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din Republica Socialistă România

ri anul in care intrăm vom sărbători centenarul independenței — eveniment iile* 
ric de însemnătate hotâritoare pentru progresul economico-social al țării, pentru afir- 
marea liberă și independentă a națiunii noastre — va avea loc primul festival el muncii 
și creației poporului nostru, „Cintarea Româniși", se vor desfășura lucrările Congre
sului cooperativelor agricole de producție, Congresului consiliilor oamenilor muncii șl 
ale Conferinței Naționale a partidului. Să intimpinăm aceste evenimente și reuniuni 
cu noi succese In toate domeniile de activitate, in realizarea hotâririlor Congresului 
al Xl-lea*.

țara a pășit Intr-un nou tn al 
existenței sale. Trecerea de la un 
;in ia altul a avut Ioc, cum era 
firesc, într-o solemnitate bârbă- 
tească. O solemnitate a împlini

rilor, a muncii conștiente de sine. Colec
tive din industrie, agricultură, din sec
toarele de cercetare au raportat cu satis
facție îndeplinirea obiectivelor primului an 
al actualului cincinal, cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. Aceste rezultate, adu
nate in cununa de hărnicie a țârii, smt 
semnul concret al asumării depline a 
proiectelor cutezăt<>are de prosperitate și 
progres ale națiunii române, ale adeziunii 
plenare a întregului popor față de politica 
partidului, față de programul istoric adop
tat la cel de-al XI-Iea Congres.

La întllnirea dintre ani, întreg poporul 
a ascultat cu bucurie și mîndrie' demnă 
Mesajul de Anul Nou adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu bucuria de a afla, 
rostite de cel mai iubit fiu al țării, cuvinte 
prin care se realiza sinteza unui an de 
muncă ți înfăptuiri, cuvinte care cuprin
deau în adînca lor sobrietate dimensiunile 
economice, sociale $i spirituale ale unui an 
din biografia patriei, dimensiunile unei 
ființe libere, dăruită creației materiale și 
■pirituale, idealurilor aocialidte, dimensiu
nile poporului român. Dezvoltarea intr-un 
ritm înalt a producției industriale, creș
terea ei cu 11,5% față de anul 1975. reali
zarea celei mai mari recolte de cereale din . 
istoria țârii, fnfăptuirile importante din 
construcții, transporturi, alte ramuri ale 
economiei, dezvoltarea științei, invățămin- 
tului și culturii. înfăptuirea prevederilor 
programului partidului de ridicare a nive
lului de trai — iată argumentele entuzias
mului creator al oamenilor muncii, 
realismului hotâririlor partidului.

De pe platforma acestor Împliniri, juca 
din prima zi a anului, întreaga țară a por
nit ca prin muncă să confere anului 1“7 
dimensiuni pe măsura aspirațiilor tuturor. 
Ca întotdeauna, secretarul general al 
partidului a propus poporului prin vizita 
de lucru Întreprinsă la începutul noului an 
In municipiul Craiova, un înalt exemplu 
de muncă, un îndemn comunist la valori
ficarea întregului potențial de energie și 
ereație. In această vizită au fost anali
zate, cu minuțiozitate și exigență. La fața 
locului, probleme de fond privind reali
zarea planului de investiții, ridicarea nive
lului tehnic ți calitativ al producției, creș
terea eficienței economice. Desfășurată In 
unități industriale cu profil distinct, vizita 
constituie — prin orientările țl indicațiile

ale

încă
1977

prilejuite — o veritabilă „prelegere eco
nomică" pentru colectivele de muncă din 
Întreaga țara, un Îndemn la a acționa cu 
maxima răspundere și spirit de abnega
ție, pentru ca cel de-al doilea an al cin
cinalului să aducă noi realizări României 
contemporane, să ateste prin puterea fap
telor justețea și realismul opțiunilor fun
damentale ale partidului și poporului 
nostru.

Va fi anul 1977 anul unor memorabile 
evenimente istorice, puiiuce, culturale, 
toate laolalta mărturisind prețuirea pe 
care țara întreagă o acordă momentelor 
do seamă ale Istoriei sale — sărbătorirea 
centenarului independenței, a 70 de ani de 
la răscoalele țărănești de la 1907, a trei 
decenii de la proclamarea Republicii —, 
inepuizabila capacitate de creație artistică, 
spirituală, — așa cum o .atestă și o va 
a leita primul Festival național al muncii 
$i creației, „Cintarea României- —, capa
citatea de a aborda științific probleme 
majore ale construcției social-politicc și de 
a propun*; soluții și orientări de înaltă 
eficiență — in cadrul lucrărilor Congre
sului cooperativelor agricole de producție, 
Congresului Consiliilor oamenilor muncii 
și ale Conferinței Naționale d Partidului.

Toate aceete evenimente îți vor afla In 
mod specific rezonanța șl In activitatea 
oamenilor de artă și cultură. Festivalul 
,, Cin tarea României" este, prin amploarea 
și țelurile sale, an nou și minunat prilej 
de afirmare a nobilei meniri a creatoru
lui. Faptelor de muncă și viață exemplare 
ale poporului, omul de artă se simte firesc 
îndemnat să le afle echivalențe emoțio
nante în pagina de poezie &au proză, Î*1 
armoniile culorilor sau sunetelor. Cuvân
tul scria se cuvine a demonstra tot mai 
puternic prezența angajată a creatorului 
in marele efort de construcție multilate
rală, de creație al țării întregi.

Iată de ce, cînd președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușeacu, a evocat în 
tradiționala urare de An nou măreția $i 
strălucirea patriei, Partidul Comunist 
Român, forța politică conducătoare a 
societății noastre, unitatea și solidaritatea 
In numele idealurilor păcii, colaborării Li
tre popoare, ale socialismului, am trăit cu 
toții sentimente pe care Ie pot genera 
numai idealurile fundamentale, numai 
voința unanimă de a fl la Înălțimea 
misiunii istorica a prezentului, a generoa
selor perspective ale viitorului comunist al 
țării.

O, maica noastrâ) țara noastră 
Pămintule de alinare 
Maică a tuturor ciți sintem 
Din veșnicie, vii sau morți 
Ne naști din carnea ta pe

Și ne arunci in soare 
$i pinâ la mormînt ne mingii 
Ne ții pe brațe și ne porți 
Pâmintul tâu de nemurire 
Pâmintul tău an în lumină 
Pamintul care ne susține 
Pâmintul care ne-a născut 
Pâmintul care nădușește rouă 
Și aur și rășină
Pâmintul care se așează pe

Ca un scut
Tu n-ai fost roaba prin trădare 
Prin lăcomie sau prin spadă 
Nu-i doar țarină și uitare 
în cimitire ce s-au șters 
Singe și flori întoarce plugul 
Ce taie brazda prin zăpadă 
Inimi și oase din pâmintul 
Care ne ține-n univers.
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-■ Duinâiicasiâ"

— Prin ce se va caracteriza 
anul editorial 1977 pentru edi-/ 
tura „Cartea Românească" 7

— Atlt cit se poate judeca și aprecia 
in acest moment, de început de an nou 
literar, sectorul care se impune prin 
omogenitate și nivel ridicat este cri
tica și eseul. Avem un număr de debu
turi foarte valoroase la poezie șl proză. 
Credem, de asemenea, că vom da un 
număr de 3-4 cărți importante din do
meniul literaturii de inspirație istorică. 
Cea mai apropiată ca apariție, ca să 
dau un exemplu elocvent, este cartea 
lui Viorel Știrbu Marele sigiliu. Este o 
cronică a anilor 1840—1848, cu Băicescu 
In centrul ei. E o viziune cu totul nouă, 
originală In care o documentație foarte

Continuare In pag. a 5-a

kie privește un dagherotlp 
«lin lH5z :eprezenundu-l pe 
Nicolae Băicescu în uitim.il 
său an de \ lață, nu poate 
să nu râmlnă uimit de în

fățișarea sa. Fără barba ce l-a făcut 
familiar atitor generații, cu pârtii ră
rit, cu fața răvășită, numai ochii ard 
cu o Intensitate neobișnuită. Nu mal 
rămăsese dlix ei decît flacăra... Șl cum 
și noi știm că boala sa era fără leac, 
tot așa știa șl el ți prietenii săi, pu
țini. co-i drept. La acea vreme. 185'2 a- 
nunța evenimentele anului următor 
și multe lucruri se schimbaseră tn 
cel patru uni dc clnd tot ce avea mai 
bun inteligența șl spiritul românesc 
luase calea exilului. Fără a-1 uita pe 
prietenul lor, Nicu, oamenii care îm
părțiseră cu ei bucuria victorie-, și 
tristețea înirîngerii. îșl căutau locul ți 
rostui potrivit eu vremlie ce se a- 
nunțau. Singurătatea și restriștea — 
«Lranle fraternitate — o împărțea cu 
Băicescu legendarul Avram lancu, 
care întrista munții cu semnele dra
maticei sale oboseli. M-am gindlt de 
multe ori dacă acel an amar, 1652, nu 
era, pentru cel doi bărbați, consecin
ța tensiunii nervoase a lucrării lor 
pentru Patrie. Și eu zic că da. De alt
fel nu erau singurii. Ion Cfimpineanu, 
după evenimentele dîn toamna lui 
1848 căzuse și el intr-o stare de sfîșle-

Viorel Știrbu
Continuare tn pag. a d-a
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cdiiuru „jiahiv

— Anal 1977 va fi pentra 
literatura noastră contempo
rană mai alei anul i 
manifestări culturale 
tarea României**. C-arr 
cărțile eu care editura „Ju
nimea" va îatimpina 
amplu eveniment ?

aria țel 
„Cin- 

»int

acest

— Anticiplnd cele ateva acorduri 
editoriale ieșene in „Cintarea Româ
niei" aș atrage mai intii atenția asu
pra unei cărți cu totul și cu 
aparte. Ea se 
Cronicii de la Arbore 
pre dăinuire, 
tute. Au scris-o doi modești învățători 
dintr-un sat moldovenesc ascuns prin
tre coline și nemenționat în nici o 
hartă turistică : Dănești. Ca și Teodor 
Hrib de la Arborea-Sucevei Învăță
torii din Dfinești-Vaslui și-au pre- 
«chimbat casa intr-un muzeu etnogra-

totul 
înscrie în ..familia14

vorbind des- 
menire și continui-

Continuare tn pag. a S-a

Nj exista 
ruai fericit 
sărbători un 
de la 
Sextl; 
cix
CiUțl 
ni_ta Limba rumiai 

' vel. I, din îflâfl.
Realizmd această 
retipărire înîr-o 
dlpe prefațată 
G. Is’rate $i ac_ 
tată de Ele Dan, E- 
ditura Minerva face 
un act de cultură 
cu repercusiuni a- 
dlnci : norj-ling'.’ls-

mod 
de a secol 

nașterea lui 
_ Pușv^riu de- recdltarea acelei 
esențiale au-

Râduicscu

t......  - —. .a ;aâi ușor.
Pentru un nespectaui*._ _ _ ______, _____

Pușcariu a deveni: o figură aproape miucă. 
Dacă l-am numi „cel m-tl mare lingvist romAn 
al secolului nostru- (cum a șx :■ ot. de altfel), 
ani enunța una dintre acele fraze ffirA rur.«e- 
clnțe ți inuiil polemice. DacA spunem, IhmA, 
că Sextil Puțcariu a făcut mai mu.t cedi on- 
cine peiuru iradierea hngv: ‘.m ca £î v fCir.i. 
in lumea intelectuali șl in >ona pjujc» lui Lazg 
— atunci emitem o judecata mcanteatan'îfi. vi
sul Iul Sexul Pășcanu se pare efi a £ .st =*- i 
de a realiza o emergenți a lingriStleL ta 
nud variate domțxih spirituale. Șl poa e t&crrud 
de aceea ventaoEui elogiu al unei a>c. :«-»■> 
persor.aLtAp 11 poate face doar un non -tar. jvul

Clnd un îinâr publică ia rirst- de de ard. 
după ©e a lucrat singur, un al drr.'id
române ; dupâ ce, la Vii^ta de ta d - a:tu pn- 
meșie conducerea întreprinderi: na^jr-a e pe 
care a consultat-o Dicționar ji Academiei 
Române, (neternunax ți apărut cu unele getici 
pir.A la litera L) ; dnd. eonoanut-m. â-î.ași 
imjvis: pune bazele altul program g-.qanttr. 
Atlasul limbii române (Sever Pop și E.nu Pe
tre.ici au .ucrat dupfi un pta- trasat de 
Pujzariuj. ne dAm seama ca a-em a tace cu 
o excepție La au>oiut toate nivtue.e. rea*iz. r.< .-c 
teran î_\țtonal. opere fundamen-ale. Trecu; a 
a^tadicnâ a efortului ta duze medii aau s-a 
ariat r^ptfi, programatic. încă ce La pnmele lu
ci Ari a.e savamtaui arde.earu

Dar tra«tațm îecalâ, din prima jumătate a se- 
cortaul rtcatru. *A sufere o fencitâ ccLpsâ
=: la .-v-t răpire . taxistâ porrun^. de a deve._ 
ltagris: (ccJ»r mare lingvist) a^mdu-te unui 
donerdu foarte preda : a'.em toceUâcrta cLa- 
lecv-iogi, iramat.a, istorici ai limbii. Lextoo- 
grsta și stîlLs tideni. Cârui do merdu a pa rțtaea 
Pușcann ? Tuturor. Cei care a acrii și glo-^t 
copios dicționarele Umbli rcuiâne. cei care a 
dat Studii istroramine, cel care a tratat mo
nografic problemele de fonetică a limbii noaa- 
tre(limba română, voi. n) sau a conceput pro
iectul Atlazului Ungviaxic român nu mai accep
ta diferențe între compartimentele țtlințal 
fengvistlce : )e trata pe toate ca un spetualist, 
wr—srind viziunea globali, dar fără a neglija 
detaMul — cu acea minuție extrema pe 
i-a inoculat-o tinerețea sa neogramaticA. Ktu- 
dra de lingulstique roumalne, din 1937.
doar o vagi idee despre întinderea preocu-

In lingvistici. Sextil Doud manuscrise literare
necunoscute (puc. d 6-a)
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Poeme
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dau

Mihai Zamfir
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• ÎN ACEST NVMAR ; • Evocări 1M7 — „De ta rân- 
fOali la revoluție- • Cronica literară : M. L'ngheanu 
despre „Scriitori români de azi- II, de Eugen Simion
• Poeme • Varia : „Intre E. Io vines cu șl G. CAH- 
nescu- de Al. Piru • Atelier literar de Geo Dumi
trescu < „Scrisul și sportul- de Tudor George • Poe
zie cubanezi • Revista atrfiinâ • EvocAri 1877 — 
„Destinul lor : istorie" — reportaj de Cornel Nistorescu.

S’.jp.wj de o pane ■ criticii $i eon- 
•'dcralâ o poetâ profunda, o mare p<jttfi 
Chiar. contestata ce cei care caut A în 
W* —® o expresie mal pregnantă, u-ana 
MA lndjlu are, ca și poeme.e sale. un 
«tatu: de nenguranțâ la hotarul dintre 
douA realități. Ardere de ten, culegerea 
rvevnt Apăruta, nu modifică in esență te
mele. nici tonul, în eontinuare elegiac, cu 
asprimi >1. din loc in loc. disu-oi dința 
care aba* fluxul liric și dau acestui 
bocet mlndru o notă de violență biblică, 
imaginația poetel se hrănea, In poemele 
anterioare. cu strigoi romantici, acum ea 
nobsira la întlmplâri sacre și crude, 11- 
rtmul cAutlnd simboluri mal violente, 
mm alnt acelei ale lui Cain și a) Sa- 
lomed. Suferința eroticA și-a depășit, 
cum zice ileana M&lăncioiu. ținutul, 
timpul devoră spațiul sau invers, im* 
portant fiind acest sentiment de durere 
copleșitoare de plinset general, profetic, 
exprimat Intr-un chip care evită de re
fula ce:e două primejdii ce ameninți 
lirismul feminin : excesul de cerebrali
tate șl monotonia chiotului visceral.

Originalitatea poeziei fleanei M&Iân* 
cloiu imi pare a veni din modul Tn care 
plachează imaginarul (livrescul) pe d 
experiență existențială puternică. Ima
ginația scoate (naște) monștrii din cărți, 
existența tnt-noară îl asumă șl-1 tran
sformi In ecîe din urir.fi în instrumen
tele (expresiile) unei drame personale. 
Drama pare a fi de ordin erotic (In 
vrrsun este mereu vorba de un el ne
înțelegător. crud și de o iubire pe ppnc- 
tul d< a se destrăma), dar drama se 
complică și se abstractizează pe măsură 
ce se exprimă. Poemele sînt, nici vorbă, 
profunde, elegia erotică agresează din 
ce in re mai mult cosmosul tinzlnd spre 
simboluri fundamentale. Ecourile din 
Bacovia șl Blaga tint asimilate, maca
brul șj propensiunea spre universal 
slnt invadate, la sflrșit de un tulbure 
sentiment erotic, revendicativ ți tlnjl- 
tcr. Împăcat In același timp.

tn fond, vocea care se exprimă în Ar- 
de tot este aceea a unol Orfeu 

vrea să smulgă iubirea de sub pu

iecare perioadă istorica 
la noi, dacă nu fiecare 

A» generație, a căutat și a 
■ găsit in geniul iui Einl- 

nescu un răspuns la 
aspirațiile lui.

Astfel, unii erau * imensa sa cultură univerbalA, 
cosmopolitismul sAu in sensul 
bun al cuvintului, alții de mintea 
sa filosofică sau de asimilarea vechilor gindirl și religii orientale 
de-a dreptul sau prin Schopen
hauer; in anii noștri, treptat, însă, 
Eniinescu este ceea ce a rostit, pe 
scurt Maiorescu, mai pe larg CĂH- 
nescu și mal profund lorga, ex
presia geniului nostru național, 
poetul ancorat Înainte de toate 
cu rădăcini ancestrale fu istoria 
și ființa poporului român. In 
acest *pațlu șl timp autohton din 
care cresc șl spre care se întorc 
toate binefacerile geniului său.

Acest E mines cu al spațiului ro
mânesc, Înainte de toate este măr
turisit de cartea recentă : Emi
ri eseu — culturi și creație, sem
nată de acest mare pedagog și 
cărturar umanist a! zilelor noas
tre care este Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga.

Scrisă parei dintr-o suflare. In* 
soției de acribia științifică nece
sară, cartea aceasta are darul 
convingător de a ne întoarce asu
pra dimensiunii fundamentale ■ 
operei eminesciene, cea mal 
acumpă sufletului nostru, preocu
pată de ființa națională a poporu
lui român, atit de fierbinte șl 
cumpătat, totodată, exprimată in 
pagini nemuritoare de poezie, 
proză sau articol politie.

In cazul marilor spirite nu poate fi vorba de influențele altor cul
turi In sensul minimalizator, ci 
mai degrabă de atingeri rataii- 
tlce declanșatoare, adlnclmilor pa
triarhale tăinuite de ființa orică
rui popor Istoric.

Cu cit Eniinescu a pătruns mal 
adine dimensiunile spirituale al® 
diferitelor popoare vechi și mai 
noi, cu atit s-au deșteptat la viață 
rădăcinile cele mai adfncl șl sen
sibile ale etnlcitățll sale * *“
dunărene.

Cu finețea amănuntului 
cativ. paginile cărții nu 
în sfîrșitul unui capitol 
sfimința de mărgăritar a „ 
eminescian n-a fost adusă pe urma 
razei In coroana de origine.

Capitolul Timp și spațiu național 
desfășoară harta istorică a spi
ritului românesc din ființa că
ruia Eminescu îți urzește ctitoriile.

Pe pagini strălucite este urmă
rită muneg Iul Eminescu asupra izvoarelor de istorie brută, tn ca
zul de fată, măi ales asupra iii — 
toriei lui Herodot referitoare la In
vazia lui Darius asupra strămoși
lor noștri, pină ce evenimentul 
concret istoric este tras în fir de 
aur de însuflețirea marelui poet 
și transmutat In Destin, în ade
văr pilduitor, peste veacuri pen
tru desfășurarea ulterioară a is
toriei poporului nostru.

Același pămlnt și aceeași apfi, 
apărate de cotropirea lui Darius 
le ra apăra cu vitejia-1 patriar
hală, mai tirziu, Mircea cel Bătrm 
în Scrisoarea a treia.

Se tntîmplă cu Eniinescu ceea 
ce s-a tn timp lat cu marii poeți din 
alte popoare odată cu trecerea 
vremii : anume desfășurarea isto
rici propriului lor popor nu este 
cea rămasă In cronici uscate, dez
văluite, pline de amănunte nesem
nificative. ci cea mutată In cu- 
vinlui inspirat al marelui poet. 
Aceasta este istoria veridică in 
Jurul căreia se mulea2ă, crește și 
■porlște dinamic, renfisefitor, me
reu ființa unul popor. Așa a fost 
Istoria noastră, cum o vede Emi- 
nescu, așa cum Istoria grecilor • 
mal veridică prin Pindar șl So- 
focie decît prin analele ostenite.

Cu trecerea vremii, cuvintui ma
relui poet ie Asimilează faptei 
așa cum a și fost conceput, și 
fapta cotidiană a vieții poetului 
devine eveniment simbolic grăitor 
peste veacuri. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga analizează convingător 
cum mormîntul la marginea mării, 
ce șl-1 sapă Emlnescu prin versu
rile sale testamentare din Mal am 
un singur dor, cresc din adevărul 
acestui pămlnt românesc, așezat 
din origini, geografic, jur-Impreju- 
rul Carpațllor, deschis prin maro 
universalității.

Dar să dăm cuvintui frazei care 
încheie tn carte capitolul Motivul 
mării: „Poezia prin care Eniinescu 
Iși mărturisește ultima dorință, 
aceea de a adormi pentru veșnicie 
șl de a se îngropa la marginea 
mării, Înseamnă pentru noi, 
menii, un testament simbolic 
poeului național care, dincolo de 

se așează de 
spre

carpato-
seruntfi- 
odlhuesc 
piuă ce 
glodului

Ol

oi

In 
dere 
care

Eugen Simion
Continuare In pag. a d-a

con- 
inio-

metafora fanatică, 
strajă In marginea țării, far 
orizontul nemărginirii.

Este un dor de reintegrare 
jugat desăvirșlt cu ritmurile
ritice la care se adaugă acelea 
ale mării, și care, de data aceasta, 
exprimă dominantele înseși al® 
unul subconștient colectiv du- 
blind conștiința unei apartenențe 
și a unității de neam și pAmint“.

loan Alexandru

uitim.il
urir.fi


scriitoH români de azi
de Eugen Simion în
cepe să ia în chip vă
dit, odată cu volumul
al doilea al scrierii, în

fățișarea unei istorii literare cu 
capitolele inversate. Dacă pri
mul volum întrunea Scriitori din 
mai multe generații repartizate 
succesiv după criteriul panora
melor literare, cel de-al doilea 
fi-a fixat Ia scriitorii unei singure 
generații. „Cartea aceasta, care 
face parte dintr-un proiect 
critic mai larg, «-ar fi putut 
numi Amurgul idolilor, dar cum 
am oroare de titlurile poetice, 
am preferat să-i spun mai sim
plu : Scriitori români de azi", 
declară Eugen Simion într-o 
postfață. Idolii sînt scriitori a 
căror evoluție literară Începe 
înainte de ultimul război mon
dial și se sfîrșește nu mult după 
ce ecourile războiului se stinse
seră. E lesne de văzut ca mate
ria de studiu este mai omogenă, 
delimitată în chip natural, va
lorile mai bine fixate In conști
ința publică, decât în volumul 
precedent ceea ce conferă de la 
sine unitate interioară celei de a 
doua cărți- Trăsătura comună a 
•crierilor analizate ar fi condiția 
kw de produse de amurg. Ceea 
ce-i așează pe autori! lor la un 
loc este, pe de altă parte, con
diția lor de „idoli" literari, cu 
alte cuvinte maeștri admirați, ti
tulatură frumoasă, de o mare 
elasticitate în Scriitori români de 
azi, deoarece ea înglobează, de 
pildă, atât pe Mihail Sadoveanu 
cit ș! pe Constantin Noica, 
„idoli" pe care, datele istoriei li
terare nu ne lasă să-i așezăm 
sub aceeași boltă spirituală. 
Nici „amurgul" creator nu-i a- 
celașl în cazurile citate. Dacă 
pentru Mihail Sadoveanu poate 
fi vorba de o etapă de sfîrșit a 
creației, numărul operelor apă
rute acum fiind covîrșite de vo
lumul celor anterioare, nu ace
eași e situația lui Constantin 
Noica a cărui bibliografie post
belică e comparabilă ca întinde
re cu cea dinaintea războiului. 
Mulți dintre scriitorii pe care 
Eugen Simion-îl consideră prin 
titlu In amurgul creației sint 
mai prolifici după ră2boi decit 
Înainte, (Arghezi publică de pil
dă 20 de volume) sau cel puțin 
la fel de productivi. înțelegem 
de aici că e Vorba de o metafo
ră unificatoare și nu de un ade
văr de Istorie literară. De altfel 
chiar criticul recunoaște că a- 
ceastâ generație termină „în for
ță", formulă care iarăși nu stă 
bine la un loc cu aceea a amur
gului, dar care ne arată că ade
sea criticul e în atare flă sacrifi
ce un adevăr de dragul unei ex
presii de efect.

Modelul acestui al doilea volum 
din Scriitori români de azi este 
incontestabil cel de revizuiri 
critice al lui E. Lovlnescu. „Am 
revizuit, la o nouă lectură a 
operelor, opinii critice mai vechi 
și ne-am revizuit noi Înșine pă
rerile pe care nl le făcusem mai 
înainte" declară autorul în post
față. Cu alte cuvinte Eugen Si
mion crede că literatura pri
mului deceniu postbelic consti
tuie un bun teren de revizuirl 
critice. Ceea ce a-a acria des
pre Mihail Sadoveanu, Tudor 
Argbezi, Lucian Blaga, G. Căli- 
nescu ș-a- este confruntat de critic 
după o nouă lectură car« aduce 
impresiile și judecățile la zi. Car
tea are de aceea coeziunea ipe- 
cială pe care l-o dă consec
vența unei atitudini și. vo<n ve
dea, și a unor principii de lu
cru. Criticul vrea aA vadă cum 
revoluția socialistă a influențat 
aceste destine literare și ca rt- 
mîne viu și durabil, eeteticește 
vorbind, din acest contact doi 
cu ideile timpului a unor crea
tori vechi ca formație. Autorul 
are în vedere structurile adinei 
ale operei, altfel zis opera in 
toată întinderea el temporală, ri 
tinde să demonstreze nu ruptu
ra, așa cum s-a afirmat altăda
tă, Intre perioada veche a crea
ției scriitorilor incorporați și 
cea nobă ci continuitatea. Amur
gul idolilor nu e«1e de aceea o 
culegere Întâmplătoare de arti
cole ci o construcție in care cri
ticul verifică soliditatea mate
rialului său față de clteva re
pere fixe. (O operație anterioară 
asemănătoare, in care cartea de 
față are un punct de sprijin este 
Panorama deceniulai liter at 
1940—1950).

Revizuirile lovi nesc lene luptau 
mai alea împotriva inerțiilor pe 
care judecățile mal vechi le 
Instalaseră în conștiința literară. 
Sensul lor era evident polemic 
și a revizui însemna in cazul 
lui E. Lovinescu a scoate un 
autor de sub constelațiile dă-

ruite de vechea critică și a-1 
așeza sub luminile mai necru
țătoare ale judecății literare 
contemporane. O revizuire echi
vala adesea la E. Lovinescu cu 
o detronare, ceea ce nu ae ln- 
t inapta totuși cu revizuirile lui 
Eugen Simion, mai puțin epec- 
tacukMse din acest punct de ve
dere, dar nu mai puțin tenace 
In a examina punctele de ve
dere ’interioare șl a aduce lu
mini noi In înțelegerea unor 
opere privite uneori nai taxinte 
din unghiuri improprii. Tre
cerea timpului a sedimentat 
concluziile critica favorizlnd o- 
pe rația.

O revizuire evident! este ca
pitolul despre Camil Petreacă 
dedicat mai ales analizei roma
nului Un am intre aamenj. Ro
manul a făcut, se știe, la apa
riție o mare impresie, Ser ban 
Cioculescu recunoaște In el „ca
podopera" Iul Camil Petrescu și 
„una din culmile literaturii 
noastre epice", păreri pe care 
Eugen Simion le citează, nu fără 
a se întreba î „Chestiunea ulii- 
mă care se pune este ca valoare 
au toate aceste căutări, pro
iecte, desfășurări ample de mase 
pe cuprinsul tuturor provinciilor 
românești și pe o distanță da 
mai multe decenii f Pînă la a 
o formula criticul a străbătut ro
manul In toate sensurile, ne-a 
atras atenția că el contrazice 
mai vechile credințe literare ale 
prozatorului. Intr-adevăr total
mente opuse, că paginile despre 
țărani sint. în ciuda bunelor In
tenții, schematice, că boierimea 
este prezentată nu obiectiv ca In 
orice reconstituire istorică ci ca
ricatural, că personalități impor
tante ale revoluției de la 1848 
sint și ele caricaturizate de scri
itor, (în speță Ion Heliade Ră- 
dulescu), autorul lui Ud om in
tre oameni ooncentrindu-ae mai 
alea asupra figurii revoluționa
rului Bâlceecu. Pe scurt, proza
torul n-a fost ajutat în gran
dioasa aa tentativă de capaci
tatea de creație, nu păst; 
distanța firească (obiect!vit 
față de evenimente intrate 
mult în arhive, nu respect 
devărul istoric. Eugen Si 
distinge tn Ci m latre aa 
trai romane : romanul rtei 
Iar (adică al țArirun: ». ?< 
nul rmui oral 
mânui unei peraonxBxă^ rero&j- 
tionare flMlnraml arerzrz. reu
șit fiind, după opir.ui za_ tsl 
de al doilea. La fel de evidentă 
este revizuirea In cazul jproml 
lui Ton VInea, scriitor care 
bucurat de o exceteadl presă 
scrisă și orală în euda absen
ței tipăririi operei ia vdaxma. 
Romanele Veala de mai p Lo
bi tecii, contrazic eu doar spoi
tul manifestărilor Lie rare care 
l-au făcut eunoaccrt pe I«a Vfcaaa 
d și ideea. bine instalați șl ea. 
despre demnitatea opere: >=•. Ma 
elocvent ca piesă de demnr^ra- 
ție este ineditul Veata de ate, 
lungă serie de acupUkl «rw- 
•e. Eugen Sirmoc nu recurgă ta 
concluzii tranșante, dar aaaLxa 
degajă o al moșiei apTWteKrvt 
$1 dă o idee despre vaJoarea 
fiecărui scriitor. Modelul revocă
rilor lovinesciene poate fi recu
noscut și in capitolul despre 
Mihai Ralea tn care autorul >- 
nalizează vig: ten 1 cărți te pafaur- 
cate după război de fortul critje 
al

ii-

a-i sublinia curioasele căderi la 
un nivel da interpretare unifor
mizator ta epocă.

