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LUMINA
SĂRBĂTOREASCĂ

Iumina înaltă a ma
rii noastre sărbă
tori naționale ira
diază profund in 

inima și conștiința intregii 
națiuni. Marea demonstrație 
din Capitală, desfășurată in 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, rămine o simbo
lică și deosebit de relevan
tă expresie a unității cu care 
întregul partid ?: întnegul 
popor, toți fiii și fiicele pa
triei trăiesc certitudinile, sa
tisfacția și mindria unui 
drum istoric glorios, cel •' 
cărui început ferm și ho- 
tăritor l-a declanșat a.cr>il 
eroic de la 23 August 1644. 
revoluția de eliberare 
și națională, antifascista 
antiimperialisiă. Traiectul 
său atinge azi orizonturi de
osebite. de neconceput al - 
fel, in v-i-mie, in v-aîa po
litică și socială, avind ir; re
alitatea de azi. in noua ir - 
țișare a geografiei p i- 
ei țării toate arșgntcr.tei- 
unei adevărate epopei. S-au 
produs schimbări de esența 
și s-au acumulat infăptciri 
revoluționare in așa irwltă 
și decisivă măsură incit nu 
există, practic, domeniu sau 
sector de activitate ir. care 
răsfrlngerile libertății, le 
muncii și vieții să nu întă
rească și mai mult ideea că 
România și-a aflat in sine, 
după propriile sale puteri, 
după propriile sale cerințe și 
posibilități, calea afirmării, a 
propășirii și prosperității 
sale rapide, precum și ori
zontul larg, cel mai expre
siv; al edificării sale socialis
te și comuniste.

Această cale dobîndește 
simbolic noi certitudini, noi 
împliniri, noi argumente și 
noi dovezi de spirit, de an
gajare și dăruire patriotică, 
revoluționară, cu prilejul 
sărbătoririi marelui act inau
gural, al drumului deschis și 
hotărît sub flamuri de au
gust. Fapt cu desăvârșire 
elocvent și în acest an, cind 
prin fața tribunei marii săr
bători putem spune că a 
trecut întreaga țară, cu toa
te înfăptuirile ei. Magistra
lele progresului, ale dezvol
tării noastre multilaterale, 
în industrie, agricultură, in- 
vățămînt, știință și cultură, 
în societate, au avut și au o 
largă și reprezentativă con
fluență în coloanele sărbă
torești ale zilei de 23 Au
gust ; sub semnul acesteia, 
poporul a raportat partidului 
și secretarului său general 
fapte de muncă și viață care 
alcătuiesc o strălucită em
blemă a contemporaneității. 
Pe măsură marilor infăptuiri. 
și pornind din inima aces
tora, s-a raportat hotărirea 
de a face totul pentru ca 
programul și obiectivele ce
lui de-al XIII-lea Congres al 
partidului să prindă viață 
durabilă prin perspectiva 
unei noi calități a muncii și 
vieții, în toate domeniile de 
activitate.

Coincidența a făcut 
ca, in acest an, 
sărbătorirea zilei 
noastre naționale 

să se desfășoare sub sem
nul -jubiliar al împlinirii a 
două decenii de la eveni
mentul istoric pe care l-au 
reprezentat Congresul al 
IX-lea al P.C.R., alegerea to
varășului- Nicolae Ceaușescu 
în funcția supremă de secre
tar general al partidului. Se 
inaugura o epocă atunci, in 
urmă cu 20 de ani, și se des
chidea drum nou de afir
mare și înfăptuire a desti
nului nostru național. Se 
așeza în front de lucru des
chis o operă eroică, fără pre
cedent. Cea mai dinamică și 
mai complexă epocă din is
torie își contura atunci ori
zonturile vaste prin gindi- 
rea, prin acțiunea teoretică 
și practică a secretarului ge

neral al „
luminos u- - .cpui r
și patriot . '.i’Urvd tt/r. •_ ,t 
a gindiri;. a auisoi yt a 
ației a tucâlxit tatei «i
cooptizaBa aovB
a t»~. .-.x-. «. r-Tr-aJ
■romele ft pacetra tntrrcii
• ■ r . - ■ - Epov»

gnx-ncvd tutun- 
noaifla M iB»m 
țjr dr
tSei de 23 Auxt 
d'-.VVSll „ r

demv.-.stru-

4 a iîtmr.-.l 

tuturor re- 
cu gindul 

■?nducăie-
«•.kzîrileî xr .-n 
a tap»» r....T-Ie 
r ’ . roa »i națiunii, pro-

r =ona’{t.m- a 
teat! IWfenv-Xi.ie, pe fron- 
t:șr...;;cl gindurilui și senîi- 
’n-rr.trlor noastre fundamen
tale atâ efigia sa de ctitor 
iar arlajstiiriie țări: se lu- 
Twri-iză mai departe sn 

r.ța și din perspectiva 
4; pe. u.ar.ente deveniri. 

Vibrantele mesaje și telegra
me adresai-: tovarășului
Xievie Ccijșescu cu prile
jul celei de a 41-a aniversir: 
- revr.luuei de elibera, c se
rială și națională, antifascis
tă >i antiimperialistă dau 
-ens și putere vie de rostire 
tuturor acestor gmduri șj 
sentimente, ele fiind însuși 
limbajul unității și angajării 
noastre patrotice, revoluțio
nare. Lumina marii sărbă
tori Ie face vizibile, le dă 
distincție, și este cert că-n 
caligrafia lor se disting li
niile de rezistență ale viitoa
relor înfăptuiri, acele edificii 
din care imaginea României 
atinge orizontul unei noi 
etape și trece. în multe pri
vințe, de limita anilor 2000. 
O epocă glorioasă iși pre
lungește astfel arcul de boltă 
într-un timp pe care-1 ve
dem. material și spiritual, 
așezat în matca unei perma
nente și laborioase munci, in 
matca unei permanente și 
laborioase creații.

temelii noi și dura
bile vor fi așezate 
ideii de dezvoltare, 
c r.furin hotăririlor 

Congresului al XIII-lea, 
ctitorii noi vor completa an
samblul de pini acum al re
alității noastre economice și 
sociale, fapîe noi și durabile 
se vor adăuge in cartea rea
lizărilor de pir,4 acum. O pu
ternică ar.-; dare, sentimentul 
unei puternice și solidare 
răspunderi formează traiec
tul stării de spirit contem- 
porane. o stare de l-jr-ru. de 
continuă șî optimă preocu
pare pentru prezentul și vii
torul concret. Sugestiv pen
tru aceasta este apropiatul 
eveniment pe care ii repre
zintă Congresul consiliilor 
populare, congres care, după 
expresia secretarului gene
ral al partidului, constituie 
nu numai cel mai democra
tic și mai reprezentativ fo
rum al poporului, dar și o 
formă nouă a puterii politice, 
a oamenilor muncii, in care 
reprezentanții desemnați de 
muncitori, de țărani, de in
telectuali, fără deosebire de 
naționalitate, participă di
rect la dezbaterea și hotări
rea destinelor patriei noas
tre socialiste.

In lumina marii sale săr
bători, țara-și gindește con
cret și la modul exact, cel al 
faptelor, timpul și dimensiu
nile înaintării sale, ascensiu
nea sa pe noi trepte de pro
gres și civilizație. Se între
gesc permanent și într-o di
mensiune istorică nouă aus
piciile evenimentului inau
gural care a fost Congresul 
al IX-lea al partidului și se 
întregesc pe mai departe 
orizonturile epocii cu cea 
mai întinsă rezonanță in ini
mile noastre. Strălucitul 
drum de august trece prin 
toate șî încunună o operă 
patriotică de cea mai mare 
însemnătate.

Luceafărul
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Bucuria clipelor 
curate și sincere

P
ulsul orașului ii simți de departe. Iar 
atmosfera de sarbâtoare o sesizezi tu 
citeva zile inainte, nu neapărat prin 
arborarea unei ținute festive, ci și puia 
mișcarea, grija oamenilor de a fi parcă altfel de- 

eit in zilele obișnuite. Există un tonus, există o 
aîtâ fizionomie a fiecăruia dintre locuitorii Ora
șului in preajma ți in ziua Sărbătorii. Deși o știu 
de mult timp, deși prin repetare ea ar trebui să 
de vi nA un prea firesc eveniment al vieții noastre, 
deși tc^te acestea la un loc pot crea un senti
ment al siguranței și al liniștii — și rreeazi chiar 
acest senii— totuși, de fiecare dată o recep
tez ea pe ceia unic, ca pe-un moment cu care 
mA intilnesc. simt asta, • dată pe an. S-ar putea 
ca acest fapt «A aibâ • aeutA incărcAiură subiec
tivă. airjp-ndn-ffu clipele de irAire sinceră, in
tensă, eaeiSinsFi din vremea copilăriei in care de
filarea rnnsiitiiia, ca toate precitirile, eu toate 
momente^ dinaintea și din timpul sAa, momente 
de efeeîivA participare. S-ar mai putea ea, bucu
re* tea n fiind. si am de liecare dată emoții pentru 
orașul meu inbtt. *A fiu miadru de el ca de un 
Început de care se leagă viata noastră de azi. *3 
August, rina și sArbăiaarea. na se poate despărți 
de București nici o clipă, nici an moment, Botn 
restinl si 23 unmdia-se intr-nn același sim--
boi al tibertătii și demnității.

O întreagă istorie se perindă ia imaginile unifor
melor albastre. In revărsarea caadorii și purităpu 
inundind parcă na numai Piața Aviatorilor ci *» 
întreaga planetă, in tălărnirea dftrză a coloane lui 
muncitorești, in zveltețea și frwmanețea sporavitoc 
si sportivelor, in această zi, io aeeamă mam^es- 
tare-simbol La care participăm ew infletul șă țin- 
duL O istorie h ri. • ftsaane tare-mi este apro
piată ea hocureutin — de molie ori taod cant In 
coloane cunoștințele, primenii, simenii despre care 
am scris —. dar ți ca om care vibrează la iei 
ceea ce inseamnă preaenial tării sale. Na sini 
vorbe pur și simnlu. sini adevărwi pentru că pre
zentul iși adună. In aceste momente de sărbă
toare, împlinirile sale, Meea posibilității, răminind. 
desigur, ca pentru momeoarke ce urmează, să ne 
gindim la cite mai sint de făcut. O sărbătoare este 
un moment de bilanț si trebuie să fie nn moment 
de bucurie. BucureștiuJ știe să tndmpine o sărbă
toare si Mie să se bucure de rtipele ei cu
rate și sincere. Este ceea ce marea sărbătoare 
desfășurată la București de Z3 August 1985 a do
vedit cu prisosință.

Constantin Stan

C-----------------------------------------------------------AStîlpi de țară-
Stilpi de țară de-a lungul mileniilor fost-au 

țăranii, 
Numele Iar — numele Patriei îl respiră : 

blind și sonor. 
Cum stau drepți, pădure după pădure 

și iarăși pădure, 
Cu povara înaltă, ca o cupolă albastră 

pe umeri...
Stilpi de țară de-a lungul mileniilor fost-au 

țăranii, 
Și nourii se preling printre brațele lor 

de capitel, 
Ca un fum de jertfă spre toate-ale Patriei : 
Și dealuri, și cimpii, și ape, și munți, și bolți 

de istorie...
Stilpi de țară de-a lungul mileniilor fost-au 

țăranii, 
Răsfoirea de petală a pleoapelor lor e acolo

sus, 
De unde cad lacrimile Maicii pentru fiul ei, 
Și mioara se-ntoarce mereu de pe drumurile 

lumii acasă.
Stilpi de țară de-a lungul mileniilor fost-au 

țăranii !
Pentru plaiul lor de nemurire ca în pajiști 

de primăvară. 
Salbă de clopote in valuri înalte să se audă 

chemînd 
Peste cupolele Carpaților, de la Tismana 

la Putna...
Dumitru Bălăeț

<______ J

Perspectivă deschisă
de ne terasa blocu

lui în care locuiesc 
se deschide o pri- 
■ veliște de-a drep

tul fascinantă. Dacă stai cu 
fața spre răsărit — spre 
uriașele uzine bucureștene 
„23 August" și „Republica", 
ce își descriu profilul pe 
zare, in dreapta ai imensul 
cartier „Titan" (un adevărat 
oraș in marea metropolă, cu 
locuitori cam tot atitia ciți 
are Cluj-Napoca sau Timi

șoara !), iar în stingă — tî- 
narul (prin construcțiile nou 
ridicate) și proaspătul car
tier Pantelimon. Păduri de 
blocuri... Un necuprins „co
dru" de blocuri !... Intre ele, 
citeva lacuri frumoase, rea- 
menajate recent. împrejmui
te cu verdeață și arbori, ti
neri și ei : „I.O.R.", „23 Au
gust", „Fundeni", „Panteli
mon" — adevărați plămini 
prin care orașul respiră aer 
curat. Străzile sint aliniate

cu rigla, flancate cu peluze 
de flori, cu copaci nu prea 
înalti, căci au fost sădiți 
odată cu (sau după) darea 
in folosință a acestor 
blocuri. Tei ajunși de-abia 
la „primele iubiri", otetari 
înflorind intîia oară, plopi 
tremurători legănîndu-se în 
vintul imperceptibil, fără

Dim. Rachici
Continuare în pag. a 2-a
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Prin 
„țara latină" 

t_ ot aia: pură este, in ultimele vo- 
htfiw. oocaa lui Adrian Popescu, me- 
U.xc- b'.â nă«;»t.nr ai armoniei par.;- 
dăaU--- dm „tara latina" : tot mai 

u . căutarea, efortul de des-
ctfrare a unui a unu: aranjament seman
tic r.-rid-r.t m formei — ai obiectului
_paote>" tnvaaal : zaa^jra și vița-de-vie, albia 
na.ui ai timcui uaz. rășini și ^rota de s.fca- 
r.'-'i' s: «rVele vegetale, mierea

i-.- jI s: prundul străveziu, lostrita 
•-•r.-.r.d pnr. :ra; i de munte, piinea. vinul, 
oitalir.a șt re-dfiie • • „ple Cîe’ăie liniștit in co- 
gnrt ce râSNte. cupa din care vinul-singe se 
.-n.rge lin dar nu mai puțin transfigurat, frage
da ntaaeric din care țișnc-jU. „prietenoasă și 
ageră", „flacăra vetrei cetatea renascen-
;,siă unde ucenicește nestedgie aurorală, con- 
s-.elația Gemenilor ți petala de trandafir „hră
nitor". caliciul puțin geometric : un cerc, un 
trftmghî. o elipsă. luate trei dar nici una impu- 
n ndu-se — un ealieiu exotic pe care raza de 
lumină sudică ii preface, ciudat, in mireasma 
dulce a finului de acasă. Deasupra acestui in
ventar de obiecte, semne, emoții, deasupra aces
tei „Împărății de claruri" plutește surisul înge
resc al izbinde* himerice. Nu cred să existe, in 
poezia de azi. culori, nuanțe, tonuri muzicale 
egale în blindețe cu cele din poezia lui Adrian 
Popescu.

O adevărată revărsare de lumini — lumină 
blajină, odihnitoare, temperind elanul analogic 
și citind în taină „direle implacabile ale desti
nului" — se află in ultima carte a lui Adrian 
Popescu, Prob» cu polen (1984). E o lumină pur 
subiectivă : un uriaș buchet de amprente deve
nite străvezii, atingeri angelice — amprente ale 
unui suflet trăind din Utopii livrești și amintiri. 
Ceea ce poți constata e ceea ce știi, ceea ce gă
sești e de mult aflat. Iluzia se suprapune peste 
realitate, ficțiunea se așterne ca un scut de 
sticlă deasupra naturii. Urmele (umbrele) aurite 

- sint ale pașilor de înger. Umbria reală e desigur 
ușor asimetrică față de Umbria imaginată. Dar 
această asimetrie (micile nepotriviri de contururi 
în operația suprapunerii) nu e decit sursa 
inepuizabilă de liniște și blindețe. lumina- 
pansament» sufletului. Și mai ales izvorul su
veran al emoțiilor.

In Proba cu polen, călătoria prin „țara latină", 
prin Umbria mai vechilor meditații, a devenit 
călătoria solitară, un fel de inițiere „post fes- 
tum". Artistul știe tot despre pămintul, deopo
trivă real și himeric, străbătut. Inițierea livres- 
câ în tainele vechii civilizații, care este de fapt 
un mod de iluminare a propriei personalități și 
de întîlnire a naturii, atrage acum cealaltă ini
țiere : ucenicia la legile morale, purificarea hie
ratică pentru dobîndirea „științei fericitilor". 
Modestia, anonimatul, ca un fel de retractilitate 
în fața posibilei parcurgeri a paradisului. Do- 
bindirea condiției — și a calității — angelice

Costin Tuchilă
Continuare în pag. a S-a

Din suflet
Eu mint, nu sint doar un copil de grîu, 
Sint tinărul înalt din cele ape, 
E-adevărat, aș curge ca un riu,
Dar sint și din pămint și mai de-aproape.

Eu sint din suflet de român născut,
Din doină prea curată de iubire,
Din tot ce are și din tot ce-a vrut 
Să fie Bărăganul o plutire.

Sint floare-albastrâ-n limpedea cimpie, 
Și sint scăldat in dimineți senine, 
Port înălțimi de cint de ciocirlie
Și clipe multe, poate doar puține.

Eu sint din suflet de român născut, 
Din doină prea curată de iubire, 
Din tot ce are și din tot ce-a vrut 
Să fie Bărăganul o plutire.

Flamuri 
în August
• ată-ne. așadar, din nou dincolo de

1 cumpăna anilor, trecuți de clipa cind 
ziua de 23 August 1944 a intrat în 
eternitatea destinului românesc. Un 

drum nou avea să se deschidă în fața poporu
lui și a patriei noastre, un drum pe care pri- 
vindu-1 acum, din punctul înalt al timpului pe 
care îl trăim se vede cuprinzător, pe de-a-ntre- 
gul, un drum al atîtor preschimbări și împliniri. 
Sint mulți tineri pentru care anii aceia fac 
parte din istorie, generații întregi care au avut 
fericirea ca aripa războiului și a morții să nu 
le stingă viețile. Dar lumina acelui August 1941 
a reverberat in toate devenirile care s-au pe
trecut de atunci înainte și ea face parte din 
chiar existența lor.

Puține evenimente în istoria omenirii au avut 
o atît de mare importanță în viața unui popor. 
Românilor, însă, întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hitleriste le-a curmat umilința și 
suferința așezîndu-i într-o bătălie dreaptă și 
sfintă, lupta pentru eliberarea patriei de cotro
pitorul fascist. Plătit cu o cumplită jertfă de 
vieți omenești, pămintul țării a atins clipa 
fericită în care respirînd libertatea și indepen
dența a tresărit, ca o făptură întoarsă printr-o 
minune la viață, pregătit, cu ardoare, să ia 
existența sa de la capăt, intr-o altă rinduială 
socială și politică, sub zorii luminoși ai evului 
socialist.

Transformările petrecute de la ziua de 23 
August 1944 încoace sint, practic, de neînchipuit. 
Aniversînd an de an marea noastră sărbătoare 
națională recapitulăm cu înfiorare și profundă 
recunoștință toate „minunile" săvirșite, minuni 
ale muncii și dăruirii umane generate de pre
zența la cirma destinelor țării a partidului co
munist, a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de al cărui nume se leagă, 
practic, absolut toate înnoirile acestui timp.

Ziua de 23 August e o zi a istoriei dar și a 
prezentului, o mare și aurită sărbătoare a 
muncii. Celebrăm eroii căzuți dar celebrăm și 
eroii marilor prefaceri de azi. Urmele acelui 23 
August din urmă cu patruzeci și unu de ani sint 
neșterse. Pe urmele luptei revoluționare de 
atunci detașamente tinere pășesc, azi, sub 
steagul partidului. Eroi ai cotidianului, frun
tași ai marilor bătălii de producție, ai cam
paniei pentru eficacitatea inteligenței și pentru 
clarul frumuseților de idei, campionii noii indus
trii românești trecuți la pupitrele de comandă, 
absolvenți ai atitor școli profesionale, medii și 
tehnice, ai atîtor instituții superioare — mun
cesc cot la cot cu muncitorii de pe ogoare, cu 
intelectualii, deslegători ai atîtor taine închise 
multă vreme cugetului omenesc. Marea explo
zie de entuziasm generată de congresul al IX-lea 
al Partidului, instaurarea „Epocii Ceaușescu" 
aflată, acum, după două decenii de existență 
într-o înflorire fără precedent, impulsurile către 
o nouă calitate a muncii și a vieții lansate de la 
tribuna congreselor X, XI, XII și XIII ale parti
dului, pot fi ușor, și pe drept comparate cu 
curgerea unui fluviu gigantic, un fluviu care 
nu-și mai poate întoarce apele vreodată, rostul 
lor fiind acela de a naște viață, de a fertiliza 
teritoriile pe care le atinge și le răcorește de- 
terminînd germinații de forță nebănuită și ne
cunoscută, un rost omenesc pe care contempo
ranii Augustului din 1944 greu l-ar fi putut 
bănui.

Au trecut cu flamuri tricolore și roșii în ziua 
lor de sărbătoare atîția oameni ai muncii, 
atiția oameni ai păcii și libertății, ai fericirii 
și liniștei. Nu există omagiu mai înalt pentru 
țară decit ca marea ei sărbătoare națională s-o 
găsească an de an tot mai frumoasă și mai 
bogată și mai strălucitoare în anotimpul roade
lor grele de aur pe care pămintul sănătos acum, 
și fierbinte al țării, le va depune în hamba
rele noului nostru anotimp sufletesc.

Nicolae Velea

Radu Cange

• In acest număr : • „Arcul de cerc" — frag
mente de roman de Aurel Mihale • Poeme de :
• Alexandru Căprariu • Pan Izverna •
Virginia Carianopol • Dan Rotaru • De
but : • Cristian Baciu • Cronici literare
de : • M. Ungheanu și • V. F. Mihăescu • 
Viața cărților • „Plecăciune" de Paul Anghel
• Numele poetului de Cezar Ivănescu • „Va- 
sile Voiculescu" de Nicolae Ciobanu • Poșta 
redacției de Ion Gheorghe • „Măreția cailor" 
de Corneliu Vadim Tudor • Pseudo-cultura pe 
unde scurte de Artur Silvestri • Sport de Fănuș

Neagu.

Revelații
olumul M. Gaster in corespondență

V apărut în Editura Minerva cuprinde o 
mare varietate de date și interpretări; 
în același timp, el demonstrează încă 
o dată, cîte documente despre cultura noastră se 

mai află în arhivele și bilbiotecile din străină
tate, unele dintre ele capabile să modifice cu
noștințele sau imaginile noastre despre cărți și 
oameni de seamă de la noi.

Virgiliu Florea care a îngrijit ediția și a în
zestrat-o cu o prefață și cu note deosebit de 
clare și precise subliniază, de la bun început, 
importanța arhivei Gaster de la Londra care 
cuprinde 961 dosare cu scrisori prifriite, apro
ximativ 60 000 scrisori trimise și 5 dosare cu 
manuscrise originale, printre care amintirile 
savantului cu referiri ce nu- pot fi neglijate la 
viața politico-economică și social-culturală a 
țării noastre din secolul trecut. Sprijinit de 
profesorul de literatură română de la Londra, 
Dennis Deletant, editorul român a pătruns în 
această comoară aflată la University College și 
a ales trei grupuri de scrisori : corespondența 
cu Nicolae Cartojan, cea purtată cu Lazăr Șăi- 
neanu și puținele, dar prețioasele rînduri 
schimbate cu ambasadorul țării noastre la Lon
dra, Nicolae Titulescu. In elegantul volum edi
tat de Virgiliu Florea regăsim realități de la 
sfirșitul secolului trecut în epistolele schimbate 
cu Șăineanu și aspecte din perioada interbelică 
în scrisorile trimise și primite de la ceilalți 
doi. Mai mult, tonul este variat, de la stilul cald, 
prietenesc ce răzbate din Corespondența 
cu Șăineanu, pînă Ia stilul de aleasă 
politețe ce învăluie relațiile cu Titulescu,

epistolare
la mijloc situindu-se schimbul viu de idei din 
corespondența savantă și afectuoasă cu Nicolae 
Cartojan. Un singur regret stăruie după lec
tura acestui remarcabil volum : atît editorul, cit 
și lectorul cărții au considerat textele docu
mente și au separat în părți distincte cores
pondența trimisă de corespondența primită, în 
loc să lase dialogul să curgă, in loc să Îngăduie 
cititorului să urmărească cum discutau de la 
distanță, doi prieteni, doi savanți sau doi oa
meni trainic legați de România.

Cea mai plăcută trăsătură a corespondenței 
lui Gaster este afecțiunea pe care savantul a 
purtat-o culturii române : alături de Șăineanu, 
el urmărește evenimentele care marchează so
cietatea română in proces de modernizare ; Iui 
Cartojan ii declară, in repetate rinduri, cit de 
bucuros este că explorările începute de el, autor 
al Literaturii populare române (din 1883), au 
atins un nivel atit de înalt la cursurile și se- 
minariile lui Cartojan ; lui Titulescu îi măr
turisește că se ocupă cu simpatie de cultura 
română în Anglia. Gaster are afecțiunea spe
cialistului care s-a atașat de cărți, dar și de 
oameni, așa cum are interesul viu al specialis
tului care a întilnit în manuscrisele românești 
o bogăție uimitoare de curente intelectuale ve
nite din orient și din occident. Constatările lui 
Gaster sint completate de remarcile lui Șăi
neanu și de precizările lui Cartojan, astfel că- 
imaginea noastră despre literatura „veche" se

Alexandru Duțu
Continuare în pag. a 5-a
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op Simion serie in student la istorie 
romanul unui Maramureș plin de da- 
tini, de eresuri, dar $1 de istorie. Cartea 

“ este plină de coloare locală, dar cro
matica locului îmbracă o problemă. Un absol
vent de istorie, descins la Moisei ca profesor, 
descoperă Maramureșul străvechi, dar totodată 
reconstituie istoria lui recentă. Romanul re
zultă din această împletire calculată de pla
nuri, de teme, de probleme. Sintem în Mara
mureșul de azi, faptele relatate sint vechi de 
cițiva ani doar, dar din acest plan imediat ro- 

' mancierul ne conduce mereu in trecut.
Student la istorie este o carte despre adevărul 

li istoric și despre dificultatea cuceririi lui. Roma- 
Ji nul Începe dramatic, coboară poi in anecdotic, 

pentru a reveni apoi la enunțul principal. Fa
cem cunoștință cu paznicul primăriei, un șchiop 

: care poreclește telefonul primăriei „cățelul ju-
■ dețului", adică o vietate care latră la ei in nu- 
• mele celor de la capătul firului. Pe acest fir

„cățelul județului" latră la primar, pentru cs =- 
cesta să „latre" la profesorul de istorie din Moi" 

'I sei. Hadrian Iubu profesorul de istorie . .re ia- 
- tenționează să facă o festivitate in amintirea vic
ii timelor de la Moisei este desărcinat prin „ca- 
jj țelul județului" și pus să aștepte o comisie care

■ va hotărî cum vor fi festivitățile. Urmează, ime- 
>! diat, istoria comică a unui turist neamț care-și

pierde pe șoselele maramureșene soția într-un 
lan de porumb și pentru a i-o restitui trebuie 
oprit de miliție ca un delincvent. Dramatismul 
este mereu atenuat de intîmplări pline de pito
resc, dar și de semnificație. Pop Simion intro
duce in romanul său și întimplarea cu țăranul 
care fură din avutul obștesc de pe tarlaua co

mună, dar este achitat la proces pentru că ști
rea apărută intr-un ziar central spune ci. pe a- 
cele locuri culesul fuf'se terminat de mult. 
Lumea aceasta de azi, in cars se mișcă absol
ventul de istorie Hadrian lub»;. este păitoasă. 
puternic colorată, șvparitIțMaaâ. c.irfinriaasâ 
obiceiurilor, dar totuși pnn fire paler-
rice de prozant. Ut fir i . ■ • uraai prorei!
lui Puse;:-.?, scăpat d condamnare cu ațutnrvl 
unui text scos sin p«- - - ..-..ar :«Va
ria tinăru'i.r. Hadriln laba, rare ■ cnaoșta an 
destin. La exMMnal <Se Utocte fltad. dtttr-ua 
impuls de independență, al n-atege la proba 
•ertsă tema obie&uită d o a dooa. tratată cu 
multă independentă : ei acrie despre Mataei. 
deepre crtaa și victimele de acolo, certrxt ca 
istoriograf-ia drrerăse mrdcearr* iernii ilrila 
istoric lntrețiaHt In legătură cu Mouak unde 
nu trapele bitler.rie erau vinovate ei ocupan
tul boețhjnt. Aid Începe odiseea eroului nos
tru. odisee căreia iaQmplănle. mal nstf dă 
mai p.:un pitorești din roman, li tint ce fapt, 
iUHuâl.

P na pățanie arc loc in facultate : teza !w 
pe căi intcrt.--rr.iate, dar grăitoare ajttr.ge su
biect de litigiu in corpul profesorat Inițiatorii 
sint vizibili și cer ca isprava studentului să 
fie tratată s?ver. Ac tația e confuză, plutește 
in aer, creează o postură de vinovat, dar nu 
formulează vinovăția. Impactul este sr.tăritor 
pentru studentul Had in*-., care de *ci iși rt 
alimenta opțiunile. Student fruntaș el refuză 
repartizările avantajoase și ai-.e o k/eslilate 
ocolită de toți : Moisei. Este vizibil că tiaărul 
vrea ceva și trece la fapte. întreprinde ~a ele
vii, sub egida «Cântării României- o excursie

de cercetare : „Drumul eroilor", în care alături 
de elevi caută rudele morților de la Moisei. 
Rezultatul acestei expediții, o Înșiruire de mărtu
rii, este trecut intr-o cronică școlară de 17 caiete. 
Sint caietele pe care comisia agresivă care 
vrea să-1 descurajeze în restabilirea adevăru
lui istoric le primește ca dovadă a unei activi
tăți cu rezultate elocvente. Fizionomia comisiei 
preocupă pe romancier și mai ales chipul unuia 
din membrii ei, , agresiv, grosolan, autoritar. 
Iscusința primarului care atrage atenția că a- 
ceste caiete sint scrise de nepotul tovarășului 
prim, uu dezamorsează complet represiunea. 
Comisia revine. Blocată de deputatul local, unul 
din eroii momentelor insurecționale din au
gust 1944. ea va da bătaie de cap profesorului. 
Adevărul asupra întimplării de la Moisei are ad
versari activi. Situația este ciudată: forul local îl 
sprijină pe profesor, îl sprijină și foștii lui pro
fesori. autorități universitare care au un cuvint 
de spus in toate acestea. Pe de altă parte cer
cetările sint mereu împiedicate să ajungă la o 
clarificare completă Fostul student, acum profe
sor piin, perseverează. El umblă din om in om : 
au fost 30 de prinși, dar s-au găsit doar 29 de 
urări. Unde este al 30-lea? Martorul ocular este 
piesa care lipsește istoricului și o descoperă. 
Dar m* este un al treizeci și unulea. Asța e 
deoperirea exclusivă a fostului student Had 
core 4c imprietenește cu oamenii locului și-1 
des--<ceră pe al 31-lea. Romanul este și istoria 
acceptării, „impâmintenirii" acestui transplantat 
in licitările Moiseiului. Pornit de la o cerce
tare depărtată de oameni, el coboară la fața 
lecuit; ir.frățindu-se cu localnicii.

Na interesează aici dacă există sau nu figuri 
care pot fi recunoscute in realitate. Pop Si- 
m.r.a scrie o carte cu cheie. Student la is
terie este cartea unui ținut magic, unde ere- 
*or>l* vii, unde creidința in licantropi stă
ruie (un lup fabulos învestit de romar- it: cu 
ronia» simbolice străbate de mai multe oei 
cartaau și unde un tlnăr credincios mlsiti.-.t: Mie 

a*:s;e caută jarul de sub cenușa încă iier- 
binu-

C acrea este scrisă in maniera res’.im iIj. nu- 
Ciri dar atenuat de detașarea și de amorul re
latării. Observația precisă, realistă eocivle- 
tcaejte <r- stările de transă ale c-cdlațeS ta 
Im-Itngr-. Sau ir. v-chile vrU; pra<!:- 
eete de femei. Intenția ?atorului n-a foat deet- 
f-’ rama. zi puna o problemă de moral» pro- 
WtaaaM. Ci iX și fixeae înfățișarea unui țtast 
Icpeada; «?;■,-arini fie pliat transformare mo
dernă. Cartea este antrenantă atît prut Maro 
de tabotoe iecaL dl t- pnn =-re~a a detecta ts- 
ueu tMCftrtte * tinărulut profesor.

