemen
tul ei fundamental, dezagregarea, stiuse să sur
prindă obsesia morții si a neantului, valențele 
răvășirii sufletești si ale dezolării. N. Davides- 
eu, am mai spus-o, reia in termeni asemănă
tor,. cu un vocabular inrudit. aceeași radiogra
fie. Pentru el secretul originalității bacoviene 
rezidă in tipătul sfisietor de sumar. în durerea 
primitiv surprinsă (Lovinescu vorbise de at
mosfera de ansamblu, fără să retină plastica de 
aminunt).

Davidescu se biruie De această interpretare 
exactă. Definitive in cercul lor extrem, senza
țiile lui Bacovia ii apar ca simplu pretext pen
tru o unică senzație supratensionată. Rotunji
rea esenței se face în virtutea liniei care se lasă 
acaparată de un macabru nedeghizat. Peste tot 
aceeași esentializare scoasă in relief de Davi
descu: ..Totul se reduce însă la un efect de on
tică. Poezia aceasta e mai curind amplificarea 
pină la bucata de sine stătătoare, a uneia din 
acele notații cu care, de obicei, dl. Bacovia în
cheagă doar unul sau două rinduri. o strofă cel 
mult, o intensitate, din poeziile sale de succesi
ve planuri, de viziune poetică".

*■ In fapt.-Davidescu de fiecare dată cind ade
ră global, are totuși pe parcurs sau in final por- 
njr^a să polemizeze cu subiectul îmbrățișat. Așa 
procedează cu Arghezi. așa procedează cu Lo
vinescu. Cu amindoi se află, dincolo de nuanțe, 
pe o unică platformă. Articolul publicat de 
N. Davidescu în vara anului 1919. deși repro
șează lui Lovinescu o slabă percepție a origina
lității argheziene, nu face decit să restabilească 
sau. intr-un caz. să preludeze verdictul critic al

ZECE
și articolul critic. Ambele vor si tAmăduiască sau 
să stirpească ceva.

VII. Cită vreme stă cu tălpile înfipte in pâmîn- 
tul prozei, Anteul poetic nu poate fi Învins.

VIII. Către mit. Doi inși se luptau pe malul 
Borcei. Se Invirteau, se plodeau, iși trozneau piep
turile, se desfăceau și iar se apucau. Cind unul 
era cu ochii s_pre Borcea, celălalt era cu (ața spre 
cîmp. Primul era furat o secundă de trecerea 
apei șL, pentru o secundă, uita de luptă ; celălalt 
stătea locului precum clmpul din fața lui. Și iar 
se invirteau : primul primea forță de la timpul 
către care privea, celălalt era orbit o clipă pină 
la glezne de alunecarea apei către mare. Am 
aflat că și acum se mai luptă și nu știu care va 
fi învingător.

IX. In fiecare seară, la ore prestabilite, bătrinul 
singuratic ișl plimbă melancolia ca pe un ciine de 
rasă.

X. Binecuvintată fie această toamnă fastuoasă, 
binecuvintat pămlntul din unghiile părinților 
noștri care și-a aprins candelabrele, in toate pie
țele și pe toate drumurile. Nu ne lasă la greu 
bătrinul nostru prieten I

George Alboiu
P.S. Poeți care ar trebui (ar fi trebuit) să fie pre- 

zenți in „Antologia poeților tineri" : Adi Cusin, 
Marin Lupșanu, Petru Aruștri, Șerban Codrin 
A. I. Zăinescu, George Țăraea.

plet al absențelor și deci aș dispune alături de 
el de inventarul la fel de complet a ceea ce 
ar fi tt-ebuit să posed, s-ar putea deduce prin 
comparație care e compoziția exactă a colec
ției mele. Statistica negației are toate șansele 
să rămină o curiozitate sterilă dacă nu chiar 
sterilizantă". Cine observă că nu din absențe 
se judecă o cultură ci dimpotrivă, că pe baza 
acestora reiese specificitatea ei nu poate să 
rămină in afara acelei culturi : de altfel, să no
tăm că ideea e, in esență, călinesciană și o 
îmbrățișase, mai înainte, și Vasile Pârvan.

