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tradiționalelor le
gături rontâno- 
chineze s-a îmbo

gățit zilele acestea cu o 
nouă și, semnificativă pa
gină. Vizita oficială de prie
tenie efectuată pe pămintul 
ospitalier al Chinei, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația to
varășului Hu Yaobang, se
cretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez 
și a tovarășului Li 
Xiannian, președintele Re
publicii Populare Chineze 
reprezintă, fără îndoială, 
unul din acele momente de 
referință în măsură să 
confere noi dimensiuni unei 
prietenii cu luminoase tra
diții. Argumentele sînt, în 
acest sens, multiple, întrea
ga desfășurare a vizitei, de 
la ceremonia primirii înal- 
ților soli ai poporului ro
mân, la momentele dialo
gului politic și la, atmosfera 
sărbătorească, ilustrînd în
că o dată sentimentele de 
caldă prietenie care unesc 
popoarele român și chinez, 
voința de a se acționa pen
tru amplificarea continuă 
a raporturilor bilaterale, a 
schimbului de valuri ma
teriale și spirituale, a con
lucrării reciproc avantajoa
se. Sub asemenea auspicii 
s-au desfășurat convorbi
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășii Hu 
Yaobang, Li Xiannian, 
Deng Xiaoping și Zhao 
Ziyang. Agenda convorbiri
lor a cuprins o bogată arie 
tematică, fiind abordate 
probleme de interes bilate
ral, precum și o serie de 
aspecte importante ale vie
ții internaționale.

în acest cadru, s-a proce
dat la o analiză aprofun
dată a stadiului relațiilor 
multilaterale româno-chi- 
neze, acordindu-se o aten
ție deosebită raporturilor 
economice. Apreciindu-se 
evoluția pozitivă a acestora, 
s-a subliniat că dezvoltarea 
potențialului economic al 
celor două țări oferă largi 
posibilități pentru amplifi
carea continuă a conlucră
rii dintre cele două țări, 
pentru sporirea volumului 
și diversificarea schimbului 
de mărfuri, pentru întări
rea cooperării în producție. 
S-a relevat totodată hotărâ
rea României și Chinei, a 
conducătorilor țărilor noas
tre, de a acționa pentru 
ridicarea legăturilor econo
mice la nivelul raporturilor 
politice generale româno- 
chineze.•

Referindu-se la bilanțul 
rodnic al vizitei, în cuvân
tarea rostită la impresio
nantul miting al prieteniei 
româno-chineze din orașul 
Wuhan, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „Am 
purtat convorbiri fructuoa
se cu tovarășii din condu
cerea de partid și de stat 
a Republicii Populare Chi
neze, am examinat împre

ună stadiul relațiilor ro
mâno-chineze. Am ajuns la 
înțelegeri bune, care des
chid noi orizonturi marii 
prietenii și colaborări ro
mâno-chineze**.

La rîndul său, tovarășul 
Hu Yaobang arăta, cu ace
lași prilej : „Consider că, pe 
baza principiilor egalității 
și avantajului reciproc ți 
prin eforturile comune ale 
ambelor părți, cauza cola
borării prietenești dintre 
China și România va cu
noaște in mod sigur e nouă 
dezvoltare”.

întâlnirile și convorbirile 
purtate in aceste zile de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cu conducătorii de partid > 
de stat ai R. P. Chineze. au 
prilejuit, de asemenea, e- 
fectuarea unui amp i tur 
de orizont asupra comple
xei problematici interoa- 
ționaie. relevând u-se, ji in 
acest cadru, similitudinea 
sau apropierea punctelor 
de vedere față de dosarele 
de arzătoare actualitate ale 
lumii contemporane. De 
ambele părți s-a apreciat 
câ, astăzi, cind omenirea 
este mai amenințată ca ori- 
cind de posibilitatea dis
trugerii intr-o catastrofă 
nucleară, popoarele, forjate 
înaintate ae pretutindeni 
trebuie să își unească efor
turile pe platforma comu
nă a luptei pentru apărarea 
vieții și a păcii pe planeta 
noastră. A fost totodată ex
primată necesitatea de a se 
depune toate eforturile pen
tru excluderea forței și a 
amenințării cu forța din 
relațiile interstatale, de a 
se acționa pentru soluționa
rea pe cale exclusiv pașni
că a problemelor litigioase, 
pentru asigurarea dezvol
tării libere și independen
te a tuturor națiunilor în 
condiții de pace și stabili
tate.

Se poate aprecia, cu de
plin temei, că noul dialog 
la nivel înalt se înscrie 
prin rezultatele sale rod
nice, prin ambianța deose
bită, sărbătorească, de cal
dă prietenie, prin înțelege
rile convenite, ca un mo
ment de mare însemnătate, 
deschizător de noi și largi 
orizonturi dezvoltării in 
continuare a tradiționalelor 
relații de prietenie, su-.da- 
ritate și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre. în interesul reci
proc, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și pro
gresului în întreaga lume. 
Marcă inconfundabilă a 
politicii externe a partidu
lui și statului nostru, a ac
tivității eminentului om po
litic de anvergură mondia
lă care este președintele 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
vocația dialogului, aborda
rea deschisă și principială 
a tuturor problemelor lu
mii contemporane, expri
mă încrederea în viitor și 
hotărârea de a-și construi 
un viitor de pace și pro
gres ale unei națiuni libere 
și demne.

Luceafărul

ARHIVA SENTIMENTALĂ
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viria ieșeană fr -r::?. s t^alrelor din
București, țață pl:r.:t ir.,: dnd n> numărul 
IC. Anal XIII. voi. XLVIII, pp. r? -12G. zt cu
prinde cronicile : Vlaartea Cleaoatrei (MihaiT 
Pășcar/j). Nevestele demnului Pleșu (Caton 
Theadorian). Săplămina laminată (Mihsil Său- 
lescu). Avarul (Mpiienel. Chemarea codrului 
(George Dimandy) și Banbury (Oscar Wilde). 
In numărul 12 al aceluiași an. apare- grupajul: 
Nora (Ibsen), Casa de lut (Fabre). Diavolul 
(prelucrare de Franz Molnar după. Faust).

ior.LiJ

Suprem» forță (H. Lecra) Teatru popular-Măr- 
geluș ;A.D. Herzi. Sol, aameni*  (Condora).

tn numă~l 1 Țpp. 122—1241 din anul urmă
tor apar cc?r.; : Inelul (D-ra A-hip>, Hero 
și Leandru (Griilparzei >. Moisui (arta actorului 
Sioia»i>. Moartea lui Danton Iorga). Glaueo 

Extemporalul f.jdevii german >»- 
. .' : nomăcui 2. (pp. 231—

Bilanțul d-lui Victor Eitimiu. 
Pottasch and Pe-mutier americană fără
inc’ă- - Moliere se răzbună IN.

; (pp. 42V—434» conține : Se
renadă din trecut c ' rci-a Răduinsc;®. Pi.jerea 
intunericului (Toi-'oi). Sonata umbrelor (Domi
nic). O biată femee (aan.r străin neindicatț. 
Avarul (Me». Hoții (Schiller): in numărul 
4. pp. 106—111 : Salomeea (Osca:- Wude), Nyu 
și Pelicanul (amindouă aparținînd Ini Ossip 
Dymov). A doua tinerețe (.Mihail Sorbul). Tea
trul tlie. Teatru Popular (repertoriu). Cu nu
mărul 10 din 1922 se încheie colaborarea lui 
Liviu Rebrear.u. care semnează ultimele sale 
cronici (pp. 106—111) referitoare la piesele : 
Scrisoare pierdută (LL. Caragiale). Macoeth 
(Shakespeare). Ciuta (V.I. Popa). Don Juan (V. 
Eftimiu). Liiiom (Franz Molpar). Triunghiul 
(Verueuil). Manage (Ranetti Roman).

Din lectura crcnicilor pe care am socotit ne
cesar să le enumăr atit pentru Înlesnirea cer
cetărilor ulterioare cit și pentru a sugera viața 
afișelor teatrale, ne vom opri doar asupra ace
lora care dezvăluie un stadiu și o mentalitate 
estetică, un program de preocupări.

Credincioasă ideii pe care și-a fundamentat
Valeriu Filimon

cum citva timp am descoperit că nu 
există la noi nici o societate, sau aso
ciație, pentru proteguirea limbii ro
mâne. Nu spun că simțeam nevoia 

unei astfel de asociații. Dar spun că, provocat 
de o anumită împrejurară despre care am să 
vorbesc mai departe, am avut brusc conștiința 
acestui gol. Cam în felul in care, alertat că 
unui cunoscut i-au pătruns hoții în casă, des
coperi că la propria ta ușa de intrare lipsește, 
și nici nu te-ai gindit vreodată că ar fi nevoie 
de așa ceva, un sistem de alarmă, dacă nu mai . 
sigur în orice caz mai sofisticat. Care să-ți dea 
senzația că te afli în perfectă siguranță.

In primul moment mi s-a părut bizar că ar 
putea să funcționeze o societate cu un astfel de 
obiect. Pentru câ ceea ce există nu are a fi 
proteguit. Regulă de drept natural. Altfel ar 
trebui sâ începem cu o societate pentru apă
rarea omului. După aceea mi s-a părut mai bi
zar că nu există, tn ultimul timp sînt din ce in 
ce ma’ mulți oameni care se tem de integrita
tea limbii pe care o vorbesc. In realitate, a lim
bii in care comunică.

Am citit de curind câ In Franța ființează o 
asociație pentru „uzagerii" (imi pare rău dar 
nu găsesc un echivalent mai fericit) limbii fran
ceze. Potrivit statutului asociației ea asistă și 
apără publicul. Fiind constituită, declarat, după 
modelul asociațiilor care proteguiesc consuma
torii împotriva marilor producători (de alimen
te, de bunuri industriale, de servicii publice) ac- 
ționind, am spune noi, ca un soi de opinie pu
blică organizată. Printre isprăvile reușite de 
aceasta asociație se numără citeva direct amu
zante. Astfel, asociația a chemat in judecată și 
a obținut condamnarea Ia amenzi și daune a 
unei societăți producătoare de țigări care a în
scris pe pachetele de țigări cuvîntul „filter" (in 
engleză, deci) în loc de autohtonul filtru („fil
tre" in franceză). Tot astfel, a reușit să obțină 
condamnarea unei societăți de transporturi 
aviatice internaționale pentru faptul că atîrna 
de gitul copiilor care călătoresc cu avionul o 
tăbliță cu două inițiale derivate din limba en-, 
gleză. spre a :atrage .atenția că sînt neînsoțiți, 
în loc de a folosi trei inițiale care exprimă 
exact același lucru dar tn limba franceză. Sau, 
în sfirșit, un proces cu multe peripeții încă ne
terminal In care s-a cerut obligarea la substan-

iM
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Permanența principinlni Yin (iii)
aporturile Yin-Yang 
se' prezintă cel mai 
clar in limba, în ori
care limbă, prin feno

menul de sexuare a cuvintelor, 
care înfățișează dincolo de as
pectul pur lingvistic, o întreagă 
istorie a culturii umane, cu mi
tologia ei cu tot în indoeuro- 
peana nrimitivă. nu se cunoștea 
despărțirea masculin-feminin, 
substantivele se deosebeau după 
un alt criteriu, animat-inani- 
mat.

Ion Creangă, care era un ge
nial pedagog, pornise de la 
acest stadiu al cunoașterii in
fantile și al limbii, atunci cind 
în Abecedarul său lămurea șco
larii asupra distincției animat- 
inanimat, după . acest procedeu 
dialogic, în care răspunsurile 

_ erau date în cor :

Paul Anghel

— Cîte picioare are omul 1
— Omul are două picioare.
— Dar masa ?
— Masa are patru picioare.
— Omul merge ?
— Da. omul merge.
— Dar masa merge ?
— Masa nu merge.
Hașdeu ar fi răspuns, ă și 

masa merge, plutește adică, în 
anume circumstanțe, dar ches
tiunea animat-inanimat era în 
principiu bine soluționată de 
Creangă.

Cum se vede, în cazul sub
stantivelor animate, inițiativa 
mișcării emana, prin verb, de

la ele însele, fiindcă aveau suflet 
— in cazul celor inanimate, ac
țiunea li se aplica din afară. 
Un caz aparte, intervenit după 
bifurcarea masculin-feminin. 
l-au reprezentat neutrele, sub
stantive care deși inanimate, 
aveau totuși inițiativă anexîn- 
du-si verbele mișcării, ca și 
cind ar fi fost vii.

Astfel, apa curge, vîntul 
suflă, pămintul se cutremură 
ș.a.m.d. ca și cum aceste ele
mente ar fi fost posedate de 
animism. Ele și erau intr-un 
fel. Deși țineau de lumea ina
nimatului, ele aveau propriul 
lor duh, ca și o mitologip. 
Louis de Broglie observă în- 
tr-un articol cu titlul „Repre
zentările concrete în microfi-

Continuare în pag. a 7-a

Cred că foar
te mulți din
tre locuitorii 
Orașelor co

lecționează cărți poș
tale 
poate că alții decu
pează 
lorate . .
pii, lacuri, de prin' ca
lendare vechi, uitate 
pe vreun perete dos
nic. Unii pleacă a- 
proape in fiecare -fir- 

"șit de săptămină lă 
rude, la țară, in mij
locul naturii ; alții a- 
saltează, indiferent de 
vreme, parcurile mai 
mari sau mai mici, 
toate îngreunate de 
bogăția cromatică a 
toamnei. Dar daci ar 
vrea cineva să petrea
că o clipă intr-o »n- 
perbă carte poștală i- 
lustrată, i-am spune 
să meargă cițiva pași 
pe Aleea Trandafir,- 
lor, toamna. In amurg. 
Să meargă ptlfln pe 
drumul acesta nu prea 
lung de lingă Ptafa t- 
via'orilor. drum stră
juit de stejari bdtrint, 
cu frunzele de culoa
rea lemnelor de esențe 
scumpe, cu linii moi 
ca. o lucrătură miaâ- 
loasă de marchetărie a 
unor mobile vechi ; 
drumul acesta cu ghin
de care troznesc sub 
tălpile plimbăreților, 
cu aerul ușor umed 
care vine r ebănuit din 
parcul Herăstrău. Să 
urmărească niște oa
meni in salonete cum 
demontează fără gra
bă țisnitorile ce ne-au 
potolit setea tn cildu-

ilustrate ; sau

peisaje viu ce- 
cu munți, cim-

roasele zile ale reni 
care a trecut. Si pri
vească 
burduhănoase, porto
calii, cum merg agate 
pe lingă bordură și 
aspiri frunzele vește
de căzute dezordi
ne pe pietrele cubice 
de granit ale ’ caldari- 
mului. la- de dincolo 
de Arcul de Triumf, 
neverosimil de alb m 
această mare ruginie a 
crepusculului de toam
nă, să audă pulsind 
ritmic zgomotele ora
șului. estompate parcă 
de un abur străveziu, 
ridicat ca dintr-o Iurte 
ruptă pentru o clipă 
de necazurile șf bucu
riile vieții cotidiene.

M-am plimbat intr-o 
zi a toamnei, înainte 
de lăsatul serii, pe a- 
cest scurt drum și am 
urmărit cu o copilă
rească uimire :«m, in- 
ceC. încet, însuși soo- 
rcle s-a îmbujorat de 
rușine că trebuie să 
plece dincolo de linii 
tremurătoare a orizon
tului și sd nu mai in- 
văluie cu razele sale 
pufoase rindurile de 
copaci, să nu mai aliită 
foșnetul uscat al frun- 
ze’or sub apăsarea u- 
nei molatece adieri ; 
m-am aflat acolo, trist, 
in mijlocul 
perbe cărți 
ilustrate pe 
clipa aceea 
team s-o trimit- iubitei 
mele.

ulițe' nuxțint ‘

unei su- 
poștale 

care in 
nu pu- .

Tudor Stancu

In Hamuri se închegau veștile, puternice 
rime de dor - 

în tropot : poetul 
în zale 

mina, tremurind, 
pe ogor, 

rouă 
brațele sale,

Porneau năvalnici caii

Așeza către seară,

Picături fermecate

cu

de roșie 
din

Ah, cum să nu sorbi, cum să

in poezie

nu inchini 
cu nesaț 

Vinul rubiniu care curge pentru învingător 
in cetate f 

Și acum tinăr cum să nu plec iarăși 
să-natț 

Peste toate apele și colinele poeme 
de libertate ?

Poet ți apărător - fiu geamăn și unic 
ți atita de sfint 

Al unei singure mame cu nume țoptit 
de privighetoare I 

Poet ți poet — mereu ai scris in cartea ta 
de pămint 

Cite un poem nou cu versul cum murmurul 
izvoarelor clare.

Dumitru 31. Ion

PREZENTA TIMARULUI SCRIITOR

Pentru ce poeții n-au prea cîntat 
mașinile, domnule profesor ?“. în
treabă tînărul interlocutor din 
„Universul poeziei" al Iui Călineș- 

cu. Pusă azi. o asemenea întrebare ar putea 
părea lipsită de sens. Elementele lumii mași
niste fac parte acum din rîndul ..lucrurilor poe
tice" si nimeni nu mai pare contrariat cind 
intîlnește în poezie trenul, tramvaiul, motorul 
Diesel, automobilul. calculatorul electronic, 
chiuveta, metroul, stimulatoarele de cord, ra
chetele. vălmășagul marilor orașe si florile de 
plastic. Poezia ultimilor ani cultivă :u frenezie 
o asemenea panoramă obiectuală. Realul ime
diat. imaginile existentei cotidiene trec mai re
pede din viată in poezie, de unde si senzația 
pregnantă de ..materialitate"; de concrîtete. de 
transfer „cinematografic" al' lumii ' înconjură
toare in spațiul poemului. Inserția acestor semne 
ale civilizației sfirsitului de secol tinde să de
vină o modă. Succesul de critică si. intr-o oa
recare măsură, de public par să fie condițio
nate de existenta acestei scenografii familiare 
omului contemporan, in raport cu care o anu
me atitudine lirică pare si ea să disemineze : 
resnineerea agresiunii universului tehnologic, 
mecanizat și automatizat, și nostalgia armoniei 
originare dintre om si natură, dintre conștiință 
si existentă.

In ce mă privește, nu cred că prezenta spec
tacolului civilizației contemporane în poezie tre
buie deplinsă. Asimilarea organică ..
țărilor vieții de zi cu zi, a datelor realității nu

Mircea Florin Șandru

a reorezen-

Continuare în pag. a S-a

Siguranța începutului
ezo'.ut. fără ezitările pe care ai fi 
djsous să ie treci cu vederea incepă- 
torilor in proză. debutează in volum 
individual Cristian Teodorescu. scriitor 

tinăr. dar cu o tăietură a frazei și cu o densi
tate a epicului rare. ..Maestrul de lumini" este 
o culegere de proză scurtă.. impresionantă atît 
prin diversitatea psihologică a personajelor, cir 
si prin capacitatea autorului de a sesiza, din
colo de aparența neinsSTnnătății, d-ame acute, 
relevate in manieră obiectivă. Fie că este vorba 
de mediul rural (Trenul tie 12, Moștenirea. Cra
pi de prăsilă), de oel citadin (Unde mergem sim- 
bătă ?, Elefantul, Tapetai. Maestrul de lumini. 
Contractul) său de zone de Interferență (Acasă 
la Saizu, Mărturisirile și invențiile unui fost că
pitan de administrație. Virtejul bucureșteanului). 
Cristian Teodorescu se mișcă cu egală dezinvol
tură. reușind să surprindă în Comportamentul 
personajelor acele gesturi si fapte care le „tră
dează" esența psihologică, temerile fundamen
tale. disimulate în rutina cotidianului. Eroii săi, 
făpturi obișnuite, fără nimic spectaculos în exis
tenta lor. suferă, esențial de singurătate — 
tema dominantă a prozelor din volum — iar 
derularea narațiunii developează tocmai această 
stare, cu intensitate variabilă de la un perso
nal la altul.

In Trenul de 12, Emilia, profesoară de fran
ceză. intr-un sat fără nume, se descoperă fără 
rost în absenta soțului, care suportă o pedeapsă 
de patru ani în urma unui accident de ăutomo-

bil. Apăsarea singurătății este atenuată de. 
munca la școală și in gospodărie, dar devine 
insuportabilă atunci cind. ou „trenul de 12“, 
apare un alt bărbat, care vine tot de „acolo". 
Echilibrul psihologic al Emiliei se strică, iar 
finalul narațiunii are meritul de a sugera, sub- . 
til. un proces de substituire deliberată, prin 
care femeia găsește motivația renunțării la aș
teptarea castă.

Unde mergem simbătă ? este o foarte fină 
abordare a temei singurătății în doi. Motive ex
terioare (o repartiție, „nefericită") ii îndepăr
tează geografic, pentru un timp, pe t merii că
sătoriți Victor si Cornelia, obligați să se vadă 
doar săptăminal. O detașare binevenită, deo
camdată cu statut provizoriu. Ie dă însă spe
ranța unei existente conjugale normale. Toate 
energiile cuplului par a fi îndreptate către rea-: 
lizarea definitivării lui Victor pe post, urmind 
ca, apoi, să înceapă... fericirea. Autorul își atra
ge însă cititorul pe o pistă, dacă nu falsă, ori
cum laterală. Anularea spațiului geografic care ■ 
i-a separat pe cei doi tineri nu reușește să mic
șoreze distanta interioară, abia acum conștien
tizată de bărbat. Rutina acceptată a singurătă
ții în doi este sugerată și aici de finalul nara
țiunii. Reconsiderarea, din perspectiva finalului, 
a întregii povestiri, îi restituie adevărata temă

Valentin F. Mihăescu
Continuare în pag. a S-a



CRONICA LITERARĂ

ION ANGHEL 
mănăstire 
«Noaptea nu 
se împușcâ»

Proza ultimilor ani, mai ales proza ti
nerilor, manifestă un deficit de sub
stanță, fiind dominată, in schimb, 
de ?:rmu1e. în cartea de debut a lai 

Ion Anghel Mănăstire. Talanii, substanța era 
densă, iar viziunea, ajutată de o scriitură exactă, 
interesantă. încercarea autorului era de a conferi 
unui colt uitat de lume, legat de natură. Bă
răganul călărăsean, o tensiune si un dramatism 
purificator, axind Întreaga carte pe motivul 
intrat după război in litera ra română al 
„uciderii cailor4. Motivul fixează in timpul 
istoric evenimentele cărții, după cum si refe
rințele la cățeaua trirrrta in resnua. dar ceea 
ce intenționa Ion Anghel Mâr..i*'ire  nu era 
fresca socială, d r viziune e.=entia!izată de 
factură mitizantă. a lumii rurale ee rare te 
se ocupă. în linii mari, universul e -re- prop-os 
de proza lui Ștefan Bănuiescu, mai aie*  in 
Cartea Milionarului, căreia Ion Anghel Mănă
stire ii este neîndoielnic debitor, rantrrbuta 
urmașului excelind insă in direcția poemati
cului bine strunit, traversat de un Cor tracic. 
Prezențele exclusiv masculine tensiunea aștep
tărilor, ritmul sacadat, arzător, titlurile so
lemne ne fac să bănuim in spatele Întregit 
cărți un binefăcător model melvillian. Cartea 
stă mai toată sub semnul modelelor (Gabriel 
Garda Marquez e incă unul), dar ceea ce că
mine lăudabil acolo este încercarea de a căuta 
o formulă și o viziune potrivite unei substan
țe și unui univers incă nefixate definitiv in 
literatura română. Conștiința că vorbește des
pre și în numele unui univers neexplorat, 
surprins intr-un moment de răscruce tragică, 
a cărui grandoare umană, naturală, arhaică. în
cearcă să ne-o sugereze mereu autorul, dublată 
de năzuința căutării unei formule artistice pe 
potrivă, caracterizează debutul literar al Iui Ion 
Anghel Mănăstire, autor de neindoieln’c talent 

A doua carte a lui Ion Anghel Mănăstire. 
Noaptea nu se Împușcă, confirmă mat puțin 
suflul seducător din Talanii și mai mult dexte
ritatea autorului. Colțul de lume e același, per
sonajele cu puține excepții tot cele din Talanii, 
timpul — după vagi indicații altul, cu mult 
ulterior aruncării cățelei în cosmos, pentru a 
folosi reperele temporale folosite de autor —, 
dar comunicarea nu mai este masivă, impună
toare, poemul nu mai există, curgerea compac
tă din Talanii fiind Înlocuită de o materie al

HRISTU
CÂNDROVEANU 

«Trei balade 
aromâne»

nibadz (1900), de Hristu Cândrovea- 
nu, era o intiie colecție de cin țări 
aromânești, conținir.d un număr de 
poeme dialectale, intre puținele de 

■cest fel din vremea de azi. emotirnante mai 
intii, prin senzația de limbă străveche și con
temporană cu originile românești. Ceva din fol
clorul acestor comunități, de munteni care 
viețuiau aprig, păstorind pășunile apropiate 
de cer, rămăsese și in această poezie, si această 
reminiscență e, pentru aromăm, inerentă. Ori
cit ar fi materia sufletească de modificată prin 
cultură, spiritul ei estetic râmme. totuși, in do
meniul poporan. Mult din acestea era si in 
„Nihadz44, poetul invodnd „dorul- folclor.-, in- 
tonind cite un „cănuc-, fcopnd efecte d -.tr-un 
baladesc muzical, unde fiorul epopeilor i^sea 
cu ecouri singuratice. Cite o mică isizr.e versi
ficată a aromânilor, in _Râdzâ::m-. e o puri
ficare de greaua materie solzoasă a ±a*ec-u?ui,  
unde limba română dădea, prin sforțări, să se 
nască i „Sum Dunărea. Doi frați A»a-, Fașă 
de-aslan- / Cutrimburară Veciiul Bizant I ' 
Și-iar nopțle / Șcrete. I Ani-grei i Ard — ete 
A-nei. / Dit Sud, tu munții grei*.  Altăda’ă, 
poezia invocă individualul sustras creației pr.n 
anonimat și scoate sunete teribile, de er.ihza- 
ție oierească arhaică, de unde răzbate rite z 
fulgurație de daco-romană printre vt-tabule 
tracice, balcanice și străremânești. .J^.curăres-.H 
cini — ca țiva șcambe / Viglea. fără dl boț. 
cutărle, oile, / pi-ahtare oară cari s-facă stxâm- 
be ! că furli-asteaptă-anun scuudhea. presit-. 
O astfel de literatură, căreia ii e»te esiecri tre
buitoare un glosar spre a pricepe to-oai. are. cu 
toate acestea, regulile ei. repetind de la incan
tație și pină Ia imprecație gamele sufletert. aie 
unei comunități, cu accent pe trăirile extreme 
căci lumea arminească. de alpini, e u-.a a spi
ritelor cu reacții definitive. Din aceasta muzi
calitate, căreia ii sint necesare, spre a se r— li
za in chip desăvirșit, semnele a/_ta:oare de 
pronunție, a ieșit o Înclinație către ba'sdesc 
detectabilă la Hristu Cândroveanu iz „Trei ba
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BREVIAR
V. Voiculescu 

precizări bibliografice
• Comentator «vUat al operei Iui Voiculescu. 

Victor Crtciun publici In MLuceaf*rul-  din 15 
funie 19«S, p. 3, articolul „Voiculescu țl Eminescu-. 
fn care evidențiază legătura spirituală a lui Voicu- 
leseu cu marele Înaintaș

St reia constatarea despre geniul tutelar prezent 
lntr-o poem*  ca ..Lui Emmescu*  scrisă Jn 1901, se 
sugerează cercetării comparatiste paralelismele 
dintre unele creații ale celor doi scriitori, se amin
tește recunoașterea de către amîndoi a genialită
ții inegalate a lui Shakespeare, se comentează un 
text „inedit". în continuare. Victor CrAciun pu
blică a șa-zi sul ..inedit • intitulat ,,Eminescu“, sub
liniind importanta lui in epocă dincolo de ca.

Cerind, Înainte de »n monument de bronz, 
„statua spirituală", adică ediția-monument a ope
rei lui Eminescu, glasul lui V. Voiculescu din 
această ..tabletă" are, peste decenii, o deosebită 
semnificație, aceasta atrăgind după sine necesita
tea unor precizări

Textul in discuție, considerat inedit de Victor 
Crăciun, a fost ovhlicat d*  V. Voiculescu, cu titlul 
„Emlnescn — Edltia-monument", în ziarul ..Uni
versul" din M iunie 1926, p. 3, (pagină pe care se 
specifică : ..Cu colaborarea redactorilor și misio
narilor Fundației culturale Principele Carol"), si 
republicat în revista „Viața literară" din 3 iulie, 
1926. p. 4. Cu excepția a trei modificări minime, 
textul publicat de Victor Crăciun prezintă, într-o 
frază, prin comparație cu cel din „Universul", o 
schimbare care-i știrbește sensul șl asupra căreia 
ne oprim, reproducînd fraza In ambele variante :

________________________________________

IOMMHU
A\CHE1 iu a 

.ștANÂSTW ÎKPVțCÂ

cărei Oux, dispersat. Intersectat se concen
trează din cind in cind, clipiic, criptic, in ja
rul eitorva nuclee epice. Intr-un ntoaw*  rwe 
urmărește sugestia viutut. a a 
pină la a face din aceasta un ac-sp :s

Unghiul de vedere etze t&odtf.ci ce sa o 
carie la alta : dacă in Talaaji ne f:«cans pe *>  
verricart pterta de tem: ane. in Noaptea ■■ «v 
impusei ne deplasăm pe or.zre. tata pr**  s — -ta 
ad.v?--are de fapee. Spargerea rtarat: zru_ i_-.:er- 
sectarea de pan_-. « -mpta- « reraejse 
să rrTtprurr-.-’e -tara*  trac —-ji: aueres. Trei twz 
piesei j riaăaoace. dar saae *•  racăreste te 
ccsc t.: E_rtz_.-a«e ti este tavta: de a Lr-t-p-u- 
ta pi*i  ta «ft-t rc: riritc ieerfzr pe tataie, 

a tace te: i?*z  ec«K te. Tueiti 3«țe 
la vtrăt.t-a-re r e» e derw.-’ de . ...
Jea. ebe: *:  s înczc-f ;«ai tr. tastare ds 
as-ru taUn Vastee. cere v.ne te tecte 
cetea veea; asasirtat tn Tatami, vrea să tata 

satul tiftat de =e cwi. ri-jb. teatru popu
lar. ta >a*ce  Fasta. Se tntercaieazl o poveste, 
desigur paraboleră. cu un Inventau», oare pro
pune sat-ii-o: o LsveatSe colosală și profitabilă, 
dar Inventa—rul moare de atac de cort trate
le de a o inmlna beneftoartjor. Se găsește 
Joc si unei povestiri taboi oase ~j nr. k™i
monstruos d:ntr-o baltă blestemată. In w. 
v.r.e un Artist, pereche a Inventatorului in plă
nui de semne parabolice propui de autor, de 
care se ocupă ia concurentă cu ofitezohw**  
Pistolea. frizerul N ță. Pis -ea spune o po
veste cu un m-.r.:strj. iar finalmente aflăm o 
alta, r.u st-.m din ce sursă. despre m des 
gradați, un ofițer superior și unu] i-fertor. 
omoa-4 din greșeală ia trageri in poligon, un 
soldat și nu șuu cum ta scape de cadavru. 
Autorul Iasă tot timpul personajele ta vor
bească. Cartea este o curgere de povestiri, 
monologuri. dialoguri, ca intr-o înregistrare pe 
viu. in care nu se evită expresiile neîîteue. 
ba sînt chiar preferate, uneori in cea ma: nudă 
înfățișare a lor. Fuziunea din prima: volum 
lipsește însă și chiar dacă acordăm dreptul a- 
cestei cărți de a fi altceva dec-.t precedenta, 
comparația se impune per.'ru că Tataaii era 
expresia unui talent care-și caută matca proprie, 
pe cind Noaptea ne te lapescă vădește lucra
rea in tipare comune, frecvente, banale a> pro
zei contemporane.