Deșt interesată da istorie cartea râmlne 
una de actualitate, este u car'- vie. de an. Pop 
6MM» Mic uonl din prozatorii care scoate ro
manul manăne&t din spațiul probi ~-atlcu fasti
dioase a oTOMantaM daeeniu, ar.coriad lntr-o 
reci tate la fiii v;c șt d-e problc—atica > rtru 
naaattae. Student la istorie ireeUtbeaxâ O 
temă naexptoata to a re rr. arc Iul i iMiUmow ar.
d.r.tr-ua cnghl resnonșabil. temă pe OM I ■- 
BMMMu- '■ servește iu nivelul maxim ol 
btutățilar sale.

M. Lngheanu

VlAȚA CĂRȚILOR

EDIȚII

MĂRTURII
PENTRU DOUĂ

VEACURI

VEAC VECHI. 
\7EÂC NOL

Valorificarea editorială 
a moștenirii culturale a 
adăugat la reDublicarea 
in serii speciale a unor 
opere literare majore și 
a aitora mai mult sau 
mai puțin cunoscute si u- 
ne!e modalități diferen
țiate prin care se resti
tuie momente și figuri 
reprrz2r,te‘dve ale socie
tății românești in deve
ni ?î sa istorică. Una
dintre acestea este sena 
„Ps urm-Ie lui...", a Edi
turii Sad t-Turism. o alta 
„Ressituri-. a Editurii 

Dada. Se impur, insă jf lucrări de felul ace
leia reccat aoânilc le »driu-a cluiear.ă. „Ion 
Akroă» Sever, rev ..ar om politic al e- 
poc;. moderne*, de Adrian Pa«cu. sau publica
rea. U Editura F*.-Ls, a monografiei istorice 
Varie Mamu* de Victor Netrr.ar.. ore-um șl 

> publicisticii Im Iorif Vulcan. Tot la Editura 
•-cirt in an „Discursurile" lui 

T m • Cirortu și vptarrsftl antologic „Oratori 
n eîoelntâ remâ i-aș-ză*.

VIOREL 
SĂLĂGEAN:

«Meridianul
..Mississippi»

as — :r.ea m>xi de restituire a atmosferei 
a «niri’ua:.tatii unei epoci, a forma

ție;. experienței =i mentalității unor personali- 
tâ'L realizează de msi multă vreme Editura 
aBninescu*. țsri.n publicarae unor valoroase vo- 
!’:me d^ publicistică, memorialistică și cores- 

în imi. unei aserr.rr.ea cuprinzătoare 
vltw edi-oriale se situează un nou volum de 
anărturU. Veac vechi, veac nou, care cuprinde 
a*«ln de publicistică, fragmente de memorii »i 
corespondență din arhiva familiei lui Grigorc 
V. Maniu *). Selecția, prezentarea și aparatul 
critic datorate prof. Stefan I. Niculescu sint 
ins'.-;:,- de o frumoasă prefață a criticului și 
•ctnricului literar Valeriu Răueanu. Prefațato- 
ru! insistă cu indreotătire asuora rolului cul
turii in evoluția societății românești și subli
niază implicațiile istoriei mentalităților în înțe

PROZ1

■
.

pna 
nea

ălător pasionat in zei grafii «five.-*.-, 
dotat cu un exceptional simt al de
taliului revelator și înarmat cu o 
curiozitate tenace, in stare să depă

șească interdicții comune și. mai cu seamă, 
prejudecăți statornice, neîncrezător in vorbele 

; „după ureche" și mereu dispus să treacă totul 
prin filtrul experienței personale, Viorel Să- 

; lăgean este reporterul îndrăgostit de meserie, 
profesionist pină în vîrful unghiilor, dar avind 
In plus acea scînteic a intuiției, prin care apa
renta rarefiată a banalității sau strălucirea 

; amăgitoare a spectaculosului se topesc instanta
neu, pentru a lăsa să apară chipul adevărat 

, al realului. Toate aceste însușiri, evidente șl 
in volumele sale anterioare, se regăsesc din 
plin în Meridianul Mississippi, carte recent 
apărută, rod al unei călătorii, în 1982, în S.U.A. 
Departe de a fi o înșiruire factice de întîm- 
plări, mai mult sau mai puțin relevante, cartea 
beneficiază de o construcție atentă, cu un do- 

■ zaj fin al informației și faptului trăit, reușind 
o amplă și pătrunzătoare radiografie — color, 
aș spune — a societății americane contempo
rane. O confesiune, „Către cititor", cu care se 

, deschide cartea, conține o propoziție semnifica- 
j tivă pentru modul în care a fost gîndită și 
trăită întîlnirea cu' AmfefiA;' Codii;' în carul tras 
de vite al bunicului, viitorul reporter ascultă 
fermecat poveștile acestuia despre America, in- 

i trerupte adesea de un refren care încearcă să 
'| sintetizeze cele văzute în cîteva vorbe : „Ame- 
i rica-i America ! Asta-i mă, înțelegi tu ?“ A în- 

•• telege cum este America-America, a desprin
zi de. așadar, pe cont propriu, personalitatea 
’ aparte, a unei lumi aparte, iată miza, impor- 
’ tantă a acestei cărți. „Toate călătoriile mele au

i: >a
na" — mâfturiMMe V orel Să.ăge-an m aw-asștt 
nu este doar n declarație ..oro domo- sau un 
simplu „drlig" reporteri :e=» pentru a captiva 
interesul cititorului, ci o stare de suflet cu de
plină acoperire in paginile cărții. Bucuria cu
noașterii, bucuria de a intilni oameni ți a 
schimba ginduri, bucuria de a vedea și a co
munica apoi cele văzute transpare din fiecare 
frază a cârtii lui Viorel Sălăgean. Pe terasa 
lui ..Empire State Building", aproape de cer. 
sau pe „Bowery Street", aproape de mizeria 
umană, la Niagara Falls, lingă „umerii de 
apă", ai cascadei, sau in mașina politiei din 
Buffalo, lingă umerii atletic ai locotenentului 
Lawrence Ramunno, la o discuție cu marele 
Anthony Quinn, despre iubire si demnitate, 
după spectacolul cu ..Zorba" de pe Broadway, 
sau în Harlem-ul urii și al violenței, conver- 
sind cu un profesor universitar, laureat al Pre
miului Nobel pentru chimie, in laboratoarele 
Universității Standford, din California, despre 

.ultimele realizări în domeniul polimerilor cris
talini lichizi, sau ascultind opiniile unui lider 
al mișcării feministe din Washington, despre 
condiția prostituatelor. Viorel Sălăgean vede și 
aude, înregistrează totul, gindește și. apoi, co
munică. fără aere moralizatoare sau infatuări 
de cunoscător, un punct de vedere echilibrat, 
dominat de un bun simț structural.

„America-i America !“. Cum. adică ? Sub 
semnul întrebărilor, a celor adresate sau a celor 
păstrate în sine pentru a li se răspunde după 
epuizarea experienței personale, stă întreg vo
lumul lui Viorel Sălăgean. „Ce o definește ? 
Ce îi dă forță ? Cine ii întreține magnetismul 
miraculos ? Ce fac și ce gindesc oamenii săi ?

laiei’uxale. Nu tatimpiacie — vorbeam mx: □■- 
vreme <4* oonstrurua atentă a cârtit — umil 
<fia capitolele de la început. Intitulat _SwttL 
deocatadaU. un cocktail". enaUss* a sumrda 
nic ie secvențe din triata americană. moaMe 
ca’eidcsci.nic, „din daoia dorință de a aeblta 
un Doriret destul d- aproximativ al «coasei 
țări '. Treptat pe măsură • avansam -. . -
tura cârtii, acest „fcod aoereesUtr*. confruntat 
cu datele unor noi experiențe. 1st mnrrrte. de
sigur. dimensiunile, dar. in același timp te 
reciclează, se nuanțează, se m-Jiwtj dia as ta 
ce mai exact — ca o îmbrăcăminte surfa. -- 
se asociază, prin purtare, tot mai inu’t mu! 
care o poartă — pe contururile realității cu
noscute.

Dincolo de multitudinea aspectelor ri feno
menelor care disting viata societății aiuitirane 
de cea europeană. Viorel Sălăgean it><- - j vadă 
si să izoleze acele trăsături comune. tin de 
esența umanității și a umanismului : dorința de 
mai bine, refuzul războiului, generozitari-a di
simulată in spatele pragmatismului emblema
tic. disponibilitatea spre cunoașterea recipro -a 
demnitatea, iubirea de frumos și adevă

Meridianul Mississippi este, desigur, al ameri
canilor. il definește și ii particularizează. El 
este insă, deopotrivă, al globului pămintesc. 3> 
acestei singure planete pe care trăiesc ființe 
rationale, al oamenilor. Cartea lui Viorel Sâ’ă- 
gean reprezintă, din acest punct de vedere, o 
invitație și un argument pentru cunoaștere ;ără 
prejudecăți, cu acea bucurie reconfortantă, ina
lienabil și exclusiv umană.

Valentin F. Mihăescu

Perspectivă deschisă
Urmare din pag. I

acele „scame" supărătoare cum ne obișnuiseră 
i vechii plopi ai Bucureștiului. Și iată o arteră 

grozavă — o adevărată aortă a municipiului : 
strada Socului, făcînd legătura între cele două 
imense cartiere, Titan și Pantelimon. Știți ce 
era strada Socului în urmă cu doar patru-cinci 

li ani ? Un țîști-bîști șerpuind pe pietre de rîu, 
; cu locuințe din paiantă, igrasioase, dintre care 

■ unele nu aveau nici măcar lumină electrică !
Azi. strada Socului este cunoscută în tot Bucu- 

a reștiul — o magistrală modernă, cu blocuri șu
ii perbe, avînd într-un capăt Piața Delfinului, cu 
*• rotonda sa încăpătoare și luminoasă, ce s-a dat, 
h de curînd, în folosința noastră, a tuturor lo- 
li cuitorilor din apropiere. Tot aici se află mo

dernul Complex de Sănătate „Socului" — o mi
nunată clădire — adevărată bijuterie arhitec
turală! — dispunînd de saună, de proceduri 
terapeutice pentru diverse afecțiuni, de bazin 
de înot, de plajă și împachetări cu nămol etc.

De pe terasa blocului meu se văd și citeva

școli, cu un număr impresionant de elevi : Li
ceul „23 August". Liceul de Construcții Nr. 21, 
Liceul Industrial „Lucrețiu Pătrășcanu". Liceul 
Industrial „Republica" ș.a. Sint ctitorii ale ulti
melor două decenii, adevărate citadele aîe în- 
vătămîntului. in care învață și se pregătesc 
pentru muncă și viață tinerii ce vor lucra in 
întreprinderile patronatoare. Unele dintre aceste 
unități de invățămint îmi sint bine cunoscute. 
Ele dispun de o excelentă bază material-didac- 
tică. de cadre didactice bine pregătite, de elevi 
inimoși, viitori constructori ai socialismului și 
comunișmu|ui. Aici, în aceste noi și moderne 
lăcașuri de' cultură, și în-altele-asemenea lor 
din întreaga țară, se pregătește imensa forță de 
muncă necesară economiei patriei în cincinalul 
1988—1990 și în cincinalele care vor urma. Aici, 
ca pretutindeni în România, se practică un in- 
vățămînt tot mai perfecționat. în concordantă 
cu cerințele contemporaneității, cu cele mai noi 
cuceriri pe plan mondial (dovadă. în acest sens, 
și ultimele bravuri ale excelenților noștri elevi 
la olimpiadele internaționale, pe obiecte de în-

vătămint, unde s-au situat pe locuri fruntașe, 
devansind. cu mult, țări dezvoltate, cu tradiție). 
Este un invățămint care va cunoaște noi pre
faceri. noi modernizării ! „Un rol important il 
vor avea. în perioada următorilor 15 ani. per
fecționarea învățămintului și pregătirea temei
nică a forței de muncă a tineretului, a cadrelor, 
pentru a răspunde noilor cerințe ale dezvoltării 
economico-sociale, exigențelor științei si tehnicii 
moderne — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, la Congresul 
al XIII-lea al P.C.R. Vom asigura cuprinderea 
întregului tineret in învățămîntul de 12 ani. 
perfecționarea și legarea tot mai strînsă a invă- 
tămîntului cu cercetarea și producția".

Sint cuvinte mobilizatoare, cuvinte-emblemă 
pentru toți oamenii școlii, pentru toți intelec
tualii-aflați-cu-sufletul--lingă destinele patriei.

De pe terasa blocului în care locuiesc se văd 
păduri de locuințe noi. construite, toate. în ul
timele două decenii. Iar între ele. multe școli 
șl licee, multe cetăți ale învățămintului modern 
românesc, ctitorit pe baze temeinice. Crescînd și 
pregătind specialiștii și adulții de miine, prin 
ele se vede viitorul patriei. Un viitor al lu
minii !

BREVIAR
■ „CU PATRIA ÎN INIMI" se intitulează tex

tul dramatic transmis în premieră la TV marți 
20 august, a.c. Autorul este dramaturgul Iile Ștefan 
Domașnea, statornic șl apreciat colaborator la 
emisiunile teatrale radio șl tv. De data aceasta, 
ideea tematică de a -ută rezonanță politică și pa
triotică se impune atenției de la început. Intr-o 
coerentă șl trepidantă desfășurare eplco-drama- 
turglcă, spectacolul evocă aspecte concludente din 
marea epopee a războiului antihitlerist. Protago
niști sint membrii unul grup de muncitori mlli- 
tanțl dlntr-un mare centru industrial, în speță, e 
vorba de Reșița, care îmbracă haina militară par- 
tlclplnd la luptele de eliberare a Transilvaniei șl 
Banatului, Ungariei și Austriei. Dincolo de auten
ticitatea faptică a Imaginilor reconstituite, remarca
bilă este fără Îndoială motivația Intim a.'ectlvă șl

■ morală a implicării fiecăruia dintre eroi in dra
maticele evenimente. In regla lui Constantin Dlnis- 
chlotu. caracteristică prin dinamismul el semni
ficativ (Inspirată și utilizarea imaginilor filmate
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de arhivă), spectacolul a beneficiat de interpre
tarea excelentă a unul compact număr de actori, 
în prim plan situîndu-se Mircea Albu’escu, Gheor- 
ghe Cozorici, Emil Hos«»u, Constantin Brinzea, 
Adina Popescu, Ecaterlna Nazare, Vlstrian Ro
man, Ileana Predescu și Aurora Leonte.

■ ALMANAH „ANTICIPAȚIE-, recent tipărit 
sub egida revistei „Știința și tehnică- editată de 
C,C. al U.T.C., constituie, realmente, o demon
strație de forță în materie. Deopotrivă instructivă 
și deconectantă,, lectura textelor insttate in su
mar, cel mai adesea, este de-a dreptul captivantă. 
Sub egida Anului Internațional al Tineretului, su
marul almanahului se deschide cu o ^mpîft anche
tă despre condiția virstei tinere la care lăspund, 
cu o acută sinceritate, oameni tineri șl maturi de 
cele mai diferite profesiuni, „știința la fruntarele 
cunoașterii**, „Bursa ipotezelor temerare-, „Ga
laxia SFM. „Marile premii internaționale SF ale 
anului 1984“, numeroase șl captivante texte nara
tive aparțlnînd unor reputați exponenți ai genului 
SF din țară și de peste hotare, ilustrații, etc., iată 
tot atîtea compartimente interesante ale sumaru
lui, menite a reține interesul și curiozitatea citito
rilor nu numai tineri...

■ „ORIZONTUL RUSTIC IN LITERATOR \ 
ROMANA'1, sinteza critică astfel intitulată fEditu- 
ra Emlnescu), reconfirmă remarcabilele însușiri de 
istoric și teoretician literartale Sultanei Craia. O 
atare temă de stringentă importanță și de ma
ximă dificultate, dată fiind extraordinara ei com
plexitate șl bogăție de fapte, dă prilej exegetei 
să-și valorifice din plin suplețea analitică șl ca* 
pacitatea sintetizatoare. Subiacent cronologică, de
monstrația Sultanei Craia propune un semnificativ 
tablou al valorilor individuale organic implicate în 
dinamica fascinantului epos narativ românesc 
scrutat în cea mai de seamă Ipostază tematieo- 
problematică. „Există șl o foarte interesantă lite
ratură a universului citadin, teritoriu ale altor 
structuri, relații, tipologii umane, sisteme de va
lori și stiluri de existență, care formează voleul 
simetric. Dar dacă orașul se descoperă mai ales 
prin fețele sale, lumea rustică își are orizontu 
propriu, în care se conservă esențele categoriale 
ale spiritului românesc șl sursa tradiției sale 
fundamentale". Este pasajul emblematic cu care 
se încheie valorosul eseu la ale cărui pătrunză
toare postulate aderă întreg demersul analitic.

Cronicar

SPECIALIZ kREA
LITER XTUR1I

Se poate vorbi, deja, de 
o maturizare a profesio
nalizării anumitor specii 
de roman : romanul poli
țist a început să fie scris 
tot mai insistent de către 
polițiști, cel militar, de 
către militari, etc. într- 
un oarecare sens, afirma
ția poate fi extinsă : re
marcasem, cu altă ocazie, 
că romanul țărănesc tinde 
a deveni specialitatea in
telectualului de la sat ; 
pentru a scrie despre 
șantier scriitorul de azi 
trebuie să lucreze efec- 

despre mediul spitalicesc
scriu, cu precădere, medicii așa cum romanul 
psihologic începe a fi abordat masiv de către 
psihologi. Asistăm, cred, și în literatură la acel 
proces de specializare excesivă care bintuia, 
acum 20—25 de ani, științele. Acolo unde nu 
este specia de roman care să răspundă unei 
profesiuni, se creează : cazul romanului fores
tier, de pildă, unul dintre cele mai interesante 
din ultimii ani. Literatura tinde să-și lărgească 
terenul de investigație prin salturi tentaculare 
asupra realității, nu cucerind-o pas cu pas. 
Cauzele acestui fenomen sociologic sint multi
ple ; in primul rînd, cele 50—60 de profesiuni 
de bază ale omului contemporan nu mai pot fi 
ușor înconjurate și dominate de o singură 
minte. Lipsește un liant, un vehicol care să 
treacă constant prin toate aceste articulații — 
a,ce! "beamter austrlecesc" despre care vorbea 
Eminescu și care reprezenta elementul de legă-

C/[R1 F-J DE DEEUT

ÎNTRE
VECHI SI NOU»

PASTORALE. Un au
tor modest de descrieri 
poetice după natură, un 
fel de „peisaje versifi
cate" — pasteluri, cro
chiuri, acuarele în gustul 
realismului plat al seco
lului XIX — este Mircea 
Damaschin. Amatorii a- 
cestui gen atît de răspîn- 
dit odinioară pot reține 
de aici, depășind versul 
tern, cîteva lucrări ale 
sale executate cu simț 
atent la amănuntul tra
dițional al naturii nealte
rate. Totuși majoritatea 

pieselor volumului, în ciuda efortului prozodic 
evident, nu intră in sfera poeziei și nu atît 
din cauza desuetudinii mijloacelor și limba
jului, cit a unui prozaism funciar al viziuni
lor („Apele-au stat. în stuf / Se zbenguie un 
pui. / Joaea-i veghează-n zbor / Mumă-sa 
gisca." etc.) din care autorul se salvează doar

N()D\
POEȚI

legerea fenomenelor culturale șl istorice din 
fiecare perioadă și moment semnificativ. Isto
ricul literar relevă faptul că volumul „Veac 
vechi, veac nou" ilustrează în mod exemplar 
„modul în care un microcosmos familial recepta 
formele specifice ale artei" la începutul seco
lului XX și felul în care el reflectă orizontul 
unei generații „pentru care legătura funciară cu 
realitatea românească nu excludea. Ci dimpotri
vă, implica această largă absorbție a culturii 
universale și afirmarea universală a culturii 
românești".

Grigore V. Maniu (1859—1911) este fiul lui Va- 
slle Maniu. juristul, omul politic. militantul 
pentru emanciparea națională a românilor tran
silvăneni, participantul la revoluția de la 1848. 
Gr. V. Maniu continuă cariera juridică a părin
telui său; după ce urmează cursurile colegiului 
de frumoasă tradiție „Sf. Sava", el face studii 
de drept la Paris. încă de aici are legaturi în 
mediile socialiste și întreaga sa activitate pu
blicistică poartă marca anilor de formație, care 
modelează o atitudine democratică «1 de afir
mare a drepturilor naționale („Socialismul și 
patriotismul" și „Socialismul și naționalismul" 
sint articole publicate în „Drepturile omului", 
exemplare în „munca pentru independenta si 
mărirea națiunii române"). Textele sale publi- 
rstice apărute în „Telegraful". „Dacia viitoare" 
„Drepturile omului", cele „Oot scrisori către 
țărani", din perioada 1882—1892. scrisorile către 
Academia Română. Andrei Bârseanu. Const. 
Miile și celelalte atestă faptul că ținuta mora
lă. principiile politice și convingerile consecven
te care definesc o personalitate an nevoie, sore 
a se constitui, de o autentică tradiție intelectuală, 
de respectul valorilor tradiționale, de o educa
ție in spiritul acestei tradiții.

Corespondența păstrată în arhiva acestei fa
milii (căsătorit cu Maria D. Călinescu. Grigore 
va avea cinci copii), ai cărei deseendenti. Adrian 
Maniu, Rodica Maniu, Mărioara Ma
niu. Horia Maniu s-au afirmat fiecare în do
meniile literaturii, artei, juridic și medi
cal, permite reconstituirea unui întreg uni
vers de cultură, a unei comunicări fami
liale nu doar afectiv, ci intelectuale, res
tituind sferele de interes, gusturile și opiniile 
acestor oameni de la început de veac, in care 
se râsfringe fericit veacul „vechi", impresiile 
lor despre cărțile, soetcacolele. expozițiile vre
mii. în România șl în Europa. Mai mult decît 
documentul de familie șl mai mult decît resti
tuire monografică a activității lui Gr. V. Ma
niu, altfel decît volumul de o factură oarecum 
Înrudită „Pe urmele Magherilor" de Paul Cer- 
novodeanu și Marian Ștefan, de exemplu, car
tea apărută la Editura Emlnescu este un docu
ment de enocă, de mentalitate, de atmosferă 
Intelectuală si implicit o demonstrație desore 
valoarea tradiției de familie si a educație! mo
rale și intelectuale, ca o condiție esențială a 
adevăratei civilizații și a Implinrii personali
tății.

Gheorghe Buluță

•) „Veac vechi, verat nou", Gr. V. Maniu în 
publicistică. Corespondenta — Memorial de fa
milie. Selecție prezentare și aparat critic de 
Ștefan I. Niculescu. Prefață de Valeriu Râpea- 
nu, Editura Eminescu. 1985.

tură între categoriile atît de diverse ale fostului 
imperiu. Fărimițării etno-politice a secolului 
trecut l-a luat locul una profesională. Rolul 
acestui „beamter austriecesc" l-a deținut, pină 
r.u de mult, ziaristul : acesta scotocea, după 
știri, toate cotloanele vieții sociale fiind obligat 
să cunoască dinainte realitățile pe care le inves
tiga. Funcția socială a ziaristului tinde, în 
momentul de față, să se diminueze : el însuși 
devine un specialist de birou sintetizator de 
date — astfel că, prin forța lucrurilor, ii ia 
locul alt agent care formează și informează 
masele. Se pare că acest nou agent este criticul 
literar... Oricum, un lucru este cert și mi se 
pare că trebuie tras semnalul de alarmă : toate 
3-re-fte tendințe ir.tnfuge ale literaturii trebu- 

.îesc contncîate șt verifieato să aibă acoperire 
;n literatură. Acel catehism al criticului literar, 
a cărui necesitate o semnalam, trebuie să-i 
a‘ragă și pe tinerii scriitori veniți spre literatură 
uinspre profesiuni. Istoria, geografia, filologia, 
etica — iată cîteva discipline obligatorii prin 
care se poate face legătura între specialități — 
chiar fără agentul viu care să le vehiculeze, 
1^4’. de Pildă, o specie a literaturii, romanul 
polițist, care a ajuns să-și epuizeze resursele 
fărîmițindu-se In cazuistică. Nuvelele polițiste 
pe care le scrie Radu Vaida •) sînt cazuri de 
infracțiuni — 28 Ia număr — dezvoltate simplu, 
concis, preluate din dosarele polițiștilor. Auto
rul este un reporter printre colegii de breaslă : 
interogarea unuia sau altuia dintre ei scoate Ia 
iveală nu numai cite un caz, ci; cîteva, cele 
care i se par mai semnificative celui intervievat. 
Nu infractorii sint personajele acestor reportaje, 
ci oamenii ordinii. Aceia, care în literatura 
polițistă au rol de personaje principale a căror 
acțiune este urmărită cu sufletul la gură, devin 
acum simple repere, elemente de luat în calcul, 
pioni pe tabela de șah la care omul ordinii exe
cută ritual un joc etern. Oricare dintre întîm- 
plările povestite de Radu Vaida poate face 
subiectul unor romane mai ample — mai ales 
cele în care este vorba de crime bine camu
flate : autorul ajunge ia deznodămtnt în cîteva 
pagini lăudînd perspicacitatea anchetatorilor, 
demonstrind că infractorii nu pot fi perfecți în 
nici o împrejurare, că cele mai mici urme pe 
care Ie Iasă îi acuză. Specializarea strictă a 
autorului reiese mai ales din laudele nemărgi
nite pe care le aduce profesiei, „Urme spre 
adevăr" fiind, din acest punct de vedere, o 
carte fără personaje, fără acțiune, un elogiu, 
punctat cu fapte diverse, pentru omul ordinii. 
Această tratare în alb-negru a realității este 
unul din efectele specializării excesive a lite
raturii,

Nicolae Georgescu
•) Radu Vaida : „Urme spre adevăr", Editura 

Militară, 1984.

cînd „pictează" din memorie, adăugind „tablou
rilor" sale aburul melancolic al aducerilor- 
aminte. în același stil învechit, vorbind însă 
mai direct despre sine sint și cele cîteva poeme 
de „meditație" lirică din care remarcăm un 
izbutit poem de dragoste, In tăcere. De altfel, 
onest, Mircea Damaschin, are conștiința Unei 
„rupturi" stilistice față de mișcarea poetică 
modernă, deplînsă în Deceniu și e bine să-i 
respectăm, fără alte comentarii, sinceritatea ; 
„Cit m-ai schimbat în rău, / Deceniu obsedant ; 
Strîns-am, de-atitea răni, / Aripa frintă. // Pa
șii m-au purtat prin tîrg / Pierdut în vălmă
șag. / Trena-și pierdea pe stinci, / Rece, răz
boiul. // Lauri m-apasă grei / Un trist învingă
tor ; / Iartă-mi sfîrșit de veac, / Lacrima, 
ritmul."

FOCUL CONCENTRIC. La polul celălalt, al 
unui modernism debordant, se situează Romulus 
Brâncoveanu, autor foarte interesant și încă 
inegal, oscilind între teribilisme juvenile și o 
reală dezinvoltură a expresiei poetice cu aco
perire in idee și viziune. Față de Caietul de- 
butanților ’82, unde procesul de nonsens ob
ținut prin nonșalanta suprarealistă copleșea 
versul, evoluția sa spre semnificație de pro
funzime a actului poetic, și spre jocul cu miză 
gravă, existențială, e evidentă, deși multe sînt 
incă zonele de alunecare spre stilul bazaconie 
ce face furori printre junii noștri scriitori. în 
cazul unul poet cerebral ca Romulus Brânco- 
veanu, „manierist" in accepția lui Hocke, este 
însă dificil a păstra la această vîrstă echilibrul 
între artificiul coinbinator și prospețimea ex
presiei ce pare a-1 caracteriza. Poemele sale 
baroce, febrile și excesive, obsedate atit de a 
comunica, cit și de maniera comunicării, supor
tă greu trunchierea citării, iar spațiul nu ne 
îngăduie reproducerea lor integrală: focul poetic 
e incontestabil, „concentrlcltatea" lui insufi
cient stăpinită. Dincolo de scăderile Inerente, 
Romulus Brâncoveanu este deja „o voce", cu 
timbru personal, plină de temperament, în li
nia unor Liviu Ioan Stoiciu, Dan David. Daniel 
Corbu, un poet ce va avea ceva de spus în 
poezia viitorului imediat.

Alexandru Condeescu
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„Avem, intr-adevăr, opere literare, artistice minu
nate. Avem poezii minunate, care și astăzi înaripează. 
Cînd le citești, simți că intr-adevăr, ele spun ceva, au 
un mesaj, constituie un îndemn de a sluji patria, poporul, 
de a face totul pentru libertatea și bunăstarea sa. De 
ce oare unii — puțin, la număr — spun că se pot inspira 
mai bine pe alte meridiane ? Leonardo da Vinci spunea, 
legat tocmci de asta, că, atunci cind poți să bei apa din 
izvor, să nu mergi la ulcior. Oare izvoarele munților 
noștri, limpezi, nu pot să-i adape și pe aceștia care se 
uită la Occident ? Oare strămoșii și părinții lor nu din 
izvoarele acestea s-au adăpat cind i-au făcut ? Oblige 
ția lor este să bea din același izvor ca părinții, ca stră
moșii lor, să nu fugă spre alte izvoare sau la ulcioare, 
chiar dacă sint poleite. Numai o literatură care iși trage 
seva din izvoarele poporului nostru, din forța și vitali
tatea poporului nostru, din construcția socialismului va 
fi o literatură viabilă, va rămine și va deveni o literatură ' 
cu adevărat clasică".

NICOLAE CEAI.JȘESCU

Roșu de August
De purpură, de singe, in miez de August ard 
Cu flacără nestinsă eroic trandafirii, 
iar focul lor de glorii se-nalțâ in stindard 
Și-n dimineața nouă il mingiie zefirii

Simțim zvicnind in inimi același roșu cald 
Ce-I poartâ-acum năvalnic arterele cetății, 
Un roșu pur și tinăr ce se revarsă-n fald 
Să-mbrățișeze-n flamuri oștenii libertății.

■

l ROMÂNIEI
O viziune

transilvană
nu trebuie să fiu (Editura Albatros.

1984) de Ion Horea, cuprinde o selec
ție a celor mai reprezentative poezii 
ale autorului ; expresie a spațiului 

transilvan, această antologie urmează un tir te
matic unitar, ilustrind in mod sugestiv creația 
celui care a scris un Cintec de dragoste pentru 
transilvania. Datorate fără indoială originii ar
delene a autorului, caracteristicile poeziei lui 
Ion Horea o apropie de lirica tradiționalistă a 
românilor de peste munte, între care se situea
ză ca exponenți Octavian Goga și Lucian Blaga. 
Acest tradiționalism este explicabil, firește, prin 
condițiile specifice ale spațiului ardelean, unde 
lupta pentru păstrarea specificului național ro
mânesc a îmbrăcat aspecte particulare. Vizibilă 
și in creația poetică, această păstrare accen
tuată a spiritualității etnice se manifestă in 
descrierea și- asumarea unui spațiu arhaic pro
priu, ințeles ca loc de naștere și desfășurare a 
existenței individului și colectivității pe care 
acesta o reprezintă. De aici provine interesul 
pentru cadrul natural propriu, apariția elemen
tului arhaic văzut ca păstrător și continuator al 
ființei naționale, atitudinea morală in fața lumii 
și a vieții, datorată necesității exprimării unei 
individualități distincte, specifice.

Această permanență a tradiționalismului in 
poezia transilvană apare și in creația lui Ion 
Horea prin citeva atribute definitorii. Care sint 
acestea ?

Atitudinea etică sobră, lipsită de imagini iz
bitoare, șocante, este una dintre primele obser
vații ce se pot face ; autorul se consideră a fi 
nu atit o personalitate Inedită, lin artizan al 
propriilor sentimente, cit un purtător de cuvint 
al comunității reprezentate aici prihtr-un spațiu 
geografic distinct.

Cadrul fizic descris este unul al universului 
furai : orizontul astfel delimtiat configurează 
un spațiu natal ale cărui coordonate sint înțe
lese cu necesitate. Oamenii, satul, natura, ano
timpurile sint asumate întrucit se înglobează 
unui univers originar. Această consangvinitate 
a oamenilor și a locurilor face ca descrierea să 
nu fie exterioară, ca și cum poetul ar fi un 
privitor al acestei lumi, ci o parte a întregului 
pe care îl zugrăvește. Natura funcționează ase
menea unei matrice al cărui sigiliu este o marcă 
a etnicității, un „simbol etnic".

