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A D it 1\1, Sergiu (luNIII, 1936, Cozm eştl , j. Galati), poet şi prozator, pubncist, tra du- 
cător. Ftul lui Teodor şi al Anetei Adam. Şcoala primară In satul Frumuşe!u, comuna Glăvăneştl , 
jlld.Bacltu. După studii gimnazlale şi llcenlela Iaşi (Liceul Iuternat , 11111rezellt"C. Negruzzi") 
absolvă In 11)58 cursurile Facultăţii de Filologie din acelaşi oras, Scurtăvrem«. lllcreaz;"[ 
i Il [udeţu! şi municipiul Bacău, ca profesor de limba romană, blbliograf principal, tnetodist la 
Casa Reglonalăa Creatiei Populare. Este apoi redactor la revista .Ateneu", din anul înfiinţării 
ei, 1964, şi, fără intrerupere, pînă în prezent. Debutează cu versuri în ziarul "Pla,ăra Iaşului" 
(1954). Colaborează cu poezii, reportaje, traduceri, interviuri, recenzii, aticole diverse la "Xiala 
Homâncaseă", "Hom:lnia literară", "Contcmp0l'auu! ", "Convorbiri literare", "Cronica";."Şteaua", 
"Argeş", .Astra", "Familia", "Vatra", "Echinox" şi, blneînţcles, "Ateneu",preclll1l şi la publicaţii 
Iudeţene din iVIoldovf1. . . 

După o. activitate Ilterară de peste patru decenii, Ilşa cditorh\l:t Il lni A .1111 este prea 
încărcată: trei volume de versuri ( rara de lut, 1971 ; Grtuniri, 1976 iPeisajcu prin/est), 1 1l87), 
două romane (lama, departe ... , 1970: Chipuri şi voci, 19S4), două vol;lmedetrc!ueeri, unul din lirica poetei sovietice Rirnma Kazakova . (Brazii ninşi ), celălalt; în colaborarâ, din Mihail 
Kolesnikov (Richard Sorqeoşa cum a fost), in fine, () suitei ele comentarii de istorie şi artă me- 
dievală moldovenească (Ctltortt-muşattne, 197(\). :' 

Prin suhtitlu : " .. _ scrlsortle bltndulul şi lnslngurntutui Serglu Adam. către mult prea 
iubita tutsoată --- doamna Otilla", primul volum de versuri. Ţara (le. lat, inştituie,(lIneo]o de 
aparentu l ceremontal, o retorică Il simplltăth, li dtscreţlei rnelancnllce, n estompeiiasUl:dinei, 
a comunlcăril directe,· fără emfază şi ornament. Programul poetic este Jmpllctt. Clt itorul e 
introdus, fără pregătiri şi avertismente, tn miezul unel lumi familiare şi: lotuşi, insolite .. : ,"/\.co]o, 
iarna era mal lungă, vorba ceţoasă, I albastrul repcde. lunaverde, vara ! eajlcnei duceau (j()f'll1'i 
de fugă, In verdea lor coamă I iar fetele se plerdeau cu m irf iIor prin alt.e sate,' fli!':1 5:1 ştieadcsea 
Cum îi cheamă .. ,", 

tu volumele următoare, autorul simte nevoin sil. Ke atltodefinc[lc1i,s,'i expllml unţn'()ieet 
estetic sumar. fn linii generale, in Graullrl, aeest pl'oieet, men pnîndu-se pe. dir'N'ţiiIţ\ de sugestie 
aledeblltului, vizează o poezie a eandorii, li mÎl'iirii şi a intel'ogaţiei, n detaşării, mlipsitădelln 
secl'etorgolill, ele luJU{(l'oetlll, Copilmirindu-se). il-fotoul ales pentru Peisaj elI prlnjesă,Cll 
imperativul exprimat de Ghiorghios Seferis, alJranche\ei şi [lI moderaţiei de expresie, reactl111H 
zează vechea "ceartă" a poeţilor cu cuvintde. Cele ale luiA. nesocotesc, se pare, deliberat, efectele 
speetaculoase, ocolesc lecţ.ia maeştrilor consacraţi. (pribvighetoarca, mierla,ciocÎl'lia),· îl!viH1Ild 
"armonia şi contrapunctul" dc la ;,leneşul, ne!l1semuatul, Hulitul greier" (Despe clwinie), Oroa- 
rea de "cuvintele mari"(v. Obsesie, IT) e Î!lconsells cu dominanta stilistidiR. pQczieilui A ... 
naturaleţcl!, într-o vreme în care afectarea, artificiul, experimentul, citeodată gratuit, maniera 
împoyarează destul producţ.ia lirică a l1l10r confraţi. Poetull'edcs(:opcră pentru Doi viltutile 
limbajului firec, limpede, eurgător. Confesiunea ee Incheie volumul din 1987nl.spunde avertis- 

* Tu curs de elaborare la Facui ta lC;:; detitel'e<!in Iaşi, sub (ootdorLUrca prof.dr. Alexandru 
Andi'iesc1f. 
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merrtulu l lui Seferis privind supralncărcaren cnvţrrtuln! cu muzici i "sulcmcneli" : "Nu Jardez 
cu:vintelc, nu }e-dulcese l' Ku vînd şi nu cumpăr himere. / Adevărul e mult mai frumos I Decît once metafora .... 

Şi totuşi. .. ca şi Ţara de piatră a lui Geo Bogza, al cărei titlu parc să-I paratrazczc, Ţara 
ele lui este, în întregime, o metaforă "obsedantă". Mai mult decît o realitate geografică, ea e o 
proiecţie proprie, o ţară interioară, în cele din urmă, o himeră. Dimensiunea ei esenţială nu c 
spaţială, ci pur temporală. "Tara de lut" e vîrsta de aur a copilăriei. Conslstenta ei ţine de capaci- 
tatea rememorărlt - un proces în care poetul se implică cu intreaga sa fiinţ.ă împărţită Între 
suferinţă: "cind mi-amintesc pun ţărînă pe rană, / curind să se vindece să DU mal doară" (Ţara 
de lui) şi bucnrle : "sufletul meu e acolo ca În vremea copilăriei / inchid ochii, visez şi mă bucur", 
(Dulci miresme). Lirica lui A. pare în întregime alcătuită pe această constantă, a remcmorărlt. 
Un eveniment firesc, o situaţie banală, un gest întîmplător capătă, sub acest aspect. dintr-o dată, 
accente şi semnificatii bogate, noi, neaşteptate. Totul e notatinsă "in treacăt", cu aparentă indi- 
ferenţă. O poezie ca Ţărm este Ilustratlvă pentru modalrtătea specifică ele declanşare şi functionare 
a mecanismului "memoriei involuntare". Un simplu măr joacă rolul complex al madclaluel lui 
Proust ) "MlŞy pJytr:-'lllmărlle<:opt,.trrsarcvara iPipcOajă creste-un timp tuceţoşat. .. " Ceea.ce 
pare a fi proiectie in viltor nu e decît cumul de imagini şi senza \ il stocate In memorie şi readuse 
la lumină prlntr-un montaj de mare concentrare şlstmpllt a te : .. coline moi <-aştern, prlvellşt.l 
prea stiute. / soa e şi iarbă şi gize mărunte I care se duc şi viu de undeva! în crucea amieztl.. ." 
E un timp însorit, solstitlal. Desprinderea de el Înseamnă înstrăinare şi coborire. Asumludu-şi-Ie, 
ca pe un ţatiun, poetul rămîne, sufleteşte, prizonter al ţărmului de candoare şi puritate al aminti- 
rii .:"peţărl,1lt1lrănps se-nfioarăeandort I şi-n sutlet se. face de mult. şi curat! ca-n dcpărtatele 
case c).e. ţară J cind vCI,1G;J.U sărbătort", 

Sllll.raportul(wstalgieidnpă. acest VtrlIlll,lepiirtat, matrtcial, cele, trei volume de poezii 
;;10111i Â, cOl!ll1niqă.jnhe ele, prin teme. şi motive identice, prinacceute şlLonalltătt COmune, 
prinprllul1.girid.e 'atitpdiX1i, .. gesturt, sentimente, trăiri ... Bucâţl întregi sînt.preluate dintr-un 
vlllnlll ţn.alţul; Sub steaua. qanoI?tls, Îtică, . Baladă, Echinox, Despre Iăranl, .. .Îu Grav!!Ti,.o poezie 
dă. nCln.ijlocite:'i:.presie.colflUniul1ii .cu univel!uleălii ,!ut')Tiqare.: "Primesc uneori clte-ovesle 
diI1J:.l.l'a cie l.\lt .. ," O,:;tltă. piesă, .Aeasă, încearcă, intr-.o manieră. parecum didactică, prea. explicit 
siste1Ilaţie,.0 de.\ijlirea l1lmi&enţimellt de}\cat, suhtil,.il!lpoderaJ)il. în prelungirea acesteia .. IWt/al, 
Tar«, G.1Illecdetar, V91e.a eoqrelulsî:nţjlqezii onorabile, dar exterioare temperamentului şi 
disporiibilităţilor artistice ale autorului. Din fericire, Peisaj el! prinţesă revine la Iormula.şi 
tiparql P()tie .eonvenabile .. Gritjqa a. remarcat,.în unanimitate, int,lţia calo.filă, spol'pl de artă, 
SigLll'llţademerSllmi.li'ic,. ol'igipaltăl'ă ostentatie. Lucrat in H\igran.saupeniţă, .. peisajl1le, desi- 
glp-,. prinaplicareaunol;supraţipare ale. amill.tirii,o "stare clcsuflet.'" un "spaţiu sentimental". 
Oretqrică,discretă, u(lr Iny1ansolică, adaugă o nuanţă ele (;uloaredesenului: "Ca umbra unei libelnlej 
Vine umintiJ:ea.! e ci.ne eaqtă.? Pe.ciue .aşteaptă?" Oricg\ Ilotaţie.eullpretexl. aJ rememo!'ării 
unui destin. O strofă rezumă o existentă, realizînd, aproapcÎlnpe1icepLibll, transJaţia<treeut- 
prezent; .,Imacul;J.t!;. adqleseente I îl1tH1ll anotimp. amI1iOic./ Glasl;1):i mici subzăp.ada .!nnltă I 
Coline de. fum, .. !;coq,. resemnare ... " într-o fonn ulare. eliptici1, aproap\l' erţnetică, cu "care . poezia 
ceum::ti bUIlă. a h1i A. :"e-a familiarizat, un destin. uman se converteşte !ntNll1ul arţistic,marc'lt 
d e farm.uf .şi . tristeţea .visătoarc a .•. poyeştii .: "Spaţii. Sel! tim opta] e. .. Stinse Cltlăţorii· / LerulcIer 
raza. Sqarellli,Ia fost. odată". 

Componente ale. VOhlI)lUlui •. le debut, regăsite În.ce!e următoare,. au lndrepUtţit . critica 
să-i gi'isească lui A., dintre 'marii interbelici, afinităţi. CJ1 BlagaşÎ B'!cqvia .. Omistid, în.sel)S 
elevat, a satului românesc, n apropie, desigur, de autorul poemelor din La cnTfile .dol'ull!i. Dar, 
ea .f<>.rrnulă. po(tică, el e multmaiaprqapede confratele .băcănan, cucareÎutră,de altfel, fără 
sfial,.diest; în. dialqg (Călătorie de lamă, Di(ale /Q!Jl1ne), Dintre. elemel1tele .. de idelltificareale 
"ţ,Vii .c).YlPr>ip.eştp.,;caşi la G. Bacovia,. pitorescul,- atît celnatlualcitşi cel. etnografic. Totul 
e pqs su.P r.egilllltl. apsătorşi.nniforlrizal1t al zăpezii, de In Început, • prin !HOLoul c(11nsoţeşte 
prillwJ.}'lIlI\llll, <lecupat(lil):(vlatei.Gllr;tgi,!le i "Era, spre căderea iernii,;oyreme delac.rimi" şi prin 
vers;ilcelesclliM.poezia titulară.:".ţ\colq, iarnit era mai lungă ... " Ianla, . ninsoarea, zăpada. sint 
termeli'!i un\l111qtiv rre<1i'{ent,cuseţlll1i.fiya.ţii 11l111tţple,.111 p.oeza.)utA. Cîlldnu e un.St\mn al 
apăpărg SFfoc'!lţte .. şi .. uţnitării <le lume: "dealnll)itatînninsqare" ((;olinA);"" Şi dealtUi de 
clisă .În. t,istănins0:;tre" (AcaSă)".()1 traucll un:scnLlmeut al dorinţei elcstabilitate,. ele puritate 
şi .,rmoni (y .. IncCi,. Tu §Plll, Să ŢTlr{/prin cIJnpie ... ). 

:Cu posibilcTădăcil1ilnpoezia bacoviană eşi tehllica diminuării spaţiale, a rtliniatll1'izăril, 
ca modalitate de J'eprezentarea universllluifamiliar al."ţ.ărli de lut", Deallll:i·surpate limitează 
şi închid perspectiva. Intre ele: "aşezări mlrunte", "crîşmele scunde", "umbrele caselor joase", 
"gîrboye tUI'le de biserici". Gurenţa,puţipulsîlltdiJ,lt.1'e atributele acesţe Imp-.iT "l\lme săracă 
prăbuşită-n uitare". De sus, se filtrează o lumină şi ca slăbită, .. scăzută", "săracă". Ulli)esel1 
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cupăsări este emblematic pentru un univers constrins, miÎ1il11aJi7:,it : cnpt.ivc-n 
cerul scund I şi ninge peste zborul lorpeltic ... " 

Dint.re "c!ealm:i pleşuve", părasindll-le,,,(lrunuiri .inărunte:' du{;ns{l clre "lUm'l cea 
mare" (Cu ochii Închişi). Ca protectie u<l1l1}li univers ideal compenstor aprW' \nc,ă din. Pisaj 
din c(jpilăric,,;vastacîqlj)ie imaginară". Perspectiva se deschide, cu voluniul GrQ/JUzC unde 
spatiul e neted, întins. ncsrtrşlt (Să mergi prin cim pie, Poveste, Soare de aur .. J 1n5(')'::1t(' Îl! pei- 
saj, figurile, gesturile sînt solemne, hieratice, augmcntat c prin sporite semnificaţii: Dulci mi- 
resme, Tabloul CII bătrînt , Noi, fra/fi mei; Mlinc, Privite retrospectiv, "spal,ii1e sentimentale" 
sînt şi ele redimcnsionate, hlrgite,ÎIl ultimul volum: "Fericit erai Şi tu afara tinl'pulni, ! O corn- 
bie-alba şi ea I Te ducea, I Ca în vis,iFiîl'ăsă ştii unde, I Printre coline I o aşezare alhă, albă ... " 
(Prin/re coline). Aici, ea şi în alte poezii: de alt.tcl-petsajule sporttcu.o dÎmensIuHc.eX:istenţial:l, 
Pri velist}, 11l0111entc ale zilei, anottmpurt sint asumate cauişte componer.tcale hiograJit.i lnte- 
rioarc,illtriî În configurarea liniilor de forţ:) ale unu i destin: "NoieI11hrie. /Ul11bliî omină străină i 
Prin ramuri, /1'rin frunza puţină, I departe. sub steaua Canopus,j Zăpezile cheamă un semn ...... 
Snbstcaiui Canopus, prezentă In toate cele trei cărţi ctcpoezie ale lui A .. , trimite către un motiv 
ee revine insistent învcrsurlle acestuia, mottvulste lei (nJ constelaţiei) gnverutnd din înalt umani- 
tatea ,;Virii de lut",eulndiferellă sau, adesea, cu efeetemalefiee:"oarbaVeghcrc a stelei numită 
Polară", "steaua clezl1ădcjdii"."stealnIăcrimată", "luceafăramăl'tli", .• ,steleoarhe",mai rar, 
mai ales în versurile din urmă, cu rol benefic, ocrotttor: "stele bune ( ... ) rac semn J Din necuno- 
scut ... "; "în marile spaţii !Veghează () stea cu smerenie ... " 

Prezentă aparte în peisajul liric contemporan: A. îiAdaugăullunivers.(al ,;ţării delnt "), 
1) figuraţie (ipostze ale eulu.iliric : prinţul, străinul, drumeţul, .. ) formeN,ll1odalităţi de expresie 
Variate, dlstinct.e. fructuoase (bf)cetlll, balada,eoHllduJ. c1ntectll şi romanţa, poel11uIliber, "re- 
Portajul" liric, schiţa fugară, falsul pastel, parafrna, autoportl'CLlll. .. ). 

