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tara prț(«:. j-se 
.să i-»cTwS-» un an, 
tara _ idu-se 
să :: r.pine un 

nou an și prw.otindeni, in cu
prinderea s economică și 
socială, pulsul viu și pu
ternic al h<‘„.irilor marelui 
forum comunist, cel de al 
XIII-lea Congres al partidu
lui, garanția mersului său 
ascendent, a ridicării sale pe 
noi trepte de progres și civi
lizație, acesta este sensul, 
unul dintre sensurile de fond 
ale momentului politic ac
tual, acesta este simbolul, 
unul dintre simbolurile prin 
care ne exprimăm la altitu
dinea neîncetatei noastre de
veniri. Marea Adunare Na
țională a dat puteri de lege 
planului și bugetului pe anul 
viitor, documente care, in 
registrul lor economic .Ți so
cial, dețin și o certă și iffcon- 
fundabilă motivare politică, 
un țel mereu călăuzitor, o 
constanță de spirit care este 
aceea a dezvoltării și in con
secință a conducerii acestui 
întreg și vast proces, revo
luționar prin însăsi forța și 
natura substanțializării sale. 
Se abordează astfel ca lege 
viitorul apropiat și un prim 
sentiment care se degajă este 
acela al racordării Întregii 
țări, a întregii națiuni la noi 
capacități și noi resurse ma
teriale și spirituale, intr-o în
cordare de 'efort și voință 
prin care se succed imagi
nile propriei noastre contem
poraneități, ale propriei noas
tre condiții.

Prin puterea lor de lege, 
planul și bugetul care au 
fost adoptate, dezbătute și 
aprobate mai înainte în co
lectivele de oameni ai mun
cii, pe ramuri și sectoare de 
activitate, indică anul urmă
tor ca unul dintre anii cei 
mai complecși din întreaga 
perioadă a cincinalului in 
curs. Prin prevederile lor, 
ele au și un rol de bilanț, se 
întemeiază pe tot ceea ce 
s-a înfăptuit pînă acum dar 
și pe tot ceea ce trebuie gin- 
dit' și făcut în continuare 
pentru ca la finele acestei 
perioade să se poată privi 
mai departe și să se poată ♦ 
aborda, de pe poziții sigure, 
înfăptuirea hotărîrilor ce1 ui 
de al XIII-lea Congres. Au 
un rol de bilanț și în același 
timp prospectiv, țin de acel 
optim și necesar coeficient 
de siguranță pe care-1 luăm 
ori de qite ori ne punem pro
blema dezvoltării și a solu
țiilor acesteia, conform pro
priilor noastre cerințe și po
sibilități. Astfel, la un volum 
de investiții de peste 300 
miliarde lei. ultimul an al 
cincinalului în curs urmează 
să devină anul cu cea mai 
mare producție industrială, 
cu creșteri importante față 
de 1984 la toți indicatorii. 
Aceasta are o strînsâ legă^ 
tură cu calitatea muncii și 
vieții, cu nivelul de trai în 
sfera căruia se cuprind toate 
demersurile noastre de na
tură economică și socială, 
implicit acelea care privesc 
creația, fenomenul cultural- 
artistic și științific contempo
ran, implicarea tot mai ac
centuată a științei și tehnicii, 
a cercetării și ingineriei teh
nologice în producerea nou
lui și pe această cale în ri
dicarea întregii economii, a 
muncii și vieții întregii so
cietăți la cote și reliefuri 
valorice noi, lp nivelul unei 
calități superioare în toate 
domeniile, și sectoarele de 
activitate.

O lectură politică a acestor 
documente care dau configu
rația de fond în plan eco
nomic și social a anului 
viitor reliefează mobilurile 
care stau la baza unui de
mers esențial și colectiv și, 
mai înainte de toate, propu
ne clar și explicit o conști
ință a scopurilor, a mijloa
celor ca și a soluțiilor. Pe 
cit de complex, pe cit de vo
luminos in latura sa econo
mică și socială, pe atit de 
dinamic și necesar apare a- 
cest an din .perspectiva în
tregului program adoptat de 
Congresul al XIII-lea al 
partidului pentru cincinalul 
1986—1990. De la dezvoltarea 
extensivă la dezvoltarea in
tensivă este sensul plenar și 
generic al unui prezent ce se 
manifestă in toate implica
țiile sale și pe lungimea de 
undă a unui timp in perma
nență înnoitor. Resimțim in 
aeeasta pecetea gîndirii și 
acțiunii secretarului general

al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, resim
țim clarviziunea și continui
tatea demersurilor sale pen
tru ca prin tot ceea ce facem 
să înălțăm pe noi trepte 
România șl » ne implinim 
destinul socialist.

Un nou capitol in 
cronica relațiilor 
romăno-bulgare, un 
nou argument, o 

r.ouă pagină care consfin
țește bunele și multiplele le- 
fSturi dintre cele două țări 
și popoare vecine și prietene 
— vizita in țara noastră, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a tova
rășului Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bul
garia. Acest nou dialog la 
nivel înalt — formulă viu 
statornicită in practica ulti
milor douăzeci de ani — con
feră o incontestabilă valoare 
principiilor și normelor care 
caracterizează raporturile 
frățești-dintre partide și sta
te și dă un impuls hotăritor 
consolidării și dezvoltării a- 
cestora pe multiple planuri. 
In interes reciproc. Convor
birile oficiale, documentele șl 
înțelegerile asupra cărora 
s-a convenit probează o sta
tornică și vie prietenie, cu 
întemeieri istorice atit în 
trecut cit mai ales in pre
zentul socialist, in opera de 
edificare a noii societăți. Vi
zita oficială pe care o faceți 
in România, sublinia in toas
tul său tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne dă prilejul 
să continuăm tradiționalele 
noastre intilniri și convorbiri 
care au conferit, de fiecare 
dată, noi impulsuri bunelor 
relații de prietenie și cola
borare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre. 
Sint încredințat, aprecia mai 
departe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom găsi îm
preună noi posibilități de a 
intensifica și mai mult cola
borarea și conlucrarea tovă
rășească și considerăm că 
trebuie să facem, și in con
tinuare, totul pentru ca ni
velul acestor relații să creas
că necontenit, să se afirme, 
din toate punctele de vedere, 
ca un exemplu de raporturi 
intre state socialiste vecine 
și prietene.

Atmosfera de caldă pri
etenie, de stimă și ințelegere 
care caracterizează asemenea 
momente consacră formule și 
modalități de conlucrare in 
virtutea unor scopuri înalte 
și durabile. Există — spune 
tovarășul Todor Jivkov, pre
mise favorabile pentru aceas
ta ; o bună vecinătate, tra
diții îndelungate de prietenie 
și relații spirituale, comple
tarea reciprocă a economiilor 
noastre naționale, cuceriri 
incontestabile in viața mate
rială și spirituală. Binein- 
țeles, decisivă este calea 
noastră comună de edificare 
socialistă ; decisive sint idei
le și țelurile noastre mărețe.

Preocupindu-se de conti
nua amplificare a relațiilor 
bilaterale, a colaborării pe 
multiple planuri, cei doi con
ducători au trecut in revistă 
probleme ale vieții interna
ționale, scoțind îp evidență 
necesitatea unei abordări 
noi, realiste a tuturor aces
tora, exprimîndu-și convin
gerea că ăcționînd unite, 
conlucrind tot mai strîns, 
popoarele, forțele înaintate — 
■ji rîndul cărora țările socia
liste au un rol de seamă — 
pot opri cursul periculos al 
evenimentelor spre încor
dare și război, pot asigura 
triumful politicii de dezar
mare, de destindere, de in
dependență, de colaborare și 
pace. Este aceasta expresia 
fidelă a unei stări de spirit 
și a unui mod concret, res
ponsabil de a privi lumea și 
de a lucra pentru condiția 
umanității. Cronica atit de 
bogată a bunelor noastre re
lații de înțelegere și bună 
vecinătate a primit prin a- 
cest nou dialog argumente 
deschizătoare de noi căi, sub 
semnul sentimentelor celor 
mai trainice.

Luceafărul

Secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia, definind rezul
tatele vizitei oficiale de prietenie întreprinsă în țara noastră de către tovarășul Todor 
Jivkov : „Convorbirile pe care le-am purtat împreună in aceste zile constituie o 
nouă și puternică expresie a tradiționalelor raporturi de prietenie și-colaborare din
tre popoarele român și bulgar, dintre țările și partidele noastre, o ilustrare a dorinței 
și voinței comune de a le ridica la un nivel și mai înalt, în folosul reciproc, al construc
ției noii orînduiri în România și Bulgaria, al cauzei generale a socialismului și păcii“.

CÎNTEC viețuindu-i drumu-n drumuri, 
dindu-i morții cale grea.

Cel care-și iubește țara 
mire mi-e dintotdeauna 
și-i fac ziua numai soare 
și-i răresc noaptea cu luna.

Celui ce-și iubește (ara 
mi-1 fac drag, mi-1 fac de soartă 
ii fac ochii numai stele 
veșnicind pe sub o poartă.

Celui ce-și slăvește țara, 
ii stau munte lingă el 
veghind gindul sa nu-i cadă 
de pe creștetul acel.

Celui ce-și slăvește țara 
ii fac gura veac de rai 
și mi-1 fac asemenea 
și-i dau peste vremuri grai.

Celui ce-și iubește (ara 
îi stau mare lingă dînsul, 
ca-ntr-un leagăn ii țin cerul 
ca pe țărmuri ii spăl plinsul.

Celui ce-și iubește țara 
ii scot inima-n lumină 
și-i fur steaua de pe ceruri 
să-i fie nuntirea lină.

Celui ce-și slăvește țara 
ii sint iarbă-alăturea Valeria Deleanu

CREAȚIE 
$1 ANGAJARE

Socializarea
adevărului

ÎN ACEST NUMĂR

GENERAȚIA LUPTEI 
CU INERȚIA

i edificarea socialismului — proces de 
anvergură istorică, proces complex 
și de durată, operă de creație colec
tivă conștientă, prin care masele 

largi populare dau întreaga măsură a capaci
tății și propensiunii lor de a transforma lumea 
in conformitate cu un generos proiect uma
nist, cu năzuințele și idealurile lor cele mai 
nobile — presupune deopotrivă restructurarea 
din temelii a împrejurărilor vieții materiale a 
oamenilor și redimensionarea, primenirea uni
versului lor spiritual. Revoluția socialistă pro- 
pulsind omul ca ființă generică, individuală șl 
colectivă pe traiectul dezalienării ii oferă 
acestuia șansa decisivă de a-și apropia în 
mod real esența sa umană. In această perspec
tivă a întemeia o nouă cultură, o nouă spiri
tualitate nu înseamnă numai, așa cum remarca 
unul dintre cei mai mari ginditori marxiști ai 
secolului nostru, a face descoperiri „origi
nale" pe cont propriu, a accede la noi adevă
ruri, ci mai ales, în primul rind, a răspindi în 
mod critic adevărurile descoperite, contribuind 
în mod deliberat, activ la .„socializarea" aces
tora, astfel incit ele să devină baza unor : ac
țiuni vitale, elemente de coordonare și de or
dine intelectuală și morală.

Conștiința autentic revoluționară se delimi
tează astfel în chip necesar și radical de tot 
ceea ce este încremenit și osificat in lumea 
spiritului, exercitînd din punct de vedere in
telectual o binefăcătoare inriurire asupra prac
ticilor teoretice, asupra praxisului propriu zis. 
Conștiința revoluționară se află însă, nu mal 
puțin, în mod necesar, în inconciliabi! conflict 
cu inerția și certitudinile confortabile ale con
științei comune. Ale acelei conștiințe comune 
căreia gîndirea dialectică îi apare cel mai ade
sea ca un iminent 
răstoarne certitudinile

• Poeme de • Mircea Micu 
și • Marius Robescu1 •
Eroii cărților nescrise 

"Dăbulenii in decembrie*

Cenaclul 
■“Numele poetului*

•
Munții imbrăcați cu oameni... 

proză de Petru Vintilă
•

Poeți din cenaclul
•“Dacia Feniks

NICHITIANA

Continuare

pericol, în stare să-i 
pe cît de comode pe atît

Mihai Milca
in pag. a 8-a

Necesitatea implicării
nimic altceva nu e mai actual, astazi, 

âecit necesitatea implicării in miezul 
fierbinte al clipei. în șuvoiul tumultos 
al prezentului. în 

poporului. Asta nu înseamnă, 
tizare, participarea prin scris 
zi a oamenilor neavind nimic 
mizarea. Ea duce, dimpotrivă, la o deplină rea
lizare a năzuințelor proprii, la o deplină și ne
visată înflorire a potentelor fiecărei persona
lități. Exemple celebre din trecutul glorios al 
literaturii noastre îndreptățesc cu prisosință 
aceste afirmații. Fiindcă ’ întotdeauna scriitorii 
români, cei mari în primul rînd, au fost alături 
de popor, i-au cunoscut durerile și bucuriile, 
i-au retrăit năzuințele, unii dintre ei cheltuin- 
du-se cu tot ce aveau mai bun in această dă
ruire esențială. necunoscînd altă bucurie în 
afară de slujirea, pînă la capăt, a poporului 
care îi vădise, nevroind să cunoască altă satis-

însuși destinul 
bineînțeles, apla- 
la viața de zi cu 
comun cu unifor-

facție. nemaiavînd vreme să se gîndească la 
ranguri și la beneficii, cunoscînd; astfel liberta
tea interioară cea mai deplină și mai curată. 
Asta nu înseamnă, desigur, că au trăit într-o 
încordare permanentă și că au vorbit toată ziua, 
se potrivea, nu se potrivea, de nație și de tară, 
înseamnă doar că au creat în acest sens, in 
sensul năzuințelor celor mai profunde ale 
poporului, iubirea lor fiind, cel mal adesea, con
ținută, ea îmbrăcind nu o dată haina simplă și 
strălucitoare a faptelor. Ei nu s-au sfiit, la o 
adică, să vorbească deschis despre dragostea și 
devotamentul pe care Ie nutreau față de neam, 
declarațiile acestea ale lor stînd totdeauna ..în 
umbra faptelor", necunoscînd niciodată zornă- 
iala și forfoteala demagogiei patriotarde, niei

Ion Lăncrănjan
Continuare în pag. a 8-ă

Conștiința unei epoci, 
adevărul unei epoci «o

n materie de progres, totul pornește 
Ide la factorul politic. Aspecte aparent 

minore din structura acestuia, odată 
transpuse la scara majoră a realităților 

social-economiceî capătă proporții fenomenale. 
Noi nu am avut pînă acum două decenii o stra
tegie a dezvoltării globale și, dacă ștăm să ne 
gindim bine, nici nu puteam avea. Astfel, chiar 
epocile de relativă înflorire au suferit de păca
tul fragmentarismului. Instinctul sigur de 
autoconservare al românilor a găsit însă, 
în funcție' de condițiile IStbTîfee, cele ’ mar * 
bune forme de a salva identitatea națională 
în ansamblul ei : dubă retragerea de 1 000 de 
ani într-o viață de tip organic (așa-numitul 
„boicot al istoriei", după spusele lui Lucian 
Blaga) asistăm Ia o perioadă de circa 800 de ani 
de cooperare cu istoria in direcția făuririi și 
salvării vieții statale. Este cunoscut faptul că 
românii au fost singurul popor din această zonă 
frămîntată a lumii care a reușit să iși mențină 
existența de stat — ceea ce, din punct de vedere

REPERE LITERARE CONTEMPORANE

tactic și strategic, a avut o însemnătate excep
țională in săvirșirea treptată a idealurilor na
ționale. Din păcate, vorba lui Nicolae Iorga, am 
fost nevoiți să construim în locuri ferite, pitit, 
la munte, atit din cauza lipsei de pace și de 
posibilități, cit și din dorința de a nu-i irita 
peste măsură, prin fast și armonie, pe agresorii 
care aveau la acea oră a umanității o cultură 
net inferioară. In acest sens, voi aduce numai 
două exemple : pe de o parte, palatele și .basili- 
cile supradotate ale cetății lui Constantin cel 
Mare, menite să-F umilească și să-t țină la res
pect pe migratori, au atras în final furia pose
sivă a ocupanților de la 1453, iar pe de altă 
parte, după exact 230 de ani, în vremea asediu
lui Vienei, aceiași agresori erau enervați la 
culme de magnificența catedralei Sf. Ștefan, pe 
care au bombardat-o de la distanță. Iată numai

Corneliu Vadim Tudor
Continuare in pag. a 9-a

POEZIE
pe care îl încheiem nu a fost pen- 
poezia tinerilor un an de excepție, 
apărut însă unele caracteristici pe 

caie Irebuie să le subliniem, ele anun- 
țind modificări de perspectivă in planul liricii. 
Analizindu-se producția poetică din ultima pe
rioadă se poate constata o deviere sensibilă de 
la direcția rigidă autoimpusă' de „generația ’80". 
Este semnul ieșirii din pubertatea agitată care, 
acum 2—3 ani. cultiva cu ostentație experimen
tul lingvistic mai mult sau mai puțin necesar 
evoluției liricii. Scutit de conflicte estetice ra
dicale, anul poetic 1984 este .semnificativ pentru 
procesul de îmblinzîre a clamatului liric și a se
dimentării experiențelor. Intrată 
contemplației, poezia tinerilor 
mare, după furtună. Relaxarea 
pentru că de fapt metamorfozele 
producă in adincime, bineînțeles fără „șocurile 
acustice" de la început. E inutil să repetăm că 
spectaculozitatea riscantă cu care a debutat ico
noclast „generația ’80“ s-a datorat unui număr 
relativ mic de „insurgenți" și nicidecum majo
rității tinerilor care scriau sau debutau in pe
rioada respectivă. Refluxul spiritului războinic 
nu înseamnă și refluxul poeziei. Impresia de 
fond este că, in momentul de față, se scrie o 
lirică mai sentimentală, debarasată de orgoliile 
cerrarale și „revendicative" cu care încerca să 
epateze inițial. Poezia tinerilor în ulțima perioa
dă, se dezvoltă pe tensiunea dihotomiei natura- 
cultură nu prin scindarea ci prin concilierea 
termenilor. Asistăm, in momentul de față, la 
cultivarea unei lirici de meditație care încearcă 
tot mai mult să evite punctele de conflict dezar- 
monic (asta și ca replică la tendința anilor pre
cedent). Tocmai în această căutare a echilibru
lui ideo-afectiv constă specificul perioadei lirice 
spre care ne îndreptăm. Expresivitatea convul
sivă declanșată de o direcție a poeziei tinerilor 
la începutul anilor ’80, prin experimente osten
tative, a avut se pare dqar rolul de a releva 
termenii disjuncți ai sensibilității actuale. Poe
tica sciziunii, a discrepanței ontologice pare a

îritr-o zonă a 
pare acum o 
este aparentă 
continuă să se

entru mine, Niehtța n-a murit ! * 
în. o mie. nouă sute opt'zeci și unu, ' 

Nichita a ascultat aceste ginduri.
Da, să vorbim mereu cinstit despre 

Nichita. Unii au spus că este un mit fals. Se 
poate. Se poate numai dacă, conjugată cu jugul 
ideii, falsitatea se poate percepe de cei care 
aud doar lătratul clinilor Intr-o frunză de toam
nă. Pădurile primesc și tristețea mistreților, dar 
refuză tîrziul vînturilor strecurate ale unor ano
timpuri pierdute de mult.

Nichita Stănescu are marea îndrăzneală să fie 
un stejar imens și bine crepusculat într-o pă
dure de Bărăgan unde, de fapt, este singular. 
Solitarul din el, vulcan totdeauna în erupție, iși 
aruncă blindețea lăstarelor care răsar la miez 
de noapte și. înfloresc, în noaptea de Anul Nou 
în erupția ideilor. Mergeți în cimpie și adunați 
în noaptea aceea o singură scamă și cu ea îm
podobiți-vă mintea!

Nichita nu e om ci este o pasăre, pasăre vor
bitoare și cind vulturii îi ciupesc penele, picură

din ele elegii. Elegiile lui, unsprezece la număr, 
nu sint coruri de înger înverziți în parcul lite
raturii române. Ele depășesc cu o lacrimă în
tinderea și pe întinderea lui s-au adăpostit prea 
mulți pricăjiți! Pentru asta astronomii nu înțeleg 
de ce Soarele, arbitrând orbește o cămăruță din 
Calea Lactee unde s-a adăpostit bunul simț, nu 
îl găsește in noaptea de Bună Vestire pe cel 
care vine în straie de rouă. Sărut pragul cerbu
lui pe care s-a așezat Nichita să gindească la 
nopțile albe și la zilele negre.

După Marea Plecare, Nichita nu a mai ascultat 
și celelalte ginduri...

Mie nu mi-a mai rămas decît să îi torn o 
lacrimă în călimara lui plină cu cerneală pentru 
încă cîteva sute de ani.

Nichita nu se putea naște decît într-un an 
istorie, revoluționar precum a revoluționat el

Ion Petrache
Continuare in pag. a 6-a

fi actualmente în declin, fiind înlocuită eu ati
tudinea reflexivă. Asistăm totodată la un feno
men de romantizare a viziunii, de sentimentali
zase a expresiei. Bineînțeles procesul este la 
început și va fi de durată. Parcurgind volumele 
ultimului an, intilnim mult mai rar decît înain
te fragmentarismul delirant și angoasa comu
nicării în favoarea unei generozități expresive 
care aureolează moral demersul liric. Observăm 
că afectivitatea și candoarea (re)pătrund în in- 
terstițiile 
Această

poemelor transfigurînd pozitiv realul, 
discretă cotitură spre neoromantism

Alexandru Horia
Continuare în pag. a 6-a

TINAR iN AGORA

Tulnice
de sticlă

1-am privit. Și atunci, concentrat 
asupra rosturilor lor, asupra muncii 
oarecum ciudate, mi s-a părut ,că țe
vile acelea lungi, la capătul cărora 

creșteau, in permanență, volume de sticlă, sint 
niște tuinicq. Toată încrîncenarea lor, de suflă
tori, avea parcă ceva copilăresc în ea. Efortul 
îi făcea să roșească-n obraji ca fetele mari in 
ajunul pețitului. Și totul ar fi putut semăna, 
acolo în fața cuptoarelor în care se zbăteau 
parcă peștii unui rîu fierbinte de sticlă, cu o 
strigare de bucurie peste dealuri, cu tulnicele 
acelea simbolice, sclipitoare, rotitoare. ,

Și de fapt asta și este,’ O strigare anume a 
sticlarilor bistrițeni către sufletul și ochii noș
tri, dar și spre cel al întregii1 lumi: O strigare 
anume care capătă, in fiecare minut, forma 
unui potir transparent, de sticlă sau de cristal. 
Dacă întreaga producție a celor zece ani de 
cind ființează întreprinderea, ar fi putut fi 
strinsă, pentru o clipă, s-ar fi putut alcătui o 
piramidă uriașă. Spre deosebire însă de vechile 
și monumentalele construcții legate prin su
doarea aurită a sutelor de anonimi, întreprin
derea de sticlă din Bistrița iși are ctitorii săi 
de proaspătă tradiție.

Unii sint deja profesioniști în materie, și cine 
are asemenea oameni știe cam care este va
loarea lor, în aur sau în alt echivalent prețios. 
Cine nu l-ar rivni pe Francisc Schweller, un 
om bătăios și îndrăzneț, stăpînitor de peste 30 
de ani al secretelor acestei meserii. Gravor de 
formație, arta sticlăriei l-a ademenit ca fata 
morgana, și de atunci caută strălucirile perfec
țiunii, A trecut prin ucenicia sticlei, la Mediaș, 
iar cine spune „Vitrometan", folosește o pa
rolă, amintește un simbol, al unei școli munci
torești inegalabile. După aceea a urmat, la 
Turda, o școală tehnică de maiștri. Dar in 1964 
se reîntoarce la Mediaș. Marile iubiri nu se , 
uită. După șase ani insă, a fost numit direc
tor a! întreprinderii de sticlă de Ia Tomești*

Marian Constantinescu
Continuare in pag. a 8-a



Generația luptei cu inerția
Toposul baladesc — rapsodic

An anii tot mai îndepărtatei mele tinereți cena- 
Icliere, la Timișoara, l-am cunoscut pe Mircea Micu.

Venit de la Arad, unde, in afara profesiei de in- 
vățâtor-navetist, exercitată intr-un sat situat un

deva în inima Podgoriei, era, de pe atunci încă, și liderul 
boemei literare a orașului de pe Mureș, Mircea Miau a citit 
un destul de mare număr de poeme la cenaclul revistei 
„Scrisul bănățean" (devenită apoi „Orizont"). In clipa de 
față, oricit m-aș strădui, nu-mi amintesc prea bine „filmul" 
reuniunii cenacliere : ceea ce pot doar să spun ca exactitate 
este faptul ca, in ce mă pn.ește, poemele citita de poetul 
cu înfățișare hirsută, filiform și slăbănog in ultimul grad, 
nu mi-au plăcut aproape deloc ; drept care n-am ezitat să-mi 
exprim, răspicat, pe un ton nepermis de vehement, opinia. 
„Ideea" mea critică viza, in esență, formula tradițio.nalist- 
clasicizantă utilizată de poet. In comparație cu furibunda 
modă moderno-experimentalistă a foarte tinerii „școli de 
poezie" timișorene de la acea dată, poemele in discuți.- re
prezentau, pasămite, un caz demn de supus celei mai necru
țătoare respingeri. In spiritul politicosului și ironicului său 
orgoliu, firește, Mircea Micu nu mi-a replicat in nici u.n fel. 
Lucru de o stranie semnificație, in cele două decenii ce s-au 
scurs de la poznașa intimplare, în pofida nenumăratelor îm
prejurări favorabile, episodul cu pricina s-a bucurat da o 
desăvirșită tăcere din partea amindorura. Incercind acum 
sâ-mi explic totala discreție a poetului, coroborată cu gestul 
consecvent amical de a-mi da de fiecare dată cărțile sala 
însoțite de calde, sincere, dedicații, mă gindesc că o mai 
rafinat-usturătoare „pedeapsă" decit aceasta nici că se putea 
găsi. Dacă, intr-adevăr, situația se prezintă astfel, „pedeap
sa" mi s-a cuvenit și mi se cuvine — cum s-ar zice — cu 
virf și indesat.

Cum se intimplă întotdeauna cu poeții autentici incă din 
anii primei lor tinereți literare, și Mircea Micu știa infinit 
mai bine decit eventualii săi critici spre ce gen de poezie 
să se îndrepte și căruia să-i rămină credincios pentru tot
deauna. Drept urmare, prozatorul analist-fantast de marcă, 
memorialistul afectuos-ironic și parodistul dăruit cu un ine
galabil spirit „mimetic" nu au impietat și nu impietează cu 
nimic asupra operei poetului. Nici mai mult, dar nici mai 
puțin, Mircea Micu are cutezanța de a se înscrie pe traiec
toria lirismului rapsodico-baladesc ardelean. ..Programul" 
său vizează fericitul impact diacronico-sincronic dintre tra
diție și contemporaneitate, poetul situindu-se neabătut in 
inima unuia dintre cele mai strălucite și mai viabile to- 
posuri lirice din câte a edificat poezia romanească. Este, 
desigur, toposul liric ai cărui ctitori sint Andrei Murețanu, 
George Coșbuc, Octavian Goga, Șt. O. Iosif, Aron Cotru și 
Mihai Beniuc. Reducînd la esență faptele, două mi se par 
a fi datele in temeiul cărora Mircea Micu iși „conduce" de
mersul poetic, scrutat în pasionanta lui dinamică asociativ- 
disociativă. Pe de o parte, intră in discuție revelatorul coe
ficient de implicare intim afectivă a unui eu poetic frapant 
prin individualitatea lui, deopotrivă, fenomenală și mitică. 
Pe de altă parte, modul poetic impus de Mircea Micu se 
distinge prin absoluta perfecțiune, pe care aș numi-o cla- 
sicizant-artizanală, a spunerii poetice în integralitatea ei 
prozodică. Simplu spus, din fericita conlucrare a celor două 
daruri (hulite și invidiate la fel de crincen doar de cei — 
vai, atit de mulți ! — care nu le au) rezultă o structură 
poetică al cărei efect (la lectură, dar și la recitare) este in 
primul rind emoționant: „De Iancu mi-este dor acum... / Pă- 
durea-i pulbere și fum / și fiecare frunză s-a / întors în 
veșnicia sa. / / Pădurea-i pulbere de-acum, s-au dus nădejdi 
din veri de fum, / goruni cu frunza tremurind / iși mută 
trunchiul in pămint. H Mai cintă mierla a pustiu / și plinge-n 
sufletul meu viu, / și de atita dor de el / mă fac troiță și

inel. Nu l-ați văzut ieri, către zori, / slind ca o flacără-n 
ninsori ? (Șoapta). O singură remarcă, pe care de altminteri 
o consider fundamentală, aș mai face in cadrul prezentei 
tablete. Anume, mă refer la excepționala disponibilitate a 
poetului in ordinea temelor și a leit-motivelor ce si le apro
prie. Dincolo de cele citeva filoane tematice obsesive (cinta- 
ret „pătimirii noastre" ori neistovitul alean declanșat da 
infinitul der de mamă, spre pildă), poetul dialoghează cu 
sine și cu lumea prin recurs și la alte arhisemne lirice de 
anvergură existențială, cum se inti/nplă in această eminesci- 
ano-nichitiană călărire in nemărginirea-mărginitâ a timpului 
biografic, superbă prin baladismul ei auster și dramatic : „A 
rămas călărețul in scări, / zăpada sclipește fierbinte, / calul, 
privindu-1 duios, / nechează și-l duce-nainte. // Căzut ca un 
fluture beat / el șuieră semne de-oprire, / calul infierbîntat / 
a!eargă-nainte-n neștire. H Intr-un tirziu i-au găsit / sus 
intre piscuri de munte. / Calul in ger răstignit, / el cu o 
stea spartă-n frunte. // Nu se știa dacă-s vii ; / munții do
reau să-i renască. / El se va visa c-a murit, / calul nu știa 
să vorbească" (Legendă mică).

Scriind cu reală plăcere despre poezia lui Mircea Micu, 
Îmi place totodată să cred că gestul de a face mea culpa 
nu este cu totul tardiv.

Nicolae Ciobanu

POEME DE MIRCEA MICU
Balada mică
lancule, Mărirea ta, 
cind treceam la Baia dealul, 
ți-om văzut sub un gorun 
priponit de-o floare - calul.

Iarba scăpăra sub el 
și in ochii mari cit pruna 
și in scările de-oțel 
se juca, nebună, luna.