Pentru E.M. Cioran, specificul folcloric al 
unei întinse perioade literare românești nu 
este nicidecum o tragedie. Lauda oralității, pe 
care filozoful a făcut-o admirabil, e o contri
buție care se reține pe tema personalității 
literaturii române : „Lumea orală, cit ne este 
de superioară ! Oamenii (aș vrea să spun 
popoarele) nu rămin în adevăr decit pe timpul 
cit au oroare de scris. Din momentul in care 
sînt stăpîniți de prejudecată, ei intră în echi
voc, iși pierd toate vechile superstiții, posedați 
de o alta nouă, mai rea decît toate celelalte 
împreună."

tn sfîrșit, in optica lui Mircea Eliade o cul
tură națională e cu atit mai puternică cu cit 
are valori mai numeroase care pătrund, prin 
adîncimea operei, in universal : Ideea omogeni
tății unei culturi și a valorizării unitare e, la 
el, extraordinară ; „O cultură nu e făcută de 
cinci sau zece oameni, ci de sute și mii de scri
itori, cărturari, oameni de știință, gînditori, cri
tici, artiști, gazetari. Numai dacă generalitatea 
autorilor se impune pe pian internațional, cul
tura neamului respectiv e valorificată drept o 
cultură specifică și creatoare. Renașterea ita
liană strălucește și astăzi nu datorită cutărul 
sau cutărui geniu individual, ci datorită an
samblului de personalități, care au creat și 
s-au completat una pe alta în decurs de eiteva 

mai realizat din punct de vedere artistic, eu 
atit tendința lui centrifugă, de părăsire a ge
nului inspre domeniile „literaturii generale", 
este mai mare.

O altă fațetă a aceleiași dileme, la care vor
bitorii s-au referit sau de care s-au izbit în 
rostirea opiniilor lor, a fost următoarea: ce tre
buie să facă literatura de anticipație, să înșire 
cuvinte potrivite, dătătoare de emoții estetice, 
sau să găsească idei capabile să „electrocuteze", 
să producă șocuri intelectuale, in cunoscutul stil 
al literaturii manieriste din toate timpurile ? 
Se pare că genul SF, datorită elasticității lui 
deosebite, permite ambele posibilități. Astfel 
Incit unii autori, a căror inventivitate este mai 
săracă in ceea te privește extrapolările (une
ori sofistice) ale raționamentelor științifice și 
filozofice, au la dispoziție cultivarea unor scri
ituri artiste, care să pornească de la teme și 
motive consacrate.

Un moment de vîrf al ședinței l-a constituit 
lansarea unei importante teoretizări. Pornind 
de la o povestire de Gheorghe Păun (Protezo- 
zaurii) unde este construit scenariul unui 
viitor in care oamenilor va fi posibil să li se 
înlocuiască orice organ prin proteze, profeso
rul Solomon Marcus a spus că, spre deosebire 
de opiniile precedente, vede în acest text o în
cercare de depășire a principiului logic al 
identității. Intr-adevăr, un om ale cărui or
gane (inclusiv sau exclusiv creierul) au fost în
locuite, nu mai este egal cu sine însuși. De la 
aceasiă constatare, realmente dătătoare de vertij 
Intelectual, vorbitorul a trecut la o extrapolare 
de asemenea deosebit de incitantă. Din mo
ment ce in multe domenii ale cunoașterii umane 
se constată o pierdere analogă a identității, de 
ce s-ar strădui genul SF să și-o păstreze 7 Nu 
cumva este această străduință un demers depă
șit, neconcordant cu ideile actualității 7

Răspunsul la aceste întrebări este dificil de 
dat Este îmbucurător de constatat, insă, că 
evoluția conștiinței de sine a literaturii de an
ticipație se produce parcă după modelul unei 
respirații. Mai întîi, o expirație, corespunză
toare tendinței genului de a se dezagrega, de 
a se dizolva în masa „literaturii generale", apoi 
o inspirație, o restringere fortificatoare asupra 
lui însuși.

Voicu Bugariu

acestuia, venit să ateste forța poetului, forță 
probată de chiar numărul mare de imitatori.

Reliefurile imaginii argheziene — arată Lovi
nescu — se ridică pe felurite locuțiuni familia
re, pe conversiunea vulgarului în ecou poetic. 
Meritul de a fi îndrăznit creează un precedent 
ispititor.