Tipul acesta de proză cu sincope calculase, cu 

lade aromâne*  (Ed. Facia. 1934). Poetul nu mai 
cintă acer. ..nimârdzir.itlu țer*  și nid _ti 
r. ita ai Gcsu*  .e. xi : obiceiurile nupțiale), 
originea baladescului este în folclorul vlah. 
Co.-.trib-zția l-i: cșrsiâ intr-o cultizare. Între
prinsă și sub presiunea bal-ade: carpatine. Două 
din trei sint recogr.așribile. in nordul Dunării 
iar a tce-.a este ;- circulație la romanticii 
români, stimufeti. in direcția sepulcrală. de 
burgerian.sm. Irs-jșirea cea mai de seamă nu 
mai este acum ideea de a închipui o literatură 
in diabet ci aceea de a corr.pl-e’.a, in linie aro
mână. o mitologie românească generală a în
ceputurilor. (Această comparație se poate face 
necontenit din moment ce baladele iui Hristu 
Cândroveanu sint inșo’/te și de traduceri in 
arma.-.ește apartmind lui Ion Cutova). In ultima 
analiză, acest ba.adasc aromân trebuie asociat cu 
rest _ția marlior -::.uri poporane, infățișată in 
direcția =-_-b'*ratului  de Ion Gheorghe, de către 
Paul Tutungiui care a făcut substanță lirică din 
dactem și din speciile populare interpretate in 
chip de Car.or. . mai cu seamă in „doina44 me
tafizică ți in balada de Ev Mediu folcloric, ale 
hi: Cezar ivănescu. Kesore ia lirismului aromân, 
(proprie și lui Teohar Mihadaș. Kirei Iorgo- 
veann de asemenea), e in legătură cu poetica 
arhaicului p etnicului, aplicată in teritorii tna- 
teștate. vie la un număr considerabil de con
temporani. Acum, ideea ar fi originea mitolo
giei românești, străvechimea ei, verificată prin 
"omentui conservator aromân, care ilustrează 
o ctepă din evoluție, rămasă fără continuitate, 
Și „Miorița*  și ..Meșterul Manole*  au confirJ 
mare la românii din Pind și „Trei balade aro
mâne44 ron-pruie. pină la un punct, și o de
monstrație pe aceasta temă, făcută nu fără 
pr_^ran „Tlnărul păstor din munți*,  de pildă, 
e o ..Mioriță*  aromânească, potrivită cu ob'r- 
șule și prin lumea pastorală, proprie mediului 
de unde a ieșit, insă aci cu o oareșicare încli
nație către senzațional și sociologic, absentă in 
..Miorița*  daco-română, ajunsă, aceea, la puri
tatea adamantină a mitului. Aici, păstorul, abil

..Putem apune eu deplină dreptate, acum cind va
loarea opeTx; izbucnește ca o lumină de soare, că 
este extraordinară meseninăria tipograficească 
sub care a fost, nu înfățișată, ci sugrumată, 
•cată (âubl. n), frumusețea de glnd și de cuvînt-4 
(..Luceafărul". 25 iunie. 1985) : „Putem spune cu 
deplină dreptate, acum cînd valoarea operei sbuc- 
nește ca o lumină de soare, că este extraordinară 
meschinăria tlpograficească sub care a fost, nu 
înfățișată, cî sugrumată, atita (subl. n.) frumusețe 
de glnd «d de cuvlnt („Universul", 28 iunie 1926).

Prea puțin sau deloc cunoscută astăzi, colabora
rea lui V. Voiculescu la ziarul „Universul" se în
scrie in programul de răspîndire a culturii în 
mediul rural inițiat de Fundația culturală, la care 
V. Voiculescu a fost și director. Nesemnalată pină 
astăzi, după cite știm deocamdată, decît aluziv în 
„Căminul cultural" (Buletinul Fundației) din 1927, 
acenstă colaborare numără și alte texte, dintre 
care amintim : „Doctrina culturii" (7 iunie 1926, 
p. 3). „Arta și naționalitatea" (5 Iulie 1926, p 3) șl 
„Anton Pann“ (11 aprilie 1927. p. 3), toate trei pu
blicate de revista „Orizont" din 19 aprilie 1973, p. 
3, drept inedite.

Apărută pc parcursul celor trei decenii interbe
lice, publicistica Iul V. Voiculescu a rămas, in cea 
mai mare parte, risipită șl uitată pe nedrept prin 
revistele și ziarele vremii, parte din ea puțind 
constitui și astăzi o bază de plecare in alcătuirea 
unei monografii sătești. Linsa unei bibliografii a 
operei lui V Voiculescu a făcut și mai anevoioasă 
descoperirea și reintrarea ei în circuitul meritai, 
exnlicindu-ne astfel prezentarea textului „Emi
nescu" drept Inedit și determlnîndu-ne la preciză
rile făcute, spre o „mal bună cunoaștere" a gla
sului care, cum afirmă Victor Crăciun, poate „a 
însemnat unul din acele mobiluri care au dus la 
monumentul editorial" Eminescu.

Aurora Alucăi 

intersectări de planuri, cu vorbire oraculară, cu 
exhibarea unor elemente senzaționale, nu aco
peră evidența că avem de-a face cu o alătu
rare de fapte și situații, inegale ca densitate 
și sens.

Juxtapunerea faptelor fractionate, oricit de 
deliberată, nu le împrumută neapărat un sens 
special sau superior, fiecare episod răminind 
insular, fără comunicare cu celelalte. Simula
rea subtextului nu este suficientă. Textul se 
citește neted și enigmistica lui. artificioasă, nu 
rezistă. Se impun atenției elementele păstoase 
ori de pitoresc ale cărții. Primul ioc 11 ocupă 
aici istoria somnului monstruos, duh negru al 
unei bălți fabuloase, ca in Vasile Voiculescu 
sau Fănuș Neagu. Ne aflăm cu acest episod, 
remarcabil, ir.că in trena și climatul primului 
volum : Talanii. Vine apoi la rind pitorescul 
propriu zis : Pistolea este un personaj pitoresc, 
ca și aiți țărani : Carca'.ete, Pipoș.

Fisura cea mal vibizilâ a celei de a doua 
cărți a Iui Ion Anghel MânS-nre. Naaptea nu 
se împușcă, este capcana p:"*<eacului.  Nu 
numai personîjele »:r.t pitoresi.. ■: si limba
jul lor. Autorul se «-râduie «i taier: tareze cit 
mai apreepe de șocieriui rausrși 1 T.tajesl ță
rănesc și rwkreaaî îdevț— usrari de forță 
In acearii diret4'. dar ce-reteia devine joc 
gratuit. Micii? șterec: pi. 5e ? ri.re »! limbaj 
tare-i apr.'-r-i» de ta-ar..: M.r.n Preda sint
l.-e.'.fiherte per—.- a-i a pe autor
sfera „ - Tir - brii devine aici
■.n -/rar de-rzalt; c i p*--'  -. r.avi și in

ia*  <Lr.j-.ri Mănăstire 
iaca • foarte preocu- 
i. -a fie î iți drept 

' re—?*•  e preocupare
aoee< -de refren pe 

L rie ia tens-unșa inaltă și 
- - r la acasae ^erarc-rii ati-

in

ap- •

Noapăea se îi

*

ei.
au 

de

i= a cMm șt rtaâsor. « ăe -fi'tz de
iocri. top plgtra l p ^oșcxrâ - -b-a xi. ; ti-1 

ri s» «f (br-rhi- - Pj*.'_
e ..testa4 „cirpdwă-

znrtanesr..ej. <e trees--**?  r. *•*«'  *vk«  e»-
frtd si rwaas M -rjamaia ta «rei

-------
H cus-iaev. ct «ek — ete*  Sem»*
a' - _ >1 * '. 5*  res-er**  voMSre jî
âte v«g*Ci»k:e ’. i.-.--s șetabae («carata. -Dac- 
tâ ta arataMt at M 'Srttateteate*  *•
care pr>sbab*  ta U.X-tmw*.  l-z rrst
in vedere ra pretae.țsor • ta*e  sxjul- 
gjrni. ra. ttawrite --zaz, ~ rtatat 
ji’-.r.e-e mtrisaa _rl‘a*„  r. staexe p*
Sâixș aveau oăsân asnau: tseata' .1
găses-t și pst nvirsâri la ra.-dtra•*.  ne Wef w 
testamen4, em:w de c-:ba-: ta*esrtana.tra--e  -j 
acetea d-n _M*orița-ț.  ineâsp_-.-rd ..-ta ; ma; 
mult, răzbunarea omorai-i p rwtim ’„rmet . 
rr_-ta cosmică. iM.K-.-lta e« tora’ism ev-ncra: 
este an.-țata ca ia 
ptstoaie.

..Puntea de pe riu! Arta*  e Mwar
Manole*.  despre trei meș'.eri fa — nil: ■-
prin țările --mân ior sadici • .Pu-h re B.rr.u 
in sus Cum mai nslndre r.-j-s ■> -.- ! Or
peste Băiasca-n vale Să d«-»r'-:-îă-e Z.:;.:=r
cale / Punți peste Moreea jos ta ■ t-rs-e- 
abis. frumos. ‘ Pur.p in pzs pii-l-r Okrv! 
Peste văgăuni din Find ' M.—C. - I •îescf’i- 
zind*.  Un „domn*  din munți li:son :n.e-z*nă  
ca să-i construiască o punte, pe care neet-r.:. 
după șapte ani legiuiți. o Înalță. sarrif:-:-.d pe 
soția lui Prlslea : totul ie încheie re an be-v.em.

Deosebirile fata de balada canonici *»  nnt 
considerabile și o impresie repede v^u.ne ta 
acestea sint și nu sint folclor, ari poetul, 
care s-a documentat In creația poporană pun-ind 
și de la el ceea ce e de pus. mai ales m direc
ția imagisticii. Această prore-fare e si in 5ta- 
fia“, care imită uneori, in chip vag. metrica 
„Luceafărului44, și apoi baladescul sepu-rras r*  - 
mantie. O fată e pețită de un strlin. ajutat de 
Costantin. fratele ei. si o duce dernrte. intr-o 
țară maritimă. Rămasă fără copii, dopă o mo
limă. mama lor îl b’esteanta pe fiul. ar. m 
răposat, ca s-o aducă inapoi pe fiica Insttai.na.ă. 
Mortul iese din groapă și se duce, în chip ue 
stafie, să o recupereze pe aorn-sa. Cavalcada 
mortului care o duce pe fată. In goana cal. ai.
este de efect romantic. în gustul lui Bolintmea-
nu : „Frățioare, iarăși spun ' Că umblă marții 
pe drum / Vasilța, ce vrei ta facă ? Nu e ros
tul lor să tacă / Frate, tu miroși ca huma Și
ajungem acu la muma / Sor-mea. du-te tu. că 
vin, / Să-mi pasc roibul doar puțin / Că-i Ur
mat / Și deșelat / De-a ti ta dt ne-a purtat. 
Fata cît s-apropia / El In groapă se-ntorcea
I...I  De blestem se slobozea*.  Lirica aromână a 
lui Hristu Cândroveanu adaugă mitologiei mo
mentului străromân o notă de poezie cultă, in 
direcția valorificării unei linii cu tradiția ei.

Arțar Silvestri

Un început de specializare ?
• CltevA numere din revista Flacăra ne kadirt 

predilecția lui Radu G. Țeposu pentru redactorii si 
colaboratorii revistei Luceafărul, fie sub formă de 
interviu, fie sub formă de note critice. Aerat în
ceput de specializare divulgă, din păcate npetema 
pentru chestiuni minore șl alăturea de obiect, 
ceea ce, pentru luminarea cititorului de a cărui 
bun&vointă se abuzează, <cre un răspuns :

în penultimul număr din „Flacăra". Radu 
G. Țeposu în postură de „cap limpede" e in 
dezacord cu articolul men din ,J nceafăntl" inti
tulat „Critica și mijloacele extrallterart". Drep
tul său ! Numai că, una scriu eu si alta fnțelrre 
„capul limpede" de la „Flacăra". Deci : I. — Ea 
nu „sugerez", cum crede R.G.Ț., că serialul Ini 
Alex. Ștefănescu din revista ,.Tomis" e«te „o 
farsă tristă, care nu folosește nimănui", ci afirm 
neted aceasta. In concluzia demonstrației ; t. — 
Nu contest rostul portretisticii șl al biograflsn u- 
lui In critica literară (eu însumi exemplific eu 
Călinescu șl Lovinescu), el spun doar că, la 
Alex. Ștefănescu acestea nu reușesc să stabilească 
vreo relație cu opera supusă discuției ; 3. — Fap
tul că a apărut și o carte numită „Exactitatea ad
mirației" cum Imi atrage atenția, amabil, R.G.Ț„ 
are exact aceeași legătură cu chestiunea care 0 
preocupă cită are „portretistica" iul Al. Șt. cu 
opera autorilor portretizați ; 4 — Nu „m-am plins" 
în articolul meu, că vreun poet sau altul nu e 
declarat genial ; 5. — Alex. Ștefănescu poate, de
sigur, „să-și scrie opera așa cum crede de cu
viință" (șt cum crede de cuviință și R.G.Ț.).

V. F. M.

vIata cărților

POEZIE

„ANTI-

METAFIZICE“

O poezie de 
a unei realități 
o poezie, mai 
care observația 
fără a avea nimic decla
matoriu, scrie Aurelian 
Titu Dumitrescu. A doua 
sa plachetă de versuri, 
Antumele •), după debu
tul cu Iubire de pietrar 
(1982), ce se deschidea cu 
o recomandare semnată 
de Dan Grigorescu, aduce 
mai multă 
tonului 
superioară 
Vorbeam

poetic, termenul, cu oricită 
justifică

AL HEM AN
TlTli 

rXJMt'FRESCU
'.Nit MISE

1.1X1' KA
UTER \

observație 
primare, 

exact, în 
primează,

siguranță a 
și o elaborare 

a textului, 
de observație :

aplicat la discursul
suspiciune l-am privi, justifică o atitudine. 
Aproape nicăieri în aceste versuri nu vom în- 
tilni referiri directe la viața „secretă44 a ființei. 
Ia ceea ce se prefigurează sub carapacea fragilă 
a eului. Cvasi totalitatea imaginilor implică un 
plan referențial dinafara acestei imposibile in
timități. E o constatare, nu o judecată de va
loare. Ființa lăuntrică pare risipită în obiectele 
înconjurătoare, căci tot ce înregistrează ochiul 
poetului e o dramatică reificare : „m-am ferit 
să văd rîsul femeii imbrăcate în mireasă / su-

/IVrOLCGH

ORATORIE

ROMÂNEASCĂ

Apariția unei antologii 
a crc’.oriei românești*)  
ejte * î-itiati-.ă edito- 
—bine venta, 

. ■ ~~_ r**  — as:-
>.< ..*.  «ct Jii.ia e Ti*.  de- 
— re.j al v.eni românești 
care r.u merita ta fie 
e*=t.  cu atit mai mult 
ca; dt el este ilustrat de 
străluciți oameni de cul- 
toră și militanți politici, 
ir. directă legătură cu 
cele mal importante mo
mente ale istoriei româ
nilor. Și cu atit mai 
mult, cu dt cuvintârile 

rostite de aceștia la mari adunări populare, la 
tribuna parlamentară și In situații dramatice 
sau feririle, dincolo de ceea ce definește un 
temperament oratorie sau altul, un stil de 
tlocuita sau altul, sint fundamental, solidare
prin ceea ce a definit întotdeauna aspirațiile și 
autudmea acestei națiuni. Multe dintre 
oisc-arsurile cuprinse în acest volum întreprind 
rt '.respective istorice sintetice și definesc, unele 
cu patos, altele cu concentrare, destinul na
țiunii române și evoluția ei. Toate au comună 
Încrederea in capacitatea de rezistentă și re
generare in pofida tuturor adversităților, și 
fac. in maniere diferite, admirabile elogii ale 
națiunii, ale culturii și ale civilizației, ale res
pectului pentru celelalte națiuni, ale tolerantei 
politice și naționale (de exemplu — Proclamarea 
independenței României, discurs rostit de M. 
Kogălniceanu eau discursul rostit de Vasile

CCTE/l IDE IDEELT

VI4ȚA

CA SCRIS (i)

PROZE

■, hărăzit cu

POVESTIRI CU CON
TRAPUNCT. Intre tinerii 
noștri prozatori Dumitru 
Augustin Doman ’) face 
figură aparte. Nu printr-o 
originalitate exacerbată, 
afirmată cu orice preț 
cum se întimplă in ge
nere, ci, dimpotrivă, prin 
rara onestitate a accep
tării destinului unui tî- 
năr obișnuit, ce-i drept 
înzestrat cu multă sen
sibilitate și delicatețe su
fletească, îndrăgostit ne
bunește de literatură și, 
ceea ce e mai important 

talent scriitoricesc, har — 
mult, puțin — numai al său pe care și-1 culti
vă cu seriozitate „profesională" exemplară, 
făcînd necondiționat din actul scrisului său un 
act existențial major asumindu-și, nu fără 
curaj, aparența „banalității" : „te pregătești de 
plecare spre casă, adică spre cămăruța ta de 
la demisol, «cușeta lui Raskolnikov» cum i-ai 
dat tu numele garsonierei pentru care ai 
schimbat-o, garsonierei tale din orașul de la 
cinci sute de kilometri. Și vei scrie o poveste 
despre un tinăr ca tine in căutare de servici în 
Capitală, • vei ignora cu încăpățînare sfaturile 
unui prieten — să nu fii impudic și sincer in 
ce scrii, să nu te dezvălui pe tine, să nu scrii 
despre toate dramoletele tale, să scrii cu umor 
negru și să te ocupi de drame majore, nu-i așa, 
nu de nimicuri... Dacă în sufletul unui tinăr ca 
tine se petrec nimicuri, ei bine, ești condamnat 
să așterni pe hîrtie numai nimicuri, accesai 
la adevăratele drame fiindu-ți interzis. Vei 
merge dar acasă și vei scrie o scurtă poves
tire despre un om al străzii, cum ai descoperit 

netele acelui rîs semănau măruntaielor / pe care 
eu și omul care băuse / le scosesem din bătrî- 
nul țambalagiu întins pe masă pentru autop
sie...44 Viața în simplitatea ei, în care moartea 
devine doar un moment neimportant, este pri
vită din acest unghi. Înainte de a recunoaște 
fiorul vital, fiecare formă e observată (jude
cată) ca posibil obiect neînsuflețit — și în 
aceasta ar consta drama contingență conținută 
aici. Poezia ajunge astfel, dacă am împrumuta 
un cuvînt (Aurelian Titu Dumitrescu a publicat 
o lungă serie de convorbiri cu Nichita Stănescu 
purtind acest titlu), o antimetafizică. Mai bine 
zis, metafizica nu interesează în acest spațiu 
poetic alcătuit din reminiscențe, frînturi de 
amintiri și mai ales din gesturi mărunte pro
blematizate.

Prin modul de investigare a unui spațiu fără 
orizont, a .cenușiului existențial, versurile lui 
Aurelian Titu Dumitrescu amintesc de poezia 
lui Constantin Abăluță : o tristețe mută intr-un 
univers reificat, ordonarea semnelor realității 
înconjurătoare după o unică regulă, cea a aridi
tății lor absurde, aparițiile coșmarești (în sensul 
insistenței) ale cite unui obiect, așa cum este 
„păpușa din plastic roz“, determinare a kitsch- 
ului, in fine memoria ca formă de absență, ca 
exaltare a lucrurilor ce se împuținează. Legătu
rile cu universul Obiectelor de tăcere sint. se 
vede, de factură tematică. Titlul, cam orgolios, 
ai culegerii, are și o asemenea trimitere : „an
tume", presupunerea etimologică a lui ante. 
Poezia observă lucruri, reacții, mici scene săvîr- 
șite înainte — înainte de aventura introspectivă 
Ea este astfel o poezie a exteriorului. S-ar im
pune însă pe viitor o mai atentă „disciplinare44 
a figurilor in sensul sintaxei poetice ; uneori 
coerența suferă, alături de versuri frumoase ca 
„Priveau destins lumina / perfecțiunea ei din- 
totdeauna le ținea loc de ființă44 sau „tatăl meu 
a luat o secure și a tăiat îngerii44, „chipul o 
mai trezea ca un pocnet de aripă" apărind și 
fragmente fără relief, în special în poemele 
lungi (Amintirea vieții, mirosind a femeie cu
rată și grea. Va deschide cartea lor cu legi, 
Despre ochi, despre bătrinnl care vorbea despre 
cai, șl despre amurg). De asemeni, atenție la 
mici neglijențe care pot produce exprimări 
cacofonice : „simțea că ceva nu este în regulă", 
umbrind o poezie altfel plină de relief. Dincolo 
de aceste neimpliniri, Antumele aparțin unei 
voci lirice autentice.

Costiri Tuchilă
*) Aurelian Tiiu Dumitrescu : „Antumele", 

Editura „Litera", 1985.

Goldiș la 1 decembrie 1918, Ia Alba Iulia).
Nici un resentiment, nici o dorință de 

revanșă nu alterează noblețea acestor afirmări 
ale drepturilor națiunii române și acestor 
cuvîntări rostite cu cea mai deplină încredere 
în civilizație, apeluri la înțelegere, dreptate și 
pace.

Impresionează, în această selecție de texte, 
profunda implicare intelectuală și politică, 
demnitatea ținutei, patosul ideilor, logica impe
cabil argumentată, modalitățile retorice dozate 
pentru obținerea efectului durabil, noblețea și 
generozitatea atitudinii. De la precursorii 
Gheorghe Lazăr, Petrache Poenaru, Ion Maio- 
rescu. Timotei Cipariu. la marii oratori ai 
Unirii, ai Războiului pentru independență și ai 
unității naționale (Mihail Kogălniceanu, V. 
Boerescu, Barbu Katargiu. C. A. Rosetti, Ion C. 
Brătianu, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu), la ora
torii Junimii (P. P. Carp și Titu Maiorescu), la 
oratorii parlamentari (Alexandru Lahovary, 
Spiru Haret, Take Ionescu) și. la oratorii nu 
mai puțin celebri Barbu Delavrancea, N. Iorga, 
Octavian Goga, Nicolae Titulescu. elocința 
românească este ilustrată in multiple ipostaze, 
care atestă un nivel european al vieții româ
nești, un fond bogat de idei și o artă a 
cuvlntului cu mari virtuți. Această foarte 
bună ediție realizată de Vlstnan Goja ace si cali
tatea de a ti dțichita de un excelent rriii.u 
consacrat artei oratorice românești, de la 
începuturile ei. de la cursurile și primele cărți 
de retorică ale lui Ion Piuariu Molnar, Varda- 
lah. Simion Marcovici. Studiul prezintă „ora
toria și educația națiunii", mentalitatea și mij
loacele primilor noștri oratori, ținuta și logica 
discursurilor de-a lungul timpului, „oratoria și 
literatura", direcțiile și formele caracteristice 
fiecărui moment istoric. Autorul studiului defi
nește adecvat faza romantică, faza realistă și 
logică și stilul specific fiecărui mare orator : 
„Dacă discursurile Iul Kogălniceanu impre
sionează prin grandoarea și armonia frazei, cele 
ale Iui Vasile Boerescu și Barbu Katargiu 
mișcă prin promptitudinea inspirației și pu
terea de improvizație" în timp ce „odată cu 
apariția Junimii și cu întronarea spiritului 
critic în cultura română își face loc treptat un 
nou tip de orator, mai sobru și mai suprave
gheat", deși nu dispare nici acea „exprimare 
metaforică, proprie oratorilor patetici și vizio
nari, cum au fost Delavrancea, Iorga, Pârvan, 
Goga".

Antologia lui Vistrian Goia Înscrie, astfel, in 
seria „Restituiri" un titlu de referință pentru 
domeniul valorificării moștenirii culturale.

Gheorghe Buluță
•) „Oratori și elocință românească", Editura 

„Dacia" 1985.

astăzi eă ești". Scriitor autodidact cu neos
toit apetit cultural, om blajin, dar cu o biogra
fie de tip „americănesc" practicind o sume
denie de profesii și meserii care de care 
mai „realiste" ori mai „pitorești" ce-1 
poartă din satul său mehedințean, printr-un 
oraș dunărean de provincie, pină in Capitală, 
prin cele mai diverse medii — țărani, mun
citori, funcționari, profesori, artiști etc. — 
Dumitru Augustin Doman refuză in scrisul său 
atit spectaculosul exterior al descripției de uma
nitate pestriță și al povestirii captivante de 
situații insolite, cît și patetismul artificios al 
crizelor interioare plăcute snobismului intelec
tual . Cele mai bune proze ale sale descriu de 
fapt devenirea intimă a „tinărului comun" (în 
măsura in care sinceritatea, modestia, refuzul 
compromisurilor, prietenia, curajul de a fi tu 
însuți sînt lucruri comune), transformarea sa 
prin cultură intr-un „om literar" și apoi intr-un 
„scriitor". Axa volumului Povestiri cu contra
punct o formează acele piese unde vocea po
vestitorului vorbește intr-un mod foarte perso
nal, sub diverse măști auctoriale, la persoana 
intii, a doua ori a treia, cînd ironic, cînd duios, 
uneori sarcastic, alteori melancolic, totdeauna 
sincer, despre sine : Condiția de outsider. Un 
ocol, Contrapunct, Cabotin de duminică, Stratul 
de protecție. Omul străzii. „Marile evenimente 
prin care trec eroii acestora sînt mici întîm- 
plări interioare iscind stări și sentimente pline 
de candoare și delicatețe, înconjurate din ou- 
doare de aura umorului trist — căci persona
jele sale fac parte din categoria celor ce pierd 
din timiditate și bunătate („Eu sînt un om 
blind. Alții spun că-s bleg. Ei, chestie de nuan
ță !"), resemnindu-se fatalișt cu „condiția de 
outsider", privind însă cu inteligentă și spirit 
lumea, dîndu-i replici în al căror bun-simț 
maestrul incontestabil e bravul soldat Svejk. 
Personajele acestea (in majoritate „dubluri" aie 
autorului) observă liniștite agitația ambițiilor 
de care nu se simt în stare, din fața căreia se 
retrag („Și-apoi tu crezi că nimic nu se poate 
face fără liniște sufletească, liniștea asta e 
chiar un scop, de cele mai multe ori omul cau-*  
tă liniștea cînd își inchipuie că umblă după 
fericire") și pe care le compensează cu acea 
ironie ce împletește amărăciunea lucidității cu 
Seninătatea împăcării stoice cu sine : „E adevă
rat că nu am fler, cum imi spune un amic de-al 
meu care publică zdravăn, nu ca mine din an 
în paști, e adevărat că nu știu să mă orientez 
în hățișul complicat al vieții literare și așa mai 
departe Dar eu cunosc și înțeleg răbdarea de 
a citi cuvînt cu cuvînt, frază cu frază și pagină 
cu pagină un roman, încerc apoi să-1 „demon
tez", apoi am răbdarea de a aduna povestirile 
mele cuvînt cu cuvînt, frază cu frază și așa 
mai departe".

Alexandru Condeescu
*) „Proze", Dumitru Augustin Doman, Tudor 

Stancu, Dan Petrescu, Ed. Albatros, 1985.



REPERE LITERARE CONTEMPORANE
Barocul

literar românesc
Psihologie 
și analiză

odernitatea literaturii noastre a fost i Jfc Jiudecată. îndeobște, dună etaloane vest- 
europene. De aceea, e sesizată doar 
atunci cind și pe secvențele istorice in 

care este suficient de evidentă, nemaipuind fi 
ocolită ca stare de fapt : arareori actul critic 
si-a asumat riscuri. Dar. chiar și atunci cind 
recunoașterea modernității literaturii române e 
împlinită, se alunge, .din pricina unei implicite 
adulări nostalgice a Occidentului, la un soi de 
complexe creatoare și valorice care propulsea
ză imperativul sincronizării cu orice preț, spre 
a fi în pas cu lumea. In consecință, literatura 
veche era privită ca muzeu prăfuit, irelevant 
sub raport estetic, in care intri din curiozitate, 
dar fără șansa (sau măcar gîndul !) de a găsi 
însemne de modernitate sau de contemporanei
tate cu epoca sa. In cel mai fericit caz. se 
căuta, aici, calitatea acestei literaturi de mărtu
rie si document cultural, istoricește semnificativ, 
la umbra căruia actualitatea românească 
urmează a-si propune vegetarea în suc propriu. 
Tirania dominantei interpretative de mai sus. 
explică, de pildă, incă larga audientă, precar 
filtrată critic, a ideilor lovinesciene. sau. de ce 
nu. faptul că travaliul de istoria literaturii ro
mâne vechi a lui Iorga nu a prins rădăcini, 
fiind tratat ca marginal, de interes preponde
rent arhivistic. sau descalificat pur și simplu, 
atunci cind era. în mod nejustificat, confundat 
cu ideologia sa literară, cu reacțiile fată de 
literatura vremii ș.a.m.d. Același motiv ne ex
plică. totodată, succesul variantei călinesciene : 
tradiția recuperată în istoria lui Călinescu e 
cioplită prin mînuirea unor criterii specifice ex
perienței artistice evoluate.

Cele două ipoteze ccnstructiv-interpretative — 
cea estetică, a lui G. Călinescu. si a lui Iorga.. 
de psiho-sociologia culturii — au' meritul <k « 
scoate investigarea literaturii vechi de sub 
siunea restrictivă a ideologiilor cultural-artiș- 
tice, grăbite in a da verdicte și a pune •tiche e 
în funcție de motivații coniuncturale. Desigur, 
nu lipsesc alte initiative de cercetare, fixs’.e se 
aspecte izolate sau de mai largă respirație. însă 
în cazul lui Călinescu si Iorea se deschid noi 
orizonturi de analiză. Intră in ioc miza si gus
tul pentru sensul si rosturile producțiilor literar» 
vechi intr-un ansamblu ; abia in contexte wt- 
nificante cuprinzătoare, situate in c*c-rd»na>e  
cu valențe integrative, textele vechi de-j- 
văluie substanța și tilcul.

Pe un asemenea fond ideatic. Barocul literar 
românesc (Minerva. 1982) a lui Ion Istrate isi 
desfășoară puterea demitizantă si constructivă. 
Cu lucrări de acest tip — si. din fericire, nu
mărul lor e în creștere — conștientizăm câ mi
tul literaturii noastre ca provincie a ideilor est

Geneza
romanului românesc

Un critic axat, în ultimul timp,, pe in
vestigarea si analiza prozei, cultivînd 
o metodă interdiscipUnara.dei.pe pozi
ția unui realism, critic dialectic-anga- 

jat, determinist, este Anton Cosma. autor pină 
acum a două lucrări : Romanul românesc și pro
blematica omului contemporan (1977) și Geneza 
romanului românesc (1985, Ed. ,,Minerva**,  seria 
Sinteze).

Refuzind închistarea dogmatică în teoria fe
nomenului. autorul dezvoltă problematica re
centului său eseu într-o viziune critică mai cu
prinzătoare. totalizantă. Disciplina chemată 
în sprijinul ideilor și tezelor sale e un fel de 
sociologie a romanului, cu bibliografia la zi. 
într-un spațiu absolut de istorie literară, cu pre
cizări. disocieri, nuanțări de teorie si estetică. 
Mai mult decît in prima carte, autorul ni se 
arată preocupat de sistem, desfășurind teze in- 
tr-o complexă procesualitate/evenimentialitate. 
angajindu-se in cazuistica redeschisă a valori
zării critice și. mai ales, in diacronica interdis- 
ciplinaritate a fenomenului.