întrebai atunci o stea 
ce-și ardea departe dorul, 
și o frunză întrebai :
— Unde-i, soro, Găișorul 1

Codrul tot vui din poale 
un răspuns ca doina dulce :
- la, s-o dus in jos pe «ale 
sub un carpen, să se culce—

Era seară, calul blind, 
învelit in neguri sure, 
sta-nșeuat si aștepta 
nechezind către pădure.

Ascuns în pasăre
Eram in pasăre ascuns 
uns cu nesomn, de noapte uns 
și in lumina di~fană 
prindeam meet cite o pană. 
Ele cădeau in leneș dans 
purtindu-și jertfa in balans 
și-mi era frig și tot mai gol 
stăteam pe un pustiu atol 
departe, poate lingă mare, 
lingă un țărm albit de sare. 
A inceput să ningă lin 
și m-a acoperit puțin 
zăpada ca o mingiiere 
căzind din două emisfere.
Eram in pasăre ascuns 
uns cu nesomn, de rouă uns 
și-am inceput incet să pling 
din ochiul drept, din ochiul sting.

Ce le pasă lor de poeți ?
Ce le pasă lor de poeți î 
Stau și mestecă pui cu mujdei, 
Sint tineri, frumoși și atleți 
și înconjurați de femei.

Respiră curat. Aburul gurii lor 
umple deodată cabana.
li privesc fascinat închipuind 
din scobitori, pe furiș, ykebana.

Ce le pasă lor de poeți ? 
Au comandat de mincare. 
Cineva, tresărind, prin nămeți 
spre lume iși taie cărare.

Și totuși, ascultă mincind 
cum singur, un țurțur, iși sapă 
din streșini ascunse vibrind 
iluzii rotunde de apă.

Ce le pasă lor de poeți ? 
Sint tineri și n-au ce importe. 
Skiuri sprijinite-n pereți, 
drumul, nins și departe...

Și totuși, ascultă cum cad 
prin aerul alb, nevăzut, 
minuscule conuri de brad 
rămase din anul trecut—

«
Cîntec pentru Horea
Mâ-nchin la trupul tău infrint, 
martirizat, demult, pe roată, 
strămoș de singe dinspre tată, 
nădejdea mea neîntinată, 
închis cu sila in mormint

Iobag din Apuseni, sărac, 
român trăind pentru români, 
ai dus speranța noastră-n miini 
și lacrimile din fintni, 
moț demn și mindru din Albac.

Se zice că mai treci și-acum 
prin Apuseni, din loc in loc, 
se vede inima-ți de foc 
sub zdrențuitul tău cojoc 
in faina nopților de fum.

Slăvite om și crai sărac, 
încoronat de moli, pe veci, 
prin noaptea neamului să treci 
bătătorind străvechi poteci 
ocum, mereu și-n veac de veac I

Șoapta
De Iancu mi-este dor ocum... 
Pădurea-i pulbere și fum 
și fiecare frunză s-a 
întors in veșnicia sa.

Pâdurea-i pulbere de-acum, 
s-au dus nădejdi din veri de fum, 
goruni cu frunza tremurind 
iși mută trunchiul in păminL

Mai cintă mierla o pustiu 
și plinge-n sufletul meu viu, 
și de otita dor de el 
mă fac boită și «veL

Nu l-aț» văr uț mri, către zori, 
stând co • flocoră-n ninsori f

Dar nu-i nimeni
Sade mama și veghează 
pe un scaun, lingă foc. 
Și oftmd, rememorează 
viața ei fără noroc.

Cum se mai scrumirâ anii, 
zilele cum s-au mai dus, 
insoțind in golul zării 
zborul benelor pe sus.

Stele strălucesc departe 
tremurind pe bolta vastă. 
Prins de grea singurătate 
bate vișinu-n fereasțrâ.

Se ridică iute mama 
și deschide ușa larg 
Dar nu-i nimeni. In fintină 
pică stele și se sparg.

Legendă mică
A rămas călărețul in scări, 
zăpada sclipește fierbinte, 
calul, privindu-l duios, 
nechează și-l duce-nainte.

Căzut ca un fluture beat 
el șuieră semne de-oprire, 
calul infierbintat 
aleargă-nainte-n neștire.

Intr-un tirziu i-au găsit 
sus intre piscuri de munte. 
Calul in ger răstignit, 
el cu o stea sportâ-n frunte.

Nu se știa dacâ-s vii ; 
munții doreau să-i renască. 
El se visa c-a murit, 
calul nu știa să vorbească.

Așteptare
A cules mama dovlecii 
morcovii i-a ingropat. 
lama ca o cloșcă albă 
se infoaie peste sat. 
Iepuri mișună-n grădină 
printre verze ce-au albit. 
Scade ziua, crește luna 
și poștașul n-a venit. 
O să vină sigur mime, 
ahl bețivul de poștaș, 
poartâ-n geanta lui de piele 
vesti din marele oraș.
Code noaptea, mama coase 
la danfela de bumbac. 
Ochii ei ca două stele 
picură in virf de oc.
Umblă iepurii-n grădină, 
venele s-ou ofilit 
lese mama si se uită 
dar poștașul n-a venit 
Poate c-a uitat la crișntă 
veștile de la oraș.
Poate că l-au mincat lupii 
pe bețivul de poștaș.

Gind de octombrie
Mi-e frică, mamă, c-om să mor de tinăr, 
Simt cum mă fringe cineva din umăr. 
Tot mai aproape steaua mi se-orată 
In tremurarea ei decolorată.
Mi-e toț mai dor i merg pe cimo

pierdut 
Către sominta mea de inceput 
Visez un chip ciudat, nici rău, nici blind. 
Un chip pe care nu l-are cunoscut 

nicicind. 
Să fie-un semn oceastă taină grea 
Sau este insăși presimțirea mea ? 
Altfel, de ce, cind serta noaate vine 
O pasăre se-aseazâ lingă mine, 
Se uită lung, se-nfoaie ca o floare 
Cu penele ei negre și ușoare.
Dar nu mă tem I De-ar fi, e ca și cum 
As trece doar o punte sau un drum 
Și m-as aprooia mai mult de I riul 
Core mi-a dat ființa și-nceputul.

Un vis
Azi noapte cm visat un mag ciudat 
cu fața de efigie străveche 
in purpură, intreg, inveșmintat 
și cu-n cercel de aur la ureche.

Părea bătrin și ostenit de drum; 
un praf lunar ii deslușeam sub pleoape 
și mirosea a nu știu ce parfum 
cind a venit, de mine, mai aproape.

II mai văzusem undeva, cindva, 
la fel de trist și coborit in sine 
fixindu-mâ cu-n ochi ce se zbatea 
intre lumină și intunecime.

S-a așezat alăturea tăcind 
mișcind mătănii albe intre dește 
Și m-am trezit și m-am văzut plonjind 
eliberat, in ochii lui de pește.

Lacrimă înghețată
transparența imaginară și conceptuală a lumii, pro- 

ensiunea spre puritat? și conștiința nobleții susțin 
•monios și afabil poezia lui Marius Robescu. Vo- 
■m?le sale, de la debutul cu Ninge la izvoare 

(1957) la recentul Inimile de platină (1934) — Viața și petre- 
cer a ^!9S3>. Clar și singurătate (1972), Utopia ninsorii (1975). 
Spiritul însetat de rea! (1978), Pielea Minotaurului (1982) — 
adinesse treptat o atitudine fa‘ă de poezie dinăuntrul unei 
receptări discrete și r?tractile a universului. Poetul este un 
admirator al efectului și al staticului aparent : renunță din 
pudoare, pentru a se instala definitiv in locul de unde spiri
tul său contemplativ, de o factură aparte, se poat? exersa, 

arias Robescu este un poet elaborat, care se studiazî pe 
sine cu atenție înainte de a se preda lumii. Este, aceasta, o 
si~arie condiție a actului divinatoriu care precede instanța 
lirică, la fel cum oboseala estetă e preludiul ideii. Dar, deși 
construita, literatura sa păstrează ca pe un lucru rar natu
ralețea, una a spiritului și nu a „trupului- : carnația ideii 
nu îl atrage, pentru câ practica sa vizează înstrăinarea „ab
sentă- și pudică de corporalitate. Sustrăgindu-se excesului 
prin insăși practicarea, cu discreție, a „viciului-, acoperin- 
du-se de glorie și noblețe printr-o ffnâ atitudine de frazare, 
observind și asimilind cu secretă plăcere tot ce e lipsit de 
ostentație, sensibilitatea lui Marius Rnbescu nu va urmări 
r iei ci rd un „ideal- ; ea va înregistra durabil — și tainic — 
lipsa de profunzime, inutilitatea „artistă- a goanei după fe
riri re.

Predilecția pentru puritate și purificare devine modalitatea 
optimă de a cisîiga echilibrul spiritual. ..Cruzimea purității-, 
„zalele de sticlă- prin care trec deopotrivă inocență și vina, 
strigătul și ecoul, sint forme ale interiorizării și deci ale 
rostirii. Cu siguranță, întreaga existență lirică a acestui poet 
dezvoltă o răbdare „tragică-, ceea ce poate echivala in codul 
personal și cu o discreție cu gust „sălciu-, — stare de „sfîr- 
șeală-, aidoma unei lente și îndelungi „înțepeniri- a sufle
tului cuprins de oboseala de după imaginarul festin, „Sfîr- 
șit de partidă- : într-o atare predispoziție, pentru reverie și 
trezirea bruscă din reverie, se inscrip toate poeziile lui Ma
rius Robescu. Textul cu acest titlu, publicat în Pielea Mino
taurului, de altfel sfirjietor prin lirismul ce se revarsă din- 
tr-o sumară notație, exemplifică nu atit concepția, cit atitu
dinea. „Abstracția cu chip de om“ se scrie pe sine și rezul
tatul este o lumină intensă și izolarea ființei în această lu
mină („clar in singurătate-). Creștere și descreștere, seva ur- 
cind în trunchiuri vegetale, ca intr-o percepție rafinată a 
genezei, dar și muzica imperceptibilă a cristalelor de vis 
anunțînd tăcerea letală — impresia consolidată a „jupuirii 
pină la spirit-. „Spiritul însetat de real- e spiritul însetat de 
esență, aspirind la dobindirea poziției definitive de cunoaș
tere poetică. ..Realul- lui Robescu e spațiul in care „Eram 
curat și ușor la vedere / dar ascuns in mine- să poată deveni 
intiia aserțiune a spiritului.

Marius Robescu „suferă- (adică ..se bucură-) de claritatea 
singurătății, motiv distinct, intru totul nou. Solitudinea lim
pezește „bucuria tristă-, o înalță și o purifică. Dar „cla
rul- in singurătate nu trebuie ințeles ca efort de dezambi- 
guizare poetică, ci ca treaptă superioară in care eternul echi
voc devine transparent ca o pinză de apă și se ascunde ast
fel în subterfugiile transparentei sale străluciri. Claritatea 
selectează falsa corporalitate sau numai corporalitatea rare
fiată: raze, îngeri, vedenii, spiritul prefăcut in cioburi, „reci 
priveliști", ale înotului cu „ochii in apă-, „resturile falșe ale 
zilei-, „dimineața mohorîtâ-, acea senzație atit de puțin cor
porală cum e „După apusul violent al soarelui / obosit și 
pătruns de umezeală pină la os / drumeț — m-am așezat 
să fumez o țigară la liziera pădurii-, coama de fum, ploaia 
de aur și ceaiul de mușețel alături de parfumul vinului bun 
și deasupra tuturor două „forme- de a acoperi și simultan 
substanțializa : ceața și mai ales marea, indicind preferința 
pentru însingurarea intr-un spațiu de ierarhii acvatice în 
cure „densitatea ființei- să fie compensată de valurile deli
cate ale finei unduiri.

Ușor indiferentă și puțin dezabuzată, poezia lui Marius Ro
bescu cultivă o noblețe generică. Conștiința „sîngelui albas
tru- este conștiința omenescului din lucruri, din gesturi, e 
o ipostază a grației. Această credință oferă sufletului tărie, 
ca un alcool contemplat în deplină politețe și consumat cu 
candoare. Noblețea înconjoară cu aura plăcutei oboseli, cu 
gust amar-dulce, cruzimea purificării. îngăduința ajunge 
astfel punctul extrem al deziluziei care conține veșnica ju- 
bilație întristată. Iar din deziluzie țîșnește floarea — ca în 
această frumoasă Roza dezgropată din ujtimul volum : „Fie
căruia din voi aș putea / să-i plantez un sîmbure amar / în 
cerul gurii / / din care să crească iute / un arbore- amar / / 
iar mai tîrziu un codru amar / treeîndu-vă înalt de ochi 7 
ineeîndu-vă în spuma lui verde / / ori să adaog / sprința
relor voastre urechi / roata greoaie a unei mori de. apă / 
pritocind adîncul / / răscolind plasma obscură / / chiar făcu
sem pe jumătate / toate acestea / / (la ce bun mirldria și 
timpul ?) / / cind o roză cu obrajii mînjiți / cu mirosul stins, 
sufocat, / apăru șiroind / / luat-o-am pe brațe atunci / și 
departe am pus-o / pe un pat gol / să se zvinte la soare / / 
rămășițele ei / nu mi-au îmbolnăvit nicicum vederea-.,Dacă 
revolta este artificiul inițial, insesizabil, actul final e însăși 
negarea scriiturii, detașarea prin volatilitate. Plutirea sus
pendată într-un univers care din prea multă dorință de esen- 
tializare abandonează certitudinea materială. Totul devine 
„rar", transparent ca o lacrimă înghețată.

Costin Tuchilă

POEME DE MARIDS
Utopia ninsorii
E timpul să ne gindim la utopia unui 

fulg de zăpadă 
să ni-l închipuim inocent infâșurindu-ne 

inima, 
căci nu altfel am fost aruncați

pe pămint 
ci prinși in parașuta albă a sufletului.

Dacă pleci intr-o noapte de iarnă 
din patul tău cald 

incon.urat vei fi ca o lampă de sute 
de fluturi, 

improșca-var aripile lor cu polen sideral 
ca faraonilor o mască de aur iți vor 

pune pe chip.

împlinite acestea poți să adormi 
fără gri ă 

brațele împreunate a rugă din umeri 
nu le mai ai, 

foarleca grădinarului ți le-a tăiat 
intr-o clipă 

ca pe un mănunch inutil de tulpini.

Sonetul buf
De curind pe o bancă in parc
a fost găsit trupul in intregime din aur 
a! unui e*eb
cu amindouă inimile străpunse 

de corzile lirei 
a fost ridicat in picicare chiar

pe acel loc 
(poa*e citiva metri doar mai la s‘inga) 
cnoi i s-a comandat ue soclu pe. măsură 
din marmoră scumpă
aHind acestea desigur 
veți fi mai puțin speriați 
de ce mi se in'implă mie 
de la o vreme din ce in ce mai des :
un om desculț cu pelerină neagră 
se plimbă pe terasa mea cind plouă.

Visul rău
al Domnului Tudor
Visai cum calul de sub mine 
intinde capul lung spre mine 
și-mi muscă cu dinți lungi și galbeni 
mina dreantă 
mina dreaptă care-i ține friul bine 
oh se ump'u de singe friul 
și imi căzu din deget unghia cea 

de aur - 
din botul lui luptindu-mă să scap 
mi se părea că mă inghite 
o lighioană de balour
visai cum calul de sub mine 
mă roade și certindu-l din pinten și 

din brincă 
noaptea din urmă ne prindea 
lingă o cruce de fintină — 
visai cum calul mă mănincă.

Petrecerile toamnei
Adulții se scaldă in dimineața tirzie 

de oc'ombrie 
îi vezi sărind de la balcoanele lor 

ingriiite 
astupindu-și nări'e cu o mină 
cu cealaltă suplicind aerul dens 

să i lase să treacă

încotro pășesc legănat pe fundul 
oceanu'ui î

crenguțe uscate le clipocesc in urechi 
iar capul femeilor se preface

instantaneu 
intr-o frumoasă, brează crizantemă

nesuferită inconștiență a toamnei I 
intr-un cimitir mărginaș oasele 

părintelui meu 
dezgropate la soare 
strălucesc ca un serviciu de porțelan 

pentru ceai

din mărinimie cineva moaie in miere 
o pensulă 

un copac, modem iși deschide scoar"a 
trâgind de fermoar

Lebăda netulburată
Mă duceam să vizitez un prieten 
bolnav in agonie 
(spiritul lui pur nu mai răbda

să intirzie 
pe salteaua de paie putrezite

a corpului tui) 
călătoream noaptea in tren * 
cu fruntea sprijinită de fereastra 

vagonului 
și traversind un pod mi s-a părut că văd 
jos pe ingusta lucire de apă o lebădă 

nu-ti este frică in timp ce făptuiești 
tru'așa ființă - am șoptit - 
abia cind privești din urmă pierzi 

orice-nțele. 
(pe vremuri celui condamnat la tortură 
i se dădea să înghită o panglică lungă 
spre a-i fi tiasâ inapoi afară din trup) 
o rolă de film desfâșurindu-se

cu violență 
in măruntaiele noastre 
iată amintirile pină la ultima suflare

a doua zi l-am sărutat pe mort pe obraz 
(ochii lui mari și degetul descărnat 
erau de nerecunoscut) 
și am pornit incet spre gară

in orașul străin 
unde țintași de elită impușcau 
in tăcere una cite una 
cele din urmă frunze ale toamnei 
n-aș fi crezut 
câ trenul intoorcerii mă mai așteaptă 
brume se-astemeou prin stații intre șine 
ca o plasă de sirmă peste ceferiștii

cu lampioane 
iar sub pod lebăda vislea netulburată 
pe pang'ict. insingerotâ de otel 
in fiece clipa acoperind cu pieptul involt 
o altă imagine a vieții cu ca*e nu se va 

mai intilni niciodată.

Poveste de la ultimul 
etaj
Pe distanta a nouă eta'e 
oamenii iși bat cuie in pereți 
incâpătinat ritmic.
cu adversitatea stupidă a păsărilor 
lovind cu pliscul
la ultimul etaj e mai multă liniște 
aici zgomotele parvin numai 
de jos in sus 
asemenea pietrelor zvirlite de copii 
intr-un aerostat 
ce trece lin, intimplâtor, deasupra 
tocmai câ la ultimul etaj locuiesc eu 
dacă as vrea aș putea 
să întețesc flacăra gazului 
(care umflă balonul

ROBESCU
care se inalțâ datorită aerului cald 
care e mai ușor decit aerul rece)

dar imi amintesc o intimplare 
spusă (citită ?) de altcineva altcindva t 
in amurg 
vinzâtorul de baloane surizind aiurit 
incepe să zboare pleșuv

deasupra orașului.

Ploi de aur
In fagurele de beton de la eta'ul

al zecelea 
urcă o ploaie cu miros de fericire 
(după o zi zâpușitoare care-ți 

apasă creierul 
aceasta e o simplă mingiiere)

dar imi amintesc : cățărat in picioare 
pe o bancă din parc 

scuturam cindva o creangă încărcată 
de st.opi, 

deasupra unui creștet bland supus 
(a fost pare-mi-se in deceniul trecut)

era cu mult după ora amurgului 
voiam să botez pios un fapt de dragoste 
(nespusă vanitate a adolescenței 
să se sfințească singură prin

natura pâgină)

pe vremuri credeam într-o realitate 
suavă 

acum mă îndoiesc de propriile-mi 
amintiri 

totuși am văzut ploi de aur cu toții 
iar la bătrinețe vom bea desigur ceai 

de mușețel, 
dar nu oricum — ci indulcit cu miere I

Măr cojit
Din tren văzui tara in toamnă 
căpițe de fin si vitei de argint 
și iarba crudă stoarsă de sub brumă

sint al ei 
ars incet in cuptoru-i de lut

al țârii sint 
și al trecerii 
al cerului cu mască de pom fructifer 
și al vintului

de prin văile ei purpurii 
mi ce intoarce sufletul 
la strimtoarea :n mine insumi

sint al abren'ei

măr co'it in tăcere 
(om) al pâmintului.

In memoriam
N-a biruit 
ceea ce crezusem biruitor și drept 
mare a fost toiuși tinere‘ea I 
zdravănă ca o nucă verde ! 
acum nu mai e 
și din ea nimic nu va creșt 
repede s-a scufundat 
trasă de nea*emuita-i greu'a’e specifică 
tinzind spre centrul pămintului 
cum cei vechi incă 
au zis 
țeste și brațe plutind pe valuri 
nu mă mai mișcă 
animalul luminii 
joacă degeaba la gura vizuinei.



marcela mariana milcu
Un taur
Un taur cu coarne-aurite mâ-mpunge 
in cap și mâ-nfurii și țip :
— Ajunge batjocura asta, ajunge I — 
Și coarne imi iese ca paingi din nisip.

n această lună se împlinesc patru ani de cind am început

Isă public scurte articole de prezentare a unor tineri poeți 
necunoscuți la rubrica „Numele Poetului-1... Mulți dintre 
ignorații de odinioară au devenit nume de referință in ti- 
năra poezie românească : Dan David, Smaranda Cosmin, Valeria 

Stancu, Lucian Vasiliu, Nichita Danilov. Traian T. Coșovei. Liviu loan 
Stoiciu, Mariana Codruț, Daniel Corbu, Nicolae Sava. Aurel Dumi- 
trașcu...

Mulți dintre ei au reușit să debuteze, 
terare prestigioase la festivalurile-coneurs 
sul țării...

De aproape doi ani rubrica noastră a 
activitatea Cenaclului „Numele Poetului" 
ci și de tineri critici literari (precum excepționalii Nicolae Georgescu

Iar cerul cu ochii de singe-l privesc.
Strig : - Trup ai de neant și ți-s urmele seci I

multi au primit premii li
căre ay loc pe tot cuprin-

fost continuată organic de 
asaltat nu numai de poeți

si Alexandru Horia) și tineri prozatori (Corina Toma, Dumitrița 
Stoica). Cei șapte autori pe care-i publicăm in această pagină. Petru 
Aruștei, Gabriela Cretan, Mircea Șoncuteanu. Marcela Mariana Milcu, 
Florentina Vișan, Virginia Meheș și Dan Oprina nu au tipărit incă o 
carte, deși după opinia noastră ar £ trebuit de mult să o facă... Nu 
e numai vina lor... Petru Aruștei. a cărui carte se va tipări postum, 
a fost ignorat de Editura Junimea ca și de cele patru reviste ieșene 
Convorbiri literare. Cronica, Dialog, Opinia studențească. Credem că 
revistele noastre literare ar trebui să nu renunțe la nobila misiune de 
a sprijini valoarea indiscutabilă a unor tineri autori obstaculați adesea 
de simpla rutină editorială—

In oameni ca-n porii încuiate lovesc 
Și lacăte sar ți apar pajiști reci.

Marină

Cezar Ivănescu

Aspră e lumina apusului ; 
e lucitor nisipul, 
putredă marea.
Tu mă privești —
iți e privirea 
ca un calcan pe care 
brâzdarul valurilor t-a scos la iveală.

gabriela Cretan
Acvariu in toamnă
Ploaia de la ora cinei 
descriind in grădină coridoare acvatice 
in paharul subțire de ceai 
vezi cum se schimbă anotimpurile. 
Interior devastat cu lumină puțină 
amară ca laptele florii de leandru 
pe care cindva o purtai sub armură 
să-ți aducă noroc pe Cimpia lui Marte ; 
veninoase emulsii, uleiuri subtile 
infuzate in singele tinăr, doar moartea 
te făcea să pălești de orgoliu. 
Zodia Racului iți apasă clavicula 
(o săgeată

infiptă in ochiul adine văzător) 
in caldul albuș te acoperă ceața 
și numai călciiele goale in fugă 
desenează o scinteietoare volută. 
Lumină palustră, un acvariu in toamnă 
oglindind constelații înșelătoare 
Crucea Sudului strălucind printre pești, 
Capricornul de aur umbrit de amfibii— 
Abia mai respiri cu sudorile mort., 
pe pleoape. O ploaie cromatică. 
Șimți cum te schimbi, simți cum lucrează 

otrava f 
Echivalențe astrale. Metamorfoze de noapte.

desfată-te ca un fir de nisip 
dus de tălpile mele 
departe departe de mal 
Ninge cu flori de prun 
și flori de cireș pe umerele tale 
acum la a nouăzecișinoua metamorfoză 
și cuvintele pentru tine 
incă mai cersesc tirindu-se-n șiroaie 
dincolo de ele insele căutindu-și matca 
Mereu tot mai ușoară in lumină sclipind 
numai eu dau ocol tăcerii mele 
ca unui stup cu miere 
cu limba tot mai încleiată de miere

mircea 
șoncuteanu
ahabiana

[ciclu deschis]
1

Podișul
Această stază ca un podiș pustiu
Fără zvircoliri ale sufletului. Stincă poroasă 

absorbind lucirea lunii. 
Iubirea — vagă amintire a unei cimpii 

cu crini cintători -

Numai tăcerea
Va veni o zi înghețată ca o lomo sterilă, 
tulbure ca apa care se umflă in rigole, 
ca lacrima care ne ineocâ ;
o zi fărâ patimi, cu glasuri nisipoase, 
cu chipuri ameobke implebcindu-se in rint 
și gesturi care eșuează. K
O zi

(cind vei fi îmbarcat)
a aminârilor deznădăjduite.

Și silnica îți va fi, prietene, părăsirea, 
lucrurile care înmărmuresc retrogindu-se m

petru 
aruștei

Lumea de vis

era t>rziu
sau un loc imens 
orb din facere 
dor nimeni nu s-ar fi des deșt at 
din clipă
și nu numai din nevoia 
de mai înalt sau mai adine, 
dar ca intr-un ciclon 
ne țineam de aceste odgoane 
pentru a nu fi smulși— 
ori, poate, 
noua gravitație să fi fost 
cintecul sirenelor ? I—

2
..cind șo\ M să cutezi 

(impotărat încerci in came 
spaima de orizont ; acolo 
contopirea lor, abisurilor, 
sfiriie a rod ;
s-au scurs vHtorile 
și-n urma lor 
penumbra șarpe-se) 

atunci torni ceară 
in urechea clipei care trece 
și te pătrunzi de singur 
in catarge...

5

iotă, ■ noapte I minunat anotimp L.

Fluviul meu de tus

Caligraf

3

odu-ne pe

Cenaclul „Numele poetului

complicitatea oglinzilor refuzindu-ți 
obrazul încenușat.
Singur, cu moartea din sticîă albastra alâtivi. 
abia atingindu-te cu degete reci, 
neinmânușate_
Va veni o zi fără glorie, fără porturi deschise, 
înfricoșată ca răsăritul unui soare străin 
explodind in plin miei de noapte ;
cind vei cădea dintr-un ho, 
abandonindu-te cerului 
care te va închide
(un trandafir visind in reiicvar).
O zi

de care nu pod fi frustrat
La capătul ei numai tăcerea : 
o urnă funerară invâluttâ m rene abstracte.

florentina 
visan

Fluviul meu de tuș 
ferecat in călimară 
uneori noaptea sint martorul 
încercării tale de răzvrătire 
aud vuietul fierberii in catoracte 
dragoni plonjind 
in teribile turbioane 
Neptunicei tale vigor 
eu ii pot oferi doar stiloul 
biet trident sofisticat ș> nevolnic 
caligrafiind mini-miniaturi 
răsuflări întrerupte 
o nici măcar sirenelor 
nu le pot oferi irvecati iluștri 
Poate intr-o zi o să mă hotărăsc 
să te desferec 
inundind palierul 
curtea blocului 
intreg cartierul 
cu riuri de caligrame

spre pavilionul din apus 
competentă rugină 
amurgul inaintind lent 
pe tăișul cerului sabie 
gitul gingaș sprijin 
agonizind sintagme 
ale unei picturi in relief 
volume pulsind cu tăcerea 
țipetelor de giște sălbatice 
pașilor fetelor vulpi 
perechi simetrii antonime 
copaci agățați in comul lunii 
pești împietriți intre maluri de jad 
rafinamentul procedeului 
face să vibreze retina 
inecat in cerneluri maestrul 
flutură mina ca un catarg muribund 
trasează ultima tușă

Dincolo
Tăcerea din jurul poemului 
periculos pindind 
precum pupila in albul ochiului 
Cum să te fac să nu te mai temi 
cum să te fac
Lasâ-te poate neștiutor 
in gura balenei 
ca un pește inoatâ-n bulboană

ȘEDINȚA A XXXIV-A

ama parte a ședinței de vineri, 12 oc
tombrie a C-, s-a constituit dintr-un scurt 
moment poetic (hors-concours) susținut 
de Gbeorghe Șerban, acompaniat la gui

țară de colegul său Die Petcu (ambii elevi l* Li
ceul de artă ..Gheorghe Tonitza") și din prezenta
rea — în lectura autoarei, poet a Virgini* Mehe? — 
a volumului „Interioare*.

In partea a doua, conducătorul cenaclului, poe
tul Cezar Ivănescu, dă citire unei prefețe scrise 
pentru volumul de poeme aparținînd lui Mircea 
Șoncuteanu, din care prefață (după ce afirmă că 
Mircea Șoncuteanu, cel obligat s-o ia mereu de la 
capăt, are dreptul să publice și o carte, după ce a 
publicat mal multe prin reviste) am reținut între 
altele că : „Și Arghezi, și Vin ea îl pot consola pe 
orice debutant întîrziat, îl pot consola și încre
dința în același timp că poezia vie, autentic* este 
o experiență totală, o reîntoarcere ciclică «ab ori
gine* în beatitudinea începuturilor, în necuvint, 
cum spune Blaga, Tipărirea unei cărți — accident 
pasabil In viața unui poet adevărat — e fatală în 
ultimă instanță, uneori însă, — și e destul să-mi 
amintesc de Petru Aruștei — e bine să mai mîn- 
gliem făptura fragil copilăroasă a poetului cu cîte 
o Jucărie de hîrtie. Și cei mai teribili pjeți bles
temați de pe lumea asta tot s-au bucurat și au su- 
rîs cind au pipăit obiectul «flagrant* ieșit din bo
tezul mirabil al cernelurilor tipografice".

A urmat lectura volumului de poeme aparținînd 
poetului Mircea Șoncuteanu.