Eugen Simkxi rearttaneaxA 
mai aies scoto unde optnia mi
tică a fost față
do valoarea oper«^. tea Mata « 
fost declarată de Paul Geerveoca 
O operă mare. Criticai aniiina- 
xă roraar. il pentru a-i tace evi
dentă Itpsa de canoMiență. O 
prejudecată a însoții șt a na b za 
poozuîor post bei kw aie hă Tatar 
ArgiteZL. Critical in ihate toate 
cete douăaec: de votase ate 
poetului pentra a ajoacț te oqb- 
cluria că Argbezi este te tei do 
mare te ta aceaati aps4 fc ti*-  
li -imurf șt că opo
rd n-a fugit din canale kâsn- 
du-ne doar in fata mo Dsara 
verbal. Poezia tai Q. CAorjeara 
este pe larg anafizată tocmai 
pentru că valoarea el au Imn 
luată cu adevărat In com dez»- 
ție. Romanele Bietai loanlăs te 
Scriau] segru, despre cere s-au 
scris fraze excesive șl In bine 
și In rău. sint răbdător și capti
vant analizate din toate unghiu
rile pentru a ajunge te următoa
rea concluzie : Seri oul negre este 
rezistent mal ales în romanul 
Catyel Zănoagă unde autorul 
Scrinnlui negru dă mareo mă
sură a capacității lui romanești 
și nu poate fi eliminat din lite
ratură aia cum s-a încercat. In
vestigația critică este suplă, cri
ticul apelează atit la Limbajul 
vechii critici dt și te cel nou, 
nu ignoră spiritul vechii critici 
față de care eats toane aproa
pe prin imperativul judecății da 
valoare limpezi, dar nu dispre
țuiește nici metodele noi ds a- 
nalixă pe text, face ioc tema tu
mulul critic, vorbește de figura 
operei, încearcă o critică de mij
loace variate dacă nu una com
pletă cum preconiza mai demult 
Este incontestabil un voiuai care 
atestă maturitatea mijloncetor 
critice.

Surprinzător, Intr-o carte ani
mată de Ideea de justițfc htnră 
nu lipsesc injustițiile. Scrierile 
tal Mtoail Sadovear.u «fan pri
vite excesiv de aâșw-j, nuv-Sesa 
lui Canei Petrescu si G 
xzescu expediate
eemzterite de cUiooe ate Lte 
MAal Rilra upretaic -a e—g
asctEM. Deșa anabra 
moxior aman acme Sta 
ral amibr. IM» ia
Sid» »fa: reiUif o^er .' j
promunenie ale sfirwuiui de 
czneră. Otfrwvto Iwtter. Oa- 
moăl aaărid sala. Aai ie 
■rroârte, parcă pentru a apă#a 
asupra unor ac-jen Oră toaem- 
utete artatieă care le rr-inzti 
Xirwi Poorwavâ • rtoz toar 
te farrac_=bajata cfnd așa, 
ra e bogată n te a_*te  s_reie- Da 
o mar» v-trsena soferă ea»>- 
tal Mieax kn P<*re  Pprdreu te 
care wde a^s ha»-

R *1
ea ore »-*.♦

,Vieții romane» □" ■■ tară
te Os. t

In adm R.

„Marele singuratic* 4 
ia editura „Grasset* 4
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Marin Preda tâcea teoria romanului 
problematic, care față de proza Ar
tist*  are mai multe șanse să intre In 
circulația universal*.  Faptele vin sâ-i 
confirme teoria. După Intrusul, tradus 
In suedeză, subliniem traducerea in 
limba franceză, limbă de mare circu
lație și cu un prestigiu literar verifi
cat, a romanului Marele singuratic, 
sub titlul Le Grand Solitaire. Claude 
B. Lev ens on a tradus pentru fran
cezi una din cărțile cele mai semnifi
cative ale scriitorului român și tot
odată un roman cu o tematică șl o 
problematică actuală dintre cele mal 
semnificative pentru realitățile Româ
niei socialiste. Nu ne bucură doar tra
ducerea ci șl alegerea unul roman de
dicat unui activist de partid, probleme
lor lui de conștiință, deciziei lui de a 
se afla în primele rindurl ale celor care 
traduc cu promptitudine in faptă cu- 
vIntui partidului — activiștii do par
tid. Prin Nicolae Muromete, Marin 
Preda a creat un personaj reprezenta
tiv al zilelor noastre, iar traducerea 
Iul Claude B. Levenson, expresivă, 
servește fidel romanul iul Marin Preda 
prin care fenomenul românesc trece 
Incăodată granițele țării Intr-o Înfă
țișare demnă de „un grand ecrlvaln 
roumain**,  cum precizează pe bande
rolă ediția versiunii franceze a Ma
relui singuratic.

k —-------------------

Pandrea „încurcă toate lucruri
le" și pe deasupra are o optică 
marxistă nesatisfăcătoare, un a- 
nume concept răminînd pînă la 
urmă „insuficient din punctul 
de vedere al unui sociolog 
marxist care n-ar trebui să ig
noreze, intr-o teorie a statului, 
locul și rolul proletariatului". 
Este cota cea mai înaltă a diso
cierilor de. idei pe care o atinge 
Eugen Simion in această carte 
unde de dte ori se ocupă de 
scriitorii » căror operă presupu
ne o per«pec:ivă ideologică, spi
rituală, bine articulată CMircea 
Eliade, Constantin Noica. Petre 
Pandrea) pagina nu mai este 
atît de tran»&ntă ca In cazul ana
lizelor estetice. La Constantin 
Noica, apreciat mal ales ca gin- 
ditor în Scriitori români de azi, 
autorul e preocupat mai mult 
de „însuflețirea lirică*  a eseis
tului șl tna: puțin de direcția 
gindirii. Iul -Din însemnările 
de pini sewn, reține Eugen Si
mion, reiese că Goethe este 
„marele duh sănătos în cultura 
lumii" șl că lntilnirea culturii 
noastre cu el (prin Pârvan. Bla
ga. Mircea Eliade, Tudor Via- 
nu) reprezintă uni din cele trei 
porți spre tmi versant» te. cele
lalte două fiind deschiderea 
spre preaoeratla te deschiderea 
rătra lnTdspnanaa Indiană. Ca 
părere are criticul despre vecto- 
ni enJturab propuși ? ..Propozi- 

ar fi lui
■ire __ J i nu 
are despre ea 

Eu*n  Stmon pe care In cazul 
hn RHtre Pantteaa '.-am văzut in
teresat de expmarea corectă a 
nai famrt de vedere marxist A- 
eeste „trei părți spre um venali - 
late". uxmwhW nobila, nu slot 
taaă smeurete. dar er.ttctd nu ob
servă fwăatei.1 uul de spirit al 
apeiurii kn Constantia Noica pe 
csre ta atee feaprejuriri. a se 
vedea părerea deaore Valery. 
II amendează. Există, desigur te 
an« parti ate ^iritatei capabile 
să ne ducă te aanmahtate. fa 
atee ImiMwjartei criticul sub
scrie fără oterii critic te idei 
discotabde. dacă au ca totul 
contestatele : -literatura mo-

M. Ungbeaaa

Sextil Puscariu
Urmare dia M_ j

pârilor lui Pu?ean-. Coerr.tema*  sate de asă- 
nunt, mai atea ta ăamaasto aesssâsme. ră- 
mtn fmidazBeeiAta te • csueaere a txrerer r> 
mologiilar sale ar coi mu tal. pa «o. cea r: pa- 
siorantA lucrare a rocxilr

Intr-un mod aproape aanaaL pe mfaja*  trece
rii anilor, Lag'teb resaa. ta d.itrM veraa-
te, contribuțiile reMfcate ta epoca tlremn p a 
maturității : a prof rtarra. ffo^ă la posi
bilului, a domeuului de predilaette eoter-taw o 
tentație căreia puțini D seapA XI se parc eă per
sonalitatea lui ScxtL Pwșcnr.u a fost croită pe ua 
model diferit : piotewn— tocredmU al ia di .dua
lității sie creatnare te egală măsuri pa
inițiat și pe neinlpat_ Poate mal mult pe cel dm- 
til- începui sub a-ipictl naogzamattee. eanera ta 
a fost o lungă epuizare a kstarismului șl o eaa- 
tinuă depășire a Iul După cum spunea Pușcans 
Însuși introducerea la primul volum din Limba 
română ! „Cei ee intramm la templul ștnnței ta 
etw=ea In care tocii mul era stăplxutor ne dcaita- 
râm cu greu de metoda istorică-.

De la primele tacercărl, realizate în jurul rfrstri 
de II de ani șl calchiate pe metoda Iul lieyer- 
LUbke. Sextil Pușcariu s-a ridicai la viziunea fo
nologiei asupra sunetelor limbii șl la coDceperea 
intuitivă a limbii drept un steiem. In accepție •- 
proape structuralistă. Neogramaticul inițial a asi
milat lecția școlii de ia Prag a și a tuturor marilor 
seisme spirituale care au modificat configurația 
teoriei limbii. O viziune organic modificată tntu
rtim cu satisfacție In suia de exemple din Limba 
română vol. L

Mari fizicieni simt uneori nevoia de a acrie o 
fizică elementară sau o ..fizică pe înțelesul tutu
ror “. La zenitul evoluției sale. Pușcarlu dădea po
mul volum din Limba rămână, poâte cea mal ar
monioasă ți mal originală carte de lingvistică pe 
care o are. ptaâ astăzi, cultura românească, o car
te accesibilă eventual și literatului, istoricului, 
medicului sau inginerului. „Lingvistica pentru toți" 
In varianta Limbii române voi. I se Înfățișează

dt'.’-D- a entl-ate nt. aproape palpabLâ. fcrtr-o 
descriere ee fuge frecvent de tahniriMn ; • iwu>- 
t^râ apxritua â palpitantă, ale cărei faze teta re
făcute. experimental, pentru uzul aoatru. Pinii ea 
cncronică din partea 1 (Limbă și expretaeș. ■de 
tratat de îwgvtsticâ teoretică cu exeropte predo
minant rocadaețtL este completată de p.’.uea 
dtacTtmlcâ tfcn partea a n-a (Limbi șl mdmb. 
Din meJratelr unm’ cercetări dispuaa pe decenă. 
fiextU Pușcanu a filtrat esențele. Limba ramial 
voL L pe imre o putem citi acum din noo. esaa 
ana dintre acele cArțl fără vîrstâ apartenențe ia 
u Dmaniam scria obligatoriu cu majusculă- Ade
vărurile esențiale ale trecu tu lai nostra kngnsxic 
șl cultural vor fi enunțate aici eu calm, ftrl rio
ter ța sau polemici, In formule de valoare aempl- 
tamâ.

In frazele de mal cu» s-ar putea sintetiza impre
sia lăsată de o red tire a Umbli roaiâne voL L 
rpuneam ]> Început că un non-lingvist paza. •- 
venroal. mal abilitat să-l facă elogiul : aceasta și 
pentru că el nu încearcă nici unul dintre comple
xele de culpă pe ea re, sperăm, le are majoritatea 
UngviștiJor In fața unei tăceri ce a tnconjurat ani 
de-a rfndul numele ltil Sextil Puțcariu.

Limba română de Sextil Pușcariu — una dintre 
marile cărți ale culturii noastre 7 Pare acum un 
adevăr curent, care nu mal necesită argumentare. 
Dar, conform unei amuzante vorbe franțuzești. 
„Ce qtii va ««ns dire va parfolz mie ax en te 
dlsant**.

prezențe j

• „Coloana" (supliment po- 
litlc-social-cultural editat de 
„Gazeta Gorjuluj"), cuprinde, 
îrt ultimul său număr din 1978 
o seamă de articole, versuri,
interviuri, documentare, repor
taje, eseuri născute, așa oum e 
firesc, din realitățile pămîntu

lul care i-a dat lumii pe Brân- 
cuși și Arghesi. Sub titlul „Cln- 
tarea României", sint grupate 
poezii închinate țării la cea de 
a XXIX-a aniversare a Repu
blicii. Constantin Băbălău, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R.. pu
blică articolul „Să gîndlm și 
Bă acționăm în spirit revoluțio
nar". Menționăm de asemeni 
paginile închinate oamenilor de 
azi ai Gorjulul, muncii lor, 
responsabilității cu care pri

vesc sarcinile ce le au In acest 
cincinal al revoluției tehnico- 
știlnțlfice. O pagină a revistei 
este consacrată „Epopeii națio
nale a independenței". Contri
buții remarcabile asupra perso
nalității Iul Constantin Brftn- 
cușl aduc, printre alții. Ion 
Pogorilovschi, cont. dr. Gheor- 
ghe Drondoe, Alexandru Tă- 
nase, Alvin Toffler, Ion Bb- 
cheru ș.a.
• Anul acesta, la 34 șl M iep- 

tembrie se va desfășura la Su

I

viata cărților 

( poezie J

Poezia
ca logos
aligraftatâ sub lumina 
tulburătoare a graiului e- 
minescLan. poezia acestui 
al doilea volum •) sem
nat de Paul Balahur se

vrea o netă angajare a tînărulul 
poet la carul de foc al cuvintelor. 
Gestul de legitimare artistică al 
poetului ieșean nu se face în des
cendența moderni, de suspiciuni 
în cuviat și ded de hăituire a lui, 
ei ta om da nelimitată încredere 
în forța creatoare șl re-creatoare ■ 
loffoculut Paul Balahur își con
cepe introepecția poetică ta spiri
tul unei căli tarii ae-a lungul ace
lei bfitade reae de „lumină lină", 
care coboară ta poezia noastră de 
azi de la Blaga pini la „Imnele" 
Iul loan Alexandru. Graiul este vă
zut ea auprml șansă de viețuire 
te supraviețuire, ca lege morală ce 
eupona te căreia I »e supune to<ul: 
„Dacă airJern. cin tem numai prin 
tine, / Pîaî cu ztea bună, casft cu 
lumine. / Ram cu miresme, nume 
de vocale, / Dacă avem, avem 
dlntr-aie ta te. / / Dacă rostim, ros
tirea no<tră-i una / Pâstrînd fiin
ța ta dlntotdeauna. / / $i mierea-î 
una !ntrupată-n grai. I Noi te 
avem pentru că tu ne ai / ... > I*-  
șindu-fi ție ta Intlmpinare f Ca 
mierea-n faguri viețile ne-am pua, 
/ Lumina La urieșindu-ti sus / în 
anfletele noastre să coboare. / / Lu
mină lină care ești lumină / Și 
grai întimptaărilor de grai — i 
Fiind mereu, te-avem numai pe
tine / $1 tu, fiind, numai pe noi ne ai". 
Astfel stind lucrurile, poeziile cu 
contur de artă poetîcfi cumulează 
imagini despre puterea miraculoa

să a cuvîntului, culminînd într-o 
strofă din A doua idilă cu ideea 
posibilei reconstituiri a unei lumi 
pierdute, numai după nume, gest 
amintind de afirmația unui vestit 
paleontolog, care pretindea c-ar 
putea reconstitui, un animal nu
mai după unul din oasele sale : 
„De fi-ar pierde lumea-n lume I 
Și n-am mai putea găai-o I Am 
reface-o după nume: / a-e-i-o, a-e- 
l-o".

Prezentă șl ta volumul de debut 
— Anotimpul corăbiilor, 1974 — 
obsesia purității ocupă în Făt-Fru- 
mos din grai un loc important 
lntr-o sinteză cu notabile reușite, 
poezia de-acum a lui Paul Balahur 
îngemănează ideea purității șl 
cea a rodirii într-un sentiment de 
frumoasă altitudine poetică. „Cu 
sîmburil Ln miezuri / îți scriu In 
puritate. / Un murmur răvășește 
polen peste nefire. / întocmai vom 
atinge, / călăuziți de lire, / lima
nul magic unde / voința ta stră
bate" sau „Mama tînără tresare în 
eomn, / Frunza sub verde-i că
zută. / Mîinile în basme răstoarnă 
/ Zăpezi peste iarnă... i Deasupra 
mea un bulb cumplit / în zările tă
ioase ae-nfășoată. I Mama tînără 
tresare ln somn, f Botul stelei mă 
Împinge-afără". Nu poate scăpa 
cititorului atent al acestui volum 
o bine asimilată experiență Dan 
Laurențiu — Mihai Ursachi — Ce
zar Ivănescu (uneori) cu bune fo
loase dar revendlclnd o mal netă 
personalizare a discursului liric.

Ciclul celor șapte idile și cel 
care împrumută titlul său Întregu
lui volum — Făi-Frumos din grai.

•ecvență ta care poetul emlncscla- 
nizează delicat muzical, dar și ușor 
ostentativ, programatic mi se par 
a da și măsura evidentelor riscuri 
presupuse de metoda pentru care ă 
optat poetul în această carte. Nu 
puține versuri sînt în limpezimea 
lor didactic-explicative („Astfel 
vieții noastre / îi copiem tiparul: 
/ un șir de vieți în care / și noi 
ne vom cuprinde / p&strind aprin
să torța / împroepătlndu-1 jarul"), 
altele trădează plăcerea versului 
decisiv, aproape apodictic („Există 
o măsură / în toate răpitoare: / ten- 
tem o intîlnire I a semnelor din 
jur..."). De asemeni, multe din fi- 
nalurile idilelor afirșe&c în versuri 
sentențioase, chiar dacă, uneori, o 
ușoară undă de subțire Ironie le 
salvează. în total, aceste două în
tinse secvențe ale cărții — ln care 
ee mai pot descifra, printre altele, 
ți dialoguri posibile cu modelele 
avute în vedere — dovedesc că o 
astfel de experiență a trecerii 
prin porțile de aur ridicata 
uneori, pînă lt subtilă idolatrie, 
poate constitui laboratorul unei 
cărți î ® uneia singură, însă.

Personal. îl prefer ca poet pe 
Paul Balahur in poezii ca noiem
brie („Noiembrie ta golul dup! 
rază / Cu pasărea alături ți-aș- 
temu — / Pasăre doarme, tu ești 
trează, / Dar cel ce te gîndește 
nu ești tu. / Ci martie cu schip- 
trele solzoase, ! Cap bărbătesc în
coronat abia / Că nu vedem o pa
săre, ci oase / Legîndu-se în zbor 
deasupra ta“), în discrete elegii 
(„Dacă te duci Înseamnă Încă / In 
alte lumi că luminezi / Ca muș
chiul stelelor sub stîncă / Și ca 
magneții sub zăpezi), sau în ver
suri precum cele ce deschid poe
zia trei cicluri: „Ca vîna de la git, 
maică, / fratele ‘ 
trage pe sub 
de os".

Poet stăpîn de-acum pe mijloa
cele sale artistice — 
lltate, deseori — Paul Balahur 
înscrie, prin această opțiune a re- 
întemeierii graiului și a reînteme- 
ierii prin grai, în.tr-o aventură liri
că de primă mărime; dură și plină 
de capcane. Proba forței talentului 
eău, evident astăzi, ne-o va da, 
cred, răbdarea și inteligența artis
tică pe care o presupune o astfel 
de nobilă

mi se zbate; / El 
mare / trei clopote

pînă la subti- 
‘ * se

încercare.

Dorin Tudoran
•) Paul 

din grai",
Balahur, „Făt-Frumos 
Editura Emlnescu, 1976.

1 proză

Proză ironică 
și barocă

figură Ditorească a lumii 
literare, ziarist cu acti- 
ntate notabilă. Vlad Mu- 
satexeti cuceri ln ultimul 
tanc • reoede notorietate 

Intre fissani de provă aventuroasă: 
k neta 4e jaeixi ale cfeiectîrutai 
Al Coasa Doi dio care »■ MDărui 
piaă amn 1 volume te eato aib 
te as rid tiparului — al patrulea.
Cum In aceste cărți nota izbitoare 
• mulțimea te consistenta ospețe
lor. eriticij fl dateficară d« autor 
Intre DorodisTl ca ua lăudă tor al 
B^ăesflor gastronom:». Pini la an 
paact aaa ■ aste, eâd Vlad Muta- 
vn a creat un soi de _erou pe 
dta". de prefes^ne scriitor firi 
edrtj te firi r.ttor. pateorat de cri- 

r a msrrjț-.ie febrilă, 
ea Maru»x de IEI kg. demna 
ta defect fată de recrpul a2im«tar 
•e rare Tra-Î reroeeti. Arpertul oa- 
rodx ♦ twwdrrit : personajul e • 
interpretare ia limba rorr.ănă a hr 
A_—_n^r Cocraa Doțrte. o rop?e ta ca
rta > ■ CTWftxW detectivi de 

bâ:rti frumate cu muarin 
•ftarâtef. mmtrtorl de pistoale. Al 
C n*-j  Doi m-n-j&erte taxă tadmu- 
r*i-r  te uLWoujratiile ltd se consumi 
tosa^r intre 3—3 mese cooIoom. 
Dor taai • aia te ireale, fiindcă 
r onrra.’ oiDaristic e de natură in- 
te ’■rt-iAlă te presupune instrucție 
■ore a ske»? a val anta de anec- 
drve caâacssÎFsrert âî de vorbire

turbure din toate aceste cărți.
Tot fabuloase, insă dio speță 

rabelalsiarnă, aint ospețele. adevă
rate iafuri alimentare, unde insa
țiabilul A] Conan Doi e însoțit 
permanent de S Dină la 21 de tova- 
rfortL Gradul de operativitate nutri
tivă atae eoeeette?aa] te hrana dw*  
pare ou o repezieîMne magică. în
ghițită de ceata mereu flămîndă. 
Zeci de pui fripți. quintale de 
brinză. sute de ouă au fost consu
mate pină acum în romanele lui 
Vlad Mușatescu. Insă această foa
me nu are doar sensul concret, 
frust, te ca atare nota inerentă de 
vulgaritate De care ar presupune-o. 
Al Conan Doi mănlncfi la fel ca 
Pactagruel si bea ca poeții persani 
fiindcă bulimia lui este expresia 
uniri «pirit anxios, tracasat, a unui 
experimentalist al cărui scop este 
mnoasterea. D® ar fi altfel, atunci 
ar însemna d orice poezie unde e 
vextia de vin aparține unui aloiolic 
tar Rabelais ar fi suferit fiziologi- 
«teste de hipertiroidie. Nu un flă- 
mlnd digestiv este Al Conan Doi d 
un flămind cerebral, un Brand lata 
te burlesc Dar tovarășii lui. cum 
tent ? Nu s-a observat că îndărătul 
umoristicii. Vlad Mușatescu face șl 
o proxi de moravuri. Om curios. 
Al Conan Doi merge în deltă, apoi 
La Pom da nimerind Intr-o vilă 
dubioasa unde s-au retras tot 
felul de indivizi, alungind deocam-

dată („De-a baba oarba**)  la Colții 
Lupchii, localitate montană unde 
dă peste ci ți va falsificatori de bă
uturi. Umanitatea sa e din toa*c  
mediile sociale și conține în gene
ral chipuri cari cate ale unor para
zit! din vremea de azi. Doi frați de
lapidatori (Certega șl Gaterek). un 
cîntăreț ratat, de o Incultură tota
lă, tip de „urlatore" contemporan 
(Lucky-Lucky), un reporter frene
tic care-i pozează ne toți, do! băieți 
nedespărțit! (Mogam ți Bigam), cu 
activitate suspectă. Gulliver Naiba, 
care Invocă pe Belzebuth. Toată 
fauna aceasta de oameni cu viată 
nesigură, hoți, eiubucari. Imbecili, 
si-a găsit în Vlad Mușatescu sati
ricul malitiofi. Duplicitatea, limba
jul neologistic. Insă incorect, tri
vialitatea care se vede ca o «ursi 
in roatele acestor măști — lata ca 
a surprins ochiul lui Vlad M-jtjates- 
cu. romunicînd totul fără itlnle- 
nire. Prozatorul mai are două prefe
rințe. din care scoate efecte umo- 
riitlce Irezistibile. Mal Intîl. el 
paatiseaaA. cn ‘Intenția fină de a 
submina, acel limbaj angllzat al ti
neretului de azi( ca atare, limba 
romanului foieste de expresii re
barbative, neinteligiblle fără un 
cod). E aid și o satiră de nalui 9 
sociologică, neîndoios. în al doilea 
rlnd. acea deviație aproape neîn
semnată. cu rezultat grotesc ori 
macabru : brînza dietetică de vad 
devine ..brînza de vaci". în totul, 
expresivitatea sl efectele vin dead 
Bl din acea complicație barocă a 
frazei. unde pentru un amănunt 
neînsemnat stnt evocate elemente 
străine. Inhr-o foiala caro aufora 
obiectul primar. Vlad Mușatesm o 
un prozator lmagist, de formulă 
barocă și ca atare codificată, un 
sociolog al mediilor narazitare ai 
un elogiator al investigației nur in
teresate în cadrul umanității Inte
grale. fără ranort la locul geografic 
și la proporția simpatiei,

Artur Sîlvestrî
• Vlad Muțatescu : „De-a baba 

oarba" (.Tocurile detectivului Co
nan), editura Albatros, 1916.

cartea v 
de debut

Tonalitate
imnică

f*-l  U fi beneficiat pină 
icum de o prezentă cit 
i*  at relevabilă in presa 
îl==rarâ. Maria Urbanovid 
debutează cu un volum •) 

ee -Tter/1 toată atontta. în chip deo- 
aehr.. onezia ei atrage prin fondul 
4e ser.timenOlița»e ingenuă subli- 
Xi’4 i- _--*.rtgăt  ft-mtun" discret 
punfarat de rtaiduurife așa-șisei 
train v-^oeraăa a eroticului. Tonali
tatea imnică a «tararului de dra
goste și ta caso] aaeste: tinere poete 
ireheâ aspirația apre anumite forme 
de expresie capabile să autonomi- 
seae in plan arii-tic materia erotică 
de extracție presupus autobiogra
fică. Nu atit sentimentul pudorii 
dt mai ataa dorința legitimă de a 
conferi poemului o structură de 
teae stătătoare explică o atare „im- 
perranalizare" a eului poetic. Prin 
aceasta. elegia erotică își poten
țează fondul meditativ, concomi
tent cu deschiderea apre analogia 
metaforie-temboiică revelatoare : „în 
noaptea de iarnă / las ferestrele

deechiae larg / poete zburătorul vine 
prin ceață pină la mine / rugul 
așteaptă. / Unul pe altul ne vom 
zidj in trupul alb : din el / va în
cepe să ningă / cea mai curată ză
padă a 1 urnii“ (Poate zburătorul 
vine). Sau : „Ne vom jertfi toate 
zăpezile — și albul, / la jumătatea 
înaltului. / va-ncremeni in aștep
tare. / Linia trasa pe pămînt / acum 
•e adlncește și mai mult, / de-o 
parte femeile, / de-o parte bărba
ții / și intre ei fiii războinici in 
zale de abur, / Toți cu același chip / 
ee pregătesc aă-nfrunte patima lu
mii I ci nd soarele răsare, ' cînd 
•oarele apune" (Soarele răsare, soa
rele apune). / La fel în : Spre adu- 
cere-aminte, Prima noapte de la 
marginea ei. Elegie. Ceremonii. Rit, 
Poem pentru Iubire veșnică, Ritmul 
tăcerii, Timp hiperboreic.

Să observăm însă că încrederea 
nelimitată in formula aleasă nu e 
întotdeauna de bun augur nici in

ceava faza finală a celei de a 
IX-a ediUi ■ concursului de 
poezie „Nicolae Lablș". Mani
festarea, care M*  înscrie In fes
tivalul „Cin ta rea României", 
este organizată in cinstea 
sărbătoririi centenarului In
dependenței de stat a Româ
niei și împlinirii a 70 de 
ani de la răscoalele din 1907. Ti
nerii poeți sint chemați să 
evoce aceste memorabile eveni
mente, să omagieze în poezii 
de înaltă ținută artistică patria 
și partidul, poezii Inspirate din

universul spiritual al omului 
de azi. din munca și viața lui, 
din idealurile umaniste ale so
cietății noastre socialiste.
• CÂRȚI PRIMITE LA RE

DACȚIE • Apariții recente la 
editura UNIVERS : • Ren«
Wellek i „Istoria criticii lite
rare moderne" vol. III • Ma
nuel Scorza : „Garabombo In
vizibilul" — Colecția romanul 
secolului XX • Viktor Șklovs- 
ki : „Despre proză" vol. II —

Colecția „Studii" • Corneliu 
Barboricâ : „Istoria literaturii 
slovace" • Kim 81 Sip î „Noi 
povestiri auzite pe muntele 
BROASTEI-TESTOASE de
AUR" — povestiri clasice co
reene • End ora Welty î „Bătă
lii pierdute", roman, în româ
nește de Profira Sadoveanu • 
Bruno Schulz : „Manechinele"
— colecția „Giobus" • Ignacio 
Aldecoa ! „Gran sol" — roma# 
distins cu Premiul criticii, lflăl
— colecția „Giobus".

ceea ce o privește pe Marla Urba- 
iMxvici, Așa se tace că în nu puține 
rânduri întîlnîm și în cartea ei poe
zii care sufăr de o searbădă distinc
ție intelectuală, cum se întimplă, de 
exemplu și in Poem niciodată cu 
iubire, în care ,contrar așteptărilor 
autoarei, diversitatea termenilor de 
referință metaforică sîrguincios cău- 
tați nu face decît să accentueze sen
zația de vid liric : „Gîndul a trecut 
prin toate războaiele, / prin ate
lierul unde se sculpta iubirea, / ini
ma ta am purtat-o de la început / 
cînd meduzele erau primele stihii / 
$i norii caleștile zeilor / din întinsa 
împărăție / unde-mi păstrez și azi 
tronul, mingii aerul și te respir. I 
rămin acolo sus, mai trec stolurile / 
Francesca da Rimini, Isol da, Euri- 
dice..." în genere, tonalitatea im
nică din poezia Măriei Urbanovici 
Iși găsește cîmp mănos de mani
festare atunci cînd poemul se rec 
vendlcă de la stări poetice avînd un 
conținut sentimental neîndoielnic, 
chiar dacă acesta se bucură de o 
subtilă disimulare. Versul de fățișă 
exaltare retorică, deocamdată, i se 
refuză cu toată decizia și ceea ce 
rezultă de pe urma unor tehtative 
de acest gen stă evident sub semnul 
versificației incontinente : „Pentru 
izbăvire, I pentru smerenie / și dru
mul luminii pînă la noi / să nu mai 
poetă înghețul să-mi bea / sîngele 
din împreunarea florii. / Visez poe
mul meu s-aducă semne deslușite / 
respirația eliberată din strâmtoarea 
cerului / jur pe toate cuvintele 
care ml-au învățat oamenii / pînă 
la uitare !" (Poem). De acest viciu 
fiînt minate o serie întreagă din 
poeziile inserate în sumarul cărții : 
Pămînt veșnic, Remember, Primul 
om, Noaptea care ne-a zidit, Rosti
re. Petrecere veșnică, Numai accasr 
tă nemingîiere, Aidoma pămintului 
ți cerului etc. Și e păcat că se în
timplă așa, întrucît revenim la ceea 
ce afirmam la început, arătlnd că, 
totuși, Maria Urbanovici propune 
un debut poetic demn de toată în
crederea.