Vorbind de mentalitatea istorică și orizontul 
de așteptare al epocii, de circuitele culturale, 
codurile de cultură, criticul face deopotrivă, in 
cadrul istoriei literare a temei, incursiuni in fi
losof ia culturii (Iuri Lotman), teoria receptării 
(H. R. Jauss), slujindu-se pe larg de sociologia 
literaturii și de ceea ce mai r< cent se cheamă 
istoria comunicării, pentru a-și ilustra tezele si 
ideile. în general întreaga argumentație critică, 
dar si pentru a aduce corective unor opinii'teorii 
de circulație, mai întotdeauna in cazul aplicării 
lor la specificitatea și diferențierea fenomenu
lui investigat.

Teza care se retine. în primul rind. e cea pri
vitoare la „sincretismul romanului și originea 
lui plurală“. în spiritul căreia cristalizează de
monstrația și analiza. Inertia privitoare la este
tică și curentele literare succesive, ce-a împo
văra: mai întotdeauna valorizarea in cadrele 
specificității organice, e depășită, in sens pro
gramatic. pentru a face loc teoriei ..mentalității 
istorice**  (Al. Dutu) si a ..codurilor de cultură**  
(I. Lotman), suficiente pentru a legitima teza 
organicistă în cadrul fenomenului investigat. 
Prejudecata conform căreia geneza romanului 
românesc s-ar raporta la conceptul de imitație 
este considerată din capul locului părtinitoare, 
servilă si nefondată .deci falsă, autorul așezind 
întreaga sa demonstrație pe fundamentele reale

Ipostaza de cronicar dramatic
Urmare din pag. 1

programul literar, revista Viața Românească a 
continuat cu perseverență să mențină nealte
rată preocuparea pentru stimularea și cultiva
rea valorilor naționale în contextul celor eu
ropene. In vreme ce Mihail Ralea ca spectator 
în marile capitale, publica cronica teatrului 
european, Liviu Rebreanu scria cronica drama
tică a teatrelor bucureștene. iar Mihail Sevas- 
tos făcea cronica dramatică din Iași. Astfel 
concepută, rubrica vieții teatrale prilejuia fie
cărui cronicar o vie confruntare a opțiunilor 
întemeiate pe variate puncte de vedere estetice.

în ce-1 privește De Liviu Rebreanu — croni
car dramatic la Viața Românească — putem 
spune că elementul de adeziune l-a constituit 
în primul rînd efortul de emancipare a lite
raturii pe linia specificului național și in cu
prinsul acestui concept, a realismului, ca mo
dalitate estetică durabilă. Cunoscută fiind es
tetica lovinesciană, ne-am putut lesne da seama 
că în ciuda colaborării la Sburătorul, Rebreanu 
opera în cîmpul literaturii dramatice cu intran
sigența realismului care se refuză cu energie 
exDeriențelor moderniste.

în bilanțul directoratului lui Victor Eftimiu 
la Teatrul Național, cronicarul deplînge prac
tica schimbării directorilor teatrelor odată _ cu 
schimbarea guvernelor. Chiar și în aceste îm
prejurări. Liviu Rebreanu este de părere că 
„mîndria și forța unui director de teatru, e re
pertoriul". Deși era recomandabil să aibă un re
pertoriu clasic de la Electra la Cyrano, cu care 
să fi inaugurat fiecare stagiune. Victor Efti
miu a acceptat „ultimile noutăți pariziene" pen
tru succese de cassă.

Preocuparea pentru repertoriul valorilor con
sacrate este ilustrată de caracterul minuțios și

sau vest-europene ne aparține : complexele cul
turale au dus la o subapreciere confortabilă. Se 
știe că in provincie. înțeleasă ca satelit ..inert- 
agrar" al tumultului citadin, ideile si moda 
(inclusiv cea literară !) aiung cu mare intirzie- 
re. isi pierd din vitalitate, densitate. căDătind 
picioare de lut. Văzută astfel, cultura română 
era considerată ca inert-re.- otorre de mari idei, 
concepții, initiative creatoare : intr-o societate 
în care etalonul vitezei e trăsura cu cai. idei
lor nu li se poate fa.x nici respirație artificială, 
căci se nasc deia ăsi -• vremuri. In con
secință. caracterul r-.a--.-rv •tor a! culturii si 
societății român --j .r- .-.-.n-ter.ti» ca adevărat 
conservatorism • -uîu’ă ru se justifică
în nici un re! !*•.  iw. “ -r.ru trgumenta-e. se 
creează alte t: : onyiixis. exploatarea, 
dependenta d Pr..-.rts -c. »u frinat laicizarea 
culturii si de ?h d r ■ îure jcc dent, au inchis 
gustul literar ir. iiu»'- ■’•râ perspectivă ș.a.m.d.

Ion I: : ie. pafnird V ;.* mudel tipologico- 
istoric ai ui. . j. streszS convingător, 
atit in p’srui u.Jt'n : ' s.rri. rit si in plan
comparaseși.c. ■■■ fectivă. in secolele
XVII. XViîi. a u- : desvn.deri spre "dialog cu 
mar ' • rJ- xie: t.u,..jgii creatoare ale
e-.-r:i. ..Secolele in discuție nu par a mărturisi 
existenta unor tipare culturale „imperialiste**,  
care sâ tind*  spre subsumarea tuturor formelor 
de expresivitate intereselor unei unice domi- 
nrr;r cer. sensul de foarte rigid model 
interior Mi : - vă. orizontul cultural
b autohtonizat, exper'.er.ga artistică

ag cu spiritul veacului. 
S tură si =1 motive-

• mir. Mf r. Co=*!n  rtc. sînt recuperați 
e» jrrttțori ile ‘aftiiiv baruri. Chiar in cazul 

r-b.*r ‘* S.-11 nr—•"rzgina’e (cărțile
se porte s ■ bi <:■ un cod de 

lectură br.r d. t 'Ctabil tr. :'.is:utioual:*at--a  si 
UUlC.lyiik’;./» :•-. stor.-, in sfrrr. receocării. 
'.. . h •• -i puterea modelatoare a tipului de
rs*it>;ri  p; «e*0(9s-  wwoeiin (Mnarsajă sin
cronizare u u-opr.șn. E foarte p-omi-
țOti ir rrrcvr.. s iui îr.r. If’.rale d? a găsi moti- 
vs’ta urejuc: un,-.-;.’ă-i ir. resorturi osihc.so- 
c. •! . îmi o .r.r -1 boc'i''ii — in care dez-
•• - J -- i „ neliniștea conviețuiesc
■•■■■rii-ilf • mistificatoare, litur-
gjeo •» i«-d>.-<s;. — loatauroMO un nou m<*del  de 

ih. 1:tu t>.-. r definește o Euronfc aflată in 
<3HUf-"-a «MH “ioj .1. Asuel vrei intregi
er. r din țu.eS’tu'a ■■ -ru.i veche i se descoperă 
i».., dim-csaivu. :t■ ae'.'d’ d" ace-t tio. oricit
d - —tvt r- -t:.-.;.r.. deprinderile sceptice, sînt 
b;.".<-- * '*;.

Vasile Macoviciuc

ale doctrinei organiciste conform -căreia urmă
rește dezvoltarea romanului românesc in cadrele 
unei .‘evoluții specifice si ia tutui diferențiate 
de modelul -train, configurindu-se din ce în ce 
mai pregnant un ..model interior, istoric-. D:n 
originali:..:-*»  analizei critice (ideile cârtii incită 
la o dezbatere mai largă!) reținem ideea privt- 
toar<- la . îubsț.intialitatea" romanului (Creangă 
s. Slavici, restseetiv ..primul roman modern ro- 
mâre<<?" si ..primul nosir» romancier") si ..artis- 
ticitetoa" lui (Duiliu Zamfirescu). linii majore, 
de perspectivă ale dezvoltării ulterioare. De-
m.m~’.rjt:a e si aici in limitele bunei evidente, 

tozism si ostentație, ferită de o terminolo
gie rebarbativă, in care au degenerat unele ..exe- 
gț-.-." prolixe mai de curind. Anton Cosma nu 
e m snirit critic comod, dimpotrivă, eseul 

ar.ă angajarea lucidă a maturității sale, in 
SDiriîuî revalorizărilor, reformulârilor. Si de aici 
noi concluzii, idei. tec.". în prima sa carte, cri
ticul adusese corecții chiar unor idei de mare 
prestigiu si circulație in domeniu (L. Gold- 
mann : ..moartea oer.șor.aiului". ..involuția roma
nescului-) si ilustra - .mplexa relație a roma
nului cu umanul prin Ion! întocmit omului 
..omnilateral- ncial. subiectiv, arhetipal, obiec- 
tual. e*enimentialî  și identiiicarea citorva 
tipuri, -usizind c - o originală memorabilă 
i\.r-r.ulare ..tenuintz suie anonimizare**  a roma- 
r.. i; i. evident na în sen- extremist (A. Robbe- 
Griilei. Ph. Sellers). Sau teza incitantă pri
vitoare la utopica orooierș identificare a ro
manului cu realitatea, căreia autorul ii ounea 
z-.'M’o oar«*V>xul  lui Zenon despre Ahile si 
broapra țestoasă !

O recavitulatie a tuturor acestor idei critice, 
unele viabile si in mișcare oină azi. spune mult 
desore A. Cosma. spirit sistematizam, inventiv, 
coerent, del ;" frapant cită vreme se ment’ne 
pe linia evidenței corecte și bunei-cuviințe cri
tice. Recenta carte, in tot ceea ce are ea mai 
articulat, e o pledoarie cursivă in favoarea unei 
dezvoltări specific traditionale a genului si. in 
ciuda unui mirt ous oe reevaluări si corecții 
;e-ar d-ranîa firile dogmatice, o reformulare 
origin"^ si de poziție u tezei organiciste în ca
drul fenomenului studiat.

Z. Cârlugea
•) Anton Cosma : „Geneza romanului româ- 

nesc“. Editura „Eminescu* 4, 1985.

complet al cronicilor. Definind Puterea întu
nericului de Tolștoi drept „un roman dialogat 
din viața țăranului rus", autorul romanului Ion 
este receptiv tocmai la mesajul umanitar tol
stoian : „Cind vorbește glasul sufletului, pu
terea întunericului se topește. Atunci omului 
nu î-e frică de oameni ; atunci omul iubește pe 
om...“.

Intre criteriile de evaluare, primordială era, 
pentru Liviu Rebreanu, înălțimea umanitară a 
mesajului. De aceea nu trebuie să surprindă, 
credem, severitatea cu care este judecată ce
lebra piesă Nora a lui Ibsen. „Două acte și ju
mătate Nora e numai femee... Pe urmă inter
vine Ibsen...", comentează nemulțumit croni
carul. deprins cu severele motivații psihologice, 
pe temeiurile obiective ale observației. Substi
tuția cazuistică ibseniană se produce „de dragul 
tezismului care odinioară a produs epidemia 
norismului".

Mihaela Eugenia Kvasnevski : „Forme in sticlă”

Costin Neamțu : „Toamna-

Lirica
universului citadin

Poezia Iul Mircea Florin Sandru a pro
pus incă de la debut (Elegie pentru 
puterea orașului — 1974) un arsenal 
liric original, ce avea să se impună cj 

pregnantă în volumele următoare. Cultivind 
..poetica citadină" in accepțiunea cea mai nouă 
a termenului .autorul aduce in cimoul liricii 
existenta orașului modern cu Întreaga sa rețea 
electronică de imagini ..puzzle*.  Această elec- 
tronizare a citadinului creează astăzi o nouă 
civilizație a simțurilor (poezia interbelică a ora
șului. de exemplu, nu cunoștea cibernetismul. 
televizorul, computerul, etc., elemente a-tăzi 
indispensabile vieții urbane și intrate în eredi
tatea noii sensibilități lirice). Poetul a lansat de 
fapt o formulă ce avea să fie preluată citiva 
ani mai tîrziu de „gruparea 80“ și transformată 
in modă literară nu înainte de a fi cupisiâ cu 
stilistica ironiei și a ludismului. Poezia lui 
Mircea Floirn Șandru. evitind „figurile parodi
ce". dar și conotatiile alienării, cultivă senti
mentul citadin robust, atitudinea reflexivă, ne 
fondul unei imagistici polifonice, de solidari
zare cu existenta modernă. Vocabularul civili
zației tehnice. fFecvent invocat, se topește, or
ganic in pasta fierbinte a poemelor, solemnita
tea expresiei; de sorginte ardelenească! menține 
permanent echilibrul moral al rostirii. Autorul 
face-poezie nu din -repulsie. ci dietr-o modernă 
simpatie pentru paradigmele civilizației cărora 
le conferă un metabolism natural, o pulsație 
vie. acordînd valoare morală citadinismului si 
amintindu-ne că ..fericirea e singura putere ade
vărată". Majoritatea poemelor au o energie in
terioară coagulantă si misterioasă, universul ci
tadin oare un imens organism in mimare per
petuă. fascinant prin polimorfismul său nu lipsit 
insă de pericolul autofagiei. Retorica aluvionară 
surprinde „viclenia orașului", spectaculozitatea 
barocă a formelor ambientale. Marile scenarii 
citadine, construite după o arhitectură cinetică, 
topesc realul cotidian in sonorități ample, in 
valuri de imagini structurate melodic. Poemele 
par simfonii ale vieții urbane. autorul evită 
fotografierea prozaică a realului convertind mi
metismul în poesis. Pulsează un vitalism funciar 
in această poezie a metoforelor energetice „din 
sudoarea orașului se nasc crini". în spatele to
nului solemn al poemelor bănuim aspirațiile 
epopeice ale autorului. care evită programat 
ironismul (citește neimplicarea) noului val poe
tic. Nu rareori poemele stau sub semnul me
lancoliei. atunci orașul apare ca soatiu miraiesc 
unde agitația „browniană" a cotidianului și lu
minile bulevardelor devin iluminări lirice. Au
torul metamorfozează realul cu o tandră magie, 
infiltrîndu-i „o lumină de purpură". Arabescu
rile seducătoare ale vieții urbane configurează 
un fantastic citadin. Imaginea metropolei devine 
mirifică precum „un vitraliu subtiat de soare". 
Agora se transformă intr-un soatiu al revela
ției : „in golul orașului e o liniște mare : e ! 
un sunet abia auzit, parcă filfiie aripa zeului". 
Poemele surprind feeria spectrală a cotidianu
lui. fastuozitatea imaginilor nocturne cînd „ora
șul se străvede ca un golf luminat", cind me
tropola „tremură cu luminile ei nesfirsite“. 
Imageria lirică e o pulbere auriferă in care s-a 
decantat viata intensă a orașului. Stilistica ful
gurației' pulverizează materia : „Te tin de mină, 
așa înaintăm prin această pulbere / E un fluviu 
de oameni, orașul oare nemuritor". Lirica lui 
Mircea Florin Sandru ordonează entropia ima
gistică printr-un magnatism afectiv ardent, ver
surile conțin o emotionalitate persuasivă. Rea
lismul citadin e conectat la ritmurile cosmice, 
poetul dezvăluie consubstanțialitatea natură-

Inflexibil in cuprinsul criteriilor sale de va
loare, a căror „clef de voute" este autenticita
tea artistică, Liviu Rebreanu încearcă și in fața 
unui autor ca Oscar Wilde sentimentul acut că: 
„Teatrul trece pretutindeni printr-o criză... 
Lumea vrea ceva... și nimeni nu știe ce vrea...". 
Autorii dramatici și actorii odată cu ei, cunosc 
un declin datorită trecerii de la realism la sti
lizare în sens expresionist sau cinematografic, 
dezarticulînd condiția solidară a omului cu 
viața. Scriitorul — cronicar, despre care Eugen 
Lovinescu scria în Sburătorul (dec. 20, 1920, 
anul II, hr. 31) câ impresionează prin „colec
tarea indefinită a amănuntului", prin „difuziu
nea observației" și prin „vigoarea de creațiune 
obiectivă", se dovedește netulburat in fața 
marilor reputații care au transformat in expe
riment ceea ce trebuie să rămînă o temă per
petuă de cunoaștere. Aceasta cu atit mai mult 
cu cît teatrul instaurează cel mai direct dialog 
între viața reflectată ca artă și arta conținută 
a vieții. între aceste două dimensiuni se află 
publicul.

Publicului românesc îl sînt necesare și mo
delele exemplare ale dramaturgiei universale, 
dar așteptarea lui de a se întilni cu propriile-i 
trăiri, trebuie să-i oblige pe autorii români. 
Citind cronicile dedicate repertoriului național 
nu este greu să captezi unda de regret ce a- 
dumbrește înlăuntrul rindurilor scrise, deoarece 
repertoriul se afla la primele aduceri în scenă 
a creației originale. Nu se poate trece cu ve
derea un detaliu : piesele originale, chiar dacă 
aparțin unor autori efemeri, sau mediocri, ele 
se bucură de un comentariu mai larg decît cele 
consacrate din repertoriul universal. Deși ne
iertător, el este condus de conștiința că stră
bate o etapă în care o anumită pedagogie lite

civilizatie într-o ecuație lirică personală, cu 
tentă ecologică. Vegetalul pătrunde in „porii" 
orașului modern, aducind sugestii edenice „e 
plin de oolen orașul si gîndul aleargă De dru
murile colinelor". Contrar vizionarismului teh
nicist afișat, poetul e un romantic. Romantismul 
fanteziei sale lirice străbate aglomerările urba
ne. dezvăluind enclavele Datriarhale si fericirea 
obiectelor intime, farmecul locuințelor unde 
„televizorul luminează tavanul" si „prin ziduri 
trece încet aripa unei viori". Cu tot barochismul 
lor polifonic, peisajele citadine plutesc parcă in 
melancolie, existenta vie a orașului e surprin
să pe „ecranul de radar" al memoriei. Universul 
tehnic participă la feeria cotidianului orintr-o 
sideralizare a formelor : „Deschizi geamul si pe 
orizont plutește mașina ' Bătind din clape de 
argint, nronunțind Numele tău iradiind o lu
mină celestă". Haloul transfigurator „ilumi
nează" materia brută a poemelor. Autorul cul
tivă un hedonism al imaginației luxuriante de 
extracție tehnicistă, umanizind formele reci, 
scăldindu-le in sinestezii relevante. Poemele 
extrag „spuma. zilelor" din banale lucruri coti
diene. ca in- această descriere „impresionistă" a 
avioanelor : „Din îndepărtatele ținuturi vin 
avioanele, unele au mirosul oceanului Z Altele 
au atins piirositoare tinuțuri de portocali. / Ele 
vin ca ’-aiSTctnd ai vedea zburînd lebăda, trupul 
lor e alb ca săpunul". Aoetenta pentru concretul 
artificial ne amintește de poezia călinesciană din 
„Lauda lucrurilor". Versurile exultă bucuria 
conviețuirii cu produsele erei cibernetice. Poet 
al citadinismului modern. Mircea Florin Sandru 
si-a creat o viziune personală bazată De un stil 
recognoscibil și seducător.

Alexandru Hori a

Ceramică de Dionisie Popa

rară trebuie să îndeplinească o funcție orien
tativă.

In același bilanț al directoratului lui Victor 
Eftimiu, Liviu Rebreanu arată că Teatrul Na
țional „a jucat multe lucrări originale...", dar 
„Poate că nici noroc nu a avut să-i pice o 
piesă românească puternică, dar poate nici n-a 
căutat norocul". Cu toate câ intilnim numele 
lui Mihail Sorbul sau Nicolae Iorga, specta
colul de cel mai mare succes și cel mai repre
zentativ pentru stadiul modern al dramaturgiei 
noastre a fost piesa lui Victor Eftimiu. Inșir’te 
Mărgărite. Liviu Rebreanu nu-și ascunde mali
ția c.-ătînd că „Dintre piesele românești cele 
mai dragi i-au fost ale d-sale".

în spiritul acelei pedagogii literare de care 
vorbeam. Liviu Rebreanu scrie fără ezitare : „a 
sprijini producția originală nu înseamnă a snori 
neapărat număru’ premierelor românești, dind 
drumul tuturor încercărilor. Adevăratul sprijin 
e dragostea pentru cele mai bune sau tăgă
duitoare. sinceră, entuziastă, dragostea cu care 
a imbrătisat. de pildă. Pomniliu EH=de. ne un 
tinăr autor cind a venit cu Inșir’te Mărgărite...".

In acest dens spațiu al cronicii dramatice 
atenția scriitorului s-a oprit de fiecare dată, cu 
observații concise si favorabile, față de acti
vitatea Teatrului Popular, instituție salutară în 
acțiunea de atragere a maselor la viața teatru
lui. Receptivitatea publicului popular e dove
dită de sălile pline. Meritul de cănătîi al aces
tui teatru, după Liviu Rebreanu, constă în „tră
sura de unire" pe care o face între cinemato
graf și Teatrul Național, sustrăgîndu-i de la 
prima formă de manifestare către cea de a 
doua, printr-o pregătire estetică intermediară 
necesară.

Revista de azi. în paginile căreia Liviu Re
breanu a încurajat dialogul dintre creația ori
ginală si publicul românesc, noate consemna ca 
pe un omagiu adevărul că Teatrul Național a 
devenit imediat după moartea lui, un teatru al 
ponorului pentru care a înțeles să țină vie fla
căra marelui său talent.

anul 1980, cînd Gabriel Gafița își publică 
cel de-al treilea volum, „Iarna e o altă 
țară", după povestirile fantastice cu
prinse în „Moartea măștilor" (1971), și 

după romanul „Lumină pentru cei singuri" 
(1975) inspirat din viața universitară — repre
zintă un moment pentru proza contemporană. 
Cărțile acelui an, „Cel mai iubit dintre pămîn- 
teni", în primul rînd, pe lîngă efortul de esen- 
țializare a realului în forme ce aspiră la tota
litate, deschideau prin tendințele, atitudinile și 
stilurile propuse perspective generoase de afir
mare noii generații de scriitori, integrați în te
renul actualității.

Cu atît mai meritoriu ne apare romanul lui 
Gabriel Gafița, incitant, matur, de o remarca
bilă acuratețe stilistică și conținind unele din
tre topos-urile ce personalizează și asigură suc
cesul prozei de azi. „Iarna e o altă țară" con
voacă, incă din titlul inspirat de poemul lui Ar
chibald MacLeish „Winter is Another Country", 
odată cu inflexiuni de baladă „country", obse
sia evadării într-un alt spațiu, armonic, al puri
tății și adevărului, al împlinirii și certitudinii.

Interesat de răsfrîngerile în conștiința indi
viduală a existentei sociale, Gabriel Gafița îl 
situează pe Filip Craja în postura personajului 
reflector. Prologul ni-1 prezintă consumînd o 
experiența livrescă. Din revistele ilustrate 
procurate prin Abraham Rosenbaum, figură pi
torească și, în același timp, reminiscență a altor 
vremuri, protagonistul află despre sfirșitul te
roristei Gudrun, lideră, alături de Klaus, a unei 
mișcări radicaliste. Este un avertisment la 
adresa aventurii existențiale, dar și la planul 
realității ce se extinde în ficțiune. Aceasta 
din urmă potențează adevărul resimțit ca insu
ficient, într-o proză a documentului în care co
tidianul îl include uneori pe scriitorul însuși.

Refuzul convențiilor instaurează, din primele 
pagini, starea de criză, prilejuind o interesantă 
analiză a ceea ce se constituie în supratemă a 
romanului : sindromul moralei absolute.

Filip, tip de egotist predispus la izolare, 
poartă povara unor traume psihice provocate 
de pierderea părinților într-un accident de ma
șină, de internarea soției sale. Ana, intr-un sa
natoriu psihiatric, de îndepărtarea din redacția 
rezistei „Azi". Legătura cu Marta, anostă și lip
sită de profunzime, subliniază iluzia și automa- 
tismele fericirii. Prin flash-back-uri și planuri 
alternative, prozatorul fixează analitic stări su
biective, eroii căutindu-și șinele în fluxul eve
nimentelor retrăite mental. Filip și Ana par
curg avatarurile unui cuplu „vinovat" (el este 
cu șapte ani mai tinăr). In sanatoriul doctoru
lui Boroș (sanatoriul apare ca spațiu al libertății 
limitate) Ana rememorează treptele degenerării 
raporturilor familiale, pe fondul unei eredități 
încărcate. Atitudinea fermă, inflexibilitatea in 
fața tranzacțiilor au drept consecință desface
rea contractului de muncă la facultate și repar
tizarea ca suplinitoare la o școală generală. Pa
ralel, Filip iese înfrînt din confruntarea cu re
dactorul șef Ion Cițu Albei. Terapeutica poves
tirii, in cazul Anei și a scrisului, la Filip, se 
dovedesc insuficiente. Fiecare rămine cu singu
rătatea lui : — „Viața lui (Filip — n.n.) ce 
curgea sub semnul unei singurătăți iremedia
bile, era populată cu figuri de fum", noteală 
prozatorul. Imposibilitatea comunicării, tensiu
nea cotidiană provoacă stări obsesivp, Brcbatul 
din străduța CU Villa Mignon ' sprijinită’ <je 
stilpul avind' un semn de circulație în vîrf, cu 
„zimbetul strîmb", neliniștitor, este o apariție 
de coșmar, care indică sensul ratării. De fapt, 
Filip șe află tot timpul lâ un pas de eșec, în 
situația celui ce ajunge mereu pe locul al doi
lea. Prezența Anei devine un argument binefă
cător și Filip se. pregătește pentru reîntîlnirea 
decisivă. Lipsa idealului, drama blazării, acapa
ratoare și totuși comodă, nu-i atenuează lucidi
tatea. în paginile romanului la care fostul re
porter de la „Azi" lucrează găsim această în
semnare : „Eroul o întîlnește pe eroină, el este 
proaspăt angajat la un cotidian din capitală, ea 
se găsește intr-un punct de .răspruce al vieții, 
unde are nevoie de sprijin și de protecție după 
o îndelungată singurătate", ce relevă detașarea 
ironică de happy-end. Eroul caută un sens mai 
înalt actelor sale și ajunge la înțelegerea fap
tului câ renunțarea Ia luptă și la încrederea în 
semeni înseamnă adevărata înfrîngere. Cu toate 
acestea, revenirea Anei din sanatoriu nu re
zolvă tensiunile. Reîntîlnirea coincide cu vestea 
recrutării lui Filip. Dealtfel, romanul lui Ga
briel Gafița se organizează, pe o dimensiune 
importantă a sa, în jurul motivului concentrațio- 
nar. Una dintre cele mai tulburătoare scene se 
petrece în sanatorul psihiatric, cuprins de febra 
pregătirii unei inspecții — memorabilă rămine 
Anghelina Ciubotaru, pacientă inițiată în meca
nismul „controalelor" care cere să-i aducă apor
tul activ la succesul inspecției. Gabriel Gafița 
notează cu acuitate procesul instituirii ierarhii
lor și al privilegiilor. înscenarea programului 
„inspecției", traumatismele la care sint supuși 
bolnavii, ca și urmările administrative, sanato
riul va fi rentabilizat prin desființare, ne aruncă 
în plin absurd.

Autorul, prin semnificațiile simbolice ale tex
tului, descoperă sensul tragic al faptelor, con- 
ducindu-se după principiul cită realitate atita 
conștiință.

Dacă sanatoriul apare ca parabolă a captivi
tății, între Gabriel Gafița și Ken Kesey există 
înrudiri de viziune ; lumea scriitoricească și 
universul școlii oferă sugestia existenței altor 
cercuri in care oportunismul, mediocritatea pot 
fringe elanuri, agresind ființele mai fragile. 
Aluziile la viața literară sint transparente. Albei 
e un carierist scindat între „ambiția naturală 
de a fi promovat și dorința firească de a dormi 
liniștit". De o bufonerie enormă, demitizantă 
sînt aparițiile prozatorului european, ale poetu
lui Pavonovici, favoritul tineretului care „recită 
scandat una din poeziile, mai recente ale lui, 
pastișă dezinvoltă după Bolliac, ale lui Varlaam 
Pocutia ce ieșise din lucruri și se ocupa acum 
de golul dintre ele".

Mediul școlar e șarjat în persoana libidinosu
lui Pavel Irimie. organizatorul cabalei in jurul 
tezei de doctorat a Anei sau a lui Dumitrana, 
cel ce suferă de respectul valorilor, asemeni ce
lebrului Stănică Rațiu (— „Dom’ne mă tot în
treb — se nedumerea cu voce tare inspectorul 
școlar general al județului, unde-i Eminescu zi
lelor noastre ? Hai nu Shakespeare. Da Emi
nescu..."). Pagini sarcastice sînt cele dedicate 
servitutilor „dascălului" nevoit să-și petreacă 
timpul liber la „locul de muncă" și să facă față 
anului școlar desfășurat între campaniile agri
cole și activități artistico-sportive, sarcinile îj- 
vățămintului modern rezolvindu-se prin dubla
rea notei.

în „Iarna e o altă țară", ideile primează 
asupra construcției. Eroii se disculpă in fața 
propriei conștiințe, asumîndu-și libertatea de a 
suporta eșecul singuri. Virtejul evenimențial, 
refuzul alienării, permanentizarea stării de criză 
aparțin unei bachanaiii contemporane fixată 
irevocabil la registrul ironic.

Constantin M. Popa

ERATA
Semnalăm cititorilor că in numărul prece

dent al revistei noastre (40 din 9 octombrie 
1985) la rubrica Generația luatei cu inerția 
poemele : Cerc, Vis in alb, Cădere de frunze, 
Recunoaștere. Toma necredinciosul. aparțin 
Doinei Sălăjan și nu Marei Nicoară, așa cum 
dintr-o eroare a aparatului tehnic al revistei 
(serviciul corectură) a apărut.

Cerem, pe această cale, scuze cititorilor și 
celor două scriitoare pentru această neprevă
zută substituire.

r.ru


Luceafărul*  pe plaiurile

•) Caastaatia Draerie : „Laeal Septentrion", 
Editura „Cartea Re-aâaeaseă*, 1K5.

Confinaare ia pag. a 7-a

Timp de citeva zile, in ultima decadă a lunii septembrie, un grup de scriitori, 
redactori și colaboratori ai revistei noastre s-a aflat in județul Botoșani, partici- 
pind la mai multe manifestări menite să stabilească o mai strinsă și directă legă
tură intre revistă șl locurile natale ale Luceafărului poeziei românești. Cu această 
ocazie s-a exprimat dorința de a permanentiza aceste acțiuni ale revistei sub ge
nericul „Luceafărul" pe plaiurile Luceafărului, considerindu-se că deja s-a reali
zat o primă ediție.

Oaspeții au fost primiți de tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-secretar al Co
mitetului județean al P.C.R. șl de tovarășul Lazăr Băciucu, secretar cu problemele 
de propagandă al Comitetului județean al P.C.B., fiind informați, cu acest prilej, 
despre principalele realizări economieo-sociale ale județului, precum și despre 
perspectivele dezvoltării satelor și orașelor botoșănene

fntilnirile cu cititorii revistei s-an bucurat de un succes deosebit, dindu-ne 
încrederea că ele se pot inscrie firesc printre numeroasele manifestări culturale 
botoșănene intrate deja in tradiție.

O operă durabilă, 
dătătoare de viață

a
- pocxK-.t z - . _:
osit de pâmuiț r:«ri.i-es: d - *•-

vintata v»țră șțrKC-c-ă r * *<-:.  ArSus*,  bosstâ ia de •**  e swt-
veche si nouă si-n aamcr.r de -asț .
dat strălucire spirituali ro~js 
de vară cind teii inflonură. O Dlo*»  —
tă purificase aerul și florile lor 
niu răspindeau in văzduh un perfnnr rrsesssri- 
tor. prilej de încintare si de ««w > —.t- 
ditație. Statuile in bronz din narc>l coassa*  st 
din fata teatrului ale celui mat »l»e ooet st 
pămtntului românesc, devenit o sd^iRâra .$ „in
stituție națională", Eminescu. «orbeau n eie 
parfumul teilor. Concursul de poezie cu ge
nericul „Porni Luceafărul*  se afla la ounc 
său final. Tineri condeieri din toată Urz b 
inchinaseră versuri Înălțătoare celui _care si-a 
înmuiat condeiul de-a dreptul in Luceafăr*.