După o scurtă pauză, în care poetul Cezar Ivă-

„Jn urma corăbiei 
apa ridea nâting, 
ca de stilet o fuga 
in orizontul afund 
ar fi însemnat 
scăparea
dar pluteam mai departe 
ți de (a egală distanță 
ne urmărea crincen 
izbăvirea—

...adine l— adine I— 
ii firea ne vărsa din fire 
Și dtn cuvint ;
ne spintecam cu stele 
și fără nici o urmă 
m aerul îngreuiat si el 
cu incă un rotund...

nescu anunță că alțl doi membri ai cenaclului nos
tru. Cristina Sudu-Moecu si Mircea Vaier Popa — 
au reușit să debuteze în Caiete de poezie, au ur
mat discuțiile pe marginea celor două volume au
diate. Astfel : Kada Cange afirmă că poezia Vir
ginie) Meheș este o poezie cursivă, lucidă, care 
tinde spre autocunoașțere, autoarea fiind o portă 
care se respectă, ajunsă Ia maturitate ; „așteptăm 
o victorie meritată a Virginia Meheș la o editură" ; 
despre poezia lui Mircea Șoncuteanu nu se pro
nunță considerind că nu poate spune mai mult sau 
ceva nou a spus poetul Cezar Ivănescu, drept
pentru care urmează la cuvînt Alexandru Hori* 
care face dteva aprecieri <d asupra poeziei lui 
Gheorghe Șerban afirm In d că este o poezie suavă, 
delicată, coerentă in starea care și-o‘propune, a 
cărei simplitate place, dar atenție la pericolul sim
plismului ; despre poezia Virginiei Meheș spune că 
este o poezie autentică, o ardere credibilă, su
perbă poezia „Salcia", convinge prin tensiunea 
subtextuală, care trebuie Insă să o oblige să-și 
afle gri iar a autentică a stilului personal : la Mir
cea Șoncuteanu desprinde trei gicluri : In primul 
poetul vehiculează utopii importante, termeni mart, 
concepte, pe care le mișcă într-o mașinațiune fi
losofică. ceea ce-1 caracterizează mai puțin ; un al 
doilea ciclu care se vrea suav, dar operează cu 
concepte greoaie, ceea ce — spune criticul — pare 
un elefant care încearcă să facă balet ; in fine, un 
al treilea ciclu cu iubiri hître, tăiate, în care se 
combină rîsul/plînsul și în care stilul lent, puțin 
sfătos poate fi marca unui stil Mircea Șoncuteanu. 
George Mina, cu referire la poezia Virginei Meheș 
afirmă că ariditatea limbajului și a expresiei por
nește de la dorința forțat manifestă de a folosi, de 
a pedala pe valori morale și moralizatoare ale 
unei purități . absolute. Despre, Mircea Șoncuteanu

. i

trist miracol.
(Această insuportabilă sațietate, de parcă 
am inghițit lumea. O sfirțire 
continuă ,ce dura-va etern : 
podișul.)
O, doar tu mi-ai rămas, îndurerată te strig, 

deși in tine nu cred, 
intinde-te pe cer ca un lac de argint, 
fă-te deschisă oglindă, mincinoasă, 

nostalgică, 
lasă-mc să mă răsfring in tine : 
mirific podiș in care crinii se-nalțâ 
licărind printre megaliții de umbră I

Concentrică
Inlăuntrul meu 
cerc peste cere 
inchizindu-se 
din ce in ce 
mai albastru 
peste verdele tinăr 
o nuanță de negru 
irizeazâ-n afară 
genune născind 
vor cădea 
sub secure 
inele 
intr-un spațiu 
carnal 
putrezind 
solstiții...

Uneori la amiază •••
Uneori, Io amiaza, la celălalt capăt al cerului 
față de soare, e luna : 
străvezie, plină de zăpada altei lumi,

străină — 
zăcind fără de cunoștință pe cer :

ce ca un rege 
adormit pe tron 

pe cind pe trup i se împleticesc vrezuri de foc 
lumini nebănuite.
Neliniști veninoase mi se strecoarâ-n trup : 

aș vrea 
să o trezesc, 

să-i spun să plece-n noaptea ei, 
să nu se lase arsă, ori 
să nu se umple de lumină, 
spre □ străpunge cu cruzime cerul 
sub care eu visez ți trupul meu devine 
un sarcofag de aur fremătător, organic, 
păzit de o cucuvea roșie și portocalie,

blindâ ca măicuța, 
clipind ți ea a somn, abia ațteptind 
să-mi spună ,bună dimineața* să meargă 

la culcare.

il prăbușești,

Timp
Străpungi piatra, sapi caverne, 

muntele il despici,
Zburătoare țărînă il faci - 
cel ce lăcaș al zeilor fost-a
ingenunchează in fața fostului lăcaș de zei — 
un embrion - o piatră I - il ride și-l plinge - 
străpungi piatra, acoperi totul 
cu praf singeriu.
Recunosc : mă tem de tine — din această 
peșteră in care m-am ascuns 
te aud trecind nepustiindu-ți spre neant, 
prin miezul stincii, 
avalanșa pneumaticei tale tiriiri.

Vierme al granitului, filon ucigaș, 
timp.

Virginia mehe

Rugăciune de taină
Reginelor nopții 
mă destăinui 
la ceas de cumpănă 
rodind speranțe 
mă intimpinâ 
cu capete plecate 
a înțelepciune 
din cind in cind 
suspinind arome.. 
ochilor plecați 
li se deschid 
mirifice-nțelesuri 
genunchii alb 
imi înfloresc 
in as'ințit 
iar miinile 
prind sfiinciuni 
de versuri..

Trezire
Să descopăr 
înțelesul lucrurilor 
rănind cuvintele 
cu inocente întrebări 
dimineața 
să-mi pară proaspătă 
iar noaptea plină 
de neînțeles 
soarele 
să-mi orbească 
nedumeririle 
făcindu-mă să privesc 
in jur 
cu ochi din ce in cel mai mici 
pinâ-n dungă 
voi folosi un ciob afumat 
la repezeală 
să te pot privi 
printr-o eclipsă...

Numărătoarea inversă
Castorul neliniștii 
imi dă tircoale 
să știu 
stăruie ginduf "
incercuindu-mi noaptea 
pină la durere 
neașteptate 
țintesc spre mine 
picătură cu picătură 
îndoielile 
numărindu-mă 
degetele mele 
altarele nepriceperii 
mă zidesc...

.1

tț

dan oprina
Pitagora zimbind

lui Dinu Alexandru Marian

tu nu cunoști singurătatea celui ce se aruncă 
in gol 

agățat doar de speranța citorva sunete 
cind degetele sale se apleacă deasupra 

corzilor
pentru a culege armonice fructe 
cind odată cu răsuflarea oprită 
nota vibrează incununindu-se de o 
de glorie (efemeră) și nimic nu mai 
importanță in această

cind acordurile majore

lume

aură 
are

umplu cutia de 
rezonantă 

pe trepte ca o ploaiea camerei revârsindu-se 
consonind cu primele semne ale vintului 
și muzica rotunjindu-se in sine

auzi zvonuri îndepărtate 
sălbatic tropot de cai 
și metalul legiunilor romane 
vuiet de valuri și sfiriitul sideral 
al cometelor moarte 
tu singur 
in labirintul muzicii 
ca intr-o mare bucurie :
Pitagora zimbind in fața cifrei șapte

Instrucțiuni pentru 
cîștigarea asului 
părul tău, imediat după căderea eeții. 
o altă intrebare fără răspuns.
pârul tău, ca un refuz, ca o binecuvintare. 
armistițiu de noiembrie, cind fiecare, 
singur, pe socoteala lui moare, 
ți rumoarea dineului de gală 
acoperind asasinarea lotusului.
tu știi prea bine : 
nimic nu durează, 
nimic nu rămine. 
paharul cu amintiri s-a vărsat.
Annabel Lee, eu nu te-am iubit îndeajuns, 
acum aș avea timp, dar 
pe așternutul de paie rezervat zeilor 
amestec zorii ți asfințitul.
Annabel Lee, singurele promisiuni rămase 
sint aburii ceaiului 
ți scoica din vremurile 
cind plănuiai descoperirea AtlantideL 
singura șansă ar fi zarul sferic, 
dar gindețte-te cit de frig ar fi 
dacă eu te-aț iubi, 
soare al rădăcinilor mele, 
odihnă a singelui meu, 
ocean al fluviilor mele,
Annabel Lee.

spune între altele că sint rare momentele cind 
simV că există o personalitate ieșind din glasul 
său. din matricea sa vorbită și care să urce atît 
de. puternic în toate sferele Lăuntrice, „ce m-a im
presionat este modul cu totul remarcabil în care 
lucrează cu cuvintele, la el cuvintele capătă o 
formă, o structură și o semnificație cu totul 
aparte". Maria Cerchez recunoaște la Virginia 
Meheș același statut moral. In plus consideră că 
poeta își gîndeste poeziile ca pe niște statui pe 
care le lucrează, le expune și le contemplă : poe
zia lui Mircea Șoncuteanu este o desprindere din 
gregar spre un univers în care poți trăi „prin 
scris, din scrisul fiecărei zile" ; acest lucru Mir
cea Șoncuteanu II izbutește ..pe mina sa", atenție 
însă ca ludicul să nu treacă înainte.

în concluziile sale, poetul Cezar Ivănescu afirmă 
că poezia Virginiei Mehes este o poezie de esență 
morala. <j poezie cu tradiție, o poezie valoroasă 
care-i amintește de un poet francez foarte gustat 
între cele două războaie mondiale — e vorba de 
Pierre Reverdy — un poet fără eclat an ță stilistică 
dar de substanță. Virginia Meheș impune prin 
cinstea eu care scrie — calitate foarte importantă 
în contextul poeziei feministe de azi — o poezie 
al cărui demers este autentic, o poerie cinstită 
care poate ajunge la valorile absolute în zona ei 
de situare : despre Mircea Șoncuteanu menționează 
faptul că poetul, „posesor al unei in con fund abile 
dicții moderniste", conștient de riscul limbajului, 
„de arcanele purei textualităti en tropi re. își su
pune continuu tentația de a lăsa cuvintele în li
bertate. obligîndu-le să urmeze finalul unui im
perceptibil monolog interior voalat de senzualitate 
și melancolie".

In ultima parte a cenaclului a început (cu acea
stă ședință) lectura in comun a ,.EUCRONTEIH, 
primul articol, articolul-nrogram. fi’nd citit de că
tre conducătorul cenaclului, poetul Cezar Ivănescu, 
care este și autorul lui.

Hero

Fotografia secundei
aici este harfa, iar aici durerea 
totul departajat cu minuțiozitate 
zilele albe, nopțile cind erai 
mâr de toamnă așezat iarna-n geam, 
un catalog alfabetic al amintirilor 
nebunul cu miinile albite pe gratii 
rizind in hohote cu ochii invadați de furnici 
mierea și nisipul, orezul și pelinul 
aburii ceaiului, singele. .
părul tău arde ușor 
ca iasomia ca iarba uscată a viselor 
fotografia mării se clatină - imagine 
cu păsări de furtună.
devastatoare, iubirea a pustiit toate pădurile 
(ce vremuri : cind ceea ce e frumos 
cu adevărat poate ucide) 
in cenușa rămasă poți desena 
mici triunghiuri spre fala ingerilor geometri 
cele 7 zile ale săptăminii aparțin trecutului 
la fel și buzele tale 
neobosit șlefuiesc fațetele diamantului 
un răsărit e frumos 
un apus e și mai frumos 
acum știu totul 
abscisa și ordonata 
am deprins înțelepciunea punctului 
un budha contemplindu-și buricul 
echilibrul perfect 
te sărut 
moarte bună 
atit
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Se lăsase încă din cursul nopții un ger 
năpraznic, acel ger despre care, din- 
tr-o mare vechime de timp, țăranii 
spun că face să crape pietrele.

îmbrăcat în dolmanul îmblănit, cu gulerul de 
blană ridicat, cu căciula de jder trasă pină la 
sprîncene,. cu mustața, barba, favoriții ți sprân
cenele brumate de-o promoroacă diamantină 
vice-colonelul Schultz se îndrepta călare spre 
Cîmpeni. Era urmat de o companie de husari, 
lingă el călărea locotenentul Probst și cu totii, 
ofițeri și soldați, păreau posomoriți, scirboșiți 
pînă în adîncul sufletelor de faptul că trebuiau 
să meargă pe drumul acela din munți, pe un 
ger atît de aspru.

Schultz se gindea la ceea ce urma să le spu
nă țăranilor și din ce se gindea mai mult la 
acest lucru iși dădea seama că din tot planul 
său nu se va alege decît praf și pulbere.

Planul întîlnirii cu Horea îl pusese la punct 
într-o consfătuire intimă avută la Sebeș cu 
Michael von Bruckenthal și cu generalul Pfef- 
ferkorn. El, Schultz, ar fi vrut pur si simplu 
să-i amăgească pe țărani, să-i mintă că îm
păratul aprobase scoaterea lor din iobăgie și 
încadrarea lor în noile regimente grănicerești. 
De asemenea, ar fi vrut să le comunice si am
nistia generală, adică nu numai « iobagilor da 
rind, dar chiar și a corifeilor.

— Ce ciștigați prin aceasta, domnule viceco- 
lonel ? il întrebase mirat comisarul gubemial.

— Cîștig aceea că le pot cere corifeilor să 
vină cu mine ca să vorbească direct cu .ma
rele general" despre cele ce trebuiesc urmate 
de aci încolo, zise Schultz sigur și convins de 
ideea sa.

— Țăranii sînt infinit mai șireți, decit in 
mod obișnuit și eronat ii credem noi, răspunse 
Michael von Bruckenthal.

— Atunci cum să procedez 7
— Să le comunicați că la punctele date de 

ei pe cîmpul de la Tibru, nu le aduceți incă 
un răspuns precis și oficial, pentru acest răs
puns trebuind să aștepte liniștiți, iar in ziua 
de 24, corifeii cu juzii satelor să fie la Tibru 
din nou, pentru a primi răspunsul definitiv de 
la marele general.

Așadar Schultz trebuia să le dea un nou ter
men, pînă in ziua de 24, ți nu la Cîmpeni, ci 
mult in afara munților, la Tibru.

„Nu se va alege nimic din asta*, se gindise 
atunci pe loc Schultz, dezamăgit că ideea sa 
fusese respinsă și era și acum măcinat de gin- 
dul cum să procedeze pentru a reuși.

Pădurea de fagi cobora pină aproape de mar
ginea drumului și crăcile copacilor stăteau în
doite sub greutatea zăpezii sclipitoare. Era 
6enin, era soare, dar asta nu micșora de fel 
gerul, ci parcă il înăsprea și mai mult. Uneori 
valea se lărgea imediat după un cot al riului 
și atunci înălțimile se depărtau mult, căpătind 
o stranie culoare violetă. Pină ia ei erau multe 
mile in cale dreaptă, dar privirea se oprea pe 
niște dealuri mici, ca niște cocoașe de cămilă, 
despădurite, pline numai de clăi de fin, de 
pilcuri rare de case și colibe de lemn, de gar
duri care nu păreau să imprejmuiască nimic 
decît o sărăcie de pămint pietros și la care 
trebuia să urci pieptiș. în astfel de porțiuni ale 
drumului coloana de husari in mantăile lor 
vinăte, cu chivărele lor roșii ca șotranul pe 
.cap, cu șeile galbene și cu păturile de sub șei 
de-o culoare verde aproape crudă, se puteau 
zări fără îndoială de departe. Coloana a și fost 
probabil observată dincolo de Cărpiniș, fiindcă 
de pe dealurile albite de zăpada scinteietoare 
sub lumina soarelui, se auziră pe neașteptate 
sunînd buciumele moților. Atunci cînd izbuc
nise primul semnal de bucium Schultz avu o 
tresărire de neliniște. Sunetul acela prelung 
urmat imediat de sunete scurte și repetate in
tr-un ritm repezit, avea ceva lugubru și ame
nințător și tocmai acel mesaj ascuns, pe care 
îl comunicau buciumele intr-un cifru numai de 
moți cunoscut, îl făcu pe vicecolonel să simtă 
uri fel de sfîrșeală și de însingurare, ca și 
cum ar fi fost aruncat la marginea lumii.

— Ne-au observat, zise Probst.
— Da. se pare că acesta-1 adevărul, răspunse 

Schultz cu un glas dezolat și Probst băgă de 
seamă că vicecolonelul devine dintr-o dată po
somorit și că se chincise subit pe cal, ca și 
cum n-ar mai fi avut nici gît, nici șira spi
nării. Conchise că lui Schultz i se făcuse frică 
și cu un gest reflex scoase iar de la oblincul 
șeii bidonul de cositor și trase un șip reconfor
tant de vinars. Schultz îi spuse :

— Ai uitat că mai sînt și eu pe aici 7
— N-am uitat, excelență 1 Vă rog să vă ser

viți !
— Ascultă, Probst, în cîte sîntem azi 7
— în douăzeci noiembrie, excelență.
— Am întîrziat exact cu o zi, Probst.
— Excelentă, Eile mit Weile, zise Probst 

cu acel fals aer de înțelepciune pe care îl au 
semidoctii.

— Să sperăm că faimosul Horea nu și-a pier
dut răbdarea și ne va aștepta la Cîmpeni, 
chiar dacă am întîrziat cu o zi.

— Ce contează o zi in viața unui om 7 în
trebă Probst cu același aer care pune cele mai 
banale întrebări cu gravitatea unui filozof 
senil.

Buciumele se auzeau cînd mai tare, cînd mai 
încet, după cum ecourile lor erau luate de cu- 
renții de aer rece și difuzate în spațiul ce pă
rea încremenit de ger. Multă vreme cei doi 
ofițeri merseră cu caii unul lingă altul, fără 
să mai schimbe o vorbă. Păreau că ascultă 
zgomotul ca de vreascuri uscate și frînte pe 
care îl făceau caii călcînd cu copitele pe dru
mul înghețat bocnă. Apoi, deodată își dădură 
seama că marșul lor era urmărit și ținut de 
la distanță sub un control tăcut și riguros. Pe 
dealurile apropiate se ițeau, apoi dispăreau, ca 
și cum ar fi intrat în pămînt, mici grupuri de 
țărani călări pe caii lor de munte. Erau îm- 
brăcați în țundrele lor negre sau sure, singu
rele culori pe care ei le cunoșteau în îmbră
cămintea de iarnă.

ii !nt e-

v eecc-i.r- 
Cimpenî

Imediat ;

Tundrele erau atît de adine imprimate de 
zăpadă, incit neaua înghețată părea c* . 
parte din textura lor inextr!-.-ah'iă Ci” -J în
cepură să se vadă primele case din C - 
Schultz răsuflă ușurat de ideea ci r.u-1 prin
sese noaptea pe drum ți că pină 
pină la căderea întunericului, mai scv. u da 
ceasuri bune. La pocui de lemn de la rtrrras 
in oraș, le ieși înainte un grup de t-- . țArna! 
călări.

— Cine sinteți ți încotro mergeți 7 
bă Schultz.

— Domnia voastră sinteți domnul 
nel care a zis că vine incă de ieri ia 
ca să se intilnească iici cu cnmenii 7

— Eu sint, zise Schultz, adăugind 
n-am putut să ajung ieri.

— D-apoi nu-i nimic, fiindcă noi ni-« 
aici. N-a trebuit să vă așteptăm in

— Dar conducătorii vowri rint ir. 7
— Trimitem noi după ", d-cr<: a- c-j-i .- 

ziu ți nu se pia ie si mai «rtaa inteere. fără 
numai miine d.iminaeUu Dor si ■<—- 
voastre fie la oficiul mcntar.irtj-:, Ce la cs s 
domn acasă.

— Pentru noi nu-i o pre bir-—.ă, S<r.
Însuflețit brusc de grija tre: ța- .»■
h-jAari -i a celor couâ r?.: țe s
minuție. Cum «ta.’-s’! 7
unii dintre " ir; r.„ . .

— A. nu. du r*t să-i râ-f.r prin rsareL
zise Schultz rei ...a r-'i-ri . i
a dispersării r. șa gasirn
urdeva, un șcg:-r-:« ru pa.>. <>-•. •n fin

— La Ofic»:! - e ți la h* arme
nilor sint te care " <4-un -eri-
ment, zise are'c-. : c-j jtewl său simp-u
ți curat. Au Ioc ji ?i r,-.

— Vom vedea r. v-->m a-.rj.
Schultz cu un S—» dm:r-c --<r. a
și cum și-ar :? ca: de u în
ceput pjs'rr.ia ir-r/i păi;'. 4 -apre-to- 
bilă intre ni j; ’Â.- - Vorbrr-d ei r- n=j-::rl 
ce traversa A-.eșul. ;i mta et
un aer cele nte-. t clădiri imvr-i*»’.?
și i--variste St «{•» rr cs-jaf-i de Zi
durile innegriie ș: r; n.-.ie iri’ae rit i-t m,..-e 
ți nepotolită fusese ș: ac:. tr-w'-rms: ca in toate 
celelalte locuri, furia r ..r.

— Ce rău v-au îfctut ciidinle astea 7 ii în
trebă dintr-o dată. Schultz pe țăran:: care ii 
ieșiseră înainte. Și mai ziceți că n-au fost lotri 
intre răsculați—

— Domnule, măria ta. zise unul dintre țărani, 
acuma ce să mai întrebăm ce rău ne-au făcut 
casele domnilor de pămint 7

— Bine, zise Schultz, dar fără nici o nuanță 
de amenințare. La urma-urmei. se gindi el ir.- 
suși, ce-i păsa de clădirile domnilor de pămift? 
Oricum, și-a bătucit șezutul mergind atitea 
ceasuri călare și nu dorește nimic altceva decit 
un culcuș cald, intr-o odaie bine incăizită «i 
să bea măcar o cană de ceai fierbinte.

Găsi și el și Probst in clădirea Oficiului de 
schimb al aurului, una dintre puținele case 
din Cîmpeni care nu suferise nici o stricăciune. 
In aceeași stare bună se mai găseau ți celelal
te citeva oficii camerale. Rind considerate a 
fi ale împăratului, răsculații nu se legaseră de 
ele, ba chiar postaseră pază puternică la Ofi
ciul de schimb al aurului, ca ți la Oficiul te- 
zaurariatului unde se adunau banii din impo
zite.

Căpătară două camere chiar in locuința di
rectorului Oficiului de schimb, bucuros și fe
ricit să aibă în gazdă doi ofițeri. Mica lui gar
dă formată din patru drabanți se făcuse nevă
zută incă din prima zi a răscoalei, astfel incit 
răsculații înșiși organizară paza armată a Ofi
ciului de schimb al aurului. După atitea zile 
de spaimă și nesiguranță, directorul Oficiului 
era acum, în sfîrșit. din nou și cu adevărat li
niștit pe deplin. Soția lui găti în grabă o cină 
destul de simplă, dar iși făcură apariția și citeva 
glaje cu vin de Aiud și, la propunerea lui Schultz, 
din care frigul părea că nu mai vrea să iasă, 
vinul fu pus la fiert, cu scorțișoară și cuișoare. 
Era un vin tare, pietros și care prin fiert iși 
muia tăria, totuși fără să-și piardă buchetul 
de tămîioasă, puternic și amețitor. Directorul 
Oficiului era neamț și îl chema Schenker Otto. 
Era sas din scaunul Sighjșoarei și tot de-acolo 
era și soția sa Frida. N-aveau copii, din cauza 
Fridei „care nu prinde", spuse directorul după 
al șaselea pahar de vin fiert și îndulcit cu 
miere. Probst se uita la Frida cu ochii unui 
militar încă tînăr și îi plăcea săsoaica, nu mare 
In șolduri și nici pieptoasă cu exagerare, blon
dă și cu niște ochi verzi pur și simplu ucigă
tori. Aflat și el la al șaselea pahar, Probst se 
gindi să Frida „ar prinde copil numaidecît" 
dacă ar face amor cu un locotenent de husari, 
cu el adică. Se dădea și Frida la vinul dulce și 
curînd casa se umplu de vocea el ciripitoare și 
alintată, incit pină și soțul ei o privi cu uimire 
șl le mărturisi ofițerilor :

— Domnilor, e o minune ce se întîmplă ! 
N-am mai văzut-o zîmbind de aproape o lună.

Aproape de miezul nopții puseră capăt micu
lui chef cu vin fiert, dar multă vreme după 
aceea, in pat, acoperit cu pilota de fulgi mare 
cit o claie de fin, vicecolonelul Schultz auzi 
sunetele ciudate ale buciumelor. Din cauza lor 
nu putu să adoarmă decît spre ziuă și, pe la 
orele nouă, cînd Probst bătu îngrijorat la ușa 
camerei spre a-i spune că țăranii se adunaseră 
deja pe un loc șes la marginea tîrgului și că 
erau așteptați cu nerăbdare, ba chiar cu ner
vozitate, Schultz ieși din așternutul moale și 
cald și se îmbrăcă la repezeală.

După un sfert de oră Schultz și Probst, făTă 
nici o escorta, sosiră la locul adunării, conduși 
de un țăran trimis anume după ei. Pe locul 
acela șes, situat în lunca Arieșului. la mar
ginea orașului, în locul unde se ținea tîrgul de 
vite, Schultz observă că veniseră la întîlnire 
cel puțin șase sute de țărani. Dar. imediat du
pă aceea vicecolonelul descoperi uimit și în
grijorat că dealurile din jur erau negre de

mrtftiiwi țjree-lre care r Alton pe loc. tarcA 
lan-o așteptare at.nA ta prrvetar». latalA 
tap* y.re fac Scfealte M Pretat. dta f d'™*1 
ar rtifhn na ate cruo ta mm» ni oue *c 
«p*«V»e ta ret taa ofițeri. In Crunte mia i i 
Arte zăpeta tas» WtMwM* tar Urau. P» Ctarca 
U rwvBKWl mediat * Schulu *i Fiutin Ce- 
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Apoi fiindcă oamenii tăceau, Schultz consideră 
că e momentul să intre d’rect in fondul ches
tiunii și le spuse in nemțește, lăsindu-1 pe 
Probst să traducă frază cu frază :

— Oameni buni, vă rog de iertare că am in- 
tîrziat cu o zi, dar am așteptat ordinele de la 
generalul comandant Tristețe, fiindcă deși ele 
s-au anunțat a fi binevo’toere și cu Iubire față 
de supușii căzuți in greșeală, n-au sosit incă. 
De aceea, eu vicecolonelul Schultz, am dispo
ziție de la marele general comandant din Sibiu 
să vă comunic acum că bătrinii și jurații tu
turor satelor să binevoiască a veni pe ziua de 
24, tot în acel loc știut dintre Cricău și Tibru, 
unde vor auzi poruncile împăratului pe care le 
va aduce la cunoștință însuși excelența sa ge
neralul comandant...

Ajuns aci cu spusele sale. Schultz așteptă tra
ducerea Iui Probst, spre a continua, dar.^e trezi 
interpelat nu din micul grup din fața sa, ci 
din mulțimea așezată de la vreo cincizeci de 
pași încolo :

— Ii iarna grea și bătrinii nu pot merge sin
guri la Tibru ! Ii sfîșie haitele de lupi pe drum!

Deodată, peste celelalte glasuri, cu forța unui 
tunet, răsună glasul unui bărbat aflat în pri
mul rind și care chiar făcu gestul îndrăzneț de 
a ridica amenințător brațul înarmat cu bîta de 
alun :

— D-apoi ce să caute bătrinii la Tibru 7 Că 
ei or stat pe cuptor, nu i-or băgat nimeni în 
luptă ! Acolo musai să meargă toți, pină la 
unul, ca să asculte poruncile îmDăratului !...

Schultz îl privi nu pe bărbatul care strigase, 
ci pe Horea și îl întreabă într-o formulă indirec
tă, de respect maxim :

— Ce spune la asta Horea, despre care toată 
lumea știe că a fost conducătorul răscoalei ?

Era un mod simplu și firesc de a-i afla iden
titatea și micul său joc, de altfel fără nici un 
interes practic imediat, reuși pe deplin, deoarece 
Horea răspunse :

— Eu ascult glasul țării, nimic mai mult. Ce 
să căutăm iar la Tibru 7 
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șiroi nea. Schultz simți că trebuia produsă di- 
sor,’ mulțimii de conducătorii ei. făgăduită 
i-.eș.r--. mulțimii orice ar fi făcut și anunțată 

numai a seductorilor și căpitanilor 
ei. însuflețit de •rest gind. rosti cu voce tare, 
cum fi de-atitea ori in careul regimentului.

— Oscieni buni, voi nu pățiți nimic și iertați 
V“»i fi de toate, numai două lucruri să inde- 
Diiniti acum, de față : să predați armatei toate 
p iștilc. pistoalele, săbiile și lăncile folosite in 
r?s?ori,5 țj să ni-i dati pe căpitanii vo«tri. Ei 
«•or vorbi cu marele general și. ca apărători ai 
voștri, vor susține cauza voastră.

— Arme n-avem, decit bitele astea de alun, 
strigă mulțimea. Cit despre conducători, noi nu 
putem da oe nici un căpitan, că mei nu știm și 
nici nu cunoaștem intre noi asemenea grad. 
R a «sos ta n-a făcut-o un om, ci toată țara !

Schultz nu cedă și zise din nou, autoritar :
— Cum spuneți că n-aveți conducători, cind 

chiar adineauri cei doi din fața mea au arătat 
un vraf de rezoluții 7 Eu înțeleg că amindoi 
» n» oameni de omenie dar tocmai de aceea să 
n-aibe teamă că ii voi lua cu mine la Sibiu, 
pentru ca acolo, in fața marelui general să apere 
cans® satelor.

In acel moment mulțimea începu să strige 
zgomotos, agitind bitele in aer, pe deasupra ca
petelor :

— Pe acești oameni noi nu-i dăm nici într-un 
fel ! Nici morți nu-i dăm !

Mulțimea făcu in clipele următoare mișcarea 
vădită de a-1 cupr.nde pe Schultz la mijloc, dar 
vicecolonelul, cu brațul drept ridicat autoritar, 
le ceru să slea pe loc. Exact in același moment 
Horea și Cloșca se retraseră din fața lui Schultz 
și se topiră in mulțime, unde nici un «xrhi oricit 
de expert, nu i-ar mai fi putut descoperi. Erau 
sute de oameni imbrăcați in aceleași țundre ne
gre și pe cap cu aceleași căciuli negre de miel. 
Toți semănau unul cu celălalt Toți păreau să 
ilustreze adevărul că răscoala o făcuse Țara, iar 
țara erau ei, mulțimea aceea fără număr și fără 
nume. Pe dealurile din jur, alte mari grupuri 
de oameni imbrăcați in țundre negre, stăteau 
și priveau spre șesul de lingă Arieș unde Schultz 
și Probst credeau că își trăiesc ultimele lor 
clipe din viață. Si totuși mulțimea se desfăcu 
întocmai ca o poartă vie și ofițerii cu obrajii 
albi ca neaua putură să plece liberi, nesupărați 
de nimeni, neurmăriți nici măcar de un singur 
strigăt de ură și dispreț.

