
Unitatea
conștiințelor națiunii

A ft istoria unui popor, în existența sa 
esențială a fost, este și va fi unitate*  in
disolubili de țeluri, de voințe și idealuri. 
De-a lungul istoriei, poporul român, toți 
cei ce au alcătuit marea familie munci

toare a țării noastre, au ilustrat, prin fapte memo
rabile, acest adevăr fundamental, au demonstrat in 
atitea împrejurări ce uriașă forță reprezintă soli
daritatea, unitatea de nezdruncinat. împrejurările 
istorice au făcut ca de-a lungul secolelor, alături de 
români, să viețuiască pe plaiurile țării și oameni 
de alte naționalități, maghiari, germani, sirbi etc. 
Faptele istoriei noastre consemnează drept nobilă 
tradiție statornicirea unor relații de strinsă cola
borare, de armonioasă prietenie. Nu există momen
te importante, cruciale în tumultuoasa peregrinare 
a secolelor, la care toți cei ce alcătuiau populația 
țării de la Dunăre și Carpați să nu se afle laolaltă 
cu cugetul și faptele lor.

In mod legitim, această minunată tradiție a cu
noscut o superioară consacrare in anii de cind 
România a pășit pe drumul noului său destin so
cialist, în anii de cînd în fruntea poporului se află 
— conducîndu-1 cu înțelepciune, fermitate și clar
viziune — Partidul Comunist Român.

Desfășurate recent. Plenarele Consiliilor oameni
lor muncii de naționalitate maghiară și germană, 
onorate de prezența la ședința comună a tovarășu
lui Nicolae Cea u șes cu, au pus încă o dată in lumi
nă unitatea de nezdruncinat a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de naționalitate, forța vie a 
democratismului societății noastre care conferă un 
cadru larg și optim de manifestare, de afirmare ne
îngrădită în toate domeniile de activitate a tuturor 
fiilor patriei. Larga participare la dezbateri, carac
terul profund reprezentativ al acestei participări, 
bogata sinteză a realizărilor obținute cu deosebire 
în anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea al 
partidului — realizări care au asigurat dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor țării și, deci, o con
tribuție egală la făurirea bunurilor materiale pre
cum și la făurirea unui nivel de civilizație și bună
stare superioară — au pus cu pregnanță in eviden
ță adeziunea unanimă a tuteror cetățenilor țării 
față de politica patriotică, profund umanistă a 
partidului, hotărlrea de a păstra aceste cuceriri re
voluționare, de a le dezvolta în spiritul cutezătoa
relor proiecte elaborate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională.

O țară tn care toți fiii săi slnt egali este România 
de azi. O țară In care criteriul suprem de aprecie
re a fiecărui cetățean este munca, participarea ne
mijlocită la dezvoltarea continuă a economiei, știin
ței și culturii. O țară în care există practic posibi
lități nelimitate de afirmare a capacității creatoare, 
de punere în valoare a talentelor și puterii de crea
ție, de existență liberă, demnă, responsabilă a fie
căruia. Acest adevăr a fost unanim afirmat In ca
drul lucrărilor plenarelor amintite, impunlndu-le ca 
pe evenimente de deosebite semnificații în viața 
politică a țării.

Cuvin tarea amplă rostită de secretarul general al 
partidului a sintetizat strălucit realitățile esențiale 
ale vieții noastre social-politice, ale modului in 
care au fost și sint soluționate problemei? speci
fice ale naționalităților conlocuitoare, intr-o orga
nică interdependență cu problemele generale ai*  
țării, punind pregnant in lumină realități pentru 
care România se bucură de prestigiul ți adaurația 
întregii lumi.

întărirea continuă a bazei materiale, a esat’ățil 
în drepturi, asigurarea efectivă a drepznlaa la mun
că pentru toți cetățenii, fără a fi nevoiți să-w pără
sească localitatea sau județul, accnsu: tot mai larg 
la cuceririle științei și tehnicii .preocuparea pentru 
înflorirea vieții spirituale. pentru folosire*  adecvată 
a limbilor materae sint adevăruri de esență ale 
societății noastre, inlăuntrul cărora se află expli
cația unității monolitice a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naponalitaie. in jurul partidului co
munist. Sint adevăruri care exnbcă aoudantatea tu
turor conștiințelor națiunii, voința unanimă a tutu
ror de a ne angaja plenar in marele efort de edi
ficare a României socialiste xultUator^ dezvoltate. 
Iar in acest mare efort de edificare eeoDomcâ. so
cială se conturează cu limpezime țelul suprao al 
politicii partidului : afirmarea unui cm nou. crearea 
condițiilor necesare pentru ca prezentul și miorul 
țării să dea garanția că nici un talent *>  ma o ener
gie a țâni nu se va afla in impasul neimplmiru.

Politica partidului nostra s-a dovedit cu consec
vență. in anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea. 
o politică Înalt umanistă. revoluțMxiară. dedicată 
asigurării deplinei egalități in drept mi intre toți oa
menii muncii, intre toți cetățeni tării, combatem 
cu fermitate a oricăror discriminări natxmale. a 
oricăror manifestări de * șovinism,
drept o politică a rațiunii și încrederii in om. _N*i

— spuneafiorii*

riad răspaaderv*  ftocărpto lașă ăt colectivi tata, lașă 
de societate. Pirm» de la laptal că kastatarea ma
terială și spirituală a fiecăruia, adevărata liberta
te rfu ae paste realii*  și afirm*  deeit ia radrul 
bunăstării generale, ai libertății și Independenței 
Întregului popor*.

Lucrările Plenarelor Consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară si germană, urnind fi
resc Plenarelor Consiliilor județene ce au avut loc 
in 16 județe ale țării, au evidențiat, prin desfășu
rarea lor. prin participarea largă la dezbateri — 
participare puternic conectată ia reai.tăți’-e țâni — 
adevărul impresionant, cuprins in cuvintele secreta
rului general al partidului. Sub sem-ul forței și 
unității tuturor fiilor săi. România pășește Înainte, 
trăim un plenar sentiment de demnitate față de
prezent, privim cu Încredere și certitudine viitorul.
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CARTEA CU PRIETENI

Victor Tulbure
ea Victor Tulbure face parte dintre 
poeții care se pregătesc pentru de
capitare de Ia primul pahar cu vin 
roșu pe care-1 beau. Tăindu-li-se 
capul (sau așa li se pare lor) le crește

pe umeri un imens măr plin de miresme de 
stepă afundată-n piclă din care ei scot viori, 
căline, umeri de căprioară, mesteceni și supă
rări (cele mai multe, închipuite și ajunse să 
treacă drept adevăr).