Ca prozator, A. şi-a încercat mai întîi forţele în. genul aparent facj),/oricum, mai putin 
pretenţios al romanului poliţist (!a/'n(!, departe .. .), gen pentru .eare lHl do.vedit o vocaţie deo- 
sebită şi în care n"astăruit,apri, cumai multii angajare şi aplicaţie,in.aee1ff al romanului cu 
tematică rurală. : Chipuri şi voci. Ambele cărţi de prot:ă, prima, In cîteva paşaje lirice, schiţe de 
portret, descrieri, dar mai ales cea de a doua, comunică, Jlrin canale secrete, cu poeZia. Ele se 
Ill'i'lnesc clll1lateria COmună oferită de experienţa proprie, a copilăriei şi a scurtei perioade de 
apostolat. De acolo Vill seenc, situaţii,gcsturi, expresii, tipologii, angajindu-se lUai puţin unor 
illflUCl1ţ.e livreşti, deşi, importanţ.a ulIornlodele tiranice, ca al l\[of{)]neţilor Sall al unor cărţi 
mai 110i(Nişte ţărani) 1111 poate fi nici ea neglijată .. 

Li] prelungirea preocupărilor şi, adeSM, a obsesiilor Ullora dintre scriitori! lloştricontcm- 
poralli, In Chipuri şi voci, A. încearcă să răspul1dă cu mijloace proprii, CII fireascăparUcipare, 
chiar cu fervoare, dar implicită, discretă, fără a cădea Într-un tezism "întors",proolemelor grave, 
stringente, ale satului rO!TI)dneSC, aflat, nu Întotdeauna cu rezultate fericite:<în"pl"OCeSiI1 unor 
dure. traIlsfornlări. Avertismentul ce însoţeşte romanul aSlJpra as e111 ăn iiril OI' ,,intîmlHă- 
toare şi nesemnificative" cu laptele relatate contine, evident, o Îil'tenţîe parbc!ică de o subtilă 
ironie, In adresa unui anumit confol1nism epic, ce aruncă \n spatele "ohsedantului deceniu" 
toate păcatele capitale şi, totodată, indirect, o invitaţie către cititor. de a dpliea unor realităţ.i 
revolu le lestul actualităţii. 

Titlul ronl'ltHllui defineşte seriitnta. Viziuilea asupra l1ll11ii e ealeidoseopiM. A. aplieă 
prozei, 1l11chiar făţiş, tehnica poetiCă 11lOdel'llă, de la aval1gardă ÎIteOaCe,a cOlajuhii. Treizeci 
şi una de decupaje din realitate, alăturate Îlltl'-llli montaj coerent, realizează. tabloul miei co- 
mllnităţ.i săteşti, Phvalari, în care se mişcă un număr însemnat de tipuri 'eprez,entative: mai 
intii, "moromeţienii", un lider şi secondanţ.ii săi --- Hou\, Lie Gură ele Leml1,Chiaburll şi Deli- 
catu, Cîţiva oameni "de bine", t1ntlrnl primar ştefanSitva, activistulregj(jmU MtlNeică, apoi, 
prin coutrast, grupul earieriştHol' "de profesie" fostlllprimar Scarlat, directorul şcolii Cernat, 
funcţionarul vcun.! MicJ'ofon, În fine, r:ategoria eterogenă a inteleetllalilor,caclrediclactice, medici, 
irlgineruI agl'ot1om ... Dintre a(eştia, sc detaşeaz:l figura. uşor idealizată, portavoce a autol'uhli, 
a profesorului tlnă1' Cristian Nioga. Dincolo de conturarea unor destilleilidividualc,scl'iit(n'ul 
sl1l'prinde, În scellele colective, cnme cea din capitolul al doilea, l'umoal'ea, vocile inclistincteale satului, replieiJe ee se intersectează,. se amestecă şi se suprapun. Miza artistică a căl'ţ.ii stă, de 
altfel, 1n dialog. viu, firesc, suculent, ţinut să suphliească materia epieă destul de firavă, totuşi. 
Nu lipsesc din roman figurile pitoreşti (Moş Năduf, Fenomen), exisLenţeletragice (Ana lui Deli- 
eatu, O;r,ana). momeirLele cruciale (moal'tea'hătritiului Necnlai Gbl'mia), istoriile pieante (cea a, 
lui Dineă Şchioplll), mediLaţ1ile. grave, dezbaterile de idei, confnmtăriJe mai dme, şi niCi umorul. 
de bllllăealitate, l'ecOnfortmlL. SerisfăI'ăComplexeşi inhibiţii inutile, rOmanul Cl!iPllti şi v?ci 
asociază poetului un prozator matur, la fel de stăpîn pe ideile şi mijloacele salecteeomunica:re, 
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Turade .111t sau scrisorile blituiului şi fnsi[IUrallillli Sergiu Adam-către mult .prca iubita 
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15.C. (;h. (Constantin Călin), ATN, XIII, 1976, 6; 16 .. Ion Alex. Angheluş, CEC, Xl, 1976, 
29; 17. Daniel Dtmitrtu, CL, LXXXU,1()7(i,8 ; 18, Dan Laurentiu. JGF, XIX, 197(;, 35; lll, 
Constantin CăIin,ATN, XlII, 1971l, 12; 20. Petru Poantă, ST, XXVII, 1\)7(;, 9; 21. Virgil 
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cnc, XX! lU85, J(;; 28 .. Dana Dlrn itrtu, RL, XVIII,1985, 25; 2(), Constantin Călin, ATN, 
XXII, 198fj,5 ;30· Laurcnţtu Ulici,.CNT,)9.85, 23 (2012); 31. Nicolae Georgescu, Le1", XXVIII, 
1985,24 ;:I?ConstanţiJlI?ricop, CL, XCI, 1985, 6; 3,tlon Bcldeanu, cr., XCI, 1985, 7; Cristian 
Livescll,F, XXI, 1085, 9; ':15; Valeriu Brlrgău,TR, XXIX,J \)85,:16; :16. Mihai Iordache, ATN, 
XXIII, 1\18(),2 ; 37.C .. Trandafir, T,XV,:d ; 38. Emil Nicolae, ATN, XXIII, 1981l, 7 ; ilO. Ioan 
Holban, CHe, XXU, 1987, :l; 4U. EmilNicolae, ATN, XXIV, 1\)87, 12 ; ,11, Al. Călinescu, CEC, 
XXI, 1987,40; 42. Laurenţtu Ullct, RL, XX, 1987, 30 ;43. Constnntln I. Popa. LeI", XXI, 
lUS8,1 ; 4·1. Mihai Iordache, cr., XCIV, 1988,2; 45, P(tru Poantă, ST, XXXIX, 1988,2; '!ll, 
Ion Tudor l ovimi , STS, VIII, 1988, 50. 

Dom Scărlăle$(t! 

.llf,BA.l,A"Radl1(18. II. 1924, Bucureşti), editor,. traducător,prozator. Fiu al lui Iaeob, 
com.erclal1\. ccrcalist, şi al Anei-Ema Albala, casl1ieă. Urmează:cta:selepl'imarcla şcoala "Pocllil- 
res.cu" din Bucureşti,.apoigimnaziulla liceele "Mihai Eminestm" şi "Cullul'af' din acelaşi oraş. 
în l()47devi1le licenţ.iata) Fa(llltă\.ii de.Filo!ogie,secţia c1\1sieă, şi al Facultăţii .de Drept din 
BucnreştLFuncţionează, i1)lCdiat după absolvil'c,·ea avoeat in baroul·l!f()V, profesiune pe careb 
apandolleazi'! după un an pentru a Îmbrăţişa cariera pnblieisLieăşiliteraril, Din 1949 şi pin:! în 
.1988 va,ei, perînd,redaetOl' la Edilura Tilleretullli,bibliotcear la. Bihlioteca Academiei (Secţia 
manilscrise), redi1etQl' la, ESPLA (al)oi ELe), E,S.I.P., "Litera". Este membru al Societă\iicle 
Studii Clasice. 

i\. :\ dcbntateu pr()zeScilrte in '"Extempoml", l'evistn Ucenlui ,,:\!ihai Eminescu" din 
Bllc\1reti, intre anii 19:37 şi lU:l8, Incepind din mai 1955, desfăşoară o bogată activitate ca jlLl- 
bUei,t, scriilldnulHcmase artic.ok. recenzii, cl'oniei c.are îi apar .ln "Gnz()ta literară'" "Viaţ.a 1'0- 
nl<incască", "Contemporallul", "Teatrul" etc. EstebilleCU!lOscutăactivitat.ea dc editor a .lui 
A,AUel,îII1956iiapare. ediţia G. Sion, Pro:â, cu un .studiu int.roducl.iv, glosar şinote,.eliţ.ie 
laeare rcviqetn 197:3, eu titlul Versuri. SIH'cHiI,e conlimpUreLnc, În douăvolulllC, Ilnstrativepentru 
ealită\ilede editor ale luiA, sint şi ecli.\iile : p, Ispircscn, Basme, legende, snoave (cu o prefalil de 
Cor.lleliu BiÎri)uh'scu), .1960; BUCl\fCŞlii ln!ilc]'ulur(/, texte ale,,,e şi adnotări, ClI lin Cl/vÎnt inainte, 
10fJ2; ;\llt0\1 1';\nn, Scrieri alese, text, 11ole, glosar, în trei volume, l\emarcahilă l'Stc edilia Dimi- 
trieCuntcmir,.yitaCons[alllini C(ln(emyri(Via\a Jui(;onstantin Cantemir), text latin stabilit 
şi,tr;.\dusdţ A.,apăplt [nl()7'1. Traducerea din limba latin{t aşa ('lJlIl aratA de altfel A. în nota 
inkl'odu(tivă -dovedeşte sLr:lduin\a traducătorului (le a păstra fidelitatea tlxtlJlui original 
şi evitareaadăugil'ii unor "frulllusel!" suplimentare. Este evitată primejdia unei .,modernizări 
for\ate",in intenţiapăsLI'ării eu fidcliLaLc a atmosferei generale a originalului. Clasic.istprin 
fOI'JlV.l\ie.,.:\. îi cloverleşl.e talentul. de tmeluditol' din Iimha latinil.şi<lnvolllmni Proz(l istoricâ 
[alină (studiu introductiv şi note hibliografice. de .MUlai Nichita) alHlrul În J%2. Culegerea, 
cupri.llzind P\ repl'elcntanţ.ii cel Inui· de SCf.lI\I{, ai prozei istorice latine (Caesar, Sallusli, TitllS 
Livids, C:ll'tjus, 'LiCit, Suclouiu), constituie IlU ll11maj o snrs{, la«lldemîna eereelătol'iloJ' istorici, 
d}t'şlIEI prilej {eevi<lcllţ.ierc a valorii litcral'ea textelor traduse. De. rCluamal preocuparea 
c:wtallqil .tmclllC\tQfUţui veutrppă'lt'd;rea"iWulllţ speejfiea! n\lCăl'ui autof,. de la stiluls\!c.al 



il da t.elor ştii n\j Ii ce, 
{'nv",!,,1 introductiv, 

Lhubajul e 
dluamizează 

cunoscu L şi.ca Iihret.ist 
ele Op eret ă din Bu curcşti , precum şi caautr 

(Bacus i n ROJlHÎnia, HJ6il; File de începui, 1\)(j9; Sfîrşit de 1 
Prunulvohuu deproz ăal Iul A. ii apare uliia in .t 98.1, ded du 
i a unor vasu. Iect.undin diverse, domenii. Est cvorbu.dex 

povestiri :. Tuia; Ttinuir, Fcmcin.aciumicuitnoptii, AdiullCll 
cona c iioicresc , în pragUl războiului. Naratorul, un tină!' de op tspi 
Tu ţa, oţ\răllCllliă analfabetă, enigl'nutiC[, şi "desculţă". Pe parcur 
af i iuzcstra tă eu putert miraculoase , de oxcnzuali tate sălbatică 
intrupare a inspiraţiei ca scînteie divin:l" (5), Tuta are în ca un el 
qiston ), .put.ind. aşadar, să prnducăaucendilrMoa.re, de ;llifel,îutJ 
Imjjndsă. salveze, ca UI] nde:văraL personaj romnnt ic, pandanuvut 
personajul celei de a douapovestlri a 1ni A.jeste () orăşeancă rstin. 
şi caprlcloasăvApnrc p e neaşteptat.c.tvenind de la Paris, în BUG! 
disparQ in chip ('[udat din calea iubit.ulu l ei. Se va dovedi în fina 
trtşua reprorcstontsrăProstn.nmn .Tereza ,.,fem eia de la miezul l10P' 
ltă" din VOIUlll. Venită in acelaşi Bucureşti postbelic; de la-tar 
săracă, -T'crcza trăieşte o crudă experienţăde.viaţă. Şautajatăd e 
pllrăsiM apoi de ilcesladupă ce o jefuieşte, Tcrcza se, riîzhună, d 
crim c. 