De aceea, transpare aici o anume euforie a 
lumii naturale, care provine din sentimentul pe 
care il trezește regăsirea si identificarea indi
vidului cu un cadru propriu, aproape personal, 
de care este apropiat prin legături străvechi și 
adinei.

Germinațiile primăverii și opulența autumna
lă se înscriu in aceeași serie a poeziei naturii, 
alcătuind un fel de pastorală a cimpiei transil
vane. Timpul este și el o existentă apropiată 
de om, anotimpurile succedindu-se peste natu
ră și peste ființa umană deopotrivă. Este pre
zentă uneori o aparentă sălbăticie a locurilor, 
care ascunde învolburările profunde ale ferti
lității și germinației perpetue : ființa .naturală" 
și ființa „etnică" au aspectul durabilității, prin 
veșnicia naturii poetul ințelegind veșnicia nea
mului.

Perspectiva rustică denotă indiscutabil o to
nalitate aspră a limbaiului, care exprimă sen
timente adinei, grele de sensuri. Reîntoarcerea 
Ia lirica acestei culmi aduce în poezia lui Ion 
Horea acea gravitate a stilului autohton ce se 
regăsește la ardeleni de la Goga pină la Cotrus. 
Pretutindeni in poeme străbate filonul folcloric 
adine al începuturilor, al existentei primordiale, 
al obîrșiilor și al vieții leeate de natură. Acest 
folclor se face văzut atit în măsura in care poe
zia se oprește asupra moralei, obiceiurilor sau 
calendarului rural, cit si in maniera lirică spe
cifică : „O creangă îndoită pe urma unui gind. / 
Tiparul ei se pierde pe undeva-n nămint / Si 
se repetă-n fructul cu cinci semințe noi / Care-a 
căzut din zarea de purpură-ntre noi".

Universul luminos, înalt, este o altă trăsătură 
a poeziei lui Ion Horea ; pătrundem intr-o lume 
văzută din adincuri spre inalt. cu rădăcini vigu
roase, dar inundate de o lumină profundă. Cul
tul solar ce provine dintr-un fond ancestral 
aduce în prim-plan figura astrului diurn cîntat 
cu o sensibilitate datorată apartenenței la ace
lași spațiu matricial.

Tonurile aparent greoaie ale limbaiului poetic 
ardelean se subliniază la Ion Horea intr-un ra
finament datorat revenirii la teme și motive 
îndelung întîlnite, care sint. unele, ale clasicis
mului latin : poetul horațianizează in spiritul 
Ardealului. Asociată in chip firesc cu aceea a 
Iui Ion Pillat (deși acela — muntean din Ar
geș) prin atmpsfera robustă a pastelului și prin 
apelul Ia clasicitate, lirica lui Ion Horea mar
chează o etapă nouă a poeziei de factură tra
dițională. înscriindu-se în lunga serie a exem
plului moral prin caracterul etici't. mora'ist ce 
aparține liricii ardelene, creația sa se detașează 
vizibil de model. Putem vorbi astfel de un neo- 
tradiționalism al poeziei lui Ion Horea in mă
sura în care personalitatea autorului reformu- 
lează vechile subiecte si stiluri d" acest fel.

Originală si nouă, vocea poetului realizează 
prin intermediul creației sale lirice un imn al 
sna‘iul"i în c^re for-ăne61" "ietvi°ete
multimilenar. Este aceasta, încă o dată, o măr
turie a profundului sentiment national ce carac
terizează sufletul românesc.

Valentin Uhan

POEZIA TEMELOR 
FUNDAMENTALE

«

Vocația epopeică
fixat intr-o vechime fabuloasă. Ion 

Gheorghe pleacă de la o absență ; 
epopeea se hrănește dintr-un sistem 
mitologic ce se cuvine recuperat prin 

invenție, amalgamind sacrul, pragmaticul și es
teticul, împreunind cunoașterea și simțirea.
i Cercetările sale, convocînd talentul care-i 
Susține intuițiile, vorbesc de temeritatea unui 
boet ce-,și urmeată dnumul, afundindu-se in 
mitologia substratului. Nu am căderea de a 
discuta coeficientul de științificitate al stranii
lor ipoteze din „Cultul zburătorului" : poetul 
însuși, aruncind mănușa, iși dorește a stirni 
acum, prin Scripturile, o inițiativă calificată, 
adăugind cărții aparatul trebuincios, concentrat 
in Note și explicații.

Prin Scripturile, volum insolit, deschizind 
ciclul Călăreții hiperboreeni, Ion Gheorghe face 
in condiții speciale (privire intensă, lumină es
tompată, mărirea imaginii, dublare cu ajutorul 
oglinzii), o lectură în toate direcțiile a mone
delor vechi, descoperind suite imagistice rigu
roase, pictograme, într-un muzeu de semne. 
Poetul-numismat transferă vizionarismul in 
regim științific ; discursul său. rod al îndelet
nicirilor serioase și fanteziei zburdalnice îmbra
că haina strimtă a prețiozității științifice. Mo
nezile sint tablete — va spune poetul : dar a 
descoperi la Ion Gheorghe „eroarea științifi

că" înseamnă a face o lectură inadecvată. Iată, 
de pildă, ce citim in nota 28 : „astfel de in
scripții ce se află 'in aria traco-daco-getică, 
trebuie considerate ca formule magice cu nici 
un ințeles imediat ; avind doar menirea să' 
constituie o bază de incitație și inspirație pen
tru inițiații și interpreții aspectelor diverse al 
cultului și misteriilor". Incit, citindurl pe Ion 
Gheorghe (care recheamă în mertiorte acel 
credo quia âbsurdnm) nu e cazul să așteptăm 
confirmările savanților ; insă e obligatoriu să 
căutăm poezia.

învierea unei lumi mitice, sarcină pe care 
Ion Gheorghe și-o asumă, obligă la un text ter- 
tal : un fel de enciclopedie (firește, poetică) 
risipită in negurile inceputurilor, amestecind 
animismul, totemismul. funcția magică, sacrală 
a discursului și apăsind pe pedala mitizării ; 
mitul înseamnă cunoaștere și Scripturile vor fi 
o epopee gnosoelogică. Invenția onomastică 
lucrează febril, poetul închipuie ■ biografii pe 
scena cosmică, alături de cei doi protagoniști 
Decaineus și Zarne Ahrestos (ultimul, prins 
intr-o terifiantă multiplicare a ochilor,'incit 
„din toți ochii plingea", acoperit fiind cu „giul-

Adrian Dinu Rachieru
Continuare in pag. a 4-a

Cîmpia
Puțini sint poeții care și-au făurit o 

mitologie lirică personală. George Al- 
boiu este unul dintre aceștia, creația 
sa devenind cu timpul un reper major 

al poeziei actuale. Poemele cuprinse în volumul 
„Cimpia eternă" configurează un topos original, 
articulat pe o viziune a esențelor chtcnice. Des- 
coperindu-și încă de la început vocația „em- 
patiei" telurice, George Alboiu și-a clădit uni
versul liric pe fondul unei geografii matriciale : 
cimpia, văzută ca spațiu ritualic. Metafora cim
piei, exploatată de poet pină Ia halucinație, 
structurează o mitologie lirică în care simbolu
rile agreste alcătuiesc un scenariu cosmogonic. 
Poemele sint construite din materialitate brută, 
elementară. Autorul este un .’.primitiv" cu sim
țurile violentate de „infernul geologic". Imagi
nile pămintoase invadează poemele generind un 
expresionism folcloric ancestral. Pasta groasă, 
informă a materiei telurice are. ca și la Ion 
Gheorghe sau Ioan Alexandru (din prima sa pe
rioadă) combustia magică a regenerării univer
sale. Transfigurat liric, spațiul cimpiei dezvă
luie o suprarealitate fabuloasă în care germi
nația vegetală se contopește cu istoria umană 
intr-o osmoză mitică. Poeziile au expresivitate 
robustă, țărănească, privite in ansamblu ele 
configurează epopeea unei lupte ancestrale cu 
tenebrele pămîntului. Creația din această primă

eternă
perioadă a autorului impresionează prin coeren
ța și forța „axiomatică" a viziunii, prin modul 
original in care îmbină tradiția substanței cu 
modernitatea expresiei. Scenariul liric, desfășu
rat pe orizontalitatea sacră a Cimpiei eterne, 
topește in retorica sa sonorități folclorice și ere
suri imemoriale. Metaforele transmit parcă 
efortul milenar al muncii agrare, incăpâținarea 
umană de a învinge „potopul de ierburi". Sim
bol al efortului sisific, poezia autorului aspiră 
Ia categorial. Ia idee folosindu-se de concrete
țea brută a materiei. Aproape fiecare poem e 
o parabolă a vieții și a morții in decor stihial. 
Piatra, nisipul, bolovanii, pămîntul alcătuiesc 
inventarul teluric al poetului, toposul .existen
țial in care pină și ceața e „noroioasă", strivi
toare prin materialitatea ei compactă. Formele 
pămintoase apar ca o magmă primordială, se 
repetă la infinit precum dealurile din picturile 
lui Horia Bernea. exDresive prin insăsi mono
tonia lor obsedantă. Cimpia e un spațiu al ge
nezei continue : „e prea virtos pămintul. la fie
care pas / din carnea lui țisne^te un copil". Ca 
Ia primitivii filozo.fici. pămintul e«te la George 
Alboiu substanța primordială, „apelronul" onto-

Alexandru Horia
Continuare in pag. a 7-a

Mitologia 
Baaadului

Un scenariu neîntrerupt, mereu ilumi
nat din diferite unghiuri, il consti
tuie poezia lui Cezar Ivănescu. care 
preia, in prelucrări moderne, moduri

le poeziei populare, de ia bocete și orații de 
nuntă la doine, descintece și balade — spiritul 
și litera unui bogat material folcloric, de pre
tutindeni, deci reprezentativ pentru spirituali
tatea română. O astfel de poezie s-a dezvoltat 
concomitent cu mitologia Baaadului și in bună 
vecinătate cu viziunea medievală a liricii ero
tice. Dar „m’edievalitatea" a cedat mai mult te
ren poeziei in cheie folclorică, de o ancestrali- 
tate păgină și, totodată, de o arhaicitate fireas
că, poetul descoperind doina drept mod funda
mental, specific, al spiritualității noastre:

Acest folclor de străveche stirpe misterioasă 
exprimă o metafizică a fondului nostru arhaic, 
decantată in ritualuri străvechi, ulterioare da- 
cismului pronunțat și scriptic. Ritualul expri
mă, de obicei, celebrații și suferințe. Bocetului, 
descântecului, baladescului ori imprecației — ca 
moduri ale unui arhetip stil de viață folcloric — 
le sint străine ritualurile oculte și practicile ma
gice. înțelegem, astfel, de ce incantațiile, eufo
niile, aliterațiile, in general figurile repetitivi- 
tății retorice iau în primire spiritul poeziei. Un 
timbru inconfundabil. străvechi, o „revoltă a 
fondului nostru nelatin", ca să folosim o me
morabilă formulare blagiană, domină poezia. 
Teme și motive, note, semne și mărci specifice 
vizează originalul!- structurile -arhetipale->ale 
mnui mythos străvechi. Intenția poețlcâ poade;fi 
înțeleasă in sens programatic, de vreme .ce poe
tul conjugă o suferință apfegtrală,, neguroasă, 
a spiritualității noastrr cu' fondul mai personal 

■al unor decantări evidente. Indiferent că ne 
aflăm pe terenul bocetului moldovenesc ori pe 
acela al colindelor maramureșene, expresia și 
tonul sint autentic populare. Poetul a înțeles 
doina ca expresie a unui fond străvechi, a unui 
grai arhaic și a unei muzicalități genezice. Vi
ziunea de acum (nu extrinsecă mitologiei Baaa
dului) filtrată prin recipientele melosului fol
cloric. constituie o etapă poetică bine definită, 
însemnind totodată un popas poetic mai de du
rată. dacă ne eindim că de la trilogia Rodului 
(1968. 1975, 1977) pină Ia Doina (1983) e un în
treg interval de reluări, nuanțări, decantări, va
riațiuni și îmbogățiri.

In Doinele serializate în antologia din 1979 
(Fragmente din Museon) e mai vădită acea sin
taxă a scenariului folcloric. Figura mai genera
lă a acestui lirism de interiorizate incantații 
este boala, zacerea, ca in poezia Dopulară. Cu
getul. inima si pleoapa, inveșmintate în ournu- 
ră și azururi. s-au de-seninat. apele sufletului 
s-au tulburat : dorul / iubirea e „sămintă de 
suferință" : ., ! ați fost line ca o apă. / cuget, 
inimă și pleoapă ' si-acum came-s in tot locul / 
came roșie ca focul ' ați fost line ca o apă 1“ 
(Ați fost line ca n ană). Boala din iubire e tot
odată o -zăcere de un preaplin erotic („frumu
sețea ca un cancer"). Domnita e ..singe scump 
de veche, viță ' din eonul cel de aur" : „in li
turgica ta navă / d» sfinția ei bolnavă / ca un 
alcvon in spuma..." E. in altă ecuație lirică, acea 
suferință „dureros de dulce" eminesciană, rede- 
finită pe toată gama si in toate ipostazele. Op
țiunea iubitului merge spre sublimul devorant, 
sore dăruirea totală, eros «i thanatos punîndu-«i 

.oglinzile in fată si adîncind una din viziunile 
cele mai profunde din poezia română de azi : 
„ 1 eu am vrut să-mi fiu mnrmîntul ! nr-a curat 
ca un altar. / trupul tău sj hrana Mortii ! mă 
cuminecă-n zadar - (Doina). Puritatea erotică 
izvorăște in astfel de versuri, care nu sint pu
ține. dintr-o mare sinceritate; de fe>ul castei 
naivități adamice îhfiorate de "iziiini apo
crife. Un sens moral si deopotrivă «p:ritual se 
degaiă de aici și el vizează o metafizică a doru
lui. intilnită si în poezia eminesciană.-ne'toma 
imblînzirii- sentimentului thanatic : ,. 1 lamura
iubirii noastre / suferința-mbucurind. / eu am 
vrut să-mi .fii, iubito, / Moartea bună, suri- 
zind !“. Alteori, într-o proiecție mitică și legen
dară, de fabulos folcloric, poetul schițează o 
alegorie a nuntirii, metaforă mai generală a aces-

Z. Cârlugea

Continuare in pag. a 6-a

despre Gheorghe Pituț s-a scris destul 
de mult și profilul său poetic pare a 
fi statornic fixat pe două coordonate 
esențiale: un expresionism de descen

dență blagiană și, probabil, tot prin Blaga, o 
reînviere constantă, programatică s-ar putea 
spune, a unei atmosfere arhaice, a unor illo 
tempore care sedimentate in inconștient, sint 
originea stărilor contemporane. încă de la de
but, poetul afișa contopirea extatică in ele
mentar. „Să mă pot contopi cu pădurea / dată 
in paza mea pe deplin. / De-aici aș putea tri
mite cetății / versuri / (...) v-aș putea scrie 
cu / cite o furtună / (...) Și-mi plac fulgerele / 
ce-mi joacă aerul Ia un pas, / vuet primor
dial..." Starea poetică este in egală măsură ex
presionistă și folclorică. Poetul se constituie in 
intermediarul dintre semenii săi și cosmos ;

• astfel, el este un ales, exprimînd într-o altă 
tonalitate vechea temă a geniului : „dar noan- 
tea cind ' infășur pămîntul cu suflet / și-i 
mingii înțelepciunea mută. / (...) il simt pe 
jumătate / mulțumit / că poate privi stelele 1 
prin mine". Registrul tematic pe care poetul 
il ilustrează insă cu abnegație, este arhaicul, 
in ideea configurării într-o sintaxă modernă, 
a unui univers mitic. Spre exemolificare. iată 
aceste versuri ce atestă transcenderea stării de 
dezrădăcinare, exprimînd fulgurant legătura 
secretă cu spațiul vechimii. „Cind norii cad / 
pe dealul satului meu / în Ardeal / și putre
zesc butucii roților / la carul tras cu bivoli. / 
tata adoarme coasa / intr-o claie de fin. / 
mama-și îngroapă / capul cărunt în fuioare...".

Accederea în universul primordial se reali
zează cum e și firesc, prin regresiune tempo
rală : „Și mai ajung din cînd in cînd / să mă

Spațiul natal
sui / la casa părinților mei din păduri. / Sfinții 
au mucezit in icoane..." Umanitatea insăși are 
sentimentul vechimii. „In satul meu fiecare om 
povestește / că strămoșul său / a fost impărat ‘ 
și soția aceluia / era o zeiță din Dacia veche." 
Oamenii trăiesc ca zeii, sau mai exact, ei sint 
(lingă) zei. „La nunți e petrecere / ca la orgiile 
zeilor". Poetul aude prelung ecoul începutului 
de lume : el este un inițiat." Și le aud cum 
cad in suflet / ca in copilărie / in peștera din 
satul mamei, / cind slobozeam un bolovan ! 
și-a doua zi / încă-1 mai auzeam căzind." El 
aude „cum putrezește dealul" (ecou sintactic 
blagian) și este numai „un strigăt / rupt din- 
tr-o gură-n alt mileniu, / cind mă inundă 
fără urmă, / puhoaiele materiei."

Aproape peste tot se fac auzite variațiuni pe 
aceeași temă. Confundarea omului cu cosmosul, 
cu zeii, într-o armonie primordială ; universul 
ascultă de alte legi spațio-temporale, iar plu
tirea agravitațională sugerează oximoronic în
cremenirea : — „Părinții creți mai mult / in 
grinzile de lemn, / în bolovanii strînși la te
melia casei / in ciipii care stau, de pază. / 
e-atît de-aproape soareleV că poți să-1 torni De 
piine / ca mierea dintr-un s*up,  și ce prie
tenie mai trăiește / intre un om și dealul / 
pe care-1 duce-n spate, / dar noaptea groaza 
umflă / pereții pină crapă. / o piine înjun
ghiată, / încet se face lemn, / și îi aud cum 
cheamă / o bufnitură surdă să ne azvirle-n 
cer" — astfel incit, poezia insăși. rostirea se 
constituie in ritualuri prin care miturile devin

prezente. Și mituri în sensul concret al terme
nului este poate, mult spus, căci in realitate^ 
— învecinat monocordiei, — poemul lui Gheot- 
ghe Pituț exprimă iar și iar, obsedant, o 
atmosferă arhaică, un aer încremenit sau abia 
mișcat, in imperceptibile vibrări. loan Alexan
dru procedează astfel, dar el recuperează o 
istorie concretă, palpabilă, intr-o revărsare de 
retorism solemn. Solemnitatea ar putea fi 
nota lor comună, numai că, la Gheorghe Pituț, 
concentrarea expresiei, — fără a atinge elipti
cul, — este calea de acces în spațiul poetic 
care îi este propriu, Gheorghe Pituț iși ros
tește poemul, de cele mai multe ori inconfun
dabil, căci tensiunea lirică se realizează in 
armonii grave, cadențînd falnice mișcări de era 
umane. Poate aici este marea originalitate a 
poetului : accentul pe amplitudinea umană, nu 
pe aceea geologică. „Acum îmi dau mai bine 
decit oricine seama / ce arhetip e tata și ce 
durere, mama, / ce-adînc izvor un frate, ce 
riu de lacrimi sora. / voi da eu poate seama 
de viața tuturora ; / decit oricine-mi pare că-s 
cel mai vechi părinte / (...) decit oricine știu 
eu mai bine un cuvint / ce ne ținu de fragezi 
în poala Iui — pămînt, / (...) cînd ard în bra
țe-mi puii ca focurile sfinte / in capul meu 
istoric se leagănă morminte, / de-aceea-mi dau 
mai bine decit oricine seama / de ce vechime-i 
tata, și suferință, mama, / ce-adînc izvor — 
un frate, ce riu de lacrimi sora. / imi dau eu 
bine seama de viața tuturora". Spațiul vital al 
lui Gheorghe Pituț este acela arhetipal — și, 
dacă s-ar fi născut înaintea Iui Blaga. el ar fi 
spus : „Eu cred / Că veșnicia s-a născut la 
sat".

Cristian Florin Popescu
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La Mârășești, la Plevna, Călugâreni, Rovine, 
Din piepturi, libertății-i făcură trainic scut, 
Iar singele din glie azi țării-i curge-n vino 
Și-n inimâ-i trăiește - Soldat Necunoscut

în August
In august am ales 
demnitatea de a deveni 
lumină in lumina patriei.

In miezul cuvintelor 
copiii — geană de cintec 
pentru eternitate 
și-n ochii de cerb 
se oglindesc eroii neamului.

Patruzeci și unu de ani 
adunați in mănunchi 
străjuiesc intrarea 
in anotimpul fierbinte 
al libertății noastre.

Mircea Cristea

Portret de țară
Lingă izvoiul fintinii ne-ncepute 

văd scutul carpatic in plină intemoiore, 
văd cimpiile cum rodesc sămința timpului 
înmulțind toamnele sfirșite-n sărbători, 
văd Dunărea — vechi hotar de nădejde 
cum păstrează statornicia >
vibrind cintec pentru luptele 
ajunse pe țărmurile ei, 
văd milioane de oameni cum adună pas

in culorile împlinirii

Aici, lingă izvorul ne-nceput
văd cum pămintul meu primește istoria 
cu suflet de pasăre, 
simt că exist in toate, 
pătrund cu soarele 
in lucrurile Casei mele.

Țara în August

Ioana Sandu

Țara in August - semn de vreme bună — 
Cerul se sprijină pe umeri de Corpați 
Un freamăt se simte in vatra străbună 
Și-o boare de zimbet adie-ntre frați.

Țara in August — zbor și cutezanță — 
In brazda veacului, sămința vieții ; 
Neamu-mbrăcat in straie de speranță 
Bea rouă din paharul dimineții.

Țara in August - fluviu de sudoare - 
Cintec cu prunci pe umeri urcă-n jind 
Această eră de lumină și de floare 
Poemul implinirilor scriind.

Nicolae Nicolae Dimbovifeanu

Părinte, Om și Comunist
Cind treci suav prin floarea unui măr, 
o tainică răcoare te-mpresoarâ, 
Parcă s-ar face fructul adevăr 
de dragoste curată pentru țară.

De pirg de stea și de subțire rouă, 
de cintecele zorilor prin munți, 
Se mai despică apele in două 
din fragedă pruncie in părinți.

Iar toate acestea vin din vilvâtaie 
de suflet luminat de-avint plenar, 
cu numele de CEAUȘESCU NICOLAE, 
Părintele și Omul exemplar I

Pecetile Victoriei■>
Deasupra mea, culorile Patriei, 
pecețile victoriei 
suprapuse ca un nimb 
in cunună solară...

Orele calme
ieșite la marginea timpului 
devin iluminări
in cuvintul istoriei ;

Acest buchet 
in care infloresc faptele 
este trăirea supremă 
a dăruirii...

Deasupra mea, 
culorile Patriei, 
curcubeu neasfințit 
in care oamenii se contopesc 
in efigii de aur.

Sărbătoare

Ion Căliman

Copil răsfățat, amintirea, 
imi tot cere ziua-n care 
am prins pasărea cea albă 
și-am zburat cu ea in zare. 
Nu e chip de aminare, 
Cintul s-a jucat cu ceru-n zori 
Vintul cară intruna ziua-naltâ 

printre flori 
Steagurile stau de pază 
slobozind urale-n spații... 
Nu e chip de aminare 
Pasărea știe să zboare, 
și s-aprindă constelații.

Valeria Deleanu

<•*

■<

j
<
if



pan 
izverna

Poem
Oh albastrul nu mai e senin grădina ce

rului s-a înnegrit florile ei plutitoare in ocea
nul de azur s-au înecat s-au înecat

In jur toate-mi sunt așa de cunoscute că 
nu le mai recunosc Lucruri lucruri I Din de
saga amintirilor mereu le-am dat drumul 
le-am presărat fană să le iau in seamă că
derea Nu ca să mă intorc nu ca să le mai 
adun Nul Ca să supraviețuiesc

Așadar nici nu mai privesc in jur
Prietenul meu luminos pornit de curind in 

noapte singur nu mi-a spus nici un cuvint la 
plecare A amuțit pârind că vrea să spună 
ceva apoi s-a dus De-atunci nu știu unde 
să-l caut De aceea nu-l mai caut încerc 
să-l uit

Semnele sunt pierdute sau au chip de 
pietre și nu mai pot fl cetite Toți au uitat 
Toate sunt pierdute Soecia solomonarilor a 
pierit fără urmă Astfel că toți știu totul

Stau și-i privesc Mă privesc și ei crezînd 
poate că știu ce gindesc Degeaba Eu cu 
cit ii văd mai mult și-i deosebesc mai bine 
înțeleg că nu pot afla ce vor unde se gindesc 
spre ce se îndreaptă Ne privim încontinuu 
Dar degeaba I

Tablou
Lucrurile plutesc într-o stingere lentă că- 

reia-i spun unii perpetuare.

Carnagiul frunzelor răsfătindu-se-n moarte 
plutind amestecindu-și paloarea cu singele 
și-a incetat prăpădul.

Focul a ars în noaptea trecută ud mocnit 
dar invingind toamna ca o cîrtiță caldă. A- 
poi s-a stins Zorii m-au găsit intre fum și 
rugină.
Așadar gindul zgomotul cuvintul lumina sunt 

acum cenușă 
Cenușă din cenușă văiurind umidâ înnegrită

Virginia 
carianoPol

Scrisoare
Ce mai fac nopțile tale
Febra stelelor 
Tot mai arde mirajuri ?
Si pajiștea aceea verde, 
In care miez dulce 
De întuneric te cheamă 
Te așteaptă
Și glezna sufletului tău 
Pe unde trece înfiorată, 
Pe unde mai innoaptâ ?

Ca o pasăre
încearcă să intimpini aerul pur și înalt 
O dată, încă o dată
Printre mierea stelelor coapte, 
Cerul cu miros fraged, răcoros, 
Și spune-mi ce vezi
Ce auzi
Ce simți numai tu, 
Uite lumina căzindă 
Lingă urmele noastre 
Și noi sprijiniți de un nor 
.Ca de un țărm vechi, necunoscut 
Neștiutori, ca o pasare 
Ce-abia învață ce-i zborul.

Prietene nu știu cind ai plecat lăsindu-mă-n 
frig paznic inutil al dimineții pe care o ba- 
te-ntruna o cioară bezmetică.

Cimpia se prâvale mai departe-n ceață dar 
cit e de întinsă vai cit loc e pentru sfișiere 
pentru vint pentru cenușă pentru urlet și pen
tru prăbușire.

Helios
Zeul incâ mărginind zarea 
și trăgindu-și ochiul ros 
peste murmurele amorțite 
in antică nesfîrșită expiere... 
Singur căutindu-ți mormintul 
o nesîematule 
tu atit de străin de fumegoasa viață 
ce vru să-ți atingă și raza și umbra

0. capul tău enorm Helios 
și el o marmură spartă in cetatea surpată 
ce fu a durerii I

Ch, căderea ta inceată și asfințitul veșnic 
face să-mi șteargă umbra și rostul 
și dira amintirii...

Dar se îngroapă piatra și ultima înscrî ptie 
e cel mai straniu semn 
și nu-i nimeni in noapte 
să știe ce înseamnă

Se întimplâ ca visul
Se intieip'ă ca v*»4 dintr-ea n să *>e 

din pietre. «fin copaci Ș; An case etoe. 
Acolo încă să se «odă c'opoi J p ji pi
tească în aer o d-jaL-ecă.

Un dine clăpă-xj ti breaz să C.-fwo a 
o.-îcjmâ elipse ti f'-obole.

Livada cu trifoiul andjind de boarea zo
rilor acelei ti">nurâ o să-l a-br> o*
bâtrin acolo, fiind gata să încalece e iapă 
albă, mare cit biserica.

Apoi să-l vezi pe mov eă-ți foce de de
parte semn, să crezi și tu a el ci s-o-nte- 
Ies, că numai una ar fi putut să spună.

Nu peste mult, cu ocei ciine nebun de 
iubire, ce vrea sâ-și piardă mereu căldura 
iînoă tine, că soorele-i sâ'batic, tu M 
gindind la moșul să-ți chemi aproope ccduL

Curajul unui făt ales, abia ocum *4-1 
simți, fremătător pe sub cămașa cu eroici, 
cind la un metru doar de tine, prin ierburi, 
un șarpe nebănuit acelui timp, te lasă pradă 
ție, blestemat și impietrit.

Apoi ochiul e bolnav și vremea-i altă 
vreme, sunt inșirate tainrți, spre tot mai aspre 
veghe...

Și-s prinse toate in virtejul de sudori, prin 
fusul nopții tot urcind, urci nd spre ornicul 
mizer do prea știută zgură, cind pajiștea-i 
pierdută, și urcă ziua nouă și neîndură
toare.

Octombrie
Curind
Cod povestiri de tociră
In por ard tnoue de octembr ■
Mă ort io eglmn
Am tras zăvoarele
Și-am rămas acolo
Numai cu tine.
O zi ne-ar fi de-ajuns 
Atita doar o zi - mi-aî spus
Desigur,
Dar ziua asta vai.
Să nu se facă niciodată
Miine...

Ca o rană
Ce ești tu,
Cu miinile mele, singură te-am făcut
Ca o taină de suflet
Ce o șoptești demult. 
Parcă abia să te-atingă
Să nu te doară
Ca o rană deschisă-n artere
Respirația domoală, parco tot ma rară.
Mai greu, pereții de sticlă, subțiri

transparent
Ai inimii,
Au fost ridicați de un meșter sticlar,
O mișcătoare iluzie
Prin care doar timpul curge liniștit, egcl 
Dintr-odată miroase a iama,
A zăpadă,
A uitare de sine
Cit drum și cită istovire 
Peste veșmintul lumii 
Pină la tine.

•r 
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Dar
Doamne,
Cu zăpada de pe umerii mei
Și lacrima căzind din somn
Ce-ai să foci I
Ce-am să fac T
Dar cu apele, peștii
Verzi și albaștri 
Din singele meu vegetal, 
Spre care cer sâ-i duc
Spre care cumpănă, spre care mal 1

Sonet și portret de Tudor George
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ăupd o fată ir.assess» pe care 
o i^bea ef v> .dtris-a toate cor. tern de-acolo;
ii- eiefaatu cian au venit s= ei să-i caute pe 
ce) o- ai a-au iua; toc după fată. R pto-â la 
u-asâ ea >-* opr-.t sx i-a dat ceva de znirxare 
eXuntolui mic dir.tr-o poșetă K el a rtropit-o 
cu treenpe. dintr-o copaie c j apă.

Si alt film, cu un <=:ne hzp foarte deștept 
rare valva oamenii de la Înec rt prindea boți 
ri era prieteu cu msae eopvi bkjra._

Sau fihr.sl 41a u&de am fr.trC ru ■« bilet 
cam mototolit pe care !-am vint d-» ța un 
betat mai mare eu părul hire -i c-re r-4-a cerut 
t. H banii pe care i-am scos di- btr.-s- — In 
fkr.ul 41a era un tirru pe ur, «î tieruJ
sclpaae din cușca Iui ri intra pes-t tot. l-a spe
riat pe un om care făcea intr-a c-îi si
care s-a Hm ir. ană de tot <ie frică L— Tsti 
oamenii de pe vapor erau speriati. iar cei mai 
curajoși 11 urmăreau pe tigru <â-l prindă, bu
cătarul fugea după el cu un polonie mare, că
pitanul cu pipa. Tigrul nu făcea nici un rău Ia 
nimeni, era curios numai st lai băga nasul peste 
tot: la bucătărie s-a oprit e! mn: rr~lt dură co 
ieșiseră toți, si la urmă a ieșit și el. narea 
foarte mulțumit. A venit Ia sfirșit un helicop
ter și l-a luat pe tigru, adică a adus un dresor 
care l-a băgat ir»tx;i in cușcă ri tori n • 
erau fericiri, bucătarul saluta in sus cu polo
nicul. căpitanul cu pipa.

Cind nu aveam bani pentru filme si totuși 
era duminică, trebuia să merg eu mâtus*-mea 
la cimitir. Adică, ea se ducea la cimit'r să 
aprindă luminări. Iar eu mă duceam in parcul 
de Ungă cimitir, parcul mare a! orașului, unde 
era un lac cu lebede «i bărci, și un pod mare 
pe deasupra' După ce aruncam cu pline rlună 
lebede, mergeam să mă uit la animalele din 
cuști si la păsări, si dacă-mi răminea pline le 
dăd“am sl lor. pentru că asa făceau si alți 
copil și oameni mari care priveau. Auzeam oa
menii reunind că miroase urit. mai ales acolo 
unde erau vulpile. Dacă spunea cineva ..Phiii. 
cum pute !...“, așteptam să plece, și cind veneau 
alții, ziceam și eu tare : ..Phiii. cum pute !...“. 
și cite un bâtrin mă mingiia pe cap sau mă 
Întreba cum mă cheamă.