Nicolae Ciobanu
•) Maria Urbanovici : „în prelun

girea luminii", versuri, editura 
„Cartea românească", 1976.



evocări: 1907

Ștefan Luchian : „1907“ Odav Bâncilâ : „înainte de 1907“ Stefan Luehîan : „Conac incendiat* Francisc Șirate : „Mort pe cimp Aurel Jiquidi t „Tatâl țl fiul"

• Atac la siguranța statului

Se Întreprind adevărate expediții de pedep
sire ; La 18 martie, printre satele bombardate 
se află și Terpezita ; după bombardament copiii, 
în număr de 30, au fost scoși în marginea sa
tului Și Împușca ți : 22 mor ți, 7 răniți și 1 scăpat 
teafăr.

In restul timpului autoritățile continuă să caute 
instigatori in această „stihie neagră care bîntuie 
țară". închipuite sau intemeiate, acuzațiile curg 
din toate părțile. Cei care apără -sau au apărat 
vreodată interesele țăranilor devin peste noapte 
bănuițî, răspunzători și acuzați pentru ceea ce 
se intimplă. Mai ales învățătorii și preoții sînt 
aceia care, stând t mereu printre țărani, par a fi 
strecurat in sate idei „subversive", îndemnind 
„pe plugarul român să aibă pretenții nesăbuite".

Ziarul Epoca inserează în editorialul său : 
„Mai ales în Oltenia aflăm cu tristețe că în 
fruntea răscoalelor se află învățători. Aceștia 
sint conducătorii, aceștia atacă cei dintîi gi cu 
mai multă furie proprietățile..."

Dar situația nu va dura pentru câ a-au luat 
măsurile necesare ; cel puțin, așa e asigurat 
domnul ministru de justiție de către Procurorele 
General pe lingă Curtea de Apel din Craiova î 
„Conform ordinului domniei voastre, actual
mente toți judecătorii de instrucție Iși dau toate 
silințele pentru descoperirea adevăraților a genți 
provocatori cari... prin diferite uneltiri dibace, 
au introdus în spiritul țăranilor ideea de răs- 
vrătire și dorința de jaf și de incendiu...**.

în fiecare județ mișcările învățătorilor fiînt 
supravegheate cu atenție și sancționate prompt ; 
de pildă, ce a urmărit Radu Ciurumelea, învă
țător din comuna Voetin, aduclnd la București 
petiții semnate de săteni ? Cele 13 petiții înain
tate M.S. Regelui din partea a 13 sate Înveci
nate. sînt suficiente pentru ca Radu Ciurumelea 
să fie judecat, și condamnat ca instigator.

loan Maccveiu și Vasite Macovelu, învățători 
d!n Mâstâcanî și respectiv Fărțănești, sînt și ei 
acuzați că. prin cercurile culturale pe care le-au 
înființat. ..au dezvoltat pofta săteanului de-a 
avea pămlnt" ; tot așa, cei doi „...Intr-o convor
bire avută intr-o berărie din Galați, au căutat 
să scuze devastările făcute de țărani".

învățătorul Vasile Cahu din Tuțcani este și 
el declarat vinovat de a fi scria In timpul răs
coalei „un act de solidaritate pentru ca sătenii, 
oriunde vor merge, să se bazeze pe unire între 
el în scopul cumpărării de pămînt ; In urma 
denunțării «ale de administrația comunală, în
vățătorul a fost adus la Parchet și depus ca 
instigator, urmînd a fi Judecat". Printre probele 
In sprijinul acuzării sg numără și un „docu
ment" găsit la domiciliu] lui Vasile Cahu în tim
pul percheziției : „O poezie făcută de el în formă 
populară și prin care se excită populațiunea ru
rală la ură de clasă".

Se face mare caz și de activitatea „suspectă" 
a învățătorului C.A. Ionescu din Tg. Frumușica; 
tot el este conducătorul băncii populare din Flă- 
mlnzi de unde, cum prea bine ae știe, au pornit
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răscoalele. Ministrul de interne este anunțat 
strict confidențial că „Acest Ionescu întreține 
corespondență cu P- Moșoiu, anarhist cunoscut 
din capitală, căruia i-a scris mai multe scrisori 
și a primit in schimb ultimul număr din Revista 
Idee!, și-i urează cea mai deplină izbîndă în 
noul an în care întră revista". Tot lui P. Moșoiu 
învățătorul Ionescu i-a mai scris „...ce era pe 
atunci în comuna Frumușica și ce a pățit și el, 
fiind cunoscut că luptă pentru emanciparea ță
ranului, din punct de vedere economic".

în județul Vlașca. printre învățătorii turbu
lent! se numără Stan M. Crudu ; el este „...o 
fire gvăpăiată, cu o imaginație bolnăvicioasă : 
dovadă caetcle lui de versuri și nuvele intitu
late : Din goana vieții găsite la percheziția ce 
i g-a făcut".

Dintre titularii Învățători în județul Olt, D. 
Georgescu, din Crîmpoaia este bănuit și apoi 
confirmat ca instigator ; acuzația care i se aduce 
este că a părăsft comuna cu o zi înainte de răs
coale, instrucția dovedind câ scopul acestei ple
cări a fost ..procurarea de ziare spre a se co
munica sătenilor starea de lucruri". Dar nu nu
mai că a îndrăznit să comită un asemenea atac 
la siguranța statului, dar a si citit sătenilor adu
nați în număr mare un ordin al Prefecturii, în 
care șe vorbește de distrugerea șoarecilor și 
mușuroaielor, atrăgînd atenția țăranilor de in
terpretarea ce trebuie dată acestui ordin și in- 
ainuînd ce trebuie să înțeleagă el prin cuvintele 
șoareci și mușuroaie... învățătorul însă contestă 
acestea și declară că a citit niște instrucțiuni 
privitoare Ia arborlcultură- Atîta doar că. diredt 
de la primărie, sătenii au plecat cu toții și au 
dat foc. casei proprietarului.

în județul Argeș a fost depus ca Instigator 
învățătorul Ion Predescu care este totodată preot 
în comuna Băsenii-Stărci. El a fost ridicat din 
gara Costești pentru vina de a fi pronunțat în 
public cuvinte de mustrare La adresa unui că
pitan care spunea călătorilor că „de acum îna
inte se va trage în carne vie". Ion Predescu a 
strigat atunci : „Cum o să trageți în ei, domnule 
căpitan, nu sînt frații noștri

Preotul loan Opran din Rumănești dă urmă
toarea declarație : HO zi întreagă, un • sătean

Gheorghe Sptrxton i de la 1907“

anume Nicolae Vasile a cîntat cu goarna in 
mijlocul satului chemîn.d lumea la răscoală și 
spunind că așa este ordin. M-am dus la el, l-am 
sfătuit, dar nu am fost ascultat nici de el, nici 
de cei adunați în jurul lui, și cînd i-am văzut 
că pleacă spre Singeru, m-am luat după ei, dar 
n-am reușit a întoarce îndărăt decît pe un bă- 
trin și, fiind seară, m-am dus în pădure și 
m-am rugat".

O anonimă îl pune Ia curent pe ministru cu 
faptele lui Ioan M. Iliescu din Paroschia care 
„în loc de a se ocupa de misiunea sa, se ocupă 
de politică și este în comună un adevărat agi
tator care împinge pe săteni.Ia revolte". Astfel, 
«.Prin intermediu! său ca învățător, |i-a permis 

a introduce în audienți la M.S. Regele pe un 
sătean, spre a protesta... Aceasta denotă că acest 
învățător a^ltă satul prof ițind de poziția sa de 
învățător, a cărei misiune mult mai înaltă și 
mai frumoasă nici n-o cunoaște". In plus „Ca 
mod de educație a copiilor nu găsește altceva 
mai bun de făcut decît a impune copiilor să 
•crie r e dama ți uni către autoritatea comunală, 
pe care mai in urmă le trece ca fiind făcute 
de locuitorii din sat". „Afară de aceasta, după 
ce a avut onoarea de a fi primit de M.S- Regele 
sub motiv de a-i prezenta monografia școalel, 
intorcindu-se în sat. purtarea sa a devenit cu 
totul barrocă : umblă toată ziua prin sat îmbră
cat lntr-un costum fantastic, țărănesc, avînd Ia 
căciulă prinse 3—4 acrișori și le spune la săteni 
că acel costum î l-a dăruit M.S. Regele, și ci 
scrisorile sint de la oameni influenți care-1 pro
tejează. Astfel că, zice dinsul. el e mai puternic 
ca ori și cine și că le va împărți moșia".

Atunci cînd învățătorii adoptă costume fan
tastice, țărănești adică, atunci cînd scriu poezii, 
atunci cînd sprijină pe săteni și le scriu peti
țiile îngrijorați de soarta lor, el par a deveni 
periculoși și vinovăția a ca și dovedită.

* Cind ne vom frăminta cu ei

„Ce e de făcut cu acești învățători ?" se în
treabă revizorul școlar T. Gheorghiu. Ei au fost 
chemați să educe pe țărani și pe copiii lor ; au 
înființat cercuri, culturale, au semănat în mintea 
sătenilor speranța unei vieți mai bune, necunos
cută de ei și părinții lor. Acum „...ei sînt ares
tați și bătuți prin cazărmi pentru marea crimă 
de a fi scris și * vorbit în favoarea țăranilor". 
Cum își vor mai îndeplini menirea de aici îna
inte ? „Se vor simți descurajați de a mai începe 
din Inimă o muncă pentru care, drept răsplată, 
nu se găsesc decît calificativele instigator sau 
incendiator. Pe orășeni, crede revizorul, îi des
parte de săteni o adevărată prăpastie ; numai 
atunci se va umple această prăpastie : „...cînd 

îi vom cunoaște mai bine pe țărani ; și numai 
atunci se vă ciștiga încrederea lor, cînd ne vom 
frăminta cu ei".

Era un act de curaj să așterni pe hîrtie ase
menea vorbe de bun simț într-o vreme în care 
vînătoarea de vrăjitoare era în toi ; dacă ne 
gindim însă că ministrul căruia i se trimitea 
raportul era Spiru Haret, putem să înțelegem 
că T. Gheorghiu nu se adresa autorităților, ci 
unui om.

Departe de a încuraja porniri ca acestea, gu
vernul pretinde cercetări drastice în legătură 
cu învățătorii și preoții ; fie și numai faptul că, 
în mod public, ei sînt declarați primejdioșl, face 
ca armata și jandarmii să ae ocupe în mod spe
cial de ei.

Revizorul școlar M. Niculescu scrie ! „O bună 
parte din învățători au fost insultați, maltratați, 
unii înjosiți in fața sătenilor, fiind puși să în- 
genunche în fața mulțimei, ba chiar și bătuți 
pînă la singe, cum e cazul învățătorului M. S15- 
vescu din Tretnicu de Sus, și aceste insulte șl 
maltratări le-au suferit mai cu seamă din partea 
ofițerilor și arendașilor a căror furie se deslăn- 
țuia acum...".

Era limpede că, pornind la vînătoarc de vrăji
toare, autoritățile vor să dea satisfacție cuiva, 
dar cui anume ? Desigur că nu lui Tuturigă St 
Dumitru din Ogrișoru căruia, artileria bombar- 
dînd, i-a omorit un cal și care roagă pe Domnul 
ministru să fie despăgubit cu cît se poate... Tu
turigă St- Dumitru nu mai are a se răzbuna pe 
nimeni. în timp ce mînia arendașilor, a proprie
tarilor și ofițerilor abia acum ia proporții ; chiar 
dacă nu s-au descoperit cu adevărat niște orga
nizații subversive, iar vina celor bănuiți nu 
poate fi dovedită pînă la capăt, imaginația iti- 
inabililor și onorabililor e îndeajuns de aprinsă 
pentru a sfîrși cît mai convenabil acest tablou 
nu prea convingător.

La 1 aprilie, după terminarea răscoalelor, în
vățătorul Ghețu Stancu din comuna Coristele 
a fost bătut de un locotenent și de doi soldați 
pentru motivul că nu a salutat reglementar pe 
„domnul ofițer".

în Gorj, învățătorul C. Dobrescu a fost de
nunțat de proprietarul Iancu Poenaru, din cauza 
unor neînțelegeri anterioare ; căpitanul Se. Pe- 
treianu l-a chemat afară din clasă gi a vrut să-1 
execute imediat ; a fost oprit cu mare greutate 
de un număr de fruntași din sat. de primar și 
preot. Tot domnul căpitan Se. Petroianu, întîl- 

* nindu-se pe drum cu învățătorul M. Stoicoiu de 
La Vladimiru, s-a repezit la el și l-a luat la 
bătaie cu cravașa ; lovind s-a înfuriat mai rău. 
a scos revolverul și, vrînd să se dea clțiva pași 
înapoi ca să tragă, s-a împiedicat în sabie șî a 
căzut. Sculat de jos de către soldați! care în
cercau jsă-l liniștească, s-a potolit șl a plecat 
mai denarte.

,Vinătnarea de vrăjitoare inaugurată' la 1907 
șî-a arătat roadele și mai tîrziu cînd nu puțini 
au fost aceia care, puși față în față cu cultura 
și cu reprezentanții ei, au dus mina la buzunar 
ca să caute pistolul.

Nicolae Mateescu
Va urma

■ Orice tablou trebuit să libâ la 
bază un sentiment ol pictorului

— TovuS^e TRAIAN BRADEAN. 
sînteți cunoscut ca un pictor preocupat 
să redea în pictura sa asprimea și se
veritatea unor realități trecute. Care 
sunt sursele de inspirație, și, mai ales, 
cum interpretați, de pe ce poziție, a- 
ceste izvoare de inspirație soclal-isto- 
rică ?

— Din cele patru zări ale pămlntului străve
chi. inimile au bătut într-un cuget și o simțire 
cu ale acelora de pe redută, la Plevna ; după 
trei și patru decenii la Flămînzi și Mărășești ; 
apoi la Grivița și, după toate, pină la Tatra. 
Cu sfîntă jertfă generațiile istorice și-au apărat 
vatra și libertatea, vărsînd din inima lor mare 
fluviul de singe drept stavilă cotropirii inamice 
și nedreptății sociale.

Sub aura milenarelor lupte victorioase date 
cu pieptul, cu brațele și cu mintea, poporul 
român și-a plămădit limba și statornicit hotarul 
și astăzi cu mindrie inîma-j încălzește vorbirea 
la fapta de bine și omenie, aducînd prinos de 
laudă „junei și bravei (sale) armate" ce acum 
o sută de ani a îngenunchiat istorica robie

Nesecat de milenii, marele fluviu vital zvîc- 
nește, azi, sub tîmpla creatoare a întregului 
popor, incit inima fiecărui ins este sacră lacră 
a strămoșilor săi, este gura care cîntă pulsul 
alert al istoriei. De aceea, eu, ca pictor, văd în 
comunistul român nedeslipit trecutul ’■ istoric ; 
Căci prin străbuni el a fost dac, a fost răzăș, 
Dandur, pașoptist, răsculat și grevist, că întrea
ga experiență de viața și de luptă a înaintașilor 
săi este tăria lui. Sentimentul patriotic moște
nit și în același timp întreținut prin educație, 
cred că este fondul plăsmuit al compozițiilor 
cu tematică Istorică- Oricare tablou tetnatic tre
buie să aibă la bază un sentiment al pictorului, 
semn al legăturii sale sincere cu natura și tot
odată al aprecierii mediului social-politic. Pen
tru mine aceasta este scinteia subiectului și a 
tensiunii care întreține vie relația componente
lor din suprafața tabloului, clarifică cu alte cu
vinte. mesajul ; bineînțeles toate acestea trebuie 
asigurate de pe un fundament profesional sănă
tos. Cu mijloace de expresie șubrede și fără har 
subiectul iși diminuează semnificația, se bana
lizează Subiectul este înnobilat și capătă forță 
de comunicare numai dacă este exprimat de pe 
o treaptă ridicată a meseriei, atunci cînd picto
rul cunoaște, bine consecințele efectelor optice 
complexe asupra componentelor tabloului și tot
odată asupra psihicului privitorului. Nararea sau 
literaturizarea este bagatelizată, uneori, fără te
mei ; să nu uităm, însă, că acestea sînt date ale 
epocii și prin valoarea lor obiectivă au reconsti
tuit adesea chiar și întregi perioade istorice. în 
cele mai numeroase cazuri povestirile pictate sau 
cioplite sunt totodată șl capodopere artistice na
ționale și universale, mîndria muzeelor lumii

— Cunosc un tablou realizai 
de dv. încă din 1958 care are c» 
temă răscoala din 1907, iar la Expoziția 
Municipală participați cu un tablou 
intitulat „La trecutu-ți mare, mare 
viitor", și Ia cea de la Cluj-Napoca cu 
un tablou intitulat „Moții Iancului". 
titluri foarte sugestive. Ce ne puteți 
spune despre pictura dv., despre mesa
jul cuprins în ea 7

— Pictura pe care o realizez este inspirată din 
istorie, din lupta clasei muncitoare și din viața 
și munca țăranilor Aș vrea — lupt pentru aceas
ta — ca lucrările mele să aibă o dublă calitate : 
să reflecte, spiritul constructiv contemporan al 
patriei mele și totodată să fie operă de artă.

colocviile
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Sînt conștient câ năzuiesc spre ceva greu da 
atins, dar printr-o muncă asiduă și lucidă, sper, 
ca efortul meu să nu fia doar vis.

■ Artiștii ou reflectat 
întotdeauna adevărul

— MIHAI BANDAC, ce înseamnă să 
fii autentic in pictură, să fii apropiat 
de om, de realitatea vieții ?

— Ce înseamnă să fii autentic * in pic
tură ? înseamnă, ca și în celelalte arte, să 
fii tu însuți un autentic, să crezi cu putere in 
ceea ce faci, să crezi cu putere In eficacitatea 
sau destinul lucrului tău. Este la fel de impor
tant, atunci cînd considerăm motivația autenti
cității, să avem în vedere și alte calități : capa
citatea deoaebitâ pe care trebuie să o aibă ar
tistul de a recepta realitatea înconjură
toare, de a selecta acele lucruri, feno
mene, idei, In măsură să transmită semnificații, 
aă constituie simboluri care, prin transfigurare 
artistică, să emoționeze și să transmită pe bază 
afectivă mesajul propus. Prin definiție, artistul, șl 
numai cel autentic, este sensibil, vibrează în plus 
față de ceilalți contemporani, dorește să le trans
mită acele idei nobile și frumoase care au animat 
întotdeauna conștiințele înaintate. Demer
sul artistic, autenticitatea sa, nu pot fi a- 
sigurate de căutări formale, sterile, ele 
fiind legate nemijlocit de realizarea deplină 
a intențiilor și gindurilor artistului și a artei 
autentice. Este de preferat, de multe ori, și is
toria artei confirmă, un gest autentic, de artă, 
mal puțin, să spunem, realizat estetic, — unor 
căutări formale, lipsite de intenție și finalitate și 
care. în ultimă instanță nu interesează pe con
temporanii artistului și categoric nici judecata 
posterității. Este adevărat că în atelier demersul 
artistului trebuie să aibă în vedere toate tipurile 
de experiență și căutări specifice.

— Care este legătura dintre viziunea 
personală » artistului asupra eroilor și 
a evenimentelor istorice și adevărul 
istoric ?

— Martori ai evenimentelor ce punctează în
treaga istorie a omenirii, artiștii autentici au 
reflectat întotdeauna adevărul, au meditat mai 
mult sau mai puțin adecuat asupra conexiunilor 
și implicațiilor acestor evenimente, au propus 
puncte de vedere logice și dătătoare de soluții, 
în ultimă instanță opera lor constituindu-se ca 
un istrument important de cunoaștere profundă 
a condiției umane, tot ea, opera, puțind deveni 
un instrument specific omenesc, capabil să pro
pună idei și soluții de reorganizare și de pros
pectare a viitorului. în același timp, este un 
adevăr faptul că viziunile, modurile de inter
pretare a acestor eroi sau realități istorice au 
diferit dar s-au întîlnit întotdeauna în. ceea ce 
privește valorificarea obiectivă. în acest 
fiens putem considera și elogia pe acei artiști 
contemporani care, reflectind în operele lor mo
mentele importante sau figurile emoționante

Arta plastică, 
mesager al istoriei

ale eroilor poporului nostru, au găsit acel limbaj 
și acea expresie menite să corespundă imagini
lor în care credem cu toții. Mai mult decît atît, 
în multe din portretele și compozițiile realizate 
de cei mai valoroși artiști, ne-am întîlnit cu 
originale și nobile idei, cu mai puțin cunoscute 
posturi sociale și politice ale acestor eroi, adu- 
Clndu-se astfel o contribuție esențială la efortul 
istoricilor și filozofilor de a descoperi adevărul.

— Vă înscrieți în categoria pictorilor 
figurativi, continuatori ai celor mai 
bune tradiții românești. Este vorba de 
o opțiune ?

— Figurativă sau nu. pictura ce poartă încăr
cătură emoțională și mesajul de idei poate să 
fie și chiar este acceptată de către societate. 
Personal cred, însă, cu putere, in superioritatea

Traian Brâdean : „La trecutu-ți mare, mare viitar*

picturii figurative, în capacitatea ei de a selecta 
și transmite în plus, mai ales atunci cînd este 
asigurată condiția autenticității Se poartă, In 
ultimii ani discuții furtunoase asupra superio
rității unuia sau altuia dintre genurile tradițio
nale ale picturii. Indiferent de noile cuceriri și 
de ciștigurile realizate în evoluția normală a 
„fenomenului", fiecare dintre genurile specifice 
acreditate de Întreaga evoluție a istoriei picturii, 
conține capacități și posibilități specifice de elu- 
citare a unei problematici umane. Este 
poate, și motivația pentru care cred în con
tinuare în importanți și valențele peisa
jului ca gen, în capacitatea sa de a transmite 
bucuria, tristețea, reveriile ce le avem în fața 
naturii. Șf faptul că particip cu două tablouri, 
peisaje, și Ia expoziția. deschisă în Capitală nu 
poate fi interpretat ca o întâmplare, cî ca o op
țiune.

■ Expoziția — o sărbâtoaro

— Pe pictorul STEFAN CALȚIA, 
șeful secției de pictură din cadrul 
U.A.P.. l-am rugat să ne spună ce în
seamnă pentru un pictor participarea 
la o expoziție omagială ?

— Țmi plac mult sărbătorile, poate doar și 
numai pentru faptul că în ele găsești răgazul 
de a gîndi asupra ceasurilor pline de voluptate, 
cmd în frămîntarea tainică a zilei mai adaugi, 
ori crezi că mai adaugi, ceva de la tine. Pen
tru mine o expoziție, ce Salonul de pictură și 
sculptură, e o sărbătoare. Mă îmbrac cu hai
nele de duminică și aduc, pentru a fi arătată 
prietenilor, oamenilor lucrarea pe care o cred 
cea mai izbutită și de care cred că ei au atunci 
cel mai mult nevoie.

— Dar participarea la o expoziție 
personală ?

— Nu mă pof lipsi de aceste expoziții pe care 
le numim personale pentru că atunci mă întorc 
in mine mai bine ca ori ci nd. și, ca un gospodar 
așez din no<u lucrurile, găsind gînduri nod pe 
care le rfnduiesc și așa încep a mă lupta cu 
umpul și pacea pentru ele. Vin atunci, de a- 
semeni, cu ce am mai bun. dar cu sentimentul 
sincer că mai mult nu pot face. Pentru câ 
lucrul care-1 facem nod pictorii e un lucru deo
sebii. nu toți oamenii pictează. Dar sentimen
tal vorbind mă simt ca un țăran care ară, care 
seamănă, care-.și face munca lui de zi de zi, la 
fel și eu — pictez.

— Ce are in vedere secția de picturi 
din cadrul V^A.P., pentru omagierea 
anului 1977 7

— Sigur că nod încercăm ca prin programul 
expozițional firesc să aducem în fața publicului 
acele personalități care să se apropie cel mai 
profund de această sărbătoare — Cintarea 
României. Vom organiza expoziții de grup **u  
participarea unui număr restrâns de expozanți- 
Am căutat ca nc concentrăm în jurul acelor 
pictori care răspund prin arta Lor cel mai 
bine tematic.

Vrem ca In toate sălile expoziționale ale Uniu
nii să se reflecte în modul cel mai pregnant 
efervescența creatoare a artiștilor plastici din 
România.

■ Tradiția unui sentiment 
fundamentai

— Tovarășe GHF.ORGHE ILIESCU 
CALIN EȘTI,am aflat că lucrați pentru 
un „Monument al Eroilor" ce v» fi ri
dicat in orașul Pitești și care va oma
gia lupta eroilor patriei pentru cuceri
rea. apărarea și menținerea dreptului 

de existență a ființei naționale. Ce stă 
la originea acestei lucrări 7

— Participăm la transformarea orașelor tării, 
la ridicarea gradului de urbanitate si de civili
zație a orașelor de provincie, transformări ce se 
impun din ce în ce mai mult datorită noilor 
condiții de viață, a cerințelor vitale ale epocii 
ce o trăim. Aceluiași proces de transformare li 
este supus gi orașul Pitești de caro mă leagă un 
sentiment puternic, intim și deplin. De aici dorința 
mea de a crea un monument pentru orașul meu 
natal. Am gindit și am lucrat mulțl ani la acest 
proiect, și iată acum prilejul de a transforma 
proiectul in realitate.

— Pentru realizarea monumentului 
ați plecat de la o temă. Ce simbolizea
ză ea in această ultimă versiune plas
tică 7

— Omagiu postum, în viziunea epocii noastre, 
adus eroilor patriei pentru luptă, jertfă și izbîn- 
da in cucerirea, apărarea și menținerea dreptului 
de existență a ființei naționale ; omagiu suprem 
ai generației noastre adus generațiilor anterioa
re pentru eroismul de care au dat dovadă, nu 
doar în accepția faptelor de arme, ci în sensul 
cel mai larg al cuvântul ui. eroism cotidian, cu
noscut sau anonim, datorită căruia noi. cei de 
azi, sințem, iar cei de miine vor fi ; eroism pe 
care noi avem datoria a-1 prelua conștiențj spre 
a înmîna flacara vie a generațiilor viitoare.

— Cum va fi rezolvai plastic acest 
mesaj ?

— în sprijinul ideii de a realiza un monument 
omagial închinat eroilor, rezultatele unor studii 
și analize m-au condus la a opta pentru aspectul 
general, formal de obelisc, nu in sensul vechi 
egiptean, ci în înțelesul formulei artistice, în vi
ziunea contemporană, în accepțiunea transfigu
rării șl supradimensionării unui stîlp, a unei co
loane cu semnificație primară binecunoscută, tra
dițională. Sub aspectul interpretării estetice a 
funcției artistice folosesc o îmbinare a motive
lor simbolic, transsimbolic și alegoric. Iar în 
ceea ce privește mesajul, conținutul de idei su
gerat și intenționat in scopul cunoașterii și re
cunoașterii, contemplării, meditației prin mijloci
rea expresiei acestei lucrări, a conștiinței desti
nului nostru istoric de a exista și a fi noi înșine, 
pornesc de La un temei real ; înalta tensiune so
cial politică și culturală a epocii, cu noua ei mi
tologie, și noul el destin, esențializat și obiecti
vizat in stil propriu în proiectul acestui monu
ment.

— La baza monumentului vor fi așe
zate trei reliefuri lucrate de dv., de 
sculptorii Grigore Minea și Nicăpetre. 
Ce cuprind ele ?

— în cele trei reliefuri vor fi reprezen
tate emoționante momente de luptă, jertfă și 
izbindă ale ostașilor noștri participant! la Războ
iul de independență, Primul război mondial, In
surecția antifascistă.

— Ce reprezintă elementul vertical 
al obeliscului omagial de la Pitești ?

—A fost gindit ca un însemn alegoric, bipolar, 
arhitectonic și plastic exprimat cu mijloace pu
ține, simplificate și esențializate, dar în a cărui 
învestitură să-și găsească expresie o multitudine 
de sensuri. Astfel momentul „NOD" ilustrat, co
relat într-o Interferență și întrepătrundere feno
menologică și plastică reprezintă un dialbg tes
tamentar. permanentă solie deschisă între trecut 
și prezent, prezent și viitor ; uriaș punct de altoi
re prin care se face un continuu împrumut și 
schimb de seve spirituale* ; sugestie esențializată 
a echivalenței dăruirii și preluării jertfei și re
cunoștinței, jertfei și victoriei : mesaj continuu 
transmis din generație în generație, generațiilor 
viitoare.
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Drum de apă vie
Cad poamele-n livezi de parcă-, visul 
celor ce n-au murit cind le-a fost dat... 
Altminteri cercul nu cunoaște moarte i 
cel tineri mai visează in lumina 
pe care frunzele nu s-au uscat — 
;l parcâ-mping fn sare marea roată 
de razef blind urnind văzduhul 
spre chip de blid ți de ulcior — din lutul 
mai proaspăt care-abia s-a închegat...

„Dar unde-i trupul lui Mihai Viteazul, 
unde...* 

In ramuri zilele-au rămas întregi.
„Dar unde-i trupul Brincovean, dar 

unde...* 
Sint fructe care nu le mai culegi.

Eu |tiu :
cind visul lor se va sfirțl

0 să răsară drum de Apă Vie 
unind căzutul cap cu-acel mormint 
pe care nimenea nu-l știe.

Roata
Mâ-nlorc adesea-n burgul transilvan 
să caut/ prin bucoavne vii colirii 
in care ochii roșii de cetit 
sâ*mi înflorească mari ca trandafirii j 
să caut scoarță veche, ce să pun 
in pravul lumii care-mi vine-n față, 
cu pasărea să aflu ciocănind 
prin trunchiu-ntreg, minuscula paiață | 
bâtrinul bibliotecar vorbind 
pa latinește, ca printr-o oglindă, 
deschide lespezi sure de argint 
și văd izvoarele cum se perindă — 
intr-o fintinâ curg mii de fîntinl 
un lei de orgă, unde doar o dată 
ți-a dat să cinți — și burgul transilvan 
să te mai dueă-n turna ca e roată.

Cumpăna
Urclnd de-a lungul zilei, vezi drumul o flntină, 
o cumpănă oprită cu floarea către cer 
pe care ie ațeazâ o barcă ți începe 
«â-i scoată pentru cuib piroanele de fier.

grigore georgiu
Către țară
Tu mâ-oștopți eu cerul troc pe ochi 
Precum arena dalbă-a zilelor dinții 
Ai născut cuvintul ce-mi va fi hotar 
$1 piatră de-amintiri la câpătii.

E-un ceas de foc căci fiii lăi 
Din leagăn sar de*o dreptul pe redută 
E*o »irită grea de mire și oștean 
Cind morții tăi in mine m strămută.

Șl inima mi-o seceră adine 
Nu soarta florilor inâ bușita-n parc 
Cit nechezatul cailor împiedecați in fugă 
Și nerăbdarea săgeților din arc ;

E secolul grăbit și-n neorînduială 
Sint smuls din mine însumi din veefl 
Prin hore de pămint aud cum strigă 
Singele tău rămas in bătălii.

Un stilp de foc la mijloc de cuvinte 
In noi râmii un gind de pază 
Eu mă adun și mă destram 
'N-oglinda ta de limpede amiază.