Pe străzile Botoșanilor era forfotă. Hamkt; 
oameni de aici se pregăteau să pnmeasci 
oaspeți dragi inimilor lor. pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceauseccu. 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu., Intr-s 
vizită de lucru. Și pretutindeni i-au Inti.-j;- 
nat cu cele mai alese si calde sentimente c< 
dragoste, stimă și prețuire, aneajindu-s? ri 
muncească fără preget pentru înfăptuirea - *;-  
ririlor partidului, a indicațiilor limoezi si m-e- 
bilizatoare date de marele erou intre mar.I 
eroi ai neamului românesc.

Au trecut de atunci mai bine de trei ani. timp 
In care am stat de vorbă eu numeroși oameni 
ai muncii de la ..întreprinderea Electrocontact*.  
unitate de elită, și am aflat cum un colectiv 
destoinic, clădit In „Epoca Ceausescu*,  a reușit 
să minuiască cu iscusință mașinile si instala
țiile si să sporească producția. In zece ani. de 
23 ori. Drept urmare a ingeniozității si -ir- 
gulnței oamenilor, cei mai multi dintre ei fiind 
tineri care cresc odată cu întreprinderea. nru 
produselor s-a diversificat ajunzind de la 35 Ia 
aproape 700. produse care se bucură de o bună 
apreciere atit în țară cit si peste hotare.

Preocupări asemănătoare pentru o calitate 
nouă, superioară, am consemnat si de la mun
citorii de la ..întreprinderea de utilai? si ori-se 
de schimb" si „întreprinderea de confect!!*  <■ ma; 
ales de la cei de la „întreprinderea :n"ezr»-a 
din în", unitate la care medii d» v’r~ .* a tâ
nărului colectiv nu depășește 22—23 de an:.

La Botoșani, pe plaiurile binecuvântat» de bi
ruitorii voievozi, au rodit si rodesc d: n'.n 
zidirile socialismului, izvorăște r-t-nn-.rn-t c • - 
nerete proaspătă, sprintenă si maiestuoasă. Dară 
în 1948, la naționalizare, la Botoșani existau

Un exemplar rar
debutul relativ tirziu al lui Constantin 

Dracsin („Poezii". Editura Albatros 
1981), cu versul său de o construcție 
ciudată, inconfundabilâ, corespunde 

momentului de afirmare a utoti sensibilități*  
in care se integrează erupția hricâ a genera
ției tinere, deși poetul acumulase deja citeva 
experiențe de registru și de decantare. în timp 
ce expresia lirică a liderilor isi releva preg
nanța printr-un exces al imaginii si nevoia te
ribilă de individualizare, simplitatea rafinată a 
unui țăran care a descoperit cuvintul un:c evi
denția o conștiință poetică de excepție. Si dacă 
gesticulației spectaculoase ii revin superlativele 
și o drastică „judecată de apoi*,  meditației 
fragmentate și neostentative profesate de Con
stantin Dracsin i se oferă șansa ca evoluția sâ-i 
fie urmărită. „Intrarea in scenă*  a „profesoru
lui de estetică la catedra plantelor*  putea re
prezenta pentru unii neavizați și rezultatul im- 
presionabilitățil pe care o comportă lupta sa 
pentru depășirea condiției existențele, făcin- 
du-1 pe poetul loan Alexandru să-1 asemene cu 
Luchian în ultimii ani de creație, dar și să in
dice „seninătatea verbului său*,  dar următoa
rea înmănunchlere de versuri CSingarătatca 
simburelui". Editura Junimea, 1984) si cea apă
rută în acest an, vin să argumenteze lin:.Ie di 
forță ale unui univers poetic original prwer.it 
nu din asumarea unei culturi și a unei sufe
rințe, ci din întemeierea unui destin.

Tentativei de examinare a propriei condiții 
pe care o constituie ciclul „Singurătatea simb-i- 
relui", care relevă rodnicia 'fortului izolator in 
contemplația nostalgică, ii corespunde discursul 
concentrat, la confluențele tenri-jr.zloc majore 
ale lirismului, reflectind „filoac’ia*  unu: suEet 
de țăran care nu jură pe Freud. Conștient că

f:.-~~:e. *-.  ’ ■*  ocr-ru-câ jtc-
Gultări*  ora ifs.-x.-.atS? ce rare te aoc- 

frunlă. adevăr-s^» «ase ri-~eare-î îasri- 
riază =u tatsSesdfcȘ de —zzzu :tu
ms xSâ. fcrtâ w-l iweppșsaaKa. a ■ ăaa- 
rtide accesai ia patert» de *—r*  d~”una dexu- 
r.. L lair- ri r ? la’ "-tree ■: s-a nrodus o 
r.p’ură expres ualâ. ei te vrea u= —-’haiz-t 
tî -**er  Its mmcarie sera >*:  valoarea, dor 
sc-iir.tă iscr- ie rrSvsca _răj«ir*  pe eare-1 
poartă ca liKi umar.ă. ;*ri=du-l  să ext-ame 
Ir. uitimul voium : _Așa — râu de Ui 1 — tint 
un exemplar de ;ux*.

Cu aceeași formulă de maximă concentrație, 
afrrisucă. aproape «i dizarmoc.eâ. refu
zi r.d luxSrjI nbtevată inc*  de la
pr-.ma apar.*:e  ed.--riali. rwj’*eeri ’.e care 
< imoun substanța Ir.ră a _I.ac.Uui Seplen- 
t-on*  se cctturează p.iem1; '*.ri-o  rostire tra- 
g. zi determ eată de izrerea pierderii iraționale 
a re.-; apropiat. Poetul n-a nv»i :zat toate re
surse-:» itru executarea permanentă a unei 
melete thautaa. flirt „mereu pe taie de a in- 
v.-tge*  : .Cu tot ce fac • m:-am creat obrta- 
cr-ee este un păcat să forțez: legile mari*.  
Dsr moartea astectir.du-i momentul victoriei, 
aflată altădată ca c loeodr.te*  s nd alături, „pe 
ur. balot de paie*,  ii pătrund» neiertătoare 
funta deschisă f_Sin*  cu moartea la mine 
acasă"). Nbcicecum înstrăinat, nu-și elaborează

George Luca

' Aerul
Eminescu

Pămtntul acesta de n~d nare tot nu
mai cer. Albastrj r-f.j-.d. colinda: de 
miresmrle tcamr.ri «i de legende’? ce- 
. >r mari ai sufletulu. r.osaru : Emi

nence. Ier:?. Enescv. Lur.hia*..  Ait. e —cier. ui. 
ca un izvor de unde urcă sur» :b:: rt-
rrin aeru! de leac Em:nesr:. anărlr.du-r? si 
lum.ninau-ne cu puterea i-u mzz-.râ. tiică 
de frumuse - si de sterr. C« tăierile roșii să
rut*.  rj cbrii'i? ea u~ leazîn de rAmir.t al 
cuv.-tel-r p*m  .diale. Ni se arată, ori de cite 

ri trecem ne a:~. datoria rea mare dî a ve- 
gr a asupra ateste: averi :oez»ri-.ie. cu dr-- 
antte «: eu rr pentru ti ea este semr.ul de 
du*atâ  aț Li* ’?-, n.-jstrs.

și af-u ei M* ?~. loculu: in
ia z a,-st lutr; aduvui-f merer ccra
Iz —v-ea r-..-.r-.r , le; v„ M-as
barer*  muie să aud tă v.*e-l»  lor au devenit 
Sse-t. ri X-zr-ri Em rtesrc s-a asrzat de-a
cras»,-» Cav m-m —»'» -i '.i IcMești se d?s- 
Sseasâ a-, mw na tie de

t »• .r-- tă Eu Împreună cu ei 
m*-d  „^t-1 rc-d.-’.Vnr x4bî.rtru*  ?e va ar’t*.  iarăși 
i*.  ‘-mae*  saâaariMMrsa 1-. I*  ;rmj nădurilor.

Am r*~'*ăa i pro Brt nsaruL- r. intre
r..m.» grele de poeme s. d» isrirte. Ascultați : 
l.u P_i4. Pvemc-ia. Str-z-,;^r.. Dorr-r.oi. Botoța- 
r. al ir.:-.-? r» o cetate In rrn.se-.ttie continuă, 
■u ■':rz:.i de virf. dar M t soir.tuală
te ’ S mr- aim smms tinerii că'i- 
tâu-n r.e« de la JSe.—:r„u.”■ seu :a prl- 
mu.*ul  gicnodsr desr*ts  srre cfte sint ale
etnie., Pt»».:rla.

Locurile •cate, lames., wj. tri.rsc ia aerul 
R-st dau mâ^ma tot- trî sub acea-iă 

perete
rua de a taeza Ir.tii: r.l» - t.K, '

■ r. sub j--per.-rul „Bevișaa -_ „ ui-
Piofeese Lwteăfirulu;*.  oen:r_ care avem i 

f=u:. 'e locale de oar d. m: se par-: 
<*z  aceea un dar necre.uik dar :: c răstxxr.dere 
deosebită Ea vb-e ir. bxslscaarsa străduințelor 
nossere de a slui. prin ser.» petru trabil române 
rumiuatâ * ca uniri; de tec-Js! —

Nicolae Dan Frantelată

Fragment din pictura r—jralâ executată de Viorica și Vintilă Mihăescu, la „Casa științei și tehnicii 
pertnr tineret* din Botoșani

Nu credeam
n

NB

■ <-«r pai» spâne eA m auj fost li 
Bocoțani, tmbrlcM ta «mformA de
toHAt-elev tetenst), a-n (Xrut umbri 
in nler^Ator pe teolwîie or al ui.

i-or pat» spune pentru g*.  aricit ai fi dc
inalL, rite poți vedea priurr-o e&tare ? Adt ți nit.
reper unu. reper doL_ Se mur» In lecții de tac- 
deA ți strategic- Atunci insA credeam sâ-avâț
a muri vreo di ta-.

DapA douAxecl de aak. bondarul arțintia ale- 
riseazl numai pe ■ ruetd ta Salcia. De aJd un 
autobuz ne dr&ste plnA la Botoșani, ou oraț 
țat de rama AArtd Bomaniei. Ease loamnA, o lu
minița aurie aluneci pe o casual, un copU lo- 
reyte intr-un gard, doi dneri tree m ibor pe dea
supra aMurU. Iar eu. eu--. ^Nu credeam sA-nvAț 
a muri rreodatA Pururi dnar, tafațarat in 
manta-mi t ochii ueL-*

Ceoa ee nu s-a achimbat de axuaci este ce-ul, 
on cer frumo«. limpede, albastru ca privirea anei 
sen ițe blonde cobori te din rotivcl unei bl«eriei de 
ti o tar cu hram la toți «fiuții. Aici ți cerul este al 
lui Eminescu, li țoptram. si «O chil mei *nAlțam  vi
sători la steaua / SirnaritA|LL..“

Documentar
Cmul acesta e încă tinăr, 
omul acesta
■și poartâ cu decență celebritatea 
ți, cind se-ntoarce din cele străinătăți, 
suferă melancolic 
la geamul vagonului-restaurant, 
trecind pe lingă satul său natal 
risipit printre dealuri.

Omul acesta are o mamă 
(incremenitâ in rama unei duminici), 
omul acesta are un tată 
(cosește veșnic pe-un clin al memoriei), 
omul acesta are o iubită 
(și acum il mai mîngiie, 
parcă a lacrimi, 
parcă a fintini istovite), 
dar toate amănuntele sint de prisos - 
in obiectiv nu încape decit el, 
numai el, 
ca un oraș cu tot mai puține periferii,

Emil Iordache

La Ipotcțtl nu poți atinge nici mâcar cu o pri
vire cete ce au fost ale poetului. Un fum de frun
ze albește micul cimitir din spatele casei în care 
odihnește sărăcit cu totul căminarul, alături de 
rea mai bllndă mamă din cite ne-a fost dat să 
avem. Nucii de deasupra aruncă orbește cu nuci 
in noi, o luminiță clipește pe o cruce, cineva a 
deschis o fereastră spre lume, cineva mingile un 
trunchi de copac, teiul Lui, oare de ce trăiește 
copacul ăsta mai mult decit El, oare... „Cind 
de odată tu răsăriși in cale-mi / Suferință, tu, 
dureros de dulce...**

☆
Un drum spre Eminescu este tin pelerinaj In 

rare te lepezi de răutăți șl de spaime, pregătin- 
du-te pentru zborul de toamnă al păsărilor spre 
țâri mai calde.

Un drum spre Eminescu este șl o auzire a ver
surilor care au Împletit cerul rămas neclintit 
deasupra Ipoteștilor de la nașterea Lui.

Un drum pe care auii „mindra glăsuire a pă
durii de argint**  și pașii nălucii albe care ca’că 
lacul din pădure.

De aceea îți nare, mergînd. că trebuie să lași 
capul mult pe spate și să strigi î

„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată ;
Pururi tinăr. înfășurat in manta-mi
Ochii mei ’nălțăm visători la steaua 

Singurătății* 4.

Iulian Neacșu

Jurnal *»

de iubire
Ia Ipotești. cumpăr o ilustrată înfăti- 

sind casa în care Eminescu n-a locuit 
aiciodată. Pe hîrtia lucioasă. împătu- 
rită in două s-ar putea scrie cel mai 

devastator mesaj de dragoste. In fotografie nu 
se vede teiul, singurul contemporan cu cel pe 
care il căutăm aici. Plecăm mai departe. Pe 
drum, mănînc nuci verzi furate din cimitir si 
mă gîndesc la scrisoarea ne care n-o voi scrie. 
Codrul de aramă are acum mii de ochi aurii'. 
Spiritul codrului poate fi un zeu tinăr cu ochi 
aurii si stea binecuvintată pe umărul sting.

☆
Lacul. Aici există acum un căuș de nămînt 

crăpăt, un pilc de stufăriș palid, trei conducte 
de beton și un excavator. Noi il căutăm ne bă- 
dia Mihai. Dar n-a ajuns încă. Va veni odată 
cu apa cea limpede, cu nuferii și cu lebedele.

☆ '
La Muzeul de stiinte naturale din Dorohoi, 

o fabuloasă colecție de fluturi. Aripi dumne
zeiești, negre, albe, sidefii sau translucide pe 
trupuri nevolnice, dezgustătoare, de omidă. Mă 
rătăcesc voit intr-o sală cu păsări împăiate. 
Este un loc unde se poate plînge în voie. Apoi, 
mai tîrziu. vine cineva si-mi. arată o nevăs- 
tuică. O jucărie de-o palmă, fragilă, imaculată, 
suavă. „Este unul din cele mai periculoase ani
male. sare la git și sfîșie carotida cu dinții nu
mai de dragul de a vedea singele victimei". Iată, 
bădie Mihai, o posibilă alegorie care tie ti-a 
scăpat. Mă bucur cu pietate.

☆
în fata unei săli pline cu oameni de 18 ani 

încerc să spun unde ne aflăm noi fată de Mi
hai Eminescu. deși știu că vor înțelege tot atit 
cit înțelegeam și eu la 18 ani. L-am descope
rit pe Eminescu de indată ce am început să 
îudec. Să iudec. deci, nu simplu, să gîndesc. 
Am revenit la el in fiecare etapă de trăire a 
vieții mele. L-am găsit de fiecare dată altfel 
si de fiecare dată mai adine. Acum, la 33 de 
ani. pot cuprinde cu mintea imensitatea astrală 
a geniului său. Acum știu că toti cei ce ne 
aflăm truditori în tara sublimă a limbii româ
ne avem în el lumina noastră dinții. Astfel, ne 
rotim în jurul ideii Eminescu asa cum ne-am 
roti, pe orbite mai largi sau mal strîmbe. în ju
rul unei planete de foc. Poate, peste un secol, 
se va sti care anume dintre aceste vietăti în
traripate care sintem noi a avut puterea de 
a supraviețui. N-am avut niciodată curajul să 
scriu un poem despre Eminescu. Am îndrăznit 
însă, cu umilință, să spun în ce loc mă aflu eu 
fată de nemurirea sa :

Dezlegarea somnului
Apoi mi s-a luat si darul insomnorărli. 
Cearcănul de var al zilei peste noapte mi s-a 

petrecut, 
mă-nvolburam prin trezie ca-ntr-o beție

continuă căci, iată, 
știam atit de puțin, incit totul mi se părea știut.

„Păsările din satul indian Jatinga, au un 
comportament ciudat.

In fiecare an. Ia mijlocul lunii august, 
ele își părăsesc cuiburile din pădure si. 
venind in sat cind nopțile sint cețoase și fără

de lună, 
se năpustesc asupra a tot ce luminează 
de cele mai multe ori pierind imediat." 

înțeleg, înțeleg acum și nimic nu mai contează 
în rest : 

uneori imaginea luminii quasi imago mortis est. 
Astfel incit, cu capul sub ghilotina aripii stingi 
ca-ntr-o atotmintuitoare murire 
mă adăpostesc pre mine 
și mă uit a dormire.

Gabriela Hurezean

Mi-o închipui, seara, dupâ spec
tacol, dîndu-și de pe frunte o șuvi
ță rebelă ca un gînd supărător ce 
trebuia și el alungat. O văd in stu
dioul teatrului radiofonic, cu ex
presia ochilor mereu în schimbare, 
de la exaltare la tristețe, de la me
lancolie la exuberantă. Asta pentru 
a ascunde ceva ? Pentru a distrage 
atenția cuiva ? O văd, frenetică și 
blîndă în timpul filmărilor, căutind 
să cucerească cea mal înaltă culme 
a perfecțiunii artistice (o, unde este 
ea. pare a spune gura ei strinsă. co
pilăroasă și tragică). O văd tremu- 
rind și ridlcîndu-se dreaptă dintr-o 
trecută dlsDerare într-o viitoare 
bucurie. Așa să fie ea, draga de 
Carmen Galin a noastră ? Fragilă 
arcă într-un val de fier, ea, încu
nunata de fericire și tragedie, poar
tă cu demnitate trandafirii dar și 
spinii lor. Fragilă arcă, dar birui
toare, Carmen cuprinde cu brațul 
valul de fier și-l soarbe, spre uimi
rea tuturor, ca pe o licoare ferme
cată, mai fluidă decit orice fluid.

F ragila
arcă

Cine a văzut-o și auzit-o recitind 
Eminescu ? Era acolo poez’a, rosti
rea ei in starea cea mai pură, ca 
și cum ar fi fost rostită cu cuvin
tele dinții abia create la-nceputul 
lumii. Glasul ei ponderat (de unde

atîta vie stăpinire într-o ființă-n 
care tulburarea artei iși are, atit 
de bine întipărite, încrustările ei ?) 
sfărima tot ce ar putea fi vulgar 
și rău și urit. Un vis visat cu Car
men Galin : versuri de Mihai Emi
nescu.

A uitat-o cineva după rolul mutei 
din filmul „Tănase Scatiu" ? A 
uitat cineva tăcerea el furtunoasă, 
frenezia ei tăcută, privirea de ciută 
încolțită și de supusă, prea supusă 
și de nevinovată ?

Hai să nu povestim. Carmen Ga
lin, despre roluri acum. Mai bine 
să gîndim un pic la Imensul tău 
devotament în fața talentului uriaș 
pe care ți l-a hărăzit firea.

Carmen Galin este actor total. 
Dramă, comedie, tragedie. Cîntă și 
dansează. Plînge și ride și tu plîngl 
și rizi. Se înalță pe lună după bra
țul de flori ascunse acolo de soartă 
și-l află pe loc. Și tu o vezi. Ea este 
o uimire continuă și o surpriză con
tinuă. Fragila arcă luînd în piept 
munții de criță, cucerind, cucerind, 
cucerind.

Biruitoare, urcă și coboară ținînd 
în brațele subțiri ca doi pui de 
trestii imensul glob halucinant al 
artei. Fragila arcă într-un val de 
fier, triumfătoare-și poartă harul 
către noi, cei mereu uimiți de tulbu
rătoarea ei prezență.

Ioana DiaConescu

«Aripi
de zăpadă»

Un titlu care se vrea „frumos", care 
se vrea „poetic*,  te ajută să presimți 
inconsistenta operei ; „poezia" e salva
rea de ultim moment a unui film 
căruia îi lipsesc argumentele specifice 
căci, dacă nu te ajută să descoperi 
lumea in care trăiești, cu un ochi 
mai lucid decit al tău, dacă nu poate 
să te surprindă prin profunzime și 
dramatism, atunci încearcă măcar sâ 
te facă sâ visezi ; e. aparent, (și nu
mai aparent !) un refugiu : selecția 
funcționează șl aici ; bunele intenții 
nu scuză frigiditatea creatorului și o 
metaforă banală nu o să ajungă 
niciodată să scoată un film din impas, 
în „aripi" și In „zăpadă" și-a pus 
Adrian Petringenaru toate speranțele 
atunci cind și-a gindlt filmul ; trebuia, 
bănuiesc, sâ fie ceva „frumos"... Aripi 
(deltaplan). înălțimi (munți), tinerețe 
(„Cireșarii"). zbor (cu deitaplanul), 
zăpadă (multă !).„ în rest. mici 
incurcături rezolvate ușor. Atmosferă 
destinsă, de vacanță. Poate să fie 
ceva mai frumos decit asta ? Eu aș 
zice că da, poate ! Aș zice că. dacă 
frumosul s-ar obține de felul lui cu 
asemenea argumente, n-ar fi existat 
niciodată nici artă și nici artiști. 
Adrian Petringenaru se folosește de 
Cireșarii lui Constantin Chiriță așa 
cum se folosește de frumoasele peisa

je alpine, îneîntat de aspectul lor ex
terior : eroii Iui Petringenaru, spre 
deosebire de cei ai lui Chirită. nu au 
personalitate — nici în grup, nici fie
care in parte ; in ceata de adolescenți 
care iși spun „cireșari". in afară de 
„simpaticul" Tic nu am recunoscut 
eroii ciclului literar decit după nume ;

filmul nu întărește și nici măcar nu 
confirmă renumele cîștigat de grupul 
cireșarilor prin romanele lui Constan
tin Chiriță, Tocmai aici. în caracterele 
sale, în sesizarea psihologiei de grup, 
în unitatea prin diversitate. în teme
ritate și cutezanță, in înțelegerea pen
tru idealurile adolescentine, era struc
tura de rezistentă a ciclului scris 
de Constantin Chiriță ; ce preia filmul 
din toate acestea ? Nimic in afară de 
citeva date exterioare. Ca să aflăm 
ce este de fapt „Aripi de zăpadă", 
cred că cel mai bun lucru este să 
dăm cuvintul programului de sală : 
.... acțiunea... se petrece în timpul va
cantei de iarnă a elevilor într-o at
mosferă de voie bună, cu cîntece, 
distracții și întimplări pionierești." A- 
șadar voie-bună, destindere, vacanță... 
Întîmplările „pionierești" sint pesem
ne acele mici incurcături despre dare 
vorbeam, precum pierderea lui Tic 
din autobuzul care îi duce pe cireșari 
spre atmosfera de bună voie, cîntece 
și etc., etc., pentru ca apoi, un sfert 
din film, să aibă ceilalți pe cine 
căuta .... în plin sezon hihernai. în-
tr-un cadru natural de mare frumu
sețe...". după cum tot proeramul de 
sală o spune. „Cîntecele" sint ale Iui 
Nicu Alifantis — de fapt un singur 
motiv muzical exploatat cind și cind
— mai ales atunci cind fiorul poetic 
al înălțimilor, aripilor, zăpezii etc., 
ar trebui să ni se strecoare în suflet. 
Că ochiul se bucură, asta e adevărat
— și datorită imaginii lui Vlad Pău- 
pescu. și datorită, pur și simplu, fru
museții peisajului ; eu unui cred insă 
că nu ne ducem la film ca să vedem 
vacanța altora !

Nicolae Mateescu

prwer.it


uceaîărului
La Pomîrla, legenda...

amintire din
„Pe urmele Luceafărului"

Dicitur : Bodnărescu Samson □ sădit 
la fereastra odăiței lui Eminescu, 
undeva la Pomirla, un castan sau un tei, 
descuind doar foraibărele, copacul 
ca o pasăre mirositoare să vină 
pe umărul prietenului...
Impresionantă e anecdota, uriașă insa 
pasărea verde cintind 
lingă geamul pămintului.

Și iarăși cuvintul
Să cred că trăim in cuvint, 
cuvint care poate să tragă 
semnalul de tren de la vint 
sau carul cu viața intreagă.

cuvint care poate fi foc 
și apa ce-l stinge deodată, 
auz imbrăcat in noroc, 
cuvintul fecior, dar și fată 

și care să nască un verb 
atit de frumos, incit steaua 
să cadă deasupra-i superb, 
dind firavă-n lături perdeaua.

Și noi să fim toți ca-n. pămint 
in inima lui mult decentă. 
Mai cred că trăim in cuvint, 
cămin funerar ți placentă.

Dumitru Țiganiuc

Transparență
In cetatea asta-n care 
Nimeni nu mă mai cunoaște 
Fețe vii ți fețe moarte 
Trec ca norii peste ape, 
împrumută fiecare 
Din lumina mea c parte.

In cetatea asta verde 
Toată lumea m-a uitat 
Chipul meu ca-n fum se pierde 
In văzduhul tremurat

Zi de zi tot mai departe 
Adincesc alba-mi tăcere 
Invățind să tac pe note 
Precum apele-n cădere.

Poate o ninsoare-albastrâ 
Mi-a supt chipul in adine 
Poate-o liniște sihastră 
M-a infățurat pe-un cint 
Și nu sint decit o umbră 
Și nu sint 
Decit cuvint.

In cetatea asta parcă 
Mă intorc cu un toiag 
După veacuri petrecute-n 
Valea Plingerii 
Pribeag.

Lucia Olaru Nenati

Odă
In preajma hirtiei de scris furnicile vin 

impodobite cu 
flori de măslin, cer dreptul Iu cuvinte, 

apoi in cuvinte 
se așează ți acolo rămin.
Un vint pămintiu prin apropiere, ca un 

murmur de Bacovia 
stirnețte sintaza in care ele-și lucrează 

adincul. 
Sint singur ți foarte abătut de la trebi, 
iambii, dactilele, troheii odihnesc printre 

clasici, iar 
osteneala mea se sfarmă cc 9 frunză uscată 

de brustur 
sub privirea severă a domnului cititor. 
In plumbul topit al linotipurilor 
fiorul se pietrifică in bob de nisip așezat 
intr-un pustiu intru folosul unor predici 

in deșert, - 
am scris ca mergind pe ape 
să pot fi auzit ți reinviat.

Gellu Dorian

Un șarpe alb de ceață 
trece inlănțuit de gitul unui drumeț 
ce are-n mină un pumnal 
care mușcă pieptul unei frumoase fete 
din care curge singele lacrimilor 
Nimeni nu-ți aduce aminte ce-a lost.

Lucian Alecsa

Nord-Est
nd băiet pldun cutreieram*.  Gaz

dele noastre ne dac îatr-o pădu
rice din preajma Botoșanilor. C:le
va utilaje de șantier m repaus pe 

marginea unei grop: năpad.U de stuf. Ape a 
fost scoasă de aici. Este. — »e spune. pe

Pentru a putea înțelege in ce fel se 
așează actuala școală de compoziție in 
continuarea creației enesciene. devine 
importantă observația că. deși nu au 
fost insoțite de o lucrare teoretică, a- 
ceste pagini au proprietatea de a se 
constitui intr-un sistem. Nu despre o 
teoretizare consecventă. despre o 
plasare multinivelară e vorba aici ; 
fapt e că, in orice piesă importantă, 
există caracteristici de scriitură și gin- 
dire muzicală trădind o inalterabilă 
consecventă fată de pagina cu porta
tive. consecvență care se explică dacă 
o imaginăm ca reflectare sonoră a u- 
nei atit de originale trăiri artistice și, 
poate in primul rind, a unei situări 
estetice, din perspectiva profesiona
lismului muzical, față de această teri
bilă ardere interioară. Putem vorbi. 13 
modul extins, de sistem deci, alăturind 
vastei creații enesciene șt o mai vastă 
interpretare muzicologică a dominante
lor stilistide ale acestei sublime mu
zici. Scriem aceasta deoarece muzica 
contemporană cere o receptare aparte, 
urmată de inerenta judecată de valoa
re. Intr-o lume sonoră a maximei di
versități. chiar dacă această pluralita
te iși are o rădăcină comună atit dg ge
neroasă însă incit permite eflorescente

marginile căruia hălăduia junese Err.mescu. 
Arama pădurii decorează somputos pexsa;jL 
Groapa n-are nimic majescuoe in ea. Lazăr 
Băclucu vrea insă să redea lacului rmnes-ah 
nuferii. Atunci ei va oeveru intr-adevăr Latul 
lui Eminescu.

Vizită la .. Electro cor. a rt*.  O intreorj>d*re  ne
verosimilă. Majoritatea ^crător-oc es sint ti
neri. foarte uaen. Med-a <> vroxt> este ameți
toare pentru b intrear-.ndere fr~ rfață. cum 
este ..Electrocontact-. S <-«;aiul de partid ne 
vorbește mult K -rr roro~Jrte uțsaee intrepirn- 
derea la care hsrosaz*  N = =-zi iasă loc nimă
nui. Are drev-atc. EL» t: <te.tact intrep<r-ve
re tinără in toa-e prrrr.leie «te rorodszbtU 
in cele mai teșite prrvmțe U= tinăr ine ne» ne 
prezintă in huwsix-x Labettn una ir. in
vențiile lui. Aflăm că are 190 din ele.
iar 60 sint brosrohaoe C-= este pestbd ? Str.tem 
toți tineri. Echipa Jar de tolba- se numește 
dacă nu mă Bctcsam.

LaeeaXăr. La Bctnsaz. leale cenaclurile se 
numesc Lroiflrf , se ttumeșie La rea fă ral

Un sat la margine de țară
n. —i ecszz alt ioc ro lume

sr. ezre aa-x.ronp de mțraroi.

>. i fcsetiri au: 5= patero.ic —
,mriă eapl-xie de tx-țăne. oe >c- 

rr..-» r. Se culoare — rum rtc-ro-jcz aici, pe 
^vaăsrje fhmăr cri in Carpițu pe de... k 
X c-'.-e: ro~. in eecupctcRM BarăgasuXo. ra- 
r-Ar-ror Am avut fericire» să veoers {—:ra 
scare! . .pe un pamro; boța: ir. zapea ad-ca
tcare de betaigui au-r,u al la.-ur.kw in tcarr.c.1. 
Poate de aceea spectacolul euj--.--.-ro atinse ~e 
brumă are pentru no» «Le ratei erori. alte d:- 
neasax si cu siguranță că tot irozr-ș aseme
nea i-am ieși: irolro.te eu cro’ee de r.nd
ne sum pe lame L_ Cu niște am ia urmi am 
zrut ca oamete m ecniuor ern Nord Vn scrii
tor froXnoez. -adrăposut de nceiîarunle noas
tre si bus cunoacălcr al Lmau K b?ce:uril<r ne 
care le păstrăm de la tiimi u scraauun u-.'ro 
_Aza călătorit aui. .nu spenea intr-an r<gaz 
de ■xx'-ufit de scare, dar ur. aaocmp al cuăoc- 
krr cum ave: ver romări.. nu nu-a four dat 
să iru r.esc • Mi-a făcut pitror» să-, ascult 
mărturisirea. I-am iă«a: thna să m!ng:le gal
benul mestecmilcr cu privirea si să soarbă 
aroma merelor coapte, ăeăuasă spre umezeala 
oeptii. Aveam in grod o mulțime de vorbe 51 
ir.u.—pLVr. despre restr. pe rare să i
le d’ixiroui dar am tăcut. M:-ar fi părut șă-i 
povessne că «n cunoscut satul roeaar.es: .a 
ntuite din iporiizeăe lui trecute si ortuale. Să-i 
sper, curo i-am simțit rvtrcc'.ebîe r.eincrecer.i 
Li anîi de foamete care au armat răzbe
«: cosa am ber ecuvi - ta: sureasetă rainier m 
Cmare din pwimavem» jsîoriet prerer.m'.m :rre- 
c:at. Coe am ..-.drăxr oameni: tu cfe’pn’ d.rr 

marile mdestlr. ale rseci. dar fcmi-.os ii 
senin după descătușare Să-i povestesc rum 
nu-am purta: umbletul pe drumur,> lung! ale 
timaieL aaewir-du-- aroexu de dime noastă-Mb 
soarele verii s; cum am ascultat gindurile oa
menilor in ceasuri Urzif de r.oafSe. ciad pină 
și viaturile aupesc.. I-em indrti. ’ po țărani 
pentru că rrs-am răacst pristre ei si neutrii otS 
nu i-am părăsit niri-dată. Le-am st-.mat dem
nitatea durerii si a clipelor de indoialâ si poate 
tocmai de acees indrăzr.it să scriu despre 
ei. In copilăne ireaăream de dorul zăoem. >r si 
regretam alătur, de ei plecarea veri;. >~unc>;.- 
team mersul poprii după mișcarea stelelor și 
tot de la ei arr oeprms z:ua :n care păm-rtul 
isa as^apiă săirur.ta ca să rodească..