Plecind, Schultz știa că de aci înainte șirete
nia, diplomația și promisiunile fuseseră înlă
turate cu un singur gest brutal și că locul lor 
avea să-l ia armata cu puștile și cu tunurile ei. 
Dacă un observator ar fi privit de undeva de 
la o mare înălțime Țara Moților, în așa fel in
cit privirea sa ciclopică să poată cuprinde vasta 
întindere de munți de la Crișuri la Mureș, pe 
drumurile albite de zăpadă ar fi văzut coloanele 
nenumăratelor unități militare ce urcau spre 
munți. Era acolo o armată înfricoșătoare, alcă
tuită din unități celebre, acoperite de glorie pe 
cîmpurile de luptă ale Europei și care mergeau, 
unele voioase și pline de hotărire, altele poso
morite și tăcute, să se acopere de rușine. Ză
pada albă și de o strălucitoarei puritate, părea 
de o mie de ori mai curată îneît nu puteai s-o 
privești fără să lăcrimezi
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verbul românesc : o mie nouă sute trei zeci și 
trei. Dar din praful de pușcă al mitralierelor 
care seceraseră Grivița a izbucnit acel martie 
treizeci șl unu, cînd zarzării pocneau în ram. 
Pocnetul mugurilor are un cîntec neauzit decît 
de păsări și Niehita a fost pasăre cîntătoare. 
Nu mai cunosc pe lume o altă Împreunare ca a 
acestor sfinte daruri : dintre arbori, păsări. Am 
fost prieteni. Frați. Nu l-am întrebat niciodată 
despre această minune pentru că eram convins 
că n-o să-ml răspundă, nici el nu o știa.

Dar acum, acum cind Niehita a plecat tot atît 
de singular cum a fost și în poezie, mă întreb : 
care dintre stelele lui ocrotitoare ÎI va lua la 
braț să îl ducă în pajiștea unde Eminescu il 
aștepta cu dor de România? Și dacă semaforul 
veacului o să-i întoarcă premiile internaționale, 
circumvoluțiunile verbului or să aibă necesita
tea gindirii unei explozii pentru curcubee vii
toare unde Soarele, retras în penumbră, va dis
cuta cu Luna pe scările de marmoră croită din 
reverberațiile sufletului, scări ale Necuvintelor.

Pentru că a fost și rămine internațional, ma
rele Esenin i-a dăruit lui Niehita, încă înainte 
de naștere, un mesteacăn siberian care păstra 
o frunză vorbitoare în limba lui. Sâ-1 fi clătinat 
virsta la care amindoi au plecat, sau vinovate 
sînt săniile cu zurgălăi în care ei acum cintă, 
aleargă și noi lăcrimăm?!... In urma acestor mari 
dispariții nu ai dreptul decît la întrebări. E 
plină eternitatea de răspunsuri, să le ascultăm 
dacă mai avem cind.

...Nini iubea atît de mult actorii, incit am im
presia, dacă nu chiar credința, că a vrut să-1 
urmărească pe Amza Pellea într-o învăluire 
neștiută. Nini a plecat de bună voie pentru 
că-și dăduse întîlnire cu Baudelaire, cu Pușkin 
si cu Franțois Villon și cu incă cîțiva. Iși dădu
se întîlnire la o tablă de șah — știa foarte bine 
șah! — să le cucerească nu regina ci regele : pe 
Shakespeare! Nu-1 cunoscuse personal, îl dorea... 
Și mai cred că a plecat odată cu Amza Pellea 
și atiția alții mari, să-i învețe Perinița, să le 
întindă in loc de batistă, rima, rima noastră 
românească in care se ascund îmbrățișate feri
cirea și durerea. Noi, românii, prin Eminescu, 
Labiș și Niehita trebuie să existăm și pe lumea 
cealaltă unde am inceput să fim cunoscuți prin 
jertfele timpurii.

Nini a plecat, după părerea mea, voit. Șl asta 
o știu de la el ca frate nedestăinuit însă tuturor, 
îmi zicea intr-o noapte că ceea ce a avut de 
făcut pe pămînt. a făcut sau n-a făcut, dar că el 
trebuie să convingă lumea cealaltă că poezia 
românească și spiritul țăranului român îngemă
nat cu duritatea munților noștri închegați din 
lacrimă, trebuie impuse în eternitate. Și el a 
coborît cu umărul lui firav dar cu mintea lui 
cumplită să tidice, măcar cu citeva se«x>le mai 
departe, istoria Poeziei Românești.

Cred că în pridvoarele românești, să aibă Ioc 
cum spunea Nini, o neconversație a Luceafăru
lui cu pămîntenii. Dar, desigur, o dată pe 
an, în treisprezece decembrie, Luceafărul nu va 
mai vrea să aibă confruntare cu pămînteanul 
Niehita — nu se-va mai putea întîmplă așa ceva. 
Deci, literatura noastră, începînd cu doisprezece 
a douăsprezecea opt zeci și trei, n-o să mai aibă 
dialog cu cerul.

Oare însă Nini, prin monolog, nu va suplini 
și dialogul?!

Niehita n-a murit! E pe planeta Aceea unde 
s-a retras.

In fiecare primăvară ieșiți pe prispa gîndului 
dumneavoastră să-1 vedeți cum scutură pentru 
copiii noștri flori de zarzăr și versurile lui...

★

Niehita nu a murit! Tot intr-o noapte tirzie 
mi-a spus că cele mai scumpe valori ale lui sînt: 
Eminescu, Pămintul românesc și Copiii acestui 
pămint — iubea îngrozitor de mult copiii. Și tot 
atunci mi-a zis ca eu, fost aviator, să fac pen
tru el un zbor cum a fâcut Exupery cu micul 
iui p; iț, pe o planetă străină pentru ca el să 
tokttrie r stTJiri (r.u cat ci zarzări, care au 

rseaăsesv îț și in fiecare primăvară să 
ic icțiture petalele pentru copiii de pe Terra, 
ua, Niehita voia să scuture-petale-cu versurile 
lui pentru toți copiii din România...

Numai că astăzi și acum, cind pentru el a 
plouat cu toate stelele calde și i-au rămas pe 
cer numai stelele reci, nu-mi îngădui să fac 
niti un pas înainte. Poate că trebuie să înțeleg 
că de-aici începe hotarul dintre mine și Niehita!

Un an 
de poezie
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duce, implicit, la recuperarea melodicității și, de 
ce nu, la redescoperirea modernă a „dulcelui 
stil clasic". Poezia scrisă de tineri, în ultima 
perioadă, încearcă o conciliere între pointilismul 
percepției și armonia spiritului. Se iese astfel 
treptat din superstiția inoculată de dogmatismul 
antiliric. Poeții tineri au început din nou să 
scrie (fără complexe) versuri frumoase, valori- 
ficînd muzicalitatea cuvintelor și asta (re)apro- 
pie poezia de firescul liric. Interesant este că 
această apropiere de firesc vine de la sine, fără 
intervenția unui „program" coercitiv, exprimînd 
de fapt procesualitatea internă a fenomenului 
poetic. Antilirismul promovat in anii trecuți a 
glisat treptat spre o poezie melancolică și refle
xivă în care binomul natură-cultură este rezol
vat nu prin închidere textuală ci prin deschi
dere meditativă. Asistăm de fapt la regăsirea 
tonului afectiv-moral intr-o lirică nu atît de re
velație cit mai ales de contemplație. Poezia ti
nerilor, trecută prin excesele formale anterioa
re, are acum nostalgia seninătății. Este adevărat 
că nu întîlnim limpiditatea ideatică și emoționa
lă pe care a avut-o generația Labiș. Lirica tine
rilor, în momentul de față, e o rețea de ten
dințe în care depistăm fenomenul de reducție 
a complicării existențiale la o formulă estetică 
adecvată. Totodată, fiind cu preponderență cul
turală, această poezie își cunoaște riscurile devi- 
talizării. Intre trăire și comentariul trăirii este 
un spațiu pe care „generația ’80“ încerca să-1 
agraveze prin formula ironiei și a artificiului 
lingvistic. Asistăm însă în ultima perioada la o 
depășire a orgoliului filologic și tehnicist în fa
voarea naturaleții. Bineînțeles o naturalețe fil
trată cultural. Livrescul tinde să ducă la rafi
narea privirii nu la împiedicarea vederii (cum 
se practica prin colajul de citate gen „puzzle"). 
Privind cu atenție această poezie, observăm că 
pulsația afectivă se opune instaurării textului, 
universul liric își menține adîncimea umană. In 
acest sens evoluția actuală a poeziei tinere in
firmă premonițiile unor „textologi" care, acum 
cîțiva ani, făceau apologia literalității. în direc
ția tradițională a sensibilității autohtone, poe
zia tinerilor cultivă sentimentul naturist, emoția 
originară legată de misterul vegetal și chtonic, 
sporind șansa autenticității lirice. Tradiția reve
riei și a imaginarului evoluează pe baza achizi
țiilor moderne în plan expresiv. Dealtfel, deli
catețea sobră, orientată spre elegiac, definește 
o bună parte a liriici tinere. Se constată ocoli
rea stridențelor expresioniste în favoarea unei 
voalări melancolice a discursului. Poezia de ex
presie țărănească, robustă tinde șl ea spre o es
tompare a tonului căpătind o transfigurare mo- 
dern-bucolică. Recuperarea atitudinii reflexive 
mi se pare a fi fenomenul cel mai vizibil (și fe
ricit !) în lirica tinerilor în momentul de față. 
Această recuperare vine, repet, după o serie de 
contorsionate și stridente experimente poetice 
în care discrepanța și șocul umbreau virtuțile 
armoniei. Atenția hipertrofiată asupra realului 
a avut în perioada de început a „generației ’80", 
un rol de incitare și mai puțin de rezolvare es
tetică propriu-zisă. Lirica tinerilor (așa cum evo
luează în momentul de față) cultivă tot mai 
mult sugestiile mitice evitînd butaforia excesiv 
cotidiană de pînă acum.

Putem spune că anul pe care îl vom încheia 
a menținut poezia sub zodia reflexivității, adu- 
cînd totodată semnele unei modificări de sub
stanță.



POEȚI DIN CENACLUL

' mar an 
zamfira

De-ar fi puritatea
închipuiți ferestre cit o umilință 
glasul vostru ca o cange 
veniți odată cu orgoliul frigului 
flacăra incăpea in pumnul unui copil 
acum nu mai acoperă nimic 
pribegește doar de la un aer la altul 
numără fluturii blestemindu-se 
întredeschisă viața o alveolă 
demult sunt mai apropiat iertării 
de-ar fi puritatea cercul 
cu care să vă jucați și voi.

Nemișcarea lui
Nemișcarea lui ce goană nebună 
povestește înălțarea trandafirului iarna 
așterne in ochiul tău refugii pentru orbul 

frumos 
pe limbă imnul infinitului 
n-a luat parte la nici o destrămare 
sărutul cui cade și-i roade umbra 
in fiecare seară lacrima sapă in ziduri 
un alfabet ce ne-apropie 
trec rușinos pe lingă el 
ii salut odată cu frunzele mici 
nemișcarea lui ce goană nebună 

îți spunea numele
Fereastra deschisâ-i un măr apropiat

infinitului 
nu mai rizi in vis 
realcătuiești serile cind adunai vreascuri 
impărțindu-le apoi unui foc cunoscut 

doar cuvintelor umede 
nu-l priveai nu exista cind il priveai ? 
in răcoarea osoosă ii ascultai respirația 

ca niște măști adiind 
cineva intr-o arcă inmugurită 
iți spunea numele de seară 
o umbră se inchidea și se deschidea 

peste el 
sub un strop de cenușă se incâlzea cuvintul

Minunate anotimpuri
f Minunate anotimpuri 

nopțile trupului tău fuga ta 
pasul de flacără 
se mai roagă de-a lungul frunzelor 
in palme clinchetul pielii tale 
sinul tău ca o pasăre moartă 
un călău risul - al cui e 
fulger uscat frigul ne-apropie 

înspre țărm
Mișcăm un foc inspre țărm 
fumul nostru o cetate ascunde cifre de aur 
se vede bine tăcerea din piatră 
iți privesc gura ca o mare închisă 
surisul tău plutește pe harta flacărei 
miinlle noastre murmură ne-apropiem 
suntem cenușă

Noaptea
Ți-amintești de cele ce vor urma 
cum buzele mele și-amintesc aerul 
pe sub care n-au trecut niciodată 
ți-amintești și deodată noaptea 
și țipătul căutindu-mi ușa 
sub pielea ta zlbastră o cheie 

de ceară uscată

Tăceai
Prin glasul tău trecea un fum 

o haită de lupi 
orizontul se ineca in propriu-i praf 
lucrurile iși ardeau memoria tăceai 
printre ele frigul cățea singerindâ 
culegeai mătasea neagră-a cuvintelor 
o apropiai de lampa șovăitoare 
lampa fugea se risipea ca un murmur

Și noaptea
Răni ca o dinastie uitată 
iți spui o poveste foarte veche 
fluturi triști se plimbă prin carte 
odată cu țipătul călătorului ii mănincă 

literele 
te-apropii ca pe-o transă verde 
vintul adoarme in scrin 
prin aer monezi derizorii le fură

vulturul acela 
auzi țipind zăpada pasului tău 
și noaptea se desface moale 
in două cătușe albe

PRIMUL BILANȚ
A n prima ședință din 5 mai 1984, conducătorul cenaclului „Dacia Feniks“, Ion 
1** Gheorghe a spus : „Sîntem un cenaclu deschis tinerilor din întreaga țară. Mă 

simt obligat să sprijin cu toată ființa mea această tinără generație de scriitori, 
atît de talentată, și căreia nu i se poate reproșa nimic." A trecut doar cu ceva 

mai mult de jumătate de an de atunci și ne simțim datori să anunțăm acum, la sfirșitul 
anului — tradițional ceas de bilanț — care sînt primele roade ale unor astfel de pro
gramatice intenții, atît de generoase. Dintre cei 35 de autori, majoritatea poeți, care au 
citit la Casa scriitorilor, în cenaclul nostru, cei mai mulți au fost invitați din colțurile 
cele mai îndepărtate ale țării, de regulă din județe care nu au reviste literare : Satn 
Mare, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Buzău, Neamț, Vilcea, Călărași și altele. La nndul 
său „Dacia Feniks" a răspuns invitației — cum o va mai face și in viitor — de a merge 
acasă la tinerii membri ai cenaclului nostru, în ținuturile pline de poezie și demnitate 
ale Buzăului și Maramureșului.

Cu bucurie constatăm că dintre cei ce au citit în cenaclul nostru, sau dintre mem
brii asidui programați să citească, foarte mulți au fost premiali la concursurile de 
poezie organizate in țară, de interes național. Publicăm aceste premii, edificatoare 
pentru ținuta cenaclului, după cum edificatoare au fost și paginile de poezie deja pu
blicate în revista „Luceafărul", intre care două au fost dedicate de membrii „Daciei 
Feniks" evenimentelor anului 1S84, fundamentale pentru mersul ascendent al istorie* 
noastre : a 40-a aniversare a zilei naționale și desfășurarea celui de-al XIII-lea forum 
al comuniștilor români.

Să începem prin a preciza că la Festivalul național al cenaclurilor literare „Vasile 
Lucaciu" de la Cicîrlău-Maramureș, din cei 18 cîștigători, nouă citiseră in cenaclul 
„Dacia Feniks".

Costel Bunoaica (premiat la Festivalul „Mihu Dragomir" de la Brăila și la Festiva
lul național „Vasile Lucaciu"), Mihai Cuciuran (la Salonul literar Dragosloveni șl la 
Festivalul „Vasile Lucaciu"), Petru Dunca (Festivalul „Vasile Lucaciui „Marele premiu ), 
Remus Valeriu Giorgioni (Festivalul „Vasile Lucaciu") loan Iacob (Festivalul de poezie 
Lucian Blaga"), Ion Machidon (Concursul interjudețean de -.George Coșbuc“),

Florin Grlgoriu (Festivalul „Vasile Lucaciu") Liliana PetrușlFestivalul „\asile Lu
caciu" Concursul national „Nicolae Labis" și Salonul literar Dragosloveni), Petra Ucar (FoSi-hd .Vasile Lucaciu"’), Mariela Rotam (Festivalul Vasile Lucaciu; și Concursul 
național „Nicolae Labiș"), Nistor Tănăsescu (Festivalul „Vasile Lucaciu și Concurs 11 
național de poezie „Nicolae Labiș" - Premiul Uniunii scriitorilor).

„Dacia Feniks"

claudiu 
sâftoiu

Citadină
Pe stradă a mai rămas ceva
Din zimbetul zilei.
Oameni grăbiți
Care spre casele lor
Care pe urmele unei amintiri mai de soi
Se impiedică la răspintii cind urcă 

pe un nou trotuar.
Fanfara cringului mai îndeamnă o dată 
Trecătorii să plingă
Și pleacă și ea departe de marginea 

orașului
Unde vintul slobod șueră prin gura 

trombonului
O notă uitată.
Mașina salvării trece claxonind 
întunericul care nu se dă la parte
Și lumina dormitoarelor se Stinge pilpiind
In nerăbdare.
Mă aplec peste o frunza uscată
Pe care a uitat timpul să o-ngroape
Și parcă aud vag
Cum o femeie iși bate odrasla 
Cu niște palme mari —
Cit o pedeapsă.

înainte de vînt
Să nu scuturi cumva
Copacul acela.
Fructele lui imi par cunoscute ;
Frunzele înrourate care tremură ciudat
Imi fac semne pe care nu le pot 
înțelege,
Dar știu că ceva cunoscut
Bintuie gindurile mele la vederea
Copacului.
Să nu scuturi cumva
Copacul acela.
Imi voi aminti negreșit
De el.
Mai așteaptă o clipă...
...Acum poți să mă scuturi;
Știu cum eram inainte de a te abate 

asupra mea
Vint al vieții.

Scurtă anomalie
Se intimplă lucruri ciudate
Aici :
Sar trenurile de pe șine
Enervate de paralelismul ieftin
A două drepte,
Cad stele - bucăți întregi de cer,
Co-ntr-un război,
Apune de rușine soarele 
După ce s-a dat in spectacol

O zi intreagă
Și peste toate acestea
Se lasă pe pămint
O bizară liniște '
Sufletească.
Nu-mi rămine decit să mă nasc
O să pot auzi și eu
Măcar la-nceput 
Citeva legi fundamentale 
Și o să surzesc apoi
Din tot sufletul
Pentru că va incepe vacarmul
Și totul va intra deci,
In normal.

* #
Visleam neîncetat
Implintind nemilos visla
In inima verde a apei
Care răspundea cu un geamăt ud. 
înaintam precaut printre curenții 
Vicleni
Și sorbeam cu nesaț stropii de lumină 
Ce se reflectau din adincurile neștiute 

și opace 
Ale apelor.
Am știut deodată de ce mă opresc
Și mi-am ințepenit privirile in luciul
Viclean al lichidului, care 
Cu un susur imperceptibil 
Mă blestema
In limba lui acvatică.

Ieși în cîmp
Un greier mi-a intrat in ureche
Și-mi cintă o șoaptă
Cu picioarele pe gindurile mele.
E frumos să auzi alte zgomote 
Pe steaua aceasta atit de reală 
Unde liniștile iși cintă intr-un vacarm 

îngrozitor 
Tăcerea.
După ore și ore de muncă
Ridicâ-te dintre problemele vagi
Ieși in cimp unde țăranii mai ascultă incă 
Simfonia piinii viitoare
Și pune-ți capul pe o căruță de fin
Să asculți cum sforăie munca
Fă-ți un culcuș printre greieri și destinde-te 
Ca o adormire.

Asfințit
Citeodată privesc asfințitul
Cu ochi de muritor
Ce asistă la inmormintorea
Unui erou.
Aplecindu-mi privirea vinovată
De toate relele lumești 
Simt că profanez nemernic 
Moartea prematură și regulată 
A soarelui.
Nicăieri n-am să aud
Surlele razelor calde
Ce-și implicită sunetul fierbinte
In epiderma mea 
Influențabilă, - 
Ca fa asfințitul suprem 
Ai Soarelui.

mircea
Consuetudinară
Am tras la umbra mărului ca-n port 
și cum e obiceiul pe-aici am să mă port 
Am fost la tine-n casă, am fost la el, la toți 
□i masa pusâ-n centru să povestești mai poți 
La fel vorbeați cu toții și-aveați același glas 
insă co teamă totuși in carne am rămas.

Să ne întindem merindarea pe jos 
ca-ntotdeauna 

și să vorbim naturii d alta și de una 
Ne bucurăm că umbra nu trage la rindea 
și tu mai poți zimbi prin dumneata

Haideți să culegem măceșe, să ne înțepăm 
subțire 

cu spinii de sub frunze și cu fire
Căci vor veni cu noapte țăranii la cules 
și vor lua doar tufe pe ales
Avem cu noi și corfe, avem și scule 
să defrișăm grădina de poame-indestule.

Cîntul al șaselea
Eram pe atunci in venele lui INTRU
Cind m-ai sfișiat tăcut pe dinlăuntru
Puteam cu cheile primite pămintul să-l dezleg 
Luam cu mine rostul lui intreg.
Și aur am găsit cit umărul mi-e semn, 
Spărgeam din drobul sării sudoore cu un lemn 
Ieșeam pină afară prin porțile deschise 
Amirosea-n provincii a mine și a vise.
Pentru toate mă numeai părinte
și toamna imi dădeai un cui de reci veșminte.
Acum sint in afară, sint numai la fereastră 
Vorbesc de INTRU singur ca de averea 

noastră
- Ce-mi mai lipsește ca să fiu in tine 
O tinără vioară infiorind ruine ?
Dar nici in LINCA nici PINA și nici CĂTRE 
de la o vreme nu mă mai iași Cumetre.
Miine bobul sării ne va mai da o veste 
urcindu-se pe frunte, ne va șopti că este.

Doinele răspund
la marile întrebări
ale lumii
Ar trebui să urcăm muntele acela 
și să coborim intr-un loc 
unde nu se pune așa de acut problema liosei 
de văi.

Drumul se poate face atit de simplu 
că pe jumătate e și realizat :
Și alte prepoziții ce-mi par niște tărițe 
in stradă au doar roluri de sprayuri sau de 

fițe.

lași șinele să-ți urce in memorie 
il cuplezi apoi cu puterea imaginației 
după care totul decurge atit de normal 
că nu te vei putea pierde niciodată.

gheorghe pogan
Coletul nr. 9
Sătul e lucrul 
de propria sa vedere, 
in invelișuri perisabile 
funigeii depozitează - 
incârcătura Carului Mare.
Numai ingerii 
cu aripe luminiscente și roz 
construiesc implacabili 
inutilă hrmalaie de nori.

Coletul nr. 11
Iubita gladiatorului 
are coapsele ca un an bisect ;
Iubita gladiatorului 
are părul ca un riu 
curgind vertical 
in care sute de înecați 
par fluturi roind 
in jurul flăcării timide 

. care-i arde, secundă 
cu secundă chipul 
invizibil.

Coletul nr. 18
Părăsit sint de ochiul lăuntric ochiului 
de propria-i vedere 
atit de aproape intrupindu-se 
fumegind ca zugrăveala de chilie.
Așa se părăsește fructul 
de prea coapta-i coajă, 
Iși părăsește miezul de lut 
prea plina himeră 
de foc limpede 
meteorit ca o apă asfințind in mare,

stâncel
Aici ți se oferă cele două șanse 
sau te retragi printre cete 
sub împărăția verdelui imens 
in care trupul tău și se intramâ 
și iese in Istorie precum un gheizer 
dar cealaltâ-i cu mult mai bănoasă, 
prin care carnea și se scofilcește privind 
numai in jos 
purtind vești de la o parte in cealaltă a văii 
pe talgerele de aur.

Se vorbește asiduu despre o anume 
imbătrinire 

pe care pictorii o intruchipeazâ cu vioara 
la git 

Eo tremură asemenea țăranului 
ce dă ultimul leu 
fără să știe 
intru păstrarea satului incă un an 
intre hotarele in care doina răspunde la 

marile 
intrebări ale lumii.

Masa de seară
Stringerea fărimelor de piine de pe masa 
cu mohair 
este noua poveste 
pe care trebuie să o spunem fiilor

Ființa vinde stafide 
și gindui țăranilor intre stafide visează 
Ei mor sănătoși pină la capăt 
că din sănătate trec direct in moarte 
incit moartea crește 
i se ingroașă carnea pe umeri 
ș nimeni n-o mai poate invinge...

...Masa de seară incepea dimineața 
odată cu sfirșitul nopții 
cind trupul e prins de git și tras din pat 
și tirit sub găleata cu apă rece 
de Șinele acela ce nu știe sâ ierte 
cind iși aduce aminte de masa de seară.

Era pregătită cu griji 
veneau secunde lungi, dilatate 
și ea nu ni se arăta decit din depărtare 
treceam prin qrădini unde mirosul de mere 
ucidea carnalul 
il inveleau in arome 
il aruncau afară din ființă 
ca albinele, trîntorii răsturnați in ceară 
să nu tulbure mersul spre paradis al naturii.
Veneau amiezile
și tocmai atunci pustiul iși arăta colții 
mușca din trup 
că numai cuvintele iți mai erau de folos 
Ele te luau de mină 
și te duceau in liniște
Te luminai atunci 
nările cărnurilor Tale uitau urma jivinei 
grase
ce dădea drumul singelui in lume numai să 

ațițe pofta 
de cărnuri.

Masa de seară vine mult mai tirziu 
ca in vreodinioară.

O lancie de nervi 
despicind aerul 
lepădată 
ca o pedepsire cu moartea 
Și butucul roșu 
pe care condamnatul iși culcă tandru 
coronița de nuferi albi.

Coletul nr. 19
Ce ai văzut suflete 
cind mi te-am îmbălsămat T 
Ce ai auzit inimă 
cind ți-am umplut 
cu merinde și sclavi 
trecătoarea ta piramidă ? 
Am văzut dulce lumină 
picurind ca un gazel.

Coletul nr. 20
Luminează hublourile aburite 
sprijinind aerul 
vaporului cu povești. 
Mateloți legănați de vorbe 
spală puntea 
cu ghemotoace de suflet 
inmuiate in dulceață de amintiri. 
Vintul din pinze 
cuibarul cald și-l lasă, 
Ciinele Mare 
latră prin boreal 
după Ciinele Mic. 
Aisberg, aisberg 
tiritoare și pasăre 
fie-țl necuprins de inaltă 
partea care mă doare 
partea ginditoare 
partea care ne părăsește.

Cenaclul «Dacia Feniks»
A UNSPREZECEA ÎNTÎLNIRE

unsprezecea ședință a cenaclului „Dacia 
a Feniks** a deouiat prin lecturarea versu

rilor dedicate marelui lorum al comu
niștilor de către tinerii poeți : Fiorin 

Grigoriu. Alexandru Priboieni, Carmen Focșa, Ion 
Machidon, Constantin Menagache, Mariela Rotaru, 
Mircea Alexandru Popa, Ion Marcel Fandarac, 
Daniela Simionescu, Alexandru Răzvan Țambu, 
Daniel Iacob Vorona, Marian Zamfira și Valeria 
Deleanu. In continuare s-a citit un nou fragment 
din „Dacia preistorică" a Iui Nicolae Denstsșianu 
despre Templul hiperboreilor din Insula Albă, nu
mită în vecnime și Leuce, Insula Șerpilor.

Remus Valeriu Giorgioni și Gheorghe Pogan au 
prezentat, apoi, spre dezbatere, versuri remarcate 
de conducătorul cenaclului dintre sutele de scri
sori primite la Poșta redacției. Apreciind poezia 
colegului său Giorgioni, Gheorghe Pogan a subli
niat „siguranța cuvintului“, dar imediat Nastasia 
Maniu s-a declarat mai puțin convinsă șl, „în ciu
da impresiei globale bune", a vorbit despre „o 
Inegalitate valorică și o insuficientă stăpînire a 
textului'. Daniela Simionescu a intervenit sus- 
ținînd că „poetul mizează pe imagine ca pe un 
fel de substitut al ideii, dar aceste imagini nu 
au pregnanță spre a fi reținute.“ A urmat apoi o 
discuție declanșată de Marcel Fandarac prin ex
primarea convingerii sale că „poetul pare diluat 
și prețios" cind Iși lecturează poemele, dar „o 
analiză a textului vădește o bună tehnică a versi
ficării". Un punct de vedere interesant, dezvoltat 
apoi de Cristiana Hâncu, a avansat Constantin 
Menagache, opinînd că poemele au o „tensiune 
oscilatorie", ceea ce explică într-o anume măsură 
și diversitatea părerilor exprimate.

Cele 21 de „colete" cum și-a denumit Gheorghe 
Pogan, poemele aduse în cenaclu, au instaurat o 
veritabilă atmosferă de entuziasm de la început 
marcată prin intervenția lui Florian Saioc. Flo
rin Grigoriu a făcut îndreptățită observație că 
unele din „colete" au fost deja publicate, dar fap
tul că le-a reținut este un argument că au. 
Intr-adevăr, valoare. Tot despre confirmare a va
lorii vorbește și Alexandru Popa, adăugind că 
Pogan s? apropie de temele sociale fără com
plexe, conferindu-le rezistență prin lirism. „Ase
menea versuri ne plac pentru sinceritatea lor, a 
spus Ștefan Bratosin, dar și pentru că sînt lipsite 
de stridențe. Astfel de calități au fost reținute șl 
de Mihai Gălățanu, dar pertinenta sa analiză nu a 

omis să atenționeze asupra deservicillor făcute de 
cuvintul melodios, dulce, ca și de o anume alu- 
necar-» în gratuitate. Alți participant, între care 
Alexandru Răzvan Țambu, Nicolae Sinești, Traian 
Chiricuță au apreciat „modalitatea in care Pogan 
se apropie de poezie", după formularea celui din 
urmă. Au mai vorbit, Cornelia Tamaian și M. 
Rogobete.

în ciuda Interdicției de a se compara poeții în
tre ei, s-au făcut destule raportări la autori care 
au citit în alie ședințe, ceea ce l-a determinat pe 
conducătorul cenaclului, poetul Ion Gheorghe să 
spună mai in glumă, mai în serios : „dacă spu
nem de fiecare dată că poetul care a citit ultimul 
în cenaclu, e cel mai bun, e bine, Înseamnă că 
progresăm •"

A DOUĂSPREZECEA INTILNIRE

Ștefan Bratosin. ambii remirdnd ci in duda unor 
reușite, versurile mai au Încă stridențe. Există o 
scădere de ritm, o grabă In finalul poemelor a 
Încerca: să demonstreze Mircea Popa Alexandru și 
să explore Cornelia Tamaian.