Cu Tulbure m-am intîlnit pe Grivița, la jocul 
vieții (banul la pahar, joc cubanez, ai călcat 
dunga oceanului, te sfișie rechinii) ca să-l iu
besc fără de moarte, pe el și. pe prietenii lui 
care-au ars cu tălpile goale în biserica suspi
ciunii și Intoleranței ca să încalțe, cind mult 
prea devreme au plecat să se tutuiască cu Dum
nezeu, bocanci, sandale de sfoară, cipici — Ste- 
laru, Mihu, Tăutu, George Dan, Vasile Moldo- 
veanu. Tulbure m-a adoptat să-i fiu minz și 
lăstar, fiindcă veneam de la Brăila și spuneam 
despre Mihu că atunci cind i se va Jntinde 
paharul, paharul va fi plin cu trăznet îngropat 
in Dunăre și cu duh de corabie scufundată, și 
fiindcă urlasem in prima zi de curs de la Școa
la de literatură o frază din renegatul (pe 
atunci) Ionel Teodoreanu : „fără scriitorii lor, 
orașele ar rămine să doarmă in sicriele lor 
geografice". Mă credea (ceea ce amlși rămas) o 
haimana, născut să, nu se-mprietenească cu 
banii. Știi, mă, că de cincizeci de ani numai 
pictori din Brăila sint chemați să deseneze bi
letele de bancă ? Bine-ai venit să desenăm co
vrigi pentru săraci ! Eu sint soldat, dar iți 
doresc să n-ajungi să afli cine-a desenat pri
mul centiron și primele moletiere.

Tulbure a fost și a rămas un mare soldat. 
Versul lui miroase a tutun păstrat in cartușieră 
(nemaipomenita țigară din mahorcă răsucită in 
hirtie de ziar și suptă lacom intre două 
atacuri) : „De patru zile, rupți și nemincați, / 
Pe puști plecați, ședeam în gropi, la pindă. / 
Mai ațipeam, din cînd in cînd, furați / De liniș-

Fănuș Neagu
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ă.

Ohtttgliș Spiridptr: Jitoria"

Craniu al mau dc-atitsa ori retezat, 
piine neagră a stelelor — tu gindețti marginile I 
Tot omul e la indemina calendarului și povestește, 
nu poate uita câ a fost odată tinâr, 
iși bifurcă limba in trecut și-atinge faptele 

de arme.

O vilvătaie de cuvinte e cartea 
și-un mănunchi de sfaturi strigate prin goarna 

florilor de munte :
Cind omul stă in fața colibei și plinge, 
cind spală greierii in vin, 
cind face sau drege o greblă, 
cind la hotarul patriei e ceață de șutiți,

O lumină bâtrină tresare dincolo de creasta 
cuvintului.

Strungă am vrut să fiu 
acolo unde se mulge cuvintul de învățături, 
ochii mei, două morminte in așteptare 
și lumea in forma ei de litere să le facă 

prea-plinul.

K. --------------------

La un capăt nasc manuscrisul 
la celălalt naște țara. Am născocit scrierea 

ca pe-o lumină a minții 
ca pe borna hotarelor, 

Lume dublă, numele cronicarilor
pe coperțile țârii, și-ntre coperți pulberea vorbirii 
vinturată de pleavă, 
curată ca steaua.

Cu fața zbircită de ani
(in călimară dorul de mare) 

la lumina unui opaiț cu seu de berbec 
scriu viața patriei fără sfirșit, 
fiindcă vulturii sfișie manuscrisul, și-n munți 

cu el in plisc, 
sub bătaia de aripi 
invață puii să zboare după carte...

Laudă semnelor ce se perindă prin veacuri 
iar țara mea fie un crater prosper de crin I

Ovidiu Genaru
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VARIA

Lecturi și sisteme
m citit cu satisfacție, la apariția în 

a revistă, și acum în volum. în Lecturi
și sisteme („Eminescu", 1977) artico
lul lui Romul Munteanu Reflec
ții despre critica literară. Autorul sus

ține că un critic autentic, în afară de vocație 
și cultură, trebuie să aibă un suport teoretic 
propriu, nu un sistem prestabilit, invariabil și 
aplicabil oricărui text, ci un sistem rezultat 
„din toate variantele lecturilor sale care ca
pătă o anumită constanță prin extragerea lor 
dintr-un demers complex, exercitat pe parcursul 
unei întregi cariere". Criticul tînăr poate fi ad
mis numai în 
poate disocia 
ternul său de 
redus : virsta 
ce e esențial.
critic este aceea de a te exercita pe opere 
majore „abandonînd orice modele vechi, fetiși
zate". Sigur, e greu să ajungi mare scriind doar 
despre autori mici, e greu să fii tu însuți, pu- 
nindu-te mereu la adăpostul altei autorități.

cazuri de excepție, căci dacă el 
intre valoare și nonvaloare, sis- 
referințe e, prin forța lucrurilor, 
nu i-a îngăduit să citească tot 
Altă condiție pentru a fi mare

Al. Piru
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Restituiri

Un scriitor încă necunoscut : 
NICOLAE OJELEA 

și cea dinții carte de fabule in limba română (1784)

INSTANTANEE

Riscul polemicii
ntre inteligență și prostie ? Nu am preten
ția de a defini nid una din aceste noțiuni, 
pe cit de curente, pe atit de vagi. In recenta 
carte Scrieri, 2. de Mihail Ralea, ediție în- 
grită de N. Tertulian la Editura „Minerva",

am găsit însă o definiție a omului inteligent. Dau 
textul în întregime : „Toți oamenii deștepți pe care 
i-am cunoscut prezentau o mulțime de deosebiri. Un 
singur lucru mi s-a părut comun la toți : omul inteli
gent e acela care nu confundă niciodată punctele de 
vedere",

Șerban Cioculescu
Continuare in pag. a 4-a

LUCIAN BLAGA:
Ființa istorică64• •

OPINII

Promoția fără 
critici

1. Există în proza românească de azi un nu
măr de scriitori, unii mai buni, alții mai puțin, 
unii mai activi, alții mai indiferenți, unii mai 
cunoscuți, alții mai ignorați, care au, dincolo de 
toate deosebirile posibile, un ce comun : aparțin 
uneia și aceleiași promoții. O promoție pe care 
aș numi-o „intermediară" gindindu-mă că ei nu 
s-au integrat (grefă respinsă sau mezalianță 
refuzată ?!) nici în promoția 60 (cu D. R. Po
pescu, Făpuș Neagu, Al. Ivasiuc, N. Breban, C. 
Toiu, G. Bălăiță, N. Velea, A. Buzura ș.a.) nici 
— cu atit mai puțin — în promoția 70 (cu Eugen 
Uricaru, N. Mateescu, M. Tatulici, M. Sin, G. 
Adameșteanu, Al. Papilian, M. C. Runcanu, D. 
Matală ș.a.). O promoție pe care aș numi-o „to
lerată" gindindu-mă că activitatea ei literară are 
întristătorul privilegiu de a fi privită cu un res
pect... mut, comentată cu deferenta și stima ca
racteristice apropierii de lucruri despre care se 
află fără să se cunoască și evaluată prin pro
cedeul de mai multă vreme clasic al criticii oca
zionale. O promoție pe care aș numi-o „hibridă", 
gindindu-mă că, din pricini deocamdată obscure, 
starea literară — teme și stiluri — a operelor 
produse inlăuntrul ei e atita de diferențiată, incit 
posibilitatea unei armonizări pare exclusă. O 
promoție pe care aș putea s-o numesc în multe 
alte feluri dar căreia prefer să-i spun — pentru 
că i se potrivește intr-un chip mai complet și, 
implicit, mai relevant — promoția fără critici. Cu 
momentul debutului și al afirmării fixat intre 
1965—1970, de virste — atunci — variind între 
22 și 28 de ani, prozatorii despre care vorbim 
s-au impus neașteptat de repede în conștiința 
criticii (de atunci) dacă nu și a cititorului, au 
strălucit o scurtă perioadă de timp (cițiva ani, 
într-adevăr buni), ocupînd un loc central în ac
țiunea critică pentru ca, la fel de bruscă precum 
le-a fost apariția, să le fie și intrarea în anoni
mat. într-unxil, astăzi, lustruit pină la a sări în 
ochi, pină la a-și ieși din sine. Aspirația tuturor 
era romanul (banală, întrucît se presupune că e 
a oricărui prozator, poate că și a oricărui critic, 
mai nou — se pare — și a oricărui poet ; mai 
lipsesc dramaturgii romancieri ca să putem spu
ne că aspirația oricărui scriitor e romanul), nu
mai că destul probaseră, la a doua șau a treia 
carte, că aspirația era Îndreptățită de o vocație 
romanescă (aceasta, să recunoaștem, mai puțin 
banală). Primele lor cărți stîrniseră, așadar, in
teres, secundele la fel, apoi, ca la un semnal, 
liniștea. Ce lucruri s-ar fi putut întîmpla ca să 
explice întimplarea însăși, e greu de spus. Pro
babil că multe, care mai importante, care mai 
mărunte, dar, adevărata explicație ni se arată