Cele trei proze, I egale! între ele prin personaje comune. olnt 1 
btnctutoemtt.e .sub raportul procedeelor narative. Postpusă suma 
ciLitonllnioplomisiuncV[)iClil : "Ială-Ie pe cele dintîi! D8.e5 lip; 
iubite cltrtorule, urechea, le VOJ11 tipări curind şj pecclclalte, eil.ci 
ea Tllllzcle",Pl'omisilHle8 este îndeplinită prin apariţia celui de al 
A. ,FâptllrileParadisului, subintitulat Desculţe veclii şi noi, apăru 
patru. povestiri: in deal, [il.' Altii/ari,· Tuta, Pl'0P yliim [{unslgcschic 
Tuţa. este, reluată din volurIlul precedent. Naral;iunea din În deal, 
a jJovestIriinetennillatc din Sub pecetea tainei. a lui Matei Caragier 
scurte fragmente pe care le :lşeazll sugestiv la inceputul şi Ia sfîr: 
d('. la stilul narativ .folosit de :'\Iatei Can1,gialc la povestirea lui A. s, 
ton a sel1lrluMor, domol, ceremonios, nostalgie, NIaLcine rămln şi p! 
ti.tll, taifaslll.;i aerul am intirii" (8). înLUnit:l Jn casa Lenei Cepture, 
"Hegilhl", eontlucătoarea, alături dcfalsul.Ferdinand de Coburg, 
ilHcmaţ.ionalc dCho!,i d{ ginvaeruri. I'I'OV,:tlitfl clili mahalaua BU( 
unui ]loliist, eiJlluH.ache. O pasiune ciudată, stranie, a cărei revd 
cmtieul poJi('ist H.achc ea pe un om eli o strucl1u'l1. intinn'i sentim 
:i",ntirnentul datoriei. învăluită Intr-o [,I11ră de lnil'aenJos este şi du 
di.n cxcl'lplul'ul ele earLc veche PropyllilCl1 l(llIlsi(J('.schicllle,din POVi 
poveste yedl", p\[să de \111 oarecare Vlad, fost a;l,ticar. HClplsire: 
file in biblioLeeanaratomluil'ămîne insă în continuare o taină.a c[ 
La 1'Illcolo!}u, ultima dilitre povestilile volumului şi totod,atii, eea m; 



pup.ctul de vedere al capaicităţii de invenţie. epică .• i'l"ara\iul1ea abundă 1.11 tot felul 
Bucureştiul J)otbelic,amintiri din hu.ne% uniyerfiitară, ?eenelin viaţa circariler 

:;t.:l::';.t::.inbjri tainiceetc. O reprezentantăa eterp1l1ui fen1ipill dinpnvestirilc lui A., est.e şi 
unui contepolonez, dansatoar.eţnigmjltieă şlcare;r djl în. casa conului Cost.i un 

de dans acrovatic.Al,xuîţiile şi disl)ariţiUe: !p.divcrsesituaţii, are acestei stranii 
femei vor r-onstttui nuclee eptce care fac ca. şi aeeastiJ naraţiune să fie pătrunsă de o atmosferă 
ele mister ce atribuie oricărei sitnaţiio latură iJ1CXplic"hjlă. 

Fant.ast.icul lui A.nu rezultă atît din Situjlţijeit,nlaîals,lîn farmecul poetle al 
expunerii diverselor personaje A. are plăcerea. stimulării mi5terullliIl1 revelarrjl "peccţîlor" 
ascunse ale tainei, Considerat de eri.tic3. "ul1. adevărll:t I11atei11 printre contemporani" (9), A. se 

de M3tei L Caragiale prin cultul .enigmei şi înclillU}ir.t spre fantastic pe fundalul unei 
atmosf'er« de nostalgic:l l'e11.1emOl'are.l)ar, dacă .(jfoii lui MateLCargiale (Pantazi sau Paşadia) 

st ăninit! de fascinaţia unui trecut de mult apus, în vl'ene.ce ;prezentul este pentru ei doar 
al viciului şi al distrugerii de sine" (5), personajele Iuf A. "se lasă subjugate de mitul 

unui etern prezent, izvor nesecat de plăcere, fără reretrşi.nostalgiî ... " (5). Int.roducereH .în ţe- 
sătura epicului din proza lui A .. a. latur\ifantastiteşi morbide îl apropie ;pe ţJl'ozalol' de Mii-cea 
Eliade (Donuitşoura Cristin a i Laţt qănct ) sau depl'oznlui V.Voieuleell, Originalitatea lui A, 

însă tn "forţ.a de areda vcrldicjplauzlblf. imagineal1ueiepoei revolu te, În capaciatea de a 
semnificaţiile interesante ale unor situaţliins9lite" (,t). Po;restjrile sale au un farmec 

deosebit, rezultat din acel "anlestee de vechlşide nOI) sau mai Bine zis de dernodar e voită" (2). 
Erudttia, Iecturile întinse. t.raducerea textelor din istorici latini explică prefcrtnţa pentru ample 
portrete şi înclinaţia pentru digresiuni. 

Limbaprozelor .luiA .. are"Ol1lireasmă ('epare să '\'ină din cei d.oi Caragiale, o calitate 
inefabilă. a prozei ee ne Îltoaree la meşterii de. odinjoară"(2). Frazarea este elegallt-rnlein,l, 
limba veche, lleologismul şi argoul sînt mlnultecu pricepere. Premiul de proză al Asociaţiei 
Scriitorilor din Bueureşti, obţinut de A. !n 1984 pelltruvolumul Desculţe, reprezintă o eonfir- 
mare a talentului său deprozat6r. 

G. Sion, Proză, eu un studiu intl'odlletiv, glosar şi note, Bueureşti, ESPLA, 1956; ed. a 
II-a : Versuri. Sllvenire contimplll'anC, voI. 1 ..... .2, Bucureşti, "Minerva", 1973 ;·P. Ispirescll, Basme, 
legende,. ·Sllocwe (eu o prefaţă de COl'l1eliu Bărbulescu), Buc.ureşti, ESPLA, 1960; Bucureştii in 
litcrutură, texte alese şi adnotări, efI un Cl1vÎntlnainle, Bucureşti,E. L., 1. 962 ; Prozâ Îstoridi 
latină (CaesHr,.Sallusbius, TitusiLivins, Quintlls Curtius, TaeitusISuetonillS), BucureşLi,E.L.U., 
1962, studiu introductiv şi note ,bibliografice de.Mihai. Nichita,ed. a II"C\,·l \184; AntonParlll, 
Scrieri.litetare,text, note,glosar,.v()1. 1·,,3 (1n colaboral'e), Bueureşti,E. L:, 1963; ilnton Pallll 
sa!.! Povestea vorbii, lihret (înicolabOl'flr.C),.Teatrul de Stat şide Operetă, Bucureşti, 1 'Jog ; Bacus 
în llomânia, Scenariu şicol11entariu, Sania-film, 1963;:.Alexandr Bekemciuk, Cind eşti /Îmlr .. 
(tn. c.olaÎlorare), Bucureşti, E.L.U., ;1964 ; Paul Scarn)]}, BOll1anţlll comic, Bucureşti; E.· L. U., 
1967 ; Ilya. Ehxemburg, Julio .JllrenUo (în colaborare), Bu ftureştl,.EL UllîG8 ; File de începui, 
scenariu şi comentariu, Sahia-fiJm, HHi8 ; I'n oraş la B1.lCl1reşli, scenariu şi eOmcntariu, Sahia- 

19.69 ; FlainerMaria Hilke, Augllsle Rodin (îueolallOrare), Bucureşti; '"Meridiane", 1970 ; 
C2l8<lJHlV2l. ?ylemorli, BUCUl'l'Şti, "Univers", 1 \)70; V. A.xionov, Porioe,'!le din M.aroc (în colaborare). 

"Cal'tea romtl.ueasdi".1970 ;M9.xime Ddlunn.rc, Triplu salt mortal, BucurcşLi, "Me- 
; V:l):lim Şfuel',F{'ricifLll ghinionist (în Bucureşti, "Ul1ivel's", 1 971 ; 

H<IYlll'iUd Ql.leneau, A1.l'!icul menPierrol,Bucmeşti, "Univers'>, ; AHrcd de Vigny, Semilnle 
m:IUl,lo(lre ({cos/aş, Bn·ul'eştî, .,.Univers", 'Ul71 . Rolancl Dr}1·gele.s. Cruci. de lemn, Bucureşti, 

1972 ;. Dimitrie C:'lntemit',. Vita COllsh'l1LU1.i CaHleW!Jri(Vîa\a lui Constantin Cantemir), 
stabilit şi tl',dus, J3neureşti,,,lvIiuerva",197:;l (eno COHst. C. Giurescu) ; 

sunet şUmagini, comentariu, S:thia·fHm, 10S:1 ; povestiri, Bucuresti, 
l'O.nll.lHW sc·ă " , 1 \)SJ.; .[<'ăplui'ile .Pal'wliwllli (D;cseu1le vechi şi noi), Bucureşti, "Cd'tea 

rOrn(neaseă >i, 1987. 

1\)8'1. :17; 2. 
Hl, 1984,12; 4. Dumitru 
p eL;, 1985, 1 ; 7. 

ni;ţ"",lIll.!, LeI', xxx, 1\)87, ; 9. I()an Holh311, CEC,:, 
... 11 .. JQan ."Budn CH, ,rST':I' Q. 'ian .:.1988; 

Nicl1lina Toderoşcu 

Alblj, 
1957. 
După 
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absolvirea facultăţii este, timp de şase ani, reporter la dif'erit.e ziare şi reviste, pînă în 1963, cînd 
devine redactor la "Scînteia tineretului". Remarca tă de Demost.euc Botez. este angajată din 
19G-4 redactor la sectia de poezie H revistei "Viaţa românească", unrle funcţionează şi în prezent. 
A colaborat mai intens, cu poezie şi reportaje, la "Homilnia literară" (şi "Gazeta literară"), "Lu- 
ceafărul", "Contemporanul", "Steaua", "Transilvania", "Convorbiri literare", "Viaţa româ- 
uească", "Scînteia tineretului". Călătorind prin ţ.ară ca reporter, se arată Interesată şi de aspecte 
ale creaţiei populare. îl descoperă ast.Iel pe scriitorul-ţăran Toadcr Hrib, de a cărui Cronică 
de la Arbore se îngrijeşte, semnind prefeţ.ele şi notele la prima şi la a doua ediţie (1\)71 şi 1973) 
Pentru volumul Umbră arsă (1 (80) i se acordă Premiul pentru poezie al Asociaţiei Scriitorilor 
din Bu cu reşţ.i. Grupaje din p oczja sa sînt incluse în diferite antologii consacrate toamnei, oraşului, 
]lricii feminine, culecttvlzăru etc. Tălmăctrl din creaţia poetei apar în numeroase reviste din 
st răin ătat.c şi În antologii din poezia romană contemporană, publicate în ţară (la Editura "Emi- 
nescu") sau peste hotare (.linl%gta poetilor români, Atena, 1971 : Can cion etro romCI1O, Brasi lia , 
1(172; Si/eli I Voices, Londra, Boston, 1986). 

Poetă laborioasă .. dezvoltînd teme varia te în registre diverse, A. îşi impuneun profil 
distinct tocmai prin fidelitatea neobişnuită faţă de componentele Inltialc ale atitudinii în faţa 
lumii. Sub aparuntn simplităţii se ascunde un orgoliu pu tin comun, fondat pe Increderea într-un 
mod de lnţ.elegere a existenţei şi devenirii, 8 caLegoriilor cun oaşt eri! şi frumosului, moştenit 
ele la "llc8mnl vechi şi nepereche" al nscenrtenţilor ţ.{rrnni, cărora emblemattcu! "Cavalerul Ţăran" 
le conferă un titlu de nobleţe stmbuhcă. Deschisă culturii poetice, primeşte de la modernl şi 
contemporani doar acele distilări de elemente u ol subsuma bi lc structuru sale. întreaga lirică a 
poetei dezvăluie Ull efort continuu spre coerentă, distan tărf le de aceasta producînd tensiuni 
profit.ahlle de definire a propriei arte poetice. Urmărind evoluţia poeziei sale, atît. din punctul 
de Vedere al viziunii, substanţei l lricc, cît şi în ee priveşte modalitătile comunicării, se pot di- 
stinge cîteva etape detiultorfi. 

Caractcrlsttc pentru poezia scrisă de A. în anii '60 este comunicarea neftltra tă a trăirii 
j re trăirii primelor virste. legate de universul locurilor ele obîrşie. Acum metafora are 
rolul dusem nala re şi pct.entare a pcrceperil emoţionale ele rclevare a posturi! Ingenue în lume. 
Volumul de debut. Fără popas (1961), conţine poeme pe temele muncti, materia fiind tnrudită 
cu aceea a reportajelor în proză din Cîmpia soarelui (1()[\2). Prin sf era de. Insplratle, maniera 
\' ersifieării şi inventarul. Irnaglstic. acest volum este ilustrativ pentru poezia de angajare socială 
din această perioadă. Debutanta exersa personificarea şi descoperea metonlmia ca o cale d e 
acces spre cuprindcrea imagistică a existenţei. netoriCH reportcricească marchează eliscursul 
poetic şi mai tîrziu (In/rare fn anotimp, 1 (4), mai ales în poemele cu mesa:ipe tema eOlllllniul1ii 
de idealuri umanist-revoluţionare. Arcul imagistic se închide din intcntia tr\l.Dsl1literii mai. pre- 
cise a mesajului, astfel încît r:lmînc doar gestul schiţat al mel.aforizării. .Dar tot/fn aeeastfl pe- 
rioadă iniţială,1\.. găseştc şi urmează eu siguranţă filOll\\l rezistent al inspiraţ.i<'Jp' sale: trecerea, 
ca ipostază a sentimentului timpului. Nu e sitUarea meditativ detasată într-o postură filosofică 
În Ial.a l'enomcnalităI.ii, a scurgerii herac1itiene. A. p.ercepe. trecerea' ca un "cÎntec al vîrstclor", 
Cll accentele dramatic.., ale adaptării fiinţei la vîrst.e diferite. De la tensiunea de. depăşire a mo- 
dului subiectiv ele trăire a trecerii se ajunge c(oHr indirect la intuirea categorialului. f'oeta Cll 
"UIl sfert de veac pe umeri" transmite suferinţa autentică a clespârjirii de atlolesccnţr.. şi. o gal11ă 
ele sentimente (ezitări şi elanuri, dezol'ientări, reveniri şi temeri) din sfl'\ra tentaţiei de angaîare 
matură În viaţă. Nostalgia adolescenţei trecute. ("Nicicînd nu m-a d\ll'ut ca"l1 noapteaas.ta / 
pieritul tău miraj, adolescenţă ... ") e dublatâ de luciditatea cu care c judecată implicarea gravă 
într-o nouă vîrstă. 

O suită de stări din palet3 nostalgiei (mclancolieă visnre, viziuni calmc, blîndă meditaţie, 
Îngîndurare afectuoasă) însoţesc obsedanta îndepărtare în timp şi spaţiu dc obîrşie, Spaţiul 
privilegiat:, (onturat 11131 deplin în Fala "11organa (1966), este un emblematic colţ de cîmpie, 
fabulos tipar al fiintei şi existenţei. Insistenta chemare enigmatică a spaj.inlni campestru o In- 
scrie pe A. în linia fabulosului dunărean. Acest spaţiu simbolic are contiguiti'lj.i cosmice: "Rotită-n 
cer, cllupia respira! pl"OflHld, cu grine inspieate-n stele". Cintc.cul cîmpiei, acordat din sunetcle 
obişnuile ale trudei ziJniee, e perceput într-o sinteză Ideală: "cîntecul lor _ .. nisip subţire, I în 
neintoarsele elcpsidre j şi tropotul copitelm de cai 111 urc În spaţii, / între singurătă\.i şi conste- 
taii". O astfel de confUIldare a fiinţei eu elementele cîmpiei simbolice acutizează sentimentul 
timpului, marcat În versurile poetei ele o originală situaxe în veşnicie. Asemenea cOl1ectări meta- 
fizice nu sînt lntreţ.inute insă prin acordarea iut.cnsivă a afectivităţii la energiile llaturiste, după 
modelul bl'lgian. Dimpotrivă, poetă elisc.rctă, A. eauLă şi cultivă o enigmă "senină", intersectare 
oximoronică a semnelor grave rnetnfiziee. cu hlînda lumin11 a zilei. f'o acest plan, simboluri din 
mitologia gl'eflcă slnt invocate firesc. alătmi ele personaje dintr-o mitologie \l.utohLonă a c1mpieL 
Cre3.ţii ale fauLezici pOetice, zeiUiţile rOQniciei, larii vieţuirii agreste participă la evenimentele 
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spatiulul simbolic. "ZeiLăţile solare" sau "zeii Ierl.ill t.ăţii " pot eutcaz ă enigma şi prclungcs« 
Iantastic reconstituirea prin memorie. Poeta a re vocaţia tainei. Sub Iascinat la ei. 
lent, prin aditil m iuim c, o personală reţea s(mid. a enignici. Prin tainic. cnigmatic, 
schiţat 111. unele pnstcluri se încarc,\ de sensuri, eliberînd mcdituţia : "Toalc Irumoase, j 
şi pline! şi ochiul mare al morţii, ştiam,! se uita din virf u l lumi: " la mine". nocturn. 
de preferi!l\ă aureolat lunar, ea cel al rn iczul ui zilei, se constit.u ic la m orlu! impresionist, prin 
statuarea sim hnlică a nota (iei. Linia cxpreslonistă, cind intervine, e trusă cu sigura)]!,] l'a tională. 
operfl a lucidităţii ele .poctanrnrcx", putînd fi detecta le unc!e slru ilitudiul cu Adrian Maniu , 

în pofida unnrInsertii cxprcstonjst c, in special în tablourile care surprind energii na 
Îll cclozţuuc, regimul preferat al poetei rămîne imagirwrul stati c, simbolic de at,illll.UllCoa 
mcdttatlvă . 