Poezia Iii Mi bai Cuciuran, cel de-al treilea au
tor ce a citit in această ședință a Impresionat, In 
modul cel mai profund. visceral, s-a spus, și 
această stare a fast mărturisită In cuvinte emo
ționante de către Elena Creangă, Cornelia Popa, 
Daniel Iacob Vorona. Un dialog Intre poetul Ion 
Gheorghe și Cristiana Hâncu a relevat multe din 
virtuțile poeziei ascultate. Textul poemelor, s-a 
precizat, este la fel de valoros, rezistă prin el În
suși în „competiția" cu Înțelesurile mai adinei pe 
care le degajă. Tot ce se află în această infuzie 
de contingent are un statut estetic puternic. Lu
cru! este posioil datorită faptului că poetul nu 
confundă accidentalul cu esența și datorită gene
rozității sale funciare ce îl obligă să aibă o atitu
dine de mare omenie ce se convertește In nopțile 
sale de neliniște într-o poezie înalt patriotică și 
Înalt artistică.

Ion Marin

A TREISPREZECEA INTILNIRE

X, n semnul reamintirii cultului hyperbo- 
reu al lui Apollo in capitolul „Daciei 
Preistorice" închinat acestui „ram al 
națiunii celei mari șl puternice pelasge" 

(lectură pregătitoare șl act programatic al întllniri- 
lor noastre întru poezie), seara din 3 noiembrie a 
cenaclului Dacia Feniks a confirmat două voci li
rice în chip surprinzător consonante prin timbrul 
lor elegiac : foarte tînărul poet sucevean loan Ma- 
nole și Marian Zamfira, unul din membrii fonda
tori ai cenaclului. Bilanțul discuțiilor a conturat, 
pentru „Elegiile" lui Ioan Manole, teritoriul cuce
rit al unei poezii de acută sensibilitate peceptivă, 
de maximă limpiditate și transparență (Nastasia 
Maniu), căruia îi e proprie o riguroasă structură 
cristalină, și, în același timp, o necesară asumare 
a unei ascendențe romantice ca experiență inevi
tabilă (așa cum arată Daniela Simionescu, repro- 
șînd un anume exces de poetizare, dar disocilndu- 
se prompt de rezerva lui G. Canache privind une’e 
procedee „declarative"). Alexandru Priboieni ad
miră claritatea poemelor, cizelarea și eleganța. 
Florin Grigoriu le descoperă incandescența („jură
minte de foc"), C. Menagache — caracterul lor 
confesiv și Iacob Voichițoiu, un argument în mo
dul cum e prelucrat mitul mioritic. Traian Chi- 
ricută sărbătorește „această comunicare în timbru] 
loial al poeziei" cu „un poet al imaginarului 
transparent în evantaiul căruia se deschide fuea 
de timp, oglindirea retrospectivă, natura privită 

dintr-un continuu naufragiu, ritmul adîncirii în 
mirare". Cristiana Hâncu încearcă să indice citeva 
repere axiale ale acestui lirism, elegiac in chip 
programatic, aflat sub un acut semn adolescen
ți;'.. „semnul heraldic al lacrimii", invocind simpto
mul (și argumentul) coerenței tematice și stilis
tice.

Marian Zamfira a citit, în continuare, din volu
mul său, „Lacyna Trandafirului", predat editurii 
Cartea Românească. A fost argumentată „matu
ritatea și forța acestei poezii, venind din pondere 
si energie conținută, cum și originalitatea descen
denței sale din coasta unei generații nohile" 
(Nastasia Maniu), valoarea și forța incantatorie 
(N. Sinești), ,^știinta versului și a spectacolului 
poetic, avansarea unor multiple deschideri In aces
te poeme, lucrate parcă după o tehnică pointillis- 
tâ. dar aidoma unor tapiserii care sîngerează" 
(Florin Grigoriu) „atemporalitatea" (Iacob Voichi
țoiu), tragismul orchestrat (Const. Răducanu). 
„perspectiva cosmică, forța brutală a cuvîntuJui 
perfecțiunea construcției, cursul firesc al zicerii** 
(C. Menagache), a fost sugerată descifrarea psi
hanalitică a regiei textelor (Florica Marin).

„Situat Intr-un context liric avantajos, poetul 
este deopotrivă marcat de tendința de a mala<a 
cuvintul și sintaxa, de a lăsa, ca un arabesc, cu
vintul în teorba frazei, cît și de a-1 azvîrli într-un 
„illo tempore", în zona lui originară, pentru a-1 
încărca de straturile lui de vechime" (Const. C.). 
în sensul afirmației lui G. Canâche („Se află in
tr-un impact. In urma unui cataclism. El nu mai 
descifrează viața, ci fragmente de viață"), Cristia
na Hâncu interpretează această viziune a discon
tinuității ca o expresie foarte direct metaforică a 
frustă rii, o poezie de maturitate neîncetat arsă de 
stigmatul acestei absențe simbolice : lacuna tran
dafirului gîndit arhetipal, ca receptacol al forței, ir 
de coeziune șl iubire. E descifrabilă gama ascen
dent blocată ca într-un paradox eleat, către acest 
arhetip. Traian Chiricuță a încheiat discuțiile, lâu- 
dfnd subtila știință a șlefuirii prin care poetul își 
..mistifică" sentimentele, delimltînd spațiul sensibi
lității sale In care totul suferă, surdina estetică, 
limbajul inedit, ciudata senzație de frăgezime car
nală a acestei excelente partituri a unui talent 
propulsat fără traume, a acestei poezii care cere 
răspundere și sensibilitate.

Cristiana Hâncu

A PAISPREZECEA INTILNIRE

O ședință plină de întimplări între care
i-au lipsit cele superbe, precum împli
nirea unei seri de poetice variațiuni pe 
o * 1 temă înadins oarecare, după o mai 

veche idee a lui Marcel Fandarac. Șl astfel, „Do
mul Înghețat" și-a găsit neașteptate simboluri și 

n biroul în care a muncit Laurențiu

1 Fulg a, membrii cenaclului „Dacia Fe
niks" au păstrat un moment de recule
gere, după ce poetul Ion Gheorghe a 

evocat cu îndurerare personalitatea scriitorului 
dispărut.

Și în această ședință — a doisprezecea — s-a 
citit un fragment din „Dacia preistorică" ce oferă, 
nu doar istoricilor, sugestii dintre cele mai fer
tile. Așa ele pildă Oceanul (Okeanos), menționa 
Nicolae Densușianu, era numele pe care vechil 
greci îl dădeau numai Mării Negre, în timp ce 
Sulina purta pccticul nume Selina.

între aceste conotații și versurile Domniței 
Neaga nu a existat un hiatus prea mare, deoarece 
a citit o poezie de „scintilații" după cum a cate
gorisit-o destul de nimerit Petre Jucu. Victoria 
Milescu crede însă că o asemenea poezie c6 vor- 
boște despre cosmos și heruvimi are prea puține 
contingențe cu realul. între această vorbitoare și 
Marcel Fandarac s-a iscat o dispută asupra ca
noanelor clasice în lirică, ultimul fiind de părere 
că nu este deloc ușor să scrii astfel, dar că nu 
trebuie să te abandonezi muzicalității versului, așa 
cum i se pare că 1 se întîmplă autoarei din Ro
șiorii de Vede. Traian Chiricuță este șl mal dras
tic amendînd sentimentalismul, uneori desuet.

Anghel Gîdea, din același oraș, a citit o poezie 
ce l-a determinat pe Nicolae Sinești să-și ia „no
tițe p«! inimă". A fost însă o poziție extremă, cea
laltă față a monedei fiind dezvăluită de P. Jucu 
care n-a reținut decît „naturalismul hidos". O 
analiză la obiect au întreprins Florin Grigoriu și

reverberații In versurile poeților Marian Zamfira, 
Mircea Alexandru Popa, Florin Grigoriu, Valeria 
Deleanu, Nicolae Sinești, Valeriu Stoica, Daniel 
Vorona, Cristina Ionescu, Cristiana Hâncu, Trăim 
Chiricuță, Andrei Dorian Gheorghe și Constant 
Mihaelescu.

« După ascultarea unui nou fragment din „Da
cia preistorică" a lui Nicolae Densușlanu, — ce 
a prilejuit Octaviei Roșculescu considerații atît de 
captivante, incit l-au determinat pe conducătorul 
cenaclului să facă un rabat „cutumei" de a nu 
comenta In ședințele noastre paginile acestei cărți 
— au citit tînăra poetă Violeta Mihalcea și pro
zatorul Dumitru Oprișor.

Elena Creangă, prima dintre vorbitori, crede că 
pentru adolescentina sa vîrstă, Violeta Mihalcea 
are un „suflu“ poetic remarcabil și un talent deo
sebit. Aceste aprecieri au fost confirmate de ma
joritatea celcr ce au luat cuvintul, nuanțări de 
substanță „semnînd" Daniela Simionescu și Tra
ian Chiricuță, care au intuit și semnalat faza de 
laborator în care se află autoarea. „în ciuda ti
nereții sale, a remarcat Petre Jucu. poeta are o 
anume propensie spre conceptualizare", ba, mai 
mult, suferă din această pricină de „un incomplet 
al metaforei" a opinat la rîndu! său, Cristiana 
Hân«ni. Nlciunul din aceste riscuri nu se mal re
simt insă in poemul „Simtămînt", incontestabil cel 
mal izbutit dintre poemele citite, fapt certificat 
de cele trei relecturări. Acest poem a oferit posi
bilitatea unei abordări de tip hermeneutic lui Ion 
Zubașcu, a cărui concluzie a sunat astfel : ,,Dacă 
va miza pe o asemenea densitate, Violeta Mihalcea 
va izbuti să devină o poetă deplină".

„Nevinovății", prima dintre cele două proze ci
tite de Dumitru Oprișor, și-a dezvăluit mai greu 
sensurile, în ciuda structurii sale, aparent mal 
simple și mai tradiționaliste. Mulți dintre cei pre- 
zenți, Mircea Alexandru Popa. Marcel Ion Fanda
rac, Florin Grigoriu și alții, au apreciat în special 
cea de-a doua proză („Malagamba") pentru su
gestiile sale poetice, pentru „alunecările" — atent 
dozate — în oniric, pentru preocuparea mult mal 
evidentă față de psihologia personajului. Sigu- 
îanța scriiturii a fost însă. în opinia tuturor celor 
ce s-au exprimat, trăsătura de unire a numeroa
selor pagini aduse de Dumitru Oprișor în cenaclu. 
Nicolae Sinești a găsit însă mult mai multe note 
comune și observațiile sale au fost adîncite de 
alti vorbitori pînă la conturarea ideii că ambele 
proze sînt, de fapt, egale ca valoare. O dimen
siune ce părea să rămînă neluată în seamă, cea 
simbolică, a fost relevată de poetul Ion Gheor
ghe, care i-a recomandat, totodată, Iui Dumitru 
Onrisor să nu uite, în cea ce scrie, „focosul" me
tafizic.

Felul în care a decurs această ședință, interven
țiile avizate, dezbaterile pline de interes, l-au 
convins pe conducătorul cenaclului că, în viitor, 
la „Dacia Feniks" trebuie să se citească și ptoză.

Ion Marin
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Dorind să ilustreze 
varianta moldoveneas
că a tipului Amor și 
Psyche (bărbat-ani- 
mal), ciclul Om-ani- 
mal (părăsire provizo
rie), din cadrul secți
unii consacrate poveș
tilor fantastice. prin 
Povestea porcului. La- 
zâr Șăineanu se arată 
profund nemulțumit 
de faptul că. in gene
ral. „cele citeva po
vești publicate de ră
posatul Creangă", care, 
altminteri, „era exce
lent scriitor", „nu co
respund unei colecți-

întrucît, nici mai mult nici mai 
Soacrei cu trei nurori „ca po

vestitor de basme e difuz și prolix" (?!). Fi
rește, nu e cazul să reluăm discuția asupra 
unei chestiuni de mult și definitiv lămurite. 
Dată fiind imprejurarea că marele savant nu 
avea conștiința existenței și in literatura ro
mână a basmului cult (nu altfel erau ințeleși 
de el, intr-un atare context, nici Emiri eseu, 
nici Slavici, hici Delavrancea etc.), înțelegem 
perfect de ce in cadrul amplei sale demon
strații lui Creangă ii erau preferați Stăncescu, 
Pitiș, Sbiera Schott. Marienescu etc., ca să nu 
mai vorbim de Ispirescu. Important de reți
nut este insă adevărul indubitabil că tocmai 
„defecțiunile" de neiertat enunțate de Șăineanu 
— aspectul „difuz și prolix" — constituie sur
sele inconfundabilei originalități a prototipu
lui crengist, magistral ilustrat și de Povestea 
porcului. Infidelitatea scriitorului față de 
schema folclorică indoeuropeană a celebrului 
motiv (avind originea in poveștile milesiace, 
„prelucrat" de Petronius in Satiricon, episodul 
Matroana din Efes, și de Apuleius. in Măgarul 
de aur, cărțile V—VI. Amor și Psyche) si in 
cazul de față se relevă prin acea „prolixitate" 
sui-generis care conferă basmului o autentică 
substanțialitate „nuvelistică", fără insă a i se 
știrbi nimic din coerența și puritatea imaginar- 
fantastică.

„In povestea lui Creangă — observă G. Că- 
linescu — nu exista cultural decit o singură 
clasă socială, aceea țărănească, și lumea în
treagă nu e decit o spoire a dimensiunilor rân
duielii din sat". Caracterizarea călinesciană in
firmă numai in aparență afirmația de mai 
înainte cu privire Ia coerența și puritatea ima- 
ginar-fantastică a basmului. în realitate, e 
vorba de noua identitate etno-ontologică a per
spectivei din care este „transcris" prototipul 
folcloric, singura in măsură, de fapt, să-i revi
goreze latențele in cauză. Opus modului „estet", 
încărcat de opulența fastuoasă a descrierii și 
străbătut de ceremonialul rafinat, adine proto
colar, propriu relațiilor dintre personajele din 
O mie și una de nopți — Istoria Ini Aladin —. 
modul crengist. arată tot G. Călinescu. este, 
prin definiție, unul arhaic. Aceasta face pe de
plin posibilă și mai ales absolut credibilă at
mosfera de intimitate firească ce se statorni
cește între personajele de condiție umilă și 
universul „împărătesc" căruia acestea ii apar
țin in chipul cel mai natural cu putință :

„— Ei, moșnege. ce mai știi de pe la tirg ?
— Ce să știu, măi babă ? Ia nu prea bune 

vești : împăratul vrea să-și mărite fata.
■țjȘi aste-i veste, rea, moșnege?

• h,w-

pină la sfîrșit, cred că ți s-a incrincena ți ție 
carnea pe tine.

— Da’ de ce, moșnege ? Vai de mine !
— D-apoi, iacă la ce, măi babă, ascultă. îm

păratul a dat de știre, prin crainicii săi. in 
toată lumea, că oricine s-ar afla să facă, de 
la casa aceluia și pină la curțile impârătv.jti. 
un pod de aur pardosit cu petre scumpe si fel 
de fel de copaci, pe de-o parte și de alta, și 
in copaci să cinte tot felul de paseri, care nu 
se mai află pe lumea asta, aceluia ii dă fata ;

. ba cică-i mai dă și jumătate din împărăția Iui". 
Translația in lumea basmului, in „suorarea- 

litatea" acestuia, intră parcă in ordinea firească 
a lucrurilor. (G. Călinescu : „Lucrul curios este 
că acești țărani de cătun, uitați prin munți, 
pomenesc de împărăție cu familiaritate, ca și 
cind ar fi pe aceeași linie de existență"). Evi
dent. nu e nimic surprinzător intr-asta. d- 
vreme ce baba și moșul sint export-nții unui 
mod de existență a cărui arhaiciut:- cobovră 
în virsta genezică: a umanității atit de anine 
incit drama maternității, respectiv, paternității 
lor frustrate poate fi satisfăcută chiar si pe 
calea „înfierii" unei ființe din afara regnului 
uman (..— Ia — ii poruncește baba moșnea
gului n.n. —, mine dimineața, cum s-a miji 
de ziuă să te scoli și să apuci incotro-i vede 
cu ochii; și ce ți-o ieși înainte in tăi. și-r.tâi. dar 
a fi om, da’șarpe, da', in sfirșit, orice ai‘ă ji
vină a fi. pune-o în traistă și o adă acasă : 
vom crește-o si noi cum vom pute, și acela să 
fie copilul nostru.").

Aparținind ei inșiși lumii ce trăiește în timpul 
primordial al poveștilor (mai exact spus, ei 
aparțin valorilor ontologice ale acestuia). cei doi 
bătrini privesc șocul contactului cu miraculosul 
in cel mai firesc chip, adică intr-un chip ptin 
definiție «-supranatural. In pofida trecătoarei 
spaime superstițioase de care sint cuprinși, 
scena in care „fiul" lor adoptiv iși dezvăluie În
sușirea de a vorbi, dintr-un început, este trăită 
Ia intensitatea unei intimplări mai mult fami
lial minunate, decit ieșită din comun, extraor
dinară ; pentru ca după aceea totul să intre pe 
făgașul normalității esențiale in ordinea exis
tenței :

„Cind vorbeau bătrinii, purcelul ședea în 
culcuș, intr-un cotlon sub vatră, cu ritul in sus, 
și uitindu-se țintă in ochii lor. asculta ce spun 
ei și numai pufnea din cind in cind. Și cum 
sfătuiau bătrinii, ei in de ei, despre acestea, 
numai iaca se aude sub vatră : „Tată și mamă ! 
eu il fac". Baba atunci a ametit de bucurie, 
moșneagul însă, gindind că-i Ucigă-l-crucea, 
s-a spăriet și. uimit, se uita prin bordeiu in 
toate părțile, să vadă de unde a ieșit acel glas; 
dar. nevăzind pe nime, și-a mai venit in sine. 
Insă godacul iar a strigat :

— Tată, nu te înfricoșa, că eu sunt ! Ci tre
zește pe mama și du-te la împăratul de-i spune 
că eu ii fac podul.

Moșneagul atunci zise ingăimat ;
— D-apoi ai să-1 poți face, dragul tatei ?
— Despre asta n-aibi grijă, tată, că ești cu 

mine. Numai du-te și vestește împăratului 
ce-am spus eu !

Baba, atunci, venindu-și In sine, sărută băie
tul și-i zise ;

— Dragul mamei, drag ! Nu-ți pune viața în 
primejdie, și pe noi să ne lași, tocmai acum, 
străini, cu inima arsă și fără nici un sprijin !

— Nu te îngriji, mămucă, de feliu : că trăind 
și nemurind ai să vezi cine sunt eu."

înainte de a fi un artificiu de creație menit 
a facilita desprinderea de real și saltul în fic
țiunea fantastică, factorul zoomorfic este recep
tat ca un fenomen autentic, oricînd compatibil 
cu legile ființării ca atare a omului. Spre deo
sebire, de pildă, de basmul fantastic emines
cian, expresie a redimensionării sublim ideale 
și sublim idealizante a realului visat, basmul 
fantastic crengist se structurează în virtutea unei 
mișcări diametral opuse. A-transcendentalismul 
lui originar rezidă în realismul arhetipal și, 
pină la un punct, antimitic sau, poate, mai co
rect spus, antimitizant, ce-i definește substanța 
fantastică.

Nicolae Ciobanu

discursul marcat de un presimt al fata
lități, febril, beckettian, din Nemuri
toarele amurguri frisonează prin dra
matismul conținut traducind o star? 

paradoxală, o simultană postulare a confesivi- 
tății ?i a autismului funciar, pecete a oricărui 
univers poetic obsesional : „Să mă înlut, să mi 
inalț ! Deci să mă inalț ! Rămâi, oricine ai fi, 
rămîi ! l;i serile cind sint nebun as vrea să fiu 
cu tine ! Rămâi ! De ce nu vii 2 Vino ! Si din 
amurgurile nemuritoare doar eu am rămas ! 
Voi nu plângeți, voi nu rideți ! Eu oricum, voi 
pleca ! Tu însă aștepți ! Tu insă așteaptă ! Un 
om și-a făcut o casă. Din coșul casei iese fum. 
Fumul se face amurg. Omul spune că-i bine. 
Nu, omul spune că-i mare. Omul acela este bun 
și trebuie să trăiască afară. O hienă urlă : — O, 
stele îndepărtate, o', amurguri nemuritoare ! Nu 
plângeți, nu rideți ci spuneți hau-hau ! Ah, sân
gele care curge din mine. Odată mi-am spus . 
cosa aceasta este a mea, tabloul acești l-am pic
tat eu. Așa deci, nu-ți pese ! O-orește-te aici și 
strigă : nu-ți pese ! Sau daci fugi, fugi tare ! 
De ce privești îndărăt 2 De ce lincezești 2 
Strînge bine funia in jurul gitului. Privește și 
ascultă ! Lumea aceasta este purpurie ; gituri 
lunqi, brațe lungi ! Vai, ce abisuri ne înconjoa
ră ! Ce, n-am hotărit 2 N-am strigat 2 Nu v-am 
auzit pe voi 2 Un om a spus : și ce imensă 
bucurie ! S-a spus : să fie bine 1 Așa ! Albatroșii

NUMELE POETULUI

aceia s-au înălțat spre cer. Există totuși in lu
mea aceasta amurguri nemuritoare. Și ce chiot ! 
Din cerurile albastre coboară albatroșii peste 
noi. Aici eu spun că-i bine. Cind va fi frig, voi 
spune. Cind va fi noapte, voi striga. Când voi fi 
pămint voi ridica brațul sting spre cer. Iată, am 
venit. Ele au spus : amurgurile acelea sinte 
noi ! Cel care a strigat a spus așa : chemați lay 
voi pe Omul-foc, pe Omul-vint ! Și pentru că 
trebuia să pictez am tras peste mine ca peste 
un cadavru ușa, am deschis geamul și l-am 
strigat : ascultă, nu vezi că nu sint acasă 2 Fă 
bine și spune ca mine : Pictorul nu-i acasă ' 
Cintec drag, cintec mincinos ! Sneranță vană ' 
De ce te-am crezut 2 De ce m-ai mințit spunind 
că ești salvarea 2 Fiind odată seară și bine 
mi-am strigat : e adevărat 2 Te-am ascuns in 
pămint ; de ce te mai întreb 2 Așteaptă pină 
cindva și spune că aștepți de mult !“

Cezar Ivănescu

Socializarea adevărului

Secvențe de la manifestarea festivă din cadrul „Zilelor culturii bulgare" care a avut 
loc la Casa Scriitorilor „Mihail Sadoveanu* in ziua de 18 decembrie. A participat 
• delegație culturală bulgară, condusă de Ivan Milușev, vicepreședinte al Con
siliului CulturiL Au fost prezenți poeții Atanas Dușkov și Todor Iancev, reprezen

tanți ai Uniunii Scriitorilor din R.P. Bulgaria

CRONICA. EDIȚIILOR

Epistolar
n trei fodetcane publicate consecutiv

Iin revista nygatră in anul 1982 an 
aprecia» fără de tăgadă inițiativa unui 
g.-jp de -is’erici și critici literari coor
donat de AL Sar.duiescu dj a începe publicarea 

corespondenței or:m-.te de Bogdan Petrireicu 
Hasdeu de la ierereți emi •••'•:. români ți 
străini Am făcut, m primele rinduri. si oareș- 
cari obtectitm: redc.se Ia îoeea că atunci cind 
este in discuție o persiHiaîitate de înălțimea 
îj: Hasdeu nu ne putem îngădui selecții sau 
cpemtiunea ed;’.o~„L, de mui-ă vrem revolută, 
a „-"-perelor alese-. Cerem, in pre'.imi-.a-ii, o 
scotocire mai scrupuloasâ a întregii cores
pondențe primite sau em.se de Bogdan Pe.ri- 
ceicu Hasd-u ș! risordoostorul ediției. AL 
Săr.duieșru. re-rm-că nu am eT?șit. Dim
potrivă. am dat și ■»:. cu amăritelî noastre 
PUteZSL. un sprijin pentru îmbogățirea acestei 
colecții de preț.

Hasdeu nu este un autor oarecare in spiri
tualitatea românească. Cind avem de a face cu 
o perscnalimte de as—manea anvergură — far 
in cazul iui Hasdcs rostirea cuvântului geniu

Desene de Luminița Tudor

nu este deloc deplasată ! — orișice amănunt, 
orișice dată și orișice adaus aparent insigni
fiant sau numai pitoresc are darul de a se 
ridica la semnificație: ele trimit o fascie mai 
slabă sau mai tare de raze care luminează 
statuia. Statuia care dăinuie peste timpuri. In 
astfel de cazuri amănuntele prind proporții de 
pllduire. Lecțiile dăinuie peste vreme și nasc, 
atunci cind nu te gindești, reguli și imbolduri 
nouă.

Așadar, iată că intre timp au mai aoărut 
încă două volume de corespondență. Editorii 
ne spun că deocamdată cam aceasta este recolta, 
lăsind totuși să se înțeleagă că surprizele nu 
sint excluse pentru viitor. Intr-adevăr, este 
imposibil ca arhivele Universităților din occi
dent ca și a celor din orient cu ai căror 
profesori de marcă a corespondat Hasdeu să 
nu păstreze incă destule documente emise de 
acesta. Și, poate chiar în colecțiile din țara 
noastră să mai dăm de surprize... Cînd (cind?!) 
se va trece la realizarea ediției depline di.i 
scrierile lui Hasdeu intr-o serie coerentă, mii 
mult ca sigur că și partea privitoare la cores
pondență va îmbelșuga noi achiziții. în cadrul 
colectivului (iar în cazul lui Hasdeu numai 
un colectiv format din specialiști din diferite 
domenii poate duce la bun sfîrjit ediția de
plină!) autorii tipăririi corespondenței de arun 
iși vor găsi locul de rigoare. Să nu uităm, 
in context, că dialogul epistolar cu cele doua 
Iulii, mamă si fică. a fost publicat în Docu
mente și manuscrise literare, vol. III, de către

Hasdeu
Paul Cornea, Elena Piru și Roxana Sorescu, 
in 1976L

in vederea realizării seriei de OPERE Has
deu și pentru cit mai deplina întregire a co
respondențe., emise sau primite, in cadrul 
corpului, ne îngăduim să dăm editorilor acestui 
segment de o mare importanță — pentru că 
nu o singură data epistola trimisă sau pri
mită de Hasdeu se instituie in chiar eseu ști
ințific — sugestia întocmirii unui chestionar 
(oare n-a fost Hasdeu printre intiii autori de 
chestionare?) care să fie completat prin bur.ă- 
voința. atașatilor culturali ai P.omăniei in 
diferitele centre de r-r- glob. Hasdeu a avut 
un schimb epistolar pe probleme științifice 
ce se intinde pe un area; geografic și cultural 
a cărei diagonală se întinde intre Leningrad 
și Moscova, la un capăt, și intre New-Yora și 
Baltimore, Ia celălalt capăt

Cu d umentele d„»a existente, dar și cu 
sp?rul de noi mărturii de care nu ne îndoim 
că se vor adăuga, si va v-e-ea si mai bin; 
că aici pe arcul Carpaților, s-a zămislit cultură 
înaltă, nu de puține ori cu inuie.ata. iar intre 
alți bărbați ai spiritualității românești Ha dej 
are dreptul la un loc de față, care i se cu/ine 
pe merit obiectiv. Persenautataa lui cople.ejte 

pe omul da profil exhasssiv. cit și pe ama
torul de deschideri nețărmurite. Ei es.e si 
un factor de legătură intre civiiizații și popoare, 
iar p-.ida sa ni se pare de mare actualitate. 
Hasdeu a tas: o instituție căreia i se adresau 
oameni de diferite specialități — din țară și 
din străinătate — pentru elucidarea celor mai 
felurile pr.-bleme. Niciunul nu-1 întreba dacă le 
știe, ci ce părere are dintâi despre cutare sau 
cutare lucru. Și, in timp record, cl se documen
ta și răspmi-de?,... Nu știa limba turcă dar se 
anunța un «ol ce la Staxibul Si trebuia ca ci
neva să-i răspundă ir. cunoștință c • nuanță : 
Hațdeu învață doar in citeva zSL: limba soluiui.

In volumul II al seriei avem inserată partea 
cea mai consistent^ corespondenta emisa că
tre Hasdeu de marele romanist german (1842— 
1927) Hugo bchuchardt : in volumul 111 găsim 
răspunsurile lui Hascieu. Schuchardt scrie in 
limba germană, Hă=teu in limba franceză. De 
la primul se păstrează 52 de scrisori, de la cel 
de al doilea 32. Avem de-a face cu un verita
bil dialog epistolar intre doi mari oameni de 
știință care nu ințeleg sâ cedeze nici unul nici 
celălalt nici o farimă din propriile convingeri. 
Explicații duse pină la amănunt, acribie din 
partea amindurora. dar și un orgoliu suveran 
la amindoi : la german, mai învăluit, mai în
corsetat in etichetă franțuzească ; la român, mai 
impetuos și nu o dată chiar nervos. Se știe că 
Schuchardt a prefațat cartea lui Hașdea Cu- 
vente den bătrini. Majoritatea scrisorilor se 
rotesc in jurul acestei prefețe. între cerințele 
autorului care se vrea „lăudat la modul gene
ral" și „ticăielile" prefațatorului se încinge o 
luptă care pentru omul de pregătire filologică 
chiar medie caoătă interesul unui roman de 
dragoste. Aparent, nu cedează nici unul, nici 
celălalt ca, totuși, pină la urmă, după o zdra
vănă oboseală creatoare să admită amindoi o 
conciliere respectabilă. Mai rar, după c.te cu
nosc, o asemenea „gilceavă" intre doi înțelepți, 
prieteni de la distanță, dar ținind fiecare la 
convingerile și orgoliile proprii. Dar cind lupta 
se duce pe teritoriul științei, rezultatele finale 
nu pot fi decit benefice și nu ne interesează 
„învingătorul", căci victoria este a științei.

In volumele II și III foarte interesante sint 
și epistolele primite de la membrii familiei sau 
cele trimise acestora ; ele au darul de a întregi 
biografia savantului român și a da totodată o 
mai cuprinzătoare imagine despre această fa
milie spirituală atit de dezbinată uneori în pla
nurile factice ale vieții dar totodată atit de uni
tă în credința unui patriotism neînduplecat

Prin publicarea acestor trei volume de cores
pondență primită și emisă de Ha ideu, colec
tivul de autori coordonat de Al. Săndulescu a 
făcut o operă valoroasă de restituție care ada
ugă în chip consistent date nouă pentru mai 
buna cunoaștere a vieții și operei unuia din
tre cei mai mari bărbați ai spiritualității ro
mânești. Nu uităm că tot în acest an s-au mai 
publicat încă două dinfre operele de mare im
portanță ale lui Hașdeu. Pe cînd, deci, inaugu
rarea seriei de OPERE pe care acest titan al 
culturii noastre o merită cu prisosință ?