Toate acesta imi veneau mmte intr-ua 
ceas al unui prinz de septembrie, ur.deva de
parte de casă, călătorind Împreună na; i 
coleg: intru taina cuvămulu: sens prmtre dea
lurile cu coame line ale județului Botoșar.. 
Era rostul porumbului să îa drumul hambare
lor r al rodului viței de v.e — o. rit de fru
mos o alintă localzucu numind-o -frăguță — 
să se așeze in Lnun s- <i-si arunce aromele 
peste păduri. Veneam dir. Ipotestu lui Emi- 
r.cscu, ii urmărisem pas;; p.nă in mima păduni 
n ascultasem privighetor: :;mi ingimnd -Lacul 
codrilor albastru-. Ne îndreptam spre o mar
gine de țară, comuna R-miria. Nu văzusem lo
curile si r.u-i ir.tiir.isem incă oamenii. Știam 
cile ceva din povestirile celor care-și scălda- 
«eră privirile ir. apes-ur: si răsărituri de soa-e 
In alte primăveri si-r. alte toamne și. mărturi
sesc sincer, mă incintaseră. Știam că la Pomirla 
:s odihnise umbletul împăratul graiului ro- 
măneac. venit la prietenul său Samson BxL~ă- 
rescu si-mi erau cunooeute riv-sa l-eer.Ae le
gate de hatmanul A.~ari--,se Bavotă «1 lumea 
lui. Drumul urca si cobora văi. ca o apă lină 
in căutarea de matcă. încercam să-—1 inchip'-f 
așezarea și si leg o vorbă cu primul ieșit in

si echipa de fotbal. Cenaclul de la „.Electro- 
contact" vrea să se numeasă și el tot Luceafă- 
raL Discuție intre gazde și oaspeți asupra titu
laturii. Noi, venițl de departe, credem că titu
latura n-are importanță. Important este că 
cenaclul condus de profesorul D. Țiganiuc este 
laborios și viabil. Poeții care citesc acolo, trei 
muncitori și un inginer vădesc chemare chiar 
dacă sint pe trepte diferite ale exercițiului li
terar. Noi am vrea să fie simplu : „Cenaolul 
Electrocontact". Sintem siguri că ei il vor numi 
te: Laeeatărul.

La Dorohoi, la fabrica de confecții. Vizităm 
secțiUe. Cusătoresele nu mai lucrează cu acul 
ca-n Viața lui Eminescu. Sint hale mari de 
lutru de croitorie rapidă. Am început in loca
lul une; școli, ne spune secretara de partid. 
Apoi am avut mai multe „dezvoltări". De la 
citeva sute acum sint aici, mii de lu
crători. Dăm să plecăm. Tovarășa Titianu Ma
ria ne intreabă dacă mai apare Almanahul 
Laroafăral. Apare, dar nu l-au primit. Direc
toarea Marla Siminiceanu ne intreabă ce cărți 
au mai apărut. Aici, in Nord-Est cărțile se 
caută. Idee» tovarășului Lazăr Băciucu de a 
eti- roj revista Luceafărul pe plaiurile Luceafă
rului avea de ce să se nască.

M. Ungheanu

case. Este un mai vechi obicei. Uneori izbu
tesc. alteori nu. La ce se vor fi gindit oare 
nr.eiem. mei î L.. Șoseaua pustie. Oamenii sint 
U cules. Pe spinări de dealuri umblă care sub 
povară țl se aruncă sămința piinii anului vii
tor. Șoferul cunoaște bine locurile. Le-a călcat 
dc neriunârate ori. Ingină o frintură de cintec 
s; pare c*  se miră de neștiința mea. „Nu se 
poate să nu fi venit pină astăzi la Pomirla 
m; se năzare că-mi spune, privindu-mă cam 
crom-o parte. „Uite că se poate-, ii răspund 
puțin jenat, prins in acest dialog al mirărilor. 
I.n dreapta șoselei, un nuc stufos isi rotește 
roatua după soare. Dincolo de el. pe aceeași 
parte, r.urnele localității, iar ceva mai Încolo o 
urare <Je bun-venit pe care am ințeles-o abia 
la plecare cit de sinceră și de călduroasă este. 
Case arătoase, gospodării pe potrivă... „La Po
rturi» ru sunt -bogați- si -săraci- avea să-mi 
răspundă primarul comunei. loan Rusu, la o 
ir.trebare mai in două colturi. Sint oameni care 
trudesc din noapte-n noapte si au tot ce le 
trebuie : ba le mai și prisosește : si vreo cițiva 
Jene?u Dar nu pentru ei ați bătut dumnea
voastră atita drum pină aici, la marginea tării. 
Or să se dea și ei pe brazdă, că altfel nu se 
poate Un' sat la margine de țară... I-am 
bătut drumurile cu un fel de mirare neînțe
leasă Mă simțeam ca si cum aș fi ajuns la 
capătul unei livezi încărcate de rod. Oamenii 
sunt pretutindeni la feL Pe toț cuorinsul aces
te; uriașe livezi vorbesc aceeași limbă și rup 
r: t mda piine in două jumătăți egi'.e. ca abia 
ape; «-a ir.tro.dă copiilor. Poate aici, ia Pomirla. 
groiui Iccamicilor păstrează ceva mă: mul: din

Imcile Înțelesuri ale versului eminescian, iar 
bocete ier — nu ne-arr. intimplat in zi de cu- 
rainîeă. dar cu siguranță asa trebuie să fie — 
«•-rt ac«>a»i pe care le-a asculta: si George 
Enesoi.in Livenii Ratarăm lor. Am intrat 'ntr*n  
școală mică — două odăi, o tindă și-o prispă 
— astăzi un mic muzeu M așezării, co—dosi <f“ 
ur. cascăl diu partea locului. Cm emuli*  ir, giM 
e-r t«u cf-pSstsem ăh Interiorul trr — ei' șcrtfl 

cin Moldova și-n acele cliDe am simtit că am 
nătruns intr-un altar a! neamului romăneac ! 
Căleam oe aceleași modeste dușumele r»e cate 
căiea«e Mihai Emine»~n. Bogată tară !_ Am 
prmt chipurile dascălilor din rame si am gindit 
rom vor fi arătat oa*e  elevii care l-au avut 
P" ne Samson Bodnărescu. fost director
ș' Ir» Jui particular -Anariase Ba’-v*-  d;-. 
Pc-tero'a si cum il vor fi privi’ ei pe E—roero 
nentm care Bodnărescu a sădit un rostan sun 
fert-săra celui caro avea sa d-=- ro.ă Luceafărul 

romănești ?!_. Am străbătut parcul co- 
■ - . in curmeziș si a-a intrat in ejnei scobi 
incitate do Arestase Basotă. Diroetor-l rooe- 
denator al școlii, profesorul Viorel Brdeanu. 
re-a <— ndus sub castanul d“ la feteastr1. I-a 
mi-cTie*.  trunchiul intr-un fel -.urna; de el știut 
si. in clina aroea am i-ței“« fronrele s->ntrod : 

r«Șrot slăvit o codrul. ’ Nezmun m i ii c-esc 
rob mn’e. ' Toate înflorind din mils Codrv- 
’•.n. ?'"ri**f-Sa! “-. Am si—tit r.evnia să mă așez 
i”tr-n bancă, să închid ochii si să ascult : -Sus 
in brazii de pe dealuri Luna-n urmi tine 
știută. Iar izvorul, nrir.s de vrăji ■' Răsărea 
s-.-rod din valuri-. Cu gazdele noastre am 
r-ăhătut codrii Hertei intr-un ceas in caro 
«n-rele punea aur nest? păduri. Se legănau in 
zmuro virfurile stejarilor si coborau turmele 
sure ponasnl de rroaDte. Alunecau frunze mari 
re iumăta*ea  soselei. semănind cu paftalele 
domnești. Ins<—area avea să coboare nu peste 
renta vreme. E-a un ceas de veghp si de poezie. 
Si-’tunci. la fel ca in codrii Ipoteriilor. mi s-a 
părut că pp deasupra ace«tei as-zări de m--- 
pine de tară privighetori tlrzii ating claviaturi 
do lumină :
-Sara ne deal buciumul sună cu jale. 
Ti’rme’e-1 urc. stelele scao’ră-n cale...-

La plecare am rugat șoferul să onrenscă o 
clină. In ziua care se s’irsise, nucul isi cnnsoso 
rodul. I-l auzeam căzînd ritmic D“ asfalt. 
Mi-am trecut tialma pe deasuoro localității pe 
cere o părăseam si mi-am luat răma«-bun de 
la toți cei pe care i-am cunoscut. Ceva mai 
înc—ln. două vorhe scrise : -Dr’m bun •- Am 
mulțumit. Un sat prin care și-a purtat pașii 
M'^ai Eminescu nu poate fi la margine de 
țară...

Constantin Georgescu

Fragment din pictura murală executată de Viorica ți Vintilă Mihăescu, la „Casa științei ți tehnicii 
pentru tineret" din Botoșani

CENACLURI BOTOSENENE
Planeta
Eu sint o planetă 
eu diverse probleme. 
Soarele meu răsare, zilnic, 
din altă parte, 
sau, la fel de bine, nu răsare deloc, 
toiul depinde de direcția 
ți de intensitatea vintului 
din ziua precedentă.
Neșiiind in ee parte mi-e răsăritul, 
nu pot avea ți eu o hartă proprie, 
ceea ce este o pierdere 
pentru Astronomie.
De aceea, gindurile și sentimentele 
care mă populează 
sint mereu dezorientate, 
și ar fi tragie pentru ele 
daeă uu ar purta, fiecare, 
cite un ceas potrivit după 
ora centrali a rațiunii.

Filip Miiiteanu

Strada inimii
Pe strada care trece prin inima mea,
O mașină basculează pămint in fiecare zi. 
Am intrebat pe șofer : Ce șantier va fi ? 
Nu m;-a răspuns, basculează mereu.
Lur-o zi a tasculat un arbore.

Ceramică de Ioana Șetran

Era tinăr, l-am intrebat de unde vine.
El mi-a înmugurit în miini.
Miine oare ce va mai bascula mașina ?
Aș vrea o fintină acoperită cu liliac 

înflorit.
Dumitru Petra?

Flori de măr
Privind dimineața
Ce^ți strivește blindul trup
O lacrimă sc-nchină-n fața ta
Și lumina
In zeci de mii de-oglinzi
O rupi

Dorina Mitiu

Lăsați-mi culorile toamnei
Lăsati-mi culorile toamnei 
Cu toate visele incorporate-n legende 
Aurul gaiben stropit in abur de rouă 
Și-n tainice lacrimi de frunze.
Lăsați-mi soarele să dea farmec 
Codrului, izvoarelor limpezi, 
Norilor plumburii și înaltelor cetini de brad. 
Cu ele vreau să aprind o candelă

deasupra vieții 
Și să rog întunericul să se preschimbe-n 

lumină. 
Lăsati-mi o colibă la marginea pădurii 
Invelită-n cer albastru și-n foșnet de frunze. 
Vreau să respir aerul proaspăt de toamnă 
Duhoarea caldă a copacilor umezi 
Vreau să adun toate culorile 
Și să le pun in scrinul de vise 
Lăsați-mi amurgul violet al toamnei 
Cu Toate (-ringurile și luminișurile ei. 
Cu toate luminile ciudate 
Ce sclipesc in oglinda de stele 
Vreau să fac o cunună din pinza de soare 
Și s-o dăruiesc toamnei.

Lidia Bordeianu

Tălăngile mele de bronz
Treceau pe dealuri cirduri colorate 
de oi, sub razele crepusculare, 
și le-auzeam cum tropoteau, departe, 
cu zgomot de motoare infernale.

Apoi s-au dus pe interfluvli mate, 
o transhumantă erincenă, damnată, 
pe eind in Cosmos se-auzea cum bate, 
silit, un ceas ce n-ar fi vrut să bată.

Se vor intoarce-n altă seară, poate, 
cind voi dormi pc fin cosit de-o lună... 
Pe dealuri lungi, trec turme-automate 
și-n mine-aud tălăngi de bronz cum sună.

Viorel Ilișoi

^piasticT^

Cunosc de mulți ani - orașul Dorohoi 
și mărturisesc că l-am îndrăgit pentru 
frumusețea sa vetustă, ca șl pentru tan
drul peisaj collnar In mijlocul căruia 
este situat. Am poposit aici de mat mul
te ori pentru a vizita nobila ctitorie a 
Iul Ștefan cel Mare, un monument ce 
merită măcar un haglallc in viață, am 
contemplat cu plăcere casele vechi a că
ror arhitectură pitorească, cu stucaturi 
și 'oalcoane forjate, ar merita să fie 
pusă in valoare, dar niciodată nu m-am 
gindit că ar fi posibil ca acest oraș să 
devină — fie șl pentru scurtă vreme — 
o capitală a artelor. Șl iată că miracolul 
s-a produs. ,__,

In după-amiaza zilei de 28 septembrie 
1985, in sălile muzeului din Dorohoi se 
inaugura, in prezența unul public en
tuziast, o admirabili expoziție, mani
festare care venea să încheie In mod 
festiv tabăra națională de creație și 
simpozionul național de creație Indus
trială „Ambient '83“. ambele acțiuni 
avind ca temă materială sticla șl por
țelanul.

Refuzindu-se soluțiilor convenționale 
sau rețetelor de piață sigură, cel 12 ar
tiști decoratori, ceramlști șl sticlari, s-au 
ambiționat să demonstreze că un debut 
poate fi investit cu calitatea gravă a 
unul act de matură Împlinire. Intr-ade- 
vâr, deși s-a consumat doar o singură 
ediție din cele 12 prevăzute pentru ta
băra de creație stlclă-porțelan, se poate 
afirma că la Dorohoi există azi cea 

performantă 
culturală
mal interesantă expoziție din țară pen
tru domeniile amintite, cu certa per
spectivă a unei consacrări in plan Inter
național. Afirmația poate părea riscantă, 
dar selecția lucrărilor expuse — lucrări 
realizate In cuptoarele de toc ale între
prinderii locale STIPO — este conclu
dentă. onorind devotamentul șl munca 
Inspirată a particlpanțllor. Pendullnd cu 
grație intre funcționalul Imediat și am
bianță, el au căutat cu obstinație fru
mosul. acel frumos care nu se oprește 
la epidermă pentru a pătrunde, fie și cu 
discreție, lnlăUntruI lucrurilor, reallzind. 
prin oglindire, o imagine simetrică in 
receptor.

Besacteaua din translucide frunze de 
porțelan semnată de Ioana Șetran este 
un obiect Înzestrat cu o perpetuă pu
tere de lnclntare, cu atlt mal surprinză
tor cu cit virtuțile sale utilitare nu sint 
cu nimic trădate de somptuosul orna
mental. In lumea divagațiilor sentimen
tale cu tentă tragică se situează lu
crările de sesizantă inventivitate mo
dernă executate de Alexandru Antllc. 
Aurelian Antal, Maria Antal. Folosind 
cu siguranță un limbaj mal restrictiv, 
Cristina Popescu-Russu Invită la medi
tație asupra formelor Închise, In timp 
ce Cornelia Moldoveanu șl Dlonlsle 
Popa au preferat relația stimulatoare 
dintre geometrism șl elementul decora
tiv de tip aleatoriu. Sticla, acest mate
rial de excepțională claritate fluidă a 
ocazionat performantele experlmentați- 

lor Dan Băncilă șl Valeriu Semenescu — 
acesta Inspirat păre-se de tentaculele 
„droserei rotundlfolla", zisă șl „rouă 
cerului". Dan Popovld a preferat forme 
mal clasice, ca și Mihaela Eugenia 
Kvasr.evskl. in timp ce Mihai Debeli a 
stăruit In a demonstra frumusețea me
reu nouă a unor tipare doar aparent 
cunoscute.

Expoziția datorează mult acelor artiști 
șl tehnicieni care, part'.ctpfnd la lucră
rile simpozionului de creație Industria
lă au revelat încă o dată resursele Ine
puizabile oferite de sticlă și de porțe
lan in condițiile valorificării Inspirate a 
mijloacelor de producție Industrială. 
Paharele lui Mihal Debeli, serviciile și 
obiectele din porțelan semnate de Both 
Ildiko, Valeriu Schiopu, Allred Polder, 
Emil Cretu. Both Andras, Cristina 
lenus. sticlăria utilitară sau numai de
corativă executau de Marius Neamtu, 
Nicolae Eftimie. Marcel Marlus Nuțu, 
Paula Iulia Fulca. Vladimir Șerban 
Clorolu. vastle Valentin Bulmaga șl 
Mihal N'azarle — toate aceste exponate 
contribuie la succesul acestei mani
festări artistice de indubitabilă valoare 
națională.

Xiscută din Inițiativă locală șl susți
nută cu entuziasm de Uniunea Artiști
lor Plastici, tabăra de creație de la Do
rohoi promite să devină factorul de po
larizare, de stimulare șl de confruntare 
critică pentru progresul general al arte
lor focului din țara noastră. S-a vorbit 
despre asemănarea cu tabăra de Ia Mă
gura care. In cel 16 ani de existență, a 
Influențat benefic legătura dintre sculp
tori șl piatră, reușind să remodeleze — 
prin proliferare — peisajul artistic din 
Întreaga tară. Comparația nu este for
țată : Intr-adevăr, este de așteptat ca, in 
viitorul apropiat, vorbind despre perfor
manțele sticlei șl porțelanului de artă 
să spunem, In primul rind : Dorohoi.

Vasile Drăguț

f muzică
Creat ie 

românească 
în Festival

aparținind parcă unor specii de pe la
titudini diferite, o receptare a muzi
ci; fâcind abstracție de cadrul idea
tic generator ar fi confuză. Unei teo
rii putem să-i judecăai fie coerenta 
argumentației, fie relevanța (adapta
rea la realitatea fenomenului sonor), 
fie amindouă. La fel și față de piesa 
muzicală : ii observăm fie solidarita
tea cu teoria din care s-a desprins, fie 
relevanța față de acel substrat sensi
bil comun care ne identifică și ne u- 
nește deopotrivă, cu alte cuvinte, a- 
preciem dacă muzica ..comunică". Is
toria artei abundă insă de cazuri cind 
opere capitale, au fost, la început, in- 
timpinate cel puțin cu indiferentă, 
dacă nu cu ostilitate. De aceea, in- 
dreptindu-ne atenția spre primul „cri
teriu". notăm că, in creația unor au
tori consacrați, lucrările importante 
marchează o desprindere semnificati
vă. dialectică față de un cadru teore
tic rigid. Nimic nu e mai steril in 
istoria muzicii decit repetiția oareca
re. cenușie și multe piese ale unor au
tori consacrat! iși depășesc, cu nece
sare consecințe estetice, un cadru care, 
oricit de larg, rămîne totuși imperfect 
fată de complexitatea de gindire și 
simțire a ființei umane. Legat mult 

de virstă (cei cîtiva ani în plus sau in 
minus, atit de importanți cind ai in 
jur de 30 de ani) situația se prezintă 
in privința tinerilor, in linii mari la 
fel : există tineri autori deja formați, 
care și-au găsit o cale proprie și alții 
care incă ..se caută". In primul caz, 
gindirea e fie a profesorului de com
poziție (și atunci vorbim nuanțat de 
epigonism). fie se depărtează intr-o 
oarecare măsură de banca de curs a 
Conservatorului (judecăm deci dacă 
„amendamentele" se susțin) fie. caz 
rarisim, face tabula ?asa instituind 
ceva, original, nespus, pe care il pu
tem reconstitui in măsura în care .ni
mic nu e nou sub soare" insă mai sint 
atitea lucruri de spus totuși. Trebuie 
subliniat insă că cele două „categorii" 
sint comparabile estetic : frecvent, o 
prea rapidă gâsire-închidere de (in) 
sine este neinteresantă In fata unor 
căutări in spiritul unei autentice de- 
ontologii componistice. Există insă o 
trăsătură unind imensa majoritate a 
celor ce scriu muzică in România: ra
portarea la moștenirea enesoiană. Fără 
Vox marls nu se pot înțelege, de pildă, 
eterofonlile lui Șt. Nlculescu; fără 
Simfonia de cameră nu se „justifică" 
amănuntele modale din muzica Iul Th. 
Grigoriu. Fapt este că. fără ivirea lui 
Enescu, creația noastră ar fi arătat 
altfel șl certitudine este că. in lipsa 
sclipirii geniului enescian, ștacheta 
valorică a muzicii românești s-ar fi 
găsit pe undeva aproape de zona ste
rilități epigonice sau a experimentului 
de dragul bruscării (experimentale) a 
bunului gust.

Viorel Crețu
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE 
A „PROZEI SCURTE" ROMÂNEȘTI 

VASILE 
VOICULESCU 

III. Complexul motivației extraordinare (6)

de viață, 
straniul ei tra- 
s-ar crede că re- 

cu obstinație 
motivație decit

Există totuși situa
ții în care povestito
rul însuși pare con
vins de narativitatea 
structural demoniacă a 
întîmplării 
cind 
gism 
fuză 
altă
cea postulată de gin- 
direa fatalist magică 
a colectivității umane 
rămasă încă prizonie
ra acelor mentalități 
in cazul cărora miti
cul iși pierde vigoa
rea realistă de sor- 
intr-un soi de sacra-

sa de* nsrs

riezr ce e-

ii. * - * •

respecți năravu- 
sâ te lase să-1 
să umbli in vis-

ginte arhetipală deviind __  _____ ___ ______
lizare misticizantă. In asemenea împrejurări, re
gula jocului impusă de paralelismele si inter
ferențele existente între imaginarul realist și 
imaginarul fabulos pare că nu-și mai relevă 
prezența, incit narativitatea celui de-a! do!!«e 
plan devine atotcuprinzătoare. Mergmd aproa
pe exclusiv pe mina epicul::-;.’ așa-zicted. im
personal din punctul de vedere al j 
autorului. Voicuîescj dă impresia că renunță ța 
orice detașare critwâ iăsmd faptele să vor
bească de la sine. Aceasur : prozastt: '-"W-
bind. starea de fapt. e_--. -u.-t:țt<at să
credem ca. în <--î crr. »vesri::-r_i ace»- 
do-, .n esență. cffcn *'.d4  x ’•> '-z-ZÎ ? A-
devizul e cs ar f: riist sj a.i.-er-
tâm tir -jcr.: d- «"'..erpretsre . ."--ar
si de data aceasta, tarafea-ogul e i-tiri ne a 
te ccoaplac*  ia paatara 4r .(apart" etoeAaat. 
Impersonalitatea ati'uJmti £ '«Mate 
tive, in fond, nu fere aît-tva drt.t 
unui alt ..joc”, de natură -tr-tti-us?. 
lă. pe care cititorul trebuie r- 
forturi sporite. ..In<_ilrarea" ideatki 
acum, beneficiază de into» es s; 
tă a povestirii :

„Bintuit de duhuri și virt- u.-; 1 
cui se știa că e fără fund. la-, ră» 
si ce apucă nu mai dă drumuL La fata s? a- 
rată curat și ademenitor. Dar n mat Ia . ' - 
va palme dedesubt mișună o plasă vie de bra- 
diș lacom, răsfirat ca o neștirbită carata'.te. 
care te prinde și te incilcește fără putință de 
scăpare. în citeva clipe, iezerul te trage in- 
tr-unul din nenumăratele puțuri și cotloane ca- 
re-1 căptușesc, unde te închide ca intr-o pungă.

Lacul rău iși avea tainele lui venite din vechi 
veleaturi, pravile pe care pescarii le țineau din 
moși-strămoși cu smerenie. Nu era îngăduit să-t 
calci anume locuri, mai ales mijlocul, care sta 
ca un iezer aparte, miez negru, viu. unde vine 
de ape gazoase ca pe picior zbucnite din alte 
țărmuri bulbuceau in afunzișuri. primenindu-i 
necontenit cu rotiri de unde cind calde, cind 
înghețate. Peste alte colțuri de pe fața Iui în
tunecată. stau puse legături și opreliști care 
nu se ridicau decit la anume zile, după datine 
Si rinduieli bătrine. Și numai de cătTe oameni 
care cunoșteau cuviințele și se înfățișau cu im- 
bunări și descîntece.

Lacul nu suferea urîciunea sub nici un chip. 
Ucigașii, nelegiuiții. bolnavii care i-ar fi pin- 
gărit apele erau apucați fără veste și inghițiți. 
Trebuia să-i știi toanele, să-i 
rile, să-i pricepi gîndurile ca 
tulburi'și să-ți dea slobozenie 
teriile lui cu pește".

Cum se vede, (e vorba de 
rău), realul este supus unui __ ___ ______  .
proces de poetizare demoniacă, incit cititorul (sti
mulat de completa absentă a ..vocii- naratoru
lui. cu funcțiile ei discret amendabile), pare, 
pur si simplu, inhibat : are sentimentul că ris
că să alunece el Însuși in simplism a~ia::"i- 
du-se intr-o atare operație „imoccic- discr.m.- 
natorie. menită a discerne adevărul : ut fond 
un adevăr atit de limpede dacă luăm ir. a- 
tentie perfect logica motivație a imprejurări
lor ce au dus la constituirea primejdiosului lac 
si. drept consecință, dacă admitem că e absc- 
lut firesc ca oamenii să se fi gindit la măsuri 
de. precauție adecvate. Lucrurile se cornul. i 
însă și mai mult in continuare, ceea ce face 
ca o atare stare de inhibit: o opcrcaseă. Lr- 
mătoarele momente ale povestirii tind cu tot 
mai multă insistență la neutralizarea spiritu
lui analitic, dincu-se. parca in excl’JSn-ita’.e. 
ciștig de cauză perspectivei narative imaginar 
fabuloase. Astfel, portretul vii’-xari: victime, flă
căul Gheorghieș, beneficiază de trăsături care 
escamotează cu superbă dezinvoltură mitizsr.tă 
datele realului. Știința eroului de a infrtmta 
primejdia înecului gi ție intimei cunoașteri a 
meandrelor apelor lacului și deosebitei lui 
destoinicii de înotător este integral mistificată 
tocmai in această direcție :

„Și nimeni mai bine ca Gheorghieș n«-i cu
noștea adincul tainelor, toate apucăturile și ar
țagurile. El se afla in slujba lacului de 
venise pe lume. Gheorghieș era copil din 
Maică-sa îl născuse intr-o noapte de mai. a- 
colo pe malurile înflorite ale Iezerului, ascu n
să într-un cuib de papură, in rind cu lebe
dele sălbatice, fără să fi spus vreodată rine-i 
fusese ibovnic. O vreme mersese vorba că fata 
s-ar fi avut cu zmeul lacului. Dar asta se ui
tase. Părinții o iertaseră. Și copilul crescuse 
frumos și vrednic, dar mai ales istet. fruntaș 

“între toți citi se încumetau să se facă pescari 
pe lacul cu nume rău.

Pentru el apele aveau slăbiciune. I se des
chideau totdeauna fără împotrivire și-l primeau 
cu îngăduință. Nu-1 apucau niciodată vijelii ne
bune stirnite din senin, cum se intimpia mul
tora. nici nu-i piereau mlăjile si ciriigele fu
rate de paznicii străfundurilor. Cu el pescuia: 
fără primejdie pește mare și frumos din 
vutiile fără număr si seamăn ale lacului. Căci 
el sta cuminte sub oblăduirile iezerului, supus 
la toate rinduielile. ca un fecior neîntinat și 
ascultător".

povestirea La cai 
atit de insidios

a-

în fine, sub același acaparant unghi de in
cidență cu poetizarea demoniacă a realului este 
așezat tragicul moment al înecului. îndepărta
rea eroului de condiția sa de „fecior neîntinat 
și ascultător". („Dar de la armată flăcăul se 
întorsese schimbat. îngimfat. năbădăios, nărăvit 
la băutură și nerușinat cu femeile. Nu mai ți
nea datinile, călca opreliștile") ar fi. deci, in 
exclusivitate, cauza teribilei întimplări. cind. de 
fapt, la mijloc nu este vorba decit de o im
prudență fatală. ..Darul" de neîntrecut înotător 
al lui Gheorghieș. evident, nu este ..luat" de 
nimeni ci pierdut de el însuși, chiar dacă 
nenorocirea are loc într-o zi „interzisă" pre
cum duminica. însă. în litera si in spiritul lui. 
textul narativ ține cu tot dinadinsul să ne 
convingă de contrariul, dindu-ni-se a înțelege 
cit de „limitați" sîntem in biata noastră per
cepție prozaic realistă :

„Au pornit la iezer, unde Gheorghieș s-a 
dezbrăcat într-un luminiș, și-a lăsat grămadă 
Straiele pe mal și, fără să-și facă o cruce, a 
sărit in apele încruntate, pe care a început să 
le taie voinicește cu lopețile brațelor. Firtații ii 
țineau de urît de pe mal. hăindu-1 necontenit.

Dar Gheorghieș. ca un smintit, uitase că 
mai cu seamă duminica era cu asprime oprit 
să tulburi odihna lacului și să-1 înfrunți... Si 
încă încins de vin și aprins de o muiere... Pe 
la un sfert din drumul către celălalt mal. s-a 
răsucit și s-a pus plută, minînd lin spre mij
locul iezerului. Acolo deodată a scos • un răc
net. s-a duș la fund, a săltat iar deasupra, 
luptind cu îndărătnicie și cercînd să strige. Ce
lor de pe mal li s-a părut că vorbește cu ci
neva. că se roagă, zbătîndu-se între niște bra
țe de apă ce se ridicau să-1 încolăcească. Și 
li se năzăriră năluci și spaime cu plete de 
spumă și bărbi crețe de valuri. Dar repede, ca 
si cind cineva l-ar fi tras de picioare in jos, 
Gheorghieș s-a făcut nevăzut. înghițit în adine. 
Flăcăii care-1 urmăreau cu ochii au încreme
nit Ia început, apoi s-au zbătut, neștiind ce să 
facă".

Dar adevărata piatră de încercare a poves
tirii în ceea ce privește relevarea atit de în- 
cifratului ei mecanism în ordinea tehnicii fan
tasticului. o constituie interpretarea memorabi
lului episod al scoaterii lui Gheorghieș mort din 
adîncurile lacului.

Nicolae Ciobanu

0 istorie în imagini 
a literaturii române 
contemporane

Un eveniment editorial : ..Ordine-a cuvintelor" de Nichita Stănescu — ediție 
coordonată de poet și inxrijită de Dan Alexandru Condeescu

Dai vcriilnri ciajeni Mană cenerarii neexewpale de iMarte: poetul Petre Bucșa »i 
șmiUnl Encrn triran

S. V. P.
Ttettere dix pac I

țiale vArey Iubiri (pl-a« «neotei a e-wv t.iipr» - 
tanta personalități din lisnra Indactriat *xbiM  
deoarece fotocraXusaJu-te pentru mlama pro- 
niu/lv tale tn interiorul uoul «pattv de pre— 
»-tare a tnotelet l-a denumit

avan la ladcatlni faune frwiȚțnrtml (!) 
bai.