.o a doua etapă in evoluţia poeziei sale este marcaU; ele reconsiderarea propriilor disp oni- 
'biliUlţi lirice. Drumul ales e tncercarcu surselor Indice ale poeziei şi adoptarea breviJocven\ci 
ele escnţii modernă. Totodată, poeta ji impune o dctasare lucidă de vîrstele revnlu tc , atitudine 
carcmcnttne însă. lllobilurile 1\lclli.laţieiaslIpra fiinţei sub scurgerea implacabilă a Lirnpu lui 
Semnele schimbării poetice (vizibile inei! diu J'viâşli de jJl'illc,q/ii, 1 UGS) constau dezvoltarea 
unor "studii" de atltndinl, unele Imugjnut e de autoare, altele preluate din din Villou 
etc., dar plasate şi verificate liric In regia \11101' viziuni proprii. Sînt Încercate virtut.ilc u n ui 
Ilrism dramatic, tondat pc sncccslunea de gesturi, clanuri, poze diverse. Dar ceea ce rămîne in 
textul poetic, după ccrnerr şi dccantări lu cjd«, c tocmui atitudinea favorabilă structurii intre- 
verf.it.e apoctei : căutarea de sine in oglindiri diverse, printre umbrele unor sentimente. O notă 
de gravitate se naşte din indîrjirea. de n se rcgiisi în planul secund în care persist.ă s\lcccdapce 
ale tnl.iri!oT treeu te, senzaţia ele gol, de t,cxt dispărut, amintirea unoi' stări specioase. Tn pofida 
predispoziţiei spre calnr.ac-lIll1pănil'c ii stărilor fragile, dincolo de rezerva DU LOÎ1]lPUsii prin luci- 
ditate fU-ţ;l tie dinamica sent.imcnte\or, se menţine, intensă, drama trecerii. Din coutcmplllre şi 
solitudinc, efort de regăsire a eului şi de aulodefinire artistie{l se (,ol!tllrcazii o formulă proprie 
a sentimentuluitimpultlÎ. 

In contextul poeziei anilor '70, ereaţ.ia sa are o evoluţie simptomatică în direcţia înlloirii 
expresiei. A. a parcul's pas cu pas, mai meticulos şi mai semnificativ decît alţi cOllgeneri, drumul 
de la sondarea rcZCl'yelor germine ale universului liric (in maniera lui Labiş) la reJlIarea peste 
deceuii a hllpulsului novator al marilor lirici interJJelici (urmînd revirimcntul produs ele Nichita 
Stănescu) şi pină la modernitatea experimentului poetic al llutotrca\iei textului. în diutările 
tot mai insistente ale valenţ.elol' ludicului, evidente, de pi!cJ{l, III lwsfl'll, 1971, fascinaţia j()cului 
şi visarea întreţin iluzia eliberării creatoare. Kumai că, realizează poeta, jocul Ill'mrază l;egulile 
fixate odată, in ('opililriEc treenlii, iar visarea e dirijată i ea raţional. Vîntul "allslrn" (auster), 
ea re tutelează eopiliJ.ria. aduce (] "austera harmonia", libertatea austeriî, jocul supravegheat 
de raţiune. De aki, undele de regret ale uuei dram e ascunse cal'ld.rul1sformă melaneo!ia discretă 
din creaţia de început într-o mIhnire grava. Sentimcntulni Iim itării , elaustriirii în timpul daI 
îi urmează firesc meditaţia asupru destinului personal, aSllpra trecerii 1'iin\ei. 

Elihcrareac eăulatij în teritoriul visului, unele faellllătile vizionare se pot manifesta 
neîngrădit. Titl11ri ca Vi:iUltc. F'rivc/iş!i duble. VitralU, FanlasmofJoric ii. a. din voh:mnl Petrecere 
('l! iarbă (197;1) sint elocvente pentru iuclimllia spre cultivarea "vederii", spre acordarea de vir- 
tuţi sporite "văzului" poetic. A. verifică acum resursele unui Yizionarism pJlstic m;ociBt inLnl- 
speeţiei. "Văzul", "vederea", "ochiul" înregistl'cazii în tărîmul visulni m3nifcstiirile ascunse ale 
fI-UlllOSultli : "ci vin ClI ochiul viu, străin, ! pîndind la copei de ghen\i1. I în .illl', dormind, murind, ! 
lIll vag frumos, prădat, i sub pavăza ele ceaţ.ă". Cu acest volulll, A. ÎŞi Hi'llJllă cOl1(li1ia visăt()l'ullli 
lucid evolUind în cercurile l.ot mai profunde ale realului c.onţillul, reflr'elat hllJlltric. COmporta- 
mentul în tel'itorilllvisnllli răspunde nonnelor unei "estetici" il privirii, canoflnelor instil:llite 
.Intr-o ceremonie vizuală proprie, CII inLensilăţj şi plOrspeclive ins!.'lite, Vede.rea dolaUl cu puteri 
"ţJoictiee" eonccteazi! eul la lume, vrînd să .însemne însăşi exprimarea poetică :"C1I voi lnghejn 
de la ochi! Înainte; (cu voi îngheţa de la cuvinte / în sus", A CUJll , viziunile ealme,orr!onate. 
scăldate 'in luminile llostalgiei, se tulburi! de ingerinţa stralliului, ele a])s1I)'(11l1 conexiunilor oni- 
rICe, sub o grea tristetecollstantă. De aici, preferinţa pentru imaginarul funarnlmlese, eu slIf!cstiI 
de basm şi carnaval, Cll1l1ctHfOl'a centmlă a măştilor. A, eOlllllllică o versiune personakl de 
"sp] eel1" , cu accente de real dramatism provocate de suferinţ.a dep.ărtiirii de condiţia "Horma- 
lit<lt-ii", de mai vechile ipostaze ale eului. 

Darîlll1oirea' expresiei 1111 impune ca spaţ.iu exclusiv al inspin.rţiei decorul citadin şi aluzia- 
livrească. Ea poate consta şiln reintonarea tCtllelor lirice de Început, ca în Flcgii (197;)). De 
altfel, poeta se întoarce pel'iodiela mirajul cîmpiei, matricea fabuloasii a fiill\.ei si existenţei. 
Vechile embleme ale spaţiului privilegiat intră inLr-o textură. poetieă mai densă. Cîmpia Şjţll- 
ranii, ri lila !tI hn ll11d 1 (jr', zeităţile agl'este, comullicare.a 1.'\1 firea şi cosl1licul reprczillti1şi aClllll 
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semnele poetice ale amintirii. Doar că nu mai e vorba elc memoria spu tiulu i Iabulos din poezia 
detncepu t., ei de m cm ortaf.cxtulul de odinioară. nezultă o poezie a poeziei, un joc secund în 
care efortul auulărl i distnn tci de sursa originară ,1 lnspiraţ.ieinutreşt,e drama tnterioară. Această 
luptă cu sine, cu experienţa acumulată ce se int.crpune între prospeţimea inspiraţiei şi eul pre- 
zent, cu thnpul interior, aduce tonurile grave" degiace. Cele mai acute a ccente dramatice. sînt 
contmntc in cău tarca permanentă a originarului. H surselor cxistenţ e] proprii In poezie. Căutarea 
obsesivă a rădăclnitor, a sensuri lor prime se amplittcă pinii la a deveni mişcare cosmică de re- 
gresiun e. 

intr-o nlt.im ă etapă, ap rox im a tiv după. 1975, cind apare Ape, noemorie, poezia şa dczvălui« 
indicii tot mai evidente (le esenţializare i interiol'izare. încrederea crescindă in forţ.;ldc numire 
a cuylnt.ului va tnsoţ! tntruspectia. Meditaţia e susţinută ele notaţia concentra.t.ă a stărilor poe- 
tice, motivelor', simbolurilor. 1\evi11, in contexte n oi , epurate sub aerul rarcf iat al reîlcxtvttătu. 
i profi lurfle simbolice: Austrul. Cosim o. Bi lly mincinosul. Totuşi, impresia de "deja vu " e de- 
păşită prin iuteusltatea senzaţ.liror dcrulat c, prin febrilitatea notaţ.iilor şi "regia" colnjclor In 
genul lui Ion Vinea . Peisajul se Int.eriorlzează prlnsublimarea contururllor. prin convertirea tu- 
selor esenţiale în stări spirituale. Temperament contemplativ, cxprtmindu-se convenabil în 
acceptarea calmă a Iegltăţilor firii, A. d escop eră a cum un. spatiu de puritate, lin ,,(!1llee .st.i l" 
de torrnulă proprie. Lucrurile şi Ienonieuele 'lşi pierd contururile şi cauzalltat ea Iorx.nncretă, 
suf'Ietu l inteleptit reţinînd numai esenta lor, urmele lor lăsa te inmem orte. Ceea ce reţine, pentru 
că impresionează, este "lllllnai trecerea, numai petrecerea", pacea firii şi golul Iăsat de obiectele 
concrete. 

Poetă fi cimptei, cum îndeobşte a fost caracterizată. A. a fost atrasă (normal, pentru 
sugestiile infinitului Şi ale energiei conţinute) de peisajul marin. Comparativ cu celelalte cicluri 
marine, dist ribu tt.e In multe din vnlum clc anterioare, se remarcă In 'poczta din U11l1l dedicată 
mării o purificare a irupresil lor care, anterior, constjtuiau rarele prilejuri de afirmare a scuzualt. 
Uit·ii. Cu aceasta, A. clevine o reprezentantit a ]jricii feminine situat{L în postura de excep'ţ:iea 
allstcrităţ.ii sentimentale. De fapt, ca notă gcncml:l, în toat{t erenţ.iasa crosul se supmlc' regirhlll11i 
diScreţie[. El este cahml COmunjcHrc, plasată în ideală linişte cosmică ce pcrmUe CaplHl'ca unor 
ecouri interioare. Poeta se exprimă deplin îndeosebi în registrul memoriei iubirii, Hl cărei prin- 
dant c solitudinea amplificată (,.osrnic, sentimentpronnnjat şi susţinut de o autentică trăire: 
"La fînlina cu eumpănă slIl'ă, I o s:lttti ajung:l la umeri: ! în prag, eu şi se,ira I Vom fi pînăla 
stele de-naHc, I pill,'1 la stele de singun'''. Starea erotică se defineşte prin sentimentul acut al 
incompletitudinii, al neimplinirii, încercat 'in spaţiul mcmorieL PoeziH sa reţine prinaceast.ă 
aptit.udine mehmeolică pentru surprinderea 'clepresiunilor dintr<; trăirile· Înalte ("de.păttarea- 
nfTigmată dintre gind şi gind"), H distanlei dintre "gindU1'i nepereehe", aahsen1;ei (lill "leagălllIl 
dtntre tiiceri si stele". , 