Românul știe 
pe de rost istoria
Mal țtim noi astăzi, miri umoți, 

Ciți dorm in legea pulberii fără mormint 
Ciți au trudit in graiul românesc 
S-avem in lața lumii drept cuvint T 
Dacă purtăm aceste vechi insigne 
Peceți pe sufletul de miere ți de lapte 
E semn ci țtim, că n-am uitat 
Ciți au murit eu lața către miazănoapte 
Ciți au murit eu fața către miazăzi— 
Ciți dintre-ai noțtri boți pe roată 
Ne mai zidesc pe dinăuntru-n legămlnt 
Ciți ne veghează-n cimitirele-anonime 
Cu ochii limpezi deKhiți in pămint! 
Ni-I martor cerul in sfidare
Cum ne-au trecut prin sabie ți foc milenii

Le*adunâ ca pa paie, columna se IncHnâ, 
un capât scoate apă din nevâzut cuvint, 
la capul celălalt cresc puii fi apasă 
cu trupul lor fierbinte spre pămint
Preainsetat privești la cumpăna cea dreaptă : 
atit ai așteptat, că puii au crescut — 
la fel de greu atîrnâ ca apa către care 
nâdâjduiai privind la cuibul început.
Lumine-i de argint in ciutură și-n păsări — 
te-apleci să bei cu ochii închiși ca din izvor, 
dar se aude un mare și veșnic zvon de aripi 
Și puii se ridică în aripile lor.
Nici nu mai știi de vadra căzută In fintind — 
cu chipul ars de flăcări privești in zbor cum 

pier 
și iar aștepți să vină o pasăre, să vină 
pe cumpăna oprită cu floarea către cer.

Cercul lalelei
Destul de greu mă desfac din cercul trecut i 
lalelele mai au nevoie de pămint, 
cu cit le ridic in furcă mai sus 
se destramă ca o căpiță zburind.
Știu coasa in mină singură s-o țin, 
f tiu să pregătesc ginduri pentru Iernat | 
limba ți inima ca două lalele i pelin 
pe o piele de vacă, inline ia uscat
Cepe de floare-mi rămin înfipte in trup 
luminind peste an ca focul sub ghiațâ, 
făptura am si mi-o mut ca pe-un stup 
in altă petrecere de verdeață.
Mai trag e roată, văd florile picurind, 
globii câzuți se fac ouă de pasăre, 
vara înmiresmată le va cloci in curind 
ți-or să cinte ca țerpii cu aripi de mazăre. 
Greu mă desfac din cercul lalelei, cosesc 
cu mijlocul gol in lumina fierbinte, 
Mi-o sete ți asta-i un lucru firesc —• 
apa cea vie-am băut-o-nainte.

Gheorghe Spiridon i „Posada 1330*

Bâlcescu stă sub cruce la Palermo 
Pe lancu-n munți il scutură vedenii. 
Românul țtie pe de rost istoria 
Cit am trăit cu fața ingropată-n jale 
Și cum ne-am ridicat cu spada fumegind 
Cind ne-au spirit ograda străini de frunza el. 
Dar ceasul biruințelor bătu solemn. 
Sub stilpii porții drepți sub lună 
Cresc laolaltă infroțite-n rod 
Trei spice-mperecheate-ntr-o cunună. 
Stăm toți po-aceeați cumpănâ-a rostirii 
Prin noi se-nalță patria-n tării 
Intr-o izbindâ grea ,intern deodată 
Strămoși, uncheți, părinți ți fii.

dîntr-un capăt la celălalt,
ea peste tot, lume de toată mina, adică gi mal 
așa, și mal altfel. Nu se poate fără deosebiri, nu 
e bine să se poată. Ide ea cu toți la fel. toți o 
apă, e o poveste pentru haimanale pentru d 
nimeni nu seamănă cu nimeni și cine-a zii cA 
toți să fie totuna avea în vedere altceva și anu
me dreptul fiecăruia de-a nu fi oprit de nică
ieri, de-a Încerca tot atit cit și altul, oriunde.

Cite unul reușește mai bine, cite un altul mal 
puțin, de-aid și pini dincolo, cum «puneam, 
lume : mai lingură, mai unită, mal pentru ea 
ori mai pentru toți dar tn lucrurile mari |1 
foarte mari, dintr-o margine lntr-alta ca o 
cimpie. Ce e mai departe de margine nu e chiar 
altceva dar nici la fel pentru că altminteri cum 
se explică, de exemplu, că dacă zice unu* :
— Bă. știai câ ăi din cutare loc (aici vine nu 
nume de comună vecină) au hiat premiul pe ju
deț (ori pe țară) la (aă zicem) răpiți 1 tu răs
punzi :
— Da ?! Bravo 1 șl ctod rid bravo te bucuri 
pentru ei dar te și glrdeștj că poete, poale la 
anul au să fie a! noștri In locul lor. Sau, alt 
exemplu, vine un nor mare șl vinăt, de ploaia 
cu piatră și cite unu' se - nc hini :
— Dă-o, doamne, pe Tirgoviște I
— Da' ce-ai, mă, tu cu Tîrgovlștea ? fi întrebi.
— Nimic., ce să am ? răspunde ăla, tocmai că 
n-am zic ce zic fiindcă acolo una ca aita strică 
ceva brazda da flori fără de care, la o adică, 
•e mai poate, nu ? pe cind aid lovește direct In 
piine ti retează binișor șl dintr-a ălora.
Ori. tot un exemplu, fșl face unu* o casă mare, 
mare de-a latul. Altul mai ceva, Iși face una 
mare de-a lungul, adică cu fațadă Întinsă. Acum, 
că nu te mai poate (cine a apucat să facă e 
bun făcut dar nu se mal poate) șl a vi nd In ve
dere și cum sună legea, altcineva iși trinteșto 
una cu etaj.
— Ca Bogdan, bagi tu de seamă, mai mult tn 
glumă (ăsta. Bogdan, e fostul boier).
— Și ce. mi, mi oprește cineva 7 Ori D-Offi 
dreptul ?! sare tn sus cel cu etajuL
— Ai, mă. cum lă n-ai.

Dar bucuria celui cu casa In două nivele, fru
moasă, n-are nimeni ce zice, dar cam multă 
pentru două peraoane că omul e tlnăr. ne Însu
rat, stă acolo doar cu mă-sa (Deocamdată, zice 
el, pînă găsesc ce-mi trebuie și ne punem pe 
trai și pe fabricat copii) deci, bucuria lui e 
scurtă fiindcă altul, mai cu moț, își toarnă în alt 
Ioc dar nu prea departe, parcă special nu prea 
departe, una tot ca a lui dar îi mai pune deasu
pra o turlă ca la primăriile cu ceas. (A lui e 
fără ceas dar are pe creastă un paratrăsnet cu 
virfui despicat in trei).
— Măi, mâi, ce drăcie I se miră, de-ol dracului 
cu glas tare, trednd, cei doar cu etajul.
— Ce e, mă ?! se miră și-1 întreabă totodată, 
umflat, proprietarul cu turlă. Te pomenești că 
trecu tac-to pe drum doar in izmene, mal adau
gă el fără să știe că asta, treaba cu „doar in 
izmeneacum treizeci, patruzeci de ani era cit 
se poate de in firea lucrului.

Așa, dacă stal ai le clntăreștl pe toate, bagi 
de seamă câ, uneori, cite unu’ Iți dă lipsă și la 
vorbe dar in orice caz față de ce e în altă 
parte, la oraș, de exemplu, mai ales dacA e și 
mai mare (poate să zică orcine ce-o vrea, eu 
am văzut și știu) • distanță și măcar Intr-o pri
vință diferența e-n bine fiindcă acolo, o fi la 
servici cum o fi. dar cind e acasă flecare stă 
între pereții lui : a-aude, nu vede, nu-i pasă. 
Aici, și-a luat unu’ bicicletă ? Hai la mat la o 
țuică, două, uu. mai nou, un coniac. Și-a luat 
„mobră" ? E și mai și ca iă nu mal vorbim de 
mașină (că există și cazuri dintr-astea). ori cind 
botează sau cunună. Toată lumea « cu toată 
lumea, mai mereu, și de le o vreme su Învățat 
să se bucure și cei cărora doar le-a nins ori / 
le-a plouat

Altcineva, auxin du-mă, ar putea socoti că ev 
earn exagerez cu ce spun, dt spun și mai ales 
despre oi ta spun dar asta a o idee falsă : toată 
lumea ace, bine, rău. nea și cind n-o auzi con
sideră că ie pronunță to gind. Faptul iceiti a, 
cred eu, cea mai mare ambiție a cuiva : să zică 
sau să știe că ar putea zice. Dintr-o asemenea 
treabă crește, citeodată, răsadul ca după o 
ploaie bună după cum, altă dată, se vestejește 
ca după Îngheț, de aia, adaug la ce-em zis : 
uită-te și la cina cască gura și la ea se petrece 
cind o cască.
— Ce faci acolo, nene 7 întrebi, să zicem, de 
exemplu, pe unu’.
— Ce să fac ? răspunde.
Mă urc pe prispă, mă dan jss.
Din asta ai putea trage concluzia cA Asta nu 
face nimic și poți să ai dreptate dar și să te 
înșeli dacă omul se urcă pe prispă ca să puie 
ceva acolo și se dă joc ca să mai ia.

Nu se ajunge ușor la adevăr, e lucru știut, 
cite unu* nu ajunge niciodată, altuia i se pare 
cfi-1 tot ajunge, mereu, iar eu cred că mai mult 
contează dacă-1 cauți cu dinadinsul decit dacă 
dai peste el intîmplător. Asta e o părere cum 
pot fi și altele și foarte bine e numai cind des
pre același lucru există mai multe Idei și o 
singură concluzie dar cea mai potrivită fiindcă 
cine nu știe că se mai întâmplă și pe dos ? O 
situație ca asta din urmă ori rezistă prea mult, 
ori se schimbă prea iute și pe tăcute ca să nu 
se bage de seamă dacă nu cumva se explică 
despre ea pe cum că, de fapt, zicerea a fost de 
la început bună dar s-a greșit cind i-a bătut li
tera și, într-o altă concluzie, se hotărăște că tre
buie sancționat cel cu tiparuL Eu însă am iA 
spun una care, de la jumătate încolo a fost cu 
totul altfel de unde s-ar cuveni scoasă învăță
tura că
se poate coti, plnă la sflrțit, și încotra trebuie.

Am avut într-un an un an bun pentru băieții 
cu cartea. Cind apun așa e și cu pagubă și cu 
ciștig. Cu pagubă fiindcă ăștia, premiant ii. urcă 
pe tren, parcă toți într-o zi și se tot duc care

nîcolae 
neagu

încotro și cu ciștig fiindcă tot el, ci ți va ard după 
•ceea, ajung care profesor, care inginer, cara 
doctor, care mai nu știu ce și deși în felul cel 
mai adevărat l-am pierdut, Intr-altul ne socotim 
plătiți pentru că ăștia, acolo, oricum, tot al noș
tri rămin. Dar ca să nu zicem c& ne frigem de 
tot pe cite unu1 11 îndemnăm și convingem noi 
să meargă acok) unde ne doare mal tare, ăsta, 
convinsul se duce acolo, stă ce stă, ajunge ce 
ajunge adică ce ne trebuia nouă să ajungă și 
se Întoarce. Ca afi zici Insă că se întîmplă nu
mai așa Înseamnă să nu te pricepi la oameni 
fiindcă uite, de exemplu, unu' din ăștia, după 
ce-a terminat ce-a terminat, a fost oprit acolo. 
In școală, ca foarte bun sfl-1 Învețe pe alții ceva 
ce, după cum am aflat, nu era chiar meseria 
lut și din care, ca să le spună ălora ce se cerea 
să le apună, el însuși mai trebuia să buchi
sească.
— Păi, bine mă, cum vine asta ? l-a întrebat 
al lui, ăl bătrin, supărat mai mult că rămine 
singur decit că celălalt pleacă fiindcă Intr-ade
văr celălalt, fiu-său, să decisese să plece.
— Vine cum vine, i-a răspuns ăla In doi peri.
— $i, e bine ?
— Știe dracu’ ?
— Și-atunci ?
— Atunci, nimic. Ce ne împiedică sA vedem T 
Fiecare experiență, ca experiență, e bună la 
ceva.

viorel
împlinirea anotimpului
Fatala cad pa drumul lung da țară 
Sau poala niniorl (ini
Toarta do tălpila fiilor tăi
La ctaiul In caro înaripata cinloca do luflal 
Tircoalo na dau
ți lată, mă apropii cu glndul curat
In roțu anind, da blnocurintata grădină { 
Imnuri da ilară roateic. înalț osanale 
Bunului neam ,i credințelor sala.

Gheorghe Spiridon ■ „Alba Iulie 1911*

— Șt no! î
— Care... noi ?
— Cum care ?1 Noi, ăștlalalțl, de-alci ?
— Are să vă vină altul, fiți liniștiți, nu rftmîne 
nimeni fără.
— Și, zici tu că e bine așa ? a Insistat bâtrinul.
— Nu ți-am spus că nu știu ? l-a răspuns 
fiu-său, înțepat. Vom mal vedea.

Cind a spus ăla așa, că „vom mai vedea", eu 
cred că el n-a considerat treaba asta chiar ca 
un fel de răspuns dat ca să fie fiindcă, ceva mai 
tîrziu, s-a văzut cA la mijloc nu fusese de fapt 
(că-i trecuse lui de la început prin cap, că nu-i 
trecuse), decit o amjnare.

Stă acolo omul te stă, vede că, pe de o parte 
se omoară el, singur, ca să-i poată învăța, cum 
trebuie, pe ăla dați în grija Iul dar pe de altă 
parte Începe să uite din celălalt capăt pe care-1 
știuse bine la Început dar de care, acum, nu se 
mai atinge, mai trage el, poate și vreo altă nă
dejde care, cum se mai Întîmplă, nu 1 se Împli
nește și, pînă la urmă, Intr-o zi, Iși la băiatul 
inima-n dinți și valiza-n spinare (vorba vine) 
și se întoarce îndărăt, La noi.
— Ce-i facem, mă, hi* ăsta ? a întrebat atund 
unu’.
— Ce-a! vrea tu să-i faci ?
— Știu eu ? Nu-i facem chiar nimic, nimic ? • 
insistat Ala, nedumerit.
— Ba, da, mă, îl pupăm, de exemplu, și-1 bă
găm în traistă așa, cald cum e, am zis eu.
Ala a rămas pe ginduri. s-a mai și uitat spre 
mine cam dintr-o parte iar eu n-am avut atunci 
timp să-i explic (adevărul e că trebuia să explic 
la mai mulți) că ăștia cu capul doldora sint 
peste tot, in toetă lumea, o nație mal aparte cu 
care, dacă vrei să faci ceva, e mai bine să te al 
bine (nu cu orice preț, ar obiecta, poate, cineva, 
iar eu zic că, tocmai, cind e cazul, chiar cu orice 
preț) cu cite unu’ ca Axta chiar cind nu e cel 
mal bun ai ce face, ai unde-1 pune, pe cind cu 
ceilalți, de 1 ca s& nu mai zic că al nostru, pe 
lingă că era al nostru era șl dintre cei pe care 
nu-i lepezi numai fiindcă, de exemplu, nu-ți 
place cum Iși mișcă picioarele cind umblă.

Vorbe, cum zicea cineva, unora, ca mine, prea 
le place, altora, destul, prea puțin sau deloc, 
cite o dată credem că fără ele nici n-am putea 
și eu, cind e vorba de mine, sint chiar convins 
că așa e-
Dar ce sA mal zică unu’ surd șl mai f
adică unu’ care nici nu !• aude, nici nu la pi
păie cu buza ?
Unu* ca ăsta, ai putea lA crezi la prima vedere, 
ori că mult n-o mal duce de greu ce-i vine, ori 
că nu e bun de nimic șl dacă judeci așa eu îți 
propun «ă-i întrebi pe oameni despre al Iu* Ca- 
lomfir sau, pentru că e mai ușor altfel, aâ mă 
lași să-ti povestesc eu șl cu ocazia asta ai eA 
pricepi și altele la care nici nu te ațteptaL

Asta al lu' Calomfir e unu* șl iurd șl mut dar 
tel mai mult contează, zic eu, că e mut pentru 
că defectul celălalt nu-l prea bagi în seamă pe 
cind așa, unu* care nu zice nimic nici de bine,

varga
Al tău sint
Mai mult decit vinul
Iți vel Iduda mingiUnla 
Pinâ la lungirea umbrelor, 
Pinâ la pirguirea roadelor' vlHoore.
Știu.
O țintind pecetluită oștlg
O grădină închisă 
De pe degetele tale
Picură cea mai aleasă smirnă. 
Vino să mînem noaptea in «ale — 
Au inflorit rodiile, a*nmugurit via
Vino Iubito ca oștii» sub steagurile lor 
Al tău sint,
Al celei ce tule
Turma sd*fi pascâ printre cedri |i crini.

Numele tău
Mina dâ muguri, semnul unui fruct 
Plinâ-i de imnuri inima ta țară j 
Se-aprinde amurgul ți arde 
Infierbintat ca ruga-ntiia oarâ.
Binecuvlntat de ploi roditoare țl-e trupul 
Greu de cai ce te-au păzit și-au pleeat 
Stringindu-țl săbiile ți năvoadele albe 
Dintotdeauna binecuvintat.
Plini de averi, slâvindu-ți lumina 
Mîndrii-s bărbații tâi intre bărbații lumii 
De mii de ani treeind ne-nvinți
Precum un cint spre murmurul genunii.
Numele tâu ca mireasma vărsată 
Scris cu aur țl rod, cu pîine ți sare 
Preadulce este pe buzele celor 
Ce numai pentru tine inalțâ a lor cinlare,
Numele tâu rotund de-mplinlri 
Numele tău ca mireasma adiată 
Patrie-mamă, patrie-llrâ, patrle-rug 
Binecuvintatâ fii, binecuvintatâ I

f teatru
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Această piesă reia tema preferată a 
Etate rinei Oproiu, tratată neslăbit în 
ultimii ani. anume condiția femeii. De 
o construcție dramatica cropriu-zisă 
abia dacă «țe Dna te vorbi, iar In ce pri
vește substanța, ea este aceeași din 
interviurile nubiicate In ..Contempo
ranul*1, Interviuri intimpinate cu real 
interes, și adunate apoi intr-o carte. In 
comDletare ar mai trebui spus că Ideile 
autoarei (uneori pînă si cuvintele) 
erau cunoscute Dublicului dinfr-o me
morabilă convorbire televizată unde 
Aristide Buhoiu iuca rolul de repre
zentant tipic al eenulul masculin. De 
altfel și pretextul dramatic e acela91 
— o emisiune festivă ce se orezătește 
pe platourile televiziunii și care se 
transformă într-un veritabil duel exis
tential Intre o ea șl un el. El — deloc 
prost dar mediocru și chiar meschin. 
Ea — patetică și strălucită. E] — cam 
lipsit de argumente. Ea — producin- 
du-le din abundență. Firește, partiza- 
natui nedîsimulat prejudiciază parțial 
profunzimea textului. Cum Insă la 
mijloc este o teză de demonstrat. înțe
legem că cele două personaje se justi
fică mai alea prin rolul „de legătură" 
pe care-1 fac. De aceea și Intriga senti
mentală dintre ele e punctul slab al 
piesei. Monoloagele. în schimb, sint 
vii. proaspete, autentice — calități ce 
le-au fost recunoscute încă de pe vre
mea cind erau numai... interviuri. Ju
decate ca argumente, am avut surpri
za să constatăm că ele vin uneori In 
răspăr cu teza însăși, depășind-o spre 
fericirea spectacolului. N-am să ascund 
că părerile cu privire la sexul opus 
(advers 1?) exprimate de sudorlță. de

exemplu, le socot mai profunde șl mai 
feminine decit agitatele considerații 
ale reporterei. Tot așa. n-am să ascund 
impresia terifiantă pe care mi-a lă
sat-o personajul Avocatei, tocmai fi
indcă accentuează magistral defecie 
care mai persistă : sărăcie a efectelor, 
îngustime burgheză. Închipuire. Foarte 
pregnant caracterologic a fost realizat 
și portretul Primăriței, emoționant prin 
modestie și simț al datoriei. Mai neiz
butită. credem, flecăreala celor două 
tinere fruntașe in producție. Revenind 
La personajele de legătură, la Reporter 
și la Reporteră, constatăm că Octavian 
Cotescu face încă o dată dovada umo
rului său original (și cită nevoie era !). 
numai In parte blajin. In timp ce ad
mirabila actriță Gina Patrlchi apeleeză 
aproape pe tot parcursul reprezentației 
la tonul sacadat, disociativ și ostenta
tiv. însă creațiile cele mal aplaudate 
aparțin Dragăl Olteanu-Matei. Tamarel 
Bu du cea nu-Botez. în «pedal, și Maria
nei Mihuț. Acestea au fli partiturile 
cele mal generoase. In sensul In care 
vorbeam la început : acuitate a obser
vației sociale, autentidtate. Dînd glas 
unul text mai conventional. Ica Ma- 
tache a părut stînjenită șl nu a izbutit 
In aceeași măsură. Concluzia ? Spec
tacolul Teatrului Bulandra, regizat cu 
simt al nuanțelor și remarcabilă acu- 
ratetă de Cătălina Buzoianu rămîne 
Interesant prin clteva creații actori
cești și. desigur, nu prin puține din 
realitățile surprinse pe viu de autoa
rea piesei.

Marius Robescu

Ion Creangă este în Povestea porco
iul același hîtru maestru al echivocului 
din celelalte istorisiri ale sale ; trans- 
formînd Povestea porcului in Povestea 
dragostei, (după experiența nu prea 
reușită cu Harap Alb), Ion Popescu 
Gcpo își propune să demlstifice, «A 
dea echivocului șl fantasticului o ex
plicație. Porcul, care-șl are La Creangă 
hazul lui, flevine In versiunea lui Gopo 
un extraterestru coborît lingă coliba 
babei și a moșului cu o farfurie zbu
rătoare.

M-am Întrebat adesea de ce basmele 
transpuse pe ecran își pierd In mare 
măsură puterea de fascinație ; pînă și 
cele mai grandioase montări, cele mal 
fanteziste întruchipări de monștri, ba
lauri și așa mal departe, nu reușesc 
decit să ne strivească, să ne transforme 
In spectatori pasivi ai închipuirii al
tora ; nu este oare Imaginația orică
ruia din noi mai fastuoasă, mai fabu
loasă decit orice construcție, din buta
forie ? Pinocchio al lui Luigi Com- 
mencinl este printre puținele reușite 
ale genului $1 trebuie să observăm că 
filmul nu uzează de o recuzită și de 
decoruri grandilocvente ci dimpotrivă, 
se străduie să rămlnă cit mai mirit 
timp tn granițele unei lumi imediate.

Poate că nimic nu ne îndeamnă mal 
mult la generozitate șl la visare decit 
basmul, în timp ce lucrarea de demia- 
tificare a lui Ion Popescu Gopo, ușor 
ironică, vag spirituală, ne taie de la

Povestea 
dragostei 

început orice apetit pentru reverie, 
regizorul propunindu-și iâ viseze și 
pentru noi.

Slăbiciunea pe care Ion Popeacu 
Gopo o are pentru omulețul său. atit 
de drag șl nouă, face ca aventurile atit 
de umanului personaj «ă fie Încărcate 
de sens, în timp ce aici, în Povestea 
dragostei regizorul Gopo are slăbi
ciuni și își îngăduie un festin east- 
mancolor alăturind arbitrar un moș și 
o babă ca din tablourile lui Breughel 
cu extraterestri dansind într-un decor 
presupus terifiant, doi tineri frumoși 
ca Romeo și Julieta ai lui ZefireLli, cu 
o călătorie cosmică pe o scară (pen
tru că are trepte) și cu un simpatic 
cioroi animat. Regizorul Iși dă friu li
ber fanteziei fără să se Întrebe cine 
îl urmează și pină unde.

Mitologia contemporană cu care Ion 
Popescu Gopo încearcă aă înlocuiască 
naivele poate Închipuiri de basm, are 
și o morală a ei care ar putea fi re
zumată prin foarte comoda concluzie 
dragostea învinge ; dar pentru a în
vinge, dragostea trebuie să aibă și 
adversari care «înt nici mai mult nici 
mai puțin decit extra tereștrii în cauză... 
De ce monștrii noii mitologii trebuie să 
vină din cosmos ? Basmul dintotdeauna 
a sugerat că el vtn din somnul rațiunii 
fi nu a greșit nici măcar o dată.

M. Nicolae

^televiziune^ 

tv

L J
Zgîrcită-n zăpadă ca niciodată lama 

anului abia început este iarnă adevă
rată doar pe micul ecran. De neunde, 
de unde, operatorii scot la iveală uria
șe provizii de-omăt. Cota ninsorii la 
televizor este mai mare decit pe Omul 
așa că cine are chef să viseze poate să 
tragă perdelele, să se cufunde-n foto
liu și să creadă, privind imaginile ha
șurate de albul zăpezii, că ninge 
de-adevărat.

Duminică dimineața a nins peste 
VIAȚA SATULUI : a căzut zăpadă 
peste somnul cimpiel, peste acoperișele 
caselor, peste umerii reporterilor, pes
te căciulile interlocutorilor care vor
beau prin jeturi de aburi ca telegarii 
lui Făt-Frumos.

Ghoorgha $p«4don t

Sentimente 
în alb

■ Duminică după-amiază a nins peste 
ANUL SPORTIV 1970 care din fericire 
continuă șl in 1977. A nins mal mult cu 
goluri, ce-i drept, dar emisiunile prece
dente bătuseră recordul în privința ză
pezii așa că decorul marilor combinate 
alpine de la Madonna di Campiglio și 
Innsbruk a fost fundalul firesc pe care 
autorul emisiunii și-a desfășurat exce
lentul său comentariu sportiv.

FRUMUSEȚILE MONTANE prezen
tate de Alexandru Satmarl ne-au mutat 
și mai adine Înspre iama de altădată 
cu munți de ghiață, cu păduri prăbușite 
sub blănuri seînteietoare, cu animale 
ieșite la pradă și vînători leș iți la pră
dare sub un soare mecanic ca o roată 
cu dinți.

MOȘ GERILA CINEFIL a scos din 
arhivă numai pelicule „albe" arătîn- 
du-ne zăpezile de-odinioară chiar în... 
original. S-a cintat, 8-a dansat și s-a 
ris cu asezonări potrivite de paiete șl 
clopoței.

In sfârșit, în reluarea de marți a fil
mului cu cel mai mare număr de spec
tatori mari și mici de pe micul ecran, 
intr-un moment culminant cînd Heide 
visează că este iarăși acasă, Bieder- 
maierul, simbol al răului în excelenta 
peliculă japoneză, este acoperit cu dra
pelele albe ale cețurllor înzăpezite din 
Alpi.

SLALOMUL PRINTRE CAMERE DE 
LUAT VEDERI executat magistral de 
Viorel Raba a încheiat acest festin cu 
zăpadă care ne-a arătat incă-o dată 
cită iubire de semeni arde printre dra
gii noștri colegi de la televiziune care 
află și știu cum să facă pentru ca mi
cul ecran să țină cu omul șl să-1 fie 
inimii sale de vreun folos.

Sânziana Pop
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Bld de rău, niciodată, nenorocită viată trebuie 
să ducă ți unii chiar așa și consideră deși ista, 
al nostru, a avut poate șl-un noroc : ăsta n-a 
vorbit de la început, l-a născut, cum s-ar apu
ne, gata Învățat să hu spună nici măcar cum 11 
cheamă. Pentru el faptul că nici n-a auzit a fost, 
cred eu, un lucru mai aids in avantajul lui dacă 
am în vedere că multe chiar nu merită să le 
auzi și dacă ai face socoteala mal multe nu me
rită declt merită adică, trăgînd linie, el mal 
mult a clștigat decît a pierdut. N-a învățat 
carte că n-a putut, n-a avut cum fi asta a fost 
pentru el tot o afacere ! învățătura ori o faci 
clnd, cum dar mal ales cită trebuie, ori. dacă 
nu, mai bine, în timpul ăsta faci altceva și cu 
el, cu mutul așa a și fost : cînd alții, abia ve- 
niți din armată, plănuiau ce și cum să înceapă 
el 1*1  avea gospodăria gata Întemeiată si, în 
piui, și nevastă far nevastă-M era atît de ușoa
ră La Limbă Incit si fi zis că-și zice că are ea, 
neapărat, misiunea să consume vorbe șl In lo
cul lut Cu timpul femeia și-a pierdut din nă
rav și, mal tîrziu, pini să dobindeascfi băiatul 
pe care-1 au, aproape ci nu-i mai plicea nici să 
audă, nici ii spună.

Cînd a-a născut băiatul, a-a schimbat situația, 
eu ăsta trebuia si vorbească cineva, trebuia să-1 
Învețe cineva ai vorbeaicâ fi cine aâ fie ăla 
dacă nu ** 7 Probabil insă că și mu tu’ a în
cercat iA comunice cu copilul. In felul lui. și 
cînd ipun aste mă gindesc la ceva anume, 
care-mi Întărește p A re rea. ceva la care nu te aș
tepți și abia aid e partea cea mal cu miez a 
faptului : bălaiul, căruia oamenii li de tot al lu*  
Calomfir dar In piua și 11 mk, adică ăl mic al 
lu’ Cakanfir. i-a moștenit pe amin doi In ce 
aveau ei mal aparte, dar dacă ar fi fort numai 
atît asta n-ar fi însemnat mare lucru dm te 
ceea ce M mai Intlmplă și altora, el tată

gheorghe 
istrate

Gheargha Spiridon i „Omagia"

Frunze developate
Lui îonlfi G. Andron din Țara 

Oașului — cel cart * fotografiat 
sfetnicii lui DecebaL.*

Curg din văzduh frunzei*  aspra 
cu gr*ie  tipar*!*  noastre 
resorbite chipuri din primordiala Izvoare 
developate perpetuu de soar*_
0 fnjniâ-locrimă aleargă prin lume 
ca flacăra din tâcîune-n tăciune 
ca lampa luminii din boare m boare 
ca timpul - din uitare-n uitare.
O lacrimă-frunză mereu n*  răstoarnă 
prin singe!*  plâns, din rană ta rană — 
o undă tăiată mereu din talaiui 
in care și cufundă lumea obrazul, 
cum piatra adine iu piatră coboară 
pină lu steaua m c*Jv<oră_
Pe-o frunză-om chemat și-am cutes 
pietrele voastre din univers 
șî-n oglinda ei, vinovat, 
am arătat omul nearătot—

Astfel mi-e pi ** op a culcată P*  piue apă i 
so'i muritor de veșnică apă
astfel oi-o sceptrul in car*  odmi 
wfletol lumii - coi hm
frunza ia care pu wa cern 
sufle fad lumii - «tenu.

Ritual
Putea-vom, oare, să uHâm, lemevo, 
miratul trap prin care noi am nim î 
■âsuflul ploli-rvaltă-n curcubee 
dorinței*  u>lot*  ■i*-od*ne..

Din risipele — cor*te-wtaribrii  
ne-adu na vrmuea intr-un stinghie |
pe-ac ea iii p *fai  a'bâ ■ tabirfi 
mgenanchează m*̂I u-h tăceri.

Voi, ce sâg*ti  d*  cealâ-na nieaii 
ipr*  ochii a aștri — fanta lâcrimiud I 
i*me>a  lumii, doaume, delirează 
și ne ucide-n visd oi, pe rind I

Stăm amuțind la țărmul oi c*  doer mp - 
ca luntrile in nori ne-om prăbuși, 
ca niște gloanțe c*  orbesc in arme, 
cu niște stei*  mari pierind prin sL.