După ce le vedeam pe toate mergeam Ia 
groapa ursului, era o groapă mare de piatră,

GRIGUȚĂ
Ocupa, spațial, n felie de cer
Cit un munte de om I Cit un munte de Om ! 
Capul lui glgantese — celebralul lui Dom ! 
Ochii lui visători — de damnat Lucifer !

♦

De pe stare s-a stins, retezat ca un Pom, 
Condamnat Ia pirjol. intr-o iami de ger — 
Vertical dispir.t trun-hiu' lui auster. 
Infruntind, ca Hercu’, flăriratal sindrom !

S-a topit ca un rug. intr-un farmec febril. 
Văduvind cerul gol de superbul lui tors ’

I or cita in zadar ramul Itri. !n April. 
Luminoșii canari ee-napre el t-or fl-ntors I

Peste cfnsnnl part's. se ridică pastuns 
Va Copac Vi'Stor — o stotnrl de fum

rotundă și cu pereții drepți, iar sus avea un 
gard de rier verde jur-imprejur. să nu cadă 
oamer.-.i Înăuntru. In mijlocul gropii era o 
reneg mai înaltă cu o potecă pină in virf și 
am aflat că fusese construită acolo să se urce 
ursul pe ea. Su n-am văzut niciodată ursul 
acolo sus.

La inceput erau doi urși, apoi n-am mai 
văzut decit unul. Stătea întins pe ciment și se 
uita in sus dr.d il strigau copiii, il mai strigau 
și oamenii, eu nu l-am strigat niciodată. Une- 
cri se ridica Încet, semăna cu mătușa mea cind 
se ridica de pe scaun, și se ducea să bea apă 
d-ntr-un bazin de la marginea gropii, in care 
oiuteau bucăți de pline si crengi, iar pe fundul 
ape, străluceau d'.iva bani.

Cind termina de aprins tuntlnările, tnătusă-
r. n re-c-s d-epă at-.r.e !n parc si de fiecare 
dată mă gătea la orz. Ea o întrebam unde e 
celălalt urs si ea Îmi spunea ci e in bir log, și 
mult timp am crezut că birtog înseamnă porțile 
acelea cu gratii. p« unde intrau și ieșeau urșii.

încercam citeodată să mă gindesc, stind acolo 
sus. că slnt si eu cu el. și că nu mai e singur, 
si atur.d Irr.i treceam pantoful prin gardul de 
fier si vorbeam cu ursul in gind. Era mai bine 
să na ne audă nimeni, așa că vorbeam cu el 
in zind.

Ultima dată rind am fost Ia groapa rotundă 
din piatră am ințeles că, de fapt, Îmi era ru-
s. ne de urs. Am vrut, ca mai-nainte, să impart 
lăgăuna cu el. dar pantoful nu mai intra prin
tre gratiile gardului de fier.

Acum îmi amintesc și cum se termina filmul 
pe care l-am văzut mai demult : cu un schelet 
mare de hipopotam, si niște muște care biziiau 
printre coaste. Cind am ieșit din sală, soarele 
tocmai topea asfaltul și niște copii virau in el 
niște vergele din fier ruginit, și niște mașini 
săpau in el șănțulețe cu model.

Vocația
Urmare din pag. a 3-a

giul de plinsoare“) mișună personaje de fundal, 
Intr-o colcăială de nume șl chipuri definind 
o lume de inceput. Ion Oheorghe e hotărit să 
dezgroape ..adevărul dinții", facerea lumii 
provoacă fierbere, totul este trecut în cod 
zoomorfic.

Dar specific pentru Ion Gheorghe este alt
ceva : prin gestul poetului spiritul autohton 
reînvie. E de observat că această mitologie se 
origlnează in spațiul autohton ; altfel zis, Ion 
Gheorghe autohtonizează planeta. El tale nodul 
gordian folosind sabia autohtonismului și aceas
tă diașporă splrjtuală este o proiecție — deopo
trivă — sentimentală și mentală.

Dar poezia ? După cititul în monezi, rămin 
produsele, adică poemele, total Indiferente la 
verificarea supozițiilor. Lirica lui Ion Gheor
ghe are grandoarea fluviilor leneșe, curgind 
maiestuos șl cărind, inevitabil, mult nămol. 
Cclțli lroniștilor au mușcat deja din aceste

alexandru 
câprariu

Cîntec de taină
Ar fi precum o aripă de vis 
or. poate ca o lacrimâ-ntre gene 
f-ingindu-și diamantul indecis 
la gindul unor amintiri obscene 
venite dintr-o dragoste caducă 
in care odaliscele, alene, 
dansează intr-o ritmică năucă 
hipnotizate de argintul lunii 
cind din adincuri straniu dor de ducă 
ta fulgeră ca-n zbor svicnit lăstunii 
și ești invidios pe mateloții 
ce taie șerpii unor groase funii 
iar nava pleacă, pe furiș, ca hoții, 
spre nu știi care puncte cardinale 
lâsind in urmă, adormiți, netoții 
inspâimintați de zilele lor goale 
dar jinduind mereu spre aventură 
cind la beție plâzmuiesc răscoale 
ți nu-ți încap in propria statură 
dorindu-se ca zeii ori poeții 
deși le mor cuvintele în gură 
ți ca-ntr-o cuțcâ-l zăvorâte pereții 
in vreme ce zbanghia primăvară 
incendiază aprig lava vieții 
fâcîndu-le micimea de ocară 
cu tainele din floare ți parfumuri 
iar singele din trupuri se-nfioară 
salvat de preiernaticele scrumuri 
ce l-au pătruns cu otrăviri parțive 
cind plopi carbonizați vegheau la drumuri 
învăluite in zăpezi livide 
dar incâ mai iperînd la viitoare 
înseninări ce simplu vor deschide, 
larg, sufletele spre augustul soare 
ți umbra să se schlmbe-n puritate 
fantasma spaimei să mă înconjoare 
să nu mă cheme lumi îndepărtate 
ți să ascult cum îmi vorbesc in singe 
vechi evi ca nițte păsări minunate 
care-au cintat ți care-au țtiut plinge 
de parcă-s toate sorocite glumii 
cind soarta te inalțâ ori te fringe.
Umil, voi rezidi-nceputul lumii.

Nădejde
Peste nisipuri mari ți mițcătoare 
pățesc privind la stele reci ți pure 
de cind, la ceas de taină, ursitoare 
mă-nlănțuiră in chemări obscure.
O parte din ființa mea se cere, 
de teamă nu țtiu cărei spaime sumbre, 
ascunsă ca paingul prin unghere 
învăluit in pisle moi de umbre.
Dar incă jumătate imi rămine 
din mine insumi spre jertfit luminii 
deți blestemul clipei vrea s-amine 
boltitei frunți logodna ei cu spinii.
Și astfel viețuiesc intre cuvinte 
ca printre svelte fiare carnivore 
simțindu-le suflarea lor fierbinte 
ți hotărirea lor să mă devore.
La urma urmei poate-acesta-i jocul 
pe care menestrelu-i dat să-l poarte : 
împăca vorba, apele și focul 
iar visul său nu-i pedepsit de moarte.

epopeică
cărți obositoare. Mă tem că o asemenea poezie 
iși îndepărtează sau pierde cititorii dar cred 
în talentul urieșesc al lui Ion Gheorghe. Apoi, 
perplexitatea unor critici întreține starea de 
beligetanță. Debutul poetului (în trepte, zicea 
Ion Gheorghe) a fost primit fără menajamen
te și comentat așijderea. S-a afirmat că ima
ginația poetului s-ar fi stins și vizionarismul 
său e aproape secătuit. Scripturile demonstrea
ză insă altceva ; că această reluare, decantînd 
materia, impresionează prin organicitatea deve
nirii ; că aceste compuneri ciclopice care au 
îngrijorat iși asigură o coerență originară, 
„prinzind" urmele spiritualității autohtone. 
Gestul său e recuperator : el citește altfel 
basme, legende, nume de locuri și persoane, 
pietre și imagini, monezi și — în același timp 
— experimentator. Ion Gheorghe construiește 
cuvinte inexistente, creează — obsedat de si
metrii — o limbă și o mitologie, află peste tot 
manifestarea dacică.
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In decorul sărac, redus la sugestivi
tate elementară, pe o scenă văduvită 
de respirația unui al treilea personaj 
— ambianța vie a Veneției — este mai 
mult decit dificil, atit pentru actori, 
cit și pentru spectatori, să umple șl 
să completeze mental ceea ce trebuie 
să perceapă, să deducă, să simtă...

Și totuși „Anonimul venețian" de
clanșează ginduri și sentimente in 
ambele versiuni scenice ale Teatrului 
Ciulești.

Ambele spectacole, frustrate din 
start de balansul psihologic al cadru
lui — între plutirea frumuseții su
biective și obiectivismul revenirii la 
concretul diurn —, handicapate aprio
ric de viziunea complexă, exprimată 
cinematografic în filmul lui Enrico 
Maria Salerno, trec de pragul preju
decăților, al crispării și captivează, 
atrag, creînd dispute, aducînd, de luni 
de zile, spectatori...

Evoluții de măiestrie pentru inter
pret, demonstrații distincte de Virtuo
zitate pentru regizorii Dinu Cernescu 
și Alexa Visarion...

Varianta Cernescu, caldă, impetuoa
să, comprimă spațiul scenic, sltuînd 
linia de orizont pe fundalul cernit al 
decorului, divizînd unitatea de acțiu
ne în mai multe nuclee de desfășura
te strict fizică, dirijînd atenția către 

Singurătate 
în public...
mișcarea interioară ■ personajelor in 
micul labirint al miletului prins la 
ananghie. Varianta Visarion. rece, 
critică, supradimensionează spațiul 
scenic cit și aria de extindere a sem
nificațiilor. prin mutarea orizontului 
în spatele sălii, pentru ca iluzia cutiei 
magice să dispară...

O versiune incandescentă. In cara 
Ileana Dunăreanu șl Florin Zamfi- 
rescu se consumă pină la epuiiare, 
suprapunindu-se personajelor. încăl
zind spectatorii prin dezlănțuirea tem
peramentelor lor dramatice...

O altă versiune, severă, dură in 
care Irina Mazanitis și Comei Dumi- 
traș iși permit să judece personajele, 
fiind conștient) de pragurile neputin
ței lor — se adresează direct publicu
lui, implicindu-1 în miezul acțiunii 
teatrale, făcîndu-1 părtaș, confident 
șt, în același timp, judecător, inclu- 
zîndu-1 spațial șt psihologic în ritmul 
scenei, fără să 1 se permită să se mai 
refugieze dincolo de peretele cortinei... 
Dacă Dinu Cernescu supraestimează 
elementul afectiv, adresindu-se dis
ponibilității emoționale a spectatoru
lui, Alexa Visarion folosește rolul 
constructiv al gindirii, impuntnd un 
stil precis, dur, dezbărat de orice sen
timentalism. Dacă în primul caz ac

torii suferă de patima identificării, în 
cel de-al doilea citatele au plasticita
tea concretă a discursului, gesturile 
aztorilor vrind să redea doar greuta
tea gestului uman. Tot ce provine 
din sentiment, se transformă nrin 
Irina Mazanitis și Cornel Dumitraș 
in grafia exterioară a gestului.

Ceea ce era dramă a individului 
devine aici imaginea multiplicării, la 
nesfîrșit. a retragerii umane in Co
chilii de singurătate prin ochii, mintea 
și sufletul spectatorilor... Singurătatea 
virtuozului de cursă lungă — care se 
stinge Iubind și cîntînd — se consu
mă, in viziunea Visarion — in public, 
asa cum însăși condiția devenirii lui 
impunea contactul cu publicul...

Muzica, introdusă cu timiditate in 
scenă de Cernescu, capătă aici vigoa
re șl semnificație, conturînd nu doar 
rfera de preocupări a personajului ; 
ea se instaurează ca unul din instru
mentele de lucru ale măiestriei regizo
rale. care determină și alcătuiesc o 
altă ipostază interpretativă...

Publicul s-ar putea să prefere căl
dura primei versiuni scenice. Avanta
jul acestei distanțări insolite in do
meniul. exclusiv, al sentimentelor, 
constă In refuzul creator al lui Alexa 
Visarion de a păstra, expune și ex
ploata sentimentalismul ca valoare 
estetică...

Dacă teatrul românesc ar „risca" 
mal des astfel de experimente in pa
ralel, la un nivel complex, în adevă
rata accepțiune a fenomenului de artă 
a spectacolului, scena românească nu 
ar avea decit de cîștigat... pentru că 
de dat... are de unde...

Nicoleta Gherghel

Visu
Numele Iui era predestinat lumii 

artelor. Carierii artistice. întilnirii cu 
împlinirea in viață a unui har. împli
nirii unui excepțional dar al naturii : 
acela de a fi unic, de a fi artist total. 
Visu. Gheorghe Visu. De la inceput 
Visu a jucat orice, și totul la fel de 
bine, cu o dezinvoltură și cu o torță 
cuceritoare fără egal. Băiat rău, — 
băiat bun. timid, frenetic sau înnebu
nit de implacabila soartă, cinic sau 
blind, «tingaci sau acaparator, violent 
sau tăcut, arlechin sau mare tragedian, 
tinăruluf actor soarta i-a hărăzit un 
talent-bombă. Căci el nu a părut 
niciodată a tatona, a căuta. El a mers 
la sigur. Drept la țintă. Cu un aplomb 
ce poate părea pentru unii că ține de 
inconștiență. El se aruncă precum un 
înotător de pe cea mai înaltă stîncă 
drept pe fundul mării unde vede, de 
foarte departe, perla sclipind in scoica 
deschisă de tăietura ca de laser a pri
virii sale pătrunzătoare. Visu nu șo
văie. Visu nu se îndoiește. Natura l-a 
înzestrat cu darul de „a ști“. Cum ? 
Nimic din ce este excepțional nu e 
ușor de explicat. Și nici nu e nevoie. 
Miracolul este miracol cu sau fără ex
plicații. De aceea nici nu am încercat 
să stau cu el de vorbă. Ce să-l intreb ? 
Ce să-mi răspundă ? Răspunsul pe 
care-1 căutam mi l-au dat filmele in 

rare l-am urmărit, spectacolele de tea
tru in care l-am văzut jucfnd.

Obrazul lui foarte alb cu tăieturi as
pre apare între draperiile de catifea 
ale scenei ca un contrast uluitor intre 
un decor baroc și masca simplă a ac
torului. Stăpînind o dicțiune perfectă 
și posedînd un glas care spune totul,

1

Desen de Gh. V. lonescu

Visu creează acea stare absolută de 
evadare din sală în scenă. între el și 
spectator nu mal este nici o piedică. 
Personajul creat de el te cutremură. 
Transfigurarea lui este atit de evidentă 
incit încărcătura emoțională trece asu
pra celui ce-1 urmărește în mod nemij
locit.

L-am urmărit de curind în ultima 
premieră a Teatrului Mic, „Doamna cu 
camelii" alături de alt miracol al sce
nei române pe numele ei Valeria Seciu. 
Timid și stîngaci, imobil șl mobil, ne
știutor și generos, neiertător și revol
tat, neputincios și nebun de dragoste, 
Armand Duval creat de Visu și-a cu
cerit acele drepturi de erou total, șter- 
gînd din mintea spectatorului eroul ce 
întruchipa prea frumosul tînăr de fa
milie bună, cuminte șl supus totuși or
dinii lumii din care făcea parte.

Nu cred că-i vine prea ușor lut 
Gheorghe Visu să poarte acest mare 
talent. Căci ca tot ceea ce depășește 
„normalul", e greu de purtat de tre- 
cătoarea și fragila ființă omenească. 
Copleșitor, harul te obligă în fața se
menilor tăi. Devenind renume, numele 
Gheorghe Visu înseamnă mult, foarte 
mult pentru scena românească si spec
tatorii ei. Fiind un mare artist. Visu 
nu-si mai aparține de mult sieși ci 
lumii do dincolo si dincoace de scenă.

Văzindu-1 la ultimul său spectacol 
sărind din loja de catifea, cu o grație 
de felină, în scena cd decoruri baroce, 
l-am văzut deodată sărind în neant ți 
pentru o clipă mi s-a oprit respirația : 
lat' cum. se into' în eternitate. Un 
simDlu gest, un simnlu salt găsit, aflat 
in chiar excepționalul dar aoarținînd 
visului. Adică lui Gheorghe Visu.

Ioana Diaconescu
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acum, după atiția ani de la sflrțitul 
războiului, iți dădea ți mai bine sea
ma că tocmai acțiunea independentă a 
întregii armate si a întreitului p' • ■•■r 

din clipa declanșării insurecției asigurase vic
toria acesteia, succesul răsturnării dictaturii an- 
tonesciene, al întoarcerii armelor împotriva 
nemților și al angajării operative și totale a țâ
rii în războiul antifascist. Acestei independențe 
de acțiune so datorase intrarea imediată in 
luptă a unităților noastre de pe granița de vest si 
linia Dictatului de la Viena. intr-o vastă ope
rațiune de oprire a Invaziei primului val al 
trupelor gerrnano-horthyste, de acoperire a sal
tului trupelor române peste munți și afluire a 
trupelor sovietice în Transilvania. Și tot ei. în
ceputul unei bune colaborări, închegate „din 
mers", cu noii aliațl, în lupta comună, răzbună
toare, împotriva Germaniei hitleriste. Ea cores
pundea intru totul interesului suprem al nației 
din acel moment, căci cine poate uita avintul 
și setea de dreptate cu care trupele române 
trecuseră granița odiosului Dictat, delirul sate
lor eliberate care le ieșeau, înainte cu piine și 
sare, cu steaguri tricolore și flori, în frunte cu 
bătrînl girboviți și preoți cu miinile pe crucile 
de la piept, care apucaseră și cealaltă Mare 
Unire din 1918, cu femei și copii vărsind lacrimi 
de dor și bucurie 7 !... „Dar și lucrul acesta a 
trebuit Bă-1 plătim cu prea mult sînge 1“ 1 se în
tunecaseră gîndurile și cîinele mirii nemulțumit 
pe veranda de afară... Se întoarse astfel iarăși 
în timp, de data asta la toamna eliberării de
pline a Transilvaniei...

De curînd participase, la invitația Comitetului 
veteranilor de război. Ia o memorlală călătorie 
„in circuit" prin țară, organizată de noua ar
mată. Cu el veniseră și alți vechi generali, — 
ca Grlgore Boteanu și Costin Ionașcu —, desigur 
pentru a restabili, cit de cît, atmosfera vechii 
lor camaraderii din timpul războiului antifascist. 
In cursul acestei luni călătorii se opriseră nu 
doar la unitățile militare din drumul lor, acum 
complet modernizate, nici numai in marile ora
șe, cu noile cartiere înmugurite și noile plat
forme industriale gata croite, ci șl Ia locurile 
celor mai cumplite bătălii date pentru elibera
rea Transilvaniei, cot la cot cu trupele sovietice 
sosite rapid din urmă. Șirul acestor locuri de 
popas și reculegere, în care ei își plecaseră ge
nunchii uscați și iși descoperiseră capetele osoa
se și complet albite, cinstind jertfa de sînge a 
miilor de soldați căzuți sub comanda lor, fusese 
destul de lungă, căci flecare general ținuse să 
revadă, cutremurat, locul luptei de care era le
gat pe vecie și numele său. Soarta bătăliei 
pentru Ardeal, după primele lupte de pe linia 
Dictatului de la Viena, și mai ales după legen
dara zdrobire a trupelor invadatoare germano- 
maghiare in defileul Mureșului, la Păuliș, se ho- 
tărîse în luptele de pe Mureșul mijlociu, de la 
Iernut, Cipău și Oarba, pentru Dealul Singeor- 
giului. Așa că, pe drumul de la Tirgu Mureș 
spre Turda și Cluj, opriseră autobuzul exact in 
dreptul acestui faimos deal, cît mai aproape de 
apă. Aici, generalii coboriseră toți din autobuz, 
cei mult prea îmbătriniți sprijiniți de tinerii lor 
însoțitori, și se aliniaseră tăcuți, lntr-un singur 
rînd, cu ochii in lacrimi înghețate de dealul de 
dincolo de riu, semeț ca un piept de munte. 
Dealul — pe care nemții, fortificindu-1, il trans
formaseră in pivotul apărării lor de la Mureș 
— arăta, desigur, și acum la fel : sub forma 
unui imens și înalt arc de cerc, cu deschiderea 
dinspre Mureș de peste cinci kilometri, cu 
flancurile teșite sprijinite pe malurile fiului, 
iar intre acestea, cu panta-i blestemată, scobi
tă rotund, ca o jumătate de găvan, ridicată 
drept inspre cer. De la apă, terenul urca in 
pantă ușoară aproape un kilometru, după care 
panta devenea dintr-odată dreaptă ca un pe
rete, plnă la înălțimea celor trei vestite cote — 
409, 495 și 463 — de pe care nemții dominaseră 
nu doar trecerile peste riu și această abruptă 
pantă, ci și toată valea și lunca Mureșului, cu 
șoseaua și calea ferată de dincoace de apă, tot 
frontul românesc de pe linia satelor de jos, pre
cum și pozițiile mal depărtate ale grupărilor 
din rezervă și ale artileriei. Acum, pe cea mai 
înaltă cotă, — cea din mijloc, 495 —; străjuia 
un obelisc de piatră, subțire și alb, asemenea 
unei uriașe raze de lumină ce țișnea din pă- 
mînt, întru eterna amintire a celor căzuți aici, 
în cumplita lor încleștare cu dealul și nemții... 
„O, mult prea mic I se înnegurase el, Prodan, cu 
ochii la obelisc... Pentru citi soldați au căzut pe 
dealul acesta, de-i lăcrimează și piatra de singe, 
pentru cîți au mușcat din el cu dinții incleștați 
și au rămas înțepeniți cu ghearele Înfipte in 
pămint și ochii la nemții de pe creastă, pentru 
cite trupuri sfirtecate au înghițit și dus la vale 
apele Mureșului, înroșite de sînge, pentru cîți 
au sfîrșit cu nemții de git în chiar pozițiile lor

aurel 
mihale

de pe creastă — obeliscul ar fi trebuit să fie 
de zece ori mai înalt, să se vadă de la zeci de 
kilometri, dacă s-ar putea din toată Transilvania. 
Tresărise, căci generalii ieșiseră din minutul 
acela de reculegere, ridicînd aproape toți in 
aceeași clipă palmele zbircite si îmbătrînite la 
tlmplele încărunțite, pentru salut...

Apoi totul se petrecuse pe neașteptate, intr-un 
gest spontan, căruia nici el nu-i rezistase... Mai 
intli Grigore Boteanu — care comandase aici 
cel mai falnic regiment, cel cu care plecase in 
1940 de pe granița de vest și la a cărui co
mandă se întorsese imediat după succesul in
surecției din August, cu gind să ajungă în 
fruntea aceleiași unități din nou pe linia vechi
lor borne de hotar de dincolo de Cărei — ieșise

din rind și o luase cu pasul Întins drept înspre 
apă... Apoi se desprinsese și generalul Costin 
Ionașcu — fostul comandant al diviziei care 
reușise in sfirșit. aproape spulberată, să ajun
gă pe creastă și să zmulgă dealul din miinile 
nemților — și o luase și el. parcă grăbit să 
nu rămină prea mult In urmă, in același pas la 
vale— Cind tâ Intre In lăstărișul de pe malul 
riului. insă, se opriseră amindol. întorși spre 
grupul generalilor, așteptindu-1 cu recunoștință 
și pe el. Gestul fusese nu al unei implorări ta
cite, ci al unei demne și îndatorate chemări la 
o tirzie intilnlre a lor. de la care, poate mai 
ales el, Prodan, nu putea să lipsească... Ii ajun
sese astfel din urmă și se pierduseră toți trei 
in lăstăriș. Dacă n-ar fi fost apa, care curgea 
acum liniștită șl limpede, potopită de soare, ar 
fi țlnut-o drept, pină pe celălalt mal, și-ar fi 
Încercat poate, cu slaba lor putere, să urce pe
retele abrupt al dealului pină la obeliscul de pe 
cea mai înaltă cotă. Ața, se opriseră ia margi
nea riului, unde, parca dinainte înțeleși, se lă
saseră Intr-un genunchi, cu capetele albite acum 
aplecate și pălăriile, atit de nepotrivite pentru 
ei. In mlini... Iși amintise, desigur, cum, după 
bătălie, Grigore Boteanu rămăsese cu o umbră 
de regiment, abia inchegind schemele a două 
batalioane din resturile celor patru, cu care 
începuse forțarea Mureșului ; și cum Costin 
Ionașcu raportase îndurerat, la sflrșitul acestei 
cumplite bătălii, cutremurătoarele pierderi ale

diviziei sale : peste 100 de ofițeri, 60 de subofi
țeri și 4 563 de soldați... Șl-n timp ce lui Gri
gore Boteanu, încremenit ca o piatră, ochii i se 
zbăteau nestăpîniți in lacrimi, generalul Ionaș
cu iși lăsase capul mare și rotund in palmă, 
șoptind... „Vă mal amintiți, domnule general, 
cum unii au îndrăznit să spună că soldațit 
noștri ezitaseră să ia dealul cu asalt ? ! Doamne, 
ce știau ei ce însemna atunci pentru noi Ardea
lul, că soldați! noștri ar fi ros dealul acesta cu 
dinții, pe dedesubt, numai să ajungă mai repede 
la granița noastră de vest ? !“

Oare, cum ar fi putut să uite ? I In cite 
nopți nu retrălse acest tulbure mo
ment al bătăliei de pe Mures, din sep
tembrie 1944 ! După ce in chiar noap

tea insurecției fusese chemat de la Focșani de 
noua conducere a armatei, la Secția de operații 
a Marelui stat major, el se ocupase tocmai de 
organizarea si desfășurarea bătăliei pentru eli
berarea Transilvaniei, succesul insurecției gata 
dezlănțuite fiind aproape asigurate de „Comite
tul militar" care o pregătise. Privirile lui. deci, 
se îndreptaseră dintru inceput direct spre gra
nița de vest și linia de demarcație a Dictatului 
de la Viena care tăiase Transilvania, pieziș, în 
două. După primele lupte de acoperire a gra
niței, — eroice și desperate, inegale, dar în
cununate de succes —. duse de unitățile de gră
niceri și eșaloanele subțiri ale batalioanelor de 
recruți din zonă, cu primele elemente germano- 
maghiare. ațițate de-o ură răzbunătoare, era de 
așteptat o rapidă ofensivă a grosului trupelor 
fasciste invadatoare pe toată linia frontului, 
imensă, de la Dunăre spre nord, pe toată gra
nița bănățeană, și apoi spre est, pină la munții 
Apuseni, iar de aici, pe la nord de Mureș, pină 
la Carpații Orientali. Și-n timp ce insurecția 
încă se desfășura, atit la București — cit și in 
toată țara, cea mai mare parte a armatei ro
mâne începuse deja afluirea dincolo de munți, 
in intlmpinarea cotropitorilor. Tocmai știind că 
armata era insă in mișcare spre aceste noi po
ziții din Ardeal, iar cea sovietică in curs de 
desfășurare in toată cimpla Munteniei și spre 
trecâtorile Carpaților, comandamentul germa- 
no-maghiar dezlănțuise o ofensivă turbată cu 
forțe mult superioare, intre care puternice uni
tăți blindate, atit dinspre vest, spre Timișoara, 
Arad și Valea Mureșului, cit și dinspre nord, de 
dincolo de Mureșul mijlociu, cu sarcina de a 
pune stăpinire in prima săptămină pe toate 
trecătorile Carpaților. iar în a doua, de a se re
vărsa puhoi, spectaculos spre București... O 
primă Idee a unora de la Marele stat major, 
îngrijorați de forța reală mult superioară a in
vadatorilor, fusese aceea a ocupării trecătorilor 
de către armata română și organizarea acesteia 
In apărare, în munți, pină la sosirea trupelor 
sovietice...... Nu ! sărise el, Prodan, aproape spe
riat De ce să-i lăsăm să ajungă la trecători ? 
De unde ideea asta, să ne retragem ca să-i 
putem aștepta mai „comod" 7 Nu ! Trebuie să 
contraatacăm imediat, de peste tot cu tot ce 
avem, așa cum am făcut în clipa insurecției, 
cind țara era plină de nemți !... Ce dacă sint in 
ofensivă și mai tari 7 Acum timpul decide I i 
vom contraataca din mers și-i vom arunca la 
ir-eput dincolo de Mureș I Și-abia apoi, vom 
vedea !“... Și-așa se și întîmplase I După ce 
spulberaseră slabele noastre element* de acope
rire a graniței, valurile invadatorilor germano- 
maghiari fuseseră oprite de primele unități ro
mânești sosite in zonă, — unele atacind intr-a
devăr din mers, ologite de marșul mai multor 
zile și nopți la rînd ; altele sărind de-a dreptul 
din trenurile ce le aduseseră fără oprire pină pe 
Timave —, iar apoi împinse, într-o și mai 
inegală și disperată înfruntare, dincolo de Mu
reș... Cam după 18 septembrie 1944, începuseră 
să apară și in zona frontului de aici primele 
unități sovietice, a căror nesfirșită scurgere prin 
trecătorile Carpaților, și dinspre est și dinspre

sud, ținuse cîteva săptămîni în șir. în timpul 
ăsta frontul se stabilizase : aici în Ardeal, pe 
Arieș, pe Mureș și pe Niraj, pe-o linie ce lega 
Munții Apuseni de Carpații Orientali, cu prin
cipalul pivot al apărării germane tocmai pe 
acest Deal al Sîngeorgiului. Și numai peste 
cîteva zile începuse marea bătălie pentru el, 
dezlănțuită acum de trupele româno-sovieticc, 
aflate la prima lor acțiune ofensivă comună 
pentru eliberarea întregului teritoriu al Româ
niei...

X n această a doua jumătate a lunii sep-

Itembrie, dec! aici pe Mureșul mijlociu 
avusese loc cea mai crincenă și sînge- 
roasă încleștare cu nemții din întreaga 
bătălie pentru Ardeal. Sus, pe panta și creasta 

Dealului Singeorgiu, în poziții fortificate si de-a 
dreptul inaccesibile, se instalaseră în apărare 
Divizia a 8-a de cavalerie S.S. motomecmizată 
germană si încă 5—6 batalioane maghiare, cu 
peste 40 de tancuri, precum și Însemnate uni
tăți de artilerie, care împreună vedeau si bă- 
teau ca-n palmă toată valea, apa șl vadul de 
jos ale Mureșului, precum și panta dreaptă ca 
un perete din față. Cu forțarea Mureșului in 
acest blestemat loc, cucerirea Dealului Singeor
giu și străpungerea apărării germane, despl- 
cind astfel frontul nemților în chiar mijlocul 
Ardealului, fusese Însărcinat Corpul motomeca- 
nizat român, care dispusese în prima linie de 
asalt unitățile Diviziei a 9-a infanterie, coman
dată de generalul Ionașcu ; iar acesta, ca prim 
detașament de asalt, regimentul comandat de 
Grigore Boteanu. Zile la rind, apa din vadul 
Mureșului clocotise sub bombardamentul nem
ților, înroșită de sînge românesc și ducînd la 
vale trupurile morților ca pe niște bușteni vn- 
niți din munți ; far panta dealului răscolită de 
obuze ca de-o turmă apocaliptică de rîmători 
de fier, și urcată doar pe coate șl pe genunchi, 
pe burtă și piept, înmuiată afund de alt șinge 
și plină de trupurile a sute și mii de morți, ca 
niște dovleci negri... Marele stat maior se sesi
zase singur de numărul mare al celor căzuți. 
precum și de faptul că atacul nu progresase 
dincolo de jumătatea pantei, și-atunci, el, Pro

dan, cercetase îngrijorat harta cu dispozitivul 
întregului front de pe Mureș și încă o dată ra
poartele unităților românești din zonă... Așa ii 
apăruse ca inadecvată concepția acestui atac 
frontal al reduitului inamic de pe Mureș !... 
Desigur că înțelesese intenția majoră a coman
damentului sovietic, de a prinde in capcana re
duitului transilvan mulțimea trupelor germa- 
no-maghiare înghesuite aici, printr-o luptă de 
fixare a lor pe Mureș... „Bine, bine ! admisese, 
loial... Dar de ce, se întrebase apoi, lucid, să 
încerci să împingi fundul sacului spre gură, cu 
prețul atitui sînge, cind ii poți lega mult mai 
ușor'gura la „Poarta Someșului" dincolo de 
Cluj, șl prinde astfel „în Sac", toată liota in
vadatorilor din Ardeal 7 I"...