O cl()mi1antă a poeziei mai recente. depărtal'ea prin amintire de trăitl de eveniU1elltul 
eXistenţial, explică av,dHllşa de secvenţe trecute, rotirea (v. voI. Boala lU,llliC (977) de semne 
care se cer intelesc din nou, reinterpretate in alt context. TensiuneH lirică e' susţ.inutil de această 
:(gresiunc a semnelorenre trebuie ordonate intr-o noua. şi mai puri'!. (prin eIistal1ţ.Hre in memOrhl) 
semnificaţie. De aici incepe in lirica poetei desp:lrţ.irea de "întîmplarea c:u lllllue", atl'Hcţia nc- 
numitului, a zonelor profunde de esenţe senmHieative , Semne aparent 'clisparate, dar purtind 
sensuri cl'istalizatc în poezia anterioară, sint concentrate aCllm în versul eliberat de "poveste", 
rezistind prin simpla numire. PrIn ritualul nnmil'iise caută accesul la esenţial şi originar. Astfel. 
l\. aiunge la cilgetarea lirică blagiană mai neocolit decit alţi poeţi de a7i. Pentru că de aceasta 
nu a trebuit să se apropie prin CUlLUl'll, pe cale livrescă, ci prin adîncirea propriei atitudillÎ 
poetice de la început, de l'CV"i:lI'C 3 sensllriJor funrlamelltalc in ullivcrsulţăr:'înesc an cestra 1 
de leetură simholică ln ttxtul uuei mitologii rom \l1eti a c11l1piei. '-lu li'.Tcscul, ci (lescoperil'ea 
11]]'11' aIi n1l/l1 i sl.rueL'mtl e i-a penn is Jlua 1 ea fireHSclt In spaţiullirie al enigmei ce degajă simboluri 
ale cunoaşterii. Aici poeta îşi g6seste lllocialitHlOrt pCJ'bonal'\ ele (xgres'r', cl'iind o poezie a fabu- 
'oSului solar, n "dmpici" luminoase în Care vieţuirea prinLre simboluri (r{Ldăcini şi izvoare, sc- 
Jninţcl şi pietre, ierburi şi focuri etc.) face posibile iluminări de Înţelegel·e. De Heeea şi sfîrşitul 
în leută şi imphcrtbilii apropiere e aşteptat prin "cxersarea" unor sittulriin nefiinţă, prin familia- 
rizarea cu Uil'Îrnul îrnblinzit "de snb iarl!{L", ca ÎI! 1J5 poeme (1\)78). Acest mod de întelegere- 
acceptare a trecerii impune exprimarea în două regist.re : al jocului trist şi al călătoriei in fanta- 
stice pc[sajc evanc·icente. Poeta nu tn'iieşte la moclnl tragic surpiîri uLllornle, ei calltăo lină in- 
tegrare In zodia Hlelaucoliei, eare. transfigurează totul sub lumini diflle, obseclallte eeţ.uri si 
fUlJl, ccutul'llri sLcrse şi culori veştede. Versul lnsllşi, imagistie,l încep "ă transmită aceeaşi nl 
sP.niIlă, dar CII nil. îtlţelegere, ac.eepLarc:5iaşteptarca semnellll' trecerii. Treptat, această cheniare 
a inll.e·i.1Llli se ace.ntue'f,{l. fantezia căutlnd să se elibereze fle-al1corele imagistiCii eOIlcl'ete 
c:u-e n:otau daL,lI exisi.caţial. Sint vizate o "sărbătoare, peste ris, peste plîns", aCcesul lazonefe 
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pure ale imaginarului indetermillaL spa ţial ("vîrful vîrfului, sus, în zăpezi") ori temporal ("în 
timpul celest "}. Da!' eliberarea fanteziei nu o duce pe A. spre poezia marilor abstracţiuni, în 
gelluJ lui Barbu sau Plutrppide. Ea descoperă bucuria visului liber, ucma lstrunind resorturile 
fanteziei. Se rlez lăntuten tunci , ca în Umbră arsă (lDHO), o lume halucinantă, de carnaval SIli- 
,qeneris, cu alaiuri obsedant.e de măşti, intr-un decorhibernnl blntuitdc nălnclle unor sent.im entc 
trecute. Două simboluri gllverneaz{l straniul acceptat ca sursă 8 poeziei .tlnnnu! şi masca. Primul 
Intretine iluzia comunicării necenzurate eu necunoscutul şi uulnitul. l'orniLii "pc strada ! făril 
capăt şi fine, I Nord I fără capăt şi fine", percepe mesaje esenţiale, Dar jocul inăştilur acţionează 
dem lstlff cator, tăind legăturile cu o lumermt.ică , reduciuu accentele grave ale medttattei asupra 
trecertt: In sarabanda măştilor se lasă prinsă propria mască. reglzoarca fantasticului spectacol 
scăpind de sub control tnsccnarea. Luciditat.ea trezeşte masca proprie "Înflorită de iughet . in- 
gheţ.ati\ de tristeţi" la o suferinţă amplificată: "spnne-i,îngere, S{l tacă, ! spune-i, ingcre. să tacă, i 
Dragostea sui la cer Illltr-o s îtntă joi de ieri". Rămîne numai regretul şi senzaţia de. inapt.itudinc 
pentru abandonul în acest straniu spectacol citadin, Disoluţia mlt'iculul cuprinde Şi revenirl le 
periodice la spaţiul privilegiat al cimpielvDe pildă; în Ept ia] (lDS1) metaroarcle care altădată 
recompuneau frînturi dintr-o mitologie cunpenească xugcrează acum transparenţa 1111 ei l umi 
de simboluri Jnmi liare, în care singur ritualul "mul1cilor şi zilelor" mai e glorificaL Paradoxal, 
la Inceputurile sale, poeta îşi amintea acele "obiecte inepulzahile'' ale universului rustic. Cu timpul, 
amintirea acestora se converteşte In relrăireo lor, pentru ca în ultimele poezii elementele cîmpiei- 
cămin să devlnă semne deîiuitorli ale lrăiri i directe. în planul simbolurilor, echtvaliud cu o ade- 
vărată regăsire a sinelui. Eul poetic evoluează firesc printre simbolurile animate ale copilăriei 
şi aelolescel;lţei .(îlltrc care etiglilc părinţilor ocupă prim planul), Rezultă o. tulburătoare intor- 
veftire de planuri temporale, reprezentări, simboluri, vechi şi noi, intr-o emisie lirică directă, 
remarcabilă prin simplitate şi Imb.lîuzirea asperrtăţitor. 

In evolutia pocziei sale se înregistrează slnuozttăţt ale atracţiei faţă de modele. Sînt 
reveniri şi renuntărt la două teritorii poetice escutiale : modelul blagian, pc de o parte, şi ZOIla 
artificiulni mOdern, pe de altă parte. O fllneiară inclinatie spre melancolică luminare şi cumpănirc 
a firii întreţine 11.11 sentiment de incoufort în ambele direcţii. Aeeast.a e, în ordinea creaţiei, scil1- 
darea enlui poetic: neadnptarea. nici la intensitatea mnrilor drame coguiticve din poezia lui 
Blnga, )lici la regimul ludic al libertăţii textului din poezia modcrnUor. Mai proprie îi este .cvo- 
luţ.ia în imagiuara "Utopie", definită în volul11ulPoem În Utopia (1983) ca tărîm al reveriei, 
al visării calme, În eure poeta îşi poate permite singma sa atitutidne de hedonis!11 : "Sti tot pri- 
veşti, să-ţi tot înehipui \", Aici, timpul llc.segmentat ral,.ional ("timpul UU·rl semne, cOllsemnc"), 
în ct)rgcre lină, creeazăscnza\ia (o alltomistificare dintre puţinele pe care le admite. poeta) că 
:t'iinţase sustrage trecerii, Utopia e zona păCii interioare, a Împăcării spirituale în care prima 
lege e anularea contrariilor. Aceeaşi dramă a eului poetic, care nu se adaptează la cliscordanţa 
dintre llliracolul visului şi asprimea realităţii,dintre zonele j'ev(riei şi concretul acaparator, 
e conţinută şi în. motivul "teraseJor",. dezvoltat în Terasc (1 (85). Terasele semnifică niveluri 
diferite ale existenţei poetice, carc solicită comutări frecvente de adaptare, alternări de treceri 
şi cflde.ri incompatibile cu prcdispoziţi8. spre calm, ordine, continuitate. Din aceste pendulăl'i 
Îlltre plallllriadverse se e1egajii expresia iuconfortului spiritual, illaptitudinea ad3ptării la JOCul 
categoria!, accast:l sllferinţ{t a eului căpătînd, În special In poezia lnui nOllă, ecouri tot mai ample. 
Avatarurile conştiinţei, melallcolia fiinţei, impactlllcll real nI sînt comunicate într-o sinteză tot 
mai personală. de mirtnrisire,. aluzie cnlturală şi. joc poetic ratat prin dezUuzic. Din astfel de 
uq',ente ale me.ditaţiei prinde Cqjltur aspi:raţIe nostalgică.de desprindere din finit şi de comunicare 
nelimitată, 

A, este o poetă qrese impllncprin tenaciate, prin supraveghcTc.!ucieUi a propriei evoLuţii. 
selectînd modalităţi de expresie şi atitudini favorabilcnaturii sale, Drumul ele Ia "eîmpia soarelui" 
la "terq.scle" f,HILasţc e conellldelll p.entrn veghea de modelare a ullui destin, opus unor prezcn\e 
poetice spectaClllqase la debut şi (in)cgale cu ele însele în manifestările ulterioare, De.la llIarii 
noştri poeţi a desprins cultul Lravaliulu.i responsabil, sensul :m(.ja:j.lrii i'n perspectiva drUmului 
lung. Din experienţa modernităţii a selectat şia "exersat" lucid atitudini (ii rnoduri lirice pc care 
treptat şi le apropri.nză, pină la (;onfunclarc cu propria natură poetică. Astfel, A. se. înscrie in 
dirc<.:ţia rczistentă a liricii lloastre.contemporane reprezentaU de fervoarea lucidităţii, aducind 
cH.not.ă [leTsonală o calm.!i uiulire în faţ.ă întinderii de mister dintre llumire şi sugestie, in care 
spexă a găsi un spaţiu compensator al trecerii fiinţei. 

în to:\Le notele de l:;lIătorie. se ob.servă reluarea, conc!cnsarea .. adîncirea motivelor din 
Cîmpia soardl1i. ţ19(2). Ţot.uşi, A, se depln'tează tot !Ilai mult de reportnj, scriicl o prozA poetică 
hazată pc am.intirea pel'sonaIăşi pe Ir!otivlll eultural invocat insistent, în special folcloric, etno- 
grafic. de mitologie rom:înească. Dedică adevărate imnuri mlllleii creaLorului anonim, trudei 
creaţiei,:în timbru de "cintare" argh;oziană, slăvind percnitatea, lnslTierea prin muncă 1n perma- 
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nenta unor tlpare rornâneşt l. Detaliul etnografic, selectat şi circumscris eu siguranţa inf'orrna ţlel 
prealabile, comentat cu pasiune, capăt ii valenţe de simbol existen tial, semn al. dăinumt specifice 
a Ulmi popor. Spatllle geografice care o atrag sînt Bărăganut. Bucovina, Maramurcşul , Vrancea, 
Tomlsul , in general zonele turistice consacrate. Dar nu pitorescul în sine e urmărit, ci "revelaţia", 
aşa cum observa autoarea în comentarea unui pasaj din Blaga (Spaţiul muioritic) dedicat-dico- 
tomieipitol'esc - revelatie. Poeta călătoarecaută motivul de meditaţie, peisajul care să declanşeze 
starea de medita ţie poetică. Inscripţiile de pe tro: ţe i cruci stîrnesc ginduri despre o. a titndine 
specific romăn ească în. faţa morţii, arhitecturn unor biserici mnramureşene îi prflejuleşte notarca 
unor gînduri de conivenţă blagiană, Intr-o frescă bucovlneană remarcă un umor tipic acestor 
locuri ("zugravul Voroneţulul îl vesteşte, uneori, pe Ion Creangă"), iar în stlltzarea unor zugrăveli 
mnramuresen e descifrează "rodul unei filosofii, a firii acestor oameni". Călăt.oarea dlstinge şi 
Int.erpret.ează semnele durabile ale. existenţei rornăneştt. "simbolul duratei şi înnoh ll, al vielii 
şi morţii gindltă ca devenire, sinteza unei .filosofii scrisă in semne puţine, dar insumind sensurile 
unei înţelepciuni adunate, adinclte; clzelate, pînăla trumusetea Mtoriict, pînăla tilcul adînc al 
proverbului, piuă la pcrrecrhmea frescelor vechi". 

In itincj'ariile europene, din volumulIJancl1ef auiutmiai (10R4), A. caută frumosul, o de- 
Ilnlţle ti acestuia prin distllarea escnt elor din suprapunerea de impresii. Ea 'ş.e recunoaşte a fi un 
călător "entuziasmat, pătruns ele sublun.. de credinţă intru frumos, de respect pentru omenire". 
La Praga, Ia Paris, sau pe meleagurile scandinave, A. tncearcă sinteza Impresiilor produse de 
trecutul şi prezentul artelor: "Dar .extazterfleIe-amcunoscu! abia În faţa .celor mai vechi Iar 
interesul l-am păstra t.pentm .. contemporani, pentru ctervescenta căutărilor lor, plămădind tipul 
altuiIdeal de .Irumus, în ciuda negaţiei, froudei,nonconformismelor". Călătoarea cu preocupări 
5i informaţii culturale ant ertoa re timpului peregrtnărtt, reînnoite prin confruntări Cu surse livreşti, 
transmite o reală fascinaţie a. esteticului. Dar planul estetic e.dublat permanent .de cel poetic,de 
reacţ!a subiectivităţii în rata naturii şi a umanului,care se reg\l.sesc aceleaşi pe q}verse coordonate 
geografice ca şi în spaţiul poetic predilect al "cîmpiei Soarelui". Privirea reţine cu acuitate Se,C- 
venţe din natura în schimbare, anotimpuri, dimineţi şi amllrguri c.n abia perceptibile tente 
specifice, gestul'i etern omeneşti şi zlmbete de copii, ca date ale nnei rccufloaşteri afective, ca 
regăsire .a prupriului univers poetic. in fond, Î! toate memorialelc sale scrie ri1.lduri notab.ile de 
poem în proză, consubstanţiale propriei poezii. Semnificativ, vulllllln! A fi-fin (1985) reprezintă 
un fel de capcană intins!'! cititorului care, aparent, parcurge nişte dense meditaţii In proză cu 
tejltă poellJ[lth;ă. în realitate, sinteticele meditaţii sînt nişte pocme In vers liber, une.le dintre ele, 
adevăl'll t.e reuşite ale poetei: "Să repeţi bucurii, gestUri vechi, să simţi tlrZi\l vecillăta tea morţii, 
bărbia ei Ctqll ţi se sprijiniî(ţe umăr.; cum priveşt.e, odată cu tine, rpnexele lumii In fugă. Schimbi, 
i.mpresii cu CCl-- C11 Ea - şi-ţi dai seama dcodatăcă nu este iubitul cel cu care schimbi gînduri, 
impresii,. tristcţiVcchi şi noi,nu el, ci Dînsa, Doamna Ruginie care-ţi întinde fructulnecnnoscut, 
cu toate gust.urile într-unul, cu mai mult deeît gustul, cu fără de g1.1stul ... " .• Aihtoarea are cnrajul 
să. ofere în astf.el de pagini substanta poetică distilată, adicăt.ocmai ceea {'("constituie. interesul, 
ccntrulde .greutate al Întregii sale proze. 

-- Pârâ popas, Bucureşti, E.L., 1H(\l ; CîmpW Soarelui, Blleureşti, E.T" lH62; IIm'are 
in anotimp, Bucureşti, E.L., lH(j4 ; Constan/a, Bucureşti: E.T., 19'1;.F;'ata Morpana, Bucureşti, 
E.T .. 1966 ; A1âştide pI'iceghi, Bllcureşti,E.L., 196R ; Himera nisipuri/or, 13llcureŞti, E.T:. 1966; 
Poeme, Bucureşti, E.L., 1969 ; Auslnz, Bucureşti, "Eminescu", Hl71; Arborele vielii, Bucureşti, 
"Albatros" 1971 ; Clmpia soarelui, Bucureşti, "Ion Creangă", 1912; Pelrecerecu ialbil, Bllcureşti, 
"Cartea rorllâncasctt".' 1973 ; Elcljii, Bucureşti, . "Eminescu", 197a; A.ve, I1oenlVrie, Bl1cureşti, 
"Carlea r()lllânease.ă",l75; Roala IWllii,. Bucureşti, "Eminescu",1977 ; lntoal'ceri, Bucllreşti, 
"Albatros", 1977 ; ();j poeme, B.l\Cltreti, "Cartea româueasc:l", 1()78; Vm/nil arsâ, Bllcnreşti 
" Eminescu ", 1980; Epi/af, Bucureşti, "Cartea românească", 1981; PoemÎn Utopia, Bucureşti, 
"Carlea rOllUlneaS(!(i", 1983; Banchet auflllT1naI,Bueureşti, "Albatros", 198'1; A fi-fire,Bucu reştI, "Emillc,;eu", 1985 ; Terase, Bucureşti, "Cartea rom<'tllcască", 1 085 ; Efectul de seră, Bucureşti, 
"Cartea rOlU{ll1cască, 1987 : Kilomell'ltlUmz in cel', Bucul'cşti,,,Cartea românească", 1988." 