„Omagiu partidului* - tapiserie do Ohoorgho Spiridon

Critica și proza de evocare
Urmam din pag. 1

ampli cete valorificat A dintr-un unghi îndrăz
neț. Ne așteptăm ca să fie IntimpinatA cu un 
ir.:er**  poate chiar contradictoriu, dar nu mai 
pupa știm eă este o carte care propune pe ca
lea literaturii o viziune nouă a personalității 
1M1 BâJceucu nu pe cea tradițională construita 
ia secolul car*  a urmat revoluție L

La romana pregătim lucrări de cea mai apro
pia 4 trimitere Istorică, cu subiect privind Inde
pendența- In aces*  sens avehx un roman, com
pus ca un seria] de episoade. Acel m 77 — ro
manul crcnotofir al Războiului de Independen
ta (o suită de date strict documentare) de Pe
tru Vintilă. Aș mai menționa un roman foarte 
ln:ere*ant  al lui Cornellu Leu. ae numește Fllu- 
gerea tai Draeala — un fel de memorii, și Marius 
Tupan cn romanul Crisalide.

Nuveîe, proci acuriă și achite nu prea slrtL 
Totuși avem o traducere de Arnold Hauser- 
ne-sleul volum de nuvele, și Leonida Neamțu — 
Clud moare inimicul cel mal bun, schițe.

La critică — cartea lui Dinu Pillat Dos ta ie vie hi 
ta conștiința ramănească. Dan Cristea Arcada 
Imaginare. Cărțile semnate de Petre Dan Gor- 
cea Ne«amn«i capodoperelor șl Eugen Negriei 
Expresivitate Involuntară — le-aș menționa In 
mod deosebit penU-u originalitatea cu care m pro
pun cititorului. De asemeni cartea criticului Ion

Lanoșl Poveste cu doi necunoscuțl — Dostn- 
ievscbl șl Tolstoi care este o exegeză critipfi 
de mare profunzime șl originalitate expusă în
tr-o formă foarte atractivă la lectură, ca un ve
ritabil roman cu doi eroi. De asemeni urmează 
să plece la tipografie, pentru a apare tot in 
trimestrul 1, un volum de eseuri critice semnat 
d*  Virgil Teodorescu, Armonia contrariilor 
— este o autobiografie masivă, spirituală, lirică, 
cetățenească. Ion Coralon cu Bacovia, sflrșitu! 
Mntlnuu, care cuprind în afara unei Interpretări 
profunde Și originale a personalității poeziei ba- 
coviene pe plan european, totodată realizează șl 
un fel de excurs asupra liricii de acest gen, defi- 
nlndu-fie profilul șl înălțimea poeziei prin com
parație, in universalitate.

— C« debut propune In mod deosebit 
Editară ?

— Dragomir Hcvomnea cu romanul său înti
tulat Car cu vin tul prin oare m propune. Încă 
de la debut, ca un proia tor valoros, iar faptul că 
după citirea manuscrisului directorul editurii, 
scrii torni Marin Preda a conceput un text de 
prezentar*  a cărții spune de la început toarta 
mult.

Mal pot menționa două romane interesante cu 
urmează să plece curind spre tipărire. Este 
vorba de Mircea Sănduieecu cu Victorie clan
destină și Ion Dan Nicoiescu Rana statuilor.

patrel 
berceanu
Orfeu
dar pietrele vâsleau dlnloldeauna 
in tării 
superbe și inconștiente 
spre marea spăimintare 
a norilor de seară

eu n-am făcut altceva 
decit câ 
întemeiat pe o mai veche bănuială 
a purtătorilor de liră 
v-am oferit un cer 
în locul unui văzduh 
lipsit de-nvâțâminte.

Cînd va fi
nevoie de mine
din raia de soare 
mi-am făcut 
o armă 
dacă «eți avea nevoie de mine 
pot fi găsit 
cu ușurință

mă aflu la oricare 
capăt 
al ei.

moștenit părinții cu unele deosebiri în bine |l 
mai ales cu adaosuri. De vorbit vorbește, da 
exemplu, ca ea, ca mA-sa, dar cu alt baz și altă 
adinclme șl ae exprimă prin «emae, eu ml ini le și 
cu chipul, ca mutu*  dar trumoa (findcfi el n-o 
mai face cAsnit și de nevoie) și eu alte înțe
lesuri.

Dacă te gîndeștl bine (șl i-a găsit, unde tre
buie, cineva care a-o și facă) una cu alta. lao
laltă, II arată pe artist fi, In concluzie, ăl mic al 
lu’ Ca lom fir a-a nAacut deci (ori x-a alea după 
aceea), așa, adică însemnat cu pecetea harului 
dar, aproape de necrezut (șl aici stă, de fapt, 
mirarea) din două păcate de beteșuguri părin
te; tL

La un concurs pentru elevi, unu’ din astea 
care ee tot petrec de Ia o vreme, ăl mic al lu*  
Calomfir a luat la nu știu ce probă, una artis
tică, se-nțelege, locul fntîi pe țară șl drept 
răsplată a fost trimis (împreună cu alții că. de
sigur, n-a fost el singurul clștlgător) într-o ta
bără, undeva pe la nemți, Îmi pare, dît a stat 
ăsta acolo i-a băgat In draci |f pe Aia (asta am 
aflat-o de la alții, nu de la el) Incit mai în glu
mă, mal în serios, aproape ar fi fost în stare 
iă-1 trimită și el du știu unde.

Clnd s-a întors, l-a întrebat unu*  de-alci, da 
la noi, cam așa de exemplu 1
— Cum a fost, mi, acolo I
— Cum aA fie ? Frame*.
— Și, ce-al văzut ?

— Lume.
— De care î (în capul ăluia. îdeea de întrebare 
bâtea, cred eu, într-o anumită direcție).
— Ca peste tot, a răspuns ftl mic al lu’ Calom
fir, șl mai așa, și mal altfel.

Asta cu ,.și mal așa, șl mal altfel*  de la el o 
știu și-o țin minte de unde concluzia că se poa
te învăța de la oricine dar eu. în plus, mal 
adaug că. Intr-un tel nici nu «e poate fără 
deosebiri fiindcă nimeni nu leamânfi cu ni
meni.

Acuma, fie eu așa. s-ar putea crede că. deo
camdată, nu mal e nimic de adăugat mal ales 
dacă mal și veil nu departe. n& dreapta, tabla 
aceea galbeni. Acolo • marginea de care vor
beam la început, locul unde se termini al noș
tri și încep ceilalți dar vine, de exemplu, da 
undeva, unu*  șl trece tot așa ca noi dlntr-o mar
gine In cealaltă șl ne urmă dincolo iau. Invers, 
de dincolo încoace și fila nu mai bagă de tea
mă nici o deosebire, pentru el toate sini totuna.

Ca să subliniez ideea asta mu una asemănă
toare și cu ea și închei, cineva, prevăzător, de 
mult, a însemnat același loc cu un puț cu eum- 
pAnâ săpat și alcătuit, zic eu, special Intr-un 
anumit fel : cu capătul de cumpănă al găleții 
de-o parte a marginii și greutatea de cealaltă 
ea sfi nu poată, ăa exemplu, aietodală ana firi 
alta.

f radio^^

Există lucruri pe care le pfistrfim 
Închise în suflet o viață, oblșnulți fi
ind cu ele. Dar re-aecultate intr-un 
anume context sau !nlr-c anume stare 
de spirit, ceva ie schimbă, ne Intrigă 
și din fericire pentru noi. revenim a- 
supra prejudecăților sau hotărîrilor 
pe care ni le formasem fără sa stăm 
prea mult pe glnduri.

Telemann (e yorba de Georg Phi
lipp, compozitorul născut la Magde
burg). prietenul lui Bach a compus 
„șl" piese de tezaur. Acestea ar fi 
cele mal noi cuvinte pe care le-am 
auzit despre marele compo2itcr. Așa
dar, a compus ,ji“ piese de tezaur. 
Iată că au existat pe lume mari ar
tiști contemporani, prieteni ai titani
lor muticii, cei care au fost așezați în 
umbra geniilor de către literatura de 
specialitate. Capodopera. însă, a fost 
creată. Fie ca ea să nu poarte numele 
autorului nedreptățit (cel căruia i se 
socotește drept cel mal mare merit 
prietenia cu titanul), căci ea tot va 
rezista timpului. Capodoperele muzi
cii baroce ar putea figura, fiind la fel 
de prețioase, alături de lucrările de 
geniu ale muzicii tuturor timpurilor. 
Să-i pomenim pe Alessandro Mar
cello. pe Carl Philipp Emanuel Bach, 
pe Antonio Vivaldi. Capodopera, a- 
cesta era unul din subiectele ultimei 
emisiuni „Invitațiile Euterpei". Emi
siune cu totul deosebită prin felul al
cătuirii el s muzica este întotdeauna 
corelată cu celelalte arte. Emoționant 
este felul în care ascultătorul este 
familiarizat cu capodopera, apropiat 
de ea. Ascultăm cele mai bune Inter
pretări ale lucrărilor muzicale care

Lacul
Lui Mihal Emlnescu

oglinde reci de saluri 
ieșeau incet din timp 
culcind pe-ntinsul moale 
covorul adormit

oglinde reci de valuri 
se tălmăceau in timp 
pustie era clipa 
restrinsă-n anotimp

oglinde reci de velurl 
se tălmăcea» murind.

cornelia 
djigola

Mîinile•
Miinile țipaseră in ele durerea deschise 
fi mingiiau o aromă dulce intirziată 
a mugurelui ea un bot bălai de căprioară 

surprinsă.

Cuprinsă de liniile întortocheate din palmă 
tremura undeva o creangă ce se incrincenase 
in poteca molețită galbenă 
de trecerea repeiită a pagilor.

Suridea mugurul întirziat 
iar miinile
păstrau căldura de inimă 
calme,

Ego
M-am nâscut clnd avecm șapte ani 
Ce a fort înainte îmi spune mama 
Ce a fost după știu moi bine decit m 
Fiindcă s*au  săpat in mine zi cu zi 
Ceas cu ceas, clipă cu clipă 
De aceea n-o cred cînd îmi spuno 
Câ rn-am jucat in țarina drumului ca copiii.

Capodopera
nu ne îngheață prin inaccesibili ta te*  
lor, ci mistetui lor este sporit prin 
căldura comentariilor. Lipsesc lungile 
teorii plictisitoare. lipsesc frazele 
„tehniciste". Opera compozitorului 
este pusă In context cu viata lui. căci 
ce altceva poate fi opera de artă de
cît întâmplările extraordinare din 
viața unui creator ? Np reamintim 
despre Brahms că abia Intr-un tirziu 
i s-a recunoscut geniul simfonistic, 
deși Schumann prevăzuse cu mult 
timp înainte evoluția acestui emoțio
nant liric al simfoniei.

Despre capodoperă ? Dar se poate, 
oare. „împărți" capodopera ? Că ea 
aparține „categoriei'1 numită „titani**  
sau că „din cînd in cînd" a mai apă
rut și la cei socotiți mediocri ? Fie
care dintre arte are misterul ei care 
sporește cu cît ne încăpățînăm s-o 
clasificăm pe specii, sub-specii sau 
chiar supra-specii. Frumusețea. întoc
mai ca și viața, se îmbogățește din 
însăși trupul el, necerînd nimănui 
nimic, fiind In schimb de o copleși
toare generozitate. Ea nu se cris
pează nici în fața îngrădirilor, nici în 
fața nepăsării. Neantul. înstelatul 
neant, cel fără de margini. înseamnă 
libertate.

Mulțumim „Invitațiilor Euterpei" 
că ne lasă trei ceasuri de visare, de 
uimlfe. de fericire și de întrebări. Șl 
mai mulțumim realizatorilor ei că nu 
ne încolțesc cu acele teorii care nu
mai teorii nu slot și cate ne-ar face 
să răsucim butonul aparatului.

Ioana Diaconescu

Remember
atunci puteam

să-ți dărui flori de gheață 
să le arunci in transparența 
d*  cristal a geamului

apoi puteam
sâ le topesc cu răsuflarea mea 
id le transform in picături de apă 

acum pot
să-mi umplu brațele cu flori 
i-alerg spre tine intimpinindu-te.

Tapiserie de Gheorghe Spiridon

Homer
Uitau da clnd privea fee uf 
jocul nedeslușit el focului țl 
ochii ou începui să I se topească 
fi să curgă-n picături transparente

A privit ața pină ce focul 
ce-i bâtea In sclipiri dureroase 
abrașul 
o*a  știm

Ochii
de cele văsuțe
S-au contopit cu jarul 
M orbitele au rămas goale.

Acuarelă
Nu vreau să-mi desenai 
o acuarelă intitulată simplu 
fi etil de natural — Marină

Nici să-mi apropii abrașei 
de valuri, palmele-nspumate 
ale mării bănuite

Nu vreau ei-mi lipesc ochii 
de cerul neacoperit de nori

Sau să-mi încarc pleoapele 
cu cearcăne albastre 
ca eă fiu mal femele

Nu, nu vreau decit 
să pot rani mereu 
iiwbrăcată-n rochia aceea simplă 
albastră, albastră de tot 
ca o acuarelă intitulată 
odt de simpla - Marină

plastică^

Gheorghe
Spiridon

muzical

-
m

Eu unul cred
vreau să cred
că ;i pentru voi 
lacrima 
e încă la mare preț 
tocmai de aceea n-o să mâ auriți 
vreodată zicind
•eniți
dar veniți'a dată prieteni 
avem de pierdut 
o bătălie frumoasă.

Confesiunea bunului
tăietor de copaci
eindvo legam la ochi aleții 
cu o năframă albă 
am renunțat pentru că nu puteam 
lăsa la infinit
iluiia 
de a lovi din față

fi sentimentul oarecum 
mai vag 
că sufletul oricum rămine 
undeva o palmă 
mai la dreapta 
sau mai sus

Proiect pentru 
o bibliotecă publică 
nu zic câ a nenorocire 
intra in casâ cu gind 
sâ n*  facă curat In bucâtârie 
mâ gindesc doar sâ nu gâ^ased 
înăuntru un grumaz 
gata plecai 
mâ gindesc sâ aduc In bibliotecă 
stejarul doborît azi noapte de furtuna 
un manual de etică e oricind 
e . • Sbinevenit.

E greu de-nchipuit
...dar ultimul poem era întocmai 
unei slăbiciuni - 
leful depus 
cu mare pompă in 
treiorerla de rouă 
a lumii - altfel 
e greu de-nchipuit poetul 
dind fuga 
spre un rastel cu flori.

Din codex-uri 
și cronici

Pictorul Gheerghe Bpiridon * expus 
r*r,  in saloanele oficiale, nu nerepre
zentativ dar departe totuși de a ne 
putea forma o impreiie decisă. Re
velația expoziției de la Orizont este 
aceea a unei pregnante maturități. 
La toate nivelele, sedimentara de vi
ziune și de meșteșug se Impune. Este 
a maturitate venită din adlncuri, spo
rită de-a lungul multor ani de pictu
ră. Și. mai files, o maturitate care 
exclude experiența factice. In fiecare 
lucrare parcă pictorul punîndu-și ace
leași întrebări asupra condiției artei, 
a puterii ei de Implicație in forul nos
tru interior cel mai Intim. Ceva grav 
în permanență, dincolo de aparențe se 
face simțit in pânzele șl tapiseriile lui 
GhenrRhe Spiridon, un fel de supra
punere lentă, răbdătoare și puternică 
între esențe. O astfel de artă este re
zultatul unui mod de a gîndi viața, 
cu sobrietate șl răspundere, un fel de 
accedere la o demnitate mai înaltă a 
însuși actului creator.

Gheorghe Spiridon expune pictură și 
tapiserie. Un fericit prilej de a înțe
lege mai îndeaproape arta lui în ge
nere Nu știu dacă un anume proces 
de decantare h pornit dinspre tapi
serie către pictură, ori. mult mai pro
babil. dinspre pictură către tapiserie. 
Rezultatul n*  Interesează Insă pentru 
definirea personalității artistului. Exis
tă o materialitate definitorie a culorii 
șl desenului, un fel de simț al tactl- 
litfiții orientat să exulte de frumuse
țile plinului de culoarea devenită ma
terie stratificată și rezonantă, o den
sitate a intensității care-1 este proprie 
Iu1 Gheorghe Spiridon Originalitatea 
se sprjlnă pe Interpretarea mai adec
vată și îndelung frecventată a celor 
două genuri Desigur, pornind numai 
de la areste date nreaiahile. nu vom

fi capabili ifi străbatem întreg Univer
sul artei lui Gheorghe Spiridon. O 
izbitoare particularitate est*  știința 
compunerii Fiecare lucrare este |ln- 
dită drept o compoziție, mai mult «au 
mai puțin amplă, dar o compoziție. 
Aceasta corespunde unei structuri in
time creatoare. Este o rigoare a unui 
spirit care se bucură de realitate prin- 
tr-o reducere cît mai relevantă. Pei
sajul, natura statică, compoziția pro- 
priu-zisă, devin tot atltea prilejuri de 
meditație la o organizare a elemente
lor de structură. Este marea lecție 
pornită de la un Luchlan și Petrașcu, 
de ia un Ghiață $1 Clucurencu. pe care 
Gheorghe Spiridon d face să fie tradi
ție perenă șl folositoare. Vorbind des
pre culoare, ești tentat la un moment 
dat să o vezi la Gheorghe Spiridon 
mal ternă decît în realitate Ea nu sare 
în ochi, nu ae impune cu violență, dar 
dacă o privești mai îndelung, observi 
acea stranie strălucire care deosebește 
net pietrele rare de cele doar colorate 
cu sîrg.

Nu nc-am oprit la titluri. Am fi pu
tut sS enumerăm lucrările tare ne Diac 
nouă mai mult Dar trebuia subliniat 
întregul. De altfel, după cum au re
marcat. In caldele lor luări de cuvlnt 
și Constantin Pilluță și Dan Grigores- 
cu. la selecția foarte parcimonioasă ar 
fi putut fi adăugate încă alte multe 
lucrări ale pictorului, rămase în ate
lier. S-ar fl cuvenit, firește, un spațiu 
mal mare, cum se procedează în
deobște In cazul retrospectivelor Th 
generația sa, numfirlnd foarte multe 
nume consolidate In pictura contem
porană românească. Gheorghe Solrldon 
se impune prin această expoziție drept 
unul dintre artiștii el reprezentativi.

Grigore Hagiu

Umblind In aceastA iarnă pe străzile 
cu zăpadă si cahle medievale ale unui 
burg transilvan, un prieten imi desena 
din citeva stele un car, o ursă, o liră... 
Cu toții ne oprim în fața unor puncte 
atrălucttOHre. încerci nd să unim intr-un 
desen imaginar lumea necunoscută. 
Muzica prelungește insă propriile ei 
raze Intre stllpii de susținere, Incit 
efortul de reconstituire e mai mic. Un 
diac recent apărut, valorificînd forma
ția de muzică veche dirijată de Ludo
vic Baci (căruia il aparțin și transcrie
rile, prelucrările pieselor) este o astfel 
de reconstituire din puncte luminoase. 
„Compozitori transilvăneni din seco
lele XVI—XVIII" ne trimit veștile unor 
ierni de clopote și clinchete pe care 
meșteri cu șorțuri de piele, bătînd me
tale, dansatori cu cisme greoaie și 
doamne cu cercei de argint le uitaseră 
între file de codex-uri și tabulaturi.

Putem asculta dansurile românești 
notate de Ion Căianu (1629—1687) 
laolaltă cu allemandele și sarabandele 
vremii în acel „Codex Caioni" care 
testă cunoașterea folclorului româ
nesc șt unguresc, într-o formă școlită 
șl de către păturile nobiliare apusene. 
Ion Căianu, care învățase muzica în 
Mînășturul Clujului, Sebeșel și Șumu- 
leul ductilul, find apoi organist, con
structor de orgi, tipograf și educator 
muzical, se dovedește și primul com
pozitor român care a „descoperit" va
lorificarea folclorului. Simplitatea și 
dinamica, voioșia îmbinată cu solemni
tatea caracterizează și „Intrada" cu 
„Două dansuri valahe" din suita „Musl- 
kalisch tfiikscher Euiensplegel" de 
Daniel Speer (1638—1707). Muzician la

curtea lui Gheorghe Ștefan, acesta 
gasea că intonațiile românești se potri
vesc bine- formelor specifice de dans 
mono — sau tripartite, știind — nu 
degeaba își spunea „Simpliciaslmus 
Dac“ — cam in ce ritmuri le-ar place 
boierilor băștinași să salte (așa Incît șl 
dansurile sale ungare, cazace sau 
leșești aveau destule elemente din fol
clorul local).

O lume trainică de optimLsm cîmpe- 
nesc, miresme de mere și puritate de 
picturi pe sticlă străbat din celelalte 
lucrări cintate cîndva la lăută sau la 
orgile Sibiului, Mediașului, Sighișoarci. 
Fantezia rlcercar, dintre notațiile 
rămase în „Intabulatura" și „Harmn- 
niarum musicorum" ale lui Valentin 
Greff Bacfarc (1507—1576) este trans
crisă de Ludovic Baci pentru formație 
de viole da gamba șî blockflote ; Die- 
tum-ul în Do major al sibianului 
Johann Sartorius junior (1712—1787) — 
lucrare asemănătoare cu oratoriul și 
cantata — aduce în echilibrul propor
țiilor și severitatea structurii ornamen
te care amintesc vecinătatea muzicii 
bizantine. Numai titlul volumelor din 
care sînt culese ariile tui Gabriel 
Reilich (1610—1677) — „Pădure spiri
tuală de flori șî roze" — ar fi de ajuns 
să ne îndemne să întîmpinăm cu in
teres apariția discului. Adăugind fi 
valoarea Interpretării, a reactualizării 
partiturilor, care devin documente ale 
unității muzicale a poporului român, 
deschiderea acestor porți cu ferecătură 
transilvană poate fi una din sărbătorile 
serilor noastre.

Cronicar
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arhiva «Luceafărului» ferestre
■«Mrt ion heliade radulescu

Două 
manuscrise 

literare 
necunoscute

din opera literară o lui Ion Heliade 
Râdulescu se păstrează un număr 
relativ restrins de manuscrise. Edițiile 
critice realizate pină acum de O. Bai- 
culescu, D. Popovici și Vladimir Drimba 

au avut la dispoziție, in majoritatea ca zur Hor, 
textul tipărit. Spre deosebire de primele două, 
ediția critică a lui Vladimir Drimba nu este an
tologică, ci încearcă să cuprindă întreaga creație 
literară a lui Ion Heliade Râdulescu. Editorul re
produce ultima variantă publicată în timpul vieții 
scriitorului, amendînd uneori exagerările lingvis
tice șl preferind în aceste cazuri o variantă an
terioară.

Astfel, poezia 20 Decembrie 1843 a fost pu
blicată pentru prima oară în broșura 20 Decem
brie 1843. La Estraordinara Generala Adunare 
din același an, apoi in Curier de ambe sexe, 
ambele ediții ; Vladimir Drimba reproduce textul 
după cea de a doua ediție, de la 1862.

O altă poezie, Portretul, a fost publicată 
în Curs întreg de poezie generală, | (1868) de 
unde este reprodusă în ediția Opere din 1967 a 
lui Vladimir Drimba. La note editorul semnalează 
păstrarea acestei poezii în ms. 3634 (f. 8 Or—81 v) 
din colecția Bibliotecii Academiei.

Existența a două manuscrise necunoscute a 
acestor poeme ne permite cîteva precizări. Pri
mul manuscris, opt pagini și jumătate scrise, din 
totalul de zece, foi de format 27x20 cm, cu un 
timbru sec în partea stingă sus a paginii — 
marca fabricii de hîrtie. poartă titlul 20 Decem
vrie 1842. Poezia a fost scrisă cu ocazia numirii 
lui George Dim. Bibescu ca domn al Țării Româ
nești la data de 20 decembrie 1842, ceea ce co
respunde pe stil nou cu data de 1 ianuarie 1843. 
(Ceremonia propriu-zisâ de înscăunare a avut 
loc la 14/26 februarie 1843, cind noul domn a 
îmbrăcat o mantie albă ca a lui Mihai Viteazul, 
exprim în du-ți astfel dorința de a urma pe eroul 
,,tot mai viu în sufletul românesc" — după ex
presia lui Nlcolae lorgo în comentariul la acest 
eveniment istoric).

Manuscrisul, cu caractere chirilice este cursiv, 
îngrijit scris, fără modificări, ceea ce justifică 
presupunerea că ne aflăm în fața unei copii 
transcrise în vederea tipăririi. In afara diferenței 
de titlu, manuscrisul prezintă și alte deosebiri 
față de celelalte variante cunoscute. In primul 
rîr.d preferința pentru prima formă în dublete 
ca inger-angel, sfint-sînt, râposați-trapaseti, 
botexațf-boptezați, nădejde-speranță. duh-spirit 
ifbindâ-sucees, viteaî-brav. Apoi, citeva versuri 
de a mol-fericită expresie : Se spală d-a lor pa
timi, in cuget botezați" față de „Și pură d-orice 
patimi în cuget baptezați" sau „Nădejdi celui ce 
plînge, lumln-adevârată" față de „Speranță la 
durere, lumina întreită". Manuscrisul nu cuprinde 
și notele autorului, ci numai numerotarea lor la

Poeme de dragoste
Urmat* din pag. 1

ferea morțlior. Există In.versuri un întreg scenariu cu 
pLecari și întoarceri, coborîri in coridoare Întunecate, 
la miez de noapte, pregfitirl d« a dcpâși limita, de 
a traversa un deșert, un gol imens. Drumul nu 
este ireversibil, abia ajunsa la capâtul deșertului 
trebuie să străbată din nou nisipurile pe care toc
mai le părăsise. Ea se găsește în orice clipă la 
hotarul în care moartea se IntUnește cu suferința 
sentimentelor, la punctul in care existența, șl imagina
rul (cu obsesiile lui tenebroase) fuzionează. Sugestia 
mai profundă din aceste poeme dominate de ima
ginea golului bacovlan este că suferința purifică. 
Tr&ltă pînfi la capăt (pinfi la limita insuportabi
lului), durerea eliberează și liniștește spiritul. Ul
tima metaforă din seria acestor poeme ce indică o 
frustrare șl neliniște este aceea a presimțirii locului 
(„trebuie să fie in apropiere un foc“). Focul poate 
distruge, dar, prin ardere, poate ți purifica. Ardere 
de tot devine, atunci, simbolul unei existențe 
care se consumă pentru o idee, voind, totuși, să 
ocrotească obiectul el. Iubirea neîmplinită este ți 
suferința, dar și posibilitatea el de a trăi.

Toate poemele dau sugestia imposibilității de a 
ieși din cercul unor neliniști existențiale : sufletul 
s-a lepădat de trup, capul s-a desprins de umeri, 
cuplul înaintează „încet către miezul nopții-, pă- 
mlntul a crescut între cel blestemați sâ-și caute 
bucuria iubirii într-o suferință atroce („val cît
pfimînt este acum între noi. iubite"), prăpastia 
adîncit, golul s-a lărgit, ceru) s-a golit și el,
chipul se profilează pe oasele spălate de ploi, în 
fine, venele s-au rupt si ..golul" dintre ele măre
ște sentimentul deznădejdii. Această obse
sie este esențială la Ileana MAlAnciolu, poeți 
capabilă, totuși, să trăiască ți In alt registru liric, 
în mijlocul deșertului de nisipuri arzătoare se 
deschide ochiul unei oaze, în spațiul care devo
rează lucrurile, cîteva obiecte încep să capete 
consistență. Ca ți clinele încremenit in ger, din- 
tr-un poem de o cruzime purificată, o ureche a 
poeziei se deschide spre lumina universului. Al
ternanța de violență a macabrului șl transparența, 
puritatea elementelor naturale este aproape gene
rală în lirica Ileanei Mălăncioiu :

„Aer rarefiat din ce în ce mal rece / un ciine 
zace singur încremenit în ger / cu o ureche albă 
lipită de pămint și cealaltă deschisă către cer / / 
păstorul s-a îndepărtat demult . turmele și ele s-au 
dus / in tăcerea asta se aude numai glasul 
mielului de sus / / el face să se-mbrace în ceața 
albă munții ' apoi înalță ceața șl-o risipește-n 
vlnt / dezvăluind mereu un ciine părăsit / zficînd 
cu o ureche lipită de pfimînt". .

Foarte puternică șl originală prin lipsă de arti
ficiu, prin prozaismul voit al expresiei este su
gestia de frig a singurătății demne, de asumare 
lucidă a suferinței •

„Cel pe care 11 așteptam a venit / el este eu ți 
sînt și mal singură / rupe-1 puțin din tîmpl^mea j

LVmorg dtn pdQ I
fie inedit, pitoresc și emoționant. Dar nu pito
rescul reprezintă adevărata dimensiune a acestei 
cârti ci viziunea profundă asupra destinului ro
mânilor, asupra vechimii acestui neam în spa
țiul vechii Dacii, toate concluziile fiind urmarea 
credinței că lucrurile vechi au în continuare o 
viață a lor ale cărei ritmuri se simt și azi în 
straturile cele mai adinei ale ființei noastre. Vâ- 
zînd că „trecutul se înfige ca o pană în prezent*4 
autorii apelează la argumente ale arheologiei, 
filologiei, antropologiei, etnografiei, pentru a 
ajunge la o emoționantă înțelegere a ceea ce 
Camil Petrescu numea ..fenomenul românesc" și 
care râmine. poate, inafara definițiilor riguroa
se dar este totdeauna prezent in ceea ce Înseam
nă trăire adevărată. înțeleaptă și responsabilă. 
Cartea pe care redactorii editurii Junimea au 
descoperit-o într-un cvasi-necunoscut saț moldo-

versurile respective (doar 10 numerotări față de 
cele 18 nete cunoscute).

Al doilea manuscris, patru pagini, cu același 
format și aceeași calitate de hîrtie ca și cel din-

C FOB

Prima (oaie a mu necunoscut «I
poemului 20 Decemvrie 1842

\______ —_______ /

ea să mai pot chema pe cineva / . dar lasA-ml 
o urmă ca rana sau ca golul din os ' din cat® 
odată cu el mUiA ta o parte din craniu ml-a 
scos i șl să-i.,. pă&irert celulele acestea . ca bo
bul de cafea de care gura unui înger / din cind 
în dnd se atingea știu c-am să vin cindva, tip
til tipul. țl-am să le-nghlt la loc îndurerată / cum 
un nebun a Înghițit odată un creier de copil**.

Unele poeme amintesc stăruitor de Bacovia 
(Pastel. Ningea pe trupul...) șl de imagistica ma
cabră a stmbohsmului. dar chiar șl In aceste acor
duri livrești Ileana Mfilineioiu reușește să fie per
sonală printr-un fel de v goare barbară a tonului, 
neobișnuită la o pcetâ. Cadavrul peste care ninge 
frumos este o imagine decupată, desigur. din 
Plumb, ca șl aceea a cercilor ce au supt trupurile 
morțiî°r- dar Ur.£l Imaginea dma nte ae ®șeazl 
alta, tradudnd o înăsprire progresivă a privirii, o 
întunecare lentă a or.zi r.tujui. Astfel de treceri, 
alternanțe de lumină și întuneric, de tuariiate ți 
rrtirlme dau poemelor o gradație șl. Încă o dată, o 
originalitate remarcabilă.