Laurențiu Ulici
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lucrare inedită a lui Blaga, tipărită

O
 postum, o „piatră" care vine să în
tregească edificiul sistemului său fi
lozofic e, fără îndoială, un eveniment 
spiritual de prim ordin. Ființa istorică 

alcătuiește cel de-al treilea volum din proiectata 
Trilogie cosmologică, destinată fiind a urma 
lucrării intitulate Aspecte antropologice. Cum 
ea ne este cunoscută sub forma unui curs lito
grafiat. ținut in anul 1948 și Diferențiale divine 
apăruse Înainte (1940), ne dăm seama că Blaga 
iși realizase și toată cupola impresionantei sale 
construcții speculative. Sigur, cizelări or mai fi 
intervenit cu prilejul tipăririi, dar opera a fost 
dusă la capăt. Catedrala există, clădită aievea, 
nu a rămas doar un plan himeric.

Ce lumini noi aruncă asupra gindirii blagiene 
volumul de față ? Răspunsul la o astfel de în
trebare trebuie despărțit in două ca să fie 
a ect

Intii, lucrurile se cuvin privite din interiorul 
sistemului. Ce închegări suplimentare dobin- 
dește el 7

Apoi, cum lucrarea a fost Începută prin 1943 
și terminată in 1959. interesează și noutatea 
eventuală, identificabilă din afara sistemului. 
Ce evoluție a suferit, datorită marilor mutații 
sociale și spirituale ale unei epoci foarte fră- 
mintate. gindirea lui Blaga ?

La prima parte a răspunsului trebuie să sub
liniem că autorul trilogiilor cunoașterii, culturii 
și valorii iși expune sistematic pentru intiia 
oară reflecțiile asupra „istoriei".

Actul prezintă. înainte de orice, un deosebit 
interes datorită ineditului său. Avem surpriza 
să constatăm nu numai prezența istoricității în 
metafizica lui Blaga. dar chiar investirea ei cu 
o însemnătate capitală. Iată ce scrie la sfirșitul 
cârtii filozoful, după ce a ridicat in fața noastră 
o fascinantă schelărie de argumente : „Istorici- 
tatea ne apare ca o dimensiune permanentă a 
ființei umane. Ea datează din momentul in care 
preomul devine om deplin. Istoricitatea este 
condiționată și garantată prin înseși modurile 
ontologice ale ființei umane".

E adevărat că noțiunile se nuanțează para
doxal în prealabil așa cum ne-a obișnuit gindi- 
torul : „Există chipuri foarte felurite de a În
țelege istoria. Noi facem greșeala să o privim 
exclusiv din punctul de vedere european mo
dern. ,dar numeroase alte culturi (egipteană, 
babiloniană, chineză, indiană, greacă) o con
cepeau cu totul diferit. Ziditorii piramidelor o 
rezumau la listele faraonilor, acordind numelor 
acestora o funcție magică, respectiv de cuprin
dere a întregii vieți dintr-o epocă. Babilonienii 
vedeau istoria ca pe o desfășurare dinamico- 
periodică, reincepind mereu sub tutela unui nou 
zeu uzurpator și totodată ziditor de lume. Inzii 
disprețuiau existența concretă ; ei ignorau, de 
fildă, pină șl ființa lui Alexandru cel Mare.
n concepția lor marile fapte istorice marchează 

nu cuceririle vremelnice, ci actele spirituale de 
revărsare în absolut".

Exemplele se înmulțesc, facultatea poetului 
de a le face cit mai sugestive slujind construcția 
speculativă. Optica istoriografică rezultă și ea 
din stilul unei culturi.

Altă observație vine Îndată să ne tulbure 
iarăși. Blaga socotește meschină și puerilă si
tuarea începuturilor istoriei în momentul ivirii 
primelor documente scrise, cunoscute pină acum. 
Pentru filozoful nostru întinderea acesteia 
crește enorm, cuprinzindu-1 și pe omul din 
Neanderthal. Motivul e atribuirea „demnității" 
istorice tuturor înfăptuirilor omenești, înzestrate 
cu o pecete stilistici. „Pumnarul" primitivului 
o are. Ca și aprinderea focului, însoțită de un 
ritual magic.

Stilul intervine iarăși — cum se poate re
marca — încărcat cu o nouă însușire ; după 
Blaga — e atributul definitoriu al istoricității.

O nouă surpriză : filozoful simte nevoia, ca 
urmare, să introducă, în cadrul acesta al „tipa
relor" imuabile, o dinamică, o posibilitate de- 
transformare. Blaga înlocuiește cu termenul de 
„cimp stilistic" formula „matrice stilistică". Mo
dificarea nu rămine nominală, ci are urmări 
serioase. Cimpurile admit interferențe : așadar 
există influențe, modelări stilistice simultane ale 
actelor creatoare omenești, cîteodată chiar con
tradictorii. Interferențele pot fi „eclectice", 
cind au loc doar tangențe superficiale Intre 
cîmpuri, sau „sintetice", cite ori implică structu
rile intime ale mecanismelor plăsmuirilor spiri
tuale umane.