Peste numai un ceas ieșea cu mașina 
din București, doar el, cu un ofițer 
aghiotant alături și cu un agent înar
mat lingă șofer. La miezul nopții tre

cuseră fulger prin Brașov, scăpat acum de ame
nințarea Iminentei năvăliri a nemților șl hor- 
tyștilor dinspre Intrindul Secuiesc, iar spre ziuă 
se afla deja pe linia frontului de pe Mureș, cu 
Grigore Boteanu șl Costin Ionașcu, sub bom
bardamentul neîntrerupt al nemților de pe Dea
lul Sîngeorgiului... Adică, exact in locul in care 
ei ingenunchiaseră și iși descoperiseră capetele 
albite, după mai bine de douăzeci de ani I...

dan 
rotaru

Invocație pentru Ovidiu
Să-nveți să cazi, fără să te lovești 
de colțul ceții care-n noi se-ntinde, 
copilul meu frumos ca in povești, 
lumină care nu se poate vinde.

Să știi ce gust au merele pe ram, 
căci repetindu-l, gura li-l trădează.
Și-ntr-un tirziu, să poți privi senin 
cum viața mea pe umeri ți se-așeazâ.

Protocol
Uite, apune soarele dincolo 
de viața mea, pe care-o locuiești !
E ora cind Ovidiu repară visele 
și unge mecanismele cerești.

Nu știu ce simț mi se deschide 
spre-a primi muntele, seară de seară, 
dar voi repeta acest protocol, 
fără să mi se ceară.

Madrigal de toamnă
Laurei

Auzi cum vine toamna, mai blinda ca oricind, 
purtind în orice frunză un tren de poezie I
Eu te adun în palme, cum te adun în gind, 
închipuindu-ți mersul din vis și gingășie,

Te-ascunde iarăși ploaia de ochii trecători ; 
spre-o nouă virstă iarăși un anotimp

te poartă. 
Grădinile din lume te mingiie cu flori, 
cu florile, in toamnă, avem aceeași soartă.

Trec păsări pe deasupra, pierzind din aripi 
ploi. 

E liniștea in lume și-n anotimp stăpină.
Doar vintul poate trece, ca gindul, printre noi, 
cind ne-ndreptăm spre toamnă

ținindu-ne de mină.

Ca in povești frumoase, departe cad ninsori. 
Deschide larg fereastra, să intre toamna-n

casă I 
La țărmul tău, o dată, ea de atitea ori, 
să lumineze marea, in seri tirzii, mai lasă I

Cimpie
Cine mă ară cu privirea, 
gindind o recoltă bogată, 
de parcă aș fi o cimpie 
nicicind nearată ?

Cine mă doare in somn, 
cine-mi străbate, 
plătindu-mi-l, 
gindul curat ?

Pe hărțile lumii 
se poate construi 
orașul uitat.

Joc de dragoste
Să drămuim destinul de-a ne-ndol de noi 
și să-i schimbăm decizia groparului, ce știe 
din trupul nostru-a face un repetat altoi 
pe care-l surpă, tandru, mereu, in veșnicie I

Și suferind de boala luminii din cuvint, 
să ne dăm foc la ușa poemelor nescrise 
in așteptarea clipei cind bobul din pămint 
va exploda-n recolte de visuri sau de vise I

XJrmate din pag. 1

întregește pe nesimțite, parcurgînd filele aces
tui volum de epistole, virgiliu Florea aduce tot 
timpul completări bine venite din alte scrisori 
snU manuscrise, în special din autobiografia lui 
Gaster. Afecțiunea savantului este evidentă și 
un splendid cuvint ne redă parcă sintetic În
tregul interes, plin de căldură, al specialistu
lui ajuns dincolo de Canalul Mînecii, atunci 
cind îl anunță pe Cartojan, la 13 februarie 1936, 
că un important lot de manuscrise românești 
a plecat din casa lui pentru a poposi In Biblio
teca Academiei Române de la București : „Nu 
pot să tăgăduiesc că m-am despărțit foarte greu 
de această comoară, știu insă că ea va fi bine 
venită In țară șl că mai ales Dta șt studenții 
care lucrează cu Dta se vor folosi, din belșug, 
de acest material atit de bogat, mai ales în 
literatură populară. Sărăcia mea acum devine 
bogăția țării".

Corespondența cu Nicolae Cartojan Începe în 
1910 șl se continuă pină la dispariția savantului. 
Prilejul înnodării ei il oferă studiul, devenit apoi 
clasic, al lui Cartojan despre Alexandria in li
teratura românească ; cei doi specialiști vor 
continua să-și transmită informații, să se co
recteze reciproc, cu amabilitate, să-și împărtă
șească concluziile unor cercetări stăruitoare 
despre cărțile populare. Cititorul vede cum se 
perindă dintr-o cameră de lucru într-alta Ale-

Revelații epistolare
xandru cel Mare și Sibilele sau Skinder și Ero- 
tocritul. Schimbul de idei se extinde și de la 
statul cerut colegului mai tlnăr pentru o ediție 
în pregătire Anton Pann. Gaster trece la amin
tiri și se destăinuie prietenește lui Cartojan. El 
nu evocă personaje cu nume intrate repede in 
uitare, ci vorbește de Creangă. Caragiale, de 
Hașdeu, cu ieșirile lui neprevăzute, de Eminescu. 
Amintirile despre Eminescu sint de excepție : 
„Eu i-am făcut cunoștință la nna din seratele 
literare de la Titu Maiorescu, unde se citeau 
poeziile lui, adică cele nepublicate încă, și așa 
nc-ani împrietenit. Și după aceea veneam ade
sea Ia dinsul acasă, ei ședea intr-un hotel sau 
han, peste drum de Grădina Episcopiei, unde 
este acum Ateneul Român". Poetul citea slova 
veche a manuscriselor românești, dar prefera 
să-l asculte pe Gaster : „El care stătea, întot
deauna, ca și cum ar fi visind și ar urma, cu 
ochii, ginduri indepărtate și vorbind alene, cum 
îi era obiceiul, imi spunea „Hai să vedem ce 
scrie I"... Cind ii plăcea vreo frază, imi spunea 
„la mal citește o dată, că tare imi place ~ sau 
„Știi că zice bine !" și, din cind in cind, lua 
cite o fițuică de pe masă și copia sau a frază 
sau un cuvint care ii plăcea mai mult. Nu mă 

îndoiesc, că pe urmă, aș fi putut ușor să Ie 
găsesc in poeziile sau scrierile lui". Prezența 
vechiului scris românesc In opera marelui poet 
este surprinsă cu perspicacitate de specialist si 
mărturisirea vine să completeze imaginea noas
tră despre poetul care a dat noi valențe creației 
orale, dar in egală măsură și scrisului vechi 
românesc. Virgiliu Florea reface, de altfel, 
itinerariul manuscriselor care de la poet au 
trecut la Gaster și prin Titu Maiorescu in fon
dul de la Biblioteca Academiei.

Amintirile despre Eminescu sint mai nume
roase în autobiografia lui Gaster, Things that 
were, text care, cu siguranță, cuprinde multe 
lucruri noi despre viața culturală din România 
de la sfirșitul secolului trecut. Am devenit 
foarte intim cu Eminescu și l-am vizitat adesea. 
EI a fost, pentru un timp, redactor al ziarului 
conservator „Timpul" și imi amintesc încăperea 
care ii fusese dată lingă grajdurile, ale lui Brân- 
coveanu cred, undeva in strada numită acum 
Calea Victoriei. Acolo stătea după-amiezile, in 
îngrozitoarea arșiță a zilelor de vara, cind toată 
lumea era plecată, așteptind să i se aducă co
recturile. Imi adne aminte că intr-o zi — cred 
că eram acolo cu Slavici —, cind a fost adus 

un număr al ziarului, iar povestea era una 
luată din Anton Pann".

Savantul, care a pătruns în intimitatea poetului 
și i-a înțeles gîndurile, era in măsură să dez
văluie și alte aspecte din scrierile lui Emi
nescu. Astfel, Gaster precizează că Luceafărul 
are drept punct de plecare „o legendă a stelei" 
românești : „eu i-am arătat-o, iar el a fost atit 
de impresionat de ea incit a spus : „Oh, ce 
fiumos lucru" și a prelucrat-o. De atunci in- 
vățații s-au străduit să-i găsească izvorul și au 
înșirat lot felnl de povești pentru a explica de 
unde a luat Eminescu acea frumoasă idee. 
Intr-una din conferințele sale, Iorga le-a servit 
un duș rece și a arătat că eu deja indicasem 
sursa acesteia in cartea mea. Totuși, ei nu s-au 
dat bătuți™". Intr-adevăr, clișeele care se in
stalează in mințile oamenilor ies cu greutate 
din circulație. In orice caz, mărturia lui Gaster 
este extrem de prețioasă pentru a reface atit 
atașamentul poetului față de tradiția noastră 
artistică, cît șl sensul propriului său tradițio
nalism, care a însemnat o adîncă înțelegere a 
realizărilor din trecut și voința de a contribui 
la dezvoltarea unei civilizații originale ce nu 
avea nevoie să imite pe alții. Dovone do Mo«-on Avromercu

teatru
Cameliile 

de altădată
„Arta e divină : creează sau reîn

vie !“. Lansată do Alexandre Dumas- 
fiul în 1852 (odată CU publicarea piesei 
La Dame aux Camelias după romanul 
omonim de Vogă nepieritoare scris in 
anul de grație 1848), această butadă 
este repusă astăzi în circulație de tru
pa unul teatru care și-a propus în mod 
programatic să se dedice valorilor dra
maturgiei secolului XX, dar nu-și re
fuză incursiuni și în timpuri mai înde
părtate cu scopul declarat de a reactu
aliza eterne adevăruri. Plecind de la 
un precept (orice mit ascunde o con
fesiune existențială) universal valabil, 
dar care datează din chiar perioada 
investigată, cu minuție de analist și 
har de orfevrier, Cătălina Buzoianu a 
întreprins o serioasă muncă de arheo
log soldată cu un original scenariu lu
crat în maniera decantării și redimen- 
sionării faptului brut, extrem de mo
dern ca factură, deși conceput în pa
rametrii tardivului romantism al mo
mentului (răscruce a revoluțiilor nu 
numai sociale, ci și estetice). Propu- 
nindu-și inițial să explice un succes 
mereu reeditat, autoarea-regizoare a 
ajuns in cele din urmă la o 
sensibilă radiografie ce redă cu mi
nimum ds mijloace atmosfera și clima
tul unei societăți, a unei mentalități 
tarată de odioasă ipocrizie și deșartă 
vanitate, reconfirmînd indirect virtu

țile ieșite din comun ale operei ca 
atare. Studiind documentele unei în
tregi epoci, dar mai ales citind critic 
textele (chiar și prefața plină de para
doxuri și sofisme) a elaborat fără nici 
un element străin un solid eșafodaj. 
Detaliind amănunte biografice (ascen
siunea micuței de origine modestă Al- 
phonsine Plessis, devenită curtezana 
Marie Duplessis și apoi imortalizată 
ca Marguerite Gautier), redistribuind 
cugetări adiacente diferitelor persona
lități convocate la acea licitație de 
după moarte (mercantilă profanare, 
simbolică deshumare). A avansat doar 
identificarea eroului Armand Duval cu 
tinărul scriitor, iar actorilor le-a atri
buit și rolul de purtători de cuvint, 
de lucizi raissoneuri. A dat formă dra
matică polemicii așa cum proceda și 
jurnalistul pamfletar Dumas considerat 
de unii contemporani „model de gin- 
dire artistică și cetățenească", „condu
cător spiritual", „conștiință a secolu
lui". Crlstalizind semnificații multiple, 
sintetizînd ingenios, fragmente din lu
crarea originală sint prezentate ase
meni unor tranches de vie (stil frust 
la care ținea mult dramaturgul refor
mator). Totul convergind spre o idee 
moralizatoare conformă cu idealul de 
sorginte diderotiană a teatrului util 
care ilustrează o teză, militează pentru 
un crez, susține o cauză. Intr-o spec

taculoasă antiteză necesară s-a tins 
spre hugollana armonie a contrariilor 
profitfndu-se la maximum dz legea co
respondențelor și complementarităților 
dar mal ales de suprapunerea pla
nului realității cu cel al ficțiunii, 
desacralizind și resacralizînd iar, poe- 
tizind prozaismul și persiflînd me
lodramaticul. Această dublă focalizare 
emoțională în două registre contrarii, 
alternanță aproape simultană, amestec 
de suav șl grotesc, de iluzie șl adevăr 
a jalonat și performanța celor doi pro
tagoniști, Valeria Seciu și Gheorghe 
Visu. Ea, purtind pe chip nostalgia 
purității pierdute și-n suflet sentimen
tul tragic al maculării iremediabile, 
exercită cu farmecu-i inconfundabil 
fascinația maladivă a eroinei, dar și 
perorează cu pătimașă convingere des
pre condiția artei. El, afișînd inocentă 
compasiune pentru strălucitoarea vic
timă a viciului, impresionează cind re
fuză să înțeleagă compromisul inevita
bil, cind își manifestă disprețul pentru 
presupusa trădare și apoi respectul 
pentru sacrificiul sublim din dragoste, 
cind stigmatizează falsa virtute, infa
tuata lipsă de scrupul, nimicnicia su
fletească, absența omeniei. Detașarea 
impusă continuu ajunge uneori pînă la 
fină parodie, însă căldura uma
nă atinge șl culmile vibrației lirice, 
sentimentale. Simultaneitatea acțiunii 
desfășurată în dublă direcție sincronic- 
diacronic, ubicuitatea conflictului deo
potrivă intuit în drama respectivă, dar 
șl în marasmul social, suscită un acut 
interes, spectatorul fiind invitat să re
trăiască povestea unei nefericite iubiri, 
dar și să reflecteze. Implicîndu-se ast
fel în generosul act de cultură al echi
pei Teatrului Mic.

Irina Coroiu

muzică

Columna modali de Theodor Grigo- 
riu, ciclu de lucrări pentru pian orga
nizate binar (in genul formei preludiu 
— fugă), se anunță a fl unul dintre 
pilonii literaturii pianistice contempo
rane. Spun ..se anunță a fi" pentru 
câ, din titlul piesei se poate vedea 
limpede, muzica are o structură mo
dulară permițindu-i. In genul Coloa
nei de la Tirgu-Jiu de Brâncuși. o 
prelungire nelimitată. Pentru a deli
mita originalitatea lucrării, să plecăm 
mal Inti. de la datele neutre ale 
partiturii. Ia!? mai intli titlurile pie
selor constituente : Caietul I cuprinde 
Cantus planus (comentat) și Polifonia 
(I) din clopote. Sentimente (I) și Poli
fonia (II). Imposslbile continuo și In- 
venzione col eterofonia (I) 1 Caietul al 
II-lea cuprinde Intonazioni Pian e For
te șl Polifonia (III) — Pasacaglia del 
silenzio, Gloco antlfonico și Etero
fonia. Meloepica marina quasi una 
fantasia și Polifonia (IV) bucolica. 
Lectura titlurilor arată organizarea 
binară în sensul alăturării, la nivel 
de „cuplu", a unei muzici relativ li
bere cu o altă muzică construită pe 
baze eminamente polifonice. Nicioda
tă, această ordine nu e inversată ;

,,Columna 
modală44

recunoaștem aici clar modelul ba
rbian. Tot de acolo este parțial pre
luată preocuparea pentru ilustrarea a 
mereu altul aspect al unei aceleiași 
idei. Astfel, deși polifonia e aici atot- 
dominatoare, ea suportă diverse ipos
taze, frecvent (auto) contradictorii.. 
Despre polifonie, autorul afirmă că o 
consideră o „tehnologie" componisti
că : ea se aplică oricărui material 
muzical fructificîndu-i latentele, cu 
mențiunea esențială insă că acest 
travaliu îmbogățește sonor si expre
siv materialul-sursă. Preluînd terme
nul. ar fi aceasta o „tehnologie indus
trială" în sensul că, din materii pri
me comune, prin „Înnobilare", se pot 
obține produse care, la limită. pot 
să nu evoce deloc materia primară. 
In Polifonia (I) din clopote e clar că 
asistăm la un asemenea proces la 
fel cum insistenta asupra sugestiilor 
școlilor neerlandeze șl venețiană de
plasează Interesul. expresia piesei 
spre stereofonie in detrimentul (s-ar 
putea spune) al polifoniei. Acest 
efect, de deosebit rafinament compo
nistic in privința realizării într-o par
titură de pian, domină orice tip de 

scriitură muzicală la fel cum hetero- 
fonia poate (aici efectiv) „deturna" 
atenția de la ceea ce se expune melo
dic spre modalitatea (originală aici) de 
expunere. „Investigație in etosul muzi
cii românești" își subintitulează autorul 
lucrarea. Bineînțeles, preluind repere 
ale muzicii noastre populare și culte, 
se poate detecta o intenționalitate 
coerent dirijată și. foarte important, 
perceptibilă in sală. Interesul mi se 
pare a fi insă sporit intr-o direcție 
prospectivă. Insist aici asupra concep
tului de formă fntroducind o lămuri
toare paranteză : se vorbește catego
ric de forma de sonată cu nuanțe 
monovalente. Cred insă că această 
unilateralitate trebuie nuanțată ast
fel : trebuie vorbit de diverse iipuri 
de forme de sonată in funcție (le re
lațiile intratematice și intersegmen
tale. Forma e mai mult decât un ca
dru ; ea cuprinde și modalitatea de 
„umplere" a acestui cadru, unde se 
pot face opțiuni plecind de la maxi
ma claritate (forma e deci pretext 
pentru expunerea unor idei melodice) 
pină la travaliul subtil asupra mate
rialului sonor, care aruncă „îndoieli" 
asupra însăși structurii acestei con
venții arhitectonice. La fel și în Co
lumna modală ; ar fi simplist de 
vorbit aici de o formă binară diho
tomică. Binaritatea aparține aspec
tului structural ; semnatic. expresiv 
privit însă, forma se revendică com
plex de la un mod de gîndire elastic, 
punînd sub semnul întrebării (autore- 
ferențialitate), înseși datele de pornire.

Viorel Crețu
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„PROZEI SCURTE- ROMÂNEȘTI

VASELE
VOICULESCU

II. Omul și celelalte viețuitoare 
□le pămintului (7)

Desen de
Dragoș Morarescu

nariul" vieții pastorale. S 
a demersului epic face i 
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„Rămînea acum 
ca duhul și tăria 
taurului să fie tre
cute aievea intr-un 
buhai adevărat". 
Convins deci de 
eficacitatea jocuiui 
ritualic menit a 
capta duhul și 
puterea miticului 
„arhitaur", Căciu
lă-mpletită, mare
le vrăjitor, trece 
de indată la fap
te. Cel de al doi
lea episod fan
tastic al povesti
rii, in relativa lui 
autonomie narati
vă, își asumă cu 
aceeași nedesmin- 
țită naturalețe pro
fuziunea datelor 
inscrise in „sce- 

antitatea baladescă 
ipac*, cu starea de

lucruri reală, neclintită și necruțătoare în obiec
tivitatea ei fenomenală. Dramatismul himeric 
căruia îi cade victimă marele vrăjitor izvorăș
te din acest impact esențial antinomic, pe care 
eroul se încăpăținează a nu-1 accepta. în com
parație cu situația din povestirea în mijlocul 
lupilor, imposibilitatea de a se stabili comuni
carea adevărată între om și celelalte viețuitoa
re ale pămintului are drept cauză împrejura
rea că, din necesități strict programatice, cel 
dintîi, omul, simulează, prin provocări magice, 
deliberat, modul de existență ancestral-mitic. 
Cu alte cuvinte, eul arhetipal, in cazul lui 
Căciulă-mpletilă, nu mai prezintă o structură 
caracteristică prin ingenuitatea ei primordială, 
precum in cazul Luparului. Intenționind a face 
figura vrăjitorului la profesie într-un context 
in care amintirea mitic-arhetipală a vieții 
păstorești este adusă în actualitate prin recurs 
la artificiul magic, eroul se lovește de „mu
țenia" celui mai voinic dintre tauri, ales spre 
a înfrunta simulacrul ursului („îndată, la su- 
grumătura de jos a văii, unde măsura abia 
cîțiva pași lărgime, moșul înfipse la iuțeală un 
par, pe care înfășurase mai dinainte blana de 
urs, cu coiful căpățînei în vîrful țepei și labele 
lăbărțate pe două crăcane întinse amenințător 
spre pilcul vitelor încremenite"). Oricît de is
cusit vrăjitor este, Căciulă-mpletită se înșeală 
în așteptările sale, căci arma sa secretă in 
ordine magică, spre deosebire de Lupar, nu o 
constituie gesturile de persuasiune afectivă, 
capabile a institui modul de comunicare gene- 
zică dintre regnul uman și cel animal. în ultimă 
instanță, bătrînul vrăjitor se arată a fi un im
postor de o speță aparte, de vreme ce decurge 
la o asemenea înșelătorie. Iată de ce, chiar și 
în situația limită în care se află, ca apărător 
al celor șapte vaci („Ca să treacă jos, la adă
post, la mîncare, ele trebuiau să înfrunte 
ursul care le zăgăzuia drumul spre tîrlă"), 
taurul nu dă curs „programului" magic pus la 
cale de Căciulă-mpletită. în acest punct, su
gestia fantastică rezidă în ideea că taurul „în
țelege" șiretlicul și, că drept urmare, refuză 
sistematic jocul ce i se propune. Așa se face 
că încercările disperate ale bătrînului de a-1 
determina să se „lupte" cu simulacrul ursului 
rămîn fără rezultat, în ciuda situațiilor, așa 
zicind, dilematice, în care se află : „Unchiașul 
aleargă la alte șiretlicuri, jos, în gura văii, în
cepură să răsune mugete provocatoare. Vraciul 

..'ținea1 intre genunchi o putinică astupată cu o 
(piele - taCinsa peste gură, in care sta înfipt un 
«moț de-ooadăde caL Cînd omul trecea dege
tele unse-peste smocul lunecos, putinică scotea 
muget tinguios de vițel flămind sau răget 
bătăios de buhai, după cum o mînuia mina 
meșteră. Vacile, ciulite, se sculară. Taurul 
înainta puțin, întinse grumazul, ascultă cu ochii 
la momiia neclintită și se întoarse pe loc. 
Pricepuse amăgeala. Nu se prindea de el glu
ma". Sau : „Acesta — taurul, n.n. — nu 
primea provocarea. Sta ca un trunchi mort. 
Buhaiul scoase - iar răcnetul de luptă, își spori 
furiile răcăind pietre, își zburli coama, clătină 
coarnele, își zvîrli pe spate coada mînioasă. 
Momîia rămînea, înainte, țeapănă. Așa de 
cîteva ori. Taurul, nebunit, se întoarse la vacile 
lui și se puse de-acurmezișul lor, de veghe. 
Nltpic nu-1 mai clinti. Sta numai gata să apere 
soațele de sub paza lui. Să vie vrăjmașul 
la el".

Departe de a se resemna, bătrînul Căciu- 
lă-mpletită recurge la ultima soluție ce-i mai 
sta la îndemînă, dar care, dată fiind dubla ei 
eficacitate, biologică și magică, trebuie neapărat 
ră dea rezultate. „Buhaiul însetat și răgușit 
de-atîta zbieret trebuia, după socoteala vrăjito
rului, să bea apa vrăjită, care să-i deștepte 
vitejia, să-i spulbere prudența și să-1 hotărască 
la ataq. Dacă se năpustea peste momîie și o 
dărîma călcînd-o în picioare, taurul nu avea 
să mai dea niciodată îndărăt, ori de cite ori 
ursul adevărat îi va ieși în cale. Se va nă
pusti în el fără teamă. E legea neclintită a 
vrăjii". Dezamăgirea bătrînului. de data aceas
ta. este însă cumplită. Statutul lui de mare 
vrăjitor este pur și simplu sfidat de neînțele
gătorul taur, care, prin reacția lui, pare că ia 
totul in derîdere, manifestind, totodată, un 
mare dezgust „Taurul înaintă cu pași cumpă
tați pînă lingă vas. 11 cercetă bănuitor, îl puf ui 
zgomotos, apoi povîrni gîtul vînjos, ca și cum 
ar bea, și cu colțul unui corn îl zvîrli dintr-o 
smucitură, de stînci. Doagele, puzderii, zbura
ră ca niște fulgi în toate părțile, șl zeama 
ploua din văzduh în picături mari peste pie
trele arse, unde se zvîntâ într-o clipă. Rămase 
numai mirosul greu, ațîțător. Și taurul în
dărătnic se mai și încruntă la vraci".

Cel de al treilea și ultimul moment narativ 
al povestirii împinge demonstrația pe care, pa
radoxal, am numi-o demitizant fantastică, în 
zona paroxistică. în totul, avem de-a face cu 
o insolită tentativă de denunțare a ideii de 
fantastic bazată pe convenția acceptată a jocu
lui magic. Punctul de vedere al autorului, în 
subtext, este acela că între trăirea plenară a 
magicului, adică exclusiv din unghiul eului ■ 
subconștient arhetipal (precum in Pescarul 
Amin, Lostrița sau In mijlocul lupilor), și pro
vocarea acestuia prin practici vrăjitorești con
știentizate se întinde prăpastia _ inautenticului 
în ordine existențială, implicit, în ordine fan
tastică. Ceea ce întreprinde ultimul Berevoi 
în decursul celor două mcrmente narative an
terioare nu exprimă, în acest sens, un unic și 
de aceea autentic mod de viață, ci o pe cit 
de spectaculoasă tot pe atit de searbădă „lite
raturizare" a miticului. Acesta fiind adevărul, 
evident că stăruința eroului în interogația față 
de sine („Greșise ceva ?“, „Sărise o datină ?“, 
„Călcase vreo rînduială ?“, „Se abătuse de la 
vreo îndatorire ?“), este superfluă. Nu rigoarea 
lui profesională este în suferință, ci faptul 
că această însușire, în chip ciudat, îi interzice 
accesul la darul vrăjitoresc al înaintașilor, care, 
avînd în vedere contextul vieții primordial 
pastorale căreia îi aparțineau, e de presupus, 
nu făceau nici o deosebire între știința și prac
tica lor șamanică. Logic, criza de identitate 
autentic vrăjitorească a lui Căciulă-mpletită 
atrage după sine decizia actelor demențiale. In 
nebuneasca lui disperare, eroul nu ezita a-și 
pune drept zălog propria-i ființă : „Se trezi. 
Acum știa. Taurul magic vrea bărbăție adevă
rată, potrivnic viu, nu o sperietoare". Și dacă 
în primă instanță, se mai agață de trucul cu 
ursul simulacru îmbrăcind blana fiarei, după 
aceea, in paroxistica Iui disperare, bătrînul 
joacă totul pe cartea confruntării nemijlocite : 
,.Nu cu fum, nici cu glas... ci cu mintea, în
fiptă de-a dreptul între coarnele buhaiului, fără 
mijlocitor între ei". Este ultima și fatala 
eroare a Iui Căciulă-mpletită ; în loc să răs
pundă solicitărilor sale vrăjitorești, taurul îl 
spulberă de pe fața pămintului. Sfîrșitul gro- 
tesc-tragic al eroului nu face decit să expli- 
citeze tema demitizant fantastică a poves
tirii.

Nicolae Ciobanii

l 0 istorie în imagini I 
a literaturii române
contemporane —=

De la Focsani, poetul Liviu loan Stoiciu spera că 
„memoria va reveni*

Romulus Cojocaru, autor al unui roman despre 
„Ristea împărat*
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un Cuvint inainte sensibil și delicat al poetului 
Florin Mugur pe care il transcrie.-'. : „Cade o 
lacrimă pe celălalt talger al balanței — și ba
lanța se dezechilibrează... Pe un talger stau 
stingăciile, semnele uneori emoționante ale 
căutărilor care marchează inceputul, cite-un 
vers care-și inalță aripile prea sus sau și le 
coboară îndărătnic incercind să zboare prin 
materia dură a pămintului. Pe celălalt talger, 
o lacrimă — Și balanța se dezechilibrează, și 
balanța dobindește un alt echilibru, al visului.

Versurile poetului-muncitor Nicolae Sinești 
sint expresia unei inalte și nobile aspirații 
spre poezie. Dragostea se dorește cintec — și 
uneori devine cintec. Dragostea de patrie, dra
gostea pentru semeni, dragostea pentru „înalta 
Doamnă" căreia poetul, intors din bătălii, ii 
inchină ofrandele, pentru Poezie, insuflețește 
pagina, o iluminează și-i dă putere. Două căi 
se intilnesc sub semnul major al dragostei : 
una duce spre o poezie de meditație, neliniștită 
și interogativă (cele mai bune poeme din 
volum mi se par cele ale întrebărilor cu un 
răspuns aminat) ; cealaltă cale este cea a afir
mării decise, cu un accent retoric, a marilor 
adevăruri ale zilei de azi. Poate că, in cele
din urmă, poetul va alege intre cele două căi, 
poate că le va părăsi pe amindouă pentru a

REMEMORĂRI

Poveste

opri- 
unor

semn

ntr-o dimineață strălucitoare și irea- 
Ilă, la marginea deșertului Gobi, aș

teptam lingă cămilele ingenunchiate 
răsăritul soarelui.

Aerul era rece, ca o mătase moale și răco
roasa. nisipul susura stins mișcat de un vînt 
nevăzut și nu departe de locul in care ne 
răm se înălțau firave și zvelte tufinele 
ciulini cu ciuf violaceu.

Prietenul meu. poetul D.G.. mi-a făcut 
îndemnîndv.-mă să privesc cu atenție.

Mii de diamante strălucitoare — rouă nopții 
prelinsă din cer — sclipeau in virful subțire al 
țepilor transparenți.

Și în vreme ce soarele se înălța cuprinzind 
tot orizontul cu sfera lui incandescentă, orbin- 
du-ne deodată, poetul născut la marginea de
șertului mi-a povestit o splendidă alegorie.

Sinești
țj • o a'r-eîa. a sintezelor po- b'.’e. Oricum, 
l z litri poetului se petreci s-b •»?..• fastă. 
Iu' druși il pe- care pășește astăzi ii no daca, 
Speră.-î, spre înălțimile visate."

Din păcate* altceva nu mai putem cita tfni 
acest volum de debut, „stingăciile" compromi- 
țired cind nu te aștepți „sinceritatea" lirică...

In fapt poetul e contaminat de o anume 
rezbiozitate impusă de „moda poetică" a dece
niului al șaptelea, verbiozitate care-l oripila 

acea vreme pe A. E. Baconsky deloc incintat 
ii-, poezia generației ’60 cum vor să ne facă 
astăzi unii să credem.

Cel de-al doilea volum, in manuscris, al lui 
Nicolae Sinești, Lacrima cariatidei citit in in- 
tregime intr-una din ședințele Cenaclului nos- li 
tru (cu care ocazie am și primit un bilețel din I 
sală in care titlul volumului era scris La crima I 
cariatidei), este prefațat de Nichita Stănescu 
printr-o Zicere despre un poet : „La a doua 
lui carte Nicolae Sinești marchează o curbă in 
sus a sensibilității lui poetice, sensibilitate 
tipică a bărbatului care trece cu un pas prin 
pragul maturității celor 40 de ani. El este in 
același timp și un seismograf al cintecelor 
necintate și al sentimentelor trăite și nescrise 
încă. Vom observa avintul romantic cu mult 
mai cenzurat in patosul său și observarea mai 
echilibrată a propriei lumi schimbate in meta
fora calmă văduvită de ridicolul expansiv al 
adolescenței.

Lacrima cariatidei, așa cum se intitulează 
cartea poetului Sinești, e nu numai o etapă 
nouă in scriitura sensibilă a acestuia, dar și o 
răscruce de vinturi — de crivățe, de simunuri 
și de alizee al căror nod de întretăiere e con
știința estetică din ce în ce mai deschisă spre 
real și mai înscrisă spre vis. Sint convins că 
lucrarea va fi citită cu interesul pe care-l me- I 
rită și consemnată în intimitatea gindurilor 
fiecăruia ca flacăra unei luminări înălțată spre I 
cetina colindată a unui brad frumos."