Dar incă din 1923 Lovinescu susținuse că Ar
ghezi reprezintă capacitatea prin excelentă de 
a exprima abstracția prin materie, ineditul fi
ind obținut din prelucrarea detritusurilor verba
le. Lovinescu pomenea de transformarea mu- 
cegaiurilor. bubelor, limbricilor, noroiului în va
lori lirice de referință.

Că N. Davidescu nu este — șl am văzut-o în 
cazul Arghezi — un simplu repetitor al instinc
tului critic lovinescian ne-o dovedește si in mo
dul în care primește poezia lui Adrian Maniu. 
înaintea lui Lovinescu. el sesizează devierea 
sentimentului în calambur, eliminarea notației 
proaspete prin comentarii sarcastice. Adrian 
Maniu. căruia evoluția ulterioară a poemei Sa- 
lomea i-a accentuat nevoia continuă de stili
zare ironică, de divagație parodică pe urmele 
lui Laforgue (vezi Balada spinzuratului) împle
tește jocul cu gravitatea.

Lovinescu vorbea de un amestec de lacrimi 
cu rîs. de macabru voit și duioșie. In 1922 cind 
scria despre Adrian Maniu. N. Davidescu vedea 
partea lui vie de originalitate în elipsa versu
lui care împinge pînă la limite extreme savanta 
îmbinare de elemente. Maniu nu este numai un 
capricios al stilizării ci si un savant artizan de 
sonorități inlăuntrul cărora ideea prozaică iveș
te pe neașteptate un colț rafinat de tablou. Sim
plitatea de linii nuri nșeală pe critic. El vede 
o unitate în chiar barocul rezolvărilor: „E o 
literatură de adinei intuiții si dec scăpărătoare 
găselnițe, de voință si de inspirație, condiționa
te reciproc, de rafinament aproape bolnăvicios 
și de simplicitate, în același timp".

Tot conturul liric îl ajută să priceapă struna 
pe care cinta Mihail Sadoveanu. Nicăieri ca in 
Hanu Ancuței, crede N. Davidescu. n-a subor
donat marele prozator mai evident fraza poe
ziei peisajului. Rezultă de aici că talentul lui 
Sadoveanu. talent de povestitor si de colorist, 
aparține poeziei, lărgește sfera de simboluri 
sistematic aplecată spre pămîntul tutelar: .O 
aceeași atmosferă, izvorîtă ca negurile din văi. 
pe coama dealurilor moldovenești, in sufletul 
romantic al locuitorilor acestui ținut, prin co
drii si prin luminișurile lor...”.

Eseul Ideea de muzicalitate $1 poezia modernă 
(1935) rezumă o întreagă optică. Faza pe care o 
ilustrează N. Davidescu se resimte de nevoia 
pledoariei pentru modernism. Cînd fenomenul 
s-a impus el nu mai trebuie să convingă De 
nimeni de foloasele muzicalității lăuntrice. Con
stată totuși ce a adus numitul principiu: un 
Plus de personalism izvorît. la rîndu-i. din plă
cerea de a face accesibile stări de suflet nedes
lușite. Acum scopul final a fost atins, stările in 
discuție sînt percepute în latura lor senzorială, 
in ritmul șerpuitor ce urmează jocul lor de ape 
Si de efluvii.

Mai mult decît s-ar crede. N. Davidescu îm
prumută o atitudine dinamică vechiului militan
tism. Gama de asociații, vocabularul ii sînt mar
cate de noua directivă simbolistă. Pasiunea lite
rară cu care detestă osificarea va fi atributul 
propriei fizionomii pe fruntea căreia stă scris 
că eseistul și scriitorul N. Davidescu pot fi puși 
alături. Le rămîne comună într-un fel nevoia de 
a sfirși o misiune.

(Din lucrarea, in pregătire, „Un veac de 
critică literară")

generații. O cultură națională se impune lumT 
ca un ansamblu de creații spirituale, pe toate 
planurile și de toate mărimile."

Insă voința de specific nu rămîne în aceste 
cazuri și în altele la simple declarații, catego
ria aceasta „organicistă" a concretizat-o prin 
opere în majoritatea cazurilor memorabile : răs
punsul modern la tradiție e în acest caz hotă
rîtor. A redefini, cu datele esteticii de azi, sub
stanța tradițională românească — iată ideea. 
S-ar putea exemplifica ușor cu proza fantastă 
și mitologică a lui Mircea Eliade din „Noaptea 
de Sînziene" și cu fabulosul folcloric de „Vîntoa- 
sele" de Paul Lahovary.