Mai mult, Blaga admite și o „dialectică" a 
succesiunii stilurilor. Ele pot trece unul intr-altul 
prin prefacerea anumitor categorii, însă ace
leași. „Dinamicul", substituindu-se „staticului", 
transformă clasicismul in romantism. Tot așa, 
naturalismul trece în impresionism, schimbin-

Ov. S. Crohmălniceanu i
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Despre 
anomalii

A n general, starea de incertitudine 
hrănită copios de impresia permanentă 
de ratare poate să ducă, de multe ori, 
nu numai la o ușoară și vestită an
xietate, ci la nebunie curată. Se zice

că această afecțiune are noblețea de a-și crea 
încă din cea mai fragedă fază și un întreg 
arsenal de tertipuri și măști sub care cel su
ferind să poată oferi anturajului un chip cu
rios de tihnit, de om care se simte bine. Adău
gată la sentimentul ratării invidia provoacă in 
fiere secreții care copleșesc activitatea normală 
a celorlalte organe în așa măsură incit inhibiția 
dătătoare de somn regenerator va întîrzia din 
ce în ce mai mult, înlesnind victoria insomniei. 
Cu o insomnie instaurată definitiv se poate 
ajunge ușor la nebunie. Dar se poate înnebuni 
din te miri ce. Oamenii de știință vorbesc tot 
mai mult de o creștere a stărilor de dezaxare 
psihică în condițiile complexe ale vieții mo
derne. în privința artiștilor o neînțelegere stră
veche a acreditat ideea că aceștia percep și 
reflectă lumea intr-un mod prea diferit de al

Gheorghe Fituț
Continuare în pag. a 7-a
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TRIUMFUL 
RAȚIUNII 

ÎMPOTRIVA 
VIOLENȚEI

Deși subintitulată „viața 
universitară ieșană interbe
lica", nu totuși o simplă cro
nică sau o istorie a invăță- 
mintului superior din Iași in 
perioada dintre cele două 
războaie mondiale este car
tea lui Stelian Neagoe. *)  
Este un studiu amplu de un 
interes extraordinar, funda
mentat pe o documentație 
întinsă și elocventă, de'o va
loare cu totul remarcabilă, 
despre rezistența opusă de 
intelectualii democrați, ca
dre didactice și studenți, de 

•) Pauline Schullerus : „Rumănische Volks- 
m&rchen aus dem mittleren Harbachtal". („Po
vești populare românești de pe valea mijlocie a 
Hirtibaciului"). „Kriterion" Verlag, 1977.

la Universitatea Ieșeană, ascensiunii „cuzismu
lui" și „gardismului", cele două forme ale extre
mismului politic de dreapta manifestate în 
România interbelică și care au avut atltea nefe
ricite consecințe in viața țării.

Un studiu care, în spiritul adevărului istoric, 
nu doar reconstituie un climat și înfățișează un 
proces, ci și analizează, in limitele materialului 
supus cercetării dar cu o înțelegere mereu orien
tată spre esențial, condițiile care au favorizat 
apariția și nociva acțiune a adepților crimei ca 
instrument politic. Totodată — și meritul prin
cipal al autorului acesta este — împotrivirea 
fermă, de principiu și nu accidentală, a quasi- 
unanimității profesorilor ieșeni față de agitațiile 
lui A. C. Cuza și față de tulburările provocate 
de viitorul odios „căpitan", Comeliu Zelea Co- 
dreanu, este strălucit pusă în valoare și reliefată 
la dimensiunile reale. Care sint impresionante ; 
între cultură și democrație există, se demon
strează implicit în această lucrare ce evocă fapte 
intrate în istorie, un acord fundamental. „Ești 
vinovat, d-le Cuza. Succesul d-tale este datorat 
propagandei printre inculți" (s. n.) — îi spune 
Paul Bujor lui A. C. Cuza în Consiliul univer
sitar ținut după pe Comeliu Zelea Codreanu îl 
ucisese pe prefectul poliției din Iași, C. Manciu. 
Iar moțiunea protestatară adoptată cu acest pri
lej (voturi pentru — 30 ; împotrivă — 2 ; o ab
ținere) constituie un veritabil act de acuzare a 
deturnării învățămintului de la ținta sa adevă
rată : „Consiliul Universității din Iași, întrunit 
pentru a examina situațiunea morală a acestei 
instituțiuni culturale, față de crima care a răpit 
viața nenorocitului Manciu, constată cu adîncă 
durere că această crimă' care necinstește sufletul 
neamului românesc în credința sa națională, tul
bură profund conștiința corpului profesoral al 
acestei înalte instituțiuni de cultură și de educa- 
țiune, deoarece ea este rezultatul unei anumite 
școli condusă de profesorul A. C. Cuza, școală 
[ce] sub cuvint de religie și de naționalism rătă
cește spiritele tineretului și excită patimile lui, 
in loc de a le îndruma spre cultură, ridicată la 
rangul unui apostolat, curat de orice amestec de 
scopuri afară de învățămînt și ale cărei conse
cințe au fost violența și crima. Consiliul univer
sitar rămîne cu atît mal îndurerat, cu cit din 
explicațiunile date astăzi de dl. profesor Cuza 
rezultă că d-sa nu vrea să recunoască imensa 
sa parte de răspundere cu crima comisă și că nu 
este de sperat nici o schimbare in atitudinea 
domniei sale" (citat după Stelian Neagoe, p. 290).

Această moțiune, din 1924, nu era și nici nu 
avea să rămină un fapt izolat : este doar una 
dintre multele, nenumăratele atitudini deschis și 
ferm anti-extremiste ale profesorilor de la Uni
versitatea din Iași. Fără a fi, cei mai mulți din
tre ei, comuniști, se situau totuși, într-o epocă 
de frămintări și de convulsiuni politico-sociale, 
de partea „stingii", a forțelor progresiste, exem
plul cel mai strălucit in acest sens oferindu-1 
rectorul Traian Bratu, „marele rector", cum 11 
numește Iorgu Iordan in Memorii (vol. II), ad
versar statornic al anarhiei și al violenței, sus
ținător al orientărilor democratice pînă la a 
apăra, in cadrul procesului din Dealul Spinii in
tentat comuniștilor, Împreună cu alți cinci pro
fesori ieșeni (O. L Parbon. N. Leon, Paul Bujor. 
Iulian Teodoreacu. Petru Bogdan), pe studet tul 
comunist Tîmotei Marin.

Fiindcă, intr-un al doilea plan al cărții se de
tașează cu claritate — fără ca autorul să-și fi 
propus, neapărat, acest obiectiv — rolul de ele
ment favorizam pe care l-a »rut politicianismul 
in extinderea mișcărUor de tip fascist in Româ
nia interbelică. O atitudine falimentară și lipsită 
de orice perspectivă, dictată de interese strict 
conjuncture le. o lamentabilă incapacitate de pre
viziune politică, o complicitate dubioasă și isto
ricește culpabilă pentru menținerea pozițiilor 
privilegiate : acestea sint. după raporturile cu 
conducerea Universității ieșene, notele caracte
ristice ale politicienilor vremii. Unde aveau să 
sfirșească. se știe— Deopotrivă cu portretul ro
bot al politicianismului te conturează, tot in 
marginile cercetării întreprinse, ri un profil al 
„cuzismului" și al : demagogia
groteecă. <*hnica  Haff-ultri. incitarea mediilor 
incerte cultural, istenzar—a pontr^o propagandă 
ce nu putea să apară adevăraților intelectuali 
altfel decit sinistru carnavaie scă (proceriuni. 
manifestații cabotine, rituehan. usri'o.-me. in
signe. retcrică gă»moașă) ânt «:>ahzate de Ste
lian Neagoe cu o rigoare și o capacitate de lu
minare a faptelor deosebite. Fisa biografică fă
cută lui Zelea Codreanu — Zii.aoeM. după ade
văratul său nume —, bolboroseala senilă a Iul 
A. C. Cuza. care iși acuza colegii că sint >stă- 
pinlți de o eroare profundă : eroarea majorită
ții" (I). figură hilară și sumbră, de unare far
sor". cum potrivit il numește Stelian Neagoe. 
caracterul teatral, comic dacă n-ar fi fost vorba 
de o organizație criminală, al înființării „Gărzii 
de fier" cu mai puțin de— zece oameni, toate 
aceste date ale unei istorii definitiv condamnate 
de Istorie sint in Triumful rațiunii împotriva 
violenței, supuse unei strinse investigații știin
țifice.