Sînt - destule poeme in acest manuscris care 
ne conving că Nicolae Sinești este un adevărat 
poet, bineînțeles cele nebintuite de metaforită 
in primul rind, cele simple, simple, simple... 
„De-a visele — / Se luminează De ziuă... / Iar 
stelele / Pe partea dinspre tine / Se aprind. / 
Ochii desenează pe cer / Un soare cit mai 
aproape. / O moară de vint / Se rotește. / Că g 
oamenii / Nu mor de moarte bună !“ (Moara 
de vint) ; „De la o vreme ochiul lumii plouă / 
Se sprijină lumina pe o stîncă / Dar moartea 
mea-i atita de adîncă / Nu pot din ea să vă 
mai dau și vouă. 11 Pe buze veșnic am o di
mineață / Iar rouă ei sint anii ce i-am strins. / 
Poemele ce s-au pornit pe plins / Dau vieții 
mele parcă altă viață." (Poem, poemelor). Cu 
mai mult simț critic Nicolae Sinești își poate 
alcătui, din numeroasele poeme scrise pină 
acum, o carte reprezentativă, lapidară și ade
vărată, „neornată" de locurile comune ale poe- ] 
ziei ocazionale pe care o practică adeseori 1 
neinspirat.

Cezar Ivănescu
N.R. Manuscrisele trimise pentru această ru

brică nu se inapoiază. Manuscrisele nedactilo- 
grafiate nu se citesc.

din Gobi
„Dacă vrei să bucuri inima mamei tale. / dacă 

vrei să-ți arăți recunoștința pentru nopțile ei 
nedormite, / dacă vrei să faci ceva pentru cea 
care te-a adus pe lume. / dacă inima ta te în
deamnă și iubește, / nu trebuie să-i dai mamei 
nici bani, nici aur, nici vorbe frumoase. / 
Ieși dimineața în zori, / pe cimpul încă ador
mit / ia cu tine un pahar obișnuit / treci prin
tre flori și ciulini. / apleacă-te și scutură rouă 
cea rece și limpede / scutur-o în paharul de 
sticlă și umple-1 dacă poți. / Și cînd paharul va 
fi plin, / dă-1 cu amindouă mîinile mamei tale / 
și el va prețui cît o noapte de nesomn a mamei 
tale / din vremea cit erai copil si, bolnav fund, 
cereai apă. / Paharul de rouă va răsplăti o 
noapte din nesomnul mamei..."

Mircea Micu

PLECĂCIUNE
X nsușirea princeps a unei mari doamne 
Idin societatea românească era de a 

fi discretă — in noblețe — ca o um
bră, și precisă — în originalitate — 

ca un parfum. Nimic căutat, nimic snob, nimic 
epatant, marea marcă a unei asemenea perso
nalități era ascunderea blazonului nînă la ano
nimat. in schimbul unei iradiații de spirit, 
nerozitate, optimism și candoare. Nu știu unde 
și prin ce alchimii s-a elaborat o asemenea 
rasă, nu știu ce arome au adăugat Constanti- 
nopolul. Parisul sau Roma, dar știu că dacă 
ceva bun a fost intr-o anume lume, ceva ales, 
ceva azi iremediabil pierdut se datorește unor 
asemenea femei, fără de care orice lume e 
carență.

Mă gindesc in primul rind la Valeria Sado- 
veanu. Cine n-a cunoscut-o direct nu poate 
lua in întregime conturul geniului sadovenian. 
Coana Valeria a fost principalul personaj fe
minin al operei conului Mihai, cum Saschia la 
Rembrandt, precum Laura la Petrarca. Isto
ricii literari ne pot contrazice, coana Valeria a 
intrat tirziu in opera de viață a maestrului. 
E adevărat, dar ea a pășit pe acest culoar 
exact pe dimensiunea ușii principale, excluzind 
prin pregnanța ei orice altă umbră — și a in
trat gata măiestrită, ca o statuie care iese din 
marmoră singură. Dacă Sadoveanu este un faur 
ai spiritului românesc — și este —. apoi el 
• -te și prin sau mai ales prin tipul de femeie 
pe care l-a creat, ca Dumnezeu pe Eva din 
jas'a iui Adam. Coana Valeria a ieșit direct 

din Coasta Acestui Adam al spiritului nostru,
■ re a cunoscut măreția tăcerii și cînd a creat 

feme!a și cind a ingăduit-o să-i fie umbră. In 
fața "Doamnei Sadoveanu mă plecam de la dis
tanță. inainte de a-i săruta mina, necutezind 
să dau bună ziua Muntelui în preajma căruia 
cu toți ne aflam fără a-i cînta zilnic psalmi.

Dar după stingerea Maestrului într-o zi, din
tr-o primăvară amarnic de grea, cind eram 
certați de niște puhoaie și revărsări care se 
abătuseră peste țară, am scris un articolaș cu 
tijul „Să nu uităm Moldova !“ Am primit 
atunci citeva rinduri de la Doamna Sadoveanu, 
căreia i se părea, citind acel articolaș, că de
zastrul din Moldova atingea și memoria conului 
Mihai. „Să nu lăsăm să se scufunde Moldova!" 
mi-a spus apoi și prin viu grai. Apoi, într-o 
seară, mi-a citit, din poemele lui Sadoveanu și 
m-a lăsat să contemplu slova lui inedită. Vor
bea ca despre cineva dintr-un alt ev, auzeam 
povești din era veche, in care povestitoarea nu 
se implica, așa cum nu se implică naratorii 
antici, care fac să treacă, prin ei și peste ei, o 
tradiție. La sfirșitul acestor seri de istorisiri 
iți venea s-o intrebi : Doamnă, l-ați cunos
cut pe Sadoveanu ?“ Obiectivitatea aceasta de- 
săvirșită mergea pină la stilul indirect proto
colar al adresei : pentru doamna Valeria, 
Mihail Sadoveanu era nici mai mult și nici 
mai puțin decit „Conu’ Mihai",

Ce-a reprezentat această medalie Mihai- 
Valeria Sadoveanu 1 Numismații spiritului ne-o

Mitologia Baaadului
Urmare din pag. a 3-a

tui mod liric. Este evident aici (mitul miori
tic), ca și peste tot de altfel, felul cum poetul 
răstoarnă mitul biblic în substanța ethosului, cu 
ecouri in etnogeneza și pastoralitatea unei spi
ritualități ancestrale. „Boala" ca zăcere, nunti
rea ca împlinire (într-o „Cantilenă" alegoria 
vinătoarei) și fiorul thanatic constituie rotirea 
in trei timpi a acestei poezii de grave decan
tări existențial-ontologice, ce se exprimă în
tr-un perfect „paralelism" de rotire și cuget 
cu modul liricii populare.

Un lirism condensat, provenind desigur și din 
organizarea strofică impînzită ca o „melodie 
fără sfirșit", întilnim în Doina (1983), loc de în- 
tilnire a tuturor temelor, nu numai a celor ce. 
jvocâ eventual precedentă serializare (fragmen- 
1». din Museon, 1979). Arhplul poem, ce consti
tuie substanța Volumului, organizează liric mi» 
turi, credințe, superstiții, eresuri, intr-o amplă 
simfonie de tonalități sublimat-înalte. Poetul 
incepe de foarte departe, de la eresurile unei 
ontologii speculativ-ideafice, făcînd joncțiunea 
sentimentului de reincarnare a sufletului, con- 
vocind ad-hoc și cu totul sui-generis felurite 
eresuri în culoarea locală a mythosului po
poran.

Dar toate aceste semne livrești și repere de 
cultură au o condiție paralelă în mai generala 
„melodie fără sfirșit" a Doinei, ele imprimă un 
pigment speculativ^ideatic în mitologia -poetică 
de acum, care e a unui lirism de ancestralități 
decantate, în cheia unei specificități și spiri
tualități permanente și reprezentative. Toate 
acestea dezvăluie, la Cezar Ivănescu, un fond 
tragic, care transformă condiția existențială în
tr-un permanent și ideal exercițiu al pregătirii 
pentru moarte, înțelepciune ce vine de departe 
și este filtrată prin spiritul prozodiei populare. 
Doina este o susținută interogație de tip varie
tur asupra acelui a fi, împrejurul căruia se se
dimentează un mozaic de filosofie grea.

Prin „țara latină“
Urmare din pag. I

presupune o asemenea înfrîngere a orgoliului, 
ieșire din subiectivitate, parvenire la demnita
tea abstractă a categoriilor : „Nevrednic ucenic 
in meșteșugul vechilor maeștri / caut Calea, 
Adevărul și Viața, / cioplesc pietrele masive ale 
zilelor ce mi-au rămas, / un chip se cuvine dăl
tuit înțelepciunii, după / știința fericiților, cu 
fața îngemănată ; o parte în / căldura reculege- 
rii-n sine, cealaltă-ndrăznind ; / și cu șarpele 
ager alături, șarpe fără venin, dar / tăinit și liber 
să cutreiere-n voie cele de jos / oglindă a celor 
de sus. Dreptății i se cere / apoi profilul înde
lung cizelat și sabia in mină / și nemincinoasa 
balanță; Tăria se cade s-o fac / hotărită să-n- 
frunte soartă amară și oameni / geloși pe suava 
iubire, necunoscind, ori nevoind / să recunoască 
prețul ei aspru — numai prin chin / și răbdare 
urnite-s grelele canaturi ale porții /de aur. Cum
pătarea, în fine, în veșmînt auster, / chiar mo
dest, o lucrez, cu obraji feciorelnici și/ gesturi 
demne de o castă regină." (Sfios ucenic). A 
călători e în acest sens a cutreiera însoțit de 
semne statornice, acompaniat de senzații cunos
cute, înscrise „în ceara făpturii." Cu un palimp
sest seamănă uneori aventura lirică a lui Adrian 
Popescu. Țesătura nouă de semne, constatări și 
regie poetică a călătoriei e gravată pe tipare 
sintactice știute. Orice senzație se întipărește pe 
fibrele urmei recognoscibile. Articulația, ea ră- 
mîne lucrul cel mai semnificativ ; de felul in 
care impresiile se ordonează depinde tocmai 
această imponderabilitate serafică, atit de evi
dentă. O sintaxă a impresiilor, ce ar putea fi 
valabilă pentru multe poeme scrise de autorul 
Umbrei, poate fi desprinsă in Călător in Trina- 
cria. Străbaterea Siciliei („Ostrov în forma tri
unghiului / Degetul Demiurgului muiat în apă 
sărată / îți trasează conturul in aerul clar") e 
căutare a „vetrelor unei Europe primare" : tot
odată, calea de pătrundere senzitivă — de o 
„senzualitate" vegetală — în miezul evenimen
tului istoric : „într-o dimineață de duminică urci 
colina / printre agave și maci, campanule și 
ginestre / de culoarea lâmîilor, spre Madona del 
Alto ; / în preajmă o clasă de copii : fete în 
blugi și / băieți cu plete învață năvălirea nor
mandă / chiar pe locul petrecerii sale. Anul o 
mie. / în răcoarea celulelor, ca niște cosmonauți 
/ in imponderabil, ca înaripatele harnice în 
hexagon, / benedictinii copiază cu sirg din 
Eusebiu și / Ieronim, iar un împărat străin 
ascultă, / într-o sală de consiliu, veștile iscoade1- 
lor / sosite de la Palermo. / Peste opt sute de 
ani un alt demnitar ascultă / cu aceeași atenție 
încordată veștile despre / un mucenic dunărean, 
locuind la locanda / cu fațada severă «Trina- 
cria». / După spusele hangiului se culcă odată 
cu stelele / dimineții, / are prieteni puțini, tu
șește cam mult, mănincă / frugal, mai cu seamă 
fructe și pește cumpărat / direct din port. / Da, 
s-a întîmplat de cîteva ori să nu-i plătească. / 
Ar mai fi ceva, qual’ cosa di strano, cînd pri

vor spune, cind vor izbuti să descifreze chipu
rile in efigie, fără să le separe pe unul de 
celălalt și nici aversul de revers — acesta 
fiind opera. Vai, cum a rîs o dată Coana 
Valeria, povestindu-mi cum unul dintre edi
torii noștri. încă vii și prosperi, i-a comunicat 
la un an după moartea Maestrului, că editura 
pe care o conducea nu intenționa să reediteze 
nimic, nici un titlu din opera Titanului. „Știți, 
i-a spus editorul, s-a cam abuzat de Sado
veanu. între timp au mai apărut și alți scrii
tori..." Doamna Valeria a zimbit discret, atunci 
cind a primit această replică. A rîs apoi din 
toată inima, atunci cind mi-a reprodus replica 
ei : „— Nu-i nimic, Sadoveanu așteaptă". îl 
așteaptă și mileniul următor, grăbiți-vă cu 
ceilalți.

Altădată mi-a spus despre o pagină a cuiva : 
,.— Aceasta i-ar fi plăcut lui Sadoveanu". Acel 
cineva s-a fisticit* atit de tare incit ani în șir 
n-a mai izbutit să scrie un alt rind in plus. 
Tot mie, vorbindu-mi despre abuzul de vocabule 
tari dintr-o altă pagină, a unui alt autor, mi-a 
spus : „Nu i-a plăcut lui Sadoveanu. Conu 
Mihai admitea cruzimea, dar nu lexicală, la 
el prima sugestia."

M-am gindit atunci la funcția sugestivului în 
opera lui Sadoveanu dar și la valoarea de 
embleme a locurilor și oamenilor. Un loc în 
care^ „nu s-a intimplat nimic", un loc numit 
Vovldenie, sau Izvorul Alb, o țară care se află 
„dincolo de negură", un bărbat numit Nechifor 
Căliman, o femeie numită Ancuța, sau presvi- 
tera Olimbiada, sau coana Valeria.

în parcul de la Mogoșoaia, unde coana Va
leria se plimba într-o toamnă, un scriitor 
instalat de mult timp acolo, în numele rebeliu
nii cimpiei împotriva opresiunii Muntelui, acest 
scriitor, de altfel mare, catadicsea să n-o salute 
pe doamna Sadoveanu, ba chiar să treacă pe 
lingă ea, înverșunat și zburlit. „De ce n-o 
saluți ?“ l-a întrebat cineva... „Scumpul meu, a 
răspuns, eu sint mai mare decit Sadoveanu". Din 
nou, coana Valeria s-a bine dispus. Atita doară 
a spus : „— Putea s-o sugereze altfel". în per
sonalitatea Doamnei Valeria prima sugestia, 
finețea dar și accentul unei inteligențe nemin- 
dre de sine, precum a argintului viu. o inte
ligență eficace, care-l echipa pe Imperturbabil 
cu un fel de iarba fiarelor. Cinegetul infailibil, 
care a fost Mihail Sadoveanu, poseda o armă 
a defensivei, numită Coana Valeria. Conul 
Mihai nu era acasă de foarte multe ori, ori nu 
răspundea, ori tăcea, ori domnea, ori prescria, 
ori scria, ori minca și bea, dar nu oricum, ti 
precum un zimbru care-și încredințează viața 
unei nevăstuici șerpuind printre ierbi. Cind 
zimbrul a dispărut în codrul de întuneric al 
muntelui numit veșnicie taina tăcerii s-a păs
trat, sporind enigma sadoveniană, care a de
venit monumentală.

Incit îmi stă oe limbă întrebarea :
Doamnă, l-ați cunoscut pe Sadoveanu ?“

Paul Anghel

Ar fi convențional să spunem că poetul îm
prumută felul de a se rosti / a se zice al unei 
misterioase spiritualități arhaice, el exprimă 
direct și natural acest fond de metafizică ab- 
strusă în cele mai nuanțate din articulațiile sin
tagmatice și alteritatea paradigmatică a ritualu
rilor, celebrațiilor, eresurilor, adică a tot ceea 
ce exprimă modul poporan specific unei spiri
tualități manifeste, existențiale, de o tradiție 
pregnantă. în acest fel poetul devine rapsodul 
autentic, alesul inspirației, modulul de aducțiune 
și difuzare al unei ortogeneze spiritual-po- 
porane, de expresie gnomică și figurație esen- 
țializată, de la practici și ritualuri magic-oculte 
la spiritul arhetipal-obscur al bocetelor, descîn- 
tecelor doinei și baladescului (acestea din urmă 
ca figuri mai generale a,Ie. ethosului sapiențial 
și logosului poporan-reflexiv).

Dar mai întii este memorabil felul în care 
poetul toarnă și un grav lirism personal, con- 
fesiv, de „jelanie" profesional-intimistă, în toa
te aceste convenții ale poeziei populare în apă 
tare și tonuri crude, amintind de arhaicitatea 
naivă și de elementaritatea vie, illo tempore, 
ce face casă bună cu sinceritatea unui mod liric 
de un personalism gnostic, interogativ. Poetul 
vorbește de „negreala de pe suflet", de „urgie 
și prăpăd", de „Moarteamănăstareța". de un 
„turcit București", de „negura" și „jalea" su
fletului, de alinarea și ingînarea Doinei, unicul 
tovarăș de petrecere, în sfirșit de trupul-închi- 
soare a Sufletului ori de pura esență a unui 
giulgiu înrourat, alături de imaginea zeilor cu
fundați — „în nesațul de vecie" — într-o rugă
ciune profundă. Peste tot același original mod 
de a gîndi si de a se exprima al spontaneității 
poporane, al cărei exponent este de astă dată 
poetul. întreg registrul tematic al biografiei sale 
spirituale se regăsește în și se exprimă prin 
acest inimitabil mod de existență și prin aceas
tă logografie lirică poporană, de stirpe arhaică 
imemorială.

mește / scrisori din patria sa obrajii' îi ard și 
aproape / aleargă pe vechile scări spre camera 
lui. / Se mai vorbește prin cartier că ar veni 
din aceleași / ținuturi cu Ieremia Valahul." 
Există în poezia aceasta un hieratism „dulce" : 
in fiecare gest, în fiecare contur, în fiecare 
accent pare a se desluși încremenirea suavă — 
amestecul de intimitate simbolică și întîmplare 
cotidiană, de subiectivitate încă domestică și 
obiectivitate textuală : „De pe masa de piatră 
o petală de trandafir / ai strecurat-o in buzu
narul cămășii de vară / sub ochii uimiți ai unei 
fetite siciliene / auzi : / «Treno per Venezia in 
partenza al binario tre.» / și frămînți între de
gete petala culeasă / la Madona del Alto."

„Țara latină" e o solară simbioză ; pămîntul 
saturat de monumente al Italiei se confundă cu 
Țara de Sus, măslina, lămîii, ghirlandele de 
viță-de-vie toscană conviețuiesc cu zmeura „din
tre traverse", cu finul, smirna și apele Bistriței 
aurii. Analogia e, intr-un loc. limpede : „Au 
ajuns de-acum Ia marginea orașului, uite / cum 
străbat parkingul și trec printre mesele / scoase 
la soare de la caffe-ul lui Mario / parcă s-ar 
duce spre Dome, spre Cimpulung," Luxul clă
dirilor renascentiste nu face altceva decit să 
topească în senzație unică amintirea „lemnului 
cel vechi" de Turlă in Apuseni. Ilustrată cu 
foarte potrivite fotografii de Simion Pop (din 
ciclul Perugia), Proba cu polen conține decla
rația retragerii în paradisul iluzoriu, cel al su
premei transparente. In fața acestei lumini blîn- 
de, eul e un fragil și anonim cavaler : „Sub 
acoperămîntul de lemn e sîngele meu / cu buza 
lui imi ciștig eu pîinea și poate viața / bolnav 
il stringeam cu miinile albe / ca pe un talisman, 
așteptind dimineața. / Un oscior de pasăre ce 
zburase demult / o mină de grafit e avuția unui 
poet, / după ce-a contenit susurul său nevăzut 
/ poate să moară și stăpinul încet."

CONFABULE
« *

Iți trimit doar astăzi de știre 
că nu ți-am cerut niciodată nimic 
vroiam prea mult să te doresc ori 
'ă nu te mai știu 
dar ai plecat și a trebuit atunci să plec 

și eu 
gindindu-mă la altceva 
ca un soldat între două războaie 
fără să știu cind voi fi lovit de intiiul 

glonte.

Iulian Neacșu

t
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Poea despre bătrini. Soarele negru, Fintinl, 
Mama. Nostalgie, Martie.

POSTA REDACȚIEI
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de Ion Gheorglie
IULIAN ANDREI : Cele cincisprezece poezii, 

bine bătute la mașină, dar nu putem retine decit 
rindul : „As tot porni pe (Armul mării mele*.

MARIUS PETRINI : Acest Dubita : „îmi 
bate-n tlmplă deget de stea / și intru singur din 
eu in eu 7 mare-ndoială mă înconjoară si nu 
mai știu dacă-i afară 7 ori inlăuntru. cuvintul 
meu". In rest, numai declarații filozoficoase.

GEORGE L. NEMIGEANU : Din zece fără 
titluri : I. : „In zimbetul tău / o trădare 7 ob
cină și lucru mă are /.../ Și taina / prin noi 
călătoare / pricină / și lucru ne are*  — in colo, 
cam de ici. cam de colo. Si noi vă prețuim : 
pentru cartea trimisă, mulțumiri, dar adevărul 
poeziei este dumnezeu și n-are intereae. n;a 
nu iartă.

PADURARU VIOREL : Din Pastel : Fra du
minica roșie / din cadru, imaginile se dublau 
foarte repede 7 clopote clopote vagi iulie In 
călduri / lumină multă incit • părea «ticiâ topită 
pe trotuar1'. Dar și-aici și-n celelalte, ma pu- 
ternică-i proza.

MANGU IOAN : T amna eu un dor albastru : 
„Im: reazem capul de toamna aceasta 7 Ca de-o 
aromă clocotind a femeie cu pintecul plin de 
rod Cu brațele trase prin goluri de chele. 
M -jasc a vinuri sinpeie lumii / dospind peste 
c.merele r:**:.  Se d:lată-n mine umbre
le ncc-..: S:.ut.te robuste. de-o vreme cu moșii.

C-olcr: 6» ptetr.. se int;nd pe»*'  case Lăcri- 
c-wscf ia ?;ruri pe drum Intlr.d mina. 

«: M --rr-’.ui M.-e brațul d= lemn < Trupul 
4c * Zi eaoaă : ..Rămfne ne transe i Doar 
— i-.'ia'.-'.sl m-*rt  T bsrxade El impure
ctttîc-'.-' _ Vertlmlă ' El desenează pe 
ri-pa.- SC. .-te d: păsăr: Ră—.'ne pe frunze 

D»r p»e*rv»  ~*̂ertâ  Ea ri-s luat trupul ' 
Ir tir.r i -z. z Ria sub uisipari :
„Re-se -‘V-—-. . :as . ’ Pe mersul
dr ot. i. ju-.rul.. de gri. Sis: aici neindrăz- 
r,--! ‘— - Căci ;:>;l; «acâ-n mine Mereu 
numele ; . —~.wu*turte-mi  ir. u'-lmu bătu
te - tă A Cnde carpii are contur
ce p m. a D- &=tasn re colindă . Necon

tenit ierburile / Lăsind In urmă patrie mai 
înaltă". Cind vine toamna : „Cînd vine toamna 
/ Mă închid intr-o frunză, / Iau cu mine cerul / 
Si-o pasăre albastră / Să-mi cinte seara / La 
fereastră / Balada unui mugure / Intîrziat / 
Șoapte dulci și tandre 7 Să mat ascult 7 Închis 
într-o livadă. 7 Să mai sărut un pom îmbobocit 
7 înainte ca lupii să mă vadă". Și uitati-vă mai 
bine in fîntlna limbii, ca lupii să nu dea calupii, 
nici ca lupele calupurile... etc.

DORA DOR : Somație către armași : „Cine 
nu vrea să moară, să nu se nască / Se dărlmă 
mereu niște timp In trecut / Mîncati tot din 
blidul acestei intimplări / Viata nu se lasă in 
farfurie / Nu somați timpul dacă trageti / 
Glontul n-ajunge. Ca infinit. / Cind e vorba de 
copii / Scoateți virsta la licitație / Că începe 
să dea lumina în putrefacție 7 Nu dormltl în 
tranșeele minții / De-a-mpicioarelea, cum dorm 
caii / Si tu, femeie, nu mal trage rufele familiei 
/ pe sfoară 7 Aia nu-i cir 7 Drepți! Ce vă ghebo- 
sati așa / De parcă n-ați Încăpea sub cer". Ne 
interesează, somati-ne cu vreo douăzeci.

VASILE ALEXANDRU : „Se făcea că ti-am 
cules o floare". Dar numai se făcea eățea-m 
cules.

ION CIRSTOIU : Păi venit! și-om tezui și-om 
ipotezui.

OCTAVIAN E : Nu e !

CONSTANTIN BRtNDUȘOIU : Acestea : 1 : 
..Dezlegare de la fericire 7 cer si iniist. 7 afară 
cu mine 7 de la această închipuire" 2: „Nicicind 
nu vorbi-n serpentine / de numele meu / umbra 
unui singur zeu 7 îmi aparține*.

IRINA BUTUCEL : O singură veste : „Am în
colțit lingă un fir de iarbă" ne ajunge, dar mai 
trlmitetl.

IOAN VASIU : Din cele șapte, doar atit : 
„Aștept ninsoarea ca pe-un vis care mă vin
decă de dor / ca printr-un eeam întredeschis 7 
privesc prin frunzele ce mor".

NEGRUTA IOAN : Atit : „Miroase a boabe / 
Zdrobite de teasc 7 Se-aude ruptura 7 Uscatu
lui vreasc".

MIRCEA L\ZA RES CU: Acest Ieri: „Ieri / 
S-a desprins de brațul meu 7 urcind intr-o vi
trină / Să zimbească 7 celor ce bat step pe 
trotuare. 7 Atunci 7 am inventat 7 Meseria de 
spălător de vitrine*.  Insă fără astăzi, fără nici-un 
mine.

DUMITRU MORENA : Din toată cartea, strofa 
aceasta : „Mamela meștere 7 Ce făcuși tu peș
tera / și prin munte : și prin frunte 7 apa mor- 
tfi-n creștere*.

B. DAVID, NANTERRE : „Iarba Încolțește, 
pădurea mă acoperă / cu umbră vicleană" — 
dar asta-i tot

AUGUSTIN CIRCA : Mereu același eeas t 
„Nu voi putea întoarce nici un strigăt 7 
avalanșa acestui sentiment 7 e oarbă 7 copitele 

luminii au ruginit / cu inițiale indescifrabile 7 
nu regreta acum orașul / nici capitala dragostei 
ce nu-1 /.../ înșiră zilele dirt urmă / chitanțele 
cind eram goi / să Ie plătim la un ghișeu /.../ 
Soldatii ne pîndesc alături 7 și noi ne-ascundem 
printre lucruri /.../ plătim un taximetru de 
nimicuri / s-ajungem într-o gară singuri 7 în 
gară, doar schelete simple / încoronate iar cu 
nimburi /.../ noi ne-am vîndut tot ce-am avut 
/.../ același ceas din nou ne leagă / de nu putem 
fi amindoi". Poate-ntr-o zi : „Poate-ntr-o zi, o 
mușcătură-a cărnii / va dezlega ninsorile din 
ceată / cu ochii-n sus / spre veșnica plutire 7 a 
unui simt crepuscular 7 poate-ntr-o zi. un clopot 
mă sfîrșește / în limba unei ere noi 7..,/ 
poate-ntr-o zi prăbușim și noaptea / eu lancea 
nisipoasă."

ELISABETA BLAJ : Acest Fruct căzut : 
„Fruct căzut / din pomuj vieții / Fruct necopt 
7.../ Zgribulit in bruma sură 7 neclintit aștept! / 
căldură / Fruct căzut din pomul vieții". Scutu
rări pomul, tare, și mai trimiteți-ne și nouă 
de-o gustare.

DUMITRU C. IOAN : Dans, acești doi pași : 
„Norii iau forma / Unor scene de dans". Nimeni 
nu știe cit text am cutreierat să dăm de-acesfe 
două rîndulete.

LACRAMIOARA GIRȚU : Din cele opt poezii 
aceste trei rînduri, fericite din greșeală : „Cîte- 
odată iarna / Oamenii Iși aduc aminte 7 Că exis
tă fericire".

Cenaclul „Numele poetului*- PROBABIl/POSIBIl

ȘEDINȚA A XLVII-A Competența SF
Un mare actor, un cetățean 
adevărat și dascăl admirabil

xn pilma parte a ședinței de vineri. r 
iunie, poetul Ceiar Iv*newn  desc-'r 
lucr&rile cenaclului cu Eucenia SiM«r 
(din Tlrgu Muref) care debuteaxl eu 

clteva foarte frumoase poezii însuflețite de s;m: i 
patriotică, între care cităm ..Tari de dor-. ..Tran
silvania44, „Vis cu Iancu- ț.a. Apoi criticul Ciiim 
Tuchilă face o scurtă dar pertinent*  prezervare 
a poetei Monica lsac, ale cărei poeme vor fi 
expresiv de către actrița Ioana Crăciun de la Ten- 
trul evreiesc. Urmează 14viu Capta (din o:*te-  a 
cu volumul „Hipodromul cailor de —are- na- ■“ 
șl în final Gheorgbe Șerban. De aaemenea. Serva 
Paliga cu traduceri din Vladimir Hol*-.  D*cî  
seară de poezie plini pini la refui refuz care nc m 
întîmplfi Insă niciodatA, apetența iwr/ror 
cenaclului depășind orice banert a Mjpm. j pae-.te*  
sau fizice.

Din lipsă de ipațiu, desprindem r.until e-r*-.  
din referirile critice care s-au fâcut la aeresa 
poeziilor audiate. Astfel : Ioan Tema M-nain 
consideră că Eugeniu Nlstor scrie o poere 
ționalistâ, solar*.  Împăcată cu sine al cu Jcrai ■ 
la Gheorgbe Șerbin remaro*  sensibilitatea aparte 
a poetului. Iar despre Monica Isac anrt=4 ci ar 
fi preferat vocea autoarei (nu ae sue de ce —

CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ (XXIV)

Măreția cailor
nu de puține ori sintem impresionați 

de cflarea unor vești, de prin ziare 
sau din emisiunile de radio și televi
ziune, despre acte aproape umane ale 

unor specii de animale. Cel mai recent exemplu 
care im! vine în minte este salvarea unui copil 
dintr-un naufragiu, petrecută in urmă cu un 
an : salvatori nu erau alții decit admirabilii 
.delfini, care l-au susținut cu boturile lor calde 
la suprafață și l-au împins pînă la limanul 
speranței și al vieții. Cazuri de inteligență și 

i)3e noblețe provin și din rindul ciinilor, care 
dovedesc uneori un devotament dus pină Ia 
sacrificiu, ceea ce, din păcate, nu prea intilnim 
la mulți oameni. Faimoasa „Caștanca" a lui 
Cehov sau nu mai puțin faimosul „Colț alb" 
al lui London au corespondențe vii in reali
tate, iar dacă ar fi să ne gindim numai la 
emoționantele pilde de abnegație și bravură 
ale unor cîini-eroi din timpul celui de-al doilea 
război mondial ne-am da seama că în multe 
privințe viața întrece literatura. Poate că 
există un cod universal al limbajului intregii 
vie(i de pe pămînt, poate că „necuvîntărețele*  
lui Antim Ivireanul, ca și plantele, au o comu
nicare subterană care depășește încă puterea 
de înțelegere a științei, poate că omul este 
încununarea și expresia de geniu a acestei 
comunicări, care 11 face aidoma zeilor. Nu știu 
dacă toate acestea vor fi descifrate de oamenii 
de știință, dar știu că inteligenta animală atin
ge uneori cote excepționale. Iată, de pildă, cei 
doi cerbi ai lut Mihai Viteazul, care după 
spusele mai multor martori oculari îl Însoțeau 
de bunăvoie pe ilustrul principe, încadrindu-1 
în bivuacuri sau pe cimpurile de luptă, unul 
în dreapta și altul in stingă, la distanțe egale, 
privind uimiți la tot ceia ce vedeau și ocro- 
țindu-1 parcă pe om cu coamele lor rămuroase. 
Au stat așa vreme îndelungată, domesticin- 
du-se sub vraja magnetică a acelui om de o 
statură uriașă, fermecat! de inima lui generoa
să, om care i-a îndrăgit ca un copil, pină cind 
unul dintre cerbi a fost ucis intr-o luptă, iar 
celălalt, Înnebunit de durerea fratelui răpus 
prin mirșăvia oamenilor, s-a pierdut pentru 
totdeauna în desimea codrilor. Poate că n-ar 
fi tocmai rău ca un pictor să imortalizeze și 
această imagine mai puțin cunoscută a vitea
zului prinț, străjuit de falnicele făpturi, intr-o 
stampă ce ar putea avea o grandoare de forța 
legendei.