- :Vlih,etilPeLrovean.u, Traiectorii lirice,Bucureşti, "Cartea fOluâneaspă", 1974, 281--- 
286; 2. Valeriu Cristea, RL, X, 1977, 4'1; :3. Petru Poantă, Radio,qz:a(ii, I, C!uj-NaIWca, ,,Dacia", 
1978, )(;/3-158; 4. Marin Bucur, Li/eralura romtină conlcmporanâ. 1. Poezia, Bl.lcul'eşti, EA., 
19RO,. 304-307; 5 .. Ellgen . Simion, Scriiloriromtini de azi, III, Bucureşti, "Carteil româlleacă".'. 
1984, 256-2;)9 ; .5 .. Mircea Iql'guleseu,HL, XVII, 19S4, 41 ; 7. Gh. Grigurcu, ST, XXVII, :1.981, 
7 ; 8. ion. R()t,lru, O istorie a literaiu!'U romdnc, III, Bucureşti, "Minerya", 1987, 409-'·.4J0 ; 9, 
Nicolae ManoLescll, HL,XX, 1\)87, 48 ; 10. Ion Pop, ST, XXXIV, 1988 .. 2 ; 11. D. Micu,Limbaje 
lirice. conlempoFlme, Bucureşti, ,,,,Minerva", 1988,. 286- 291, 
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",lNGELBSC U, Silviu (24.1.1 IH5, Bucnreşti) folclorist, teoretlctan literar, prozator.vEste 
Ilul Iut Paraschiv Angclescu, profesor, şi al Elenei Angelescu, A f ăcut. studll filoliJi'ice între 19fi7 şi 
1972 şi este licenţiat al Facultăţii deLimba şi Literatura Română, din Bucurcştr. Din 1972 este 
asltent la Catedra de literatură Il Facultăţii de Filologie din Bu enreşti. Este doctor în filologiC din 
1983. Domenii le sale de cercetate sînt: Iolclorul Ht.erar-, etnologla, istoria, critica şi teoria literară. 
In 1985 i se acordă de către Societatea "George Călinescu" un premiu pentru studiul Portretul 
literar publicat la Editura "Univers" În 1 \185. I 

A. debutează editorial ca folclorist, în] \181, cu o culegeretntltulntă Fclcior din Dimbootta, 
scoasă lmpreună cu Octav Păun (la Tipografia Universităţii din Bucureşti). Culegerea este rodul 
muncii de cercctar« pe tereneîectuată de cercul de etnografie şi folclor de la Facultatea de Filo- 
logie din Bucuresti. Culegerea aceasta de hasm upopulare din judeţul Dîmbovita este destinatii 
să ilustreze nu numai literatura populară a unei zone tolclortce Încă insuficient cercetate, ci şi 
stadiul actual al evoluţiei speciei, caracterul ei viabil. Gulegerea apare ca o contribuţie la realiznrea 
unul corpus alfolclorulul românesc, a acelui Corpus Carminnm Roman tac pe care Intenţiona să-I 
realizeze Comisia de Folclor a Academiei Române, incl1 la tucoputul-pertoadei postbelice. In 
19113, la Editura ;.Alhatros", A. scoate, tot lmprennăcu Octav Păun, antologia Legende populare 
româneşti, eu o postfaţă intitulată POetica legendei, scrlsădc A. În ce priveşte corpusul de le.gende 
prezentat de autori, acestea sint împărţite În patru categorii: ettologlce şi escatologlce, mitologice. 
istorice şi liaglogratfcc. CUln se menţionează In Nota asupra ediţiei, textele au fost extrase din 
publicaţiile rna ivechl, dar şi din unele publicaţtt mai rare, uneori chiar din manuscrise. Studiul 
lui A de la sfîrşitul volumu lul se concepe ca o scurtă poetică a legendei. Termenul de leqetiâă, 
deşi atit de uzualveste Încă unul controversat, deoarece nu este impus de mediul care creează, 
adică nu vine din folclor, ci din rolclorlstică, "mediul" care discută despre mediul creator. In mediul 
creator, termenul de lCgClldâ circulă alături de cel de basm sau ponestire. Interesant şi deosebit 
de uttl este tabelul de indici dif erenţtall prezentat de A., tabel in care sepot distinge clar deosebiri- 
le dintre cele trei specii: basm, Iegcndă.ipovestlre. Basmul, legenda şi povestirea sînt trei at.it.urliul 
estetice deosebite de asumare a realului, anume evaziunea, corectarea şi implicarea în real. Cu cit 
contribuţia estetică este mai ferm structurati), CU atit efectul estetic est.e mai spectaculos. In 
această. "serie regresivă", din punctul de vedere al convenţiei estetice şi efectelor ei, legenda se 
aflăla mijloc, între basm şi povestire. Ediţia mai cuprinde o bibliografie largă şi fragmente din 
studiile teoretice importante dedicate legendei. 

Specialist şi în teorie literară, A. publică în 1985 studiul monografie Portretul literal'. Deşi 
accentul studiului cade pc tipologia portretului (structurală, stilistică, istorică), dată fiind natura 
"figurii", situarea ei In mai multe tipuri de discurs şi în mai multe arte, st.udlul realtzează o mo- 
110grâfie complexă din care nu lipsesc analizeletextuale. tnterrelatfonărlte., comparaţiile, implica- 
ţiile de sociologie şi istorie a mentalităţilor. Foarte des folosit ca procedeu stilistic, nu numai În 
literatura cultă, dar şi în folclor sau istorie, portretul literar, ca "figură",nu este încă suficient 
de clar definit. Pornind de la stadiul actl1al al cercetărilor teoretice, folosind o bogată biblio" 
grafie, autorul studiului 1şi propune să analizeze, să definească şi să clasifice, plasîndu-se la 
cOllflueIţa. dintre sincronie şi (jiacronie, portretul literar. Deoarece realizarea "imaginii omului" 
depinde .. întotdeauna şi de llILCOl1lplcx exterior, nu llUIIlai de uncorplls de convenţ.ii tehnIce, 
port.retulljterar doyedeşte, înperspectivătipologjcă,.o existenţă f1exionar.ă, În sensul că se pot 
realiz\l nwi multe "pattem-uri" ale. portretului, atît în linie diacronică, cît şi în linie sincronică. 
Cel mai, Intins dintre capitolele studiului este cel consacrat analizeiptructurii figurii şi .stabilirii 
unei sistematici,unei tipologii st.ructurale. Portretul mimetic, ca şi opera artistică mirn ctric:l, 
nu este identic cu rcferentul, cu realul, chiar atunci cînd işipropune să "rc(ţea"fidel realuL Auto. 
rul,deşi ayansează observaţii.ÎI acest sens, dezvoltă ideea Intr-un sub capitol dedieat portretului 
caric\ltural, [oouă ma.ximă de desprindere a imaginiidc referent. O altăformă prin care imaginea 
portretistică se despa.rte de real este aceea .prineare portretul redă nu persoana, ci persoll!ljul, 
personajul fiind, dţ fapt, !'odul fllziunii dint.re persoană şi "rol". 

După ce, Inalte sub capitole, .<llscută structura portretului, locul său în .sistemul operei 
literare, relaţiile sintactiee şi semantice cu alte figlUi ale discursului, stilistiCll şi originea (pe cnre o 
consideră a fi .dc natură rnagică) a acestuia,autorul trece la stabilirea unei tipologii structu- 
rale.Fiecare tip de portret este modelat de un anume complex de factori extrastructuraJi, dar 
cu· () forţă detehninativă. Aceşti fact.ori modelatori sînt: raportul cu realul, unitatea formală, 
raport}!l dintre autor şi model, atitudinea autorului fată de model, procedeele stilistice folosite etc. 
tn funcţie de ei,port.retul poate fi : imaginea asemănătoare sau analogă realului, compact sau 
difuz, propriu-;;:issau autpoportret, neutru, caricatural, encomiastic, individnal, simultan sau 
cOlect.iv, sau chiar, Ia nivel pur stilistic, substantival, ac1jectival, eufemistic., echivoc etc. Privit 
diacronic(calJ, Por/rei Şi islorie) portretul capătă o altă tiPO]Ogil; : imagine a omului caprOporţ.ie 
divină In antichitate, a ol1mlui damnat (imperfect, vinovat., prizonier) 1n Evul Mediu, a omului 
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forţi\ tn Ftennsteru. 8 omului echilibrat şi rattonal in clasicism, 3 omului ca entitate compleă în 
realism, a omului ca inerţie în literatura de avangardă. Ar Ii fost de aşteptat ca în următorul 
enpitol, Portret şi cultură, au torut si\ încerce o nouă tipologie a portretului, în perspectivă spaţială. 
A. se opreşte Ins" doar asupra cîtorva aspecte ale relaţiei portret literar - tip de civilizaţie, fără 
a trece la slst.ematlzărl. Specialist in folclor, A .. stucliazi! în Ultimul capitol portretul din lit eru , 
tura orală, complettnd monografia cu elemente noi, impuse de specificul acestui gen de literatură. 

St udlul Iui A. apare. ca o contribuţie deosebit de vu lorousă În domeniul teortetItt erare. 
un studiu ceref'uză spectaculnsul şi riscul t eorettzăritor ffiri! obiect şi se menţine în mimitele unei 
cercetări [] Lente şi etlciente, mai ales Într .. un domeniu în care confuzia t.ermtnologtcă constituie 
maladia princlpnlă. 

Tot în domeniul teoriei şi criticii literare, A. ]Jllblică In 1985 un studiu intitulat lIoman şi 
e!l/(,!Jrafie, indus în volumul Li/Jiu Rcbreann dupi: uu ocac, COOl'{jOl1H t de Mircea Zaciu. A. isi concepe 
studiul ca o repllcă la ceea ce S-au .llumit "erorile sacre". Bazîndu-se pc studiul ele- 
mentelor etnografice din romanul Ion, A. demonstrează eil dlscursu l ftnut de Liviu Rebreanu 
la Academie în 1940, Lauda ţăranului roman, nu era, cum s-a spus. o diatribă antlsămănătorlstă, 
ei viza doar n Iatură a sămănătorrsmulut : pitorescul. Rebreanu distinge între cultural şi etnic, 
pe de oparte i estetic pe de altă parte. Una dintre Iunc.tlile elementului etnogrnficeste şi aceea 
de a sugera ierarhia socială a satului. Mai mnltrsttuarea eroului mtr-uu anum.e raport cu ordlnea 
etnogratică a vietii contribuie la definirea lui ca personaj: Ion este, astfel, lin "destabilizator" 
:11 unei ordini pe cnrc Vlt.oria Llpau luptă să o păstreaze. Şi nu este înttmplător. observă eu mare 
finele A., că Ion reprezintă lumea agrtcultori lor, iar Vitorta Llpanpe cea il păstorilor. 

Ca scriitor, A. debutează cu romanul Cul puzan ii (1987). Romnnul se impune In primul r'illd 
ea perlnrmantă Hngvlst.ică, autorul folosind cu umor nil idiom ce pare a se apropia de Iimba 
de In începutul secolului al XIX-lea, nu atit eu intenţia de a realiza atmosfera epocii, ci mai 
ales de a obţine efeetceomico-parodiee. Pitarul Sutir Mogoşann ot Glavacioc, împreună cu 
"priceputul d.oftoroi" Grigoraş Zlătescu ot Zlata şi cu Tăuase Hormozek, om eu carte multă", 
ajutat! de Iioierul Triglava şi de Smaraurla Sarkan, o greeoaică de la Ruscluo, care era cumnată 
cn Vodă şi stătea pe lingă doamua :\Iărioara, punc la cale "urzeli" Împotriva lui Neculai M'lvl'o- 
ghellc, pe carc Ponrta 11 pusese domn în Ţara HOt11i\neaseă în 1786. "Urzeala" contr3 acestlli, 
doml1 crud, destri!biîlat, urit de popor s-a concretizat în Încerc31'ea ele a-l discredita la Poartă 
nu prin vorbe, ci cllmijloace mai rafinate: priuz:lnd pe cel care dueea peşcheşul, au înlocuit mone- 
zile de aur adevi!rat cu monezi "calp()" (ca/pllzan însemnînd, de altfel, falsiJicatol' de monezi). 
Dup:! numeroHscpcripcţii, dcmne de filmele de aventuri cu haidueI, SoliI' moare şi el într-o luptă 
deschisă Cli Savl1Cilmillar (pus de Vodă să-I descopere pe SoUr, ea prin el să dea de urma 
calpuzanilor), Îrnpllşcat pe la spate de Caraghiorghi turcitlll. Homanul acesta istorico-paro(lico- 
simbolie propunea mai multe niveluri de receptare, fiind comparat ele critica liLerari! cu Numele 
Trandafil'11/ui al lui l:mberto Eco, cu Principele lui Eugen Barbu, dar şi cu. 7'igan,fada lui 1. Budai- 
Deleanll, Cititorului ingenuu romanul îi oferă o suitr, de fiziologii (î.n capitoluhllLitulat .t1rătăi'iJ 
aleuHorpel'sonaje care apoiintriî îl1tr-o ac\.iune din care nu lipsesc eele l1uli j.tnpol'tante procedee 
alc l'Omanelorde aventuri: răpiri, crime, evadări, deghizi'iri ş.a.m.d. CititOl'ului avizat romanul 
îi Oferi'; delieiile unei performanţ,e lingvistice în reproducerea limbajului cle epocă, Iolosit ca factor 
eSeutial de insinuare pal'odidl.. In acelaşi timp, autorul se detaşează de materia sa, nu nUlIlai prin 
iroH.ie, ei şi prin adoptarea unui procedeu tll'hieunoseut în arta romannlul, anumeaeela al mac 
llllscrÎ.snluigiisit ... Confonn acestei convenţii 1'oarte vechi, rOmanul ar:fi tălmiîeirea ,inei cronici 
scris[[ iniţial în ]'om['llleşte, tradusă de autorul cronicii Î11 paleosarrnată (1), pentru a ilustra· (] 
gnunatici\ a limbii pl1!Cosarmate, gramatică ce însoţea textul "găsit". Cronica ar figi!sit-Q A. 
ÎntimpHiLor, înll'-LlIlsipet ascuns în fundul Ulmi dulap din casa lui, c1iutînd o monedă pierdută. 
Limba de la începutul secolului ai XIX-lea este o invenţie a autorului, o pastişă a celei din textele 
scrise, nrrnărindu·se atît ilustrarea "lJabelnlui" lingvistic de atunci, cît şibbţinerea de efecte 
comice. 

Dincolo de burlesc şi parodie, romanul arc şi. un sens simbolic, apare ca o ilustrare a unui 
dicton din EcI,'siasf, desillvocat În "intertextualitatea" româlleasci!: "ce este a mai fost, ce-a 
fost Va mai fi". SCl'is <le un bun meŞteşugar, romanul a.eesta de tip alexalldrin se Încadl'cazăln 
curentul prozei tcxtualiste, depăşindu-1 însă prin recnperarea unor VeChi· procedee Tomaneşti. 
A. este un scriitor de talent şi nn teoretician serios, cu o soliMt formaţie pluridisei- 
plillar!l, o figllră marc811tă acalegoriei de scriitori proveniţi dIn me<liull1cadcmic, 

Folclor din DÎţnbovija, Tipografia l:niversităţii din Bucureşti, în colaborare eu Octav 
PilUll; Lellwde p()plial'e l'Omaneşti (antologie), Editura "Albatros", Bucureşti, 198:1, cu o postfaţă 
despre Poetica le!Jendei ,. POtlrelnl literar, Editura "l!llivcrs", BlIcllreLi, 1085 : Roman şi etnografie. 
îll.VllL.LiViU Rebreanu dUPflllI! 11, ac, coordonator Mircea Zaciu, Editura "Dada", Clllj-Napoca, 
1985; Cctlpuzanii, roman, Edilura "Cartea Homflllească", Bucureşti, Hl87. 
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1.AI. Plru, FLH, XXXIV, 1985, 10 ;2. Liviu Papadimu, TEM, XIV, 1985, 4; 3. AI. Că- 
Iinescu, CEC, XX, 1985, 4; 4. Dumitru Radu-Popa, EL, XXXIII, 1 il85, 10; 5. Vladimtr 
BăIănică, TMS, XX, 1985, 8.; G. Hoxana Sorescu, LL, vnl 1, 198G, 120-122; 7, Eugen Simion, 
RL, XIX, 1986, 11 ; 8. Adrian Marlno, TR, XXX, a, 198.6, ; 9. Al. 'Ludorlcâ, CREL, 2, 1987, 
151-152.; 10. Al. Pil'u, STS, VIII, l()88, 5; 11. Marian Papahagi. TE, XXXll, 1988, 4; 12. 
Nicolae Manolescu, EL, XXI, 1\J88, 9 ; 13. Romul Munteanu, FLH, XXXVII, 1988,10; 14. 
Şerban Foarţă, 0, XXIX, 1988, 4; 15. Mihai Ungheunu, LCF. XXXI, 1988,2 ; 16. Al. Călinescu 
CEC, XXIII, 1988, 4; 17. Mircea Mihăics, 0, XXIX, 1988,2; 18. Mircea .Iorgulescu, VTEA, 
XVIII, 1988, :1; 19. Val. Condurache, CL. XCIV, 1988, la :20. Vladimir Bălăniel{, TlVlS, XXlll 
1988, 7. 

v tortca S. Consluuli nescu. 