Gheorghe Suciu
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de vulnerabile și sâ-i perturbe precarul echi
libru pe care și l-a clădit in timp.

Secolul al XX-lea este secolul marilor re
voluții sociale și politice dar și al unei uriașe 
revoluții științifice și tehnice, al unei revoluții 
fără precedent în sfera cunoașterii umane. 
Omenirea se îndreaptă cu pași repezi spre o 
nouă eră în care schimbările sint tot mai 
ample, tot mai profunde, tot mai accelerate. 
De aceea, înțelegerea sensului istoriei pe care 
o trăim, a legităților fenomenelor și proceselor 
sociale, economice și politice din lumea con
temporană, necesită dincolo de vocația anali
tică, de puterea de a cuprinde panoramic, sin
tetic și sistematic spectacolul lumii în dina
mica ei, curajul de a regîndi totul, debarasîn- 
du-ne de balastul unor judecăți inflexibile, al 
unor presupuse adevăruri date o dată pentru 
totdeauna, ce forțează realitatea să intre in ti
parul lor strimt, coercitiv, deformant. Ceea ce 
se întîmplă astăzi în societatea noastră și pe 
plan mondial nu poate fi pe deplin înțeles 
F -in simplul recurs la unele analogii cu tre- 
cui.’l, apelînd la anumite scheme explicative și 
„scenarii", valabile probabil cindva, în condiții 
social-istorice depășite de acum. Socialismul 
este o realitate istorică, vie, proteică și care nu 
se poate dezvolta cu adevărat, plenar decit 
pe fondul unei fuziuni totale între teoria re
voluționară și practica revoluționară. Gîndirea 
revoluționară nu are de aceea nimic de a face 
cu prosternarea in fața unor teze pretins in
failibile, cu închistarea dogmatică și exclusi
vismul scolastic care și-au dovedit îndeajuns 
nocivitatea intr-o perioadă nu prea îndepăr
tată cind se substituiserâ abuziv autenticei cu
noașteri ideologice, dialogului de idei, exerci
tării funcției critice, militante a teoriei revo
luționare.

Este meritul istoric nepieritor al partidului 
nostru, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi inaugurat, în urmă 
cu două decenii, odată cu Congresul al IX-lea 
al partidului, un nou mod de a gîndi și de a ac
ționa, de a fi adus un suflu proaspăt, revigo- 
rant in viața societății noastre, potențind gîn
direa revoluționară originală, cutezătoare, con
ferind acțiunii revoluționare, practicii social- 

- istorice un caracter conștient, orgahicitate, sens 
și linalîtate. In, iptrea&^ sa activity , Participi 
Comunist Român a situat șt 'situează ’ Întot
deauna in centrul preocupărilor sale necesita
tea intensificării și dezvoltării continue a acti-

vității politico-ideologice și afirmării în prac
tică a concepției revoluționare despre lume și 
viață, materialismul dialectic și istoric, so
cialismul științific. Nu este vorba aici de o 
simplă lozincă sau de un postulat abstract, ci 
de un efort stăruitor, de o strategie ce nu se 
întemeiază pe interese și nevoi conjuncturale, 
de un atașament, niciodată dezmințit, față de 
spiritul viu, peren, genuin al teoriei și prac
ticii revoluționare. în viziunea partidului nostru 
activitatea politico-ideologică se refuză ori
căror tendințe de „iluminare" din afară a con
științelor, de remorcare și conformizare a gin- 
dirii oamenilor, ea avind mai presus de toate 
o precis definită funcție gnoseologică, inepui
zabile disponibilități de a capacita conștienti
zarea de către membrii societății a marilor pro
bleme cu care aceștia se confruntă in existența 
lor. Sint cit se poate de revelatorii in acest 
sens cuvintele secretarului general al partidu
lui nostru care sublinia în fața recentului fo
rum al comuniștilor români că : „Trebuie ac
ționat pentru o cit mai bună înțelegere a legi
lor generale ale dezvoltării, in vederea apli
cării conștiente a acestora la condițiile concrete 
ale societății noastre. Trebuie să avem perma
nent in vedere că generalul se realizează în
totdeauna în condiții concrete și se afirmă in 
forme particulare, deosebite de la o țară la 
alta — așa cum suma experiențelor sociale 
particulare se exprimă in legile generale obiec
tive ale dezvoltării societății omenești. Se im
pune deci să dezvoltăm și să îmbunătățim 
continuu concepția noastră revoluționară despre 
lume și viață, activitatea ideologică. Ceea ce 
am realizat pină acum și ceea ce cunoaștem 
astăzi constituie baza pentru o nouă cunoaștere 
și o nouă dezvoltare a teoriei, a concepției 
despre lume și viață".

A fi revoluționar în ziua de azi, în societa
tea noastră socialistă înseamnă în primul rînd 
a da dovadă de cutezanță și spirit novator în 
gindire, aprofundînd cunoașterea existenței so
ciale, asimilînd mereu, cu insațiabilă fervoare, 
tot ceea ce a produs mai bun omenirea în 
știință, în filosofie, în cultură, în toate dome
niile vieții materiale și spirituale. A fi revo
luționar aici și acum înseamnă pe de altă parte 
să imprimi faptelor și acțiunilor întreprinse 
împreună cu cei alături de care muncești și 
trăiești , pulsul precipitat al-epocii'noastre, îm
părtășind astfel nu “număr o unică șî'tulbură
toare experiență existențială ci și adevărul sau 
adevărurile acesteia.

Necesitatea implicării
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unul dintre ei nebătindu-se cu pumnul în piept, 
să se iadă și să se audă, cum făceau marii și 
mărunții „patrihoți", cum fac întotdeauna 
demagogii și lătrăii zădărniciilor, cei ce nu 
au avut și nu au nimic sfint pe lume.

Implicarea, se știe (se știe dar se uită), riu 
are nimic comun cu racordările conjuncturale 
(fie ele „proletculte". fie „pseudoculte"), așa 
cum nu are nimic comun cu didacticismul mă
runt, cu cicăleala „educativă". Ea presupune, 
din contră, o raportare permanentă, și cit mai 
firească, la necesitățile reale ale dăinuirii, o 
cunoaștere a lor din interior. Presupune trăire 
și retrăire, presupune, mai întîi și mai întîi, 
sinceritate și iar sinceritate, presupune și cere 
o detașare cit mai fermă (fermitatea nefiind 
sinonimă cu brutalitatea și cu primitivismul, 
cum cred incă săracii cu duhul și văduviții de 
vlagă) față de tot ce-i minor și trecător, dar 
mat ales față de ceea ce este sau poate deveni 
dăunător in timp : față de infiltrațiile ideolo
gice stirnitoare și producătoare de derută, față 
de atrofierea memoriei colective a poporului, 
care trebuie să. fie vie in permanență, literatura 
avind rolul principal in păstrarea acestei vioi
ciuni. față de domolirea gindului creator și față 
de încetinirea pasului, oboseala fiind extrem de 
periculoasă, mai ales in anumite împrejurări ; 
față de defetismul politic și față de agresivita
tea reacționarismului de orice fel (vechi sau 
nou). Delimitările nu duc. singure, la izbindă, 
așa cum nici abordarea unei problematici ma
jore nu duce la realizarea unei mari literaturi, 
fără ele insă, fără o cunoaștere adevărată a 
adevăratelor năzuințe ale poporului, fără spri
jinirea lui în muncă și in luptă (sprijinirea in- 
semnind, se înțelege. — faptă și nu vorbă),

nu se poate realiza nimic viabil în acest dome
niu, cum o atestă dealtfel trecutul, cum o do- 4
vedește și prezentul, tot ceea ce e bun și du
rabil in literatura de azi fiind rodul acestei sin
cronizări complexe E adevărat că ea nu s-a 
realizat ușor, „slujirile" de circumstanță părind 
cindva că sint stăpîne și ale viitorului, nu nu
mai ale clipei, iar acum, mai de curind, s-au 
născut și se nasc (sub ochii noștri) altfel de 
refugii și de subterfugii, necesitatea implicării 
în real, a unei implicări adevărate, fiind tot 
atit de imperioasă, astăzi, cum era și ieri.

Implicarea capătă o importanță deosebită în 
perioadele istorice de schimbări și de mari 
transformări sociale și politice, cum e si vre
mea aceasta a noastră, cînd „omul de rînd", 
poporul cel mare și adevărat, ate nevoie, ca de 
aer. de văpaia cuvintului scris cu sinceritate 
și cu dăruire — și cu talent se înțelege, cu 
talent și cu patos, nu cu lascivități de împrumut. 
Dovada cea mai clară a existentei în epocă a 
acestei nevoi o constituie, intre altele, interesul 
neobișnuit de mare și de constant pe care l-a 
nutrit și îl nutrește publicul de la noi față de 
noua noastră literatură (față de noua și puter
nica noastră literatură), interesul acesta nepu- 
tind fi diminuat nici de „drămuitorii" de valori, 
din interior, și nici de denigratorii sistematici.ai 
valorii, din exterior, nici unul dintre ei nereu
șind totuși să înăbușe ceea ce nu poate fi înăbu
șit. E un semn de încredere acesta, e un titlu de 
glorie pentru o întreagă literatură, nu numai pen
tru doi sau trei scriitori, menținerea și sporirea 
celui ce semnează mai jos. decit printr-o impli
care permanentă în miezul fierbinte al clipei, 
printr-o contopire lipsită de orice fisură cu 
destinul însuși al poporului român.

Tulnice
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Aproape un deceniu a format o familie de sti
clari, competitivă pe plan mondial.

A urmat chemarea Bistriței. Putea să nu răs
pundă. Se îndrăgostise irevocabil, in sutele de 
zile și nopți, stind în fața cuptoarelor de sti
clărie. Se îndrăgostise nu de funcție, deși azi 
este tot director, ci de acel rost, acea menire, 
acea putință de a face din nisip sticlă, și de 
aici încolo de a face artă. Sub ochii lui Schwel- 
ler s-au format oameni ca Ion Mârgineanu 
care îmi precizează, cu neascunsă mindrle, că 
vîrsta medie a muncitorilor este 24 de ani, că 
pregătirea lor înaltă le permite să execute lu
crări de mare eleganță și suplețe. Exportul, de 
dată mai recentă, înseamnă cam 90 la sută din 
produsele fabricate azi, Droduse apreciate in 
țări ca S.U.A., CANADA. FRANȚA, ITALIA, 
ELVEȚIA, ANGLIA, NOUA ZEELANDÂ și 
chiar in îndepărtata AUSTRALIE.

E greu 2 Unii, spun cu sinceritate, că este un 
lucru firesc. în spațiul acestui firesc industrial 
lucrează și loan Drăgan, sătmărean care a vă1 
zut lumina zilei cu 34 de ani in urmă Ia Birsăul 
de jos. Sticlar suflător trecut prin profesionala 
de specialitate, la Turda. Apoi șase ani călit in 
sticlăria de la Poiana Codrului. Maistru din 
1980 la secția de cuptoare. Pasiunea lui se în
dreaptă spre lucrările de mare complexitate 
care incorporează manoperă și finețe. Multă 
finețe. Se simte — spune el — o cerere din

de sticlă
partea partenerilor — a unor produse executate 
la un nivel ridicat de rafinament. Și cum sti
clăria este o artă pe care oricit ai învăța-o 
niciodată nu o poți stăpînj deplin, perfectibilul 
devine o stare permanenta, creatoare.

Dar un pahar ieșit de pe mina celor de la 
cuptoare este un nou născut căruia ii trebuiesc 
haine. Hainele, le creează gravorii. Dorina B-ilea 
este unul dintre aceștia. Drumul ei a pornit de 
la o întîmplaie. Citise un anunț de calificare 
pentru pictură și gravură pe sticlă. Asta era 
în 1973. Specializare la Turda (iar acest oraș 
în care s-au întîlnit și format destine profe
sionale). Căsătorită cu Ion Balea căruia l-a fost 
ucenică. Apoi chemarea casei — s-a născut la 
Simionești — în Bistrița-Năsăud, locul unde se 
împlinește profesional. Și ea și soțul ei. Azi e 
șefă de echipă. Iar dacă ați privi cu atenție 
desenele de pe seturile de pahare, ați vedea 
strălucind și o parte din talentui, pasiunea și 
îndeminarea lor.

Obsesia. Necesara obsesie a tuturor tinerilor 
sticlari bistrițeni. A face ceva nou. Ceva deo
sebit. Ceva care să fascineze și să incinte.

Cum m-au fascinat pe mine sticlarii de la 
cuptoare. I-am privit. Și așa cum stăteau roată 
cu țevile acelea lungi, ridicate, am avut impre
sia că se pregătesc să cinte la tulnice de sticlă. 
Dar ei chiar cîntau. Muzica aprindea forme în 
care vibrează, nebănuite fibre de sticlă, fibre 
de suflet.
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XX
OCTAVIAN E. în Vocile nopții : „Fereastra 

mi-a spus : că raza poate să vină / la masa 
învinsă / a vrerii / Ușa mi-a spus / că pulsul 
trecerii / lasă singele / la țărmul urmei / Pereții 
mi-au spus / că-n mine sînt frunze, incă mai 
rid, / cind pala suavă / a vidului / (...) odih
nește trucuri / Din ulcior / pășind spre 

, curcubeul / stelelor / Ascult vocile nopții, vocile 
^îopții" — Octavian E., in Odă antică, e, cam e: 

;,...Dainosul tău / petală plivită / din rezervoare 
/ nimerește cuțitul singur / în rețeaua Hoților 
(?!) / buzele sale / de fiară / nu vor ezita / 
să-și proclame / regatul / la umbra de vară / a 
roților — / părul tău / inelat de ruină / acolo 
unde ritmul / pentru clipă / a cerut lingouri / 
păstrează / în adincuri de sine / barbare ecoițri: 
/ robotul e, / du-te și spune Spartei : / trebuie 
Strecurată / însăși / strecurătoarea timpului", 
„în celelalte Octavian E“, nu e.

A.V. Ziceți : „Numărindu-mă printre cititorii 
constanți ai revistei „Luceafărul", m-am bucu
rat cind am aflat vestea reluării rubricii Poșta 
redacției. După o destul de îndelungată perioadă 
de reflectări, m-am hotărit să vă trimit citeva 
din încercările mele in domeniul poeziei. Avind 
convingerea că îmi veți da un răspuns sincer" 
etc. etc. Cu toată sinceritatea, vă răspundem : 
numai în Oierii, merită oarece băgare în seamă: 
„Noi am fost aceia care / aprindeam focuri pe 
dealuri / și sunam din bucium". Celelalte ar
ticole, la gazeta de perete. Citiți poezie și după 
o și mai îndelungată „perioadă de reflectări", 
trimiteți. Deci A.V., Ave !

AGLĂ1ȚA SCUFIE. De mărgăritor, aglăiță în 
Dor : „Am trecut în goană dealuri cîrpite cu 
cer de vară / m-au hăituit înapoi, vorbele tale 
/ să-mi primesc ziua de dar ( și poate în ziua 
aceea / teii mai plin scuturau / și-n aer se 
resfira / dulce miros de uitare". Și în Invidie : 
„Dorului îi spun că zilele se trec / în amur
guri / că zilele se duc pe-un drum al lor / și nu 
se mal întorc / Oare întilni-vor chipul iubitului 
meu? / Nonocoasele mele zile, / de-ați ști cit 
vă invidiez". Și in Replică : „Ce-ar mai trebui 
ca timpul / să nu-și reia dușmănoasa rotire / 
de la încheietura mîinii stingi ? Ar mai trebui 
ca un abur ușor / pe sub pleoapă să topească / 
un ochi de lumină / pe fereastra înghețată (a 
iubirii) să putem privi păsări de vis / ce vor 
aduce primăvara". Și încă în Așteptare : „Tin- 
jeam în așteptarea florilor / după miresmele 
de mai, de iunie / de început de vară cumpănit. 
/ Neașteptat deodată gardul înălbise / de-atot- 
puternicia soarelui de-april / și iarna nu putea 
ca să mai fie / cu vise minunat întortocheate 
/ în flori de gheață și-n așteptări deșarte. Alb 
viu de viață-n floare / mă simt tot mai aproar 
pe-n vară". Deci, de-aceea ziceam la început. 
Aglăiță Scufie — de mărgăritar, insă pe bo
gate plete de aur. La nume ar mai fi de lucrat, 
și doar așteptînd în muncă viitorul.

PROCA MIRCEA t Ziceți, In bilețel : „Sub 

numele de Mircea Proca v-am trimis niște 
poezii. De acestea ce spuneți Răspundem : 
tot așa ; să credeți dv. că acelea erau poezii. 
Dintre acestea, doar astea : „Nu se soarbe boa
rea de pe iarbă / Nici cu limba nu se linge 
verdele. / Pantoful cu talpa de aur / Strivește 
miezul pietrei / din roșul marțian". Poate să vă 
fie acesta, cum ziceți, Găsirea drumului vieții. 
Bateți la mașină ; și fără aiureli !

CONSTANT SÂRACU. Din scrisoarea des
chisă : „De Ia Vaslui / ceva ce nu miroase a 
depeșă / scriu Dumnealui / poetului Ion Gheor- 
ghe / la nu știu cite sute de leghe / rugămintea 
de-a mă primi in creșă / și cum că. Dumnealui 
să știe / ca și-n provincie / in afară de citit se 
mai și scrie. / (...) Prea bine lungul nasului 
mi-1 știu / și ce-am de spus voi spune cit incă 
nu-i tirziu / acum cind și albina iși oțelește 
acul / iar eu semnez sub tot ce-am scris* 
Constant Săracu". Vă răspundem : Săracule și 
Constantule ; constante și sărace, de prozaice și 
cronice rimate, lunge în vorbire, obosind ; in 
afară de acestea două : Dans : „închipuim / un 
dans / picioarele un cîntec / brodează / păsări 
în zbor / se trec între ele / bolnave de umbră": 
Să te rechem : „Cade amurgul ninsoare peste 
carte / ceața mai pictează geamul aburit > un 
rîu de vis de tine mă desparte / pe veci pe 
veci pe veci pe veci ne-mplinit. / Pe unde-a- 
lcrgi și cum de-mi mai faci semne / să te re
chem o ! cum de n-am putere / aceeași pa- 
săre-n pădure taie lemne / amurgul doar pe 
frunte-i mftigîiere — / să te rechem o ! cum 
de n-am putere" Deci feriti-vă de articolul de 
gazetă și de scrisoarea particulară căci depeșa 
este depeșită.

CONSTANTIN NEREANU. Poaaia : „Căzute 
boabe de rouă / pe cămașa lumii. Oglinzi ale 
nașterii / prin venele timpului ' tocite curgi nd. 
! Lacătul vintului > la poarta singurătății ' <■■■) 
în care de taină ' iarbă sint •' la roasa morții- ! 
Păstra-voi, păstra-voi / poezia-. Zeu darmiod : 
„Acolo in luncă / (...) el trăiește incă / in tine
rețea mea. / La sinii generos / m. naturii ! 
amindoi / unul prin celălalt. ■ Campdaă. 1 
scoate uitarea din mine ' cumpănă* Lacadaa : 
„Acum / pe umerii mei ' urcă ' si sapă trepte ' 
în ani / ca să-l mai pot întoarce / prea de- 
parte-s de mine au imoietrit in osteneala 
somnului*; Corăbierii : „Topiți de timo / pri
vind ' la piramida vieții miinile întindem 
la bine si departe ' Ia naufragiul fluzi’ltw. •' 
(...) haideți / să-ntoarcetn spatele / răului*. La 
bună vedere ‘

JOIȚA GANESCU. Ziceți, in biletul însoți
tor : „Ce frumos răspunderi la Posta redac
ției-. Și zicem : Numai atunci rind avem cu 
cine sta de vorbă. Cu Paaerul de mi : ..Spu- 
r.eti-mi ce suf-rință d-rtină ' pringhetoarea-n 
uimi. de-i adun din iarbă. / chintele negre. ' 
intr-un paner de rouă, seara ’ ' Cine i-a ucrs 
puii somnoroși f in cuibul um* de solîpidm-a 
lumii f: cu Flaatal rașa: „Flautul meu In
troduce in pin; / căprioare ' să-și poate măr

turisi dimineața / fugile fictive / pe serpen
tinele silvestre ! / Eu, mă ascund in copitele 
lor / să nu se tocească / de quarțul intransi
gent". Și cu Deturnare : „Eu cred că un poem 
tinăr / poate deturna cocorii / din migrațiile 
lor, toamna ! / Pot locui in mine / sau pe noul 
Canal Dunăre — Marea Neagră ; că-i cald / 
și-i bucuros de oaspeți". Deci, Joița Gănescu, 
muncitoare la fabrica Progresul-București, de 
încălțăminte ; veniți la cenaclul Dacia Feniks, 
de-a vă-ncerca la lume, condurul de aur.

DOINA MOLDOVEANU : Nu putem semna 
pe Anonimus sub acestea : Despre perfecțiune: 
„Efortul sferei de a se sumeți ' Din piatra 
colțuroasă primitivă / Hei-rupul singelui, Sisifii 
mei, 7 Sărutul înmulțit spre rotunjire". Obo
seala : „Sură cortină, plumb pe ochi / Vidată 
mintea de senzații / un somn de piatră-i invocat 
/ (...) / In apa morții scufundare / Desprins de 
toate călător / în vis cercînd cu-n deget poarta 
/ către tărimul următor" Nu-i : „Logosul des
cătușat in noi / Eul de oglinzi il face roi / 
nu-ncercați să pipăiți morbid / Pragul trecerii 
peste lucid / E un timp și e-o inițiere / N-o 
cunoaște incă cel ’ ce piere / Nu-i mai tragic 
arsul de aripe / Decit măsluirea in risipe". 
Condiție : „Să-ți lași In suflet Ioc de plins / de 
Uluire și de ris / (...) Să ai in minte eterale (!) 
Rotunde Spânii virginale / in care-ncoronat 
perpetuu / să fie Erosul procletul / Să-ți iei 
puterea de la iarbă ■' tăișul minții ca o spadă / 
ză-ti descompună adevărul l și cind nisipu-i 
mișcătorul ■' încearcă ochiul trei puternic să 
te apleci la vechiul sfetnic / ce-ți dăltuiește 
rădăcini / din joc de simplu și lumini / și să 
Încerci si te impaci ' cu sublimarea ta In maci 
/ «perind avid, zi după zi / că ești alesul dintre 
vil*. Kagvaiv : „Un demiurg m-a provocat / 
S-arunc uimiri de liliac ' naive și multiplicate 
< De marea aspră perturbate Ciocnite ca-ntr-un 
biliard ! Sau ca nisipul in deșert 1 De vlnt 
tolar Împins perpetuu La sinucidere In stal / 
Dar eu ajuns ca el iubind ' Sorbind tăria stelei 
mume Rirind de toamne-nviorat ' (...) Vă 
las gindirile senine * Puțind de astăzi înmulți 
/ să trec sub stinjenei voit*. Atita a foot astăzi; 
ce-o fi mhne noi cunoaștem, nu !

IOAN MLAD1N : Acestea : „Pe fruntea mea 
de lauri clină in glndul meu de foc nestins ( 
sub soarele ce mă lumină ’ si-mi dă puterea-1 
de neor.nj- în rest, să nu vă mal prindem prea 
curind. prin fsta casei fluierind.

CHIFU PANAITE. Uragan : „S-au luat In 
beate, la pămint '■ Toți pomii răsturnați din 
cer. / < ) Eu nu mai tint / E doar o teamă 
neagră cind văd că riul de sub deal îți cară 
mahrile-n spate ' Ultind de unde-a curs .' Si 
cite păsări iși pling zborul t în stolul lor pier
dut pe sub mocirle Sau ae-amăgesc vislnd 
sub ar.pi ■ Un eer ușor întins pe-o Primăvară*. 
Regăsire : _Din nou măsor din coamă dealul / 
curgind de-a dura p!nă-n vale Si mă opresc 
cu tălpile in riu Visez încă o dată la lemnele 
cv trec l Plutind ca pruncii legănat! ' Sau la 
vreo piatră colorată ’ Glndmd c-a aruncat-o 
arolo i Bunicul met! ciad era minz* Invitație: 
„Venit: In corabia mea ’ Să vă plimb ' Prin 
marea tesută ' Din alge de aur ' Vîntui ne va 
mina dulce > Si-o pasăre năsetită-n timpuri / 
Ne va rin ta ca la petreceri ! Pină ce vom cădea 
> Frfnti de plăcere $i vom tusa noaptea toată 
galbenă*. Acestea am ales, cu sufletul la gură 
că acum, acuta se rupe firul vrajei si se-alege 
praful si pulberea de cuvinte. Citit! poezie 
multă. La revedere : dar nu prea curind.

UN NUME NOU:

IOAN
, MANOLE

Autoportret pe o frunză 
de mesteacăn
trupul din oglinda mată a culorii 
întinzi zimbetul ca o himeră 
In orizontul palmei deschise 
tristețea devine un eintee invins 
nemărginind acest colind.
M-aș fi făcut o pasăre albastră 
să pot zbura 
în viciul absurd al bucuriei 
îmi tac autoportretul pe o frunză

de mesteacăn 
visind la serile adolescenței 
Sprijinit cu timpla de universul umbros 
al rădăcinii 
cu tălpile îngropate in rouă 
întorcind arderea culorii 
spre cerul albastru.
Desculț I

Autoportret pe o pînzâ 
de păianjen
Dezlănțuit 
ea o secundă furioasă 
in locul predestinat luminii 
se vind melancolii 
pentru coloanele de ghipes 
ale amintirilor.
încremenesc 
eu brațul intins 
spre pinza de păianjen 
eu ochii injectați de culoarea roșie

DANES MARIA : Te-am pierdut : „Te-am 
pierdut in negura vremii cenușie / Te-o fi luat 
vre-un nor.. tine știe ? î Uneori cobori pe-ari- 
pa-mi gindului Dar iarăși te ridici pe scara 
timpului. ' In urma mea te simt, cu pasu-ți de 
atunci. Tresar și mă opresc, dar nu mă mai 
ajungi. / Si ochii tăi cei verzi ca Iarba de tim- 
pie îi revăd mereu in rouă argintie*. Coasa 
bunicului : „Ca o sabie părăsită ' Stă coasa ta 
' Se văd pe ea puncte inegrite ! Ale miinilor 
tale trudite : ' Iarba nu vrea s-o mai taie. / Ea 
te așteaptă si nu știe / c-ai plecat pentru vecie". 
Codrul in toamnă • „Vîntui nemilos de toamnă 
/ Leagănă codrul s„ doarmă. Frunzele-i foș
nesc căzind / Copaci goi s-aud plingind. / Pri
vește codrul pe furiș / Așternutul de frunziș / 
Doar bolta aurită de scintei ( Ocrotește cu liniș
tea ei*. Si, cu multe tăieturi. Unui erou neuitat: 
„In haina-ți militară / ca verdele de vară / (...)

a urechii tăiate. 
Mi-e dor de tine Vincent. 
Zidind cite o literă 
a numelui tău 
în frica aceasta bolnavă a tăcerii 
cu mina tremurată 
terminată 
în flacără I

Autoportret cu o floare la timplâ
Nu de tine mi-e frică, demone, 
în fața POEMULUI 
numai eu știu să ingenunchiez 
sărutîndu-i trupul 
străpuns de atitea invenții 
Nu, nu e nimeni in această euforie 
Spontană 
călătorind in cuvintele orbite 
de umbra cercului.
Nu de tine mi-e frică, demone, 
In fața acestei melancolii 
pupila se dilată ca o poartă 
pindind oglinda POETULUI 
cu o floare la tîmplă 
Nu, nu de tine mi-e frică 
Demone.

Autoportret cu un cîine
Fuga spre gratiile albe ale fricii. 
Mugurii trosnesc încremeniți 
de uimire 
in fața trupului gol oa un mesteacăn 
bucuria de a cuceri a melancolie 
In fața mea ciinele cu ochii orbi 
Lacrima albă 
trupul traversat de imaginea 
frunzei moarte
Fuga 
peste cuvintele uitate ale scrisorii 
Galbenă 
in fața tabloului 
Amintirea 
Autoportret cu un ciine 
Orb 
contemplarea orașului 
timpul oprit într-o fotografie 
De o sută de ani 
E iarnă.

/ Te-aJ urcat pe-un cal / Si priveai de pe deal 
/ Cu păreri de rău / întreg satul tău / Apoi In 
in tropot a mers calul / Prăfuind tot dealul. / 
Praful se lasă-n vale / acoperind urmele tale". 
Aceasta sinteți dv. cea pentru azi, o săptămină: 
pentru ani mulți și-o așezare temeinică, citiți 
mult, mult, poezie multă.