Dacă cerbii și ciinii pot fi așa, cum or n 
oare caii ? Caii, despre care un istoric de talia 
lui Arnold Toynbee spunea că s-ar putea scrie 
o istorie a umanității, de la hitiți și pină la 
Napoleon, avindu-i ca personaje centrale nu
mai și numai pe ei. Cine nu iubește caii, cine 
nu se înfioară la gindul că de-a lungul a mii 
de ani de istorie au dat. alături de oameni, 
cel mai greu tribut de singe, cine nu se uită 
la cai ca la autentice temple vii, impunătoare 
și blajine minuni ale naturii ? Nu. calul nu 
poate fi șiret, Ulissc putea alege nu un cal 
troian pentru amăgirea asediaților. ci un 
gigantic șarpe de lemn, ferind admirabila spe- 
cie de rușinea unei legende atit de îndepărtate 
de trăsăturile sale reale. Sint pline istoriile 
adevărate ale lumii, dar și poveștile, de cai 
fermecați, pe care omul s-a sprijinit cu nădejde 
în tentativa Iui de a străbate bezna mileniilor. 
La noi pe aceste pămînturl generoase pentru 
toate vietățile firii, caii au o Istorie tot atit de 
îndelungată ca și a oamenilor, fiind apreciațt 
în întreaga lume antică pentru noblețea rasei 
lor. Iată un singur episod, pe care Vasile 
Pârvan nu s-a sfiit să-1 preia de la Justinus 
(care la rindul lui scria apud Trogus) și sa-1 
introducă în „Getica" sa : una dintre prăzile 
luate de temutul Filip al Macedoniei in timpul 
unei expediții nord-dunărene au fost 20 000 de 
cai, pentru irăsilă. Noroc că la Întoarcere, getii 
l-au prins într-o ambuscadă, au ucis calul de 
sub el (tot calul, săracul !) rănindu-1 chiar pe 
rege Ia coapsă și luindu-și comonie înapoi. 
Exemple mai mult sau mai puțin asemănătoare 
există cu nemiluita. Adevărul este că înaintașii 
noștri au iubit calul aproape ca pe un mem
bru al familiei, l-au imblinzit intr-un mod 
aparte, cu bunătatea specifică etniei noastre, 
l-au bușumat cu busuioc și dacă se intîmpla 
cumva să le moară jalea era de nedescris. 
„Murgule, de cind te-am luat / Nici o palmă 
nu ți-am dat" — spune un vechi cîntec româ
nesc și cită duioșie degajă el ! Românul nu s-a 
despărțit de cal niciodată, și l-a făcut părtaș 
la muncile cimpului sau ale pădurii, la cătănie 
sau în sărbătorile verii și ale iernii, pe dru
meagurile dragostei, ale haiduciei și, mai apoi, 
ale trecerii în neființă. Poate din această cauză, 
cea mai cumplită bătaie o sufereau hoții de cai, 
care furau „noaptea pe fulgerătură" și care, 
odată prinși, erau judecați cu asprimea unor 
paricizi. Animalul de o demnitate aproape 
solemnă, înzestrat de imaginația folclo-
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lor ? „Dragi mi-an fast pe loaea a«*a  Catvl- 
pașca și nevasta*  — grăiește xm alt cimee in 
fața căruia orice comentariu .-r fi de pri» < 
Să mai vorbim oage de mistericsu; C.-* ’.ar. a' 
lui Stefan cel Mare ca! alb :
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poarta Curții Domnc-ș'. ?r. r-ef. st.- r a m^Klîirl: 
prințului au avut parcă a» nfeasri irr.er- irujice 
și s-au speriat ca dc îngerul morgii, aveefc- 
zindu-și stăpinul ?! Ar fi de sp-at fireș
te. dar peste toate pildele piu:t-ftr diUscC iu. vi 
adevăr de o inficită tnr.ețe : ara a ut cai mi
nunați, unii dintre ei de-a drepiuî glcris?:. 
r.e-am ajutat cu ei in nwrmeaee grele, șs <hecr. 
mulțumire, după r.jmai ur. deeen u de ia u’.t- 
mul rtzb>?i mondial, o nevărută mină i-a ma
sacrat fără milă. Este cum plit carul —r.- 
pesei Levelin care auzind s'.r.-i'.e din camere 
copilului și văzindu-ș! clinei- <• •
botul plin de singe a luat dir. pa a~ .
și l-a împușcat ; apoi, intrind is.; —- 
țului a văzut lingă leagăn iesui unu; rup. răpua 
de credinciosul său patruped. care ao*ra»c  
viața copilului și, ca răsotaU. 1= urma ce..*:  
cumplite neînțelegeri, a foia ei însuși oeis. Ei. 
bine, cam așa imi închipui — la o scară n»c- 
struoasă — tragedia petrecută cu ca,, noșui ia 
perioada 1956—1980.

In anii din urmă caii au renăscut frumos și 
pe aceste meleaguri, iar rewlitaiea — care e 
un semn ,de omenie, ca multe altele — poate 
fi intilnită cu bucurie în toate zonele țării. Și 
poate că nicăieri nu se vede asti mai bine 
decit la Herghelia din Mangalia ur.de. in veci
nătatea Mării, caii pe! fi admirați in toată 
măreția lor. Nimic nu e mai frumos, in
tr-adevăr, decit galopul înspumat, in zori de 
parfumul violetelor, al unor cai pe malul apei, 
cind soarele se ridică pe acnpeți de c»ociri:i 
iar coamele năvalnice se umflă de briză, cind 
cabirii Pontului Sting iși aleargă hipocampii 
valurilor intr-o procesiuna clasică, pe care ar 
fi geloși toți artiștii lumii îndrăgostiți de cai. 
de la Leonardo da Vinci la Gencauît și Emi-y 
nescu. Norocul cel mare este că aici, la doi 
pași de ceairul verde al Mării, se simte mina 
de gospodar a unui tinăr director, nămit intr-o 
herghelie din Banat și care a ajuns !n Sud 
chemat parcă de simbioza cailor cu Marea — 
l-am numit pe Ion Cirje, suflet de poet, care 
citește vremea după flșiitul ierbii sub copite, 
si mersul aștrilor pe cer după licuricii din 
ochii cailor. Prin grija directă a forurilor de 
partid și de stat, aici a fost isprăvită recen’ 
construirea unui modern Hipodrom, cu o mie 
de locuri in tribune și trei mii de locuri pe 
peluzele de iarbă. Din nefericire, niște persoa
ne cu ceva munci de răspundere dau dovadă 
că nu știe stingă ce face dreapta și chiar in 
inima amfiteatrului au amplasat niște banale 
cotețe de găini, care stinjenesc orice activitate 
hipică. Admonestate de oamenii cu bun simț, 
personajele respective au luat măsurile pe 
care le-au considerat necesare si. de parcă 
erau minați de la spate de Ilf și Petrov, au 
înlocuit găinile cu rațele, ca să nu rămină 
cumva datoare. Poate se va găsi cineva care 
să mute orătăniile la locul lor și pe indivizii 
In cauză in alte munci, să se facă, așadar, un 
act de civilizație, altminteri nu poate fi inau
gurat hipodromul și s-au cheltuit bani grei cu 
el. Dar, să nu terminăm in „scherzando" această 
lungă pledoarie pentru cal, ci in „tempo ru
bato", pentru că elegia va fi întotdeauna steaua 
din fruntea cailor. Iată, in încheiere, o altă 
dovadă a inteligenței acestora, o intipiplare 
povestită cu duioșie chiar de părintele lor de 
la Mangalia, Ion Cirje : „Aveam un cal bătrîn, 
care iși făcuse datoria de-a lungul a peste 20 
de ani de viață, dar ii venise sorocul și trăgea 
să moară. Intr-una din seri, nu l-am mai găsit 
pe patul lui de fin. Am crezut că a și murit, 
refugiat pe undeva. Nu, nu a fost așa. Intr-un 
tirziu i-am aflat urma și l-am văzut, uimiți, 
cum a colindat pe rind toate grajdurile, pe Ia 
copiii și nepoții Iui, l-a adulmecat cu dragoste 
și sfiiciune, luindu-și un ultim adio de la fiin
țele dragi. Apoi, in zori, s-a stins cu ochii des
chiși, în care se putea citi o împăcare nespus 
de senină." Nu e acesta un gest omenesc, un 
poem de o infinită profunzime ?

Corneliu Vadim Tudor

articolul lui Alexandru Mironov (apă
rut in precedentele numere ale „Lu
ceafărului") este un imprudent text- 
tcmera.ng. Enumerate treptat, in di- 

vîrje ședințe de cenaclu, ideile exprimate in el 
ar z 'ca să pară intrucitva acceptabile : con- 
cmtrațe. ele capătă darul nefast de a ti deo- 
sebh de txplldîe.

A. M. rus'.ine următoarele :
L Există o ratșcare ■ autorilor SF amatori, 

>f^-natâ împotriva celor mai multe dintre edi- 
tim k periodice : componentei acestei mișcări 

mai rău decit autorii profesioniști, ba 
rrzar dimpotrivă : idealul ei e<te cantitativ, 
eerar:»*!  In publicarea de texte semnate de dt 
xa» •eeifc tutori

1 Literifaaa SF de U no! ette scrisă și re- 
eep'j'i zi ales de către oasex eu pregătire 
—a- —.laac-t

1 C.«ta SF rpart ne mai ales unui 
zrux ie noe-tuerau cămeșii cu pregătire teh- 
e tea. cc inuae lecturi. SF. Această
cssroetapU cțpriă. Ba prtse*>ai  ia detectarea 
-uii .< 5#**  Respectiva detectare au presupu
ne : srapkure fiâoăo^că m asei o caitfieare do- 
-ed ui in eretscxi literare. Ia cadrul
enesu» sr=cx A. M. detese o pccițit centrală.

^rw arK-se. ra asd impbest, drept un 
mLMjaoeui'-

A cJocâe ah ătalfaa cărora A. M. a fost 
csw.tce ac ressei.j: raceaboe atei*  principii, 
asii 1 ere sxzteie -oaeacts ia ele fiind ra- 
tori: cccăe c ss-md doar a^-iolo-
ccă a cam Ins: .recti!*-  O . ■.-sureett»*  naivă, 
caiirtăc*.  xăZăaoa.-» de raefurie. -.L-rntată 
=»:<rrva saor iastfictH wyre •> nu
destui ie reeeutiTe. dar * ri. eCrira „litera- 
fctor SF” Aceste astoioc-: dovedea*  că prima 
durire e trei teze tamtste m*i  se», se afiă 
la. bani rrae: «zan^i grastta. O strategie păgu
boasă. Nu prin i!aee*-vtzarsa  fartcoe e unui 
grre ce aot suter'-. prin acceptare sunerfictelă 
a uvteior ■•espectiva ae cor.tr-.bcde la dezvolta
rea reaU a genului, d prin exigentă calificată.

Cea de-a doua teză are tra rcracter de aser
țiune. nepetind fi discutată In absența uacr 
•ie’.istki.

A treia teză, singura legată de recenzia Ia 
■-c4_-niui „O planetă nin tă antipatie' (text 
de sa care pleacă artienii;: semnat de A. M1 
■ «te cea mai imprudent-nairl. Aceasta f-.indeă 
n- -:-ee la teoretizări, sărăsind terenul vast r 

ouțin peticul3s al generalităților. Ea se 
meiază pe dteva afirmați; :n-xarte. care 

dr leac cei puțin o neînțelegere a specfficu!u: 
S“-u«a; românesc. Este posibil ca e!e să aibă 
î oarecare acoperire in ceea ce nrivește alte 
I t-ra'uri. Dar discuția noastră «e duce in jurul 
SF- ■:»! românesc si al antologi ’re care n re- 
orezMtă. Împrejurare care mă ir drept Ateste să

- următoarele banale recrizăr;, referitoare 
l*  nnticipatia noastră :

1. Detectarea elementară s „idatlor an 
rresupune o pregătire științifică sreciilă. fiind 
srereibilă oricărui cititor eu studi! med!!, cere 
ere o inițiere minimă in ceea ce privește re- 
tuzita genului. Teoretizarea ș! sistematizam 
respectivelor idei pare a fi in mod țoeoJal n*-  
eesibilâ unor practicanți ai criticii retorice 
ifiind vorba despre niște procedee de limbaj).

X Lecturile SF fale unor cârti semnate de 
autori români și străini) nu conduc cu necesi
tate la obținerea unei competențe critice. De 
asemenea, respectivele lecturi na sint cu nece
sitate in stare să fortifice un gust literar debil.

3. Criticul SF oa trebuie, firește, să fi urmat 
neapărat facultatea de filologie. Dar el trebuie 
să iși dovedească in mod convingător compe
tența.

Nu este vorba de a pune la îndoială meritele 
remarcabile ale lui Alexandru Mironov in ceea 
ce privește SF-ul românesc. Este insă cazul ca 
el să Înțeleagă că vidul de autoritate critică, 
real pină nu demult, nu poate fi umplut prin 
improvizații. Depășirea lui cere o activitate sis
tematică, competentă, de promovare a valorilor 
reale.

Voicu Bugariu

PSEUDO-CULTURA PE UNDE SCURTE

O completare la un „program66 (1)
recapitulare cum se cade a unei pre- 

lungi analize cum a fost aceasta, nu 
se poate face fără o mențiune a unei 
formule care acum circulă fără difi

cultăți de nici o natură In mediile diversiunii : 
aceea de „exil interior". Legăturile unei astfel 
de noțiuni cu operațiunile anti-românești pro
iectate în vederea destabilizării pe canalul 
artelor sint izbitoare : în accepțiunea „Europei 
libere" exilul „interior" este al creatorilor. 
Cum nici o idee nouă nu ia formă pentru 
diversioniști fără o inițiativă cu aspect teoretic 
ar rezulta, așadar, că aceasta s-a produs. 
Aceasta e realitate, o „masă rotundă" difuzată 
de „Free Europe" în 21 iulie 1984 conținea 
tocmai substanța metodologică a întregii ope
rațiuni : așadar, un an distanță de atunci pînă 
acum, interval îndeajuns de lung spre a veri
fica dacă acțiunea este sau nu acută. Obser
vația nemijlocită confirmă trăsăturile ei agre
sive și de fel ultimativ.

Participanții la această dezbatere erau Mo
nica Lovinescu, Virgil Ierunca și Ion Negoi- 
țescu, un ilnicer mai recent la acea dată și un 
„lovinescian" pasionat. De altfel, dezbaterea 
aceasta, intitulată „literatură și exil". începea 
cu o evocare a legăturilor dintre Ion Negoi- 
țescu și E. Lovinescu, exprimate prin adorația 
pe care o nutrise acesta, în chip de „cerchist", 
față de lovinescianism ca și prin mențiunea 
unei monografii despre Lovinescu întocmite de 
acest critic ajuns acum dol-trei ani in Occi
dent. Precizări pline de semnificație dacă luăm 
în considerație ideea diversiunii de a face din 
lovinescianism o doctrină politică și culturală 
anti-românească și anti-comunistă, de a o în

a debutat in seara zilei de 12 mai 19S1, 
la Teatrul Bulandra. pe atunci Muni
cipal. în rolul lui Petea Vosmibratov, 
din Pădurea de Ostrovski, intr-o 

ilustră companie ce număra alături de Luria 
Sturdza Bulandra pe Emil Botta. Jules Cazaban, 
Ștefan Ciubotărașu și Ileana Predescu. rămî- 
nind pină la sfirșit credincios acestei scene. 
Avea doar douăzeci de ani abia împliniți in 
acel an. la 14 februarie, multă sinceritate, au
tenticitate. sensibilitate și adevăr în împletirea 
umorului cu rictusul durerii. Absolvise școala 
de teatru din Iași și venea din capitala Moldo
vei cu fierbinte dragoste de teatru, uriașă pu
tere de muncă și dorința mistuitoare să slu
jească scena cu toată puterea sufletului său 
tinăr.

I-a cucerit pe spectatori pas cu pas. an de 
an, rol de rol. Mari disponibilități pentru 
comedie, capacitatea de a pune in evidentă cu 
f;r.â și acidă ironie defectele, păstrind o dis
tanțare ce-i îngăduia să rămină el insuși, dar 
să fie și personajul in același timp l-au trans
format intr-unui dintre cei mai buni interpret! 
ai pieselor contemporane, ajutindu-1 să rezolve 
cu inteligență, dezinvoltură, farmec, spirit cri
tic. luciditate. întreaga paletă a comicului, de 
la glumă la grotescul Amar.

O trecere din ce in ce mai mare către dra
mă. mai bine spus către acele zone acoperite 
de vălul necunoscutului unde rilul ne amestecă 
cu lacrimile și zimbetul bucuriei cu descope
rirea durerii, definește ultima perioadă a ac
tivității marelui actor.

Printre personajele dificile, considerate ca 
adevărate pietre de hotar in cariera unui in
terpret ar trebui trecute si cele ce vorbesc 
direct despre destinul actorului, a omului de 
teatru — simbol și paradigmă a destinului 
uman. Dacă in trecut aceste roluri nu au exis
tat. actorul preferind să ae ascundă sub iden
tități străine decit să vorbească in numele său, 
ele au Început să fie din ce In ce mai dese in 
zilele noastre. Actorul, de multe ori actorul- 
c’ovn. comunicind nu numai stări de angoasă 
sau spaimă, aaa cum l-a creat Leonid Andreev 
la început de veac pe Acela din Acela care pri
mește palma, ci și mari și adinei i rcbteme 
existențiale, este prezent in multe dintre lu
crările importante ale dramaturgiei contempo- 
n ne. Și dintre actorii deveniti personaje dra
matice. Moliere din C <uala bigaților de Bul
gakov și Minetti din piesa cu același nume de 
Thomas Bernhard au poate cea mai mare va
loare de generalizare filozofică. In teatrul nos

Cîmpia eternă
Urmare din pag. a 3-a

logiei sale poetice. „în pâmint intrăm Încet" 
spune autorul sentențios, definindu-șl vlziona- 
rismul teluric. Mișcarea interioară a substanței 
brice sugerează prăbușirea. Îngroparea, intra
rea in sol, in straturile eternității, ca o scu
fundare In veșnicia terestră. Ne vin vești arhai
ce din „satul rămas in pâmint / Înăbușit de ră
dăcinile salcimilor", cimpia poetului ființind „in 
illo tempore" ca mit al unei etnii nepieritoa
re. Cimpia este de fapt teritoriul simbolic al 
păminteccului pur, spațiu ai genezei și al re- 
sozbției viului, leagănul cosmic al existenței ță
rănești : „frate dragă am obosit 7 hai ă ne cul
cam pe partea aceasta a cimpiei / și să ne în
velim cu cealaltă". Poetica autorului e alimen
tată de un realism halucinant caracteristic scrii
torilor de cimpie, exponenți ai tradiționalismu- 
'ui mitic (Fănuș Neagu. Stefan Bănulescu. etc). 
Forța telurică apare, cel mai adesea, in imagini 
grotești, structurind un suprareal!sm folcloric, 
ca intr-un Macondo al Bărăganului în care ță
ranii adorm obosiți „cu gurile pline de pămint". 
Spațiul campestru iși dezvăluie energiile teri
fiante ascunse, poetul manevrează sugestii oni
rice dind imagini care amintesc de picturile 
naive țărănești : „noaptea, din paturile lor. co
piii 7 se dădeau jos și alergau pe cimp tăcut! / 
se prindeau Ia loc in vrejuri. în tufe, in pomi 7 
și după ce visau destul 7 se întorceau nedume
riți si somnoroși". Ambiguitatea dintre vis si 
realitate creează o atmosferă magică In cadrul 
poemelor. Cîmpia e, nu rareori, proiecția inte
rioară a unor tensiuni arhetipale, tulburi, venite 

E din copilăria umanității. S-a remarcat, pe bună

fățișa pe aceasța în chipul unei ideologii a 
liberalizării ; bineînțeles, că nici o mistificare 
(aceea de a face din E. Lovinescu un adevărat 
leader anti-fascist) nu poate să lipsească. Așa
dar, „Literatură și exil", lunga dezbatere a 
„Europei libere" începea de la E. Lovinescu, 
invocat prin intermediul lui I. Negolțescu, un 
alt adept al iovinescolatriel. O dată ce mo
mentul „lovinescian" se consumase, vedea la 
rind introducerea propriu-zisă, aparținătoare 
de Monica Lovinescu. Ea vorbea in exponent 

«și o exprimare precum e aceasta spune multe:
„Cred că exprim și părerea lui Virgil Ierunca" 
începea ea, continuind cu o lungă descriere a 
„proporțiilor neliniștitoare ale exilului extern 
și intern". „Neliniștea" acestei speakerițe tre
buie totuși... liniștită, la o repede privire asu
pra fenomenului și dacă ea se întemeiase, !n- 
tr-o astfel de observație, pe ideea că Ion Ne- 
goițescu „alesese exilul", nu cred că e cazul să 
căpătăm anxietăți. Totuși, opiniile Monicăi Lovi
nescu găseau in el un remarcabil adept căci nu- 
maidecit I. Negoițescu evoca „mijloacele de re
presiune morală și fizică" (ceva din adevăr îi scă
pase, totuși, în ideea de represiune... fizică). 
Așadar, „exilul" : ce ar fi, pentru diversiune, 
acesta ? Mal intli, zice Virgil Ierunca, „o for
mă prin excelență prin care se poate exprima 
scriitorul" ; majoritatea capodoperelor umani
tății ar fi rezultat, nu-! așa ? din condiția de 
exilat. „Luceafărul" s-ar fi scris în exil, „O 
scrisoare pierdută" s-a conceput de către Cara- 
giale in Uganda, „Istoria literaturii..." a lui 

tru, acești eroi rămîn pentru totdeauna legați 
de personalitatea lui Octavian Cotescu care le-a 
împrumutat sufletul și visele sale, dîndu-le o 
viată unică, de nerepetat. Și nu se poate să nu 
adaug la aceste roluri și pe Marcelloni din fil
mele Elisabetei Bostan Saltimbancii și Un sal
timbanc la Polul Nord.

Prezența lui Octavian Cotescu in aceste per
sonaje, aproape concomitent, în anii ’80, a fost 
poate o simplă coincidentă, dar una transfor
mată de marele artist într-o emoționantă ple
doarie pentru toți artiștii lumii. A unit aceste 
creații cu punți de legătură trainice, făclnd din 
ele o adevărată antologic a destinului interpre
tului de astăzi și din totdeauna. A ridicat pe 
culmile umanității pe clovnul de circ, a dat 
adevăr zguduitor lui Moliere, viată profundă lui 
Minetti. In Minetti a umplut scena atit în mo
mentele de durere, cit și în acelea in care vor
bea simplu, cald, apropiat ; Lear $1 Bufonul 
cu fata schimonosită de durere sau cu masca 
veselă într-o admirabilă simbioză. în Moliâre 
a fost și om și actor și conducător de trupă, 
trăind cu exuberanță puținele clipe de bucurie 
și cu mult chin pe cele de încercări și nepu
tință, punind în lumină toate ipostazele creato
rului persecutat și neînțeles, ale artistului ce 
trebuie să lupte și cu oamenii și cu sine în
suși. Destinul lui Marcelloni. al bufonului de 
circ ce-i face pe oameni să rîdfi chiar și atunci 
cind suferă șart este pe moarte, a căpătat o 
forță de penetrație ce nu poate fi uitată. în- 
scriindu-se la loc de cinste in analele creațiilor 
cinematografice românești, cu drept de a trece 
si dincolo de hotarele țării. Prin Marcelloni. 
Octavian Cotescu a fost și rămine un Charlie 
Chaplin al nostru. Nu s-a temut ca timp de 
citeva ceasuri să povestească despre tot ceea 
ce înseamnă speranță și căutări, cu fata aco
perită de făină și nasul roșu, arătind parcă 
tuturor cit efort, suferință și strădanii se as
cund in gestul făcut să trezească zlmbete si să 
aducă buna dispoziție.

Acest mare actor a fost și un deosebit activist 
pe tărim obștesc și un dascăl extraordinar, 
care timp de un sfert de veac a împărtășit ti
nerilor din propria-i experiență și: i-a învățat 
ce înseamnă arta actorului și mai ales devota-i 
mentul cu care trebuie slujită scena Și rostit 
tuvintul ascultat de mii și mii de spectatori, 
cuvint care înseamnă și trebuie să însemne 
adevăr, frumos, cinste și dragoste multă, imensă 
și sinceră dragoste de oameni.

Ileana Berlogea

dreptate, tenta blagiană a creației lui George 
Alboiu ; personajele se mișcă somnambulic, 
misterios, intr-un fel de „transă cosmică", ma
nevrate parcă de forțe obscure. în interiorul 
acestei lumi mitice nomadismul apare ca o pa
radigmă a vieții campestre. poemele descriu 
ritualul fabulos al migrațlei în imagini de o 
stranie modernitate : „vin unul după altul greoi, 
obositori / cu bărbi nomade, cu cite un copil 7 
agățat de gene și pendulind pe față / ți nu știi 
dacă sint streini 7 sau se intorc la casele lor". 
Atmosfera somnolentă prăfoasă a șesului amin
tește de lirica lui Fundoianu. Poemele „cimpiei 
eterne" trebuie înțelese ca un macrosimbol al 
eposului colectiv. Practicile oculte străvechi aduc 
ecourile existenței arhetipale ascunse ca într-o 
memorie cosmică în „duhul pămintului". Apar 
frecvent metafore tulburătoare sugerind forța 
terestrltății, imaginația lirică a poetului sur
prinde mișcările subterane, viața ascunsă a ța
rinii. izvorul „gilgiitor ca o inimă a pămtntu- 
lui". La George Alboiu sentimentul eternității 
geologice creează un catharsis poetic ; eden și 
Golgotâ în egală măsură „cimpia eternă" e sim
bolul dialecticii universale surprinsă monadic, 
în volumele mai recente, George Alboiu defri
șează noi teritorii existențiale și spirituale, a- 
dăugind nucleului poetic inițial conotațiile cul
turii. autorul se distanțează de brutalitatea ma
teriei elementare folosind filtrele erudiții : „sto
lul de cărți se scutură deasupra lumii". Este o 
etapă de noi căutări fertile intru dezvăluirea 
esențelor vieții. Talentul proteic al autorului 
conservă insă mereu nostalgia pură a spațiului 
primordial : „capul meu rătăcește pe străzile 
lumii 7 dar picioarele mi-au rămas undeva in 
cimpie".

G. Călinescu — în Singapore și „Getica" — în 
Peru ? După acea propozițlune aiuritoare, 
Virgil Ierunca Începu să se disculpe, explicînd 
că nu el ar fi fost autorul ideii după care 
exilul ar fi „creator". Din păcate, atunci cind 
va reciti din culegerea „Românește" (FRU, 
Paris, 1964) pe care el o semnase și nu alt
cineva, omul va avea și referințele trebuin
cioase, aflate la tot pasul, în chestiunea apolo- 
?iei „exilului", pe care a făcut-o necontenit.
nsă palinodia lui Virgil Ierunca aducea încă 

o precizare, aceea a celor „două exiluri" între 
care diversiunea ar forma un pod nu prea 
Îndepărtat : „N-am făcut — precizează el — 
nici o deosebire între exil intern și exil ex
tern. „Iată o întîie exprimare hotărîtă asupra 
acestor două forme de rinduială, aflate într-o 
repartizare distinctă numai sub raport terito
rial. E adevărat că o schiță a acestei idei 
active era detectabilă și în intervenția Monicăi 
Lovinescu (din „L’Alternative", nr. 20 supli
ment, 1982) pe cînd invoca prezența în cultură 
a „celor care tac" ca și a celor care utilizează 
„cele două cerneluri", folosind duplicitatea ca 
pe o metodă de acțiune și care il sustrage pe 
scriitor presiunii momentului. Cite ceva era, 
pe această temă, șl In numeroasele recenzii ale 
„echipei critice" de la „Free Europe" (alcătuită 
și din Rodica Iulian, Emil Hurezeanu, Elena 
Nestor, Antonia Constantinescu etc.) înclinate 
să comenteze în pozitiv numai contribuții „eu
ropene", „sincroniste", dezbrăcate de nota na
țională. Cine ar urmări această jurnalistică de 
direcție, aceea a cronicii literare întreprinse de 
diversiune, ar căpăta repede sentimentul că 
are a face cu o literatură apărută oriunde în 
lume numai în România — nu. Să adaug atacul 
întreprins de formația terorismului cultural și 
împotriva acelora care ilustrează o direcție 
estetică românească (și nu se „exilează" nici în 
„interior" și nici tn „exterior11) spre a avea 
preistoria completă a acestei idei.

Artur Silvestri
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Poarta zăpezii Primejdia
Au scos cuțitul cel mare
Au aprins focul și au deschis cartea 
Porcul dormea dus

E nefiresc să tăiem porcul atit de dimineață 
A spus cel ieșit din cerc
Mai bine să ne odihnim

Timpul trecea cu lentila lui gigantică 
începuse să ningă și zăpada să crească 
Atunci zise unul cu pălărie
Mai bine ar fi să plecăm la vinat

Ideea era adevărată și inspăimîntătoare 
Și unul cite unul uitară porcul și cuțitul 
Dar nu găsiră poarta zăpezii

Ningea odată în Banat
A căzut o aripă
Din privirea mea lungită 
Pe frunze aburite și obosite
Și din aripă amintirea a ieșit și m-a sărutat
De atunci a început să ningă-n mine
Cu fulgi mari și grei 
Cum ningea odată in Banat

Nu ninge mi-ai spus 
Totul este o închipuire 
Cu noi erau cuvintul și mărul său pietrificat 
Azi pe bulevarde trec
Și doar visez-că ninge
Cum ningea odată in Banat

Deschide astă scară fereastra neadormită 
Ai să vezi venind un nor cu fulgi liliachii 
Copacii-n strada noastră se vor legăna rimat 
Se va mira lumea și vintul dezechilibrat 
Iar numai tu vei ști că ninge
Cum ningea odată in Banat

Acum e toamnă lividă și tirzie
Fantasticul coboară din fructe și din vise
Cu sunet și cu foc nedescifrat
Și altul se gindește azi la tine
Și-n alte părți începe a ninge
Cu fulgi mari și grei ca in Banat

Nu punem pisica în sac
Nu-ți mai spun nimic
Plouă Se închid geamurile
Pisica își spală vislele

Setea de cuvint își scoate capul
Capul de cobră Capul de reîntoarcere
Nu atacă Privește doar

Totul e simplu Orașul luminat
Ne uităm unul in urechea celuilalt
Fără să punem pisica in sac

Se aude soneria
Vin cei care se arată Ia ore nepotrivite

Fructul și focul
Ne concentram
Eram scutiți de întrebări și de răsnunsuri
Eă era vama și mijlocul 
Asceza și asemănarea 
Am plecat de la început și mergeam spre 

sfirșit

Cobori și zise
Eu sint fructul și focul și intenția
Și simți adevărul cum urcă in oase și-n singe 
Cum mă preschimbam in piatră și-n iarbă 
și-n lup și-n praf și eram nepăsător și lăudat

Revolta romancierului
două sînt, după opinia abatelui Bre

mond, direcțiile fundamentale ale pro
zei franceze („ses deux musiques") : 
cea care povestește (prose qui dis- 

coure) și proza care disecă. Arhetipuri declarate, 
Rabelais și Voltaire își dispută cu vigoare egală 
emblema unui spirit de exemplară consistență.

în descendență rabelaisiană, deci proză a dis
cursului, este și opera lui Celine, „cazul" — se 
știe — greu de eludat al literaturii franceze de 
azi ; însă o posteritate Celine mai fericită, e 
greu de presupus...

Ca și Dante, despre care s-a afirmat, extrem 
de plastic, că stă cu un picior în Evul Mediu și 
cu celălalt în Renaștere. Louis Ferdinand Celine 
este tributar totodată lui Villon și Rabelais. De 
la cel dinții, apetența medievală pentru limba
jul coquillard, pentru limba verde, abundent 
cifrată, a suculentei periferii ; de la Rabelais, o 
extraordinară vitalitate a enunțului, o discursi
vitate expansivă, robustă. Cu siguranță, alături 
de magistrul din Montpellier, Celine este celă
lalt mare povestitor al literaturii franceze ; bis
turiul, scalpeul lui Franțois Rabelais trec, peste 
un arc de patru secole, în instrumentarul medi
cului Louis Destouches. O poveste cu doctori.

Spirit incomod, ă rebours, Celine provoacă și 
„oripilează" frecvent lectorul comod printr-o 
umoare neagră continuă, un demonism netem
perat din care descind viziuni infernale. Opera, 
afirmația lui Celine se construiește pe o nega
ție ontologică lipsită de precedență în literatura 
europeană. Nu e revoluționarul distructiv, ci re
voltatul continuu, confruntîndu-se cu moartea și 
complicii ei omniprezenți. De aici, afirmațiile 
excesive :

„Ura adevărată urcă din străfunduri, din tine
rețea pierdută într-o trudă fără apărare. Te 
hrănești numai cu ură, dar ura continuă să 
existe mereu, tot mai multă ca să umpli o lume 
cu ea. Pămîntul cu morții și viii va musti me
reu de ură, dînd la iveală numai ticăloșie."