„Ourobouroș" de Luki Galaction dezvoltă ritu- 
alistica românească, pictura ei păstrează, sub 
fastul coloristic baroc, datele ortodoxiei. Pe 
Vintilă Horia etnogeneza și, în fond, civiliza
ția getică l-au făcut să compună un roman re
marcabil („Dieu est ne en exil"). Lirica lui 
Ștefan Baciu dezvoltă un post-simbolism can
tabil minulescian, Mihail Steriade eminesciani- 
zează. Nu doar creatorii vin cu viziunea orga
nică, exegeții și filozofii, ciți mai sînt, nu fac 
abstracție de tradiție. Studiile arheologice ale 
lui Dinu Adameșteanu (despre Basilicata) aplică 
la Italia sudică o schemă pârvaniană notorie, 
revelată de acela in coloniile grecești euxine. 
George Uscătescu a scris despre Brâncuși 
pagini memorabile („Brâncuși y el Arte del 
Siglo"). Victor Buescu a urmărit un mit româ
nesc („Meșterul Manole") în literatura portu
gheză. loan Guția este un eminescolog excep
țional, cu o senzitivitate rară la operă. Nico
letta Corteanu Loffreddo a difuzat, în Italia, 
pe Macedonski și mai ales pe Blaga, așezat 
între marii filozofi moderni. Practic, dintr-o 
viziune organicistă asupra culturii nu pot ieși 
decît valori ; „bilingvismul", cind nu e turburat 
de resentimente politice anti-culturale, poate 
infringe piedica, de tot considerabilă, a „lipsei 
de mediu". „A te răzvrăti împotriva eredității 
— zicea cu dreptate E.M. Cioran -- înseamnă 
să te răzvrătești împotriva a miliarde de ani, 
Împotriva primei celule."

Din punctul de vedere al artei, a nega eredi
tatea spirituală însemnează a lupta cu tot ceea 
ce a dat, unei culturi, omogenitatea incon- 
fundabilă.

Artur Silvestri
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NÎKÎ/L'M VUiJ/î/V
în. pădure, toamna
De toate simt eâ-s mulțomit 
Cum stau pe bnrtă taliail. 
gust merișoare coapte bine 1 
Sperii șopirlele vărgate, 
apoi mă tolănesc pe spate 
și-aseult ce jalnic (ipăt vine 
de la un știre.

Pe cer, fnriș. 
printre mesteceni ți brădij, 
peste tristețile tăriei 
ea niț.te ginduri. norii zboară, 
in vale riul se-nfioară 
cu nepăsarea bucuriei. 
Pădurea-n toamnă o iubesc. 
T easupra — cerni imi dă ghes 
să mă prefac din vechea stare 
in ochi de frunză, stacojiu 
sau plaie susurind să fin ; 
ți renăscut prin transformare 
să mă întorc la ealta-ta drag 
ai ălor mei, cindva, ia prag, 
in fața dramului să jnr :
— O frunză in pădare-am fam 1
— Și ploaie in pădure- »■ fost I 
Credeți-mă : am suflet par—

în clipele 
de trist adagiu

✓

Cîntec de iarnă

în cadrul „Zilelor culturii sovietice"

lumii

1

Ard banUtr

Din ceață steaua cimpurilor creste, 
privește-un ochi de apă tremurat. 
Cu două’șpe bătăi un ceas vestește, 
iar somnul tot pămintui 1-a-nfășai.

Stea vie, care flacăra nu-și stinge 
și liniștește spaimă-n patru zări, 
prietenoasă, raza ei atinge 
orașele urcind din depărtări.

Stea călăuză-n clipe de urgie, 
mi-o amintesc cum după deal suind, 
ea scinteia și-n toamna aurie 
și-n iarna poleită cu argint.

Dar doar aici, din ceața înghețată, 
ea arde dind luminii ei un sens 
și-s fericit că-n lumea asta toată 
peste cîmpia mea lucește dens.