Pentru cunoașterea In detaliu a rezistentei 
largi intîmpinate de forțele extremiste de tip 
fascist in România interbelică, lucrarea lui Ste
lian Neagoe rămîne un instrument de primă în
semnătate, care probează consecvența, amploa
rea și fermitatea democratismului intelectualită
ții universitare ieșene a vremii.

Mircea Iorgulescu

•) Stelian Neagoe : „Triumful rațiunii Împo
triva violenței", Editura „Junimea", 1977.

Ființa 
istorică
Urmare din pag. 1

du-și tendința către surprinderea naturii tn 
momentele de maximă constanță cu cele de 
maximă inconstanță, dar păstrindu-și o matrice 
comună sub raportul restului categoriilor.

Vom reține aici o strădanie de a da suplețe 
sistemului, împotriva unei ispite mai vechi, 
geometrizante Cum notează foarte pertinent 
Tudor Cătineanu, filozoful trăiește o tensiune 
interioară gravă a gindirii. Pe de o parte, are 
conștiința anumitor contradicții ale demersurilor 
lui spectaculative anterioare și caută să iasă din 
ele (evitarea incomunicabilității stilurilor, 
„capsulării" spengleriene. nevoia racordării la 
o dinamică fără a cărei funcționare istoricitatea 
devine un nonsens). Pe de altă parte, rămine 
prizonierul sistemului său. nu-i poate infringe 
logica proprie.

Poetul vine atunci in ajutorul filozofului, dă
ruind o strălucire cuceritoare analogiilor, chiar 
cind la baza lor stă neglijarea unor aspecte de 
diferențiere și ierarhizare esențiale. Așa sint 
punerea pe un plan egal a palatelor, perucilor, 
pantofilor și statului in epoca lui Ludovic al 
xrv-lea. sau așezarea filozofiei hegeliene, pa
leontologiei catastrofice formulate de Cuvier, 
picturii lui Delacroix, revoluției franceze și răz
boaielor napoleoniene, toate, ca la Spengler sub 
semnul romantismului.

Blaga e silit să vorbească mai mult de stiluri 
cu extindere continentală, ba uneori aproape 
mondială (clasicism, romantism, baroc, natura
lism). decit de coordonatele abisale proprii anu
mitor culturi locale. Cauza, o putem detecta 
ușor. Dacă proceda altfel, i-.ar fi fost greu să 
explice cum capătă o pecete stilistică pentru 
toată lumea, să zicem, al doilea război mondial 
și în ce poate consta ea, ca să corespundă și

viala cariilor
vest-europenilor. și rușilor, și japonezilor, și 
chinezilor, și nord-africanilor ?

In general, cu toate făgăduielile de a circum
scrie domeniul analizelor mai ales la fenomenul 
politic și social, lucrurile sint trase către istoria 
culturii. Ceea ce rămine într-adevăr solid e, 
lăsind la o parte finalitatea metafizică, sur
prinderea exactă a anumitor structuri. Aici, 
Blaga se dovedește extrem de modem, cum 
precizează cu perfectă Îndreptățire Tudor Că- 
tineanu. Aș adăuga că in anti-organicismul său, 
fie programatic, prin efortul de a funcționaliza 
cimpurile stilistice după niște modele fizico- 
matematice, orientarea către structuralismul 
contemporan, negestaltist, se face și mai vizi
bilă. Chiar diacronia acceptată e de același tip, 
fiind bazată pe deplasarea unor porțiuni mai 
sincronice prin salturi mecanice.

Cit s-a apropiat Blaga de marxism, adică în 
ce măsură gindirea lui arată dispoziții la asi
milarea anumitor sugestii venite din afară ? In 
această privință nu avem de Înregistrat rezul
tate apreciabile. Dialectica e privită in conti
nuare dintr-un unghi vechi, simplificator, ca și 
materialismul istoric.

Nu aici insă trebuie căutată o evoluție ideo
logică a lui Blaga, greu realizabilă fără pără
sirea sistemului. Fondul umanist al gindirii fi
lozofului apare energic stimulat să iasă preg
nant la iveală In Ființa istorică, ca și in As
pecte antropologice. O distanță sensibilă apare 
intre ultimele două scrieri și Diferențialele di
vine. Blaga apasă puternic pe natura singulară 
a omului, produsul unui salt ontologic, făptura 
cea mai puțin dependentă de mediu, ieșită ast
fel din animalitate. De asemeni, contestă pole
mic viziunea creștină a istoriei, subliniind net 
incompatibilitatea funciară a sistemului său cu 
orice „revelație" și folosind cuvinte grele ca 
„demascare" și „veleitarism", referitor la mistică.

E neîndoios că Blaga, prin înclinații native și 
formație intelectuală, a arătat o preferință mar
cată așa-numitelor „culturi minore". Tudor Că- 
tineanu are dreptate, cred, cind recunoaște aici 
un imbold patriotic, dorința valorificării înfăp
tuirilor spirituale românești pe o lungă furată, 
mai ales folclorice.

Sint ispitit să zăresc și altă solidarizare a lui 
Blaga cu soarta neamului său. Descifrez actul, 
la încheierea sistemului filozofic, in Însăși marea 
metaforă plăsmuitoare, sub semnul căreia pare 
a sta. Dacă lăsăm la o parte detaliile și stili
zăm curajos metafizica blagiană, am fi Împinși 
să spunem că ea are o reprezentare „sisifică" 
a strădaniilor umane. Fără Încetare, omul se 
apropie prin creația culturală de absolut, dar 
e osindit, din cauza frenațiunii stilistice incon
știente să nu-1 atingă niciodată. Bolovanul suit 
cu eforturi formidabile pînă la un pas de 
creastă, invariabil cade Înapoi. Suișul obstinat, 
tragic și admirabil reîncepe insă mereu, in 
ciuda repetatului eșec.

Scrutind cu o atenție sporită lucrurile ne dăm 
seama că o asemenea analogie rămine, totuși, 
superficială și exterioara.

Omul, in viziunea lui Blaga, nu face doar 
eforturi vane, ci plăsmuiește, creează. „Neadec- 
varea" finală, rezistența la „revelația deplină" 
a misterului, „dezamăgirea" — dacă vreți — 
poate fi interpretată și altfel : ar reprezenta, 
pur și simplu, insatisfacția oricărui creator au
tentic față de opera sa, odată săvfrșită. Proiectul 
uneia noi, superioare. 1 se aprinde repede in 
minte. Drama, cu Întreaga ei măreție, e prin 
excelență a artistului și ne aduce Îndată In 
minte un nume : „Meșterul Manole". Demonul 
creației nu-i dă pace, 11 obligă după cumplitul 
sacrificiu făcut să dorească doar un singur lu
cru. ridicarea altei minăstiri mai mlndre.