BOER{[J, Ela (Margareta) (25.1I.1il23, Turda - 12.XI.1984, Cluj-Napoca) poetă şi 
traducătoare. Este fiica jJroJesorului Ioan Caranica şi a Savei (născută Capidan), ambii ul e 
orlgin e uroIll.âIlă. Studttle Iiceale (lP33-1941) şi untvcrsitare (1941-1945) l face la Cllljşi Sibiu. 
Intre 1 \HŞ şi 1.945. se configura În ttnăra poezie rom-incască Cercul literar ele. la Sibiu (Hadu Stari- 
ca,EtaBderiu, Ştefan Aug. Doinaş, Cornel Hegrnan, Ioanlchie Olteanu) . .în această ambianţă 
spirituală lel:)utează Eta Boerlu ca traducătoare din poeztaItnllanăcontemporană ("Revista 
Cercului literar", mai 1 \115). Este, in 19'6, llcenţlată ("maglla CUm laude") a Facultăţii de Litere 
şi Filozofie a Universităţii (fin Cluj, în specialitatea limba. şi Iitera tura iţaJiană. Pînă în 1957 tra- 
duce DecamerorllllluiBoccaccio, care este debutul ei editorial (de traducătoare). Mai întîi prote- 
soarăde liCll (1945.-.,1 \14 7), devine asistentă la Catedra de Limhaşi Literatura Italiană a Uni- 
versităţii din Cluj (194G __ 1951), apoi cercetătoare la Institutul de .Llngvistică al Academiei 
(1951 195a), bibllotccară la IllStitUţ[ de Arte Plastice (1953-J955) iar, din 1956, asistentă i 
apoi lectOl'cle limba italiană Ia-Conservatorul "G. Dima "dÎI!. Cluj-Napoca, După 1957 începe 
traducl'ea opereiDiDifw Comedie a lui. Dante care va dura pînă În19.B5. Trăieşte tn comunlunea 
spirituală a lui LlCiall Blagn la Cluj-Napoca, a cărui experientă de tl'l\ducător îi .va fi utilă în 
activitatea saIiterară. Debutează. ca poetă În "Trihunfi" (aprilie 1 ';l(3), colaborînd apojşi la 
"Seaua", ,Niaţfi rOIlllinească", "Ro[.nal1ia literară",,,Secolu120",. "Vatl'[l", "Familia", "Tl'fil1silva- 
nia", "Oriz()l1t". Este distinsă de trei ori cu premii' file Univnii ScriitorU<1T.:in 1965,pellt!,u tradu- 
cereaDlvinei Comedii; in 1971 pntnl CamonierulluiPetrarca; în 1980,pentn1Antologia poeziei 
italiene. InItaliai se decernează Medalia de aur a oraşului Florenţa şi a Uniunii Florentine 
(1970, pent,'l,l tradueerea lui D:mte), l'remiulCittil di .Mollseliec şi Medalia de aUI' a Fundaţiei 
Giorgio Cîni, PTţ)cumşişetăţeniade onoarc a oraşuM NlouseIice (1971), Premiul ee]ei de a treia 
Illtîlţliri Intre Popoarele Mediteraneene (Ma,-:ara del Vallo, Sicilia, 1(84). Este distiJ'să cu gradul 
de Cayaliere Ufficiale de!':Ordine al Merito deHa Repuhhlica Italiana, conferit. pentru intreaga 
sa activitate de italieni stă. 

13. .este o traducătoare deosebit de înzestrată. Reuşita şi prestigiul dohîndit de primatradu- 
cere in româneşte a lui Dante (traducerea lui Coşbuc) impunea celei d.e a doua încercări rigori 
sporite; In versiunea. sa, din densitatea imaginilor, comparaţii!or, metaforelor poetului transpare 
acea superbă şi profundă respiraţie care n impresionează şi :inflllenţează pe traducător, incitindl1-] 
să reCurgă la prOPriile resurSe ale fanteziei pentru a recrea imaginile, metaforele, şi comparaţiile 
din textul original. în acest sens, se admiră la B. gustul, arta dea uni armonios limba rOmf\nă 
de astăzi arhaiSmelor şi construcţiilor arhaice spre a sugera lim:Qajul Divinci Comedii, sobru şi 
rafinat, adeseori colorat sau chiar. grotesc, însă fără stridenţc. Un element în redarea culorii limha- 
jnlui.e .regionalismul. De aceea, B, fOloseşte,mai. ales în Infe1'lll1l, unde atmosfera o îngăduie, 
vorbirea populară şi expresiile ei tipice (lotru, boiu, 1 ămpaş, hibă, U cigă-l toaca) ; alteori - term c- 
niai,ritualului liturgie ortodox (tropar, psaltichie). Neologismele, în schimb, conclll'ă în pasajele 
conţinînd o argumentare doctrinară sau ştiinţifieă. In acest fel, prin corI'ispondema d'aw.orosi 
.sepsi serealizează acea formă a lecturii, a plenitudinii ei,. care estetl'ae!pcerca. Iar înlănţuirea stl'()- 
felor prin intermdiul rimelor (ieI'za I'ima), ca şi tel'ţinele înseşi, ordonate prin această succc- 
siune .. fl. rim.ei, - constituie procedee absolut necesare, respectuLformei fiind un clement .esenţial. 
Endecasi1abul(mă,suraoriginalului dantese) alternează cu versutde zece silabe, ceea ce pel'IIlite, 
aIături .. de rime feminine (disilabicc), rime mascLlline (mollosilahice) care marchează, printr-o 
concentrare a .energici 1iriee,ţlementeleexpresive ale rimeL Pot fi citate numeroase exemple 
dee.chivalellte poetice şi, in acelaşi timp, de impecabilă tehnică a versificaţiei. Eleganţa vel'- 
SÎlui-ii; pacitatea poetei de a transpilllc In limba română versurile danteşti, cu o conciziune 
de inscripţie, fac din ea o reuşită plină de strălucire In sensul reelaborării poetice a unei capo- 
dopere. 

In 1970, B. publică traducerea cnţonienlluUuiPetrU):ca. Poezia acestuia - după ce 
fertilizează începuturile poeziei noastre lirice (C. Couachi şi, mai ales, G. Asachi) - îşi lărgeşte 
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audienţa prin traducerile poetutui ardelcan Ioan Bocanlci (douăzeci ,;i şlise dţ sonete), Ia finele 
secolului trecut, apoi prin N. Iorga, ]\1. Dragomlrescu şi, ÎI11\15\l, printr-o maiumplă traducere 
datorată lui Lascăr ;;ebastian. (antolcgie : optzcei.clC sonete). Substanţa. lil'icl face. unitutca 
Cunţouierului, care este unauc tonalitate a poeziei (elegiei). Structura ei mctatortcă e mult Il) ai 
aproape d c n oi , şi pe aceasta a,e'intat 8-0 redea B. : cu toată abulldellţ.adEdnlagint {le comparau! 
şi metafore care tauuaşrer-eIn hnagjnnţja, pOţtului iutr-uu flux ... continUlt.şi slJont!:p:L Inprhna 
selectie (din Rime), B. oferll o wtă dOll11Z('c.i şi nouă de sonete totalul detJei sute optsprezece 
cîtenu!l1'in'i Canţonicrul , precum şi treizesi. şi opt de ... alte .collllJUlleri poetice' cantouc, sextlnc, 
balade şi l1l:lell'igale, din totalul de plltruzeei·şi.optenre ;ntrqesc, alături de sonete, de 
trei sute ,şaizeci de pneztl d estluatc (le autor !eeluriIznnicJ"iI1C,nn,an întreg. în Dcrsstă 
sclecţ!c aurost , şi două di:n:.,ccle"şasc Trinmţuri care.aler .. tuiesc nricul ,poern cu a<.;e]a1,i 
ît.it.lu şi anume Triumful Morţii (două capitole) şj TrÎum[HITimplllui (capitol unie) pentru a 
intregi şi prin această operă, Inrudită Ccriţontcruiui prin sllbsta.llN şi sUl, profilul artistic al poem .. 
lui. Astfel, cititorului nostru 1. se lnlesneşt,· pătrunderea rlulce-nmară a Canţontcrutut, 
fiirr; a-i lua insă posibilitatea de a. cunoaşte în care lacrimile nu 
Izvorăsc din dragoste. pentru Laura, ei elin insjngemu 
Italiei dezmembratc. Traducerea. Iorma originalulut, 
T'ruzcdia joae.'lîn opera poetic.ii a 
echilibrul umanist a pactului. OI', en.dc:casUlaI1111 
în limba rOlll:lnă., mai o.les dato]'ităpoezleJ 
nu numai pentru că exlsti'i. o inrudire vviclpnti, 
stilistice ale.italicnei potgăsl echivalenţe in limba "')"'OL1<> .. 
traciucerea integrală a Canlon ierului, adevăl':l U'i cnJm c. In 
specii ce rednm ă .. o .tehnică desăvlrşită (lin 
de silabe al versul)]l -- fac ,ă apar, în ,,;'eh, n", 
malcabilitaiea şi expresiviţatea sa. 

Cel de al treilea pisc al p()tziei itallellc remjssenlistede;venit, accesibi1citj{(JrLllul l'omfin 
îl reprezintă Rimele l1Ji lVHchelangclo. prumul "pre \1 a fost deshis de doi t1:a(lucăto]'i de wloare 
sensibil cgală' h D. Zclctin şi B .• Vl'siunea B .. miine, 1(175) se distingo prin cTiterii 
mai severe de croI1ologie .ş1. selecţie, ceea ce a cOljdus,in fino.l,]a un plllS.cic claritate  întregului. 
SelecţiaB, tillde.să ilustreZe poezia lUi lV1jclHJmlwl?în tensiunea aspiraţ.iei nqetului spre frumos 
şi achiulIlui.de a-l exprima şi.de a se rosti, prîneI, pe sine însuşi. B. se dcs]'i(), desigur, pe sIne 
atunci dud citează un fragrl1entdil sCl'isoal'e.aadres>ltă deLeJpardi(la5mttl·tic, 1824) prietenului 
său Giuseppc jVlelehiorri. Optînd pentru Ifu coc) llClllru, - prin. eVlţarea arhaizării, ca şi a unei 
excesive ncologizări ,tradncătoarea d.ă g!ns :uărturiei patetire care, pe alocuri, atinge un 

itsPi:e;ă(tuuu1h1.si'laniS:1[]?llii6{i;W1{;nt:!;.·;ld11:t";dfiiafei:î::.[;lC.cO:; 
a lucrat B. Capodopera lni LeopardiL'infinito cOJlslituie o grilitoa1'r proM'P()9111U1 italian e 
transpn.sîntr-,un text dulce rnurm,urător, evanescent,irnpregnat de r.enn!ia.ta expcrien ţă 'il N i- 
micului. Parcurgîncl.ţradUcel'ea B. '. adeseori se uită. c{t.e vqrba de oreelaborare, echivalenţele 
părînd a fi (Tescut direct .din solul persona)it,lţii crcatoare .. Halouri](;etnot!ye sint. dozate cu u 
severă măsură, fraza sr alcătuieştecunatnraleţl; şi C,u cJeganţ(i(dil'ijată Mt1l1!nţeles clar muzical), 
O. prospeţime discretă ,se InaIţă din Lextul produs, .fără in d oialii. , cu migală. 

Intenţiei deaCllIJrindespaţiill1 între piscurile l)oetice şi ele a face inteligibilă astfel istoria 
vcrsllluiausonieîicorespuncle Antologia poeziciitaliene,c;aJ.·c pnrcurgeşapte seco]e<ţe poezie, .de 
la Sau Francesco el 'Assisipînă la Giosul;j Cal*lcci. Selecţia încearcă să .eviteexclusivismul estetic, 
oricît deispititor al' îicrite.riul pentru. sellsibilitaţpa. mqdm:llă. Inţvitubikprd'rinţe S"Rll ivit 
în eaz.nlmarilQr poeţi, "dintr.e carc .cel p\lţ.in trei, Dqnte, Petral'ca şi Mţch()Iangelo,. au devenit 
ni mei prin sacrul drept ele posesÎlllle spir.tlllală. de cnre te· jnVl'dl.liceşte tn:l\!adea tălmrtci pe 
limba ta.". PoeLn a li:nnăriL ;prLologare,1 acelor poeziicare ilustrează, ÎvmQdul eel moi .pregnant, 
pe ele o parte esenţ;lqpenli, substanţa ei intimii, iar pe cie alţagllstul,pref"l'inţelţ,topul precum·· 
păllitor al epocii respective. Ea a urmărit, de asemenea, .să ilustr<!ze prefaccriJe (tllumitol' forme 
metrice,Culll sînt sonetul sau ostava, C,1:utjl1c! sil.arate perfecţiunea f(Jl1ualii lac.{tl'(; ajunge sonelul 
de la ,aparitia lui inse(:olul al XV III-lea şi p'tnă la Giqvann I}eI1H, Casa) salI octava) dela deUlersnl 
grav-eroic al poemelor cavalereşti pill<l. la muzIcala ritmic1tae, Îmbinată de. senzualism, a unui 
Giambattista Marino, din epoca barocă. 

în sfîrşit, Trilwcria (nlJllle'1c vechi al Siciliei) este o.antologieapoeţ.ilor 
lului nostru ..... În Jltunăr . printrec3.l'e 
pentru literatură, conferit 1a10 şi Hol,mdoCerLa 
eului romgll.es,c flpropIat "pl'ill.lnatrice;l 
versal al ulllanismu!ui:', ea "vrea să. tie .Ull. act 

I 
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o llmbă atit de aproape de slciliana noastră". Traducerea relativlz ează astfel principiul estetic' 
călăuzttor, subsumat unor preocupări umaniste mai largi. 

B. face să apară, în 1957, două volume dintr-o nouă traducere integrală II Decamcronului 
lui Boccaccio, care II cunoscut apoi malmulte ediţii: În 1963, În 196() şi In 1978. Succesul se 
explică, desigur, prin accesul la literatură al unui public mai larg, În anii uoştrt, ca şi prin cali- 
tatea Lăhn ăcirti, poeta clujeană punîndu-şi In valoare şi arta proprie, dar şi resursele lexiculul 
din ce în ce mal colorat şi mai mlădios. 