EXatr-o rearțj». prenslaA. m-am treat eâu- 
Qsd exemple aaimA’iltoare. Flresle tn Umfla 
-mnară St am dr>eciteva. pnatr mal po
tir. pimutte Ic anecdotica lor. iofuai șufioent 
de tfuatrative.

Ia codul afaeriațluailor telex — deri un nor- 
IBatir oOcml — ftțumza an a-V.p. care, poll
ute*  oblici !, prrvt-de. aproape ca o clauxă de 
atfl. formularea tmd cereri către partenerul de 
dtUCnt trlvx ai care nu Intesamâ altrrv» dani 
bdattUBfi! _vA roc" (iii rooa plai!). In ecrlau 
cod mai exirti un wa. tradua de autori prin 
.corint inafalr*.  R un » b. câruia U cnreepun- 
da In li n ani traducere o(iăaU exprtsfa .cu- 
vltxt dopa*,  ambele abrwlatlunl. Irnirt» prntM- 
btL Eind forma uzual prescurtata a unor cu- 
vtnta din UraBa rnglrza.
«Iftilizarea sce-’.cr abn?v:a|i«ri n.i este lets:.-., 
asa cv— ai putea avea terlaiia să ți-c jt;ș.tți:. 
de satisfacerea ur.or oblig: :iur.i -a’itask
acceptate pentru cs. pe de o p.-<r’e. exista in 
același cod și abreviațiun: din limba româna, p-. 
ce altă parte, termir.oiogia est-? folosită ir.tr-o 
proporție decisivă pentru crin ații in limba 
remănă. Așadar. persoana aceea onestă care 
transmite un mesaj telex, bate cu i-ininătate 
cele trei litere magice, semnificante pentru ea 
a ur.ui gest elementar de politețe, fără să știe 
de omagiu! implicit pe care-1 depune astfel și 
Ia picioarele domnului Racine.

Pe ambalajul unor medicamente cu acțiune 
•r.tirziațâ este plasat un R intr-un cerc. R. de 
Ia francezul retard (intirziere). Nu neapă-at 
in numele limbii române, mai degrabă in nu
mele anonimului „uzager- a! medicamentului nr 
putea fi căutată o altă inițială : sau o altă 
s iuție lingvistică. Mai amintesc, foarte in trea
căt, de asocierea a două inițiale. R.K. devenite 
in limbajul uzual „recau". și insemnînd repa
rație capitală, fără să ințeleg de ce este prefe
ra: simbolul K. aceluia de C. Sâ mai vorbesc de 
firmele comerciale cu atit de evocatorul Snack 
bar. ori de Drugstore ?!.„

Cu siguranță că cineva cu mai multă răbda
re ar găsi exemple și mai ilustrative, tnțelegind 
prin ’’ustrative acele cazuri in care deși există 
un „^respondent perfect și aș spune acreditat 
de timp in limba română a unui cuvint sau ex
presii se preferă totuși limba străină. Nu sint 
un purist și nu acuz limba de metisare doar 
pentru că primește, asimilează, expresii prelua
te ori prelucrate din alte limbi. Mi se pare 
chiar că acesta este un semn de sănătate a 
limbii. De vigoare a ei. Mărturisesc insă că imi 
este dificil să înțeleg de ce trebuie promovat, 
spun chiar impus — pentru că este folosit in 
terminologie oficială, cu caracter de normativ 
— ur cuvint care nu se vădește indispensabil 
limbii. Și nu este indispensabil din simplul mo
tiv că ii preexistă un alt cuvint sau expresie, 
viabile. Ce-ați spune dacă unei întreprinderi 
românești i s-ar aplica o amendă pentru că re
clama (prospectul) editată folosește greșit sau 
impropriu limba română !?
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si fiecare gest al personalelor capătă acum cu 
totul alte semnificații.

Această încărcare a anodinului cu semnifica
ții nebănuite ni se pare a fi performanța ma
joră a prozei pe care o scrie Cristian Teodo- 
reseu. Astfel. în Moștenirea, tînărul Dexan dis
truge cu o furie nefirească o bicicletă hîrbuitâ. 
moștenită de la tatăl său. ..Las-o mă. că-i 
ajunge !“, îi strigă, în final, consătenii. Gestul, 
de o violentă deplasată, și replica țăranilor, 
care parcă s-ar referi la o ființă vie. sint aici 
punctul final a trei situații conflictuale. concen
trate spectaculos pe numai cele cinci pagini ale 
prozei, fără a-si pierde nici o clipă relevanta. 
Dexan a moștenit de la tatăl său nu numai 
bicicleta, ci si poziția ex-centrică a acestuia, 
prin comportament, fată de restul colectivității. 
Replica din final a consătenilor traduce anu
larea atitudinii lor mefient-dispretuitoare fată

Exietă prvtutfaRev oaoml care ne tron pen- 
ti <1 temi*  pfo-

tro teiMtscb Vs XH tre pr-'»-
c<s de tAboruie^tST. ts sece »-ar pu’.c-a

de tatocBirw Md MoiM elevate, a anei 
! -.i r- i . bo<âție
f; nd dtnlr-« jnflsstu x :u fra-
niu»rfe. ca an ftnbaj afitOMSiLir ;

- ~ roniric-
tiune a IimhU rarBQe te tote;

i f. p-’ :•:< ■: i
" n altă - .• . < i un

trsT ■r/pv.r.uu. in 
cedml LmiBe DBeede cî^.'ănjte

. ■ r - ■_ d-?gra-
: . . eg schimbul

tâctado-M — m xe pare nu*  — sub :endința 
< —• u-.i «lspLf..*ri  <■ rduct:.:r.:) sin- 
tartire d ivorfătadre. Ddx la ficaUtatea im- 
r’ :: z-sjr- "a .ce comunicare.
Proces rzmva .mpIxrsbîL

FriHâ tact *k  pMcme d bb pmen de meti
sa?*  a limfai — m terni ro adc**nt  grav. 
Francezi; =u i'.ventaz ux :r‘ rseciric : Fran- 
glais. C»er. re vrea «p-i-l f— -cc-engleza. 
N - cuvinte
compuse. PiZitru dlfeciXr vxurl dr șîioiuri".

In fîAsa»? czdturt nașii or» suferă
pentru met’șsrșu fi—Tc-vaR. c-n eu. sint 
limbi mai vulr.vmb;:*  al'e> nari puțin vul- 
atrrbile. Româna pare Ab f»ri) parte din pri- 
me!e. Peste :: e vorba di o IsteMtate a limbii. 
Dar poate că preonp «dtecSS »■ u-, mi
mesis in caracter.il i.tdru. aptrtt r- come
die care ne indeamră !a traveatlurt. sacrificind 
totdeauna ceva pentru atlrev» rai-i nu mai 
poate fi sacrificat P< ate... La c-e bir. -să toate 
aceste motivări?! Nici mă ar ■ ■ :r putea fi 
invocată nevoia, considerată le trr. »ur.?nt dat 
firească, de a apela Ia o limtr. r bogată, la 
o cultură formată. Fiindcă limba s: cultura 
noastre sint de mult formate, sc . maturitate 
și bogăție ce se autodemonstrc-xrl. Alături de 
asimilări care se dovedesc utile s: sfwșesc prin 
a fi validate de limbă (iar nu pn- de au
toritate), se fac metisări absolut gratuite, din 
comoditate, sau din prețiozitate. strașnic
paradox, pur și simplu din ir.cjltstî. Si peste 
toate acestea (asistăm cu stupe .:e și tristețe !) 
am ajuns să se practice împrumuți:.-' dmtr-un 
idiom rudimentar de sorginte secr.;nomadă, pe 
care nici măcar pitorescul nu Ie p motiva. 
Iar spiritul de frondă nu poate fi nicidecum o 
consolare.

Pină la urmă, mă gindesc, o societate pentru 
proteguirea limbii române nu este exact ulti
mul lucru care ne lipsește. Dar încep sâ fiu 
din ce în ce mai sigur că nici nu re-ar prisosi.

Siguranța începutului
de tînăr. acceptarea lui. cu același statut. în 
rindurile lor. Pe de altă parte. Dexan suDortă 
greu atit „moștenirea" cit și animozitățile cu 
grupul. Distrugerea bicicletei ește o răzbunare 
eliberatoare. în fine. Dexan are in buzunar ba
nii pentru o bicicletă nouă. Distrugerea celei 
vechi este un spectacol triumfal. Ne aflăm, cum 
observa Mihai Ungheanu în cronica la volumul 
lui Cristian Teodorescu. foarte aproape de uni
versul prozei lui Marin Preda din „Intilnirea 
din pămînturi". Moștenirea este o strălucită 
dovadă a forței autorului de a pătrunde in 
profunzime specificul mentalității rurale.

O piesă antologică este și Tapetul. Autorul 
recurge aici la modalitatea jurnalului intim, 
stilul notației, abrupt, fără vane orgolii literatu- 
rizante, amintind de Caietul proscris al Albei de 
Cespedes. Notațiilor zilnice ale Minei P. li se

Tratatul de dialectologie 
românească

tratatul de dialectologie românească, 
elaborat de către sectorul de dialec
tologie din cadrul Institutului de cer
cetări etnologice și dialectologice din 

București, cu colaborarea unor specialiști din 
alte centre universitare, din țară și din străi
nătate. in coordonarea dr. Valeriu Rusu. apă
rut la Editura „Scrisul românesc", este prima 
sinteză academică de amploare in care este 
prezentată limba română în întreaga ei diver
sitate și bogăție geografică — cele patru dia
lecte ale ei : dacoromâna, aromâna, meglenoro
mâna, istroromâna, cu subdialectele și graiu- 
rile respective — in baza datelor înregistrate 
pe terenul dialectal românesc in atlase lingvis
tice, monografii, texte, glosare și studii.

Acest Tratat a beneficiat de tradițiile va
loroase ale dialectologiei românești și a folo
sit cele mai noi achiziții de me’odă și tehni
că a cercetării graiurilor populare, semnificind. 
astfel, momentul actual al evoluției graiurilor 
si dialectelor românești si al dezvoltării dia
lectologiei, ca știință particulară consacrată 
unuia dintre elementele cele mai semnifica
tive ale creației materiale și spirituale ale unei 
etnii, graiul.

Tratatul de dialectologie românească este ope
ra generației actuale de dialectologi. care și-au 
consacrat eforturile, timp de două decenii, stu
dierii aspectelor celor mai dinamice și mai ex
presive ale limbii materne, graiurile și dialec
tele românești.

Este de subliniat că faptele de grai românesc 
sint examinate in perspectivă interdisciplinară 
(concordante etnografice, folclorice, dialectale), 
atit de fertilă in științele contemporane, iniția
tă cu pregnantă, in dialectologia românească, de 
Școala lui Ovid Densusianu. și sint apreciate 
ca expresia, cea mai fidelă, a unei anumite 
identități culturale regionale, ca parte funda
mentală a patrimoniului cultural popular.

Să menționăm că pentru prima dată in dia
lectologia românească sint studiate și prezen
tate și graiuri românești vorbite în cele mai 
diferite medii lingvistice, in țări europene și 
chiar din alte continente, unde s-au stabilit, o- 
dinioară. in anumite condiții istorice, comuni
tăți românești, graiuri care sint martori con
temporani ai afinităților intime între limbă și 
popor, fapt evidențiat, etnolingvistic. de cuvin- 
tul limbă care avea, in limba veche, ambele sen
suri.

Graiurile și dialectele românești sint studia
te comparativ, in perspectivă genealogică si is
torică. cu graiuri ale limbilor cu care ne în
vecinăm și cu alte graiuri romanice, rezultind, 
astfel, mai pregnant, individualitatea limbii ro
mâne între limbile romanice și locul ei între 
limbile balcanice, punindu-se în lumină ce a 
primit limba română de la idiomurile cu care 
se află in contact si ce a dat ea acestor 
idiomuri, ca reflectare a prestigiului cert de 
care s-a bucurat, de-a lungul secolelor, creati
vitatea românească în lumea balcanică.

Aceste raporturi la nivel dialectal, subliniază 
faptul că graiurile reprezintă partea cea mai 
dinamică a unei limbi. înregistrind cu o sen
sibilitate nedezmințită în nici o epocă istorică 
schimbările petrecute în viața materială și spi
rituală a unui popor, in procesul devenirii lui 
si al afirmării sale cu o voce bine individua
lizată intre națiunile lumii.

După un capitol introductiv, substanțial, in 
care sint prezentate cele mai importante no
țiuni și probleme teoretice privind cercetarea 
graiurilor și a dialectelor și criteriile aplicate 
în delimitarea unităților dialectale (grai, subdia
lect. dialect) într-un anumit peisaj dialectal, în 
care se înfățișează raporturi între continuitate și 
discontinuitate îp afirmarea unității unui idiom, 
semnificația idiolectului (vorbirea unui individ), 
rolul „țărilor", al vetrelor lingvistice și al cen
trelor de iradiere se trece la descrierea prin
cipalelor unități dialectale ale limbii române : 
cele patru dialecte menționate mai sus. cu o 
privire specială consacrată dacoromânei, dia
lectul vorbit, in principal, pe teritoriul țării 
noastre, in aria căruia se degajă cinci subdia- 
I.' i'î : muntean, moldovean, bănățean, crisean, 
maramureșean și se pune in discuție individua

Lumea în poezie
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poare f: deci: un prim semn al înscrierii poeziei 
in epocă, ai dorinței poetului de a fixa, prin 
mari ..fotograme" lirice timpul trăit. propria 
experiență spirituală. Mi se pare firesc deci ca 
Boezia acestui sfirșit de secol să poarte am- 
Drenra universului material, exultind. ca să fo
losesc o expresie a lui Marinetti, „vibrația mo
dernă". mirul mașinist si nu carul cu boi sau 
piua de apă. Un poem scris azi ambiționează 
să fie. cel puțin, un „martor" al epocii, al rea
lității. pe baza căreia construiește apoi realita
tea .sUDrapusă" a poeziei. Cerul poetic contem
poran nu e mai puțin încărcat de stele, de co
mete si meteori dar e brăzdat, printr-o fină su
gestie lirică, de reactoare și sateliți, de sonde și 
navete spațiale. Suava roză e înlocuită uneori 
rj o garoafă de plastic si totuși lumea poeziei 
nu sucombă neapărat in prozaism sau în deri
zoriu. ci poate naște o nouă tensiune, descriind 
asemenea ..paradisuri" artificiale.

Poezia devine insă vulnerabilă atunci cind 
mizează aproape exclusiv pe o asemenea recu
zită ..actualistă". Cintind chiuveta, conservele, 
surogatele, viteza, calculatorul electronic, pro
tezele. laptele praf si videocasetofonul. orice 
„poezie a cotidianului" decade, dacă conferă 
acestor elemente o funcție pur sceriografică. fără 
a le situa cu adevărat in relații „poetice". Din 
păcate putem citi multe mostre de „poezie nouă" 
in care noutatea se rezumă la aceste ingredien
te cu caracter eminamente decorativ, epatant, 
considerate, printr-o facilă analiză, ca semne 
sigure ale valorii, ale autenticității. Este vorba, 
de cele mai multe ori. de o iluzie a actualității, 
de un înțeles superficial, imediat și „trivial" al 
ideii de actualitate. In acest caz prelucrarea 
elementelor din realitatea imediată e realizată 
fără o filtrare artistică suficientă, faptul brut, 
de esență jurnalieră accede la rangul de ima
gine poetică cu pretenția si ifosele autentici
tății. Sint producții literare care plătesc un tri
but nedorit efemerului, derizoriului. ..modei", 
fiind lipsite de forța pe care le-o poate conferi 
numai viziunea integratoare asupra realității.

Poezia aparține cu adevărat timpului ei nu
mai în măsura în care reușește să se înalțe 
deasupra acestei zguri nesemnificative a reali
tății. Ea trebuie să facă distincția între elemen
tele de suprafață și cele de conținut, intre for
mă si fond, intre efemer și esență. Poetul poate 
să privească lumea dintr-un unghi cu adevă
rat liric numai atunci cind reușește să identi
fice dimensiunea spirituală a epocii, compusă 
din experiențe interioare, tendințe și idealuri 
specifice. Nu „mica publicistică a realității", ca 
să folosesc o exoresie a lui Adrian Marino, 
conferă actualitate poeziei ci capacitatea ei de 
a explora „sufletul epocii" (Musset). laturile 
psihologice și morale ale vieții moderne, mo
dul de a trăi si a simți ale omului contemno- 
ran. Nu doar chiuveta, autostrăzile, razele 
gamma si celelalte elemente ale toposului coti
dian conferă credibilitate realității poemului ci 

adaugă observațiile, discrete, ale naratorului, 
care nu-si judecă personajul, ci doar îl observă. 
aiutindu-1 să-și comunice drama și să-și dezvă
luie psihologia. Mina este o madame Bovary de 
București, privită fără ironie, ci cu o anume 
comprehensiune. Căsătoria o dezamăgește, ser
viciul — este coafeză — o siciie. singurătatea 
o deprimă, femeia vrea să-și depășească actua
la condiție și nu găsește calea. Această stare de 
derută iși află expresia fidelă în paginile iur- 
nalului intim, veritabilă radiografie a psiholo
giei feminne. Mina nu este insă o luptătoare, 
iar încercarea ei de a evada din sine, de a-și 
releva personalitatea virtuală, se limitează la 
achiziționarea unui tapet cu un peisaj montan. 
Nu ne aflăm însă în registrul satirei crude 
din. de pildă, proza lui Teodor Mazilu. Mina 
trăiește o dramă reală, domestică, dar nu mai 

litatea graiurilor din Transilvania propriu-zisă 
și din Tara Oașului.

Este de subliniat că autorii Tratatului valo
rifică cele mai diverse date obținute în nu
meroase cercetări de teren, de generații de dia
lectologi. precum cele trei serii de atlase lingvis
tice. naționale și regionale, românești, zeci de 
volume de texte și glosare dialectale, monogra
fii și studii publicate sau în manuscris, fapt 
relevat și de cele 177 de hărți lingvistice care 
însoțesc și exemplifică particularitățile discu
tate in diferite capitole ale Tratatului. O men
țiune specială se cuvine pentru capitolele in 
care sint descrise cele trei dialecte românești 
sud-dunărene : aromâna, meglenoromâna și is
troromâna, pentru care, în general, nu dis
puneam. pînă la Tratatul de față, decît de date 
culese de pe teren acum o iumătate de secol 
și mai bine chiar. Or, autorii acestor secțiuni au 
făcut ei înșiși, chiar în acești ani. cercetări a- 
profundate asupra acestor dialecte, aducînd pro
be vii. concludente despre rezistenta acestor 
graiuri românești, martori unici, la sudul Du
nării. ai romanității de odinioară și ai româ- 
nitătii de astăzi, fără de care nu se poate ex
plica și înțelege procesul atit de interesant al 
formării limbii și a poporului român, trecînd, 
de la latină, prin toate fazele istorice și ajun- 
gîndu-se la înfățișarea contemporană, de idiom 
romanic capabil să răspundă celor mai variate 
exigente pe care le impune viața modernă.

Tratatul se încheie cu un microglosar de dia
lectologie, util atit specialiștilor cit și unor 
cercuri largi de cititori care doresc să se fa
miliarizeze cu tehnica cercetării dialectale, pen
tru a pătrunde în unul dintre cele mai fasci
nante laboratoare ale creativității poporului ro
mân : graiurile populare.

De asemenea, o bibliografie selectivă are me
nirea de a oferi cititorului instrumentele ne
cesare aDrofundării problemelor care îl inte
resează. iar un rezumat, în limba franceză, are 
scopul de a incita Pe specialiștii străini să des
chidă cu luare aminte această carte fundamen
tală consacrată celui de al patrulea „picior" al 
mesei lingvisticii romanice, comparate, cum o 
numea un savant, limba română. Cu atit mai 
mult fundamentală, cu cit. fiind vorba de o 
limbă care dispune de documente scrise de dată 
relativ recentă (secolul al XVI-lea). formele o- 
rale de exprimare, originare și originale, de 
bază, anume graiurile si dialectele sint mar
tori decisivi, și, in multe puncte, unici ai is
toriei noastre, ai istoriei limbii noastre națio
nale.

Diversitatea și expresivitatea graiurilor și a 
dialectelor se realizează în forme care repre
zintă o contribuție semnificativă șl generoasă 
la dezvoltarea intregului. în șuetă a limbii noas
tre naționale, ca pecete de excepție a poporu
lui nostru între celelalte popoare, și a limbii 
literare, ca miiloc de exprimare a unei cul
turi si de participare a acesteia la civilizația 
universală.

Căci graiurile și dialectele unei limbi, prin 
aspectul lor pitoresc. reDrezentativ. îsi asumă 
funcția de a organiza universul la nivelul unei 
anumite specificități regionale și de a construi, 
în baza acestor date, o viziune realistă si ori
ginală a lumii.

Graiurile Dopulare reprezintă. în fond, un Da- 
trimoniu cultural inestimabil ceea ce explică 
înverșunarea cu care un gruD uman, ancorat 
într-o anumită realitate geografică. îsi apără 
modul specific de exprimare lingvistică, deci 
identitatea Iui culturală, materială si spiri
tuală.

De aici decurge si semnificația epistemolo
gică și etică a dialectologiei care, studiind gra
iurile si dialectele, pune în lumină varietatea 
si bogăția unui anumit Deisai dialectal. în con
lucrarea organică a formelor de manifestare 
(graiurile Dopulare), spre realizarea unității lim
bii întregului popor.

Este evident că. înțeleasă -astfel, dialectolo
gia iși mărturisește vocația generoasă, umanis
tă si patriotică, care deschide persDective largi 
pentru studierea și înțelegerea creației și spi
ritualității populare.

Mihai Culman

capacitatea demersului liric de a înțelege com
plexitatea sufletului modern, emoțiile si senti
mentele sale, datele și nuanțele inedite inter
venite în orizontul nostru spiritual. ..Forțarea" 
actualității, prin aglutinarea componentelor 
„ambientale" ale acesteia este sortită eșecului ; 
poți fi ..inactual de prea mult prezent", spunea 
Călinescu. Folosind o imagine a lui Holderlin, 
s-ar putea spune că poetul trebuie să stea cu 
picioarele în apa realității imediate dar trebuie 
să se avînte cu aripile spre cerul imaginației 
poetice, altfel poemul se va naște ca o ființă- 
tirîtoare nu zburătoare.

In altă ordine de idei, am reținut afirmația 
unui confrate mai tînăr cum că ..poezia" n-ar 
avea modele sau predecesori. Este oare îndrep
tățită o delimitare atit de tăioasă în raport cu 
îndelungata tradiție a poeziei românești ? Poate 
fi concepută creația fără un punct de plecare 
anterior, fără asimilarea si sinteza fecundă a 
realizărilor predecesorilor ? Poate fi vorba de 
o noutate absolută, fără nici o participare, sub 
o formă sau alta, a tradiției ? Este posibilă izo
larea sau ruptura de permanentă si de trecut ?

întrebările de mai sus sint. desigur, retorice. 
Asemenea declarații categorice nu mai consti
tuie o noutate pentru fila de pergament, atit de 
încercată, a istoriei literare. ..Poezia începe cu 
noi" e o afirmație făcută adesea în trecut de 
reprezentanții diferitelor grupări și școli lite
rare ; avangardiștii, de pildă, au aspirat ma
nifest la ieșirea din istorie, la despărțirea inte
grală de tradiție, prin gesturi și programe este
tice iconoclaste, care s-au dovedit în cele din 
urmă iluzorii. Cu sau fără voia lor. aceste fe
nomene „modernomane" au fost asimilate de 
tradiție, trecînd din prim-planul zgomotos al 
vieții literare în filele trecutului și in vitrinele 
muzeelor. Ceea ce triumfă este, pînă la urmă, 
ideea de continuitate a fenomenului literar, vă
zut în unitatea lui. noile opere fiind integrate 
firesc seriilor anterioare, pe care le continuă, le 
regîndesc și le îmbogățesc, la nivelul unor noi 
sinteze. Iată de ce un adevărat spirit cultivat 
se caracterizează prin deliberata raportare la 
permanente, prin respectul intelectual pe cace 
îl au toti adevăratii scriitori fată de predece
sori. Aceasta nu exclude, desigur, originalita
tea. inventivitatea, receptivitatea fată de tot 
ceea, ce caracterizează spiritul nou al timpului. 
De aici și pînă la negarea „in corpore" a 
înaintașilor e o cale destul de lungă. Aceste 
reacții juvenile fac parte însă din ritualul ciclic 
al vieții literare ; un asemenea act contestatar 
este adesea un motiv de pură competiție, o re
vanșă pentru succesul care întirzie. speri n- 
du-se realizarea unei notorietăți imediate. Dia
lectica fenomenului literar stinge repede ase
menea ..furtuni în paharul cu apă". După suc
cesele efemere, dună trecerea valului ..modei" 
reapar în prim-plan adevăratele valori, per
manente și rezistente, al căror caracter de nou
tate este dat de tensiunea lor intrinsecă si nu 
de alinierea gregară la rețetele „sigure" ale unei 
perioade.

puțin reală din această cauză. Scena finală, in 
care naratorul iși descrie personalul distrugînd 
cu unghiile tapetul, semnifică renunțarea du
reroasă la iluzie și instalarea definitivă in me
diocritate.

In prozele sale. Cristian Teodorescu nu pare 
a acorda prea mare credit tehnicilor textualis- 
mului. fată de care colegi ai săi de generație 
se dovedesc extrem de permeabili. El folosește 
de diteva ori procedeele autoreflexivitătii si iși 
invită cititorul să participe la construirea dis
cursului. dar o face atit de ..abrupt", incit sint 
înclinat să cred că aceste demersuri au funcția 
de distanțare ironică.

Fina intuiție psihologică, echilibrul construc
ției, autenticitatea dialogurilor si fluența poves
tirii sint calitățile prin care volumul de proză 
scurtă al lui Cristian Teodorescu se impune ca 
un debut absolut remarcabil. în „Maestrul de 
lumini". Cristian Teodorescu nu se joacă cu 
luminile .ci știe să le folosească asemeni unui 
profesionist.

caracter.il
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LILIANA PETRUȘ : Vedeți Antologia Lucea
fărului din 16 februarie 1985. Mulțumim pentru 
cei doi grăunți, care încolțind, să fie munți. Și 
alte poeme, că aveți de unde.

EMIL MANOLACHE : Clipa care sint eu : 
„Cit de departe ești mare 7 De virful copacu
lui, că se zbate lemnul bărcilor în el /.../ Aștept 
vara. / Pînă atunci resturi de valuri / Se ceartă 7 
De la această clipă care sint eu.“ Poem : „Som
nul / S-a lipit de pleoape / Ca un anunț publi
citar / De stîlpul primăriei / Mă simt 7 Ca o zi 
de duminică 7 Prin cartier". Mai trimiteți.

CASAPU GEORGETA : Ziceți în bilet : „M-a 
încurajat efortul dv. de a îndruma tinerele con
deie în rubrica Poșta redacției să vă trimit 
cîteva din încercările mele „literare". Aș dori să 
le analizați și să-mi comunicați răspunsul dv.“. 
Am analizat, însă nu vă pierdeți curajul : lupii 
nu mănincă toate oile, mînați-le și pașteți-le.

B.I. DINU : Acest loc : „Numai tu mi-ai ră
mas / domniță dor și muiere / necunoscută fe
cioară muiere / numai tu din toate / dintre lu
crurile uitate 7 dintre obiectele 7 vieții mele / 
prădate". Și acesta : „Spune-mi ce-ar mai ră- 
mîne din tine / cîmpie prelinsă ca un trifoi 7 
caprifol / peste o culme aprinsă / de tăciunii 
morții / speriați de adîncimea din noi". In rest, 
declarative foarte.

HOREA CALIMAN : Din Corbul : „La les
pedea luminii lunii 7 îl văd că s-a oprit. / O 
lacrimă îi curge. Unii / Spun că a îmbătrînit. / 
Dar șoapta aripii spre seară 7 se-aude iarăși — 
gînd rebel / Un corb bătrin mai zboară / în sus, 
către castel". Aici și nu prea.

EMIL PERSA : Am încercat să găsim un lăs
tar, o floare, o frunză. N-a ieșit nimic.

VICTOR SITARU : Ilizibile. Procedați cum 
credeți.

N. SIBINUL : Mulțumim pentru răspunsul la 
Ancheta noastră privind di furarea Laeeafănilai. 
Din poezii, această strofă mai cu via;s : ..Fur
tuna din-nalturi coboară durere Norii năvalnic 
lovindu-se-n față ' Fulgeră, tună — ri di cu 
putere / Grindina mare pe sfinta verdeață".

CONSTANTIN FLORIAN : Aș vrea : -As 
vrea 7 să fiu ' apa riulu: c» —’rrij—n u-.dâ 
coapsa rotundă a pietrei As vrea ' si vrei ’ 
locul pietrei / ce face să sur.» pe-aie —n 
strune. I imne ■ nebune". late ea vreți. D ia 
faceți nimic, să f.e.

IOANA APA : Nu veniti : mar btae ti-j’n’.r’.a
MONTCA SALVAN : De ce a-**ew  peuaaa : 

„Undeva 7 căldura ta pi--’.e'’e -re ’ trr.nțxre 
din nimic. 7 Pentru noi nu exrcă ăepim căci 
n-avem putința de-a 1. a aasă." c.

• „AGEE DESPRE FILM" se intitulează cartea 
cunoscutului critic de la revista Time, apărută de 
curind, reunind cronicile și comentariile sale asu
pra celor mai importante pelicule văzute de el. 
Volumul II se subintitulează : „Cinci scenarii de 
film". Criticul Richard Grifrith spune despre car
tea lui James Agee : „Flecare dintre cronicile sale 
aduce filmul in fața ta, Întreg și viu ; cartea este 
tot atit de ambiguă șl tensionată ca și viziunea 
autorului despre lumea în care s-a aflat prea 
puțin". Aceste rinduri din 1958 definesc cum nu 
se poate mai bine poziția morală șl intelectuală a 
regretatului James Agee, constituind o adevărată 
emblemă a activității sale intense si pline de roade.
• REVISTA TEMPS NOUVEAUX citează intr-un 

scurt articol semnat de V. Tchirkov o definife 
amuzantă pe care Balzac a dat-o diplomației : 
„știința celor care nu au nici o știință... ; știință 
de altfel toarte comodă, în sensul că ea se de
montează prin exercițiul Însuși al funcțiunilor 
sale înalte : „ea permite ignoranților să nu spu
nă nimic, să se ascundă după misterioase șl im
penetrabile mișcări ale capului." Autorul artico
lului se referă, de fapt, la o activitate intelec
tuală ce nu justifică decît rareori aprecierea dură 
a Iul Balzac. Acest text are în vedere și situații 
în care conține o mare doză de justețe. El este 
Îns4 interesant mai ales din punctul de vedere al 
articulării stilistice, care ne amintește de cuvinte
le Iul William Blake : „Exagerarea este drumul 
care duce la castelul înțelepciunii".

Febră de toamnă : -îan ; .-ra r-xroJ
acela / adine, galben ‘ ia t:m.a ne araerri '
erau cuprinși de--> fetei sci - Isk»»i
se-auzeau căzind p-~ tua r tr-—.za. AteoaSn «&- 
toarcere : —Atunci de ce za. eitccs s ca 
ochii lor mari ' cu dup-e loc lipite de depăr
tări. (Poate pentru ti râsete a2»e adS
și buzele aut de

MOISE MIRELA : N-jpk. DeciazPPve. «e.
ERSAGEAN MARIAN Cute scoși ; «sif - 

cieme. Dar nu de a.fciax
MARIUS CAB A : Acest Arin Aia al N re-.

Caba : -Îmi răsar» • zr. ■ r ta pa —
rotundă f-a-e ’ 4e rreor ta d-evre ' ae
rul / mi se tnipează sa» păesoare." Ma; trî- 
miteti. dooznnă.