în metafizician. ..matricea stilistică*  autohtonă 
și-a spus pină la urmă cuvintul. printr-unul din 
miturile românești fundamentale, al cărei erou 
sub o formă figurată, arhetipală, poate fi con
siderat poetul însuși.

Implicarea 
dramaturgiei

’•«■•IHMi Ceea ce separă pe Valen
tin Silvestru de unii con- 

' fraț> eMte abordarea biva-
SRIWU lentă a teatrului — ca operă 

literară și manifestare spec- 
tacologică, direcție identi
ficată și In noua sa carte *),  
mai ales intr-o primă și sub
stanțială secțiune sugestiv 
intitulată „Cum se aude 

___  _____________murmurul istoriei in cinte- 
to - cui scenei “. Ideea ce-1 pre- 

__  ocupă pe autor este impli
carea permanentă a drama

turgiei in istorie, opinind că aceasta este, in 
ansamblu, o epopee națională, cuprinzind 
aproape toate momentele ei fundamentale. 
Chiar și atunci cind, căutind primele semne, 
descoperă un spațiu incert, autorul consideră 
că această lacuna autohtonă a fost devansată 
de transferul generos operat de teritoriul spi
ritual carpato-dunărean altor civilizații. prin 
personaje și idei dramatice. Sint invocate, ast
fel. DîatogwrQe lui Platon (in speță Charmides, 
unde se fac referiri la cultura tracă), precum 
și tragedia „Rhesox" atribuită lui Euripide. care 
preamărește faptele de vitejie ale eroului trac. 
Demersul lui Valentin Silvestru exprimă eloc
vență documentară și seriozitate analitică. In 
piesa lui Felix Lope de Vega y Campio — 
-Prodigiosul principe transilvan" — autorul 
știe să extragă din picla mistificărilor sim- 
burele adevărului istoric, și astfel pieșa res
pectivă se Înscrie printre cele dinții ecouri 
literare ale figurii lui Mihai Viteazul.

Dialectica raportului dintre artă și istorie 
cunoaște in paginile acestei secțiuni o nuanțată 
desfășurare. Cind opera este clădită temeinic, 
articulată la profunzimea sensului istoric, există 
surpriza ca specialistul să dea dreptate creato
rului. Astfel, bazat pe un documentar serios, 
căruia, prin intuiție benefică îi prelungește 
sensurile, Horia Lovinescu nimbează figura lui 
Petru Rareș din piesa ce-i poartă numele cu 
aura unei personalități fascinante, cu amplă 
deschidere europeană, iar cercetările ulterioare 
ale istoricilor i-au confirmat viziunea. Tot 
atit de interesant este și reversul medaliei, 
cind arta face dreptate istoriei ; rezervele cu 
care a fost primit, la început, Viforul de 
B. Șt. Delavrancea au devenit perisabile in 
urma investigării mai atente a epocii respec
tive. (In studiul „Un voievod nedreptățit — 
Ștefăniță Vodă", „Magazin istoric" nr. 2, 1974, 
N. Grigoraș sublinia: „Tinărul domn al Mol
dovei, cu toată opoziția marii boierimi, a scos 
la suprafața vieții publice oameni tineri, capa
bili, dornici să se pună în serviciul țării"). De 
aici, o altă concluzie importantă: marii oameni 
xie teatru s-au integrat organic evenimentelor 
fundamentale ce au luminat istoria patriei, nu 
doar în sens festiv-celebrator, ci prin atitudini 
manifeste, deseori de avangardism ideologic. 
Deschizînd un alt capitol, al dramaturgiei con
temporane, Valentin Silvestru opinează pentru 
aducerea în cimpul criticii literare a creației 
dramatice fiindcă — opinează polemic — 
„proza încă n-a dat nici o lucrare politică de 
anvergura piesei Puterea și adevărul de 
Titus Popovici", iar creația poetică nu ar avea, 
deocamdată, un poem ontologic precum drama 
Matca de Marin Sorescu. Dar asemenea exem
ple (precum și altele) nu-1 împiedică să ob
serve că teatrul este încă sub povara unor 
scrieri mediocre, lipsite de rigoare arhitectu
rală și substanță narativă. Ceea ce se impune 
în creația dramatică a ultimilor ani este spo
rirea puterii de generalizare și amplificarea 
tdnusului filozofic, propensiunea spre univer
salitate, prin includerea in spațiul metaforei 
a interferenței dintre etic, social și politic. 
Sint luate in discuție o serie de creații apar- 
ținind lui Horia Lovinescu, Aurel Baranga, 
D. R. Popescu, Marin Sorescu, Paul Anghel și 
a altora, mai tineri, ce constituie certe pro
misiuni pentru scena românească (Mircea 
Bradu, Aurel Gh. Ardeleanu, Romulus Guga). 
Capitolul Piesa uitată relevă cu prisosința 

preocuparea autorului de valorificare a drama
turgiei clasice românești, preocupare de prim 
ordin a autorului ce pune in lumină bogata 
tradiție a domeniului, in fine, se cuvin men
ționate pentru acuitatea și eleganța observa
ției o serie de portrete (Felix Aderca, Zahar ia 
Stancu. Aura Buzescu. Al. Finți ș. a.) ce com
pletează un studiu substanțial, presărat cu 
opinii juste, scris cu nerv, depășind granițele 
gustului specializat.

Romulus Diaconescu

*) Valentin Silvestru : „Clio și Melpomena", 
Editura „Eminescu", 1977.

între document 
și reportaj

Reacție aproape polemică 
la clișeele și locurile co
mune ale literaturii ocazio- 
nal-comemorative, cartea lui 
Mihai Pelin *)  se impune 
prin sobrietatea stilului și 
autenticitatea viziunii. O 
carte de istorie cuprinzind o 
singură zi nu mai este o 
noutate, dar ziua aceea ce
nușie de noiembrie strinsese 
In clipele ei speranțe și aș
teptări seculare. Autorul vă
dește o bună cunoaștere a 
valorilor acestui gen acut 

contemporan de literatură-„verită“. Informația, 
dusă nu rareori pină la limitele pedanteriei, 
devine captivantă în structura demonstrației, 
căci lucrarea iși propune nu să enunțe sau să 
ilustreze, ci mai ales să argumenteze eroismul 
și sacrificiul colectiv al neamului și semnifica
țiile victoriei. Accentul prozei cade pe precizia 
documentului și pe reacțiile controlabile (scri
sori, jurnale, memorii) ale personajelor reale, 
insă un fior liric bine temperat o individuali
zează.

Narațiunea înaintează încet în timpul încre
menit al acestei zile, desfășurarea făcindu-se 
pe orizontală In largi și amănunțite prezentări 
simultane ale taberelor angajate în conflict. 
Stilul e antrenant totuși, evenimentele fiind 
surprinse plastic mai ales prin elemente vi
zuale. De altfel, cartea e caracterizată de o vi
ziune cinematografică în care domină prim-pla- 
nul, cu scurte întoarceri in timp (flash-back) 
și rare planuri panoramice. Prin aceeași miș- 
cftre sint văzute în simultaneitate gesturile ano
nime ale ostașilor și hotăririle cu implicații 
diplomatice ale șefilor de stat, punctele stra
tegice ale bătăliei, chipuri de soldați sau de 
ofițeri superiori, armamentul și stările de spirit 
ale trupelor aliate și inamice, organizarea atacu
rilor sau apărării, limbajul epocii și termenii 
militari otomani, fragmente de jurnal și comu
nicate din ziarele zilei. Documentarea e uriașă, 
insă Mihai Pelin are darul interpretării și al 
comentariului lapidar : „Neșansa unui război 
in care fiecare luptă cu ce poate, tras pe sfoară 
copios de furnizorii care-i puneau la dispoziție 
doar prisosul inutilizabil al arsenalelor din za
rea apuseană a continentului" (Dotarea armate
lor), sau „Un principe german căruia victoria 
in acest război i-ar fi oferit nesperata șansă 
de a fi mai puțin nedorit in țara de la Dunăre 
și Carpați..." (Carol).