Traducerea de către B. a romanului Musiro-âon Gesualdo de Glcvannl Verga vine să 
intregească pentru cititorul român figura scriitorului italian. 

După Mastro-doti Gcsualdo, B. traduce, într-o versiune spirituală, CurlWllUllui Ba lcesnr 
Castigllone (1478-152\1), UIl tratat.în formă dialogată cure schiţează profilul curt eanulut de- 
săvîrşit şi totodată pe acela al unei desăvîrşite doamne de curte. A mai tradus din A. Moravla , 
C. Pavese, E. Vittorinl. în genul dramatic, antologia Comedia Ren aşterii italiene se deschide cu 
Calaudrta currlinalulu i Bernado Dovizl Da Bibbienar. om de litere cultivat 5i rntcltgent. apreciat 
mai ales ca om de duh. Şi în alte piese (Huhurezul, de Glovannl Maria Cecchi : Zdren/ăroşii ele 
Annibal Cani ; Astroloqul, de Glaruhattlstu dclla Porta) se recunoaşte, ca sursă de inspiraţie a 
comerliei, viaţa cotidiană. In acest fel, publicului romanesc i se oferă ('in afara 11;lâtl'ăgllnei lui 
Machiavelli) un teatru comic. plin de sevă realistă, de esenţă populară, vlăstar viguros al Renaş- 
terliItalleue, intr-o traducere care .găseşter de cele mai multe ori, echivalenţele necesare. 

Din cauza qperci (vaste şi strălucitoare) de traducătoare, o parte a criticii crede a putea 
afirma că lirica de inspiraţie proprie a poetei este "una de reminiscenţe culturale" <1f». Nu e 
certă ordinea în care s-au manifestat preoupări1e ei literare. Se poate presupune că B., deşi 
debutează cu întîrziere, a scris poezii de multă vreme. Oricum, un poet poate să se actualtzeze 
fără a datota nimic traducătcrului şi nici chiar celor pe care ii traduce. Strunit multă vrern e Ia 
şcoala traducerii, llrlsmul propriu al poetei apare de la debut In lumina perfecţiunii formale, 
Primordială este şi observatia că de la primul volum pînă Ia ineditele finale -- aşa cum se In· 
tîmplă eu toţi poeţii adevăraţi care debutează tîrzin-- lirica sa parcurge o evoluţie lăuntrică 
minimă. Este, de. Ia început, o lirică de maturitate. De la versurile primului volum, Ce vînd! 
crîng, se configurează un univers poetic omogen In proprla-i varietate interioară, etattndu-şi 
pulsaţia particulară. Modernitatca liricii sale vine mai întîi din acest ton al eonfesiuIli (fără nici 
o descriere exterioară), Cllre trece, .1nsp, prin metaforizal'c (prin reprezentări ale lumii din afară) 
In acest sens se poate vorbi de "mitologia lirismului" <12> . Dacă oricînd în poezia lirică se' 
exprimă universalul, categoriile 1irieii moderne nuîl1t lnsfl mai pu ţin distincte; şi poeta se 
fixează explicit în perimetrul acestei sensibilităţi. In ţesătura metaforelor operînd regresiunea 
spre ol'igini se. illlpliCă lirismul poetei, făcut din nelinişti şi spaime, cu varii nuanţe, suavc sau 
sumbre .. Poezia liminară Ooreme cn margini circumscrie acel hotar de bură al lucrurilor, .o mar- 
gine-Il sine" a timpului, ".cu lacrimi trecută", întredeschisărememorării. E pusă aici tema ge- 
nezei, ÎilgînatăajJqiîll.invoaţJeătl'e noapte din poemul AdÎnco, prinde-mă de mlnă. Vcrsurile 
sînt scrise Cll o concreteţe senzorială şi cu o muzicalitate a versului .care dau un colorit şi un 
timbru unice .acestei lirici, ca1itţi explicabile, in parte, prin opţiunea .,pentru neliniştea crea- 
toare".<t7> .. HjSellllneIexcesive "cerebralizări" este, în acest tip de poem, ocolit. cu o bună 
intuiţie; totul e illterioizat, absorbit ÎIl freamătul lăuntric al fiintei; (!in amintire, poeta evocă 
bucuriile vieţii (inimile date vamă iubirii), pulsînd "in cumpăna de ordine" Intre împliniri şi 
izvoarele încă vii. ale afeCtivităţii·. (2\11inÎmÎ fiori). Deşi toate aceste poeme dau impresia unei 
dezol'dillitemil.tiee,se reCunoaşte, totuşi, În ele constituirea lentă a unui univers poetic, ordonarea 
antin.omic:'i a.ll1etafol'clor realizîndu-se în jurul nuCleelor lirice ale geuezei şi mişcării cosmiee 
sempiterne, luminii \ii beznei, erosului şilllorţii. In aceeaşi direcţie trimite preferinţa pentru 
materiile fluide sau trallslneide:spumele marine (Inălţlndu.se spre cer), meduzele (cu forma 
stelară), valvele de· sidefales(;oicilor. Peste tărîmul de umbre al· .. vinătnlui cring" plutesc enig- 
matice păsăl'i,liliec.ii orbi de unde unscntiment tragic; perC(lput şi ţ,ipătul de alamă (lin acor- 
durile implicabile ale alollalismuilli. Aeest lirism făcut din nelinişti şi spaime se converteşte 
estetic in conştiinţa "dul'abilcicandori". 

Volumul Ul'!1HUOr; Dezol'dinede tlmbtc, reia motivele semnalate, innoirea făcîndu-se sim- 
ţită maFales în adîneil'ea procesului metaforic. Astfel, în Vizuina. reprezentările .. nu sint atit 
componente ale unei naturi exterioare, cît materii ale naturii propri.i, psihic-corpol'ale, a eelo!' 
doi all1auţi, reduşi la un joc al fluidelor constitutive" <O>. Poemul proiectează teluricul pe 
plan universal, spectacolul. sugcrînd, În metaforele veŞnicei reveniri, Uimirea în faţa misterului 
cosmic (element primo]'dial in lirica lui Blaga). Tocmai acest fel de "uimiTe" cpnstituie aie1.:'Ide- 
văl'ata substanţă lirică a poemului, mirific in articulaţiile balansului Intre teluric şI astral. Şi 
tocmai în acea stil percepţie a substl'atului existenţial ea act met,lfol'ic rezidă tema de bază il 
poeziei sale. Desigur, tema nu există in afâl'a figllraţioiverhale care o susţine şi care la B. e de 



211 

o marcconercteţc şi densitate; nuvexistăf'ărăucele aeordl1rigl':,\ve atcscnttrnentului devenit 
dud uimire, eînd.melancolle; eînd'apl'opiere senzuală dcIucrurt, cind lacrimă şi •. strtgăt ", acut 
dnd pasiune şi amintire;Conon3ntic candorii (Iucldit.ăt.il) eate sşntimcntulangoasei din O curea 
de prisos sal din rcstogclueatragtcă • a luminii şi a nopţii înOl1ÎTstăcllverigL. T?md vattcmar 
şi pllrjttea Blmetullli eroLicsushn viziunea poetică. B. opoetă.a freneziei senzuale, a unui 
clocot profund, magmattc. a clăruirilor totale'.' <!li>':. Frurn oase elegll sînt Scoia, Pîn ă ta sfngc, 
:;li 101 mai strimt e locul, nuanţind parcursul acestui lirism carezvtcueşte impetuos din nou în 
f'reamăt.nl n elinlşt.ll. 

l'rinvolmflul Risipă «e iubi.re,B.lşÎ tntrcgeşte profilulcOllturat. in primele două '. cărţ]. 
l11trcagasubstallţă a JlrIsmulul poetei. provine din intensa confruntare a sufletului neliniştit 
eu timpul. Într-un prim timp prinde aripi. mi lirism ontologic., de Interogărlortentat e eu predi- 
lecţie de mot.ivelc genezei si rolirii cosnice (procese la care participă int.lm eul poetei). în Ristp ă 
de iubire trumfă poezia plcnltudlntt .vital'e. J?illU!liverSlll tenebrelor se desprinde erosul în teme- 
rare iml]!iini ale fecundităţii. tMerciisă bucur): Acestui elan vital ii este sortită speranţa dăinui- 
ril : şi pUl'itiHii lui -- convertire:t iuirii ln.l\lntiIlă(f?u.tiu) Tonul grav-'refjexiv estepăstrat 
În .Metamorfoza sa« Un/ac ca .iposiaze •. Ptnăce .. Letliunefîenergii. vitale lltingc-.- · .. deşitrecItă 
prin filtrul amintirii incandescenţalit poemul final,clal'reper a lHrioil sale intelectuale. Şi 
în Miere de tntutieric poemele sint străbătute de sentimentul Llmpului , care constituie substanţa 
JirIci! sale. Pr: vind titlurile volumelor pe care le-a publicat, se recunoaşte parcursul liric, cuprins 
Într-un singur mare anotimp, "toamna" fiinţei, lenta Înaintare ln zona umbrei. Intii n11 moment 
al prcludiului , UIl "vînăt crîng", treptata mtunecare a culorilor: pe urmă o "dezordine de umbre", 
imagine simbolică a ne liniştii existenţiale. Larnen toulu i iniţial li ia locul o "înseninare" a sufle- 
tului, antinomică "întunericului" în care se scufundă fiinţa. COllştiinţ.a de sine luminează din 
interior. Pe prim plan trece, de aceea, terna creaţiei lirice, a puterii de a dăinui a cuvîntului. 

Illcditele antologiei postume La capâlul meu de i'nscrarc fac corp Comun cu poezia mai 
veche, .. nobila, mîndra, stoica, fastuoasa poezie H E. 13." < 10>. Ele se disting, totuşi, prin 
starea lor de tensiulle vestitoare a sfîqitului. lnrudirii poeziei cu pictura i se dotoresc cîteva 
frumoase autoportrete lirice. Poeta s-ar rîvni "măiastra a toate absentă" dintr-o celebră pînză 
a lui E. Manet ; este o definiţie a liricii proprii nu numai prin exuberanţa plastică, ci şi prin 
sensul unei comunicări inteleetuaie. Peisajul devine expresionist în Reminiscenta, capodoperă 
In aeeastă serie; în prim plan: o algă. "intinsă ! alcne printre solzi de peşte! şi Într-acestea crabi 
de lllare ! mă sf1şiau zîmbind în cleşte". Strălucirea peisajului marin faee ca moartea în acest 
caclru decorativ ol] fie ".iubilantă ca o încoronare" <11>. Autoportret cu colivie "descrie" 
'intr-o plastică expresioniSt:1 -- un destin tragic: "un cap cu ochi de sticlă, ! sau poate scoşi, 
şi nu zadarnic, / câ să se-avlnte din gitlej un cintec". O sugestie în acelaşi se,ns - în poemul 
stil "fauve" Doamna cu câţelul, o alegorie a sLrălucirii plasLice in poezie. Elq€;iile din grupul 
postumelol" sînt pătrunse de tristeţe blîndă, erepusculară. Dacă in Toamnă tîrzie "nimic n-a mai 
rămas si timpul trece", pe măsură ce presimţirea morţii prinde contur, eulliIilc deseoperi.l resurse 
nu numai ale resemnării, ci chiar ale liniştii lăuntrice, intens accentuate îu 21,1u./tip/â-n moartea 
biTle.lncl1iplli/â, unde metamorfozările o"ln lebiî.dă, în zlmbet, în mătase, I î,n iederă, în lacrimă. 
în sunet" p,lstrează identitatea eului poetic. Elegla În stare pură se desfnce'În frumoHsele imagini 
ale peregrinării cului ("cuibul berzelor, uriaşii I pernă de bezrUi"). Divinitatea Lutelară, f-Ieenle 
veghează suspinul veşnicei reÎlltoareeri Într-uu tL,lJmr{,Lor poem nI jocul,.1i de alternanţă intre 
tenebre şi luminii. Viziunea sfîrşitului devine un urcuş spre ll11nilla sidera!l' il genezei, spre o 
nouă Intruchipare: "Să fiu lumină, abur, fum, I să uil că m-am ale:; din ;(:nlln" (MetamO!r02ăJ 
Accentele tensiunii tragice se simt În tonul patetic sau în ironia amară. Inevitabil (prin ehiar 
natura lirieli intclr,ctuale) se pune aici problema relaţiei intre faet(,rul gennin al inspiraţiei şi 
latura "eonceptuaIă" a poeziei. Clar este că la B. cultura clasicistă e aneilară sufletului modern, 
indicat de lexiclii neologistic şi de fondul neli.niştit, dilematic. Imagisticll şi liniile sinuoase ale 
desenului dan acestei Uriel un relief de efigie. 

-- Ce ui'năI crlnq, Cluj-Napoca, "Dacia", 1971 : Dezordine de umbre, Cluj-Napoca, "Dacia", 
1973; Risipâ de iabire, Bucureşti, "Albatros", 197H ; }\1iere de Întuneric, Cluj-Napoca, "Dacia", 
1980 ; La capiîlul mea de inserare, pref. Ştefan Aug. Doinaş, Cluj-Napoca, "Dacia ", 1985. Tra- 
duceri : în versuri: Dante Alighicl'i, Diliina Comedie, note şi comentarii de Alexandru Dnţu şi 
Titus Pîrvulescu, Bucureşti, Editura Pllltru Literatură Universală, 19(j5 ; Francesco Petrarca, 
Rimc (A ntologare, note şi tabel c!"oIlologic), Cuvinl Inainte ele Alexandru Balaci, Bucureşti, 
"Univers", 1970; Cantonleru/lui IHcsscr France5co Pelrw'ca (uote şi tnbel cronologic), Cluj-Napoca, 
"Dacia", H)74; Michelallgel(), Rime (text italo-foIlUlll), selecţie, cuvînt Înainte şi note), Cluj- 
Napoca, "Dada ", 1975; Giacol11o LeopardI, Cfniuri (text italo-romnn). Cuvînt înainte, cronolo- 
gie, note şi comentarii, Cluj-NapocH ... Dacia", 1\)81; Antologia poeziei italiene (Cuvînt despre 
antologie), Bucureşti, .,.AJbatros", 1980; 1'rinaaia Poeţi sici/ien i contemporani, Cuvînt Înainte 



de Rolandu.Certa, T'imişoara, "Fac.la", .1984 ;ln proză' Boccacclo, Dec9I!1cIOliUl,pl'cJaţă şi tabel 
eronologic qc,A,l!)xandrll Balaci, Bucureşti,ESPLA,lP57; G. Verga, Mostio-âon Gmwlâo, 
prefaţă de Nina Facon, Bucureşti, Editura pentruLiteruturăUntversată, 1\lM ;.EHldesal' Casti- 
glione,Cul'ieqml!. Bucureşti.iEdit.urupeutru Literatură.Universală, 19.67 ; G, Pnvese , TOlJaJ OiI! 1, 
Buc\lreştiiESPLA,l)GO ;A.I{)l'llyill, Isuiiţerenţii, Bucureştt.iEdrtura pent: u Lltcratuiă Uni- 
versalii,lOG5 ; Elia Yittorini, .Ericaşi fraţii săi, cu o notă de tnclieiere.n autorului, .13n('UY('ti, 
"Univers",H)70; Comedia Retuiştenii.Ltalicne, Bucurcştl, .Llnivers" 1979. 
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