. Z-
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IOVAN STREZOVSkl
Soare și ceață

senară i
Grele

Cu simplitate e lată-ta ai 
însumi zimbesr rada 

Greul uitat e si-aba a se zăreșae. 
stelele ard lui

Satul acesta păstrează la 
Nu-mi prevesti de malt dar '

Numai cu stele sclipiuda-si 
■aaptea-i gătită

Senzație nocturnă
In negură cind stan 
mi-e sufletul nebun — 
bulboanele-s adinei 
și milul te petrece. 
Lumi mă privesc din cer, 
lumina lor adun, 
știindu-le obrazul 
fermecător, dar rece.

Și-n față munții suri 
ca la un semn apar, 
un lanț de cres>-: sumbre, 
enigme spre tărie, —

neliniștit tresgț, 
senslbfl ca papt, 
slab in filosofic.

Cristeiui a țipat, 
din nou s-a auzit... 
In cețuri de ce stau ?
De cse nu dorm, eu, oare 
Degrabă la culcat !
Căci noaptea-i de dormit 
și tocmai despre asta 
cristeii țipă tare...

Steaua cîmpurilor

fWti

Tat f» arta* o rtMrtaa» Mrtc 
Mâ fwua KAlenm A»

Tine-ți miinile pentru seară. 
Leagă-te la cap pentru noapte 
Jumătate lună si cărămidă 
Rămii ca nn semn 
Ca o fosilă rămii 
Si taci.
Ca un magnet care adună stelele !

I

tura sovietică actuală. Din delegație mai fac 
parte prozatorul Iuri Iakovlev și criticul literar 
Narbai Huuaibergbenov.

La manifestare a' participat Piotr Ilici Șaba- 
n«r, adjunct al ministrului culturii din U.R.S.S., 
șeful delegației guvernamentale care participă 
la ..Zilele culturii sovietice". Ei a subliniat im
portanța manifestării organizate de . Uniunea 
Scriitorilor din R.S. România pentru mai buna 
cunoaștere și prețuire a valorilor din literatura 
celor dr-oă țări.

Au participat, de asemenea, ceilalți membri 
ai delegației guvernamentale sovietice.

Au fost de față Dumitru Lazăr, director 
adjunct in Consiliul Culturii și Educației Socia
lite si N A. Netiosov, consilier al Ambasadei 
Uuiunu Sovietice ia București.

Iu încheierea manifestării, actorii Mircea Al- 
talesra. Florina Cercel și George Motoi, de la 
7ea.rul National .J.L. Caragiale" au susținut 
am amplu recita! de poezie sovietică.

Un interesant tînăr poet

L cwrnmnd seiecui aLi pce-
țrtee* M:b>i Att^sbcscu, Radu rkri. Ckcnei 
KWirA. Aimâjan, Felicia
Ide.il. less Flora, Petru Cârdu Ileana Inu. 
Lud ea tzUu al antologiei titlul unei poezzi 
de Hadu FLoea, aici tui torul florilegiul— an --n 
de gwt «i ai an acut simț ai 1: ir. nes. ie^c£5- 
iteaxa uUci. apropiindu-l de Mallarme — D«pă 
■mart ■■ ara? (Popodne u gracu) To< iui Petru 
CLrdu h dat-jrăm și prima antologie dut poezia 
rtarer^ in limba română — EJrnera
»ea Tgfârie (Editura Univers. I9M). Poezia 

a 'ost cunoscută, pinâ acum, doar prm 
ur^eie traduceri apărute in presa literară si din 
tălmăcirea lui Radu Câmeci din poena tui 
S reck o Kosovei despre care atrăgea atenua 
A E. Baconski pnn Panorama poeziei aaixer- 
saâe eMtemporaae din 1972.

% canbtd- ALMANAHUL LUCEAFĂRUL- 1985

Luceafărul
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Revistă editată de
UNIUNEA SCRIITORILOR 

din REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

Petra Cârau reahxeazi in această antologie o 
apropiere Iurnirelâ, Ac~.vâ, ascendentă a citi- 
Umtuua reman de mesajul poeziei slovene con- 
:«3;x:-rar< împlinind după o opinie a lui Ni- 
ciuta Stănesru — îbosiut toate condițiile unei 

temerare ambiții-. Sint prezentați iq 
această anulc»Zie poețn sloveni contemporani 
ă*n loc-:*: îvcexffîiste de la Srecko Kosovei, 

ard Kocbek- Joze Udevie, Matej Bor, tre- 
end ia generația de mijloc cu Ivan Minatti, 
Cm; ZJobec, Kvakar. Tone Pavcek, Dane