Ileana iUlAftcUuu r--a delimita^ un «păți- ’.;rc 
ț!-l umpîe. cu mt icstte, cu rlvnâ, cu fanvMr.*’.- 
unei imaginații produce. Surprinde lipsa notei ft; 
teatralizate In niște poeme care txâieM.- lir.c - 
vecinătatea atltor simboluri demonice. Originalita
tea. vreau aâ spun inteligența acestei poete, este 
să trateze nufTual fantastice! ți demoniacei. să 
adopte o mască tero*ui încerca- de 2G&. multe fe
luri de spaime) și — facă astfel ca masca sfi ex
prime mal bine, ni*i sfișietor decft ctepu: prupnu 
drama din a dineul ființei- Aproape t-*ite temee 
d.n Ardere de iot au fost tratate țî Alții. Eeana 
Klălăncioiu acceptă, am Ir-î-resK. de£> - ii r^-.J 
acestei oanfr-miȘxi, introd ‘nd, ’n reda tipare 
pulsația uuci și Cespațiul din Ultima amintire. ea ^4 de-.v-ră OujtsuU* e 
pe -are le-a inventau xr fiind. In limp. cu
teama că procesul se poa:e Ir'clini, că svAțerca 
universului na poate fi opirtâ. Siiî-tîâ. Încă o dată, 
senzația de violență și urv hr.tă In țâțe lucruri ar. 
de spaimă de gol. de inconsistența pămlntulul pus
tiit :„spațiul devora toate lucrurile din d : p'".'. earn 
în tăcere In urma lor / spre locul unde r.u
se mal vede nimic ca-n pln;ece> ur.ui animal 
Incolor care mistuie lumea șl Căr.-iL-.rește în 
chiar vremea în care minlncfi totul plnă la *-’.- 
tlma ființă vie și plnă la ultima frtncă ’ în 
care a fost Îngropat un om 1 și pin* la ultima 
cruce pusă In spatele «Au ' namte de-a «e -luce 

așteptam cu spaimă că ne vină rlndul se 
apropia ■ fantastica oră spațiul devora toate lu
crurile din el 1 și ne uitam nepu*meîo« cum se 
devoră".

Poemele Deane! Măîinelolu sînt sî ualc ii.
purificată, eliberată de citeva clișee E tcșv ve
cea el se va auzi, cred, din ce în ce mai 
și mai personală.

Patriei
vean se numește Dăinuiri Dăneșiene iar autori: 
ei sint Învățătorii Eugenia și Constantin Buraga.

— Cum se vor face sim|itc istoria tre
cută *.i istoria prezentului In cărțile aces
tui nou an ?

— Cintarea României a stimulat și publicarea 
a trei cărți care de fapt sînt una : Cartea 
Eroilor. Cartea Patriei, Cartea Naturii, 
in fond o singură carte a patriotismului 
înțeles ca sentiment înălțător al dragostei față 
de tot ceea ce se leagă de îndelungata noastră 
exlsiență ca popor. în fine, toț despre o carte 
alcătuită din cărți : Eminesciana. „Pășim
alături" de Eminescu in luptele zilei de azi" 
spunea Tudor Vianu. Unsprezece noi apariții în 
colecția Eminesciana vor întregi in 1977 acea 
bibliotecă de inimă și cuget Pe care Instituția 
națională Eminescu o așteaptă și o merită cu 
prisosință. 

ti*, poartă titlul cu caractere latine La portretul 
M“’. Restul manuscrisului, cu caractere chirili
ce, este scris cu îngrijire, probabil tot în vederea 
trimiterii la tipografie. Față de manuscrisul ms. 
3634, cu caractere latine și cu numeroase modi
ficări, manuscris de lucru, La portretul M*** nu 
este datat. Dar specificul grafiei și calitatea 
hîrtiei ne determină să subliniem apropierea de 
caracteristicile corespondenței lui Ion Heliade 
Râdulescu din perioada 1842—1844. Manuscrisul 
din colecția Bibliotecii Academiei poarta însem
narea, cu cerneală diferită de cea cu care este 
scris restul textului, a anului 1847, aceeași datare 
ca și la tipărire.

In privința diferențelor, manuscrisul nostru «e 
caracterizează printr-c serie de versuri inedite, 
printre care o întreagă strofă : NCa-n vis Moza- 
nielo, in cruda-i agonie repetă niște tonuri din 
libertatea ia / Lucia o cerească aude armonie 
/ L-ardentele-i suspine ce-abia se desemna". 
Cele două nume proprii ce apar in această stro
fă intercalată înaintea ultimelor două, din versi
unile cunoscute, .ar putea permite identificarea 
unui model, dacă acesta a existat

In privința datării cu certitudine a manuscri
selor nu ne putem pronunța, avind în vedere 
tronscr,er |e scg revizui'jie pentru traar ce con
stituie si in cczul altor manuscrise o importantă 
problemă a bibliografiei îuî Ion Heliade Radu
lescu. Pe baza coracteristîcilof celor două manu
scrise putem susține însă faptul că ele sînt xjnte- 
rioare variantelor cunoscute pină acum, șl le-om 
data cu anii 1842, respectiv 1842—1844.

George Potra 
Gheorghe Buluți

Gneorgh* Spiridon : MFlon"

Bălcescu
Lrinure am pn£ /
s-_*rc din care r.u și-a mai revenit 

vioi-ÂMtA. Dar *t.vîa acesta xstfei termlza-
rAnsiae o pilcU de devotament șl de putere de 

wcrii.c pentru Țarâ. ptuitri r^wâme.
iTrf.iur. noi. ce’.e scrij-c as<-_ t_i’ui

-*»j i-a o Huri-?*-și ls-
tnrîe*. iu: de bvrii puie* cu

e-3 cm-. rneti a ra -rdn cit: aeii.
<±7Mî «xo prvzcr.’.taț pnotecrX edfr^nl
..CarTcji jkni> -.iscă**. c_i«S5;-^ni. X-rrra 
PytA®. șa șxnaeir r jZ =^f 3c: zj râi-at

i>Mk-edoni ri—HT* nr *=>r și ?<-5-au 6at wt 
*.uro^«a ea aco»*.AAi. 0* «»^rȘr4?*rei ci v

j S-*r n î i ; ăral ni tm FCrGAlt El
Se. :.: ' a fâ^ui-o. Daca rata*- • srt

otăbiEMiru'. ele aparțm ș*< ataî
c

- - .ir mtr/.t. este ah «ae
0C0U. țtaeaaQ câ m aparțlB aaeelev

«a. ..Marele Sign!*", s* se " 5*• 1.
•rârîi. fde.; *_;Aruâ iar eu --_îh <Ie

□icn pvrm» si U ce ara a**ir..-..
vorbeam de ’»ce’ dagherotip. Ceea ac- sa-i

r.a .. m urmi, cu ani. a fo>r tis-?țr?jțest bărâați
■ as t» n pen-.ru t crex. r.v. cr.-

_  Cl ’ .«’■*- să bizuie. ir.'Ji fl ur.2 «•-"*. pe 
p..x-rea ei mr-i».rl-*lâ și morală,

nu rnmai cu arma dar ?• cv Caefptna
• statală. ^■'X'lajâ, puberi, vegtăerxiiîite r- 
exigerțe'.e pxî=:{ nțd suverâr.'1. Tar* >> sk.- â-aZvare 
<%■ ur.ee cemplvY*-. «4-și rrv-?r ■- *- spse r-l-i Șt?»
face po.itlca și sâ-i adm inia ;: ezc t- j. .'’-■.t -cu 
Jjn simț avuția. Patria OeratT.±. iar
landrj sA-și Culcase* ikatru. •er*«ză, c^r ca
di:7--aie, cu fețmitate. cu mlndr.? sobri, inters r. 
problematica romanului, ca să mi err.r-.ra pr*țl.-.«, 
s-a .npiiilcat. Aî-am străduit si re-—:* .< adevăruri 
istorice, unele cunoscute dar r. v altele ne
cunoscute. sau mal bine zis. «oculte us--in*.portan*e. 
Mi-am Îngăduit libertatea de a !e importante
și sper să nu fi greșit. Cine citește cu atenție scrie
rile acelot ani,, șl mai ales ale lui va găsi
in ele idei de o prospețime exct-pț^i?.’â, de o ma
turitate politică remarcabilă șl de o mart actualita
te. Căci, gindlnd politic, au gîr.dt Ir. perspectivă. 
Cine urmărește activitatea acelor tineri bărbați va 
descoperi în ei oameni a câror viață publică se 
îna ță la demnitățile cele mai Înalte ale organizări! 
țârii, statului, Instituționallzâril cuceririlor revolu
ționare.

Desigur, nu ml-aș permite să-mi explic cartea, ea 
trebuie singură să se explice. Ceea ce. poate se cu
vine să spun. șsie de ce tocmai despre 1M8 despre 
Bălcescu am îndrăznit să scriu. Din motivele de 
mal sus.

Zăganul
limb cățelul pământului.

Nimeni nu e mal dibaci în a adiii.ieca 
urmele anului care ae duce, de'jit dilvuiia 
asta mică, ițind cu botul pe labe, d a- 
dinc la capătul unul sistem de r.ru'x» șJ 

peșteri ; și pe care mă îndur s-o scot la plimba: e, 
din cind în dnd, cind aud In mine sch cel de fiară. 
Poate nevoia de a fi veșnic pe drum iri, set-a de 
călătorii, nu e decit ltinerariul obliga'oriu p- cive 
ml-1 impune cățelul pămîntulul. Sint l*jat sufleteșta 
de toate gizele, de aaiimale, păsări, d- tot vmatul. 
La aflrțit de an, am norocul unui loc de Începui de 
liune. O căldare între munți, cu rări oare coboară 
în v'rtej de spirale pînă la hornurile caselor, pe 
un.de se varsă în cer alte srîr&le 1 respirația celor ca^e aburesc geamuri. A nins ieri, brazii șl tufele 
•lnt în lam£, ca niște cucoane care au ținut să-ți ia 
ochLl la revelion. Aerul o tare, diotllat de nouă ori 
(numai în oraș se respiră poșhcă). stelele — toate-la 
locul lor știut, (știut șl cam uitat, căci luat cu tre
buii le văd din an în paște, de un an nou, de un 
paște.) Par frecate cu g'acpapiiT de un vînt eughia- 
ță care a bătut ieri de la potrivit in sus. (Venind 
ari *pre Cheia am mai văzut pe creste fuioare de 
viscol, pe care le-am luat drept nori). Nu depa'-te, 
poarta crestată a Z&ganului, dată de perete. Munte
le care a avut și un vultur al «ău.

Cum se leagă. lucrurile 1 în. urmă cu cîtava luni, 
un prieten pe care-1 admir pentru sensibilitatea 
și cunoștințele enciclopedice, Îmi arăta pana unui 
zăgan, moștenită din tată-n fiu, într-<i familie de 
păstori, care dormeau în genunchi — patul echiva
lând cu locul unde se așternaau niște gen unchi ere 
— sprijiniți In bîtă — poziția cea mal bună de su
praveghere a turmei chiar prin somn, In orice mo
ment gata de plecare. în glasul său simțeam ceva 
d*n emoția generațiilor trecute — teama șl evlavia 
păstorilor față de aed zeu al înălțimilor, zăganul, 
care cerea din cind In cfnd jertfă o mioară. Planînd 
peste poeni, e speria cu umbra arinilor ce- măsurau 
în amplitudine trei metri, îndrumlnd-o către pră
pastie... Ultimul zăgan — condorul Europei —a fost 
împușcat în urmă cu cîteva decenii îmi spunea &~ 
micul, cu tristețe. De atunci am tot încercat să gfi- 
aefc cuvintele unui blestem pentru vînâtoeul imbe
cil care ■ împușca-t ultimul z&gan, în acea beți» 

VARIA

Intre E. Lovincscu și 6. Călincscu
ub un lung titlu Confruntări în critica 
deceniilor IV-VII (C.R. 1975) Ileana 
jVrancca a publicat cel de-al treilea 
volum din seria studiilor sale de re
evaluare a lui E. Lovinescu referin- 

du-se acum la Posteritatea lui critică. Se vede 
ușor că actualul studiu are câ model lucrarea 
din 1943 a lui E. Lovinescu, Tltu Maiorescu șl 
posteritatea lui critică. Reținând din opera 
criticilor din. primele patru decenii ale 
secolului nostru numai referirile la Titu Maio- 
rescu, autorul grupa criticii în trei generații 
după data manifestării, a viratei literare, în pri
ma trecîndu-1 pe Mihail Drago mir eseu (n. 18-38), 
in a doua pe el însuși (n. 1881), Iar în a treia 
pe ,G. Cfilinescu, $erban Cioculescu, Pompiliu 
Cor,stantlnejscu, Perpessicius, Vladimir Streinu 
pi Tudor Vianu. Mai ales criticii din această din 
urmă generație postmaioresciană s-au manifes
tat și în favoarea sau contra lui E. Lovinescu, 
s-au confruntat cu lovinescianismul, cu poste
ritatea lui.

Părăsind in lucrarea sa criteriul generațiilor 
folosft de Lovinescu, pentru câ, nici maiorescia- 
nlsmul, nici lovinescianismul nu a dat naștere 
unor certuri de virate, ci unor înfruntări ideo
logice (pe care In treacăt fie zis, Lovinescu nu 
le omite). Ileana Vrancea urmărește posteritatea 
lui Lovinescu în patru etape, începînd încă din 
timpul vieții criticului și plnă in 1972.

E. Lovinescu a murit la 16 iulie 1943. întila 
etapă a posterității sale trebuie stabilită, după 
Ileana Vrancea. între 1936 și 1944 In trei mo
mente semnificative : primul ar fi anul 1936 dnd 
Iorga îl împiedică să fie ales „membru al Aca
demiei*4, al doilea anul 1942 și al treilea inul 
1943 cind în. ziarul lui Iii viu Rebreanu, Viața, 
apare Manifestul cercului literar de la Sibiu re
dactat de Ion Negoițescu și semnat de Victor 
Iancu, Eugen Todoran, Cornel Regman. Ovidlu 
Drimba, Ion Oană, Radu Stanca, Rnmeo Dăscă- 
lescu și Ștefan Aug. Doinaș.

Faptul că Lovinescu nu a fost alea membru 
a) Academiei este desigur mlhnitor, dar nu de
cide asupra posterității sale, după cum au deci
de in cazul lui Ibrăileanu. Mult mai mari con
secințe asupra posterității lui Lovinescu are ar
ticolul Iui G. Căli nes cu publicat în trei numeri 
din Viața românească in 1927 (iulie-octombrie), 
în anul cind apărea compendiul de Istoria lite
raturii române contemporane, articol reprodui 
de G. Călinescu cu mici modificări in Istoria 
literaturii române de la origini pină in prezent 
(1941). Acest studiu de amploare a însemnat în- 
tiia imagine coțnplexă a criticului șl este de 
mirare că Ileana Vrancea II omite. E. Lovinescu 
nu a rămafi indiferent La articolul din Viața ro
mânească, a răspuns lntil In Adevărul literar 
și artistic, din 10 iulie 1973. cu articolul Careu 
de portrete, reprodus In volumul din 1941 Aaua 
tarte, iar după retipărirea lui în Istoria litcrl- 
lurii... a replicat in Curentul literar din 13 sep
tembrie 1941 (articol reprodus, dimpreună cu 
celălalt. în Titu .Maiorescu și posteritatea lui cri
tică). E. Lovinescu era mai satisfăcut de arti
colul Iui G. Călinescu Masca apoliniani a d-lul 
E. Lavinescu, apărut in Vremea (dec. 1930-fe- 
bruar.e 1931). si din "bibliografia G. Călinescu de 
Ion Bălu, p 3n3 (punctul 3927), vedem că la 19 
ianuarie 1942 redacția revistei Vremea întreabă 
pe G. Călinescu dacă este de acord să i se re
producă acest articol in volumul omagial E. Lo- 
vin eseu. Probabil G. Călinescu a indicat arti
colul din Istoria literaturii... care n-a fost accep
tat și omagiul a apărut astfel fără colaborarea 
Iul. Revista Manuscriptum (1975, nr. 4) a publi
cat textul căli nes cian Simplă convorbire de idei 
eu dl. E. Lovinescu. răspuns la articolul lui E. 
Lovinescu din Curierul literar. încredințat de 
mine revistei Curier leș an care insă (vezi nr. 17 
din 1 februarie 1943) l-a refuzat. Intre timp E. 
Lovinescu murind. G. Călinescu renunță la „con
vorbirea de idei" polemică, mulțumlndu-se cu 
cîteva reflecții privitor la modul în care a fost 
înțeles Lovinescu in timpul vieții (Ochii eon- 
iemporxnjlor în Vremea din 8 noiembrie 1943). 
In fine, alte Meditații în Jurul lui E. Lovinescu 
de G. Călinescu apar în Vremea din 3Q iulie 
1944. E. Lovinescu atribuia lui G. Călinescu in
teligență (spusese citind o diatribă a cuiva des
pre Isteria literaturii... : „E o carte genială, dom
nii mei f*. vezi Bălu, p. 4f>4) dar il învinuia in 
același timp de subiectivism, de unde întrebarea 
lui G. Călinescu in Simplă convorbire de idei... : 
«Prostul obiectiv poate fi istoric ?“

A doua etapă a posterității lui E. Lovinescu 
se cuprinde, după Deana Vrancea. între 1944— 
ÎMI. Este descrisă Intre aceste date activitatea 
critică in spiritul lovinescianismului a lui Șer- 
ban Cioculescu și Vladimir Streinu ca și a cri
ticilor noi care, dacă nu se reclamă de la Lovi
nescu. nu sînt împotriva orientării sale din ul
timii ani de viată, cind disocierea valorilor nu 
era întreprinsă in sensul izolării esteticului de 
etic sau etnic, mai larg, de social-politic, ci în 
scopul luptei împotriva obscurantismului fascist. 
Sigur, in această perioadă mai scriau Pompiliu 
Constantlnescu, Tudor Vianu și Perpessicius, 
ultimii mai mult sau mai puțin lovinescianizați. 
dar autoarea dă prea mari proporții unor recen- 
rii despre Lstoria literaturii române de D. Mu- 
rărașu. manual cu unele tendințe retrograde 
despre care îmi amintesc că am scris și eu în 
Timpul. Se semnalează apariția compendiului de 
Isteria Ut erai urii române de G. Călinescu. fără 
să «e arate atitudinea lovinescienilor în legătură 
cu această carte, da nildă atitudinea lui Pom
piliu Constantinescu din 1945 (Scrieri, II). Cităm 
citeva rînduri : ..Inteligență subtilă, percepție 
critică fină, fantezie aprinsă, sensibilitate nobilă 
și talent plastic abundent, dl. G. Căline«cu, este 
atît de dotat, incit se folosește — simultan sau 
succesiv — de marile sale însușiri, oferindu-ne 
cel mai atractiv spectacol din critica noastră de 
astăzi. Temperament impresionist, personalita
tea sa îmbină in mod ciudat impulsivitatea lui 
Iorga cu maliția șl rafinamentul lui E. Lovines
cu ; nu vreau să spun că ar fi o apariție hibri
dă, alcătuită din două naturi care se exclud, ci 
din contră, sau cu aproximație o formulă care 
să ne sugereze, măcar pe departe, o fizionomie 
spirituală atît de excepțională."

Dacă pînă și Pompiliu Constantinescu acorda 
toate sufragiile în primul rind lui G. Călinescu 
(el a fost singurul care nu s-a raliat campaniei 

probtur.s pe care o încearcă cd care au posibili
tatea de a privi prlntr-o citare pe acești copil tot 
mal neputincioși ai naLurJ — păsările și animale.'1, 
iă mai lârăm fiarele șl- in natură, de frumusețe, să 
nu le mutăm pe toate m o n.

Așa e cățelul pămintului ? Tu ești o bestie mică, 
nimeni nu te-a văzut niciodată In afară de mine, 
tu ejyti resp<msa,bn cu cutremurele, le simți cu un 
mir.u*. înainte, latri, și aici la Cheia sînt înregistra
te pe un grafic. Numai aici putea, domni zăganul — 
planind peste prăpăstii, avind sub ochiul ager a- 
Ctiasia căldare — călduroasă, cu care or fi meri 
cu hatezul dumnezeu și gCntui Petru — dumnezeu 
cu d mic, Petru cu P mare — cind mergeau prin 
lume cu căldâruga de botez șl botezau lucrurile. Și 
vulturului l-a dat numele muntelui.Cumpănesc stări de melancolie că a mai trecut un 
an. cu stări de bucurie secretă, în acest loc unde se 
află o instalați* pentru detectarea tuturor cutremu
relor din lume. Am contemplat chiar o hartă a glo
bului cu faimoasa centură de foc. O hartă pe care • 
Irecută data tuturor cutremurelor și numărul victi
melor. Dar cutremurele sufletești ? Și le înregistrea
ză flecare, eu instalații proprii, notînd pe răbojul 
frunții Idealurile victime sub dârimături. Am foet 
cam nervaa anul trecut și aici am aflat șl cauza... 
Trebuie să dormi orientat nord sud, pe direcția li
niilor de forță ale pămîntului. Ori patul meu... cum 
a fost orientat T Am dormit pe sistemul vechi. Nu, 
îl răsucim... Aud răsucirea a o mie de paturi, 
plătesc cu răsucirea a o mie de paturi pe direcția 
liniilor de forță ale pămîntului, deci nord sud — 
suport cheltuiala parchetului scrijelat, mobila zgiria- 
tă măcar o parte a omenirii să fie liniștită «â doar
mă cu fruntea sus in 1977. Cățelul pfimîntului îmi 
spune că numai oamenii trec dintr-un an Intr-altul. 
Măcar în adîncui p&mlntulul să bată, anul care vine, 
Vlnt Slab plnă la potrivit. Să nu mai fie cutremure.

Zfiganul tăngăne din create. Helicopter primitiv 
de piatră, țîșnit din adîncuri șl prăbușit la suprafa
ță, In masivul Ciucagulul, cu ellceie încă mal rottn- 
du-se In vîrtejurl de zApadă. Pilotul — o pasăre, a 
continuat să mal zboare o vreme.

Marin Sorescu
Cheia, SI Nil 1>?C

antlcâlinesciene din 1941) este limpede că poste
ritatea lui Lovinescu era încă de pe acum în 
scădere, doar sentimental întreținută de cîte un 
articol precum cel al lui Tudor Vianu din Lu
mea 30 saptemhrie 1945 (directorul revistei, G 
Călinescu, apreciază articolul v. Gazeta literară 
din 12 martie I960). Cit despre Asociația „Prie
tenii iui E. Lovinescu", înființată la 24 februarie
1946. aceasta în afară de citeva întîlniri a mem
brilor, n-a făcut nimic. Constat câ am scris Șl 
eu un articol, de care aproape uitasem, despre 
E. Lovinescu în Națiunea nr. 52 din 25 mai 1946.

în etapa a treia, 1940—1962, Ileana Vrancea 
descoperă un număr de „lovituri greșit îndrep
tate" ale criticilor Împotriva lui E. Lovinescu 
și a lovinescianismului, printre care $i una a 
mea din Oper» lui G. Ibrăileauu. Acea-stă carte, 
scrisă odată cu Viața lui G. Ibrăileanu apărută 
în 1946 pe care autoarea o citează, era anunțată și 
trebuia să apară concomitent, cind, fără nici o mo
tivare, editura mi-a restituit-o în șpalturi. Nu am 
mai putut s-o public decît cu îndreptările redacto
rului Editurii de Stat pentru literatură și artă Sa
vin Bratu în 1959 și numai după ce Savin Bratu 
și-a tipărit la Editura tineretului, cu circa a 
lună înainte, a ea Ibrăileanu-Omul. Am resti
tuit textul meu din 1946 abia In a doua ediți< 
a cărții, in 1967. A fost vorba nu de a revizui, 
ci de a restitui vechile clasificări ale lovinescia- 
nismului susținute de mine în perioada 1944—
1947. cunoscute gi recunoscute de Ileana Vran
cea. Dupfi cum se știe, stînd pe aceste poziții 
atunci, am fost nevoit să părăsesc temporar c 
funcție universitară In 1949 odată cu profeso
rul G. Călinescu. deoarece noifl profesof chemai 
și-a adus alți colaboratori, printre care s-a nu
mărat la un moment dat șl autoarea studiului 
aici analizat. Nu puteam să mă călăuzesc in 
1967 de alte studii, deoarece „adevărul istoric- 
nu era încă definitiv „restabilit intre timp". In
tr-o cronică la cartea Ilenei Vrancea (din Lu
ceafărul nr. 41 (702) 11 oct. 1975), Mihal
Ungheanu a arătat că In 1959 autoarea 
era cam de aceeași părere cu Savin Bratu 
privitor la Titu Maiorescu și că« chiar pe 
E. Lovinescu continua să-1 considere „repre
zentant al estetismului postmalorescian" (cam în 
apiritul eseului lui N. Tertulian din același an 
E. Lovinescu și contradicțiile estetismului), pro
pagator, în vremea sa, de „teorii estetice dăună
toare" Și de concepții aflate ,.la antipodul este
ticii marxiste" susținător al neamestecului cri
teriilor în politică. Patru ani mai tîrziu. Ileana 
Vrancea mal credea că lucrarea lui E. Lovines- 
cu P. P. Carp, critic literar și literat din 1942 
fusese scri-sâ la sugestii de dreapta și că prin 
urmare Lovinescu fusese minat în critica sa nu 
o dată de „oribile mohiluri".

Ultima etapă a posterității lui E. Lovinescu 
de care autoarea se ocupă în cartea sa (anii 
1963—1972) este deschisă de articolul Prelimi
narii ia un studiu despre E. Lovinescu de Ilea
na Vrancea publicat in Viața românească, 1963 
nr. 8. Este interesant că una din întiiele ample 
reconsiderări a criticului, studiul Ilenei Vrancea. 
E. Lovinescu, eritic literar, apărea în 1906, anul 
marții lui G. Călinescu. Aceasta explică de CC 
reconsiderarea nu a fost întîmpinată cu atenția 
așteptată. Nici Șerban Cioculescu, nici Vladimir 
Streinu. nici I. Negoițescu, nici Paul Georgescu 
nici un critic de la care putea veni o apreciere 
pozitivă, o aprobare, nu s-a pronunțat, Serbau 
Cioculescu vorbind despre Lovinescu abia la 25 
de ani de la moartea lui in Gazeta literară din 
11 Iulie 1968. Vladimir Streinu comemorînd și el 
Semicentenarul „Sburătorului" în Romania li
terari nr. 17 din 1969, iar I. Negoițescu publi- 
cind doar O amintire in Viața românească, 19611 
nr. 2 și abia în 1970 micromonografia E. Lovi
nescu. Ileana Vrancea însăși și-a întregit lu
crarea din 1965 în 1969 cu E. Lovincscu-Artistul 
în prima parte (despre literatura lui Lovinescu). 
cum am arătat altădată, mai mult negativ, iar 
în partea a doua (despre arta criticului) tardiv 
și superfluu. O lucrare fundamentală despre E. 
Lovinescu a oublicat în 1971 Eugen Simion. In 
fine despre E. Lovinescu și antinomiile criticii 
scrie Florin Mihăilescu în 1972. dată la care Ilea
na Vrancea se oprește. Semnificativ pentru pos
teritatea lui E. Lovinescu este că Bibliografia li
teraturii române 1948—1960, sub redacția Tudor 
Vianu, Editura Academiei. 1965. nu înregistrează 
pe E. Lovinescu, înserind doar studiul lui N. Ter
tulian ți traducerea lui Lovinescu în proză din 
Ddiseia. reeditată în 1955, cu o prezentare de 
Tudor Vianu. Se poete spune totuși că astăzi 
s-a făcut pe deplin dreptate Iul E. Lovinescu și 
că locul său în evoluția criticii literare româ
nești nu mai este contestat de nimeni. S-a vor
bit chiar de „permanențele" operei lovinesciene.

Eroarea lucrării Confruntări în critica dece
niilor IV-VII — este, între altele, de a reduce 
întreaga dezvoltare a criticii din ultimele trei 
decenii la problema : pro sau contra E. Lovi
nescu. Mai întîi se ignoră faptul că din 1941, 
cind a apărut monumentala Istorie a literaturii 
române, atenția nu numai a publicului și a 
scriitorilor, dar și a majorității criticilor, era 
confiscată nu de Lovinescu, ci de G. Călinescu. 
Mulți din criticii iviți în această perioadă se 
trag din G. Călinescu, chiar cei care preferă 
„discipolatul" (cuvlntul aparține Ilenei Vrancea) 
lui Lovinescu, ca, de exemplu, I. Negoițescu. 
Nu este vorba, desigur, de o descendență mar
xistă. dar nici criticii marxiști n-au preluat 
marxismul de la E. Lovinescu, de care, dimpo
trivă, ca N. Tertulian, s-au delimitat. E. Lovi
nescu a avut vederi democratice, antifasciste în 
ultima fază a .existenței sale, dar un marxist 
n-a fost, după cum n-a fost socialist Titu Maio- 
roscu (vezi și articolul lui G. Călinescu, Titu 
Maiorescu, socialist ? 1 în Contemporanul din 28 
Iunie 1963). I se poate acorda Iui E. Lovinescu 
un rol de direcție in literatura română între 
cele două războaie mondiale pînă în 1937. De la 
această dată și mai ales după 23 August 1944, 
literatura română confruntată de G. Călinescu 
încă două decenii, se îndreaptă pe alte căi, pe 
care E. Lovinescu șl discipolii săi nu le-au în
trevăzut și nici n-aveau cum să le întrevadă, 
determinate, cum erau, nu de o direcție critică 
personală, ci de catrize social-politice și istorice 
mult mai adinei.

Al. Piru
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G. M. BUCOVICIOR i Neaș
teptat de alabe, convenționale, 
neînsuflețite, „lucru manual14. 
Observațiile anterioare rftmln 
valabile; In piua, un Îndemn : 
studiu serios, sistematic, în do
meniul poeziei, lectură multă, 
diversă. (Proporțional, scăderea 
activității grafice, care nu tre
buie să devină grafomaniel). 
Cita un fir de poezie, mai 
mult &au mai puțin convingă
tor, în „Așteaptă44, „Moara de 
nea44. „Alge44, „Sfiala14. „Sim
bioză14. Dar lucrurile nu ațin*  
nivelul reușitei astfel că nu pu
tem reține nimic. Pe viitor, nu 
ne mai trimiteți tot ce scrieți, 
ci numai cele 5—6 poezii pe 
care, după o selecție aspră, le 
considerați mai bune.