DLTU V. : ~er-.. t v-c-. larrv fată — pii-
ro—- - » z -i V r. i

PANTFUNO5 GBOBGFT» Căsemii-i de 
(beată : _A« zrXăr-w: r-rturt ' a er erte.e a.- 
bas-e aie cer. ■ Vteo a tost cupa cmc . 

macii vor cere îndurare / Iar noi 7 orbiți de vo
luptatea spațiului / ne vom retrage / in caze
mate de gheață".

ALF ANIA CONSTANTA : Un fragment : „în 
zgomotul de păsări uitate 7 ca toamna și ca 
in povești / tăcuți adormim in pădure / ca 
toamna si ca în povești / Tăcuți adormim in pă
dure / ca toamna și ca în povești / beți iar de 
m osul dm frunze / ca toamna si ca in po
vești Ca toamna-frumoasă și tristă / desculță 
pnn apele reci" alt fragment t ..Sint altă frunză 7 
Am căzut 7 si toamna mă cuprinde 7 Pămintul 
rece l-am atins / eternă sărutare. / Sint altă 
f-j.-.st Am căzut ! Și toamna mă cuprinde." 
Trimiteți.

PETRIT PARVESCU : Despre Patrie, cind 
crește bine și de tot.

s.ADIC FATMA : înalta oră : -Acum se chel
tui» r.<t2 ort / de lumină sonoră 7 și de desă- 
■.-Irfi-e și tăcere soarele putrezește in mere 7 
moartea începea in fructele coapte ' in prune 
s» fteușe-eproape noapte 7 in gutui îngheța lu
mina de zi ' si nu putea putrezi ' ploua : ne 
sestuar. ~u toții de vint / ne-ntorceam in pă
ci n.- Ma: da.i oe la roi.

LILIAN A PAISA : Cind statuile : „în orașul 7 
ac om piat: de beton 7 statuile I si scriu sen
s'—. dragoste < pe pergamentele ploii / iar
pașii 1 -r-.rofoar.e I țin discursuri I prin mu
ze- subterane.-

V. V ASILESCU : Bateți la marină. Nu vă de- 
P—rsJi-»rafia.

GEORGE ELIAN : „Ca o mirare albastră / 
pune pcivirea-ți pe ierburi ' Nu-i vis, nici cân
tare mâ-artră ' Să-i penă pe lacnme herburi. 7 
Da- '—-rj zbu'rnd ir.spre viaturi ' Si ir.tom- 
ratâ p jtam Vor scrie p» ce- în răstimpuri ’ 
Un rilatec plutind peste aru~- Ua ci atee senti- 
CMOli'cri :i ’ ~ de oral.

CLARA BALDOVIN-RUZAr : Miaa Ut
— = mina traried prin părul meu

r. trupul *c  trecind d' r k> de trupul meu / 
L-a*  atiznri acolo >_J S<-i —m ' sîntem aici". 
!-. toate ;nă o gălăg.e Iară jit-:: ți fără idei 
!. Uri rmr" personale. ILoi p-miteți, totuși, să 
vi Treed cind «e «-himbă Zum.na.

IOn » G.ANESCU : La risie : _La vîsle 
«■-: Dar plecări către fetee de pini / Vis-
leu mese descarcă iumitti 1 Eroii ii strig / De 

pe țărm, din lagună, pe dig. 7 și-i sărut. 7 Am
prente las in orice țftiut." Cam așa, insă și alt
ceva.

NICOLAE DriBRE : Bateți-le la mașină. Cit 
am citit noi, trei cuvinte din șapte, ințelegînd, 
ni se pare lucru de interes.

VIVT GHEORGHIU : Sub pămint : „Și-am 
stat așa 7 la întuneric / sub pămint 7 bob ră
tăcit /...7 Ori nu era apă / ori mă trezeam în 
miez 'de. iarnă / ori pe de-asupra, herghelii de 
cai / bateau pămintul in copite. / Și-a mai tre
cut o vară / și incă a vară și incă o vară / pină 
cind acolo, pe malul acela / a răsărit un măs
lin". Și Moarte lentă. „Azi dimineață am mu
rit de frig. / Puternic, pătrunzător pină la 
oase. / M-a prins zimbind / și am rămas așa 7 
ca o păpușă rigidă. / Suflete al meu 7 de ce 
m-ai părăsit ? Mare zeu, zeul războaielor / tu 
r.-ai obosit ?“ Fotografia mai tirziu, să creșteți 
mare.

MUTASCU ANA-CLAUDIA : Iubire de de
mult, atita : „S-a-nvechit lumina lunii 7 stelele 
s-au ofilit / tot mereu foșnesc salcimii / codrii 
verzi au adormit. 7 Parcă e o veșnicie / în
cepută de demult / numai vintul poate știe 7 
cite veacuri au trecut 7.^ numai urma noastră 
veche a acoperit-o vintul / și ce-a fost din noi 
pereche / a luat cu el pămintul". Mai trimiteți.

NICOLAE GABRIEL CO.A.NDE : Bateți la 
mașină, să vedem de vă convine.

YOGHI.a GHEORGHE : De niaunele.
ION ALDARUC : Mă murmuri greșii : „Cind 

plec neștiut / proaspăt iți fulgeră sinii / Și, 
spăimită / C-ai să mă cauți / In somn 7 Mă 
murmuri greșit". Dialog : „Poezia poate că e / 
Flămindă lupoaică nebună 7 Eu spun : l Urlă la 
stele / Și sfirtecă mieii din lună."

HARIGA NICOLAE : De data asta, nimic. 
Mai trimiteți.

ȘTEFAN MIHAI : Nu, nimic de reținut.
BARBU COSTIN : Rămineți la primul nume: 

era mai norocos.
MIOARA MAXIM : „Norii trec șirag 7 Vintul 

vuiește 7 Valuri se sparg / Durerea crește". Și : 
,-Aș vrea să port o mantie de ceață / Să simt 
că-s plin de mizgă pină-n git / Iar vintul să-mi 
arunce ploaia-n față / O ce frumos e timpul 
mohorit" Cum credeți.

REVISTA FORUM — pentru CAZACU VIC
TORIA : Din grupajul de versuri și-o Adresă 
oficială, reținem : „Păsările nu ridică aripile / 
pentru a zbura 7 ci pentru a lăsa timpul 7 să 
treacă prin noi 7 măsurîndu-ne depărtarea."

GHE. MLADIN : Dintr-un ocean de năzbîtii, 
acest Ioc : „Cel ce băuse banal / apă cu singe / 
din urmă de cal / se-nchină în ajun / ție și 
sorții /...7 trecînd diafan / apele morții / undeva 
înspre ieri ; / și-o pasăre albă / în streașină 
porții."

NICOLAE CARUNTU : „Femei, frumoase / și 
fără noroc / certîndu-se-n piața orașului ; / 
prin decolteuri / superbe 7 trădînd deșertăciu
nea 7 trupurilor".

VILI PREDA : Din Poemul Soarelui : „Pu
terea soarelui s-a dus ; 7 noi trebuie să mun
cim pentru lumină / de-un infinit de ori In 
plus".

ANDO : Numele, nu încă, dar acest frag
ment „In zori casa ducea în colțuri / cu ulti
me umțire / tablourile își reiau locul pe 
pereți. 7 Se limpezesc contururi / Se restabi
lesc distanțe și apropieri /.../ pentru o zi mal 
departe".

TOPOR VASILE : Nu sîntem editură. Din 
60 (șase zeci) de pagini, două : Joc : „Ve
neai 7 Prin luna ce-ți curgea pînă la piept, 7 
Veneai cu părul ars de asfințit 7 Temătoare 
să treci singuri / Prin noaptea ce cădea / Ca 
o torță în apă / Des ne jucăm de-a răsăritul". 
Insula : „Te iubesc păgîn 7 Ca pe-o insulă 
părăsită. / Și te cutremuri, te cutremuri, / 
Zvîcnind din țărmuri / Aruncînd cu izvoare 
în păsări / Cind te mingii. / Ca două crate
re / Neștiutorii ochi 7 Cad în păcatul nașterii 
de lacuri. / Și te caut 7 Prin toate oceane
le. / Dar tu ești insulă 7 Ce curge prin rîuri. / 
Și nu am să știu niciodată / Spre care izvoa
re te îndrepți" — cam lăbărțate deslînate însă.

ALEXANDRU S. PETRIA : Divergențe de 
opinie : ....neîmblinzit trece prin ochiul / de
apă ridică mîinile / eu sint prima zi, spu
nea / așezați în șa spunem noi / sîntem pri
mele zile / spunem / ne privim în oglindă 7 
tăcuți" — se dedică Măriei Verșezan și ferici
re : poate vă ajută să bateți la mașină.

Permanența prineipinlni Yin ani Un om de carte
Urmare din pag. 1

zică", faptul că și-n acest domeniu In care 
limbajul pur național e singurul instr-j=»3t 
adecvat de descriere animismul se strs-rourt 
prin contrabandă. Cuvinte fără acoperirea „ro
iului controlabil", luate din instrumen’arul ma
gicului prim, populează cimpul fizici: ros—ie» 
care devine astfel un cimp rustic. Us câarc. 
descoperit acum nu mulți ani, e r-j-rvi „Lir- 
mec", chiar Einstein numește tmieie țem»- 
noase, nedecelabile din punct de vecerv ener
getic, „unde fantomă- ! Cel mai ev-:.î ora c r 
punctul de vedere al cunoașteri:. >» * .• 
particulelor, e obligat să vadă an-iriă 1-sse — 
nevăzută incă de nimeni 1 — cu oct*  
unui primitiv.

Revenind la cimpul prim al rs—jf ‘j 
distincția animat inanimat, vom obaerva că 
aceasta ține de Jumea anterioară", c Lrme bi
nară. după cum se vede, car» cr- -a,-» d*ar  
despărțirea elementară viuc^ev-x fata ie :i"’ 
„lumea posterioară-, cea actuală, apare cx m^.1 
mai complicată. Aceasta ecte o lume ternari, 
care cunoaște distincția masroLti femim-. 
neutru, de unde niște tensiuni, motăaăatii șa sur
prize infinite. Curioa, dincolo de Juoira ante
rioară" nu se mai vede nimfe încercarea de a 
identifica un predualism dă greș deocamdată 
oricum nu-1 putem decela in „lumea ante
rioară". In limbă, la nivelul ei actual, nu-1 re
găsim pe unul, intilnim doar multiplu și in 
fața acestei situații neașteptate, incertă*,  
aceeași stare de perplexitate ca și astroCzieiemi 
in scenariile lor privind facerea universului. 
Unul se poate identifica, îl putem și numi dar 
nu apare posibilitatea de adiționare, deci nu 
apare sub forma 1-1 = 2. Aceasta face ca 1 
și 1 și 1 să se repete la infinit, un sunet in 
neant, fără să se lege intr-o formulă care să 
ducă la lumea plurală, „lumea anterioară" de. 
mai tirziu. Reducirid adică limba la un sniiet. 
acest sunet, multiplicat ia infinit, nu conduce 
la cuvint, ii lipsește ceva, e văduv, ii lipsește 
posibilitatea de a se articula intr-o unitate 
ritmică sau metrică, unitate compusă, iată, din 
doi termeni, deci dintr-odată unul in multiplu.

Expresia „lumea anterioară" am imprumu- 
tat-o nu de ia un astrofizician, unde ar fi fost 
foarte la locul ei, ci de la un etnomuzicolog. 
Constantin Brăiloiu, și el preocupat de această 
problemă cu aplicații la cimpul sunetelor orig.- 
nare care compun prime unități ritmice și apoi 
melodice. Brăiloiu se referă la stadiul auroral 
al muzicii, cel de care se ocupă paleomuzicologia. 
Din această „lume anterioară" ne-a parvenit, 
se pare, un singur semnal, ritmul copiilor, „le 
rythme enfantin", pe care muzicologul roman 
îl identifică in aproape toate culturile muzicale 
umane, pe orizontala lor actuală, il vede deci 
dind ocol planetei. „Cel mai surprinzător fapt 
este că in pofida diversității graiurilor, de care 
nu se desparte niciodată (sub. ns), ritmul copii
lor este răspindit pe o suprafață uriașă, de la 
golful Hudson pină in Japonia". Apoi incă o 
surpriză, pe verticală : „De altfel, el (acest 
ritm) trăiește în subconștientul nostru de euro
peni ca singurul vestigiu al unei moșteniri mi
lenare". Despre ce este vorba ’ Despre un ritm 
binar, compus din două celule, una tonică și 
una atonă (tare și slabă) indiferent cum succed, 
un ritm pe care il regăsim spontan in noi. de 
la care incepe articularea sonoră, cintecul, dar 
zicem noi, și limba. O lume „mai anterioară" 
decit acesta nu pare să existe, am fi împinși 

(spre gradul zero al comunicării sonore — lu
mea incepe deci prin a fi binară, pornind de la 
distincția animat/inanimat — deși, chiar la acest 
nivel, un element al trinității apare deja, sub 
forma unui interludiu, cu funcțiune neutră : 
punctul sau pauza.

La nivelul imediat următor s-ar plasa sexua- 
rea cuvintelor, problemă care a constituit un 
copios cimp de meditație pentru eroul meu 
Lucrețiu Parva, din ciclul Zăpezilor de acum 
un veac. Printre hirtiile lui Parva rămase 
după dispariția lui și ajunse la Arhivele Statu
lui din epocă, se află și niște liste de cuvinte, 
mii de cuvinte, împărțite pe regnuri și specii, 
cu sexuarea respectivă — masculin, feminin, 
neutru, plus un comentariu ai tinărului savant, 
materie prea strins legată de lingvistică și filo
logie ca s-o pot utiliza in roman. Extrag deci, 
pentru uzul acestor rinduri :

„în limba română, cuvintele numind plante 
nu compun perechi sexuale precum la cuvintele 
numind animale ca și cum înmulțirea plantelor 
ar fi rămas misterioasă pentru primul făcător 
al limbii. Perechile păr-pară, nuc-nucă, măr- 
mară, gutui-gutuie, căpșun-căpșună, prun- 
prună, cireș-cireașă etc. indică raportul plantă- 
fructă, ca și cum fructa s-ar crea prin par- 
tenogeneză".

După făcătorul prim, în această taină a limbii 
române n-a intrat nimeni, vreme dp milenii, 
dar recent a intrat marele poet Ion Gheorghe, 
care a siluit grațios regimul sexuării, introdu
când un arbitrariu pe cit de șocant pe atlt de 
autorizat estetic : stejarul și stejara, bradul și 
brada, paltinul și paltina etc. Probabil că Parva 
ar fi adus inovația, poate ar fi admis-o și
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Desen de Constantin Dracsin

e momentul să Încheiem amănunțita in
vestigație in lumea diversiunii anti- 
românești eu incă o clarificare nece
sară : deși pe întinderea a peste doi 

ani ți jumătate „Europa liberă" s-a rezumat 
doar să citeze, cu furii, această analiză minu
țioasă și să facă uneori chiar și premoniții in 
privința sorții ei viitoare, mărginindu-se să aș
tepte un sfirșit providențial, totuși, la un mo
ment, această contemplație... demnă a trebuit 
să se termine și profesioniștii terorii au fost 
împinși să se disculpe. în 28 iulie 1985. o lungă 
emisiune a Momcăi Lovinescu a desfășurat pe 
tema In chestiune, un șir de. cum să le zic, dez
vinovățiri, pigmentate, in gustul de acum atit 
de cunoscut, cu insulte. „Interminabilul serial 
al defăimării, ținut de un pseudo-gazetar ce 
are. se pare, ambiția șă-și alcătuiască ooer-’le 
complete din calomnie", cum zicea atunci Mo
nica Lovinescu, nu ar putea să fie examinat 
„intr-un duel de idei". El ar urmări „să muște, 
prin calomnii, injurii și prin citate trunchiate" ; 
ar fi prin cultivarea „citatului trunchiat", „un 
document de neodogmatism". Metodele utilizate 
ar fi fost „injuria și invenția scabroasă", pe 
care acest serial nu le-ar fi disprețuit, apoi „re
ferințele eronate", „falsificarea sistematică", 
dacă nu chiar „contradicțiile" care ar fi nume
roase. Nu mă așteptam la alte vorbe, dar mă 
întreb unde o fi citit Monica Lovinescu, in 
aceste peste șapte sute de pagini „injurii si in
venții scabroase". Dacă injurii ar fi greu să 
citeze, Monica Lovinescu crede că e mai ușor 
să depisteze „contradicții" și „citate trunchiate". 
O dezamăgesc, însă nu a nimerit-o nici de dată 
aceasta. Care sint contradicțiile ? Să întrebăm. 
Răspuns : (de Ia E. L. — nu) de pildă, are în 
mină presa și editurile din Franța /... / Cum ni 
se spune însă că acest grup e alcătuit din inca
pabili nu se înțelege deloc prin ce mijloace 
seduce el toată intelectualitatea franceză care 
ii dă crezare. Este eronat, eu am atras atenția 
că grupul verificat este fără nici o autoritate 
intelectuală Ia Paris, avind marginalizarea unui 
ghettou : sforțările în a impune o imagine de
formată a literaturii române, prin operațiuni 
conjugate, nu înseamnă că ecoul există chiar 
atunci cind psihoza publicitară a disidenței e 
la intensități paroxistice. Este interesant sub
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Așchii
L tetri <■ fotografia rt, ew tegeoe tactile, e»- 

■>r-« te. Jeteeă pentru or«L
IL SArand rtrf al artpd de ilbium
OL Despre proxA. Cei care fcfi antetev exaes

Bfeiri iat exart si sab o perl al vei narale fl- 
var sA epuizeze aeest daaseala al a^aunz. 

5L teal afrserrft exart acxaalhatea ea atare, tarfe- 
V*  sA scrie amin dada-st despre ea \a

ca rfacal de a demonstra râ ci iliuiâ exact, d ca 
atafru de a demonstra e*  ișl aaitaiesc exarx.

IV. Despre mișcarea cârtilar, iaceaiâ s« perma- 
aentd. iB rafturile unei biblioteci, pute ti serrU 
• eane a acelei biblioteci, carte care d ea, la 
rlndai ei, este supus! Iești cercetata 0 se ml*ca.  
Eric ■■ miriapod cu picioare de plaxab tioecra
fie.

V. Aat invidiat filozofia pentru cd ea au ea<e 
ca prici oi unei rirsie. Prin fllozofle te perfecțio
nezi ta senectute. In literatErl. trebuie sâ scrii cu 
vrrsta pe care o aL tn filozofie, trebuie sA fU 
atemporal, sA-ți iei cu hocArire rAmu bun de la 
toate rirstele. Mai înainte am folosit termen ui de 
senectute ca sintezA a rirsteior omului >1 in rit 
■■ bAtrinețe ci senectute pentru cA Hm ba latini 
a înțeles perfect acest lumu UteratH au ralitAii 
filozofice dar uu desin oi ci oda ia idertnti filo
sofi dintr-un motiv foarte rimplu : literatul este 
■n filozof nerăbdător, gri bit. Iu contact perma- 
nem cu umorile zilei. De cite ori se șrAbeaie, fi
lozofia devine literaturA iar oamenii șrAbiti citesc 
mal multA literat urA decit filozof le «i din ti te râ
turi citesc acea parte la care graba lor are acces.

VI. Doar călAtoria rr.ea pe mare
O zi sa pâratA căzind prin gradlnA, tirindn-se 
sub ochii roșii ai trandafirului
și undeva la malul mArii pe plaja rece șl sinșurA 
doar un delfin eșuat, 
doar o umbră de val, alături, înțepenită intre 

două silnd, 
doar călătoria mea pe mare uitată definitiv 
lingă un fir de nisip — 
ceva fără contur, un nimic rătăcit cu un țiuit

îndelung 
un tiuit atît de inatt Incit dai capul pe spate 
ca să-i zărești virful, 
rirful lui ascuțit
In care un stol de grauri dărlmă șoimaL

George Alboiu

PSEUDO-CULTURA PE UNDE SCURTE

Recapitulări (m)
raportul patologiei dacă Monica Lovinescu 
crede că „grupul are in milni presa și editurile 
din Franța", dar o asigur că este o simplă ilu
zie, din moment ce nu știe nimeni despre ei 
nimic ; m-am referit in alți termeni la editu
rile din acea țară și despre altele nu m-am 
pronunțat. Altă contradicție : grupul ar avea, 
zice M. Lovinescu, „tactici unitare", și „cu toa
te acestea membrii complotului se mănincă in
tre ei". Salut, mai intii, „intelectuala" formulă 
privitoare la disensiunile -despre care eu nu am 
știre și nici nu m-am exprimat in vreun fel : 
am notat odată că din acest moment ce diver
siunea are programe pe —intervale lungi de 
timp și că la „Europa liberă" au sosit noi ieni
ceri ar fi de prevăzut că garda veche se va re
trage, probabil, la pensie. Atit și nimic mai 
mult. Mai sint și alte contradicții 1 Ar mai fi, 
zice M. Lovinescu, neliniștită că nu sint intro
duși în grupul „Europei libere" Mircea 
Eliade, St. Lupașcu și Vintilă Horia. A- 
ceaștă alăturare insă nu se poa’e face si am 
explicat in ce bază : Mircea Eliade promovează 
o doctrină străină de occidentalomania diver
siunii, Vintilă Horia, autor al unor ro
mane despre daci și d -spre Evul Me
diu, precum și al unor eseuri cu metodă antro
pologică, întemeiate pe ideea diversității etno
logice, e mai degrabă... protocronist. Repet ceea 
ce am spus deslușit, deși M. Lovinescu nu vrea 
să țină minte ; una e grupul anti-românesc al 
„Europei libere", care face politica nu se știe 
cărei organizații și încalcă izbitor datele regula
mentare ale instituției care il găzduiește, și alta 
e literatura produsă de unii dintre scriitorii de 
origine română, aflați unii din ei de multă 
vreme în străinătate. Opera unora răanine, a Mo- 
nicăi Lovinescu nu, fiindcă nu o are ; cred că 
s-a înțeles, in fine, acest amănunt.

a unei îndelungi aplecări asupra temei, a 
praf unde analize a eintecului epte româ- 
ta întreaga u desfășurare in timp si spa-

u fuarte putină vreme in urmi — 
nu șint nici trei luni — folcloristica 
românească înregistra unul din succe
sele sale deosebite prin apariția cărții 

lut Adrian Fochi despre „Cintecul epic tradi
tional al românilor" (București. Editura științi
fică si enciclopedică. 198$, 513 pagini).

Critica de specialitate nu s-a pronunțai incă 
asupra acestui adevărat eveniment științific, sin
teză 
unei 
nese 
tio.

Ultima carte a lui Adrian Foehi, gindită și 
aerisă eu -respect pentru cititor, ea si pentru 
subiect", inebeie o carieră științifică strălucită, 
marcată de eiteva lucrări fundamentale, instru
mente de lucru si de eereetare fără consultarea 
cărora nu se puale întreprinde aici nu studiu 
serios asupra diferitelor do menii ale culturii 
pooulare remânesti.

Cu taielepeionea si luciditatea rece a savan
tului. Adrian Foehi isi avertizează cititorii in
tr-na emoționam curtat de rămas bun. de des
părțire in eea mai autentică tradiție folclorică. 
_ăra tinot să spnem aici toate acestea, de
oarece cartea — asa cum o xindim si o ve
dem noi —. >■ se aseamănă eu alte cărți pe 
aceeași temă. ei. inorind din specificul nos
tru românesc, rnfică alte prubieme decit căr
țile apărute aiurea, s fiind întocmită la fine
le rarierei noastre «tiintiflee poale pretinde la 
oeninătatea. obiectivitatea si pezitivismul ce sint 
deasa ura poiemieilar infructuoase si iritărilor 
inutile". Este, fu același timp, o profesiune de 
credință pe eare Adrian Focbl a respectat-o toa
tă viata.

Cariera științifică a Iul Adrian Foehi este una 
exemplară și poate constitui un model de pro
bitate si rignare. de respect in cel mai frumos 
sens al curtatului, pentru domeniul de cerce
tare căruia i s-a dedicat fără ulei o rezervă.

In eei B de aai de viată (s-a născut la 26 
ectembrie 19B|. Adrian Foehi a publicat un 
număr imuresouaat de studii, articole, note si 
recenzii abordmd eu eumpetentă probleme de 
cert im eres din domeniul istoriei folclorului și 
fo*rleri<iieii.  al genurilor literare si motivelor 
fundamentale ale creației noastre eonul are. Coa- 
ttnuind arta de preocupări deschisă in cultura 
noastră de AL Odobe<eu si B. P. Hașdeu. Adrian 
Foehi fnndameuteavă metodolorie cercetarea
comparatista adueind contribuții de primă mină.

Lo| Adrian Foehi ii datorăm eiteva lucrări 
monumentale prin intindere si aria de cuprin
dere. prin originalitate si soliditatea demonstra
ției Amintim, in primul rind monografia „Mio
rița. Tîpolozie. circulație, geneză, tente" (Bucu

Un exemplar rar
Urmare din pag. a 4-a

„rrurnnirul fără capăt", ei continuă să-și Înre
gistreze cu luciditate stările, modul său de 
lucru răminind notat» confesională. închisă or
namentului. cu o exigentă Ia nivelul coerentei 
in^rioo. • : „In dimineața trecută ’ m-am văzut 
pioegind. ' Stăteam eu acolo / pe-o piatră. 7 
Care mădular s-a rupt / de-mi vorbesc ochii / 
in locul gurii ? 7 Vai. ea. gura 7 nu s-a făcut 
pe sme (frumoasă), nu are dreptul să mănince 
decit tărină ~ Condiția tăcerii, inere~tă trăirii 
directe, supune cuvintul intr-un acord cu ma
niera proprie de a utiliza un limbaj esențiali- 
zau fraza ruptă nefiind atit un refuz al deghi
zării sau inerției verbale, cit o necesitate con- 
stringătoare : „Primul / nu a știut să vorbească I 
cum trebuie ; 7 al doilea, / ar fi putut vorbi / 
dar nu avea limbă ; / al treilea. / nici de gind 
nu era bun / din cauza instrumentelor muzi
cale ; / al patrulea / nu mai era ; 1 In locul lui 7

Dar in absența contradicțiilor invocate și 
care, imi pare rău. nu sint, s-ar putea descoperi 
oarecari „citate trunchiate". Citate trunchiate, 
zice M. Lovinescu, s-au produs ă propos de 
Eminescu despre care ea ar fi scris astfel : 
„Eminescu, acest mare poet de talie universală, 
nu dă din nefericire in traducere franceză decit 
impresia sub-Lamartine". Așa crede autoarea 
că aș fi citat eu, dar, regret, am citat așa cum 
a scris ea, in Limite nr. 19/august 1975 : „El 
Eminescu, n.n.) ar fi meritat să fie universal 
dar n-a fost, nu este. Prizonier al limbei pe 
care a creat-o, in cele mai bune traduceri in 
limba franceză Eminescu nu mai e decit un 
sub-Larpartine".

Introducerea formulei privitoare la „poet de 
talie universală", e strategică, nu figurează in 
text ; altfel, aceleași idei defăimătoare privind 
opera eminesciană și dacă a da judecăți de va
loare asupra lui Eminescu prin intermediul im
presiei generate de franceză e un criteriu atunci 
m-am lămurit. Să notez că avem incă o dată 
de a face cu un atac la condiția literaturii 
române, adăugat unuia anti-eminescian. Intr-o 
enciclopedie Gallimard, zice M. Lovinescu, 
V. ’Ierunca ar fi scris altceva despre Eminescu 
și citează aceste vorbe : „Scriind intr-o limbă 
occidentală, Eminescu ar fi împărtășit gloria, 
după cum a împărtășit nebunia lui Holderlin". 
E vreo diferență aici față de jignitorul criteriu 
al universalității limbii (o formă a unei mito
logii a deminației) ? Unde a aoărut și cind, la 
ce pagină sint aceste formule incă o dată fără 
sens ? Mă mir că asemenea propozițiuni pot fi 
considerate drept argument. Argument nu con
stituie nici știrea după care eu aș fi zis că 
echipa de la Paris a „negat violent valoarea lui 
Sadoveanu, Arghezi și Călinescu", ceea ce, 
completează M. Lovinescu, nu ar fi adevărat. 
„Or, de fiecare dată, adaugă ea, nu operele lor 
au fost atacate ci luările de poziție politică, ce 

rești. Editura Academiei. 1961, 1106 pagini) lu
crare distinsă cu premiul „B. P. Hașdeu" al 
Academiei Române. I se adaugă. Ia cițiva ani, 
excelenta ediție critică a marii coleetii a lui 
J. U. Yarnik — Andrei Bârseanu, „Doine și 
strigături din Ardeal" (București, Editura Aca
demiei, 1968. 967 pagini) ; instrumentul de lucru 
ce face cinste științei românești „Bibliografia 
generală a etnografiei $1 folclorului românesc", 
vol. I. (București. Editura pentru literatură, 1968, 
739 pagini) și vol. II, apoi in manuscris mai 
multe monografii de mai mică intindere. rezer
vate unor probleme cu caracter specializat, se 
disting prin cunoașterea pină la detaliu a biblio
grafiei domeniului abordat, prin integrarea fi
rească. necesară și folositoare, a fenomenului 
românesc, in context universal, prin concluziile 
si finalizările convingătoare ale unei demonstra
ții strinse. la obiect. In această serie trebuie 
retiuute cărțile in care Adrian Foehi tratează 
o tematică de un acut interes cultural-stiintific : 
..George Coșbuc și creația populară" (Bucu
rești. Editura Minerva, 1971, 362 pagini), „Coor
donate sud-est europene ale baladei populare 
românești". (București. 1975). „Datini și eseuri 
populare de la sfirșitul secolului al XIX-lea. 
Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Den- 
sușiam. (București, 1976), „Estetica oralității", 
(București. Editura Minerva. 1980, 416 pagini), 
„Femeia lui Putiphar. Cercetare comparată de 
folclor si literatură" (București, Editura Uni
vers, 1982, 325 pagini).

Copleșit adesea de vastitatea cunoștințelor 
sale, conștient că mai poate fi incă folositor 
folcloristicii românești, unde sint atitea proble
me de elucidat. Adrian Foehi suferea la gin- 
dul eă atitea si atitea din temele pe care Ie 
avea proiectate nu vor putea fi impărtășite. O 
suferință morală simtită mai puternic și mai 
dureros decit cea fizică, fapt pentru care nu s-a 
ridicat de la masa de lucru pină in ultima 
clină.

Sacrificiul de o viată Întreagă, susținut În
deaproape de cel al unei soții, cu adincă înțe
legere pentru valoarea omului si cercetătorului 
ee-i fusese sortit ca tovarăș de viată, cu re
nunțări. decenții si bucurii, își găsește expresia 
intr-o operă de excepție cu certă dăinuire. Spre 
lauda celui, atit de abrupt trecut in neființă, 
sure mingiierea celor ce l-au cunoscut și pre
țuit.

Adrian Foehi trece în istoria folcloristicii șl 
a culturii românești ca una dintre figurile sale 
cele mai luminoase. Savantul, patriotul și ce
tățeanul Adrian Foehi și-a făcut pe deplin da
toria. Ii sintem recunoscători.