O revoltă ontică, alimentată de fragilitatea, 
șubrezenia speciei umane ; aici, nimic din sănă
tatea „umanistă" a marelui său predecesor din 
Renaștere.

Nașterea, existența constituie ofensele esen
țiale (Elie a tout fait pour me faire vivre — 
afirmă Ferdinand, din Mort ă credit, vorbind 
despre propria mamă — e’est naitre qu'il 
n’aurait pas fallu) ; viziunea existențială sum
bră pendulează între vehemența blasfemelor, a 
„tiflei" generale, și o disperare în care tandrețea 
„acră", abia disimulată, iese uneori în întim- 
pinarea lumii, adică a derizoratului ei : „Acum 
sint de față, în duhoarea necrezut de acră a 
morții proaspete... Dau in floare... Stau prin 
preajmă... Ne dau tîrcoale... Ne știu și le știm 
și noi de-acum... Și n-or să se mai dea duse 
niciodată... Trebuie să sting focul în odăița por
tăresei. Cui să scriu ? Nu mai am pe nimeni. 
Nici o ființă care să culeagă duios spiritul bun

X________________

Iată deci situația in care mă aflu

Ea e frumoasă Se mișcă Zimbește 
Nu ne cunoaștem 11 cunoaștem pe K.

îmi modifică atenția Mă simt incordat 
Transmit prietenului că nu-1 voi vizita 
E primejdioasă Salută un om necunoscut 
Poate că acesta ii va publica o carte

Intervin bruiaje Unul in alb intinde mina 
Profesorul Faust plătește Se ridică 
Ea rămine literatura de viitor
Repet in sinea mea 
Numai să nu plece 
Numai să nu plece

Nici Viespea
Nu ne mai putem ințelege 
Castanii Cărbunii Amfora 
Totul se repetă Motivul ploii

Cine ne mai poate împăca 
Șarpele Apa Insomnia

Nimeni nn ne mai cunoaște »
Ca vin tele in coarne de mele au intrat 
Punctuația pierdută intre hirtii

Iată ee am ajnns
Nici ciinii nu ne latră
Nici viespea nu ne vrea

Tropisme
De văd venind calul și corbul serii 
Duminica rece a mirării

Se aude ceasul de atingere și dor 
Apa înghițită gindind la izvor

Vintul din rimă și miezul de măr 
Cuvintul și gheața pătrund spre adevăr

Animalul se mișcă cu umbră omenească 
Ar vrea și umbra un animal să nască

A rămas căscatul fără nume și sete 
Iropismele toate rămas-au perete

Iarba și fulgerul trezindu-se impreună 
Vor alina ploaia violată de furtună 
Va fi posibil să ne întrebăm 
Prin întrebare să trecem și să visăm

Profil dublu
Ochii tăi mirați trebuie să-i punem in vers 
De ce chiar in vers
De ce chiar in vers
Pentru că versul n-are trup și n-are casă
Vederea trebuie să se sprijine pe ceva fără 

trup 
Și fără casă

Miinile tale intinse trebuie să le aducem spre 
surpriză 

De ce spre surpriză 
De ce spre surpriză
Pentru că și surpriza este un lob de vers

Tu întreagă trebuie să fii adusă în fața 
cunoașterii

De ce chiar in fața acestui profil dublu 
Pentru că ea este in ochii tăi mirați 
Și-n miinile tale intinse
Și numai in vers aceste hipersemne pot fi 

oprite din mers

al morților... ca să vorbească apoi ceva mai blind 
cu lucrurile... Curaj pentru tine singur !“

Fiind un revoltat, Celine nu propune soluții, 
aruncă petarde. Un anarhism violent, descins din 
experiența primului război ; de aceea autorul 
trebuie imaginat in tranșeele acestui război și 
apoi în cele ale unei cauze pierdute, ce pare a 
fi cauza secolului douăzeci. Un ricaneur dispe
rat. căruia un binecunoscut titlu malrausian ii 
definește tipologia auctorială : omul precar și 
literatura. Opera lui Celine — un eseu atroce, 
furibund, despre precaritatea Ființei.

Cu siguranță, avir.d șansa de a viețui în vea
cul trecut, Celine ar fi fost un ironist spumos, 
acidulat în exces, un autor capricios de contcs 
drolatiques. Experința acestui secol, care a agre
sat și ultragiat atit condiția umană, revelindu-i 
plenar limitele fragile, ii oferă arealul propice 
pentru etalarea acelei „mauvaîse conscience" de 
care pomenește Roland Barthes, folosind-o însă 
cu o altă accepție.

O conștiință sumbră, exclamativă, ce prelu
dează cel de-al doilea masacru mondial ; un 
preludiu parabolic în care este invocat, imagis
tic, infernul sarcastic-grotesc al lui Hieronymus 
Bosch.

Celebra oglindă invocată în definiția stendha- 
liană a romanului are deci in cazul operei ce- 
liniene un sens restrictiv, oglindind doar „la 
fange des bourberies de la route.* Adică ceea 
ce se vede dinlăuntrul unui tranșeu, adică din- 
lăuntrul terorii.

Că maieie scriitor a fost asimilat de conștiința 
scriitorului român e un act firesc de cultură, iar 
una dintre cele mai elevate confirmări de acest 
gen le găsim in Imposibila întoarcere, ur.de 
Marin Preda vede in Celine pe cel mai intere
sant scriitor al secolului douăzeci.

Grație traducerii celor două romane de refe
rință (Voyage au bout de la nuit și Moi ă cre
dit), Celine intră in conștiința unui public vast, 
căruia i se propune o lectură mai ..incomodă*, 
dar acut problematizaițtă intr-un timp asaltat de 
întunericul unor conștiințe distructive. Traduce
rea celor două cărți echivalează astfel cu tra
ducerea unei lecții crispate, de greu suportabil, 
dar obligatoriu Adevăr.

Problematicul lexic celinian, cu deconcertante 
violențe argotice, stilul de-sintaxat, dinamismul 
cînd amețitor, cînd sincopat, al textului implicau 
exigențe extreme pe care tactul și sigura intu
iție a traducătoarei le-au rezolvat într-o manie
ră exemplară. Cit de numeroase ori pertinente, 
mai ales, au fost ecourile acestui travaliu mai 
mult decit meritoriu, e mai puțin important — 
in cazul de față.

A elogia cu acest — Ce și tardiv — prilej tru
da și devotata competență a Măriei Ivănescu, 
care intr-un timp record a oferit tiparului cele 
două versiuni românești Celine, înseamnă a con
semna un efort de înaltă culturalitate.

Smaranda Cosmin

CULTURA ROMÂNEASCĂ IN LUME

impegnoSQ
• Revista „Impegno '80“ scoasă in Sicilia de 

poetul Rolando Certa continuă să acorde atenție 
culturii și literaturii române. Ultimul număr al 
acestei elegante reviste de poezie tipărește un 
studiu al regretatei poete italieniste Eta Boeriu 
despre poeții sicilieni, ca și o scrisoare a poetului 
loan Alexandru către scriitorii sicilieni cu care un 
grup de scriitori români s-a tntilnit in 1983 la 
Matzara del Valo. In același număr, sint prezenți 
cu poezii Marin Mincu și Eugen Dorcescu în tra
ducerea Vloricăl Bălteanu. Același număr al revis
tei care Înseamnă „angajare", reproduce fotografii 
ale scriitorilor români și militează pentru o mai 
bună cunoaștere a culturilor, literaturilor și po
poarelor legate de Mediterana.

La răscruce de imperii, 
într-o epocă de tranziție

Predilecția istoricilor români pentru re
lații internaționale nu e de dată re
centă. Kogălniceanu iși motiva sinte
za de ’cum aproape un secol și ju

mătate prin imperativul cunoașterii noastre în 
afară, acolo unde țările române continuau să fie 
încă stit de puțin cunoscute. Un complex, s-ar 
putea spune, stă la baza acestei predilecții, care 
de atunci • devenit o trăsătură distinctivă, poaj 
te cea mai caracteristică, pentru istoriografia 
noastră. Astăzi încă ea se poate recunoaște in 
oricare din centrele academice unde s-au în
chegat nuclee de cercetare și in activitatea ori
cărui istoric mai de seamă. Veniamin Ciobanu 
face parte dintre cercetătorii ajunși la deplină 
maturitate profesională, de la care ne vin „sem
nale" oarecum regulate*). A publicat mai întîi 
un volum despre Relațiile politice româno-po- 
lone intre 1699 și 1848 (Ed. Academiei. 1980) și 
aproape concomitent un sondaj in același inter
stițiu. dar pe o durată mai restrinsă și cu re
flectorul îndreptat spre un spațiu mai strict 
circumscris : Jurnal ieșean la sfirșit de veac 
(1775—18“0), ultima lucrare (Ed. Junimea. 1980) 
fiind prefațată călduros de Alexandru Duțu. S-a 
putut vedea atunci că autorul se preocupă nu 
numai de evenimente cu implicații largi, dar 
și de stări de spirit, idei, mentalități, mai ales 
că sfirșitul acelui veac însemna și „năruirea" 
unei lumi, iar sentimentul de „răscruce" punea 
stăpinire pe spiritele mai avahsate. A identifi
ca într-o atare epocă „oameni și idei", pornind 
nu atit de la texte literare, cit de la mulțimea 
știrilor risipite în documente diplomatice, note 
de călătorie etc., e un demers dintre cele mai 
utile și autorul l-a inițiat pornind de la con
vingerea. lesne de presupus, că istoria trebuie 
să râpele, in cele din urmă, un contur global.

Sptsaalist in relații internaționale din evul 
mediu și epoca modernă. Veniamin Ciobanu 
ne-a oferit de curind alte două volume, ambele 
in limba franceză (Ed. științifică și enciclope- 
di â. 1984). intr-o colecție menită a familiariza 
pe străini cu problemele istoriei noastre. Unul 
se ocupă de țările Române in pragul secolului 
XVIII și are in centru „aventura" lui Carol al 
XII-lea. regele Suediei. în spațiul românesc, 
după războiul nefericit pe care îl purtase în 
Rusia. Cu bun temei, autorul remarcă fondul 
de criză, „conjunctura politică explozivă" care 
a dus la amintitul război și la alte conflicte pe 
continent. Criza provocată de suedezi in vecină
tatea țărilor române a avut darul nu numai să 
agite speranțe, proiecte, dar și să supună pe 
români la importante sacrificii, contribuind în
deosebi la agravarea raporturilor cu Poarta oto
mană. Chestiuni complexe, pentru care exista 
deja o întreagă literatură, adesea greu accesi
bilă. Autorul nu și-a cruțat eforturile să o stră
bată cu atenție, apelind deopotrivă la surse 
directe și la comentarii. De la Kogălniceanu în
coace. tema a fost studiată in multe rinduri, 
beneficiind de informații tot mai ample și de 
aprofundări in ce privește un aspect sau altul 
din complicatele relații ale epocii. Ceea ce pe 
un alt plan s-a numit „criza conștiinței euro
pene" (P. Hazard) are drept corespondent in 
sfera relațiilor dintre marile puteri, așadar in 
planul echilibrului politic continental, o stare 
de tensiune nu mai puțin caracteristică. Autorul 
și-a propus in consecință să explice originile, 
formele concrete de manifestare și urmările 
imediate, pe mai multe planuri, ale contactelor 
dintre „leul nordic" și români : obiectiv nu toc
mai ușor de atins, dată fiind complexitatea pro
blemei și mulțimea factorilor ce au guvernat 
raporturile internaționale din epocă. Sursele pu
blicate de-a lungul vremii, restituțiile fragmen
tare și studiile mai ample. întreprinse intre al
ții de N. Iorga. V. Mihordea. AI. Grig’rovici. 
C. Șerban. Virgil Cândea. L. Demer.y. Paul 
Cemovodeanu. iar în afara țârii ' îndeosebi de 
suedezii Frans G. Bengtsson și Gustav Jcnasson 
(pentru a nu cita decit două nume dintr-o se
rie ilustră care incepe cu Voltaire insuși) con
stituiau un serios handicap. Numai străbaterea 
bibliografiei străine poate ocupa o bună parte 
din cariera unui istoric. Realist. Veniamin Cto- 
banu și-a restrâns cercetarea la ceea ee : s-a 
părut esențial, urmărind izvoarele de bază, mo
nografiile cele mai solide și mai ales macer lui 
intern, fie acesta de ordin documentar sau exe
getic. Kogălniceanu crezuse necesar, la 1845. să 
compulseze fragmentele de cronici românesc: 
relative la aceleași circumstanțe spre a contri
bui lâ adîncirea unei teme și a-si recoma da 
poporul într-un moment de deschidere euro
peană mai largă. Este ceea ee realizează si Ve
niamin Cicbanu. intr-un orizont istoriografie 
sensibil extins și cu mijloace sporite.

A doua carte recentă de același autor se ocu
pă de Principatele Române și politica europea
ne 1699—1815. Importantă pe târim internatio
nal. căci semnifică mutații caracteristice sub 
multiple unghiuri, perioada pusă sub anchetă de 
istoricul ieșean nu e mai puțin importantă din 
punct de vedere românesc. După o întreagă 
serie de studii mai mărunte privind evoluția 
raporturilor internaționale din acest punct de 
vedere, autorul încheagă o sinteză asupra se
colului XVIII, delimitat evenimențial prin tra
tatul de pace de la Karlowitz și respectiv Con
gresul de la Viena. Înfrîngerea turcilor in fața 
metropolei habzburgice (1683) și crearea, drept 
consecință, a „Ligii Sfinte" s-au repercutat asu
pra țărilor române, care după ce rezistaseră 
atîtor presiuni, păstrîndu-și statutul juridic a- 
parte, vor forma de-a lungul unui secol un 
teatru de înfruntări între cele două tabere. Asu
pra acestei perioade, care s-a bucurat, de la 
Xenopol încoace, de un interes special, se aplea
că acum Veniamin Ciobanu. cu intenția de a 
sintetiza o întreagă bibliografie și propriile cer
cetări. efectuate mai ales sub unghiul relațiilor 
cu spațiul polono-baltic. Tratatele de pace și 
perspectiva politicii românești la începutul aces
tui interstițiu, de la Karlowitz Ia Huși, formea
ză materia primului capitol. Perioada ce a ur
mat. incluzînd cîteva noi crize în lunga pro
blemă orientală, e prezentată la fel de 
sintetic în capitolul următor, care se întinde 
cronologic de la instalarea regimului fanariot 
pînă la pacea de la Kuciuk Kainardji. Mai in
sistent și mai analitic se conturează recunoaș
terea autonomiei, la 1774. cu implicațiile si ur
mările ei pentru români, pînă la 1792, dată ce 
marchează sfîrșitul unei alte crize. Sfirșit pro-

• Prestigioasa revistă bianuală The Journal of 
Indo-European Studies care apare la Washington 
sub patronajul Institutului de Antropologie al 
S.U.A., avind un comitet de redacție cu membrii 
din majoritatea centrelor culturale ale S.U.A. șl 
Europei (țara noastră fiind reprezentată de prof. 
Alexandru Vulpe, de la Academia de științe Bucu
rești), publică in voi. 12, nr. 1—2/1984, pag. 77— 
113, un articol de Mircea Mihai-Rădulescu (Bucu
rești) sub titlul „Ulrica tracica, daco-moesiana, 
substratul limbii române șl albaneza", care re
aduce in discuție poziția indoeuropeană a acestor 
limbi șl relațiile dintre ele. Mircea-Mihai Radu
lescu, cunoscut cititorilor revistei Luceafărul și 
dintr-un interviu tipărit în paginile ei pune cu 
argumente noi problema relațiilor dintre aceste 
limbi șl mai ales produce patru tabele compara
tive cu toponimice și antroponimice din cele trei 
teritorii (iliric, tracic, daco-moesic), pe de o par
te, și din cel baltic, pe de altă parte. Noutatea 
este comparația cu teritoriul baltic, ca instrument 
de lucru eficient pentru clarificarea problemelor 
de substrat lingvistic de la nordul și sudul Dună
rii. Interesul articolului stă in noua optică asupra 
problemei, abordată astfel și de alțl cercetători 
români (Adrian Kiza), dar apariția lui într-o pu
blicație științifică de referință indică gradul de 
interes asupra chestiunilor istorico-lingvistice din 
această parte a Europei.

vizoriu, fiindcă ea va fi urmată de noi convul
sii politice și militare in zonă. In fine, ultima 
parte a acestui opuscul dens și util pentru cine 
se interesează de evoluția raporturilor interna
ționale din sec. XVIII raportează conștiința na
țională românească la împrejurările de politică 
externă în interstițiul dintre pacea de la Iași 
(1792) și Congresul de la Viena (1815): perioadă 
convulsivă și dramatică, al cărei contur se ie- 
finește destul de limpede din perspectiva adop
tată de autor. încercări de reformă socială și dș 
modernizare o caracterizează înăuntru, eforturi 
de a modifica în bine statutul juridic interna
țional in afară. Unghiul predilect sub care ne 
sint prezentate e acela al convergenței de inte
rese cu spațiul polon, ceea ce conferă demersu
lui o notă specifică în raport cu alte studii a- 
supra epocii. Este, desigur, o epocă dintre cele 
mai tulburi ale istoriei. Harta Europei a fost 
retrasată, în acel secol, de mai multe ori. au 
dispărut unele state și s-au ivit altele, echili
brul s-a arătat mereu instabil. Cu autonomia 
împuținată, supuse la tot felul de servituti, 
principatele române au traversat atunci mo
mente dificile. Statul și-a prelungit totuși func
țiile de bază, iar spre finele perioadei s-au pu
tut gîndi chiar, pe seama lui. soluții de organi
zare unitară. Studiate astăzi cu interes, aceste 
soluții denotă o stare de căutări, speranțe, ilu
zii, dincolo de care nu s-ar putea ințelege ma
rile prefaceri din sec. XIX, secol care a văzut 
împlinindu-se Unirea Principatelor. indepen
dența Și unirea deplină. Fiindcă nici acest secol 
nu se suprapune exact peste datele calendaru
lui, ci se continuă pînă în 1918.

Regăsim aceste linii, trasate sumar însă con
vingător, în cărțile pe care Veniamin Ciobanu 
le pune acum la îndemina celor interesați. De 
curind, încă una, la fel de caracteristică pen
tru diligenta persuasivă a autorului, ii sporește 
palmaresul: La granița a trei imperii (Ed. Ju
nimea, 1985). Este, desigur, textul cel mai în
chegat și mai fluent de pină acum, unul în care 
istoricul arată că știe să facă din erudiție un 
instrument al narațiunii demonstrative. O in
formație bogată, nouă în sine sau prin rapor
tare la context și relevantă prin unghiul anche
tei. îi asigură, așa-zicind, partea materială. Res
tul vine din exercițiul metodei, din pasiunea 
autorului pentru restituția fidelă, din capacita
tea lui de a lega faptele și a construi, pe seama 
lor, un edificiu coerent și verosimil. Cum ne 
previne singur, noul sondaj La granița a trei 
imperii continuă acei Jurnal ieșean la sfirșit 
de veae, cu care se mrud=șîe și ca formulă. 
Atenția istoricului se îndreaptă acum mai ales 
spre raptul teritorial săvirșit de habsburgi, pe 
seama Moldovei, la 1775. .Marea nedreptate se 
prelungește din spațiul ei geopolitic într-o 
dramă individuală, aceea a asasinării voievodu
lui Grigore Ghica. Amindouă au fost puse în 
lumină cu știință și talent. O scriitură alertă, 
cu apel la mărturiile epocii, unele aduse întiia 
oară in discuție, face textul agreabil la lectură, 
ceea ce înseamnă că Veniamin Ciobanu a ajuns 
să impace exigențele științei cu nevoia de a 
găsi o formulă convenabilă de expresie. Ulti
mele lui cărți, apărute intr-o cadență neaștep
tată. conturează mai limpede un program de 
iertă coerentă lăuntrică, ale cărui rezultate 
viitoare se pot întrezări.

AI. Zub
•) Veniamin Ciobanu. Relațiile politice româ- 

ne-polone intre 1699 și 1848, București, Ed. 
Academiei. 1980, 238 p. : Jurnal ieșean la sfirșit 
d£ ve*c (1775—-18M), Iași, Ed. Junimea, 1980, 
L6 p. : Les prineipautes roumaines et la poli
tique europeenne (1699—1815), București, Ed. 
ș::;n:if;.a si enciclopedică, 1984, 95 p. : Les pays 
roumains au șeuil du 18-rme siecle; Charles XII 
et Ies Roamains, București, Ed. științifică și en- 
c::.opec:câ. 1(K>4, 173 p. ; La granița a trei im-' 
perii, las. Ed. Junimea, 1985, 205 p.
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SPORT

Meciul văzut de sus

adus ru japca la odihnâ forțată, aici, pe 
Cumpătul. intr-o casă alezată cam in 
dreptul gleznei Bueegilor, vecin cu doi 
eoniferi nâpirliți (trei conuri la două 

veverițe semi-domestice și cabotine) și cu acto
rul astenie Ștefan Bănică (insul ride din plins și 
plinge din ris. de cind Rapidul s-a intors in Ciu
lești, de la Hunedoara. noaptea, printre po- 
rumburiie din Ciurelu), uitasem eă mai e și fot
bal pe lume (cit o mai fi) și eă s-a făcut, pe ne
simțite, de 28 august, ziua randevuului cu trimișii 
tării celor douășpe mii de lacuri (unșpe mii 
nouă sute paișpe le-am bifat eu, cu Băieșu, pe 
degete, acum zece ani, din avion), băieți dră
guți, blonzi, nimic de zis, toți cu nume in „en“ 
și cu o nemaipomenită poftă de „control" asupra 
gleznelor românești. (Vom reveni asupra ideii). 
Citind, înainte de a mă așeza in fața televizo
rului, formația propusă de Lucescu, mi-a trecut 
o pală de viscol prin urechea dreaptă. Iar Red- 

c, bravul cavaler, niciodată egalat, al gafelor 
din careul mic și mare ? ! Iar Klein, umbra cu 
profil de efeb a unui mijlocaș al cărui loc il 
uzurpă de atiția ani ? ! far Gabor, care va im- 
bătrini probind un costum care-i vine, mereu, 
prea larg ? ! Iar vechea trupă hunedoreană, năs
cută intr-o zi cenușie, de post ? ! Nimic de la 
Steaua, singura echipă cu stil european la ora 
de față, doar Iovan, partial și el, prea puțin 
color. O să strigați, desigur : dar Boloni ? ! Par
don ! L-am uitat, ,dar știu de ce am făcut-o. 
Marele constructor și diriguitor ai jocului „era 
pre cind nu s-a văzut, azi il cătăm și nu e“ 
(vorba unui parodist), ambiția lui fiind să-și 
ineurce cit poate colegii din apărare, iar cind 
nu-1 mai ajuta vina — „faulira". Mersi, Becaud ! 
Adăugați-I pe această listă Înghețată și pe Ma- 
teuț, autor merituos al unui gol înscris printr-o 
insistență de fanatic, dar cam atit, in nici în

------------------>
REVISTA STRĂINĂ

• O REPREZENTANTA a neoclasicismului bra
zilian, care înseamnă o reîntoarcere la lirismul 
muzicalității șl al armoniilor închise în formele 
fixe, poate fi considerată Regina Maria Gurgel 
Maud, autoare a unei recente culegeri antologice 
(care însumează majoritatea creațiilor acestei 
poete), apărută la Sao Paolo, la ed. Edicon, sub 
titlul ,,Versos diversos". Autoarea este originară 
din Itajjuba, o localitate din statul Minas Gerais, 
și a trăit multă vreme în mediul literaturii pau- 
listice, adică de la Sao Paolo, înainte de a se în
toarce în'lumea ei natală, devenind o scriitoare 
,mineiro" (cum sînt denumiți cei originari din 
Minas Gerais). „Versos diversos", culegerea ei de 
acum, adună atit poezii cît și reflecții dedicate 
celor mai diferite teme, între care acelea pasio
nale sînt cele mai numeroase ; componenta femi
nină a creației acestei poete pare a fi considera
bilă, deși ea nu urmează pasionalitatea de natură 
vitalistă a altor poetese latino-americane. Regina 
Maria Gurgel Maud a optat pentru cultivarea stă
rilor mai senine și a sentimentelor purificate pînă 
la conceptualizare, ea investighează subiectivitatea 
cu optica unui clasic, aducînd adică ,,eul“ liric la 
condiția unei contemplații obiective. O anumită 
simplitate de extracție solară, dintr-o civilizație 
a echilibrului, stăpînește aceste versuri adunate 
în poeme lapidare, care cîntă „Laguna", „Caste
lele de nisip", „Dragostea pe care mi-am închi
puit-o".
• CENTENARUL NAȘTERII poetului Jules Su- 

pervielle prilejuiește lui Alain Bosquet, cunoscu
tul poet și eseist francez, un interesant eseu, apă
rut recent în ziarul parizian „Le Monde", o reca
pitulare oportună a creației cunoscutului liric. 
Sînt de reținut cîteva observații care, în atmosfera 
„post-modernului", interpretat de unii drept un 
triumf al derizoriului, au o valoare polemică : „a 
echilibra conștiința și subconștientul — notează 
Alain Bosquet despre Supervielle — a îmblînzi 
ideile lui Kafka, fără a sucomba din pricina lor-, 
„a refuza, în sfîrșit, orice terorism" (al stilurilor 
agresive șl disolutive, bineînțeles). Iată o opțiune 
lucidă, care merită o mențiune.
• RECONSTITUIREA mai apropiată de adevăr 

a vieții politice interbelice preocupă în chip sus
ținut și alte culturi, unde analizele de fenomen 
ori revelațiile de elemente parțiale se conjugă 
spre a da o imagine conformă cu realitatea is
torică nemijlocită. Două contribuții recente ale 
cunoscutului sociolog și politolog portughez Al
berto Poderoso confirmă, pentru universul isto
riei moderne a Portugaliei, această observație, 
întiia este o cercetare, rezultată din colaborarea 
lui Alberto Poderoso cu Antonio Ventura și stu
diază activitatea antifascistă a lui Alexandre 
Vieira, un lider sindicalist lusitan al anilor ’20. 
Autorii au adus pe tema aceasta o însemnata 
cantitate de documentație inedită, consistînd în 
epistolografie, date de arhivă, extrase din presa 
vremii izbutind să reconstituie nu doar o biogra
fie dedicată unei cauze colective ci și un tablou 
al momentului politic foarte interesant și, după 
cît se pare, cu unele note de amănunt cu totul 
noi. A doua contribuție este un. opus al lui 
Alberto Poderoso, apărut la Lisabona la sfîrșitul 
anului 1984 și care desfășura un valoros examen 
al activității de_pamfletar politic și de jurnalist 
a lui Raul Proenca, a cărui epocă de maturitate 
începe tot în anii douăzeci, fiind contemporană 
cu aceea a lui Alexandre Vieira. Cantitatea de 
documentație inedită e în acest caz preponderen
tă și autorul a venit cu o cercetare foarte solidă 
a domeniului, izbutind să configureze, în nu multe 
pagini, monografia unei existențe de căuzaș. Cu 
asemenea cercetări, dintre care întîia (aceea des
pre Alexandre Vieira) a fost încununată și cu un 
premiu, Alberto Poderoso se dovedește unul din
tre cercetătorii cei mal avizați ai jurnalisticii por
tugheze antifasciste.

• UN EXEMPLU de „GAYA SCIENZA" ne ofe
ră o recenta „Istorie insolită a Londrei", apărută 
în franțuzește la ed. France-Empire, tradusă bine
înțeles din engleză. Autorul ei, Peter Busnell, a 
făcut o colecție de curiozități ale vieții cotidiene 
londoneze, care fac într-adevăr un număr consi
derabil de cititori să nu abandoneze lectura aces
tei palpitante colecții de bizarerii aflate, apre
ciază un recenzent în „Le Monde des livres", în 
linia Samuel Pepys și a doctorului Johnson. Așa
dar, știați că Brummell, un celebru dandy, iși 
lustruia ghetele cu șampanie ? Că un descendent 
al lui Horace Walpole și-a pierdut casa, aflată in 
Berkley Street, într-o partidă de cărți de joc ? Că 
actorul Kean a locuit opt ani de zile împreuna 
cu o puma în reședința lui din Clarges Street ? 
cu o puma în reședința lui din Clarges Street ? Că 
o metresă a lui Charles II avea un pat din argint 
masiv ? Acestea și multe altele, din categoria atit 
de englezeștilor istorii criminale ori cu sta fii, pot 
fi citite in „Istoria insolită a Londrei*, o colecție 
barocă (cu spirit șl de birfă subțire și de „știință 
veselă"), a lui Peter Bushell. Un pandant româ
nesc, ă propos de București există, să reamintim, 
în admirabilele reconstituiri Istorice ale lui N. Vâ- 
tămanu ; ceea ce nu Înseamnă, desigur, că o re
constituire a cotidianului românesc din alte vremi 
nu ar fi întotdeauna o îndeletnicire palpitantă și 
necesară.

• PREMIATĂ CU „CORONA D’ALLORO" un 
premiu al Academiei internaționale Pontzen, poe
zia cunoscutei poetese lusitane Cristina Salgado, 
al cărui volum recent „Desconhecidas", se adaugă 
unei opere bine conturate, a întrunit un remarca
bil consens al criticii literare. „Este ceva secret, 
foarte profund", o discreție a fluidității", afirmă 
Natercia Freire, în l,Diario de Noticias" ; o poezie 
adevărată, convingătoare, „care înregistrează" 
„constantul traiect al înțelegerilor și neînțelegeri
lor subconștientului său" — observă Guedes de 
Amorim, în „Secule Ilustrade"" ; „Școala teme
lor", „delicatețea", sînt remarcate, în „Diario de 
Lisboa", de Alvaro Salema ; poetizarea logică a 
stărilor evanescente sint, în sfîrșit evidențiate în 
„Journal do Barreioro" de către Fernando Pe- 
quito. O repede privire asupra acestei poezii, care 
reabilitează, între toate avangardismele acestui 
moment, o linie a liricii de notație, de esență spi
ritualistă, confirmă imptesia pe care o lasă co
mentariile criticii lisaboneze. Cristina Salgado 
practică un lirism al interogației, care reabili
tează emoția.afectul, umanizează privirea asupra 
lumii și, fără a sentimentaliza inutil, cîntâ marile 
stări universale, solitudinea, pasiunile pustiitoare, 
misterioasele respirații ale scrisului.

tr-un caz cel mai bun om al echipei noastre, 
cum l-a numit cineva de la radio, care a văzut, 
desigur, alt meci decit noi. Cel mai bun a fost 
Hagi, singurul miracol adevărat care s-a născut 
la noi, in fotbal, in ultimii zece ani, Copil cu 
stea in frunte și cu geniu dat pe furiș de Alde- 
sus, acest zgircit fără pereche. Zi mare a avut 
și Rodion Cămătaru, care și-a făcut pirtie pe 
unde a vrut, călcind totul in picioare, așa cum 
stă biqe oricărui voinic, dar care a ținut să facă 
Și nițică artă pentru artă, necesară pentru plăti
tori și manageri, căruia i-a lipsit, insă, un strop 
de tendință, adică un gol. La locul lor — Mo- 
raru, Ștefănescu, Ungureanu, Iorgulescu (ce i-a 
trebuit lui să-1 tribleze și să-1 enerveze pe deco
loratul optar din fiorduri ?), cu excepția a două 
împrejurări, cind finlandezii, dacă nu șutau atit 
de lamentabil, ne puteau lăsa orfani de ambii 
părinți.

Ee zic eu, deocamdată ? Că victoria aceasta era 
mai previzibilă decit o zi de leafă. Greul incepe 
de-acum, fraților. Mergem pe Wembley ! (Cine 
zice că vom lua acolo un punct prin abona
ment ?). Vin la noi irlandezii (cine-mi garan
tează că-i batem ?). Pe urmă, mergem noi la 
turci. Aici e aici ! Aici e musai (cuvint otoman) 
nevoie de două puncte și golaveraj, aici, la 
Istanbul, se va pune ștampila pentru Mexic, in
tr-o partidă la care se va fila cu sufletul la 
gură pină-n ultima secundă și în care băieții 
noștri trebuie invățați cum și cît să pluseze.

Mi-ar place să fiu la fața locului, la mijloc de 
noiembrie, cind Bosforul se îmbolnăvește de 
lingoarea toamnei și iși leagănă dulce corăbiile 
grase și trupurile fără greș ale cadinelor. 
Aferim !

Fănuș Neagu
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