• LA LINLNGBAD «a început tu eră rile de res
taurare a primei clădiri din piatră din vechea ca
pitală a Rusiei, Petersburg. Este vorba de un palat construit ln prima jumătate a see. XVHI care 
a aparținut primului guvernator general al ora
șului, Aleksander Menșikov. După ee s-a de
molat o parte din anexele construite ulterior, s-au 
descoperit 30.000 de pLăd de teracotă cu desene de 
valoare inestimabili. Printre ele se afli șl unele 
din primele portrete ale Im piratului Petru L 
După restaurare, ln palat se va deachlde un mu
zeu al epocii lui Pauu L
• ORAȘUL BRNO a foat pentru a șaptea oară 

locul unei mari confruntări a graficei aplicate. 
Punctul central «J acestei â șaptea bienale l-au 
constituit grafica ți Qustrațla de carte, im părți ta 
In 3 categorii : pnmi este destinată cărților, ilus
trației lor, aranjamentului tipografic, i up rac o- 
pertel și legAtoriei : a doua, ilu&trarea ți Aranja
mentul jurnalelor ți revistelor ; a treia rezervată 
propunerii de noi tipuri de scriere. Simpozionul, 
cit șl exemplarele expuse au confirmat impor
tanța crescîndă a noilor sisteme și a mijloacelor 
de comunicare In care grafica aplicată lese In evi
dență. Confruntarea mutuală a rezultatelor reali
zate în acest domeniu este o condiție necesară 
pentru ridicarea ln permanență a realizărilor 
grafice.
• PICTORULUI FRANCEZ GUSTAVE MOREAU

(1826—1898) artist strălucit, creator al unei arte 
simbolice, — dovadă ți celebiui său tablou „Oedip 
șl Sfinxul". — l-a fost dedicat de curînd un album 
GUSTAVE MOREAU. SA VIE, SON OEUVRE, album 
îngrijit de Pierre-Louiț Mathieu, conservator al 
muzeului care poartă numele pictorului, șl edi
tat de „Blbliothfeque des Arts- din Paris, presim- 
țindu-și moartea, pictorul a mal adăugat două 
etaje casei moștenită de la părinți, din strada T-a 
Rochefoucauld 14, pentru a servi drept muzeu al 
lucrărilor sale, deseori neterminate, — acuarele, 
desene cît și faimoasele „palete" semnate și în
cadrate. care prefigurează arta abstractă. Muzeul 
a fost deschis îh 1902, iar primul său conservator 
a fost elevul favorit a! pictorului. Georges Rou- 
auld. Albumul de față cuprinde peste 500 de ilus
trații alb-negru și color.
• O FOARTE INTERESANTA lucrare docu

mentară. editată de K.I.W. din Varșovia, redactată 
de Feliks Tich. a apărut In librăriile poloneze ruh 
titlul ARHIVE ALE MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI 
Lucrarea cuprinde scrisori > inedite ale Rozei 
Luxemburg către milltanțli social-democrațle! din 
Regatul Poloniei și al Lituaniei, amintiri ale ml-

R. HECKER î Ne bucură ves
tea înființării cenaclului dv., vă 
felicităm și vă dorim succes, 
sperind să primim vești tot mai 
bune din partea lui. Versurile 
de acum, din păcate, nu ne dau 
semnele bune pe care le-am fi 
■perat.

ALEXIS V. : Sini pagini naive, 
stingace, de început, în care nu 
prea se văd semne de perspec
tivă. Idea de a „nu mai pierde 
timpul in zadar44 e intr-adevăr 
oportună. Cel puțin deocam
dată. Pină dnd, red!nd Învăță
turii locul îndreptățit, veți pu
tea reveni, mai bine Înarmat, 
la tentativele literare.

ELENA MUNTEANU : Pare al 
fie ceva, dar Încă nu putem 
trage toate concluziile din nu
mai două pagini.

K FRANCISKO î Da, para 
să fie mai bine, In ansamblu, 
și mal alea In „Război" .Ara 
venit14, „O urmă", „Săpind", 
„Pluguri albe", „Vin aproape". 
„Cum visez uneori-. Slnt, Inii, 
unele pagini lustruite |i mește

rite prea mult (sau mai bine zis, 
neinspdrat), pină cind freamătul 
se stinge, îngheață. Mai sînt și 
alte neajunsuri, de care am mai 
vorbit, dar promisiunile din 
scrisoare sînt o garanție se
rioasă.

P. CERNAT : în general, lu
cruri mai curate, uneori cam 
naive („Concert galben14, ,.La ora 
nouă14, „Poezie de toamnă44). Ca 
să nu mai fie neînțelegeri, sem- 
nați-vă citeț (cu majuscule) fie
care poezie cu numele sub care 
doriți să apară (ne declinăm 
orice răspundere pentru even
tuale greșeli sau deformări!).

V. P. M : Lucruri frumoase. 
„Scrisoare", „Nu știu11, „Delict14, 
„Portret", „Uneori", „In timp 
ce", „Afiș". (Vestea dedusă ne-a 
întristat, alături de dv.).

PETCU MARINA : Nu se 
Văd înzestrări deosebite în crîm- 
peiul pe care nl-1 trimiteți. Sfa
tul cerut este să vă continuați 
•tudiile.

I. DRAGOMIRESCU : Pagini 
de început, cam tulburi, șovăi
toare. Ceva mal bine, în ,,A- 
lungațl toamna". Trebuie să ci
tiți multă poezie, să studiați ex
periența, tehnica marilor poeți 
contemporani, ca să vă puteți 
perfecționa mijloacele de expre
sie, gustul artistic etc.

L. C. M. : Nu e tocmai e- 
xactă caracterizarea pe care o 
faceți paginilor dv. Dar ideea de 
„a Învăța lumea de La capăt*  nu 
e rea. (Poete că accentul ar tre
bui pus, Insă, pe rafinarea ex
presiei. sporirea, îmbunătățirea 
capacității de a „apune", de a 
sugera, de ■ plasticiza etc.). 
Lucruri bune, și de data asta : 
^Lacrimă", ..Toamnă* , „Fiecare" 
și chiar „Poezia calculatorului*.  
(V-*m  rugat fă vi Iscăliți ci
teț manuscrisele, renunțind la

acea „parafă44 spectaculoasă, dar 
puerilă și fără ro6t, care produce 
dificultăți și Încurcături In, pro
cesul tiparului. Manuscrisele tre
buie să albă, In toate detaliile, 
aceeași Înfățișare Îngrijită, clară, 
pe care o redă tiparul in re
vistă).

M. POENARU : Regres trist 
In ultimele (prea numeroase) 
plicuri. Semnele de schimbare 
de data trecută nu se confirmă, 
din nefericire, și „fabrica" a re
venit la producția (cenușie, 
monotoni) de serie.

Lucian Doni Voiculescu, Ro
land Smither, I. Pajureanu (în
trebările ne depășesc), Mihail 
Dragodan, Vasile Vecinu, Du
mitru Paul Oprescu, Antonets 
M. Alexe, Pompiliu Comșa (ceva 
mal bine, în „Luptele tale"), 
M. Modruj (mai bună. „Un 
pom44), Dumitrescu Constantin, 
Stelian Dobre, Rogvaiv-Zimni- 
«i i Nimic nou!

Alex. Aimado (mai bina, !n 
„Frunză unică"), I. Zllsks, Mari 
V. Alinescu, Scalddac, Bodomoi 
Ioana, Branc Dumitru, Ion Bra- 
tu, Traian Călin, Ion Stupina, 
Ștefan Dincă, Vereșescu Ale
xandru, Gamulea Șerban, Mircea 
Bogdan, BaJcea Ion, Munteanu 
Nicolai, George Negruț (ceva, 
In „M-am reconstituit"), Ma
rius Dumitrescu (ceva,. în „N-am 
uitat"), Grancia Paraschiva, Zi
darii Petrache, Dobre Ion, A- 
drian Vladu, Constantin Nuți, 1. 
Nechitoaea, Tuzu Angela, Ma
rinescu Radu, I.C.B., V. Novae, 
Rad Mariana, Dan Bara, Anto
nia Cristina, Ștefan Eugen, Ho- 
xa Iile î încercări de nivel mo
dest, fără calități deosebite.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se Îna

poiază.

Dor
E o Marâ cu grauri dntlnd
ln ceoțfl 
drage mea 
undeva jos portul a Înflorit 
ca o dulce livadă 
întunericul e un monstru lichid 
Irngâ tlmplâ ochii tăi 
pilpîie ca un fulger tăcut 
în lîngele meu timpul bate 
fluturi de bronz 
plouă cu flori de dreț 
și un porumbel a scăpat 
printre case,
spre cer.

CR1STINEL PRICOP

Cercul
Iți amintești, fratele meu.
Copii fiind,
Cum ne scăpase ceroul într-o zl la vata 
Și olergînd sâ-l prindem 
Deodată ne-am oprit la jumătate cale. 
Tu al pornit spre ci mp la cu roadele, 
Spre cîmpteț mănoasă te-ai dus 
Eu am apucat-o înspre păduri, înspre munți, 
închipuind o imposibilă rostogolire în sus 
Apoi tu te ai întors cu brațele pline 
De spice și poame de soi
Iar eu,
Eu urc ne-ncetat destrămfad nopții năvoadele, 
Urc ne-ncetat eăutlnd
Cercul cu care-ntr-o il ne jucam amîndoi.

STELIAN ALDEA

Gheorghe Spiridon : „Rod"

Concert galben
Toamna nu te vad niciodată
Mi se așează mereu frunze
Pe ochi. Și-i închid.
Ceața se-nalțâ-ntre noi ca un zid.

Toamna nu ajung niciodată pînâ la tine 
Se fac brumă degetele cind le întind 
Cuvintele înghețate pe buze în jind.

Și ești atit de aproape spre toamnă
Că mă tem să nu zbori
Din Inima mea în vrea noapte
Spre zori.

PETRE CERNAT

Gheorghe Spiridon : „Delta" I

Poate-un izvor
fl-aș găzdui, liniște ninsă, 
aripă moale de vultur bâtrln, 
razele-absente de lună stinsă, 
roata de gîndurl fără stâpîn.

Pe iarba tăcuta ce uită să crească 
trupul meu palid și-aduce aminte 
cuvîntul dornic dintre cuvinte 
vreascul, ram să-l rodească,

Te-aș găzdui, albastru contur,
Cind somnul ar sta sâ te ducă pe apă 
ți-aș aduna lumlno-n aproape, 
adînculul tău de-aș putea să ta fur.

Poate-o cărare, poate-un izvor, 
necunoscute sâ-mi fi râmai 
la vreo răscruce fără popas, 
poate-□ cărare, poate-un izvor.,,

LILIANA POPESCU

Un pom
Cînd sădesc un pom
Imi place să știu de ce H pun acolo i 
Să știu că eu îl ud câ eu II ingrljeso...
Și vreau ca eu sâ-i gust răcoroasa taină 
A primului rod.
Nimic nu-i mal drept decît sâ traci
- Alături de el —
Vinturile, arșițele, ploile șl marele salt 
Către veșnicul mîine.
înainte de a-l privi, privețte-mă.
Priveșt«-I, înainte de a mă privi...
Și nu te teme dacă,
Ostenit de numeroasele tale griji,
O să ne confunzi întotdeauna.

MIHAI MODRUJ

Rază
Vine o zl și o clipă cind simți
Că nici o iubire nu e destul de mare
Să poți răscumpăra cu ea 
Lumina strivită sub talpă.
Iți rămîne atit : sâ te mietul
Pînâ la ultima fibră, 
Pînâ la ultimul gind 
Incit cel ce te privește 
Sâ nu simtă câ-l apasă 
Mai mult decît
Povara unei raze

VALERIU DRUMEȘ

poezie cubaneză Horvath Istvan

JOSE MARTINEZ MATOS
Aproape de seară
Aproape de seară 
lăstunii

iși revarsă asupra m&rll 
strigătul lor pătrunzător, 
minutele domoale

plutesc 
ca niște corăbii.

Subfirile lăcuste 
ingină vintui.

Aproape de seară 
orașul aprinde focuri 

și revarsă 
peste mulțimea de oameni, lumini. 
Omul și-a oprit mașina 

și-a oprit inima — 
caută miinile iubitoare.
Cineva cintă 

sub arborele de coral 
in asfințit, 

iar intr-o fereastră — 
eu și versurile acestea.

LUS MARRS
Cinice pentru noua zi
Iți voi vorbi despre fericire, 
Nu despre vise și dureri.
Iți voi vorbi despre fericire. 
Despre ceea ce noi zidim.

Iartă-mă, vorbesc eu tine, 
fără a-mi lăsa lucrul, 

pe urma cintecului meu 
merg mii de miini 

șl, mai puternic decit orice cuvinte 
răsună cintecul nostru convins.

Von», Orlonde i .Somândiontl*

Astfel incit ascultă 
ciniecul iubirii, 

privindu-mi miinile 
in timp ce lucrează 1

RACI LETS
Fericirea
«Ce este aceea fericire f- — 
tn-al întrebat—
Iar eu 
nu știu ee ar trebui 
să-ți răspund—

i revista 
[ strâinâ j intlmpiarl 

cu scriitori Un motel
Utanților polonezi ți mifeftrtl muBdMre*ti  din Bel
gia, dt și amintiri al« in un doritor cara au parti
cipat la mvoluțla din isa îatl in regat-] Poloniei.

• ISTORIA LZGAniILOl AUSTMO-BOMANK
încă din epoca rac ha ț o într:-^- sere de anpeeta 
determinate au oîrfectvi pnmulni aunpouoa
al lsuiriciior români ți aueuned. care s-a ținut La 
Vlena ln palatul Psalflf? la aflrț't-d anului 1FI4. Sim
pozionul a fost orgamxat de Institutul austriac al 
Europei de EJt ți 5ud-Eat ln cadrul acordului cul
tural. Discuțiile purtate au avut ca subiecte : ..Re
voluția de la ltîî Ln principatele române" ; „Pro
blema românească în monarhia danubiană șl arhi
ducele Franz-Ferdinand, moștenitorul tronului" ți 
„România ln arhivele austriaca".
• GALERIILE ALBERTINA DIN VIENA au expus 

cu mare sueeea in 1975 la galeriile muzeului Luvru 
din Paris. 65 de desene din sec. XV-XVII. In repli
că, începînd de la II noiembrie 1»7I se pot vedea în 
galeriile Albertina FI desene de La muzeu] Luvru. 
aparținind unui număr de M maețtri francezi din 
secolul XIX. Expoziția care va râmlne deschisă pină 
la 25 ianuarie 1177 ți purtlnd titlul ..De la Ingres la 
Căzanne" a avut un larg ecou în presă, ea subli
niind aspectul cuprinzător al expoziției, caracterul 
unic al originalelor de bună calitate, bogăția țl va
rietatea Impresionantă a stilurilor, a tehnicii șl a 
concepțiilor.

• TNTR-UNUL DIN VECHILE MAUSOLEE din 
Kazahstan s-a descoperit incunabulul unul coran din 
secolul al Xll-lea. incunabulul are 60 de pagini a- 
coperite cu un scris foarte frumos șl citeț. Coranul 
respectiv va Ii cea mal veche carte aflată în Bi
blioteca republicană din Kazahstan care di3pune de 
trei milioane de volume.

• ISTORIA LITERATURII MEDIEVALE este 11D- 
sltă de o piesă muzeală de autoritate. Cercetările 
efectuate în legătură cu masa rotundă a celebrului 
Arthur au dus la concluzia că, de fapt, fusese con
fecționată mal tîr2iu eu aproape o mie de ani decit 
perioada în care se presupune că ar fl trăit legen
darul rege. Arthur a fost modelul cavalerismului 
din Evul Mediu timpuriu și a inspirat, împreună cu 
vasalii săi, celebrul roman dedicat „mesei rotunde" 
și convorbirilor purtate aici pe tema virtuților eroi
ce ale unul adevărat senior, păstrată de castelul 
Winchester, o asemenea masă de stejar, atribuită 
lui Arthur, a fost cioplită abia ln secolul al X^V-lea 
șl împodobită în secolul al XVI-lea. RSspîncVrea 
romanului și prețuirea de care se bucura la curte 
l-a făcut pe regele Edward al III-lea să o comande 
aidoma celei descrise de truverii caire l-au cîntat 
pe Arthur.

Dl Intr-adevir —
uculti

lati, si zicem, Karl Marx — 
sensul ei 11 vede» 

in luptă, ' 
șl numai in luptă.
Poate in aceasta

se găsește eu adevărat
ceea ce noi numim 

fericire.
In românește de 

Anatol Ghcrmanski

VICTOR CASAIS
Gramatică istorica
Istoria pulsa tn liniște 
iar ei cu nepăsare au Început 
să schimbe accente 
să scurteze silabe 
să adauge sunete 
să dea cuvintelor alt sens 
Știau atit de puțin despre toate acestea 
și nicicînd nu au gîndlt 
ce vor da vieții mal mult de singe și sudoare 
Din sunete șl glasuri 
din strigăte și blasfemii 
din vorbe utile 
și forme stingace 
an clădit : Încet incct
Au venit apei ed care i-a« dai nome : 
limba
Plugari artizani sclavi 
țărani oieri pădurari 
meșteri calfe zidari 
re vieți de mult stinse 
Tot de la ei am iavățaX 
cuvintele verb* * faptă 
aTfflOalEaă se Udări late nJlet

1b românește de 
Irina Voinovscki

f:tod La Alba Iubi Intr-o lulU de șezâujri 
r/.trare, organizatorii, din dorin ța de-a 
crea mediu ambiant propto*  firilor ro
mantice au deda ai na .'âreze Intr-un 
motel ațeaat ln vlrfu. unui deal, plasat 
la jumătate distanță dtotre Saoeț-Axoa 

Șl Sîbiu.
Echipa era buri țL mai aîea invertiri. Rosnuvjl 

Vutpescu o un cowboy hirsui st răgind privirile pi
colițelor. Tomozel suav ți brunet eoocurîndu-I eu 
mare iu coca, Mlrcea Dlneic u cu o lansetă to mină 
lntereslndu-ae dacă ln Jur există vreo apă curgă
toare, Ion Horea, mucalit ți meditativ, gata oricind 
sâ croiască un calambur fin ți subsemnatul.

împreună cu noi era țl o Hnkrl colegă blîndâ ți 
tăcută care ae arătă speriată din primul moment de 
faptul că va trebui să înnoptăm într-un motel pla
sat In plin cfmp, doldora de „cetățeni străini" ți 
foarte aproape de drumul mare. Spunea ..drumul 
mare" referindu-se la țoseaua națională ea ți cum 
acel loc ar fl fost bintuit de fioroase cete haidu
cești.

Am foat repartizați flecare în cîte o cameră ; 
motelul era prevăzut cu balcoane care comunicau 
între ele ața câ ne-a foat foarte ușor aâ realizăm 
farsa pregătită de comun acord. Seara, Mircea Dl- 
nescu însoțit de Vulpescu traversează balconul de 
lemn șl se opresc în dreptul camerei mele care se 
afla lingă camera distinsei colege. Iți dreg vocile 
astfel Incit discuția aă fie cît mal „sonoră" ți 
încep :

— h'ea Mlreea. W-au âtWt ți pt dtv&aata t

Gheorghe Spiridon : „Natură moartă cu 
portocale*

• S-a stins din viață Horvâth istvân, unul din
tre cei mai importanți scriitori de expresie 
maghiară din România. Originar din părțile 
Mureșului (s-a născut in localitatea Biehiș, la 
10 octombrie 1909), Horvâth Istvân debutează in 
jurul virstei de 30 de ani, publicînd poezie și 
proză scurtă de sinceră inspirație populare, uni
versul vieții țărănești constituind de pe acuma 
sursa sa de inspirație fundamentala. Culegerile 
de versuri și povestiri apărute in anii de după 
debutul ce are loc în ziarul „Magyar Nep" din 
Cluj atestă in chip elocvent orientarea sa rea*  
list-populara (Pribegiile mele, Se desfășoară 
satul, Rața șl cocoșul, Se desfac mugurii), incâ 
din primii ani de după Eliberare, Horvâth 
Istvân aderă deschis, lacînd dovada unei înalte 
conștiințe politice ți patriotice, la idealurile re
voluționare ale literaturii noastre. Opera sa de 
câpătii, amplul și vigurosul roman Brazda peste 

Scrisul și sportul
nate că printre cele mal măgulitoare elo
gii care mi s-ar fi adut cindva în pianul 
criticii literare, cum și printre cuvintele 
de care îmi place sa-mi amintesc mal 
ades slnt acelea care vor să certifice pun
tea de legătură dintre scrisul meu și sport.

Profesorul Al. Piru mărturisea Intr-a u par ora ml 
criticA aaupra poeziei românești contemporane din 
ultimul sfert de secol (vol. II) efortul susținut șl 
concentrarea îndelung solicitată pentru le<rtura tri
logiei mele d« sonete, cuprinzlnd aproximativ ont 
sute de titluri, remarcind, pe bună dreptate, dinco
lo de considerațiile strict critice, abordarea unui co
pleșitor travaliu, ce vizează stilul și abnegația atle- 
ț:.or tn pregătirea performanțelor sportive de vîrf. 
Prietenul paul Anghei. într-un arttool poblicat aare- 
clnd in Contemporan ol, intitulat „Cu puteri maxi
me", sublima această „performanță vitală" de a 
trăi mai totena „Intf-O u dl Ui saca" fgrg ca lă ne 
sau-im de eforturiia ataxime ți nu uita aă sublime
ze semnificația tematică din volumul meu Armura 
de sudoare.

Intr-adevăr, nu am ea na id arai niciodată jx^eria țl 
•cricul drept un mijiac de evaziune din rea-
'dtatea d tocmai dlmpotrîvl, ea pe un
anCAjament activ și vital cu in lem periile ți ad verși- 

de *-lce  fel șl tn speță cs însăși proteica 
materie lexică. purificatoare și germinativă. Mi-a 
i4*** Întotdeauna tonusul competiționai.
chiar dară tn multe împrejurări ți curse contra ero- 
fsartetru mi-a lost dat să lmp-*H6șoc  itagurâtatea 
• -rțâtomîui de curși țnsgl. ptaă aă ating bucuria

cu probleme
IU apropii de geamul deacbla șl ricne&e pe mă- ■ura ev nn] el or :
— Dm plin • Nu mai po< suporta. Am să reclam 1
— Ce soluri slnt ♦
— Diferite.
— Te sfătuim să na stlEgi lumina.
Atrasă de insolitul dialogului, poetesa te arată în 

jartea el de balcon șl întreabă cu glas stins :
— Despre ce vorbiți, eme să ne atace T
N:: ez;T*m  cu nasurile in pâmînt muntnd jenă d 

■tfnțer.eAlA Ca un făcut, părînd că nu observă pre- 
aenț^ nțmânui. Ion Horea se apropie Intr-un mic 
g-rOp facind mițcărl ciudate cu miinile de-ahmg-.il 
corpului ceea ee intr-un limbaj mal dezinvolt în
seamnă te scărpina" ți rostește ln grai ardele
nesc :

— S-or băgat ți-n piele 1 Io x!c câ-s ploșnițe 1
Colega noastră pălește ca Ofelia în ultimul act, 

dă un strigăt și se retrage în cameră lnceplnd să 
se uite cu atenție pe pereți, cercetlnd cuvertura și 
crăpăturile de lemn. Ne apropiem cu fețe grave și îngrijorate.

— Am înțeles, se tîngule ea. Sînt ploșnițe.
— Și purici, adaugă Mlrcea Dlnescu, Începînd să 

se scarpine cu lanseta Intre omoplați.
— Ce-i de făcut, n-o să dorm toată noaptea. 

Mline la șezătoare o să fiu distrusă.
— De fapt, meditează Tomozel, se zice că mușcă

tura lor nu e totdeauna dăunătoare. Chestia e că 
sînt cei mai mari purtători de microbi.

— Eu am cunoscut pe unul care-a făcut gălbina- 
re din chestia asta, completez eu cu competență.

— Hepatită se spune, precizează cu binecunoscu- 
ta-1 erudiție Vulpeseu.

— Hepatită sau gălbinare tot aia e. Chestia e că 
te îngălbenești.

— Ce importanță are dacă-i hepatită sau gălbi
oare. se lamentează disperată colega întru muze. 
Ce facem ? Eu mă duc sâ reclam.

— Nu e cazul, intervine Vulpescu. Uite, eu sînt 
crescut la țară...

— Cum la țară, se miră poeta, știam că ești 
bucureștcan.

— Numai în adolescență... șl la țară erau slavă 
domnului pe vremea mea mal mulțl decît orlcînd. 
Șl scăpăm de ei cu fol de pelin.

Cineva a Inventat pe loc și poezia : „Dacă dai un 
chil de vin I îți culegem noi.pelin".

Și l-am cules un braț de „lirburl diferite", 1 
le-am așezat deasupra păturii șl ne-am retras.

A dormit iepurește, dar s-a odihnit oricum. Di
mineața â specificat cu callgrafia-1 feminină în 
condica de reclamați! „prezența unor Insecte ruși
noase", cerînd luarea de grabnice măsuri.

Mircea Mi cu

haturi (1950), (tradus și in limba româna) care 
ii aduce ți laurii Premiului da Stat, s-a bucurai 
de un mare succes datorită autenticității <u 
care sînt reconstituite evenimentele dramatice 
legate de trecerea revoluționara a țărănimii la 
noile forme de viață socialistă. După romanul 
Brazda peste haturi, Horvâth Istvân continuă lă 
publice alte scrieri în proza și poezie, vădind 
aceeași orientare realist-militantă : Cu literă nouă, 
versuri, 1951, Pe pămîntul țării noastre frumoase, 
versuri, 1952, Zorile lui Balogh Eszti, roman, 1954, 
Cantele Csaly, roman, Crizanteme, versuri, I960, 
Datorie de cinste, versuri, 1962, Versuri, 1965, Am 
»dit un turn, versuri, 1972, Strigătul liniștii, ftr*  
suri, 1975.

Prețuit de masele largi do cititori, al câror Cin- 
tăreț inspirat ți credincios a lost întotdeauna, 
Horvâth Istvân se înscrie cu cinste In istoria lite
raturii noastre contemporane.

performaJițLlor. Am considerat ccrUul drept o eon- 
Btantă vitală, imperativă ca respirația șl firescul 
mișcărU. iar cărțile pe care m-am Învrednicit să le 
dau tiparului sînt, desigur, numai eșantioane și 
fragmente răslețe dlntr-un jurnal de bord perma
nent pe care, lntr-un sublim mimesis, l-am străduit 
fidel unor destine titanice pe care le-au marcat zeii 
și icoanele mele : Alain Gerbault, Alain Bombard, 
Chichester, Antoine de St. Exupiry, Hayerdahl 
Jacques Cousteau...

Aceste memorabile nume, la empireul cărora alnt 
tocă multe de adăugat, imi permit să fac o căldu
roasa trimitere către cartea Scriitorii români țl lu
mea sportului Ed. Stadion-1671 a fostului atlet ve- 
nusist Virgil Ludu care pledează pentru o mai bună 
înțelegere a literaturii sportive, cu precădere acelei 
din țara nooatră, urmărind, totodată, ți încadrarea 
judicioasă a producțiilor ți scrii tarilor noștri valo
roși în fondul universal.

Ar fl. to sfîrșit, de semnalat faptul că revistele 
literare cum și exegețil lor omit, ln continuare, a- 
âemenea contribuții eseistice. eonaiderlndu-le fie 
prea specioase, fie nedemne de luat în seamă, ceea 
ce constituie, evident, o eroare nu numai subiecti
vă. dar ți de probitate profesională. In acest sens, 
o plăcută surpriză ml-a sugerat venerabilul Șerban 
Ciocul eseu In .. Breviarul" săptămlnal din Rom Aula 
liieraxă acordlnd o cuvenită atenție culegerii Spor
tul în Aloriszne (ediție îngrijită și prefațată de Vic
tor Bănclulescu ți Tlberiu Comlsan, tn Editura 
Sport-Turism, 1176), chiar dacă se arată conserva
tor și propagandist, ea Sptru Haret, al formelor de 
educație fizică tradițională, odinioară predilecta : 
trfnta și oină.

Ne tăcem o datorie față de cititorii noștri, men- 
țlonlnd aici ți cel de-al doilea volum al praetigla
iului gazetar Victor Bănclulescu. apărut tot In 187G, 
la aceeași Editură Sport Turism, intitulat Acest straniu «eeol al spartului — titlu care preia o preg
nantă definiție â societății contemporane și veacu
lui xx. aparținind lui Franțolg Mauriac. Pe bună 
dreptate, acest secol apare straniu datorită saltului 
realizat în tehnică, dar ți datorită sportului cu Im- 
plicaține sale, acest secol este. în mod paradoxal 
bolnav de comoditate dar șl de viteză, prempdltlnd 
sedentarismul, odată cu mlgrațla spre coemoe.

In contextul acestor fenomene, ln cadru! cărora 
durau se miioarâ cu ornice noi, iar clipa e o pH- 
plialâ imperceptibilă, atomică, strădania omului, pe cit mal n im ionizată apare mai evidentă și mai e- 
rolcă ți ea merită Elogiul efemerei performanțe, 
acel grațios elogiu adus în cartea cu același titlu 
(Rd. Sport. Turism, 1S75) de către tandrul meu co
leg de sport șl de litere, Dumitru Manolleanu.

Pentru câ vorbim de beletristica sportivă, pentru 
iubitorii de rugby a apărut ln 1078, tot la Editura 
Sport Turism, volumul Inscripții pe un balon ova], 
alcătuit de către ziariștii Tlberiu Stăm a. Emanuel 
Făntâneanu si Mlhai Niculescu. din cincisprezece 
portrete de sportivi ce ar întruchipa 15-le de aur Al 
rugby ui ul românesc.

O carte despre fotbal Cu c&rțU*  P® — un
«uoclnt istoric al campionatelor României — ne-a 
oferit prodigiosul publicist ion Chirllă a vi nd In pre
gătire pe curind și o prețioasă lucrare despre Nadla Corn fined.