BACALOV DANIELA. Casca de război t „Am 
sădit o floare in casca de război / Iar oșteanul 
s-a mirat / (...) — Casca mea nu-i ca să țină ! 
Pămint pentru-o floare străină / (...) / Dar eu 
nu i-am dat-o și-am fugit I Departe intr-un 
loc tlhint / Si nu m-am întors, pină n-am as
cultat / La radio, că oșteanul din slujbă a de
zertat". Din clasa a X-a și pină la tinerețe șl 
iar pină mai departe, veți citi mult și tot așa, 
veți scrie. Si ne veți trimite, din cind, In cind, 
pină ce-o să vă strigăm : Nume nou I

Conștiința
Vrmare din pafl. 1

unul dintre motivele pentru care construcțiile 
noastre au fost îndeosebi din materiale perisa
bile, ceea ce și explică intr-un fel puternica 
civilizație a lemnului care s-a afirmat pe aceste 
meleaguri. Atunci cind izbuteam să edificăm lă
cașuri mai durabile, bucuria mulțimilor era infi
nită, procesiunile și serbările intinzindu-se de-a 
lungul a zile și săptămini întregi. Astfel, ne 
bucuram pentru Înfăptuiri mari, cura esau lăca
șurile de cult sau palaturile voievodale, dar ne 
bucuram și pentru lucruri mărunte, intr-atit de 
firească și legitimă era mindria pămintenilor de 
a înnoi țara cu așezăminte. O asemenea con
strucție — măruntă în raport eu istorie, dar im
portantă prin utilitatea ei — figurează in lu
crarea venerabilului istoric G. Potra .Din Bucu
reștii de altădată". Este vorba despre Casa ape
lor, construită in 1848 pe locul actualului Palat 
al Poștei de pe Calea Victoriei — edificiu me
nit a adăposti o mașină cu aburi ce srot«>a aoă 
din Dîmbovița, o filtra si o pompa către Dulir.ele 
flntini ale orașului. Punerea de căt-e Gheorghe 
Bibescu a pietrei de temelie a constituit pri’eiul 
unei adevărate solemnități raț:o-.a!« Apo.. 
într-o piatră scobită aflată la temeiie. s-au 
așezat un hrisov domnesc și o medalie „spre 
știința generațiilor viitoare*. Adevărul e<te că 
după numai doi ani. la 1848 revoluționarii mun
teni l-au silit pe domnitor să «era-eze Constitu
ția și să abdice, iar din ..întreprinderile rolo<a!e* 
ale lui, despre care primirj lor. Oteteleșes.-.u 
spunea că „vor trece din veac in vea1** nu «-au 
mai ales cu timpul nici măcar ruinele. Este 
departe de mine gindu! de ■ minimaliza reali
zările cirmuirilor anterioare. La proporțiile 
timpului ele erau valoroase, avind un rol si un pi
toresc deosebit. Tot ceea ce doresc este s'- arăt, 
prin puterea documentelor istorice, de unde am 
plecat, ce drum anevoios am străbătut «i urde 
am ajuns. Dacă pentru clădirea unei mașini 
hidraulice de dimensiuni artizanale «e trăe»a i 
salve d» artilerie, se Ingropau meda’ii si 
destinate viitorimii, răsunau muzicile naționale, 
iar orarul era Împodobit cu chioșcuri si ghir
lande tricolore — ce ar trebui să facem noi 
astăzi, rind înfăptuirile Bucureștilor, ca si ale 
tării întregi, sînt de-a dreptul enocale si încor
porează geniul tehnic și miliardele de n-e de 
muncă al° unei națiuni libere? Desigur, in cei 
aprnaw 140 de ani scurși de atunci, legile nno- 
gresului s-ar fi impus oricum «i am fi Duti-it 
consemna, chiar si numai în virtutea lor. reali
zări demne de laudă. Numai că acestea, prin e’e 
Insele, nu sint de aiuns. Aici este vorba, ir. 
primul rin.d. tot despre factorul politie invocat 
anterior. Pentru că de atunci si pină azi au avut 
loc evenimente excepționale si fiecare in rine, 
ca o veritabilă Casă a apelor, a captat și filtrat 
energiile naționale către infăntu'*ea unor ope-e 
mai durabile decit bronzul. Astfel, nu am putea 
înțelege devenirea noastră de astăzi fără Anul 
revoluționar 1848. care nu s-a lăsat amăgit sau 
întirziat de micile eforii locale ale municipali
tăților și a grăbit procesul de democratizare a 
structurilor social-politice. Au venit apoi Unirea 
cea Mică de la 18S9 (care pare mică doar în 
raport teritorial, fată de aceea din 1918. dar în 
realitate este covîrșitoare ca importantă), pe 
urmă Războiul de Independență, din 1877-1878, 
mai apoi Războiul de întregire a neamului. încu
nunat cu Unirea Cea Mare și Veroică din 1918. 
apoi făurirea Partidului Comunist Român (eve
niment deopotrivă politic ți național, intrucit 
partidul nu are nicidecum o istorie separată de 
cea a țării, ci este rodul întregii istorii de auto
determinare românească) și, in final, actul revo
luționar de la 23 August 1944, care a avut un 
suflu eroic, pașoptist aș spune, dar la dimen
siuni politice și armate de-a dreptul gigantice, 
in consens cu o conștiință națională superioară 
și cu complexitatea fără precedent a fenomene
lor mondiale.

Am făcut acest excurs pentru a Înțelege mai 
limpede etapele istorice ale marilor noastre în
făptuiri de azi. La temelia ideii de progres și a 
stadiului la care a ajuns civilizația românească 
contemporană se află o mulțime impresionantă 
de eforturi, de creații sl aspirații care au confi
gurat o tradiție. Tradiție care tezaurizează, In 
egală măsură, legenda Meșterului Manole șl 
calendarul solar al dacilor, valul lui Traian și 
podul lui Apollodor, porțile de lemn maramure
șene și curcubeele Voronețului, vestitul „murus 
daclcus" și roata cu făcae (precursoarea turbi
nei lui Pelton), vălurile de tlmplă ale domnițe
lor și evangheliarele ferecate ale Evului Mediu, 
gînditorul de la Hamangia și ceramica fără 
pereche, culele brîncovenești și basilicile Dobro- 
gei, fîntîna subterană de la Sucidava și podul 
lui Constantin cel Mare, tezaurul de la Hinova 
și uriașa enciclopedie a folclorului nostru. Este 
o geografie și o istorie, o hartă în spațiu și 
timp, care acoperă cu podoabele geniului toate 
așezările și epocile patriei.

Pe trunchiul acestei bogate tradiții, care nu 
este altceva decit însăși biografia sutelor de 
generații de români, societatea socialistă și-a 
altoit mlăditele de libertate și egalitate, de drep
tate și belșug. De ce-1 iubim pe președintele 
Nicolae Ceaușescu? Pentru simplul motiv că, 
preluind tot ce-a fost mal bun și mai frumos 
în Cartea de aur a nației, a înțeles de minune că

unei epoci
români: au drepte; ia un viitor pe măzua trecu
tului. prin urmare eroic. Amplaziod omul lr 
centrul tuturor preocupărilor noaztre pc_‘. re. 
secretarul genera! a fundamentat ind d>n anul 
celui de-al IX-lea Congres al partdv’ai. doc
trina unei veritabile Renașteri românești. -> 
astfel, bogâtuie țării nu mai părăsesc viaucru 
către cursele de cai. băncile sau lupanarele 
lumii. $i astfel putem clădi paie pentru îm
podobirea țării n a existentei noastre cu Uca
zuri ale iluminismului, sa astfei gessersiiiie de 
azi iși trăiesc viața eu folos, per.tru a spare 
liniștiți că anii nu le-au fost spulberați de 
lipsuri și războaie, de ingertiuidirj p înjosire 
a mindriei naționale. Dacă cei de la 1SM. de 
pildă, adresau mesffje 'vinbrfir.il pentru o sim
plă mașini eu abon. mre terires orașul eo 
cișmele — atunci ce mesaje am putea trimite 
noi. urmașii lor. cind am schimbat iz bine ir.iăa 
geografia țârii p ctuar a Europei, cind am îm
brățișat Dunărea eu Marea prir.tr-o construct:? 
a cărei grandoare uimește Planeta? De-ar fi 
numai atit tot ar fi de ajuns, dar mai există s 
im Metrou, p un Centru civic ai Bu ureștilor. Ln 
plină construcție, mai există ur. Transfkeărâ- 
san. și o salbă de hidrocentrale, o amunuzare a 
întregului teritoriu național sa o rețea extzaor- 
dinară de orașe not. un patern masv de incatl 
si mu de redute ale invătănLr.tuiui. știmtei si 
culturi: ! Si toate s-au Qest in mal puțin de 
20 de ani ! Ce forță de a arde «tapele, de a 
gindi si edifica, de a mobiliza energii si de a opti
miza ' Ce frumoasă răsplata morală pentru 
visele ina:-.tasilor. pentru zborul lor de multe 
ori frir.t. pentru murmurarea numelui «fir.t al 
târli in*etuvele morții ! Destinul a făcut ca 
Poetul Național să-și acrie testamentul politic 
Încă din cea mai fragedă anseM. cind elanu
rile sint fără margini, prin inflă-ărata odă 
„Ce-ti doresc eu tie. dulce Românie* și mărtu
risesc că strofă cu strofă, vers cu vers, cuvint 
cu cuvint tdea!u! său se reglsest» astăzi întoc
mai. in formulări politice adecvate, in Directi
vele celui de-al XIII-lea Congres al partidul.!. 
Erte meritul poporiLii. este merttsu sre^tui 
iubitor de neam și țară care e tovarășul NIrola» 
Ceausescu — reales prin voința unanimă a 
noastră in suprema funcție de secretar a»erai 
al partidului. Acesta este argumen'.u: Ceaușescu. 
argument eu care ne prezentăm in fata urai: I- 
tățu. acesta este triumful plenar al bineface
rilor pe care le gen.e-ează idealul nostru măe- 
nar, împlinit astăzi : Independența !

A N U X T
A XV-a ședință a ceaaclalai DACIA 

FENIKS are toc simbăl* 3 XII ax. ia 
Casa Scriitorilor. Calea Victoriei 1IS. 
Citește an grup de poeți din Deva, tab 
redacția lui Valeria Bănia. Cu aceas
tă ședință, cenaclul Dacia Fealki intră 
in vacantă, pină la • dată re va O 
anunțată ulterior.

yo, n privința artelor plastica, taxele di-

1 versiunii pornesc de L îdeea „univer
salității* directe, de limbaj, pe care 
acestea, spre deosebire, de pildă, de 

literatură, ar avea-o. E. se știe aceasta, părerea 
lui Virgil Ierunca, preocupat rt a*eze artele in
tr-o ierarhie milităreaecâ .al cărei sena ar ti 
acela al universalității. Literatura, prin utili
zarea „cuvintului*, e închisă in localism, belle- 
artele vehiculind culori și forme, ar trece din
colo de condiția națională. („Românește*. 
F.R.U., 1964). Inutil să observăm că si ar
tele plastice au. spre a exista ea valori, con
ținut etnic ; diversiunea trebuie Insă să promo
veze ideea deznaționalizării și o repetă oboes.v.

Dealtfel, in acest domeniu teoreticienii „ex - 
lului" ar fi putut exemplifica bine cu opera lui 
Brâucuși, a cărui sculptură a revoluționat, intr-o 
bună măsură, creația universală a întiiei jumă
tăți de secol ; omul trăise mult la Paris și ui
mea pe europeni cu obiceiurile lui insolite ca 
și printr-o filosofie a echilibrului, pe care, acolo, 
puțini o înțelegeau. Pe această temă, grupul pa
rizian a scris destul și a pronunțat toate pro- 
pozițiunile care-1 . puteau avantaja, inclusiv 
acelea privitoare la „exil", „avangardă", „uni
versalitate". Mult mai puțin sau deloc a apărut 
in exegeza brâncușologilor diversioniști noțiu
nea de geneză românească a sculpturii aceluia ; 
trăsăturile românești ale artei lui Brâncuși fu
seseră descoperite nu de românii de la „Europa 
liberă", cl de.„ americani. Rarele aluzii pe 
această temă emise de „parizieni" sint, ca să 
zicem așa, databile și au si fost abandonate 
atunci cind diversiunea nu avea ce să mai faca 
cu ideea de tradiție românească. într-adevăr, 
evoluția acestor păreri cunoscu și In domeniul 
artelor plastice ,ca și în literatură, modificări 
considerabile rezultate din trebuințele tacticii. 
Prin anii ’60, de exemplu, Monica Lovinescu ad-

CONFABULE
In țâran trece strada

Am eu ■■ veeia zise vira abia venit eu 
aarecare interes de cumpărături in iarnă / 
așa / și vecinul ăsta al meu Bujurti nu-i am 
rău numai eă I se pare ră-si bale joc lumea de 
el p alaun șe supără tam-nesam pe toți și 
trece pe drum ocărind așa zise vâra aple- 
eind damigeana cu vin roșu ea sfecla deasupra 
paharului și asta I se trage de la a năxbitie a 
hii ! mai verbe uite eum eu ani in armă se 
nimerise la eire ' și acolo văzu de toate / dar 
cel mai mult il plăcuse un ciine dreșat se tot 
minuna după aceea eum stătea el ea oamenii ( 
rum număra lătrind t ori rum sărea peste găr- 
dalețe să am și eu un eline ea ăsta ofta ii 
Intraae in cap ehesUa aaSa p intr-a damipiță 
pe la prinz bău ei ee bău earn mul) ' și numai 
ee il auzi lot satul lipind prin curte aler- 
rndo-si eiinele >' bopa sus / bopa jos bopa / 
dar bietul eiine / ee să știe el de circ ■ tot vroia 
să se gudure - dind din coadă pină cind vecinii 
ăsta al meu l Bujorei supărat eă nu-l ascultă 
il Iert tare eu piciorul peste bot așa mai 
zise varo surizind a batjocură

Iulian Neacșa

CUMPĂNĂ

Așchiis
I. Iedera in octombrie străduindu-se să co

boare zidul.
LL Viermele întirziat bate la ușa mărului și 

nu i te mai deschide.
in La colturi stau pitite Corărese apeptind 

prenuaații.
IV. Un ren nereușit ca o suferință imper

fectă.
V. Flocile de lingă abator, cum devin carni

vore '
VI. Un teiefen public.

Un telefon public cu receptorul atirnlnd singur, 
băiăbâr.indu-se odată cu seara
ș-.-un ciine vagabond ridicat in două tobe 
pe rvjnș
Lr.gir.d urechile acelei zile.

VII. Rămasă printre tufișuri.
Goală atunci alergind vâraucă spre apa geloasă 
printre tufișuri timide
șa acum alergind la fel — anii nu te-au Îmbrăcat 

cu nimic 
șt «-«firu»» ta in decembrie tremură acolo lingă 

primdiș 
ca a pată albă pe conștiința riului.

Tu stai acasă înfofolită, puțin nebună 
ir. fotoliu, lingă soba fierbinte F ți-e frig 
p tă nun de ce—

George Alboiu

PSEUDO CULTURA PE UNDE SCURTE

„Sinteza artelor": artele plastice
mira pe Tuculezcu și. compillnd comentariile Iul 
Petru Comamescu. lăuda „descoperirea prin 
folclor a unei lumi magice, de profundă spi
ritualitate arhaică". Cultul arhaicului putea fi 
considerat o formă de evaziune, insă era cel pu
țin Întemeiat pe rezultatul estetic organicist 
„Că acest demers — adăuga exegeta — este 
singurul creator, n-ar fi nevoie să amintim" 
(„Unde scurte", Limite, 1978, pg. 205). Nici Vir
gil Ierunca nu credea altfel, din moment ce 
tradiționalismul ii apărea, pe atum.1. recoman
dabil.

Aceste evaziuni în domeniile ireductibile dis
părură o dată cu 1970, treptat și ireversibil ; 
artele trebuiau acum să se prefacă in orice 
fel de stil numai naționale să nu fie. Teona 
diversionistă despre belle- arte imbrățișa geo- 
metrismul constructivist, abstracționismul, și mai 
cu seamă cifrul semnelor asiatice. Un baroc 
universalist, unde intrau mai ales semnele 
orientale înlocuia arta tradițională, spiritul ire
ductibil autohton.

în urmarea acestei răsturnări tactice de prin
cipiu, critica diversionistă se adaptă și ea. Odată 
tradiționalistă, ea deveni universalistă, cosmo
polită, orientalistă și, Sub raportul limbajului, 
oraculară, cultivlnd ininteligibilul. Pe un sculptor 
trăitor la Paris o exegetă îl lăuda din pricina 
unei „germinări de forme in jurul unor axe 
subțiri", el ar fi făcut „arhitecturi-sinteze". Un 
pictor care (după părerea lui Virgil Tănase) ar

PROBABIL / POSIBIL

Știința ca literatură
Coexistența pașnici. „siameză*, a 

SF-ului cu literatura de popularizare 
rtiintifică începe să fie parazitată de 
anumite semne ale unei „provocări *. 

Este un proces ușor de ințeles prin inalogie cu 
ofensiva cărț*l°r-document și a eseisticii, ce se 
observă in „literatura generală". Cum simpli
tatea naivă și vidul eseistico-speculativ scot 
destule texte SF din sfera de interes a lecturii 
evoluate, literatura de știință popularizată și 
de speculație pe teme științifice a început sâ 
clștige teren. Că lucrurile stau astfel o dove
desc insesi editurile noastre : numărul cărților 
de eseistică pe teme de știință (originale și 
traduaeri) editate in ultimii ani cel puțin egal 
csrucălrbri ®igilor SF. »-■

în ce fel tinde eseistica pe teme științifice 
să înlocuiască SF-ul ? Mai lntii. prin renunța
rea la prezentarea plată a unor informații și 
raționamente (pină in urmă cu vreo două de
cenii literatura de popularizare și de specula
ție științifică forma, de regulă, un gen „pedes
tru-, insumind articole de enciclopedie mal 
dezvoltatei. Apoi, prin regizarea unor suspan- 
svri si folosirea unor procedee retorice menite 
si stirnească, în stil manierist, sentimentul de 
stupoare al cititorului. Există deci semne ale 
unui efort de înglobare a SF-ului, nu numai 
explicit, prin asumarea anumitor idei și ipoteze 
viabile, ci șl implicit, prin preluarea unor mo
dalități. Curat literară este, de exemplu, prefe
rința pentru domenii, teorii șl idei aflate la 
limita dintre incertitudine și paradox (paleo- 
astronautică. obiecte zburătoare neidentificate, 
vii’oroloeie, infrastructura materiei etc.).

Așa stind lucrurile, apare justificată dis
cutarea unui fel special de talent literar : cel 
necesar obținerii unei eseistici ale cărei prefa
bricate derivă din știință. S-ar putea astfel ex
plica pe deplin faptul că o carte de eseistică 
datorată unui autor talentat, de felul lui Isaac 
Asimov, este superioară din punct de vedere li
terar multor cărți SF.

Volumul de la care au pornit Însemnările de

După volumul consacrat laureaților Premiu
lui Nobel pentru literatură, care s-a bucurat 
de o bună primire din partea cititorilor și a 
specialiștilor, revista „Contemporanul" a edi

cultiva mitul cetății Mandala, făcea bine și 
sculptură, dar o sculptură simplificată la forme 
geometrice elementare. „Mătrăguna", creația alt
cuiva, ar fi remarcabilă căci ar ilustra o for
mă... falică. Lumea s-a reduce la un geometrism 
definitiv, de felul sferelor, al ovoidelor și liniilor 
cu echer. Victor Cupșa, zice tot Virgil Tănase, 
ar fi pictorul „oului funambul". O pictoriță, care 
expunea în 1981 la Haut Pave, ar ilustra va
loarea universalismului printr-o mitologie de 
„ființe-semne", ca revelate la microscop. Emulă 
a lui Miro, ea ar merita urmată și de alții, căci 
făcea artă din ornamentația calendarului aztec 
și din decorativismul Extremului Orient.

Cind nu e asiatică ori geometrică, pictura 
care place diversiunii este ludică șl o Natalia 
Dumitrescu (care expunea Ia Raymond Caze- 
nave) făcea bine că improviza programatic, 
concretizînd filosofia „jocului de cărți". Meta
morfozele direcției critice diversioniste (deter
minată, se înțelege, de o tactică generală în 
continuu proces de adaptare) nu ar fi operat cu 
efect în prezența unei colectivități de creatori 
cu principii ferme și cursive. în materie de ca- 
racteriologie a creației, diversiunea simpatizea
ză cu pictorul fără principii, adaptabil și în stil, 
șl In opțiunile etice, tranzacționist prin defi
niție. Această predilecție nu se explică totuși 
numai la acest fel. despotismul critic aplicat în 
lumea artelor plastice are temeiuri și mai nu
meroase. Mai întîi, creația în metamorfoză 

față se numește Chei pentru univers. Pagini 
despre literatura de anticipație (Editura Litera, 
1984) și a fost scrisă de Alexandru A. Bolu, pro
fesor de fizică la Pitești. în fluenta sa prefață 
(Un fizician și literatura științifico-fantastioă). 
Alexandru Mironov, fără a fi foarte explicit, îi 
îndeamnă pe autorii de SF să răspundă „pro
vocării" pe chiar terenul de unde aceasta a 
plecat, atribuind domeniul fantasticului numai 
unor excepții : „Reușite literar, povestirile și 
romanele științiflco-farttastice românești suferă 
— cu unele excepții — mai ales de lipsă de 
Imaginație. Motivul principal este, după păre
rea noastrâ, inabllltatea scriitorului român de 
SF de a construi o narațiune pe fondul unei 
teorii sau idei științifica fie datorită lipsei 
de pregătire științifică, fie datorită comodității. 
Acuzind tehnicismul unor Clasici (...) tinărnl 
autor va prefera, pină Ia urmă, proza fantas
tică — ceea ce merge perfect unor talente ex
cepționale (...) dar, pentru marea majoritate ■ 
aspiranților la publicare, rămîne doar un exer
cițiu steril". Cum reușita literară presupune 
tocmai imaginație, cred că prefațatorul a vrut 
să se refere mal degrabă la ingeniozitatea spe
cifică pe care o reclamă eseistica științifică, 
într-un text fondat pe o teorie sau pe o idee 
științifică conflictul și personajele fiind cu ne
cesitate subiacente, autorului SF îl rămîne să-și 
dovedească talentul mai ales prin modalități 
eseistice.

Literaturizarea eseisticii pe teme de știință 
obligă SF-ul să se perfecționeze. Se pare că 
etapa în care orice veleitar, destul de cumse
cade ca om și suficient de pătimaș ca „fan", 
asamblează citeva clișee ale genului și publică 
SF în alte tipărituri decit cele pentru copii se 
apropie de sfirșit,

Cartea lui Alexandru A. Boiu, in ciuda sub- 
titlului el, face parte din categoria a cărei 
„ofensivă" am descris-o, conținînd o bună, in- 
citantă eseistică pe teme de știință contem
porană.

Voieu Bugariu

tat un nou almanah enciclopedic, Realitatea 
literară șl artistică ilustrată, In sumarul că
ruia figurează multe lecturi atractive șl 
Instructive :
• Prevenirea șl tratarea bolilor secolului : 

o mică enciclopedie a sănătății, elaborată de 
prestigioși medici din țară și de peste hotare.
• Cele mal bune 100 (+1) filme ale tuturor 

timpurilor, comentate șl ilustrate i Istoria artei 
a șaptea, văzută din perspectiv* capodope
relor.
• Poezia de dragoste ta creația marilor poeți 

al lumii.
• Marin Preda, inedit.
• O antologie de recreație și divertisment.
• Intlmplări de pe mări șl oceane.
• Actorul, un „continent" (de explorat me

reu).
• Fața necunoscută * piciorului Nicolae 

Grlgorescu.
• Erori șl falsuri In arta plastică romA- 

neaseA.
• Un dicționar uzual In 0 limbi.

continuă a putut produce și justificarea anexării 
dogmaticilor ajunși acum printre avangardiști. 
Șirul vechilor aedemiști ai modelului unic, a că
ror poziție e astăzi curat modernistă și foarte 
up-to-date e, orice s-ar zice, considerabil con- 
ținînd mai toate figurile. Metamorfismul mis
tic al grupului parizian poate, bineînțeles, să 
producă și disoluțla de stiluri, împiediclnd crea
torul să-și identifice forma predilectă care il 
ilustrează. Sub citeva expresii, precum ecume
nism al stilurilor, creație proteiformă (Șerban 
Cristovici în „Limite", nr. 15, martie 1974) se 
ascundea în realitate elogiul adaptării creației 
la programe în modificare.

în domeniul artelor plastice, diversiunea nu 
uită nimic din tehnicile verificate. Mai lntii, 
ideea de front : scriitorii sprijiniră cit se putu 
pe pictori (în chip de adepțl ai solidarității, teo
retizate intr-un rind de cineva), și criticii auto
ritari ai grupării de pictori făcură figură auto
ritară șl printre scriitori (Monica Lovinescu e 
printre ei, insă exemplele pot continua). Biolo
gismul, in spiritul noii drepte, nu fuse uitat și 
un comentariu asupra picturii lui Dinu Grigo- 
rescu începea prin comunicarea că acela e rudă 
cu Nicolae Grigorescu, de extracție adică ge
nială. Teza exilului, concretizată prin lungi 
liste de creatori deznaționalizați se abătu și 
asupra artelor plastice (o astfel de înșiruire cu
prindea într-un rind pe Andree Pavelescu, Eleo
nora Stătescu, Stăphane Petresco, Ioana Olteș), 
Cît privește creația din România, aci diversiu
nea are păreri... organizatorice : „filiera Insti- 
tut-Unlune, recomanda cineva cu vioiciune, tre
buie menajată cu orice preț" (9 sept. 1983).

Artur Silvestri
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f CULTURA ROMÂNEASCA ÎN

Poeții spanioli Jesus Pardo și Javier Villan ne-an vizitai țara aaai 
multe ori. Revistele ..Luceafărul-1 și „România literară*" au publicai âia 
opera lor. îndrăgostiți de România și de literatura rominâ, aa pubSieat ia 
Madrid, intre alte articole despre țaia noastră și un stadiu despre poezia 
lui TUDOR ARGHEZI, in revista „Nnevi Estafeta**. Anul arma Jriui

LUME REPERE

Parde a dia om «ascetele Românie*. Această lucrare despre TUDOR 
ARGHEZI v» fi i ario ti de el ia cartea despre România pe care o pregă
tește ia prezeat. FaMieaso u fragment din acest stadiu precum și „O 
dimineață La Mărțișor- de Jesus Pardo.

D.LF.

tudor arghezi
rezentarea unu: 
blic care nu v •. nimic 2-. <r - - -. 
măcar din auzite. es‘e o sarciaA toarse 
dificilă. Iar cind m.11 v

un articol de revistă^ întreprinderea •». o e. 
grea, deoarece, un asem r a artxo •>. .
natura sa, nu este suficient p-;n:r. ■ • -
pus, așa că trebuie să te ltmisez* o prezentare 
pe „jumătate**, cu convingerea că. ocitâ auștui 
trezit, lectorul va: căuta și aiie p .șiit.l lăți pen
tru a și-l| satisface.

ATghea se poște 'cit: in două antologii bune 
(franceză și spaniolă), ambele- publicate in Bucu
rești, dar deja epuizate.

Arghezi — este un poet de o inegalabilă or: 
ginalitate, a cărui viață a fost, după cum sub.: 
nia un critic român, „o permanentă atitudine 
poetică față de lume". Pentru el. poezia a fost 
unica sa formă de viată, iar opera se hrănește 
din existența cotidiană, din concret, fără să-1 
„înfrumusețeze- sau să-1 idealizeze.

Ea exprimă o legătură permanentă cu etnopsî- 
hologia poporului român, poezia populară con- 
vertindu-se intr-o „coordonată esențială a poe
ziei argheziene- ; ea reprezintă, fără indoială o 
„adevărată revoluție a sensibilității, a gindirii și 
a expresiei poetice" in literatura română. .- 
nu împotriva vechilor tradiții românești, ci 
sensul și spiritul acestora".

Sufletul meu iși mai aduce-aminte / Si-acum 
și ne-ncetat, de ce-a trecut. / De un trecut ce 
mi-e necunoscut, / Dar ale cărui sfinte osemin
te // S-au așezat in mine făr’ să știu, / Cum nici 
pămintul știe pe-ale lui, / In care dorm statui 
lingă statui / Și-i zăvorit scriu lingă sicriu /.../ 
Și, cîteodată, totul se deșteaptă. / Ca-ntr-o fur
tună mare ca tăria / Și-arată veacurile teme
lia. / Eu priveghez pe ultima lor treaptă.

„Această viziune arheologică a tradiției — co
mentează Tudor Vianu, „osemintele" trecutului, 
reprezintă o constantă la Arghezi", care prin în
treaga sa tematică (și aceasta este foarte bo
gată) ni se pare, in mod natural, mult mai 
aproape decît oricare, de cea mai luminoasă 
figură din cultura românească dintotdeauna : 
Mihai Eminescu" Această asemănare, care uno
ra li se pare mai degrabă egalitate, cu unele 
avantaje — profunzime, un sens mai cosmic 
asupra timpului — in favoarea lui Arghezi, este 
pentru Vianu „o intilnire intimă in zona marii 
simplități, într-o vibrație nostalgică fată de 
timpul care trece (expresie nu de pesimism ci 
de viață).

Se subliniază că la amîndoi, sentimentul 
timpului este prezent, in cazul lui Arghezi, _pe 
un fond folcloric către o înțelepciune țărănească, 
în virtutea căreia, bătrinețea, speranțele reali
zate, sint ca o toamnă plină de fruct.

„Cincizeci de ani, de cind incerci, mereu. / 
Condeiul, gindurile și cerneala, N-au mai 
ajuns să-ți curme, fătul meu / Frica de tine 
și-ndoiala. / / Te temi și-acum de ce te-ai mai 
temut, / De pagina curată și de rindul / Și de 
cuvîntul de la început, / Te sperie și litera și 
gindul."

Intr-o anumită privință, fără-ndoială, Emi
nescu este mai inainte : Arghezi, este un geniu 
al limbii, căreia ii dă efecte noi, creind, in ex
tinsa* sa operă poetică, „un univers propriu, un 
Weltanschauung specific, in care se structurează 
un sistem de valori etice și estetice de o nede
pășită originalitate", dar Arghezi scrie intr-o 
limbă deja „făcută", în mare parte, de către 
Eminescu, care a revitalizat-o. ridicind-o la ni
velul unei limbi neolatine de sine stătătoare. In 
acest sens, aportul lui Arghezi constituie o com
pletare, nu o creație.

Tudor Arghezi se numea Ion N. Teodorescu. 
nume destul de curent incit a trebuit să și-l 
schimbe chiar de la începutul vieții sale lite
rare. S-a născut la 21 mai 1880. in Bu „rești. din 
părinți țărani, sosiți din Nordul Olteniei, 
giune care, deasemenea, a dai un alt n re 
niu român : Constantin Brineuci.

Arghezi este pentru România ceea ce a fost 
pentru Ungaria, mai mult .- u mai puțin, I^idre 
Ady, parțial contemporan cu el.

In ambele cazuri esTe vorba de poeți funda
mentali în literatura țărilor respective.

Opera lor reprezintă inceputui poeziei 
derne în literatura fiecărei țări. Diferiți 
punct de vedere uman cit și prin limba in 
au scris : în timp ce româna este o limbă 
chisă la cultura occidentală, prin franceză, 
putea spune că maghiara — limbi de origine 
uralică — este închisă la Europa prin sărmană, 
care ii servește ca instrument de cultură, dar 
este și barieră, in același timp.

Din punctul de vedere literar, ambele țări se 
aseamănă. în sensul că literatura lor are o tra
diție de luptă politică, ce ar avea o oarecare 
asemănare cu literatura italiană din stv l tre
cut lucru ce lipsește literaturii engleze, franceze 
și spaniole.

Poezia lui Ady este impregnată de politică, 
ceea ce nu se intimpiă la Arghezi. Primul a mu
rit în 1918, exact inainte de a putefl part.cipa la 
„republica comunistă" a lui Bela Kun.

Poezia lui Arghezi nu tratează teme politice, 
acest rol îl îndeplinește proza sa, mai ales, pam
fletul, care constituie un adevărat model de gen.