Al. Dobre

s-a găsit un canar ' strigtnd îngrozit ’ 7 Salva- 
ți-mă..." („Prin cuvint"). Momentul său drama
tic. relevat de simbolurile aluzive, nu implică 
atragerea unei tulburări a ordinii lucrurilor șl a 
misterului vieții, ci, intr-un fond de profundă 
înțelegere a acesteia, situează refuzul absurdu
lui : „Piingeți-vă mai intii pe voi, / mai întîi 
pe voi, 7 pe voi, / după aceea pe mine // Nu 
am umerii albi. / dețin o casă 7 în care sint 
amestecate 7 limbile pămintului ; / In locul unui 
ochi / mi-a rămas o jumătate — / de cealaltă 
nu mai vorbesc. / 7 Miinile Îmi stau 7 pe trupul 
unui mort 7 îmbrăcat in coajă de copac — 7 unii 
se bucură. Și dacă fireasca sa comunicare, cit 
timp se apropie cu ingenuitate de lacul Septen
trion, nu-1 conduce la pătrunderi în mitosul 
morții, natura frustă a sufletului său trebuie 
să-și urmeze moira : „îmi vir mina / în piept / 
să-mi pozez inima — 7 vai mie, / mecanic ne
trebnic ! / Fără unghii am văzut-o, / îneît mă 
rușinez 7 să-i șterg goliciunea..." 

au pătat aceste opere". încă o greșeală. Cine a 
scris, dacă nu V. Ierunca, despre Arghezi aceste 
propozițiuni : „S-a confundat snoava lirică și 
acidă argheziană, pamfletul lui din dantele de 
mucigai, cu esența blestemată a poemului la 
unii scriitori’francezi. Adevărul e că intre snoa
vă $1 esență nu se poate stabili o punte de le
gătură" („Românește". 1964. p. 157). SI 
incă : „Arghezi sfidează modalitatea româneas
că de a fi in istorie și în lume, confirmată 
și redată lumii și istoriei" („Românește", 
pg. 161—162). Să citez pe M. Lovinescu : 
„Arghezi a introdus această poceală a sem
nificației, această scoatere din rost și 
această ambiguitate fundamentală într-un do
meniu care nu suportă aproximație" („Unde 
scurte", pg. 269). Cine s-a exprimat, dacă nu el, 
despre Sadoveanu în chip de „primitiv domi
nat de instinct" (V. Ierunca — „Histoire des 
literatures". Pleiade II. 1956, p. 1349) și de țără
nist și etnograf (M. Lovinescu, „Limite", nr. 14, 
decembrie 1973) ?

Care să fie, dacă nu diversiunea, izvorul 
denigrărilor cursive și insistente aplicate lui 
G. Călinescu de unde extrag doar cîteva for
mule dintre zecile care se pot traduce : „teri
bilism", „părtinire", „ceață spirituală", „miti
cism solemn", „ismeneală tolerantă" „folie cu 
soroc", „delirul lui e desprins parcă dintr-un 
mânui de patologie lirică", „nebătăios amant" 
al ideilor", care nu deține „nici o estetică a sa" 
și nici o „metodă". Acestea sint formule privi
toare la operă și nu la biografie, și dacă vo
iește polemică Europa liberă e bine să producă 
măcar probe care să nu anară dreot caraghioase.

Adevărul este că dezmințirile produse de di
versiunea pe tema investigației care acum se 
încheie puteau mai degrabă să lipsească întru- 
cît nu au izbutit decît să îi facă încă o dată de 
ris. Lăsînd deoparte acele propozițiuni, oare nu 
puteau, la urma urmei, să fie altfel, rămîne to
tuși o nelămurire : ce să fie acestea, amnezie 
ori mitomanie ? Delir al unei ininteligibile 
grandori, complex trist de inferioritate ? Insă 
acestea sint întrebări care așteaptă în zadar un 
răsouns. în privința aceasta eu pun, deocam
dată, punct.

Artur Silvestri
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• SEZONUL EDITORIAL a consemnat în acest 
zr. ■) avalanșă de cărți consacrate ziaris-

Dm: re ele au atras atenția mai ales : Mono
polul presei Benn H. Bagdiktan ; de asemenea. 
Ziarul Post in perioada sa imperială : Familiile 
Meyer și Grăbim și zJarul care conduce Washing
tonul ce Tc»~. Ke*iey  ; Ziaristul, o biografie a lui 
S.l. Nev*  Ti, Richard H. Meeker și. mai ales,
rrcepH ■ i lucrare Forța presei de Martin Wal
ker. Acedin urmf: trece fn rev>-7 activitatea 

n nM-v:title a 12 pe care le con-
- ; c- • in luente din lume : (New York
T -p< *.  Pravda, Le Monde, Die 
Veit. Co"1.*:-  della Ziarul „Cor-
ri d ■ ‘ S? ■. xte evocat pe larg și in lucra
rea îi»; 7. Porter. Ziaristul italian, o carte

-j*  '' .-“Vtiftîe intr-un studiu de
nr-V r C: m una dintre ele : „Ar tre-

’• * 7 despre caracterul sur-
al ut>».r ziare iu„Cor-

r: g. « =f ceea ce înseamnă ..Curierul de
• ' ? ‘-n; jn •in ziar de dlsr.*7.eațâ.  Un

totaU" tiBtati c’s Gerc va >e in un dează : „Il 
s XIX . ’.’-i riar din Ne%f<ie poartă titlul
.iciai*  toc La B»u’:'*.  există :;n 2î*r  bun care 

• • < ■ • 1 Carii" - \ *eea  ce in-
* _Re^*  i'. • . in CatUno. 2~‘.ră un bănuț

» 4 *•=•  jît.fî.-. ne îa an*iî  nas. întreaga
•eni ’ t a r referă la u_i rege sard
i .- •*  ' foi ■■-sur.r■.

POEȚI CHINEZI 
CONTEMPORANI

LA PALATUL STUDIILOR

• O CAKTE LNCfTANTA, ci vr. tluu senzațio- 
r.« . -»■- .. BliMid Șl Ni-

i Ce: c t.' x i az/. . .\irul : Inșe-
I . . - •? șa • ••er» :r. Autorii
«BArv.rtsaK*  *s-  de la o conven-
U i /acrum.- a r.-c;plinelor

ia*  cro mm t p. »-x*-  . ;e •:*  prevenire
• . . .. . -7 in cursul

■' lu-L r.u cores-
pr—.î —->e. o recenzie a 
c*riM  eeodMtfa : sftsvră m examinat di-
. r«r*e^au  la inșelă-

c-i g>: și-au schimbat 
î • ■ - 7? -ziariștii, care

? • w- New York Times.
MM CMun. ăc escrocherie

- . - : - - u <• ța, motivele și ati-
i av ■-**>  ’j. care conduita

e-j yt ia aArT&rvtita sL*

POPORULUI
Una dintre cele mai frapante impresii 

cu care se întoarce orice călător din 
Coreea Socialistă (și subsemnatul nu 
face excepție) este aceea că a stră

bătut o țară unde efectiv fiecare om învață, o 
țară unde — potrivit expresiei gazdei noastre 
din periplul cel mai recent în Țara Dimineților 
Liniștite, tovarășul Li Mong Ho, președintele 
Comitetului pentru relații culturale cu străină
tatea — învățătura tinde să deyină „plinea co
tidiană a fiecărui coreean".

Etalon expresiv al acestei realități este monu
mentala clădire a Palatului Studiilor Poporu
lui, inaugurată în aprilie 1982.

Ore de-a rîndul am străbătut această nu nu
mai monumentală,, ci și multifuncțională clă
dire și am avut sentimentul limpede, pregnant 
că n-am putut cuprinde cu privirea nici măcar 
un sfert, nu din suprafața Palatului (ar fi și di
ficil, dacă nu chiar imposibil, căci se întinde pe 
nu mai puțin de 100 000 metri pătrați), ci din 
multipla și variata activitate ce se desfășoară 
în cele peste 600 de săli, de la orele 10 dimi
neața la 10 noaptea.

Construit, amenajat, dotat în numai nouă 
luni, Palatul Studiilor Poporului este, concomi
tent, biblioteca națională a țării, cu o capaci
tate de 30 milioane de cărți, cu zece săli de 
lectură de felurite dimensiuni, cu instalații 
speciale care permit ca, intr-un răstimp de 3—5 
minute, cartea să ajungă de la fișierul compu
terizat la cititorul care a ales-o ; totodată, o 
vastă universitate populară, cu mii de cursanri 
în fiecare zi, eu 17 săli de cursuri prin magne
tofon, in care cititorii pot asculta la cască tra
duceri ale celor mai noi cărți apărute pe mapa
mond în diferite domenii ale cunoașteri: uma
ne, cu sisteme de tra: isle rimuitană prus
stația de tr\ . iziune internă, a unor lecții șt 
conferințe de auvauți reoiMniți
gramul săptie • «nsl al Palatului este popularizat 
în fiecare luni .-raja de postul național de tele
viziune), tu nurrwrcase săli de contarinte și 
simpozioane avind rapacități de Ia 200 ia 
de locuri, cu ? saaă ck informații tehnico-știin
țifice unde stat r:-«tniw> mii de publicații și zeci 
de mii de brevete :n diferite țari și de unde 
pot fi furnizate, de a-emenea, bibliografii com
plete pentru lucrări ranțifice, pentru teze de 
doctorat etc ; in sfii it, un fomm national de 
studii prin corespund rtJ, rare pune la Inde- 
mina unui mare număr de cetățeni din c^îe mai

DIN PHENIAN
• KUHAM L LLI El MOM. LEONARD, „Cat 

MB !■! A*  dk mtilgâ poli-
imA d FMMfl pattoc. san» lBfcr~5Bi rfca s!ert, cu 
MliMa*  OOCeTX. ML stimeascâ

Unul dintre cei mai sensibili reprezen
tanți ai liricii italiene contemporane 
• -te Arturo Onofri. născut la Roma 1 ; 
15 Septembrie 1885 mort, in același 

oraș, după o exi-u-r.ță, aproape secretă, de nu
mai patruzeci și trei de ani, în 1928. Colaborator 
la revistele literare importante ale contempora
neității sale, in poezia sa, încă neanalizată in 
profunzime, se demonstrează a fi un subtil im
presionist, adincit in explorarea emoționantă a 
propriilor structuri, intr-un fragmentarism fil-

Dimineața
Simți aroma aerului in dimineața asta !
E o aromă de iarbă și portocal, 
ca in grădinile din basm 
dormind îmbălsămate 
in amintirea noastră de copil.
Gestul tău vesel 
e ca și umbra oscilantă a sălciei, 
cind taci semne 
îndepărtatelor coroane ale munților 
infășurate de vint in azur. 
Dar poate dulcea ta mișcare 
e asemenea respirației zăpezii ireale 
pe care o exală pină aici 
Locurile care ascund soarele 
in depărtările de gheață.
Nu cintă nici o pasăre și sintem fericiți 1 
O scinteie străluminează din inima pietrei 
pe care pasul tău o sare fără a șovăi, 
iab in iarba inaltă 
circulă tremurind deodată 
suflarea care dormea.
Auzi ! E glasul 
pe care nu urechea il percepe 
ci numai tresărirea tăcerii tale 
înclinată spre visul celest al muzicii.
Aceasta este dimineața 
culoarea fiorului meu, 
și cu inocente cuvinte 
merg parcă pipăind 
fugarele contacte ale acestor clipe cu cerul, 
ca tot atitea saluturi de iubire 
ale climei de fericire tăcută 
oglindită in cercul orizontului.

Psalm de primăvară
Cind iarba nouă răsare in livadă 
o impotrivire este sfărimată sub formă de lumină 

\________________________________________________

îndepărtate p-jr.r.e t.:' -șeie nece
sare (înc.usțv au Jio-v:z > sort
studiiis divers» <*•*  ii» lorMAtafaMMol 
U-hnico-ptik - .anal i»t; -L-mî In
tr-un cuvint, ,;n , n: i-x âe '«0Mrg ■
;• divers:"?- -•
plex organic iul • :: ' a» ■ . Part.dy; fas
cii din C-rara - c: ■ r-t unul dea obiec
tivele e~»*n;;sle  i»e anilor viitori : ..intaSe-t jajf- 
zarea întregii națiuni".

Ne-a produs o mar.? — ca înto:deau3Â
cind intilnim intru-hipuri ale
rii față de Roman» ?«<ÎÂ!i.Ttâ . față de realiză-
rile ei, față de ;weșed intelc lâr ii no^Lre — pre«
zența la loc de c ' = :?. it in raf:ur>!e șî sâi.h
de lectură și auri: ții i;sy Jiuî, cit și iu ex-
poziția specia: -«mersa jnig
versarea a 10 de ark e’erea c®
către tovarășul Kim Ir S^n • Psrîidnii Munc’i
din Coree». a num?rou» cărți ?i se
țara noasira. d=- L>
du-se lucrări'“ ir .~ ; rto«e i1 ec’.a! >r p:£-
bleme ah; contpmr» : â d râ .- -?
torul partid ui =i ' tlî»t i n*  •F*ru.
Nicolae Ce-:««ș<a£u, Ji 7i?râr:’
fice ale scad, dr :> •X
incă o mârwrie ri . 7_- -■ ■_ ra w.?r
tradiționale j Lr -tr-.-. r:
distanță de p*>  i: 7 x> ■ 7. Z
și idealuri comuu?.

■ Fireșie. anevoie : * * ■ - -ee U dtoRi
semnâr; puteru:'1-’ - ■ ca.7r w
viata inir-uri lăcaș
propOTții și rezooăn
țară și peste hotare CV
uts riurair de : ■(fl X CL
Pv :<ia.e a>ssiuiaoaei<? fk*.- 7 : _«
să sjEie.-xAsa toiz-o
«tapt'SEi.j coplejisggre,. «1 nțv «-a
părit p-jteraTc :n roi a-
dec: îo*  de la -aiitafT ’’ :r.
s-a referii
lâCMpuPj.î aeesțr*r J: ‘ 1 S .. 7
Poporului din Phes; ‘ 7. . - ’« r •
a spiritului”,
piinea ruinții și s’SSc ■. r.J ■ 7 is
cetățeni ai Tării jXsrjacukiT
vorba, in fund, de .. pi;i .-7 .’ 7 iw.*,  C.’
astăzi, dar si de exa ; j Z . - . 7. -c ~ .7-2 !

Victor Bâriădeanu

■

tiat in pri-mele de crJetîl ale expresiei verbale 
m.ieme.

Exi.s;ă. in vors»irile sale și M sens otiic, 
ecuivulent -ra vLui eu aspirația estetică de a 
omogeniza in creuzetul ---uu manifestări ale 
lumii fizice cu reverberat**?*-,  spiritului. El cau
tă. eu tenac’wK pasiona*  nexus-u! intre natura 
multiforma »< preivne- rr. « iuțlale ale eului 
liric. Versul Iui Artwo Ou- fri este totdeauna 

jț îîuid in mSăpdivl’i sale fosfores
cente.

Și asistăm la gloria muncilor 
ascunse sub pămint, 
in forma iradiantelor înfățișări pe care 

intunericul 
le înalță in gelozie 
pină in clipa in care, devenite întrupare, 
soarele izbește 
cu acel subtil ricoșeu de strălucire, pe care 
noi il numim existentă. 
Aceste palide făpturi care ieri 
erau dincolo de raza uoastră, 
putem să le atingem vii 
ca pe o dragoste a noastră.
Tăcut ne învață că nimic, nici măcar 
trecutul nostru, nu poate fi pierdut. 
Și intr-adevăr al cui ar putea fi acel cuvint

de nespus 
care pătrunde ca o divină suflare, in inima 
intovărășind germeni negri sub brazdă 
alături de stele strălumjnind ca îngerii ? 
Fii mut suflete intr-un vibrant solstițiu, 
o îmbrățișare tăcută, imensă, a lumii 
e ultimul gest invătat de la durere 
cind ai descoperit că suferința 
e numai o suferință a iubirii. 
Psalmul bucuriei tale, făptură, 
psalmul care a răsărit cu tine in clipa agoniei 
luind vocea cintecului tainicei splendori 
e un zbor care a sfărimat pentru totdeauna 

închisoarea.
Sărbătoarea sacră a pămintului a unui anotimp 

etern 
e primăvara iar copilăria arborilor 
exprimă sensul ceresc al perpetuei noastre 

nașteri in lumină.

în românește de 
Alexandru Bălăci
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nurr.< eate tai pfftofunU uys-si M JcM. eato
r« prr-etarrA de tac ua>erNortta9aa ^nrwMI toi 
»U>-. tmponln*>4r.  * aanaenaa. arts ^araetaral 
c.«u ftarwflv. prta conatrvetto rplwwlriee Odtocta*  
exa un atfl > penar» etoăantofrWVe*.

< DOUA ROMANE DE NATT HENYOFF 
atenția cn:,c:. r-T-.ul '. v ;
rrcdTtni rrc«Df Inrr-n rtf»Dr de tmm. tTCai.
..pnutul rets
care se strwiu:oștr? to uv*  -r -
d jazz. Cc- dc-ftl d . *-r-  r:r 7 -
obfșnuit. „Zi^ Ir r^re au v ci- cer-
tcr~. fiind pub'loat in 155? îti
ar^m<»r.-?a ;ntr-o et5î’;a pop
îr.deo^ebi c»c: cir, c»r*.  o
a etcrnulE» conflict Jta'.re ‘
qîe întunericului- ?n jir■.-.cr-rcA’7 : .
romanul tui Ms.rk Ti7’_r. -
Huck*bl@rv Finn*. ***- ' - ;
Criticul Paul Ms'o.’f 'P'U’* unaeoer-s .
această carte tșie =£-s: " <-•
pies^ -^ssat£' r»;: &--->*•?  e-*  *trtoe
din ralc-arca s.?. •?:« f —
zentate cu -imitate ș; c-'j a tt.?- •.

• O CARTE ce 7*rage  s:-trâ7»a r J
semnată cie Arnold Zt jk-r. rrĂ'iZ-: t -- 2 ; -
rampei6. Așa cum u.n -■ "£rc
și simplu dîn raft asupra torv ’u.'-. L^-rar-’t 
se referă la modaliiVJ-2 p«fw>l• ric a 
tracul celor care desiăsos-a 
de a se exprima șl de a se Cui por»*  
cient In fața societății. Cu tor*̂  7 .
notează că nu atit subiectul rArtL ■: ^.'7 , s 
a atras, cit numele autorului Ari-ohi» Zer-ker ry ■ 
conducătorul ubui institut care d» v.-

• struirea unor personalități cc act*.e<zî  
niul mijloacelor de mass-media. El și-e Jn 
nume celebru atunci cind a luat locul w.*ifîrr  
Cronkite in timpul unei greve *ie  »r*-: ’7pr u ••
a personalului de televiziune și rtt n. s-> 
că marele Walter Cronkite și-a reluat - .
de prezentator al canalului CBS, dupA tr.tir — 
Arnold Zenker cu următoarele ctr/inU : 
seara. Sint Walter Cronkite. luind locul . 1: 
Arnold Zenker.“ Acest programator de -.1 - -- 1
viața publică a părăsit-totuși actt’ntațr*:  *»î  îTairt^- 
media atunci cînd cineva l-a «pus în ftaaal : 
„Știi, Arnold Zenker, al un mare viitor î~_ z: 
ta^TFaradoxele cărților despre succese 3ani::?i‘r. .

• O MONOGRAFIE a lui Richard H. r
este dedicată unuia dintre cel mai acuvi r-.ii 
plini de succese editori de ziare de pe*t~  
Monografia se intitulează edificator : ..Ziat»ș; 
iar subtitlul ne spune de asenlenea murt-î î -77*  
concepția sa in legătură cu această activ. - : 
S. I. Newhaous și afacerile cu știri de pre; . I a 
moartea lui Newhouse, to 1979, el edita 2i n- 
ziare, un lanț de stații de radio și tetev: uun-, 
precum șl o serie de reviste. Activitatea -v a 
început în 1920, cu un ziar de provincie, ajur.i f.l; 
în cîteva decenii să controleze unui dintre ■ 
mai importante imperii de presă din S4; 
Unite. Ceea ce este impresionant în cartea ; 
Meeker se referă însă la faptul că Newhaouse r.u 
a scris niciodată în viața Iui un articol de pr«â 
și nu a aflat nici o știre pe care s-o publice !n 
„vreunul din ziarele sale. El declara că este un 
„administrator creator14 al unei tradiții și eficiente 
gazetărești pe ca?re a preluat-o. De fapt, nu vroia 
să facă decît bani, vînzînd hîrtie și cerneală.

MU DAN
Drapelul
Cind tu plutești in aer, noi trecem pe sub tine 
Câci trup iți este vintul și soarele reper 
Și ai zbura departe dar vatra te reține.

Cu toții știm prea bine : ești verb inscris pe cer, 
Ne ești concis și simplu, modest dar cu aliură 
Și suflet in eroii ce mor insă nu pier.

Ești, in război, elanul cu demna ta statură 
Păstrat intreg prin proba de gloanțe și de foc 
Cind noi vom fi cenușă, vei fi izbinda pură.

Ești inima ce bate in noi la-nalt soroc 
Semeț in auroră și trist cind noaptea cade 
Suris al libertății, inbucuri orice loc.

O, tu presimți intiiul furtunile-narmate 
Și ghid ne ești. Și-n glorii ești călăuzitor 
Căci te iubim, mătase curbată peste toate

Citind in tine-o tară, un sens și un popor.

DU YUNXIE
Frunzele moarte
Prin ani de-a rindul cad intruna, fără regrete, 

ca de iască 
Să înverzească, ani de-a rindul, și inimi 

să înveselească, 
Cu toată fala primăverii și-a-nverzirii regăsite 
Se vor sfirși in gropi comune cind toamna are 

să le-nvite. 
Vedeți ? Așa e și artistul sever și cu răbdare 

mcire 
Care cu mina-nfierbintată și grea ca de 

o apăsare 
Iși rupe scrierile toate și scrie și rescrie iar 
Rinind mereu perfecțiunea ca pe un rar 

mărgăritar.

WANG XINDI
Curînd sosește primăvara
Curind sosește primăvara ?
Tu, iarnă, totuși vei pleca ?

Trimite-o briză primăvara
Suflind peste cimpii de grine, pe care soarele 

se-apleacă.
Ea o să-nvioreze țara și oamenii acestei țâri... 
Te uită, vesta mea deschisă se umple iarăși 

de căldură,
Albastră, vesta mea deschisă e plină iarăși

de lumină 
O, pace, mult rivnită, pace, 
Să fie-adevărat câ iarăși rămii, cu noi, 

neinghețind 
In vizuina asta-n care te-am așteptat, luptind, 

din umbră ?

CHEN JINGRONG
Pe arena Romei antice 
Legați la ochi, gladiatorii 
au fost cei mai nefericiți.
Ce duh festiv, amar și sadic 
Le-a inventat preacrudul joc ? 
Căci ei se bat pe dibuite 
fără să-și vadă adversarul 
și iși ridică spada-n aer 
de-a baba-oarba spre a-l găsi 
Sint orbi și-n clipa cind atacă 
și cind se apără stingaci. 
Morți sau victorioși, in luptă, 
rămin inchiși in negrul lor.

In românește de 
Alexandru Andrițoiu

REPERE

Din nou traducerile
ne-am intrebqt adeseori în aceste pagini 

asupra conduitei intelectuale care pre- 
zi-i^ăzâ traduceri cu mare eficiență 

iltur^îA, menite să semnifice
J»»t,:l ur.gi epoci și nivelul cunoștiin-
ț'ji de sine in (.înfruntare cu străinătatea. Ori- 
1 . ar pPrww de ciudM, traducerile sînt sem- 
r problematica și orientarea so-
. 1 1» moment dat. »tit din punctul de

o aî *»<jlui  «merelor spre care se în
dreaptă interesui nosiru, rit și din acela al 

, . 'i-.- pe .are le creeara, >1 tipului expre- 
rv «4 al ■ :: Ia jre fac apeL
StMiai WMltar. trsAa» ta rstaADe*xa  poala 
«a «r»» cita r-nnu or prr<re» Inrr-u 1

■ '•xiaUra uo« Ger.ewj Tie energice,
A : ia faera. —rot se de sens, au purtat cu
•ia castul *pM**T:  rurieritatea neostoită față 
de hune «1 .spîr-*rți  unr- realități și idiomuri 
Mttab r> atiZe*.  ,s;c semnificativ că toate 
«MKlznenlaL : in istoria noastră
moderat aa ia mișeări de idei ce s-au
R»terîallxai și pr«r».--un smp’u program de 

* Oupa lui Tudor, la incepu-
tul ura earcterizată printr-un ra-
ciral:«n r.stiar.a! de cea mai bună factură, 
efectul a tos; militantă a lui Heliade
«i presva.—.ui sau <lt traduceri, comparabil cu 
,<•. al Bjariior colturi din eptr?ă. Mai apoi, ge- 
oerațu; c-c 'a "48 și - :;.treâ junimistă au 
avut i csrsră e’jrr>ne.‘:'?.;t, folosind cu ușurință 
limbi 7-.rj.r-- si propjnind tradu: -ri semnifica- 

<ii :;.r<2'.u.-ă, îi’:.--'-e, studii economice și 
•atiaie..

Pb-r.-'-riK-T.u! cel mai interesant se relevă însă 
deci svem io vedere faptul că acești mari 
ir.,.;: țr-td-Jri?uu îndeosebi autori contempo-
»«bS țp». ei doreau * fie în acest fel la cu- 
r»!- lu ideile dcmi-.nnte ale momentului pe 
ni-e-1 trăi.vj, cbtar dacă această atitudine com- 
po<ș,s riscul perisabilității. ' Traducerile lui 
Heliade propun un adevărat registru de autori 
pe care .-iștăzi ii considerăm minori, dar ei erau 
reprezentativi pentru „mișcarea ideilor1* din 
perioada pregătitoare a insurecțiilor franțu
zești și germane de la 1848, aducînd un suflu 
suflu publicistic de indiscutabilă noutate, con

cepte originale și un ton revendicativ și plin 
de frăgezime pentru cititorul obosit de opre
siunea cvasi-feudală a statelor multinaționale. 
Prăbușirea imperiilor fușese anunțată prin 
insurecția de gîndire, iar un om cu sensibi
litatea lui Heliade nu putea să rămînă indife
rent acestor mari curenți de gîndire.

Este, desigur, bine să traducem clasicii. 
Moștenirea lor este jalonată de adevăruri fără 
de care umanitatea devine foarte săracă. Cu 
toate acestea, caracterul viu al unei literaturi, 
interesul real al cititorilor se îndreaptă, în 
<*lă  măsură, către autorii contemporani. Ar fi 

eroare s» desc^oerim. in contif im*  anumiți 
.șrrtnri străini după o generație sau două de la 
apariția lor atunci cind ideile și noutățile ex
presive au devenit un bun prea comun pentru a 
mai produce efecte reale în conștiința publicu
lui. Joyce este altul acum decit în deceniul ai 
treilea, atunci cînd atitudinea negatoare a lui 
CamiJ Petrescu față de opera sa era totuși 
benefică in incomprehensiunea sa. Romancie
rul irlandez a devenit un autor de școală, un 
clasic, în sens tradițional, mesajul său a deve
nit aproape „convențional**.  Riscul este indiscu
tabil mai mare în cazul scriitorilor actuali, 
coeficientul de perisabilitate mai mare, atit în 
domeniul traducerilor cit și în literatura origi
nală. Dar numai prin cultivarea lor se produce 
o literatură vie, răspunzind imperativelor de 
conștiință ale omului de azi, ajutîndu-1 să pri
vească înainte, cu o projecție plină de sens a 
întregii sale ființe.

Una din posibilele definiții ale omului se re
feră la capacitatea lui de a-și construi viitorul. 
Voința sa de a supraviețui prin dominarea șan
selor și excluderea limitărilor virtuale este in
dicativă pentru noblețea ființei gînditoare. De 
mai multe secole, omul se visează fără determi
nări limitative, liber de prejudecata incomuni- 
cabilității. Traducerile stabilesc punți între oa
meni, posibilități de comunicare reale și pro
funde, iar șansa lor trebuie folosită în actuali
tate, făcîndu-ne contemporani cu prezentul și 
trecutul deopotrivă.

Aurel-Dragoș Muntean u

/--------------------------
SPORT
Podul de

In cronica asupra meciului de penibilă 
amintire Sportul studențesc — Xamax 
slrecuram bănuiala că sub numele 
echipei din Regie au jucat, deghi

zate, sau Avicola Crevedia sau Viitorul Chirno- 
gi. Palida istorie : nu azvirli cu piatra dacă 
n-ai loc s-o iei la fugă, s-a adeverit numai- 
decit, pentru că, simbătă seara, am fost invitat 
de doctorul Viorel Chiriță, directorul Avicolei 
Crevedia, să urmăresc meciul de divizia C din
tre echipa pe care o susține cu patimă și Chi
mia Găești, Duminică, pe cind ai casei încă 
mai dormeau, am apucat drumul spre bine
cunoscuta localitate dimbovițeană după care le 
lasă gura apă multor hultani și ulii. Vint sub
țire, gălbui, busuioace, varză vinătă, păduri 
botezate cu aramă și păcălite spre margini de 
cite-un corcoduș spre a doua înflorire (la „Doi 
cocoși**,  popas cu must și pastrama se încin
geau grătarele), lacuri ațipite, cuprinzind în 
ochiul pe jumătate inchis un cer poleit cu azur 
secetos, — nu plouă, nu vrea să plouă deloc ! — 
o vremt suplă, mlădioasă, iubind mierea ca 
viespile. La Crevedia, sat larg in talie, duhneș
te a toamnă minunată. Terenul de joc e verde, 
tuns cit se cuvine, dotat cu două tribune cu o 
capacitate de o mie de locuri, stație de ampli
ficare, tablclă de marcaj electronică — deasupra 
ei, Sabin Bălașa a pictat o minge și un cocoș 
țanțoș, din neamul celor ce ne-ar trebui nouă 
la rotisor. Porumbul s-a cules, viile de aseme
nea, la năvoade nu se umblă în zi de sărbătoa
re, așa că stadionul era arhiplin. Jur împrejur, 
căruțe, cai, doi asini, un caterpilar, sute de bi
ciclete, vinzători de înghețată in coif și pe băț, 
zeci de mașini Dacia și nelipsiții semănători de 
bomboane agricole. Băuturile alcoolice sint 
strict interzise — poți să te afumi doar cu păr 
de ciine și păr de urs, cu țigări Haiduc, cu 

\__________________ _____ _______________________

mărgean
țigări Bandit (tutunul de cimp, nefiert), cu 
iasomie și iarbă neagră. Se aplaudă vijelios, se 
fluieră năvalnic și, lucru foarte important, se 
joacă un fotbal curat și de bună calitate. Tre
buie să anunț, cu toată părerea de rău pentru 
bucureșteni, că dacă Avicola Crevedia ar fi 
jucat cu Xamax, sub numele de Sportul stu
dențesc, n-ar fi primit niciodată patru goluri. 
Bucălatc nimfe și împurpurate zeițe care ați 
dăruit flori elvețienilor de ia Xamax, un sin
gur lucru nu mi-a plăcut la Crevedia ; faptul 
că rațele care cresc aici nu mai știu să înoate, 
fiindcă stind închise la nesfirșit, și-au pierdut 
glanda uropigenă, aia care le ingrășa penele și 
le ajuta să plutească pe valuri. Mai întreb, 
cind oare, peste cită vreme vom izbuti, noi oa
menii, să facem și vulturii să nu mai zboare 
iar privighetorile să amuțească?! Căci apelor 
din mări le-ani schimbat singele, grinelor le-am 
mohorit spicul...

Miercuri, echipa națională intilnește Irlanda 
de Nord in cel mai dur și mai dificil meci ai 
ei din ultimii cinsprezece ani. Miercuri, vom 
încerca saltul fantastic din Carpați pe platourile 
mexicane. Mircea Lucescu nu-i are apți de joc 
pe Ștefănescu și Cămătarii, dar il are pe Hagi, 
cel supranumit de elvețieni „teroarea Hagi“ — 
l-a găsit, pare-se și pe Damaschin I — și mai 
are incă vreo doisprezece băieți in stare să în
tindă pod de mărgean peste două oceane. Se 
știe că „diavolul poate cita și scriptura pentru 
scopurile lui**,  de aceea și eu, trecând peste 
amintirea meciului cu Xamax, vă anunț că am 
din nou încredere in Gino Iorgulescu și in ta
lentul său.

Miercuri seara ne vom intilni sub nesfirșitui 
cer al Americii latine. Ole !

Fănuș Neagu
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