Minuțioasele detalieri dilată timpul imobili- 
zind adesea gesturi si nume poate mai umile, 
dar nicidecum mai puțin eroice inaintea eterni
tății. Uneori tratarea in prim-plan a tuturor 
evenimentelor duce insă la o impresie de nedi- 
ferențiere a faptelor și de nivelare a semnifica
țiilor. In acest sens o hartă a operațiunilor mi
litare ar fi dat un plus de claritate și perspec
tivă lecturii. Dar maniera directă de prezentare 
apropie unele pagini de un patetic reportaj de 
război. Minusul de canon istoric devine plus 
de efect literar. Scenele sînt văzute din inte
riorul acțiunii, iar valorile stilistice ale timpu
rilor verbale utilizate — imperfectul și prezen
tul — fac din narator și lector martori ai dra
matismului Încleștării. Evenimentele sînt epu
rate de aura de eroism senin și naiv. Indiferent 
de gloria sau amploarea lui, războiul rămîne 
o realitate crîncenă unde moartea nu e nici
odată desuetă sau idilică, cu atit mai puțin 
festivă, iar demonstrația autorului e convingă
toare. Faptelor de arme li se redă grandoarea 
și tragismul. Plevna era punctul culminant și 
cheia unui război cu multe meandre.

Cimpia Vidinului după bătălie prilejuiește au
torului, consecvent tehnicii sale filmice, intr-un 
tablou memorabil, citeva pagini de literatură 
intr-o lucrare care este o realizare literară ca 
atare nu datorită triumfului imaginației asupra 
faptelor, ci grație stilului, prezentării vii, di
namice. viziunii și a organizării materialului.

Dan Alexandru Condeescu

*) Mihai Pelin : „Căderea Plevnei", Editura 
„Albatros", 1977.

Stampe și acuarele 
de epocă

Oscilind intre monografia 
romanțată și Bildungsroman, 
Arvay Arpâd amestecă do
cument și ficțiune, evocare 
istorică și imaginație in Pic
torul peregrin*),  pentru a 
concepe portretul romanesc 
al lui Carol Popp de Szath- 
măry, cunoscutul acuarelist, 
litograf $i fotograf al veacu
lui trecut, format de peisa
jul românesc și modelat de 
istoria acestui neam. Portre
tul acestui artist, așa cum 
se reliefează el din încruci

șarea destinului și sensibilității sale cu epoca in 
care a trăit, plină de frămintările sociale și 
politice cruciale pentru istoria României, 
ar vrea să-și refuze artificiile genului — 
poza, decorul, solemnitățile și idealizarea 
— în favoarea îmbrățișării lecției realiste. 
Zugrăvirea eroului și timpului e marcată de a- 
ceastă tentație a realismului epic — documente 
istorice, sociale, politice, nomenclatură a modei, 
costumului șl stilurilor, personaje reale — su- 
punîndu-se gesticulației romantice și viziunii 
romanțate. Mai toate personajele din cartea lui 
Ârvay Arpâd au existat. A existat in primul 
rind Carol Popp de Szathmâry, artistul care, prin 
ecourile trezite de opera lui, avea să eclipseze 
pe italianul Preziosi pînă la a-1 reduce la un 
pseudonim al său, cum s-a crezut mult timp in 
discuțiile aprinse ale istoricilor de artă. Deși, in 
realitate. Carol a executat copii după operele lui 
Preziosi și nu invers ! Dar Arvay Arpâd nu e 
interesat in cartea sa de acest episod al istoriei 
artei. Preziosi nici nu apare în romanul său. 
Sint evocați în schimb alți pictori ai vremii 
români și străini : Andreescu. Grigorescu. Ne- 
gulici. Rosenthal, școala de desen a lui Montone, 
Anton Chladek... Avatarurile ei sint împinse in 
fundal, întrezărindu-se din cind în cind din spa
tele evenimentelor istorice, acoperite acestea la 
rindul lor de pictura de moravuri, de scenele de 
gen. de peisaje și schițe de viață. Nu atelierul 
artistului și procesele sale de conștiință il inte
resează pe Arvay Arpâd, nici pșihologiile abisale 
ori egotismul ci realitatea unei epoci, evadările 
din atelier, călătoriile de studiu. Lumea e cu
noscută din afara atelierului. Ce reprezintă a- 
ceastă lume și evocarea secolului trecut in car

tea lui Arvay Arpâd 7 Arvay Arpâd surprinde 
mai bine decit harta politică a timpului și decit 
forțele istoriei, diferitele instituții din țară și 
din străinătate. Intr-un oolorit viu. evocator, de 
o mare simplitate a desenului, realizat cu 
scrupulozitate și meșteșug sint prezentate pătu
rile sociale simple, costumele, pitorescul moravu
rilor. Nu pasta groasă și nici strălucirea verni- 
sului conferă calități picturale acestor imagini. 
Cartea lui Arvay Arpâd se vrea ea Însăși un fel 
de album pe jumătate intim, pe jumătate oficial 
al timpului, un fel de mapă de schițe pentru 
viitoare tipologii romanești, un catalog de acua
rele și miniaturi epice printre care sint ameste
cate șl fotografii (vezi documentele istorice ne
transfigurate artistic). Autorul își alege tipurile 
sociale și etnice caracteristice pitorești, surprin
de ocupații și ritualuri. Istoria e vie în cartea 
lui Arvay Arpâd mai puțin prin ceea ce ține de 
evenimente și nume de personalități copleșitoa
re. Ea vibrează in scenele de masă. în litogra
fiile epice. Bucureștiul e viu in Pictorul pere
grin, societățile lui. străzile și clădirile, viața 
simplă, atributele civilizației — introducerea ilu
minatului, apa și sacagiii, incendiile și inunda
țiile ce-i schimbă fizionomia și principiile arhi
tectonice. Istoria inundă pagina din stofe, clă
diri. obiecte casnice, dintr-un labirint al străzi
lor și magazinelor, din praful stîrnit de poșta- 
lioane. căruțe și călești, din tăietura unei rochii 
și dimensiunile unui corsaj, din pieptănături și 
gesturi de politețe. Primejdiile ce pîndesc acest 
mod de restaurare și instaurare istorică se as
cund in pitoresc, in respirația prea scurtă a ideii. 
Succesul de public ține de firescul materialului, 
de lipsa de complicație a construcției, de întîi*  
nirea unor ipoteze psihologice simple, de con
fruntarea cu o mitologie la îndemina tuturor. In 
Pictorul peregrin artistul și vremea lui ni se în
fățișează în intimitate. Răsfoim cartea ca pe urt 
album de familie. Refacem itlnerariul unei vieți 
și cronologiile din stampe familiare, din acua
rele calme, din fotografii, și crochis-uri ale coti
dianului. Ne întîlnim, firesc, cu dimensiunea fi
rească a istoriei, cu obișnuitul ei și cu legendele 
cunoscute ale trecutului, eclipsate în alte cărți 
adesea de eroic și de retorica stilului înalt.