Tudor Arghezi la Mărțișor — 
Constantin Pilințâ

EX"

O dimineață
la Mărțișor
n-a venit Tudor Arghezi. Nid la 

implorarea Mrturei. Nici la tăcerea 
prietenilor săi din timpul vieții ti 
pe care-i va refoce-n moarte. Nid 

la gesturile, deja obișnuite cu absenta ale 
grădinarului core-i întărește zilnic amiiUirea

tab lumina florală a Mărțișorului. N-a venit 
Arghezi la Mărțișor.

La Sud de București, azi sanctuar pentru 
evocare a ceea ce a fost adăpost, atelier, 
refugiu. Un loc unde să revii mereu, unde 
so stai permanent Pentru a te gindi la tine 
însuti, pentru a te proiecta in ceilalți. Cinci
zeci de ani a trăit Arghezi aici. Poemele sale, 
priete ile sale, polemicile sale, aici. Și ac
cesoriile cu care-și tipărea temutele pam
flete, foi'e sale volante, efemerele sale re
viste. „Aici odihnește Trapo, cel cu ochii de 
porțelan*. Un mormint simplu, iubit. Aici 
doarme Trapo, ciinele fidel pe care copii din 
Român,□ vin sâ-l caute, fără să-l găsească, 
pentru a se privi in pupilele sale transpa
rente. Și incă două morminte cu epitafurile 
Iar pe care insuși Arghezi le-a scris.

„T. A. născut la 21 mai 1880, in București, 
originar din Gorj, stins din viață ți ingropat 
■ici in Mărțișor la 14 iunie 1967*.

„Paraschiva T. Arghezi, născută din țărani 
independenți din Bucovina, la 20 iulie 1890 
stinsă din viață ți îngropată aici, in grădina 
ei și intre stupii din Mărțișor, la 20 iulie 
1966*. De jur imprejur ți de-asupra, dindu-le 
umbra și lumină, o armată de arbori fructi
feri intr-o luminoasă inflorire, s-ar putea 
saune intr-o disciplinată ți perenă inflorire. 
Mărțișorul înconjurat de blocuri noi. Mărți
șor an loc unde să te-ntorci și unde să stai 
permanent, a rămas izolat in solendida sa 
vegetație. Tac maso, pipa, tabacherea, scau
ne, radio de amatori, resturile unei rudi
mentare tipografii. Tac ți-l evocă pe Ar
ghezi, viat* pe care Arghezi ți-a canstruit-c 
ea «M artizan. In acest teritoriu domestic ți 
familiar s-a intârit ani de-a rindul puterni
cul <mauls agitator al prozei lui Arghezi, s-a 
ruralizat mai mutt instinctul său de 
iscusit si liber. Nu s-a inters poetul la 
Io florile, la păsârle Iul jar poetul 
aproape, foarte aproape in această 
■eotâ de lumină ți păsări. Oricum, 
scriptic cumpătată amintește vizitatorului că 
orei ja trăit ți a creat marele poet TUDOR 
ARGHEZI, 18M-1967*

Mârbsor, 1964
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Puterea imprecației in poezia lui Arghezi
O scufundare creatoare, o succesiune de scu

fundări ce fac explozie și reaoar in naufragiul 
vital al poeziei. Aceasta presupune memoria 
alertă a timpului scurs. Amintirea cu o reapa
riție, mereu eternă, a acelor catarge scufundate 
care au semnalat călătoria pe mare.

Amintirea ca rasă monahală stimulatoare de 
noi vele destinate inevitabil distrugerii („ele

readuc lucrurile din trecut roirici ■.jct-.rLer. 
fără corp și fără jmbrș.-... ie o*-
mult, din alte vieți, unele ntă atT..nves.t. «jteie 
m-ac uitsf-l •

Această pitnx-.re de exper.e"--? **?t ir-es- 
tec de planuri, taxa ca poeaia ltet. .a*. umL- 
fetent din ce puoct de vedere i-ar ana, zu ,A 
nu apară minerațirată. O dfcriec-.lcă - o
recreează si c.n.rrr.—-uazâ. rr. • « u*~'t--
pl.-k ei compartimente, c ■.r.terpitrvmie u o 
rădăcineară in cadr-'. in care se- ttc~e

Studeni in -ee.isxie. arrLzac. z^arvst, veranr- - 
car. Tudor Arghe-z: coaf zureazâ • ot.r.ă
de rezonante cvstnke. i^r. v persent s pe-rso- 
nailrtă și intimi, fără ti f e l.re ta ae 
colective. Argt«n este un poet totad căruia —- 
m •. d n fi au _:națtl nu-, scană. zttnuc nu-: es*.e 
strAta reflecției, fzati Îs aceasta un putem.c 
paraieîîstr. intre viața si cpera sa aut de bogată 
in per-petit, atit de oarocă in aent aoent. Poezta 
sa este o reflectare ol .rakă. o seostlx.iute aedu- 
biati in direcția letală a roze-, vin:urilor. Dar 
să ne fixăm atenția, dată fund muitipitciUtea 
nuanțelor la două aspecte : crag-a»tea si cre
dința. Și. in concrețiimea sa transcendentală, fe- 
me:v și Dumnezeu.

Prin intermediul acestor terne se manifestă o 
amară minte, o bjciuitoare pti'ere de imprecație.

Aleeeree acostor două planuri permite să sub
liniem la Arghec antiteza, acea puternică forță 
cu care is> constrtueste o poezie plastică, plină 
de durere, rizua’.ixată : .Durerea noastră surdă 
și amară / O grămădi: pe—t singură vioară. Pe 
care asvultind-o a jucat Stăptnul ca un țap în
junghiat " Din bube, mucegaiuri și noroi Ls- 
cat-am frumuseți si prețuri noT*.

După cum se poete observa Tudor Argheri 
conduce aceste efecte pină la uitimeie lor coa- 
secințe.

Face substantivul să spumege. întinde si for
țează adjectivul pentru a eres, irttr-o atmosferă 
de crispare, o atmosferă de speranță și tandrețe 
dezolată, in care vocea vioarei nu mai are 
accent de eliberare (-are coardele surde”).

Vneori. un tainic spațiu de ironie, ca in 
mul .Mihntri* care povestește supărările i 
diacon dedat La exaltările lumești, in timp 
călugării ceilalți se pedepsesc amar cu toții. In
tr-adevăr tristețea călugărului Iakint are un 
motiv : -La el. azi-noapte. in chilie. ' A-ntirzial 
o fată vie / Cu sini: tar., cu coapsa fină •' Da 
alăută florentină < > Si dumnezeu ce toate vede / 
In zori, la cinci și j&mâtate. Pîrxiind. să iasă 
prin perdea O a văzut din cer pre ea.“

In mod subtil este schițată atei conștiința 
beratoare a incăleări: dogmei represive, cu 
ralela imediată. Dramatica itr.ie divizorie 
care se amalgamează, se exclud si-și reproșează.

acel

DC«“ 
unui

> ce
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pa- 

in

țăran 
pomii! 

este 
dimi- 
o in-

Jesus Pardo

jSr>*M*ea d • .r.L- si -cragctetea umană". Lupta, 
—- i* t; i* libertății și a*, mora-

S-T plv-5 șpsite că aceste două 
Sanjrt o <*•:r-î-r-s-sâ etșcă a imposi-

o de neatins. o dorind
-• 7.’. n odatâ (cd puțin la

r. • :u. csre tinde Arghezi)
o paCv'TM» orttfflculfe împotriva căreia
>-• -wlr.-r’» •.rrr*.-» a poetului:

arunrapâ u .»;r*â rr -1 - ! Povară-acum. 
v> De ce te zămislii

. . > • . - . ;âsa_ pă-minu! pentru
?'

D.r in ace?* ?:r. al clipitei, in această
diție r-z «o:. ?■ «®rc. ne există nici cej

mic c*.---: .c? . r.u există nkă cea mal
ă sp'-_ y.-i-l anx-rc-s deplin, gratilî-

ca cr in ir--hf..,?. si triere.
da. o cor,.î::întă mlnioasâ de 

une care z* > r* «ii o respingere insultă- 
. -Pâr1’’ "zâ-ți sărj'srea ca Gorile otrava f 

,C=. sâ țarir.. ir.:r<’5gă inapot.*
in definitiv, este tn>- 

Argtecri dc cn spirit teologal
șacali predare iransfers-bi’ă.

ca =i credința nu 
ci de dependentă

Sen,:* menta! de dragei 
preCTa; î 
de O liOrf

La fej ca la fel
«ste un factor de eilberare 
îndurerată.

$: această constatare, care 
d:ntr-o aprinsă subiectivizare 
duce pe o dublă cale fără ieșire : durero»sa dis
perare a iubitului pe de o parte si revolta pro
meteică pe de altă parte. Totuși acest ultim 
aspect trebuie nuanțat. Acceptind. ca bază, vali
ditatea afirmației de -evol'ă. trebuie spu-s d 
aceasta este mediata de r.ecesUasea imper..--taă 
de a intări unele credințe, de a d-s-:'peri na
tura acestui dumnezeu distant $i de neh.»ele» r 
„Singuri, acum, in marea ta poveste. Rămtn 
cu tine sâ mă mai măsor. Fără sa vreau sâ 
ies biruitor / Vreau ss te pipăi șc să urlu : 
—Este—"

Sau. deja, pe un ton mai resemnat : -Doamne 
așa obișnuit ești. biet. Să risipești făptura ta 
incet. / Prefaci in pulbere măruntă Puterea 
dirzâ și voința cruntă."

Credința și dragostea ca o en tti’are. Senti
ment de piatră, de s'.inca O întrebare constantă 
foarte aproape de agonismul cnanunian. Si totul 
expus cu o excepțională potentă expresivă, eu 
dominarea expeditivă a cuvintuiui și a infinite
lor sale posibilități. Sint suficiente motive ca 
Arghezi să nu mai fie un necunoscut In afara 
României și să ajungă la constelația limitată ■ 
poeților eterni.

In românește de 
Dorel Filip eseu

JURNAL DE POET

HEIDEGGER,
TÎNĂR

poezii apărute pînă 
versiune românea-că 

anii 1910—1916. 
in Ulti-

ele patru 
C'acum In.

sunt scrise Intre 
. numite „poezii timpurii1 

ma lor 'ediție.
Poezia de față a fost compusă In 1916 vara, 

când Heidegger soldat fiind a petrecut câteva 
zile de concediu cu logodnica sa Elirlde 
Petri și prietena acesteia Gertrud Mondorf

pe insula Reichenau. Poezia a fost tipărită 
In . Das Bodenseehuch- 1917 la Konstanz, 
după specificarea făcută de Hermann, fiul 
filosofului. Heidegger revenind asupra ulti
melor trei versuri. După versiunea aceasta 
s-a făcut traducerea de față.

De altfel trecerea din ambient in profund 
se vădește radicală. Sunt vârste, timp, cu
vântul devine altceva, devine substanță 
grea și adâncă, apare pustia și simplitatea 
sfântă, povara cuvioasă. Acestei bucurii îl 
apare marea, pustia pasărea clopotniței 
ce-și caută cuibul. Iarăși amurgul, acest 
între seară șl noapte, intervalul între vară 
și început de toamnă, captat de altfel și de 
contemporanul Trakl, ca și halou al acelei 
lumi.

Umblet de seară
pe Reichenau

Spre mare un fulguit argintiu pogoară 
întunecatul țărm departe
Si-n istovite de vară, inrourate de seară 
Grădini, precum umple iubirea cuvinte 

deșarte

loan Alexandru

Noaptea se Iasă
Șî-ntre țuguiate — acoperișe poleite de lună 
Rătăcește un ultim strigăt păsăresc 
Dinspre turla străbună
Tar prin lumina verii ce-n mine-ntrezâresc 
Din veșnicii ca fructul gTeu se-adună 
încărcătură cuvioasă
Mie in pustia căruntă 
Simplitate sfântă.

In românește de loan Alexandru

Luceaîăriil
Revistă editată de 
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adjunct), Gheorghe Suelu 

(secretar responsabil do redacție) i

Despre pasiunile sufletuluicni]
Editura „Albatros", nemenționat de G.B., poate 
datorită faptului că autorul „Euplioryon‘*-ului se 
îndepărtează, totuși, mult de modelul său, propu
nind mai degrabă o operă didactică). Iată clasica 
definiție a „pasiunilor" carteziene : 
sînt percepții sau sentimente sau emoții ale sufle
tului care sînt raportate în mod special la suflet și 
care sînt cauzate, întreținute și întărite printr-o 
anumită mișcare a spiritelor" (art. XXVII). Expli
cațiile acestei definiții și considerațiile privind 
rolul pe care îl are cunoașterea adevărului în forti
ficarea sufletului sînt pagini unice, transpuse în
tr-un limbaj elegant, care sugerează grația și mo
numentalitatea în același timp : „Este adevărat că 
există foarte puțini oameni atît de slabi șl de ne- 
hotărîți înejt sâ nu dorească nimic altceva decît 
ce le dictează pasiunea lor. Majoritatea oamenilor 
au judecăți precise potrivit cărora își orînduiesc o 
parte a acțiunilor lor. Și deși aceste judecăți sînt 
adesea false sau chiar bazate pe anumite pasiuni 
de care voința s-a lăsat dinainte învinsă sau se
dusă, totuși, putem să le considerăm că sînt pro
priile ei arme și să apreciem că sufletele sînt mai 
tari sau mai slabe după cum pot urma într-o mă
sură mai mare sau mai mică aceste judecăți, re- 
zistînd pasiunilor prezente care le sînt contrarii. 
Există totuși o mare deosebire între hotărîrile care 
au la bază o părere falsă și acelea care se spri
jină numai pe cunoașterea adevărului. Căci dacă 
le urmăm pe acestea din urmă, sîntem siguri că 
nu vom 
timp ce 
cuprinși 
eroarea 
siuni în ___ , ___
virtuozitate (privitor la rolul cunoașterii adevă
rului și la sensul acestuia în opera lui Descartes, 
ne îngăduim a sugera consultarea excepționalului 
studiu al lui Alan Gewirth, Clearness and Distinct
ness in Descartes, din volumul Descartes. A Col
lection of Critical Essays, edited by Willis Doney, 
Anchor Books, Doubleday and Comp., New York, 
1M7). Cu toate posibilele obiecții în ceea 
vește anumite aspecte ale acestei ediții, 
pasiunile sufletului, tradusă și îngrijită de 
ghe Brâtescu, este indiscutabil o apariție 
cabilâ.

utorul acestei ediții românești a trata
tului cartezian se arată mult mai la lar
gul său in găsirea echivalențelor potri
vite pentru terminologia gînditorului 

francez, precum și in redactarea notelor de la sfâr
șitul volumului. Acestea sînt bogate în sugestii, 
propunind asociații utile in literatura franceză și 
In spiritul epocii. Oricit ar părea de ciudat, este 
greu să traduci o asemenea operă, mai ales din 
limba franceză, care presupune o mare acuratațe 
și cunoaștere adîncltă a deviațiilor de sens petre- 

. cute în istoria vocabularului. Vom evidenția un 
singur exemplu, deși s-ar putea găsi mai multe pe 
parcursul acestei frumoase cărți. Ne referim la 
traducerea termenului ..admiration* din „Ordinea 
și enumerarea pasiunilor*" ~ ‘
tului). ~ ’* ~ "
nescul 
pagina 
del de 
minare 
tică și 
toric : „Traducătorul a preferat termenul 
pentru a reda francezul admiration, deoarece (cum 
rezultă, de pildă, și din art. LXXI) pasiunea aceasta 
nu implică o netă luare de atitudine față de obiec
tul care o stîrnește, ci mai degrabă o luare la cu
noștință despre existența lui. “ 
puțin probabil ca admirația 
prezinte ca o stare sufletească 
dacă obiectul ne este favorabil 
admirația presupune neapărat.

(articolul LIII al trata- 
Gheorghe Brâtescu a optat pentru roml- 
„mirare". iar explicația din nota 109 de la 
195 pentru această echivalență este un mo- 
virtuozitate, cu o justă și rafinată discri- 
a sensurilor textului, prin lectura lui anali- 
prin folosirea corectă a „dicționarului" is- 

. _ . - „mirare"

Pare de asemenea 
propriu-zlaâ să «e 
In care să nu știm 
sau nu (art Lnr> ; 
cel puțin in sensul 

actual al termenului, o apreciere pozitivă a obiec
tului în cauză. S-ar spune că Descartes H foiAiesle 
aici pe admiration In sensul latinescului admirație: 
„admirație", dar și „mirare". ambele În
țelesuri avlnd curs in franceza de acum trei-patru 
secole". Remarcabilă este apoi, in note, punerea la 
contribuție a epistolarului cartezian, atit de impor
tant pentru înțelegerea ideilor autorului, cit și a 
bibliografiei științifice mat noi și a contribuțiilor 
unor istorici actuali ai problemei.

Traducerea este, pe tot parcursul ei, de o mare 
tinută. Vom cita numai cîteva pasaje reprezenta
tive. pentru a îndemna citițorul să se apropie de 
micul cap de operă al lui Descartes, care continuă 
să reverbereze In gindirea universală (chiar la noi. 
in 1971, a constituit punctul de plecare al unui 
opuscul semnat de Nicolae Balotă, Despre pasiuni.

REVISTA STRĂINĂ

.pasiunile

regreta și nu ne vom căi niciodată, în 
urmîndu-le pe primele sîntem întotdeauna 
de regrete și de căință cînd descoperim 

lor" (art. XLIX). Descrierile fiecărei pa- 
parte, mai apoi, constituie exemple de

ce pri- 
Despre 
Gheor- 
re mar-

t

Aurel-Dragoș Munteanu

• O APARIȚIE RECENTA, mult comentată în 
presa bulgară, este seria de șapte volume a poe
tului Christo Smirnenski, editată - de‘ „Balgar<;ki 
Pisatei*. Christo Smirnenski a murit de tînăr. In 
1923, după ce publicase un singur volum, Să vină 
ziua. în care se exprimă crezul său progresist și 
comunist. S-a spus despre acest poet extraordinar 
că a fost „copilul u orit al revoluției", datorită 
vigoarei pe care o exprimă în versurile sale a 
temperamentului său de militant și a credinței 
neclintite în victoria socialismului. In zilele noas
tre, opera Iul Smirnenski a fost tradusă în peste 
treizeci de limbi, iar în Bulgaria a fost reeditată 
„în fiecare an", după spusele Galinei Mintcheva. 
Poetul a fost în cazul său dublat de un satiric, 
cu tăișul îndreptat împotriva realităților capita
liste de după primul Tăzhoi mondial. Aceeași Ga
lina Mintcheva scrie în continuare : „Christo Smir
nenski a rămas pînă la sfîrșitul vieții fidel prefe
rințelor sale estetice și de creație. Moartea a în
trerupt viața și expresia talentului său 
dar ne-au rămas de la el opere care 
întotdeauna, ne-au rămas eroii săi și 
prin care a exprimat lupta revoluționară 
tamentul lor".

rv-lea, adică din perioada decadenței imperiului șt 
a celor două „invazii*, pe de o parte barbarii din 
nord (este imaginată intrarea lui Alaric în Roma și 
cortegiul de masacre ce i-a urmat), iar pe de altă 
parte lenta penetrație a elementului creștin și 
schimbarea de ideal din cetate. Provocantă este 
atitudinea de detașare a păgînei Apronenia, lipsa 
ei de interes pentru scena mare a istoriei, adică 
semnul Cel mai frapant al decadenței. Criticul Jeân 
Piei scrie următoarele : „Reputația lui Pascal Quig
nard este de-acum bine stabilită. El a obținut de 
altfel Premiul Criticii în urmă cu cițlva ani. Dar 
această reputație era la început aceea a unui poet 
care se apăra printr-o erudiție încărcată de prețio
zitate. Pare că ................ "
pentru noi, cu 
unei adevărate 
mane**.

s-a autodepășit, reușind să evoce 
putere și spontaneitate, imaginea 

păgîne din epoca decadenței ro-

de poet, 
vor trăi 
cîntecele 
și devo-

R VLADIMIR ZAREV este un tînăr și 
romancier din generația mai nouă de 
bulgari (s-a născut in 1947), iar cel de al doilea 
volum din trilogia pe care a dedicat-o unei fa
milii din Vidin este în măsură să convingă presa 
de la Sofia de masivul său talent. Primul volum 
se intitulase Geneza, iar cel de al doilea este 
Exodul. Sub aceste embleme biblice se încheagă 
saga clanului Valcev, de la strămoșul cel mai 
Îndepărtat, In timpul insurecțiilor naționale și a 
conflictelor sociale din secolul trecut, pînă ' 
voluția socialistă de după cel de al doilea 
mondial și pînă în zilele noastre. Amploarea 
compuse de Vladimir Zarev și subtilitatea 
zelor întreprinse de el, capacitatea de a 
personaje numeroase și de a face să trăiască medii 
țtit de diMsrse au atraa aclamațiile criticii bulgarei 
Este așteptat acum cel de al treilea volum, aflat 
deja sub tipar. Criticul Mihail Nedelcev scrie în
tr-o recenzie la „Exodul“ : „Sîntem siguri că
lectura celui de al treilea volum ne va face să 
aescoperim. cu o forță și mai mare, concepțiile 
artistice ale autorului*.

ambițios 
scriitori

la re- 
război 
pînzei 
anali- 
minui

• DRAMATURGUL și regizorul Nedialko Iorda- 
nov «-a impus de eurind ca poet, printr-un volum 
publicat de editura „Narodna Mlade]".* Criticul 
Bojidar Kuncev apreciază mult arta de poet a lui 
Iordanov, pentru rafinamentul său estetic și pen
tru caracterul său „livresc". Deși se oprește asu
pra unor elemente banale ale vieții cotidiene, 
poetul însuflețește trăirile sale prin intensitatea 
problematică pe care l-o dă conștiința sa de om 
care a experimentat trăiri adînci și diverse. El 
introduce paradoxul și anxietatea în cotidianul 
cel mal tem. făclndu-ne să simțim că întrebările 
cele mai vechi asupra vieții nu sînt încă peri
mate. Literatura lui Nedialko Iordanov este o artă 
profundă, care propune soluția estetizantă, în sen
sul de afirmare a frumosului vieții, pentru toat£ 
frămintările și problemele insolubile ale conștiin
ței noastre. In acest sens, ele poartă „un adevăr 
artistic și un adevăr de viață" care se confundă.

• ROMANUL istoric cunoaște o glorie insolită în 
editurile franceze. După un Nero propulsat în prim 
plan de o carte mult controversată, a atras aten
ția volumul Iui Pascal Quignard, Tabletele Apro- 
neniei Avitia, publicate de Gallimard. „Tehnica•* 
înscenării folosite de Pascal Quignard este foarte 
cunoscută : autorul presupune că a descoperit 
.Jurnalul* unei patridene romane din secolul al

SPORT

Aș vrea

REDACȚIA : București, Piața Sclnteil nr. 1. tel. 17 3? 19 
ADMINISTRAȚIA : Calea Victoriei nr. III, tel. 10 7« 
K Tiparul executat la :

COMBINATUL POLIGRAFIC 
CASA SCINTEII

i se spune că la București este o iarnă 
R V ■ o iarnă de frecat ridichea. Îmi
AM* pare rău pentru bucureșteni. Unde 

sint eu acum — sint la Virful cu Dor 
— se petrece florarul a ninge. Ninge din belșug 
in capul meu și deasupra munților, ninge pină 
in măruntaiele ideilor minerale... Cartonaș roșu 
lui Ștefănescu. Cartonaș roșu și lui Iflțurcă. Dar 
mi-ar fi plăcut un cartonaș roșu și pentru Lă
cătuș, care se dovedește favoritul sorții și nu e 
decit țiganul raiului. Vinzătorii de iaurt și salep 
(publicul de pe Ghencea ; nu a fost niciodată, 
nici măcar in Cilicia Aspră, o asemenea lume 
de fanatici) nu pot Înțelege că Steaua, echipă 
excelentă, nu indrăznește să pună mina in focul 
Europei așa cum o pune Craiova. Steaua se 
conjugă in ideea lui Ramses al doilea care a 
domnit 66 de ani și nu cunoaște îndoiala ; iar 
indoiala nu e semn de neliniște, ci o treaptă a 
progresului. Steaua n-a făcut nimic pe plan in
ternațional. Din acest punct de vedere este o 
echipă de ologi, aurind zicala : celula valahă nu 
rezistă. Eu nu cred in această idee. Mi se pare 
falsă. Celula valahă rezistă de mii de ani, și 
pe rampa magaziei noastre stă culcat un leu de 
piatră. Trebuie găsit omul care să-1 trezească. 
Intorcindu-ne la fotbal, zic următoarele : Steaua. 
oricit de bună și de tinără, este o închipuire și 
o iluzie de chirpici pe lingă Universitatea Cra
iova și Dinamo București și Sportul Studențesc. 
Numai cele trei echipe pe care le iubese eu 
nefărmurit de mult ne pot iniția in taina negus
torilor de pietre rare. Nu zic că Steaua e o 
echipă proastă. Zic că Steaua e o enigmă a 
norocului. Vorbesc cinstit, stind inalt sub Virful 
cu Dor. In clipa asta nici o pisică nu mănincă 
rindunici, nici un șacal nu inghite cintezoi, și 
ninge ca in poveștile copilăriei. Se spune că 
neamul omenesc s-a intemeiat pe locul numit

• ȘOCANTA pare ideea lui Ralph Steadman de 
a-1 pune pe marele pictor să vorbească la persoana 
întti in romanul Eu, Leonardo da Vinci, apărut 
la Aubier. o biografie romanțată atrage de obicei 
puțină atenție, dar talentul lui Steadman se im
pusese cu un Freud atit de „special", incit abor
darea, chiar insolită, a universului dav...c™:. a 
provocat ample comentarii critice. ~ "
insistat mult pe elemente „negative" 
tistului, copilăria lui frustrată, lipsa de înțelegere 
a maeștrilor șl profesorilor săi, precum șl dis
juncta între o curiozitate intelectuală nemăsurată 
șl ezitarea sa in fața pinzei, relativa sicitate a ge
niului său. Oricit s-ar fi revoltat comanditarii ne
mulțumiți, oricit l-ar fl birfit Michelangelo și l-ar fi 
trădat elevii, Leonardo nu asculta decit de impul
surile propriului destin artistic, care nu-1 grăbea 
deloc să-și termine lucrările înainte de vreme. 
Groddeck spunea chiar că Leonardo a ezitat să 
termine celebra lucrare despre Cina cea de taină 
din pudoare, pentru a nu arunca prea multă lu
mină asupra părții urîte a omului, ce carnală, 
CU toate că efortul său a fost de a regăsi unita
tea și puritatea principialul divin, adică a spiri
tului încarnat. Pornind de la asemenea conside
rații, criticul literar Alain Suied conchide : „Vinci, 
om de Renaștere, se considera pe sine în chip de 
creație deplin realizată, insă cu un dublu carac
ter, aflată în căutarea unității. împărțirea noastră 
originală este astăzi confruntată cu .-.diferența** 
absolută a ființei rătăcite în hazardul unui spațiu 
infinit".

• ȘOCANTA

davincian a 
Steadman a 

din viața ar

• GERARD GENETTE a publicat de curînd o 
altă carte din seria cunoscutelor sale analize sti
listice, Noul discurs al narațiunii (Ed. du Seuil). 
Polemizînd cu o serie de ipoteze actuale privind 
natura intimă a narațiunii artistice, îndeosebi cu 
cele ale lui Wayne Booth, Genette încearcă o știință 
absolut formală a structurilor discursive, abolind 
întrebarea „pentru ce ?“ în legătură cu un text, în 
favoarea lui „cum ?“, adică a descrierii mijloacelor 
mai ales în ceea ce privește romanul actual. Co- 
mentînd cartea lui Genette, criticul Jean Catesson 
Întreprinde o analogie între disciplinele noi ale spi
ritului și unele cercetări pozitive : „Naratologia 
este o disciplină empirică, la fel cum sînt în me
dicină bacteriologia și anatomia patologică. Există 
narațiuni, și este normal ca să le studiem. Astfel, 
cercetările de structură, analizele de construcție și 
toate celelalte se vor repeta și se vor acumula la 
infinit, fără ca vreodată. în principiu, să fie între
rupte prin intervenția directă a unui scop in (de) fi
nit, a unei experiențe. (...). Poate că nu este posi
bil să alegi ficțiunea ca obiect de studiu, fără ca 
să fii atras într-un contact, chiar fugitiv cu ceea 
ce Ph. Lacoue-Labarthe numea Fictivltate, fără ca 
să se producă un eveniment cvasl-fictlv, adică să 
experimentezi starea de ficțiune.

sa ningă
Muzdalfa de pe muntele Ararat — acolo susține 
Biblia, strămoșii noștri au petrecut prima noap
te după izgonirea din rai —, dar eu cred că e 
vorba de un calcul greșit sau de o dragoste rea. 
Lumea s-a născut pe Virful cu Dor. Numai 
proștii cred că dacă nu pot ștrangula căile de 
migrație ale păsărilor, trebuie să strîngă de git 
cocoșii de la miezul nopții. Îmi pare bine că a 
ciștigat Steaua in fața Craiovei, ca să ne dove
dească tuturora că nu există exemplu ideal, 
și-mi pare foarte rău că Bacăul se află pe ulti
mul Ioc, acolo unde era locul Rapidului și mai 
ales al lui Mandiba. Fentrucă de mult vă spun 
eu că, incepind din Nordul Carpaților orientali 
și pină la Chitila, nu se află o mai searbădă 
ploaie ca Mandiba. Cumpărindu-1, Giuleștiul 
și-a vindut pingelele, izgonindu-1, Gara de 
Nord se inscrîe din nou printre bucuriile noas
tre, care sint foarte rare și se construiesc cu 
migală.

Dacă aș avea la indemină puterea de a săvirși 
miracole, v-aș dărui desfrunzirea unui tapet 
roșu, ornamentat cu farfurii albastre. Sint un 
om sărac. Prin urmare nu vă pot dărui decît 
inima și zăpăceala unei ninsori. N-am argint 
viu la genunchi, însă v-aș dărui o sanie umblind 
cu mînzul in cap și cu cerbii, pereche cu pere
che, pe ulife profetice.

La urma urmelor imi sint dragi toate echipele 
de fotbal, pentrucă ele, bune sau rele, privesc 
viața drept in ochi și nu se rușinează de înfrin- 
geri. Cei ce joacă pentru minunea lumii sint 
oamenii care trec prin multe incendii, ei nu pot 
trăi în colivie, ei ne spun, jucind, că ușa e des
chisă și că există iarbă verde chiar sub zăpezi 
albastre.

Sînt fericit, vă anunț, că lumea e frumoasă.

Fănuș Neagu
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