Gjreg-**r Suni «a. Kajetan Kovic, Veno 
T^.fcr, Franci Z^gjr.-rZrdk. pinâ la generația 
XuUfl tii-ra Makaroțțic. Niko Grafe-

Tjne Kudner, Marko 
Kra-r-.« care nu e

__ M ta
a w". <:«=ictatatcr ai supertailm domeniu 

ai peeiSei ca o atauratie piinâ de afecțiune, 
ia^raota-st in jus: devoțiune neabătută
pestrj udienjJ poeziei cu traducătorul și poe- 
t_. Pet-j Cârdu. Gheorghe Tomozei ni se re
levă si aici ca un editor universal, care glosează 
pe raargiEea literaturii scrisă in limbi de cir- 
cnlape si a destinului marilor poeți din lite- 
ritarâe »ai puțin cunoscute : „tntiinirea cu 
pooăa siovculor e dintru început frapantă. 
VooJe acestea poezu coc-.-'r.g. aria lor ideatică 
se cuciunscrie in rea z ■.ascrtlcr perene euro
pene n — tatat și iarăr — avem a ne plinge 
ta ■m.m.tatnl enc. de tartară in care viază 
Inia ta reste-nsă circslape." O convingătoare 
plctaam pen.u-j descoperirea unor asemenea 
«elor: ar putea fi poeScul lui Edtard Kocbek 

•__ • CML (Ez care reproducem : -Unii di-
rtszaeaeă raede sfinte și zmeii. / broaștele 
ten oase de o oue de ani ai led înaripau. •' ino- 
ra^L pajsaaâe ca două capete si feancșu, / iar 
not i-icr. zică pe cei mai frumoc animal. / s-a

Octav Păun

ditura științifică și enciclopedică 
epreună cu Les Betles lettres din 

au tipărit de curînd o traducere
■*ză a excepționalei lucrări publicate în 

1981 de Marius Sala și Ioana Vintilă-Rădulescu, 
Limbile lumii. Mică enciclopedie. In fapt aveam 
de-a face cu o versiune substanțial îmbunătățită, 
recenzînd nouă sute nouăzeci și șase de limbi in 
plus față de cele două mii o sută șaptezeci și 
unu din ediția românească, ajungînd deci 
la articole privind trei mii o sută șaizeci șl 
șapte de limbi, din cele aproximativ opt mii de 
idiomuri presupuse a fi vorbite pe pămînt. Pen
tru un împătimit al graiurilor, consultarea unei 
asemenea cărți este o adevărată sărbătoare, mai 
ales după ce a verificat, cel puțin în parte, rlgoa- 

, rea științifică șl maxima utilitate a Informațiilor 
puse la dispoziție de cei doi,autori. Intr-un spa
țiu fatalmente redus, ei reușesc să spună mult, 
să definească trăsăturile vocabularului și ale sis
temului gramatical în limbi destul de îndepărtate 
de tot ceea ce-și poate închipui un cititor neavizat. 
Este o performanță ce trebuie evidențiată în pri
mul rînd, pentru că ea transformă lectura „enci
clopediei" lui Marius Sala și a Ioanei Vintilă-Rădu- 
lescu într-o lectură ce depășește pura noastră avi
ditate de informații, într-o ,,plăcere*4 a
minții, dacă putem spune așa, care se vede
confruntată cu economia draconică a mi|loa- 
celor și cu nevoia de preciziune a gîndlrii moderne, 
Dificultățile par să fi fost depășite cu succei, tji 
datorăm acum celor doi autori o lucrare unică 
în felul ei. cum nu știm să mai fie alta în lume. 
Să ne grăbim a spune că „mica enciclopedie" de 
la „Editura științifică" și Les Belles lettres" tre
buie adăugată celorlalte cărți publicate de Marius 
Sala în Europa șl în cele două Americl. pentru 
a înțelege importanța contribuției științifice a 
lingvistului român, rolul său proeminent în con
textul mondial al acestui tip de preocupări.