Problema cea mai importantă pe care o ridică be
letristica sportivă este tirajul. Dacă, după cum ară
tam mai înainte, criticii și exegețil trec sub tăcere 
acest sector, publicul e însetat de aceaată literatură, 
cartea se vinde și se cere cu insistență, epulzto- 
du-se rapid, chiar dacă e vorba de un tiraj de masă, 
ca acela al cărții Ce râu v-am făcut 1 (Junimea — 
1876) de Constantin Teașcă. Ceea ce pare bizar e 
faptul că tocmai editura de specialitate (Spart-Tu
rism) publică asemenea lucrări ln tiraje insuficiente 
ceea ce nu dovedește o Informare șl o colaborare 
strinsă cu CNEFS-ul, după cum anchetele Direcției 
difuzării preiei ln rețeaua de librării din țară ae 
dovedesc superficiale, iar comenzile neconcludente, 
mal revenind pe deasupra Editurii și neajunsul de 
a publica „ln pierdere". In ceea ce mfl privește, ob
serv câ poezia a rămas aceeași cenușăreasă ne
glijată. Am scris o carta de imnuri pindarice în 
cinstea rugbyulul Sub semnul lui Hercule, cu un 
tiraj de 1 500 de exemplare, din care s-au vîndut 
numai la lansare 300 de cărți, mulțl dintre sollci- 
tanți rămînind fără volum. Imnurile olimpice (Ed. 
Stadion 1975) — mi s-au tras, bibliografic, numai
în 500 exemplare. Visam uneori că asemenea cărți, 
sperate șl buchisite de-o viață, să fie Incluse în bi
letul de intrare la marile meciuri. La jocul de rugby 
Romănla-Franța din 14 nov. 1976 aș fi fost fericit 
ca fiecare suporter să albă în mînă, în loc de pro
gram, cartea pe care am visat s-o dărui marelui 
public : Sub semnul lui Hercule. Este un „record" 
la care mat am dreptul să sper 1 Pentru Poezie.! Pentru Sport I

Tudor George
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icări 1877
• Decorații în sene

ă rog să faceți ca oamenii t>ă aibă 
asupra lor cele două zile de hrană, 
afară de astăzi și ca realul aprovi
zionări ilor ce se afla în căruțe să 
lie trimise înapoi... în prevederea

unei mișcări miine veți face ca supa să fie di<< 
de dimineață gata iar pentru supa de seara se 
va distribui carne friptă". (Verbița, 28 august, 
Cristodulo Cerchez^

Au plecat cu ranițele pline, mulți n-au apucat 
să-și înfulece hrana rece care le-a rămas in 
loc de colac pentru trecerea vămilor. Se dădeau 
ordine, se jncercau lamele săbiilor cu buricul 
degetelor, se curățau țevile puștilor cu cilți și 
cirpc și se desfășurau în vint steagurile. Pe ale 
unora scria „Emanciparea popoarelor creștine 
din Orient". Cînd le desfășurau pe ale noastre, 
fără asemenea țeluri mărețe, li se spunea solda- 
ților : „Să înălțăm și noi drapelul nostru care 
poartă semnul de viață de sine stătătoare, sem
nul de independență a Statului Român". „Dom
nule general. Am onoare a vă tace cunoscut că 
prin Înaltul decret că toată oștire* română nu 
va forma decît o singură armată. Comandamen
tele de corpuri și celelalte nu mai există. Dom
nia voastră sînteți Însărcinat de a supraveghea 
și activa instrucția tuturor recruților și miliție
nilor din România. Vă rog dar dați ordin tuturor 
ofițerilor care compuneau Statul major al acelui 
Corp de a se prezenta La Marele Cartier al ar
matei, care este la Muselim Selo" (Generalul 
AI. Comat către generalul Nicolae Haralambie).

Alții scriau acasă, mal puțin oficial, cu limba 
română pe care o știau și cu gramatica învățata 
în viața de fiecare zi. „Dragă Sroarando, Sunt 
bine. La 27 august. Regimentul 13 Dorobanți a 
primit ordin să atace un redan care era în fața 
frontului Plevna".... (Maior D. MacH). Glumeau 
ca întotdeauna cînd o glumă bună face bine la 
primejdie.

— Dacă se întîmplă să năvălească turcii peste 
noi, Domnule Macri, unde ne retragem î

— I*a ei !
Steaua României, Crucea trecerii Dunării, 

Apărarea independenței, Virtutea militară.
In țară se uitase de medalii. Se bătuseră pu

ține, cam atîtea cite se folosesc într-un râzboL 
Nimehi nu se gîndise că c-ar putea să fie ne
voie de atîtea, că vor trebui trimise pachete 
Întregi unor comandanți pentru că dacă ar fi 
chemat soldații la marele cartier general pen
tru decorare ar fi rămas frontul pustiu. Redutele 
au fost multe, atacurile ?i mai multe, astfel incit 
unii au ajuns să aibă pieptul încărcat cu metal 
ieftin dar care iși schimbase valoarea și rostul 
peste noapte.

înainte de a ataca Grivița ofițerii dădeau in
strucțiuni, să se alerge pînă la redută fără 
oprire și să înceapă focul abia cind se va ajunge 
pe drumul acoperit de marginea șanțului. Au 
pornit la atac și Înaintea lor s-a deschis de
odată o vale, neprevăzută pe nici o hartă, lată 
cit o pomană țigăneasca. Pentru ca să o treacă 
au mai trebuit să moara unii, au murit, și cei
lalți au ajuns pe margine, tot mai puțini, chiar 
foarte puțini.

Dar au căzut redutele una după alta. Au intrat 
în ele și le-au găsit goale, arse și pustii, cu 
nimic măreț între ziduri. PenLru niște orașe 
obișnuite, ceva mai mari decît niște comune, 
s«ti chiar comune, pe care numai faptul că aat&zi 
sint pomenite *tit de des mă face să cred că 
sînt orașe, căzuse Valter Mărăcineanu. căpitanul 
Caracalia, Maiorul Mouse Grooa, maiorul Șonțu, 
bărbați zdraveni care omorau sub ei un col și 
făceau sâ aune pămîntul sub ciubotele lor mari.

„Eram înainte. Gloanțele plouau ca piatra. 
Turcii er*ti la trei suta de pași, se gâtesau de 
retragere. Deodată văd un turc spătos Înaintea 
mea. fugind cu un steag. ÎI oche.sc, el cade, mă 
arunc pe el cind voia să descarce revolverul, îi 
înfig baioneta în piept și trag steagul : turcul 11 
ținea itrina. Mi silesc să-1 smulg- Athnci doi 
turci ie aruncă asuprâ-mi. Mâ pun In apărare. 
Din fericire sergentul și caporalul meu uni vin 
in ajutor. Culc la pâinint ua turc, ci culcă la 
pămiat pc celălalt și cu am mtxiIi steagul. (Gri- 
gore Ion).

Valter Mărăcineanu a murit ifrigind „După 
el și după mine". Mure* primul, li lua locul al 
doilea, murea și el, îl înlocuia al treilea și tot 
așa pînă 1* ultimul care și el iși va fi zis, îna
inte prietene, că acum ești singur. Toți aceștia 
au niște nume de eroi de roman, de vedete spor
tive sau de cinema, de corsari și de campioni.. 
Mihai Romano. Caracalia, Șonțu. Măr&cineanu, 
Handoca. Macri, Groza etc. Dădea soarele rece 
de toamnă peste ei pentru ultima dată și ofi
țerii scriau cu tocurile lor de campanie muind 
penița în cerneală neagră :

„Vă raportez cu onoare că toate gradele ofi
țerești și de trupă și-au făcut datoria cu multă 
onoare și bravură, regretînd din suflet moartea 
maiorului Sonțu și a căpitanului Car a calia 
locotenentului Chivu Stânescu".

Un ofițer cucerise Rahova mai repede decît 
se aștepta, s-a trezit singur intre zidurile caselor 
și s-a speriat,. s-a pus undeva 1* un loc ferit 
și pe genunchi * scris un bilețel către primul 
român care va ieși înainte : „Domnului colonel 
Siăniceanu sau oricărui comandant român care 
va avea trupe împrejurul Rahovei. Am ocupat 
Rahova, sînt aici cu trupele mele din Bechet. 
Vino pe dată cu trupele dumltale și-ml dă 
ajutor".

După ce scrisese românilor să-i vină în ajutor 
(„Vino grabnic în ajutorul nostru. Turcii ne pră
pădesc. Cauza creștină e pierdută") marele duca 
Nicolae a închinat un pahar și a vărsat citev< 
picături pentru cei morți, a luat șl el cite me
dalii mai avea ți le-a trimis românilor oara 
schimbaseră, mai repede decît se așteptau alții 
indicatoarele istorici.

„Regimentului 15 Dorobanți îi doresc ca totdea
una să arate același avînt la atac, aceeași nepă
sare înaintea pericolului $i aceeași bravură Tn 
lup‘ă". (Generalul AI. Cernat).

De prin sute primarii scriau miniștrilor cam 
clți răniți pot găzdui pe teritoriul comunei. în 
București ee incheiau testamentele morfilor pu
blicați în Monitorul Oficial (..Subsemnați! maha
lagii și proprietari din suburbia Breaoianu. cu
loarea verde, atestăm prin prezenta dovadă că 
doamna Luxandra Valter este mama căpitanu
lui Nicolae Valter Mărăcineanu, mort In lup
tele dfn jurul Plevnel. că numitul repvjzat tuj 
a fost însurat...") șl se adunau ofrande pentru 
familiile disparutilor.

La sud de Dunăre ardeau case, plou* ri nu 
vedeai pe cer o stea cu săptăminile. Prin acest 
infern ei mergeau înainte prin arături, prin griu, 
mei, orz și porumb, căzind mereu în șanțuri, 
uneori fără a ști unde vor ajunge căci no *e 
vedea înainte nici la doi paji .La Plevna lî se 
spusese ca fiecare dintre ei să aibă la îndemînă 
cinci pari ascuțiți, ,,pe acești pari îi veți Întinge 
(după ce veți intra în șanțurile Plevr.ei) pe pe
reții lor. Veți pune piciorul pe cel dinții, veți 
înfinge altul, veți scoate pe cel d4ntii și-1 veți 
înfinge mai sus. Veți pune piciorul pe el. astfel 
veți urca în Plevna, ținînd pușca în dinți. Unde 
va fi șanțul mal mic veți sări cu ajutorul nră- 
jinei". Cine știe dacă toti au reținut ordinea 
în care să împlînte țărușii, mimai de ordine 
nu-și aduceau ei aminte, dar modul în care au 
învins, puterea, credința, entuziasmul și bărbă
ția de atunci rămine poate «1 pentru ur.ii isto
rici un mare mister. Numai o țară lipită de 
toate cutele sufletului, de încheieturi șl de vis» 
îl putea purta atit de deparie. Au învins fără 
să facă la urmă banchete pompoase. în loc de 
odihnă s-au apucat să-și caute mor ții și să-i 
Îngroape după buna cuviință

La un moment dat au căutat 5 soldați români 
prinși de turci și omori ti- Au găsit doi îngrooati 
într-un șanț mic. Lîrsgă eî era doar tin cap rete
zat. Pe cei doi i-au îngropat mal adine, au nu®

Imagini din războiul do la 1877 apărute in presa «trăind • Detașamente ale armate) române in marț (The Illustrated London
Newi, 3 noiembrie 1877) ] Reduta Grivița (llluithete Zoitung, 1877) ; Un spital din Turnu Măgurele — după Koenen — (IHustriata 

Zeitung, 1877)

destinul lor
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la mijloc. Intre ei, singurul cap la îndemină 
și au dat drumul pămintului cu lopețile de cam
panie. Pentru sokiații cu numărul 4 385 și 3 288 
nu a-a scris nimic, ei sînt d« fapt două numere 
și un singur cap. străjuind prietenia fără sfir- 
șit în măruntaiele pămintului.

• 0 lecție de istorie practică

lături de căciulari plecaseră șl ei, ti
neri, entuziaști, singuri, spinateci, cu 
lecțiile de istorie proaspete în memo
rie, cu <j țară pe care o știau destul 
de puțin, poate că mai mult o visau.

Puteau să stea acasă pentru că nu-i chemase 
nimeni să moară pe Vale* Plingerii, pe Valea 
Buccvului, pe acele văi prin care astăzi crt-sc 
cei mai frumoși trandafiri din lume. Dar au 
plecat pentru că știau bine lecțiile de istorie 
și voiau să-și treacă examenul și la partea prac
tică la fel de strălucit. Fiii de prinți urmăreau 
războiul din fotoliu, citind ziarele 1* o cafea 
Ion Pastia și-ar fi putut găsi și el un post, col 
puțin de conțopist, nici nu terminase liceul, 
tatăl lui er* primar de Iași, abia începuse >â 
poarte papion ți să de* intilniri seara sub teii 
Copoulul. Pe front nimeni nu l-a băgat in 
seamă, in ziua atacului cine știe ce ofițer l-a 
pus să păzească bagajele. N-a rezistat. Nu fie 
putea întoarce acasă 
și el * contribuit Ia 
Poate câ nu voia nici 
ctim * murit cutare
știu, eu am fost la pera bagajelor. A întrebat 
doar, permiteți sâ merg 1* atac, ca p cum a 
merge la atac n-ar fi ceva mai gr-u dedt a •« 
plimb* de mină ți * plecat anb pr-‘“-ril^ ofițeri
lor perchmați p bărboși Ei iși var fi z* ar 
fl btr.e fiâ-1 cpreaacă u na m> joace de-a războ
iul. dar el era departe, cu divizia lui ce kuîinta 
prin văile umede cețoase <i reci hi care vînrul 
umed de la Dur.Are ajungea gr- j. Ace«t tir.ăr 
Ion Paști* nici mic. nici mare <it- cam
la fel eu ce: de v;.r»*_a luL a ajuns a ^’.o u.zdr 
m intilneau virfuriie baroretel r. de
tot și-n lE'Jm* clipă ifi actor: amir.t* de ?r-întă 
li de t*tă_ Păr»-a mc r* «x-lcr.d. Chiar
ți fără obuzul căzut Urcă el a* 17 ar.i
ar fi trecut to istorie da Mta lt al celor 20 de 
secole.

Gheorgbe Gheorgheevici p’*c*«e șl el pe from 
de 1* o scoală m±‘-ară de lnfar.:: r • «; cavale
rie din București. Preda I start • P-cftA-
nie: și-I adm:** pe B* -•'A.**, u ru-^tea v-te’-e 
•meii pe de ror* Ord a a tx VzSe* B*eo- 
vului. ace* vale Ivnaâ r- A ar va>i po-
goanelor de trand»!X a d K-* — r*«MB
istorie ..înainte ca la Clto£fcrvai“ după re. ea 
cfteva zi’e inain-e. sma mjmei Mi. ei aheceva 
tu aro, ..La revedere. Grijrev" ri a trerot 
totdeauna ’.n tanes t-x'tdafzr.îw firi —Cu 
•1 au câzut și altd la fel d< cărora >

de pe front ipunind că 
victorie păzind bagajele, 
să fie Întrebat de cineva 
și e! să râspu^â : Nu

df

(•rad Nisimwi

teta. tsr. vecin, au pu# zuxiul fol după obiceiul 
plmlntul-ti. ^a tocai curem t. ea brad tiaăr 
Smpoâobtt la cap. cum >e făcea xuturxx tvorv>Of 
finer:, atljauțl r «xgurî.

,_Azxm ijtx.ul meu fta:e se afli îngropat tub 
tzn rtejar tii-ită un mi>< ș: ur. câF>tac... De ou 
m-o: intoaxv- să ști că așa am rr. jr.t ș: 
(Sct-aofcre către o marr.i<

Bcufiiz Petr®*cu a călcat toa.e eoLr.ele
prui va O râmai Marin Gtor£e*?u. Alexan
dru Fkjvt^cv. Pe*re Male* weu F£kx^c.~:- vechi. 
D^m.tne Radovici. Cnuamn Ion (fia
iLhăiJeșri de pe Val «a Prahoir .. mLc* c*a 
t»*Arâ f*neraț^ a țarii. N-a făcu: parte nici
odată d'.ntr-a oioana de atac, el pregite* pă- 
m in tul pentru * fi bun pentru râztxx. rdîca 
Valuri ia dosul'cărora m *e aacoadi criiaîțl Se 
m-jertc, sigM sanpax construia redute și .<•»- 
redute. Cir.d toOxl era pe terminale m se
mai mur*-a și țara era &â r.cecu -îJwj-â el a-a 
întiirii. fără putere de a nu' —u-i 
împotrivi.-*, eu țjotful de la Maz:r lă-
si_-_d wal-urri* de pănrnn: ta acapratr*-*

rTieteanl mea o* toate are>te esze
a cut ul moldovean Gfi. Doriri care * l.--îcput 

oe do>_â ori, după ce a
tr Bacău ți lari iar kceuj lx Parii. C**â *•* 
aflat de ei r.-ix to< kntrtbat ce 1-0 fi trenat 
ra. război, de ce-o C ver.it de la Pa—< ea că 
•* rize ’n.--n regime□: de r?Lârași. P« 

l-^z armAr.t tnrri! ca pe o rui-c. fc-od, 
pa*-* tr.<orul fme? mJitar ea la Paris.

Vilen seacă la Pa—j. de t.*»*» *-<*poi la 
Bacău p Ltși. F- pr dramuri *p-« 
zprt Priva*. Sarfrdxu L* râ
<±r Mii trrri s-a X’.-Tj la țară cc.it* cu 
nendafcfi. era dk> b^erta. ș»-a ir^tr-t n*ț* ria 
îe j-* kLTirau a să neaitA la
vr-iitoar* de urș* pe la Cârrț: 5: Oiîux. a faest 
arrir*lvjră ri * ar^as subnref«-rt F
C . d revn e jar 5* tri rri. te

a p^eot iar de cu
eet €7 de •“. ai să! ia «pat-. cal p «1

de striat urșz.
r'-rbot ca «er-ert « inc pm altal tot r* sergerfi 
<±±r r..m-ecr: -u raia aă-î tațrleazâ. zâ-î IrgAriix’.e 
±t rre-jn rex^ent, e^rotai pe «. eare tuaesc și 
;* șî arc* o co^cție de decorațu șî
de a-------cu t r*ri râmași pe vltle
vanda:.r>rr. După uf.h'.t irdetanl pe Ia t>*<* 

a prim.» aț robaie* să p><- tar pesîîti 
tară, mna prate și cu re ar*.- Se mrșea pc-î™'* 
Itnerii snădap care-1 strigau . biri.'-e' Ir 
«Li BeșEimcntui î rotocri a călir.t re m cal *3» 
trioEietn și a descălecat Ia Pirșar., iorind de 
<S -*t** «*=* k>r. <Lrvct ta i«t«xre dtrnă ce 
ce experi-nța hd de vlnăînr, pr.—^r s errxi 
* sv-ij c*kw tineri „Fraților r. .ub r mei 
copil I Mergeți f*ă frică—- Cîzd se r*p-»rta că 

șarjat cu avînt* era departe in isM-rie. £rrt 
eri fără dureri, veșnic tineri, merp *: unei aan- 
g-jre țări.

PrC’fe*orii ti studenții părăsiseră și ei bibbo- 
teciîe și săiile de corsari. De 1* facultate* da 
medicină din București 14 studenți au plecai pe 
front cintind Marseilles*, cu pancarta pe care 
scria ..Marele cartier general al cekir 14 ztuder.*i 
v.Huntari de la medicină-. Prin mirosul de iarbă 
de nașe* la Început au simulat lupte și rân:ți 
ea sâ-i învețe pe’ bărbieri m-serta de «anriar. 
Dar înainte ca ei s-o prindă cit de cit a început 
iâ se moară do-adevâratelea. Atunci studenții 
Începători intr-ale medicinei au devenit- doctori 
adevărați Lar bărbierii sanitari și felceri. Cu c 
miră pansau, cu cealaltă trăgeau cu puse* și de 
ar mai fi avut vreo cîteva tot nu le-ar fi ajuns

• Ultimele știri

eu~.

-lutae are

f.«care cumpăr* ziarele și le deschidea 
..rec: 1* pa<in* cu știri de pe teatrul 

. jzbelulni, parcurgea listele la început 
<*pr.adu-*at> numai U inițiale și abia 
cind nu Litilnea numele căutat râiufla 

BȘtiraL începuseră sa ae întoarcă acasă unul cite 
unm. Printre primii a venit in București Gri gore 
fa;. cu tuiul iui răpit de la turci, cu pălăria 
găurit* de trei gloanțe. A intrat în oraș împre
una cu maiorul Candiano Popescu, nu fusese 
lăsat singur ca să nu se sperie și ca să fie pre
zentat cum *e cuvine. In 6 septembrie pe Podul 
Mog<xtoaei trecea el aclamat de mulțime. De la 
ferestre se aruncau flori, se fluturau batiste și 
1 se trumteau săruturi cu miile. Seara la Națio
nal in sala arhiplină a apărut pe scenă in acla- 
nsațtile frenetice. Cred că in afară de arătarea 
tuiului n-a fost in stare să facă și să spună ni
mic. Țăranul la bucurie râmine mut. Nici cea
sul te aur trimis de funcționarii unei primării 
nu-i va fi muls cuvinte in plus. Cind el se 
bucur* și nu putea ieși singur pe străzi de 
teama mulțimii, alții în același București făceau 
afaceri cu căruțe de mahorcă. In vreme ce pe 
fr <it unii trăgeau în piept fum de pușcă. Se 
furau bijuterii și apăreau cărți, se făceau co- 

și se dădeau concerte in folosul celor ră
niți M- PaMaly dădea spectacole pe la grădina 
Guimard, sosea Osman pașa la București. îl 
aștept* lumea să-1 vadă ca pe o balenă șl zia- 
ret? Anunțau hotelul in care va locui, aparta
mentul și numărul camerelor rezervate acestui 
prrzoftier. După Osman pașa au mai apărut tre
nuri Încărcate cu prizonieri turci și lumea ii 
Intimpina In tăcere, se uita la ei ca la curiozi- 
tâf. ți nimic mai mult. Cei bolnavi și cei răniți 
ec*u duși în spitalele mari și tratați cum se 

Căpitanul Nuiman Ibraim, *djutor ma
jor *?) Suliman Itream și soldatul Emer Usein 
ai tot 1* un moment dat cu un picior pe lu
mea cealaltă- Ce îi co6ta pe doctorii de la spita- 
hiî Brincn>vene«c să-și plătească datoriile pentru 
rudele rămase dincolo de Dunăre din cauza P-a- 
eientijor. Nu le-ar fi zis nimeni nimic, nici lor 
și nici ofițerilor dacă nu dispuneau tratarea 
prizoiăieritor. Dar le-au dat ceai, piine. medi
camente fi haine pini cind s-au făcut sănătoși 
W cine știe care dintre doctori, cind turcii fie 
•rieptau să fie duși la corvezi ori prin temnițe, 
»-* dus'la ei și le-a rij cum s-a priceput că se. 
pot duce unde vor. cu Alnh al lor cu tot. numai 
să nu se mai întoarcă. Nu-i pusese nimeni să 
sape măcar o fintlnă In piatră care să râmină 
•em.n al unui timp de mult dispărut din oglinda 
oricărei ape.

Pe urmă au sosit dorobanții eu uniforma lor 
care îi distingea de ceilalți doar prin căciulă 
și prin medalii.

Io 15 ianuarie 1878 pe scările Palatului dom
nesc IM de dorobanți din Regimentul 13 stăteau 
jos și iși fumau țigările. Fumau și își ziceau 
poate că ..Bine că totul »-a terminat cu bine, dflr 
parcă iști* r.-au prea suferit In lipsa noastră, 
că nrea au rămas la fel de multe cupe urile și 
trăsunte scumpe*1. După intrarea in sala trdru- 
lu:. obosiți cum eran au mal strigat o dată ..Tră- 
12scă repmentul 13“. și-au clătit urechile cu 
vorbele dăruite de suveran și vor fi așieptat să 
se termine totul cit mai repede spre a o lua 
spre ca-A -

Nemai găsind amănunte biografice noi In le
gătură cu eroii independenței, ziarele publicau 
povestiri ih serial și ultimele noutăți în. legă
tură cu încheierea păcii.

„Femei sărace, femei din popor, care rugau 
pe mama orfanilor să le primească munca de 
o săptămîna pentru ajutorul răniților", notau 
străini.

„O mîndrie de altă natură decît aceea ieșită 
din situație și din avere, răsări în adîncul nației1* 
(Nicolae Iorga).

Erau de mult timp acasă cei care avuseseră 
norocul de a se întoarce cind de la Sinaia In 
28 iulie 1878 pornea ordinul acest* : „Armata 
oste pusă pe picior de pace pe ziua de fi Au
gust 1878".

Ordinul venea tîrzîu, după independență, cind 
cei care se mai întorseseră cu ea în țarft se gîn- 
deau obosiți la cei râmași pentru totdeauna prin 
văile lungi și cețoase pe care astăzi trebuie ne
apărat să crească hectare de trandafiri.

• batalioanele memoriei

loua lung ți desfundat de primăvară. 
Tunurile Muzeului militar central 8e 
mai spălau o dală și apa intra în lem
nul vechi al roților de car țărănesc, in 
porii și crăpăturile cauciucului uzat de

atiLa pămlnt bătut. Istoria in aer liber ieșea din 
iarnă curată și proaspătă, fitingheră in dosul 
plăcuțelor explicative care înghesuiau existența 
obiectelor în cîteva frazea Pe o aș* ploaie dimi
neața Ia muzeu nu venise nimeni. Femeile abia 
se dczbrăcau, își aranjau cumpărăturile după 
perdele de catifea groasă și îmbrăcau alene uni
formele.. Cind am intrat s-au speriat, surprinse 
în viața lor de fiecare zi, fără aerul protocolar si 
solemn din timpul vizitelor. Au Început să strige. 
Se chemau din dosul perdelelor, se încheiau la 
nasturi și își aranjau părul, se mișcau în doâul 
ușilor închise de parcă rugau manechinele să 
treacă la locul lor obișnuit pe postamente sau în 
cutiile de sticlă organică. Au deschis ușile pri
vi ndu-mă mirate, aproape supărate, ce v-a apu
cat să veniți tocmai la ora aceasta, șl au aprins 
becurile și lămpile dispuse în așa fel ca lumina 
să cadă dintr-o anume direcție spre a arăta vizi
tatorului istoria dintr-o anume poziție și per
spectivă.

Tuluri și iatagane mincate de timp, puști unse, 
curate întreținute cu vaselină, pe sub care rugina 
se strecoară ușor ca o mireasmă și impinge is
toria tot maj departe, se Inșiruie sub vitrine. Pe 
pereți se văd fotografii și hărți, articole îngăl
benite decupate din ziarele vremii șl fotocopii cu 
urmele xeroxului. Dacă încerci să le citești ochii 
îți alunecă mai departe pe telegrame și pe scri
sori, pe obiecte particulare care au avut- șansa de 
a aparține unor oameni adevărați. Altfel și-ar 
fi sfirșit existența in lăzile de gunoi aau printre 
vechituri.

Un muzeu nu poate pretinde niciodată că epui
zează istoria, că o reproduce la scara 11. Un al 
doilea muzeu n-ar mai fi posibil iar unui mare, 
cu realitatea mutată în Încăperile numerotate și 
aranjate pe epoci, n-ar fi decît o mare favoare 
făcută minților leneșe, care dincolo de privit nu 
mai râmin cu nimic. Muzeele sînt o lume sal- 

, vată și cărțile noastre limpezi de istorie.
„Milioane de Români din Transilvania. Banat 

și Bucovina urmăresc cu simțăminte frățești 
această luptă glorioasă * fraților lor împotriva 
porții otomane".

Pe o seîndură lată au «emnat pe cîmpul de 
luptă cam toți cei care se aflau în ace! moment 
prin preajmă, români, prizionieri turci, bulgari 
și ruși. încerc să mă așez in toate pozițiile ca să 
înțeleg semnăturile, măcar cele cu litere latine, 
pină cind dau de numele pictorului Grigoreecu. 
Celelalte îmi fug pe sub ochi, mi se pare că am 
făcut jo descoperire $i numele crește. Grigorescu 
in războiul de independență, ți cuvintele se re
petă mereu pină cind din adincul memoriei se 
•dună lecția de română. O văd pe uua dintre 
profesoare. pe de vremea cind eram la liceu, 
atlnd la catedră și dictlnd cursiv ca la elevii din 
Clasele mici, „marii noștri scriitori, pictori sau 
muzicieni au fost șl mari patrioți. Grigorescu a 
par tei pat ca un erou la războiul de independență, 
Eminescu satiriza trădătorii de țară. Alecsandri 
a glorificat eroji războiului și dacă n.-ar fi fost 
atit de mulți pină la urmă fiecare erou s-ar fi 
ales cu o poezie".

Sub sticla unei vitrine am văzut o goarnă de 
alamă, galbenă, turtită, cu muștiucul de euflat 
ros. Așa arăta pentru că în carnețel am scris „o 
goarnă cum ai văzut la o înmormîn.tare“ ca să 
țin minte înfățișarea ei absolut identică. Văzu- 
•»m cu cîțiva ani in urmă într-un sat din Olte
nia o inmarniîntare a unui băt-rin care făcuse 
multe bravuri In primul război, sicriul era că
rat cu carul, doi boi gălbui călcau încet asfaltul 
«srăzil și in urmă veneau o mulțime de bătrîni 
51 bătrîne imbrăcați cu haine albe și descope
rit!. La urmă de tot mergea un bătrin Cu o goar
nă, goarna din muzeu parcă și cinta lung și gfi- 
șietor deșteptarea. Fuseseră camarazi în război 
și de fiecare dată la cinci dimineața îi sunase 
deșteptarea. Cind mă gîndesc la țăranul acela cu 
goarna lui mă apucă singurătatea.

„Una din surprizele acestui război e neaștep
tata valoare și vitejie arătată de trupele româ
nești și in genere eficacitatea și eoliadritatea 
armatei române. Acum se vede că armata româ
nă contează ceva și trebuie să se ținâ seama de 
ea cind se vor face schimbări în cartea Europei 
referitoare la România". (The Daily News).

Pistoale, săbii, carabine, iatagane, scrisori, tu- 
nulețe și un instrument muzical. Instrumentul 
seamănă cu o lampă de tavan de stil vechi, e din 
alamă și e greu de imaginat pe unde scoate su
nete. Pe o tăbliță scrie doar „Instrument mu
zical turcesc din timpul războiului". Nu mi-am 
notat altceva și-mi aduc aminte cum mă între
bam cine să-1 fi făcut. Turcii ca să clnte cu el 
la război ? Românii ? Captură sau producție pro
prie ca să Ie cinte turcilor în ciudă ? îmi mai 
amintesc cum în fața lui m-a pufnit risul. De
odată mi s-a părut că seamănă cu un petromax 
cu motorină sau cu un cap de motor cu explo
zie pe care înainte de a-1 porni trebui să-1 în
călzești cu lampa de benzină și să dai zdravăn la 
manivelă.

Moise Groza-căpitan".
..Azi e timpul cind Românii In avîntul șî en

tuziasmul suvenirilor trecute iau arma pentru 
a-și apăra Independența". (Socialistul).

..Bărbăteasca pășire a României pe cîmpul de 
rezbel a schimbat cu o singură lovitură situația 
statului român. Eroii care țin sus și tare pe 
câmpiile de lupaă ale Bulgariei Drapelul român 
care e Împodobit cu lauri nemuritori, nu-și 
varsă In zadar singele lor". (Der Ostern).

. Soldat In pantofi". M-am apropiat mereu de 
fața manechinelor, cu obrajii îmbujorați. Barba 
se ținea bine cu un pansament de maxilare, iar 
obrazul semăna cu culoarea roșie a merelor de 
gips lniăuntrul cărora se pune mărunțiș. Soldați! 
poartă pantofi noi, cu talpă de bovine, din cei 
cu 210. pe care-i poți schimba în orice maga
zin, lustruiți și fără nici o urmă de noroi. Unul 
avea șiretul desfăcut dar cind m-am aplecat să 
1-1 innod supraveghetoarea m-a avertizat : „Nu 
atingeți exponatele !*•

Lingă un perete stă rezemată o bucată de 
poartă zdrențuită de un obuz, ceva din fosta 
poartă a citadelei Vîdinului care astăzi pare o 
seîndură crăpată și arsă, ori dată cu motorină in 
care cineva a dat o izbitură cu năduf.

începusem să scriu ceva despre telegrama unui 
ofițer către primarul Brăilei prin care ii aducea 
la cunoștință că cele două tunuri date de urbe 
armatei române. Teribilul și Infatigabilul și-au 
făcut datoria la cucerirea Rahovei, cind cer
neala mi s-a terminat din stilou. Afară ploua 
închis și eu am luat-o de la început cu expo
natele încercind să rețin ceva pentru altă vizită. 
Un muzeu nu se termină niciodată.
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