Am citit cu atenție o serie de artico-le privind 
unele limbi care m-au interesat în cursul anilor, 
îndeosebi limbile vechi, șl am visat pe marginea 
altora, pe care le auzisem în diverse împrejurări. 
M-a intrigat caracterul oarecum sumar al conside
rațiilor privind greaca veche, aproape inexplicabil, 
chiar dacă spațiul acordat acestei limbi este destul 
de mare. Accentul a căzut pe utilele lnfirmații 
privind alfabetul care a avut, desigur, un rol im
portant în Europa și în Orientul anterior. Probabil 
că autorii au presupus că oricine are Ia îndemînă 
sursele privind limba propriu-zisă. Puține, deși 
foarte utile și limpezi, sint și caracterizările pri
vind egipteana și diversele scrieri în care a fost 
păstrată. în domeniul limbilor semite găsim arti
cole substanțiale și fără erori notabile (translite- 
rarea unor forme ebraice este nesigură : de ce se 
eerie, de pildă, talmidxa în loc de talmidha sau 
talmidcha, cum ar fi mai firesc ? Probabil că 
este vorba de o influență spaniolă, datorată sur
selor folosite de cei doi autori !). Extrem de utile 
și destul de exacte sînt considerațiile privind 
limba arabă și aramaica (aici trebuie, poate, discu
tat mai mult alfabetul șl influențele sale !). Sur
priza mare a fost să găsesc un articol consacrat 
limbii tlgrina, un idiom semit din Erytreea, despre 
care nu știam aproape nimic, decît că ar fi oare
cum înrudită cu vechea limbă ghezl (etiopiana 
clasică). Formele citate de Marius Sala și ioana 
Vintilă-Rădulescu sînt pur semite, atît din punctul 
de vedere al rădăcinii cuvintelor, cît și a tipului 
de flexiune. Cît privește alte limbi, cum ar fi 
cea akkadiană, mi s-a părut de asemenea că in
formațiile datează, chiar dacă noi înșine am lu
crat numai cu o gramatică ce este considerată în
deobște a fi prea veche (F. Delitsch. Assyvische 
Grammatik, 1889). Un frumos comentariu am găsit 
în legătură cu limba elamită, foarte bogat, cu 
totul excepțional, dacă avem în vedere puțina cu
noaștere a acestei limbi, care nu este nici semită 
și nici 1ndo-europeană. N-am înțeles apoi de ce 
nu se discută particularitățile limbii samaritene, 
pomenită doar ca un dialect aramaic, deși cei mai 
mulți autori o consideră o limbă de sine stătă
toare. Revenind în Europa, am regretat caracterul 
sumar al considerațiilor privind slava veche, atît 
de bogată și de importantă pentru noi, mai ales 
în prelungirile slavone. Stăruind în ultima vreme 
pe .Manualul și textele reproduse de Valliant, am 
redescoperit o limbă de mare bogăție, cu 
tie spirituală imposibil de neglijat în 
nostru.

Dar ce lectură oferă această carte cînd 
!e articolele referitoare la Limbile al‘.aice 
nene sau, să rtrnm. cele africane de vest, 
nu le cunoaștem deloc ! Am citit despre dialectul 
„akan“ și mi-am amintit de poeziile prietenului 
meu Joseph Abruquah, romancierul ghanez de 
limbă engleză, care scrie versuri numai în limba 
tribului său. ritmată putemie, avînd parcă rezo
nanțe de tam-um. bacă nu mă înșel, folosește 
dialectul „akwapem" și-și ortografiază numele 
limbii în alt fel ! „accan". Enciclopedia realizată 
de Marius Sala și Ioana Vintilă-Rădulescu șl tra
dusă In limba franceză de către Rodica Vintilă 
poate fi un prilej de mare bucurie pentru toți cei 
care trăiesc întru cuvînt.

Paris 
fran-

o fune- 
spațiul

plonjezi 
șt sipe- 
pe care

Aurel-Dragoș Munteanu

Paul Tudor : „Stejarul

SPORT Bucla Ciulești Orhideei...

*
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este eea ami frumoasă ieșire de pe 
Podul Graei. Piua duminica trecu
tă. noile generații de gărari o im- 
podobiseiă ra amari de triumf, pie

tre zăpăcite-a splendori, clăi de zăpadă ți cu 
orbi plini de rotiri rinitnd dragostea, pomeniți 
numai ia brumele ca iad pe podgorii. Iar la ca
pătul ei. băieții lui A'ictor Stăneulescn erau in- 
timpiaati ca pieeăriaai și umiliatâ : căleați cu 
încredere pe trupurile noastre. Beatitodo Ves- 
tra. Magul ludo Vestra. Majesus Vestra. învine
țiți-oe spinările, dumicați-ne vertebrele, dar 
airuMTi-i «â p-aia ce rar să vă amintească de 
caaraele diviziei B. Iasă dia clipa rind Poli Ti
mișoara. urăioeii siujiLă de Dumitra (ți doar 
aci l-am crescut ți l-am tăcut om3 i-a schim
bat pe Manea ți toata grapa ia fazani infante
riști. bacia Orhideei s-z .etaimbat in Poarta 
oilor, penata prin care erau di -i mieii spre alta
rul de jenlă. Zeii GiulesZilor sint falși, tar dacă 
antrenorii Măncwlesca i Krauss nu se vor adu
na dia mibnirea si spaima ce i-a cuprins după 
revărsarea riului Beci și vor incerta in ronti- 
*-are să dreagă finetul crucii, adică planta nu
mită taratac. rom aHage iar să scoatem iepurii 
la rotoare de varză ți caprele pe gheață. Să nu 
>c dăm terni ernelei ți misiei si să credem in 
Ileana noastră de fooănțioe vișinie, l om schim
ba maeazaL veți redea, și-i rom trimite pe alții 
intre fălcile lapeloi. căzi sini in stină ei și mai 
jnmnlile ți zei mai știrba decât noi.

Viu marile loalniri cu OlympiakM Pireu și 
Girondine Barde iar Si simt enm mă cuprinde 
patima f ața rar anului de-a imparii otravă. Dar 
dinspre Cra«.Ta bate vint amar, eu crengile ră
vășite. Am văzut eu toții cum Universitatea s-a 
curățat, la Tirgn Mureș, de lăstarii ei de ame- 
tisL Niciodată nu i-atn intilnit pe Cămătarii și 
compania joeiad atit de prost. Parcă făcuseră

jurămint sâ dea în brînci, călcînd pe moletierele 
desfăcute. Trag cu ochiul îndărăt, prlntr-o 
spărtura a timpului și văd că, în afară de Lung, 
aproape nieiunul dintre craioveni nu mal sea
mănă cu băieții care jefuiau culori din tapise
riile Europei ca să le împletească iscusit: în 
scoarțele oltenești. I*e vreme de urs cu laba 
ruptă nu e bine să șuiere șarpele, chiar dacă-i 
ăla din temelia casei. Să așteptăm ziua de 
miercuri și să tragem nădejde că se va trezi din 
ierburi, ca să bea aburi de smirnă, trandafirul 
pe care mi-a fost drag sări ciut.

Pindesc intilnirea Dinamo — Girondins Bor
deaux. tot așa cum pindea nea lancu Caragiale 
moștenirea Momuloaieî. Intr-un ziar francez, 
inaintea meciului tur. apărea o fotografie înfă- 
ii'indu-l pe Țigana c-o vioară sub falcă (se pu
tea altfel!?), dimpreună cu alți trei coechipieri, 
si dedesubt explicația : Țigana și colegii exer
sează dansul cu care să-i sfîrșească pe ro
mâni. Pinâ ta urmă s-a dovedit că cei patru au 
ureche muzicală proastă. Vreau ca, miercuri, 
Augustin, Țălnar, Orac, Suciu etc, aflați acum în 
pădurile de brad ale Brașovului, să-1 învețe pe 
Țigana geamparalele și pe prietenii săi sirba în 
căruță. Acești cocoși plini de îngîmfare merită 
să afle că și la porțile Orientului funcționează 
rotisoarele.

Mi-ar cădea bine'pe buza cramei s-o văd pe 
Universitatea Craiova întoreîndu-se acasă 
două capiteluri ionice, (în nici-un caz și 
groapa oracolului de la Delphi), pentru 
împodobi culele și m-ar unge pe buze (dați-mi 
voie să iau din solniță un bob de mărgăritar ca 
să-mi aprind o frunză de iederă) untdelemnul 
alunecării lui Girondins Bordeaux în albia vor
belor goale. Asta, fiindcă nu-mi plac niciodată 
ieșirile prin Poarta oilor, ci dansul bucuriei pe 
bucla Orhideei.

cu 
cu 

a-și
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