Doina Uricariu

•) Arvay Arpâd : „Pictorul peregrin". Editura 
„Ion Creangă", 1977. /

Repere 
șl semnificații

Pavel Chihaia — prin tă
cerea literară a căryia scri
sul nostru a pierdut un ex
celent prozator — a publicat 
recent o carte fermecătoa
re*)  : o carte nu atit de is
toria artei, cit de istoria cul
turii. care — prin citeva 
calități ale scriiturii — de
bordează limitele si discipli
na genului. Concentrindu-se 
asupra unei singure „teme'1 
— ..reprezentări de cavaleri 
la începuturile Renașterii" — 
autorul răstoarnă, într-un 
fel, optica obișnuită a aces

tui tip de cărți de la noi. privind o serie de 
monumente de artă ale Evului Mediu românesc 
din perspectivă universală. Atent la evoluția 
unei „mentalități", nu a unor forme, el a optat, 
in mod conștient, pentru acel gen de relatare 
care îmbină armonios virtuțile sale cele mai 
pronunțate : talentul de povestitor, informația 
vecină cu erudiția, comentariul artistic și filo
zofic pregnant.

Pavel Chihaia nu se află la prima «a carte. 
El a avut o scurtă, prea scurtă „viață pur lite
rară" la mijlocul deceniului al patrulea, cind a 
obținut, mai întîi, „Premiul Scriitorilor Tineri" 
acordat de Funde“ile Regale, pentru piesa La 
farmecul nopții (1945) ; apoi a publicat rjxmmul 
Blocada (1947). Douăzeci de ani mai tîrzia, el 
și-a găsit o altă vocație, aceea de istoric al cul
turii : in 1974 a tipărit Din cetățile de scaun 
(Editura „Meridiane"), iar în 1976 De la Negru 
Vodă la Neagoe Basarab. Interferențe literar- 
artistice in cultura românească a Evului de 
Mijloc (Editura Academiei).

Cum nu sunt un specialist în materie, voi 
spune de la început că ceea ce m-a interesat și 
incintat la Pavel Chihaia este amestecul aparte 
de metodă a cercetării și de har scriitoricesc, 
mixtură subtilă și rară, in care — cred — stă 
secretul acestei ultime cărți. Străbătînd au voi 
d’oiseau o parte a istoriei, și poposind in di
verse centre de cultură și artă ale Europei ; 
utilizînd tehnica descripției agile și a citatului 
semnificativ, contrapuse, de multe ori. pentru a 
realiza un fel de „dialog" — între obiectul con
cret de artă și comentariile care-1. „îmbracă", 
mai întîi. iar apoi între comentatorii înșiși, per
sonalități de mare prestigiu ale istoriei artei și 
culturii ; alăturînd staticei și abstracțiunii aces
tor „obiecte" — monumente, sculpturi, tablouri, 
texte etc. — dinamica irezistibilă a faptelor de 
viată autentice, desprinse din cronici și cărți ; 
adică suprapunînd un joc de lumini și apă pește 
cristalizările fixe ale unei mări privite în adin- 
clme ; povestind și glosind. — Pavel Chihaia a 
realizat o sumă de pagini fascinante. în care 
Istoria apare în dubla ei înfățișare : ca hartă 
de repere în timp si spațiu și. totodată, ca lică
rire vie de semnificații. Virtuțile incontestabile 
ale naratorului determină acea mișcare comple
xă. acea pulsație infinitezimală a totului și a 
detaliului, acea dialectică a comentariilor, fără 
de care o pagină de carte, oricît de savantă, 
rămîne literă moartă, relatare precisă dar în
ghețată. O vocație de romancier neglijat — din 
pudoare 7 din exces de orgoliu 7 din autocen- 
zură 7 — s-a răzbunat aici, — și poate că Pavel 
Chihaia va ajunge să mediteze asupra „talan
tului" pe care l-a îngropat prematur.

Am lăsat cartea din mină cu regretul de a fi 
ajuns la capătul unui basm. Un basm 7 Da, fără 
îndoială. Pentru că această carte — de o ținută 
grafică excelentă, căreia nu i-aș reproșa decit 
reproducerile in alb-negru, cind — de fapt — 
„tonul" însuși al textului cerea ca ele să fie în 
culori ! — conține acel avint verbal inefabil, 
tipic prozei superioare, care face ca realul isto
ric — asumat în dubla lui existență : masă de 
repere și arie de tilcuri — să capete o aură de 
irealitate, un delir de ficțiune înalt semnifica
tivă. o notă de fantastic și senzațional. La ni
velul gustujui estetic și al filozofiei culturii, 
cartea lui Pavel Chihaia mi se pare nu o po
veste istorică, ci povestea unui fragment de Is
torie, adică un basm al spiritului — pentru oa
menii serioși.

Ștefan Aug. Doinaș

•) Pavel Chihaia : „Sfirșit și început de ev", 
Editura „Eminescu", 1977.

Neștearsă 
amintire

minii
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Faptele de arme' ale osta
șilor români din timpul pri
mei mari conflagrații mon
diale, eroismul lor sublim 
dovedit cu prisosință pe cim
purile de bătaie de la Mă- 
rășești, Mărăști, Oituz au 
înscris pagini glorioase în 
istoria zbuciumată a luptei 
pentru integritate teritorială 
și unitate națională. Din 
„sfînta carte unde se află 
înscrisă gloria României" 
scriitorul Ion Aramă se 
oprește, în recentul său ro
man *),  asupra filelor ce 

evocă începutul războiului pe teritoriul româ
nesc și rezistența eroică, încheiată cu victoria 
din „trecătoarea de fier" a Oitdzului. Cartea 
derulează, într-un tensionat montaj cinemato

grafic, evenimentele cuprinse între 27 august 
1916, orele 21.00 — momentul cind. ca urmare 
a tratamentului nedrept aplicat românilor din 
Ardeal, ministrul României la Viena inmina 
documentul prin care România »e considera In 
stare de război cu Austro-Ungaria -» șl 19 au
gust 1917, data contraofensivei de la Oituz. In 
acest plan romanul devine cronica documentată 
a războiului, reconstituită cu minimă imagina
ție epică dar cu precizia ordinelor militare, 
în care figurile de stil distonează. In grija pentru 
veridicitate, autorul citează fragmente din ordi
nele de front, buletine de informații, dări de 
seamă, comunicate oficiale, rapoarte, decrete, 
scrisori, al căror spirit este, apoi, exemplificat 
cu situații epice concordante.

Scriitorul nu face caracterologie și, de aceea, 
portretistica este sumară, acuzlnd schematismul. 
Intenția sa — dacă am citit bine — constă in 
a sugera cu mijloacele de care dispune, nimbul 
de eroism ce însoțește acțiunile românilor, de 
la general la soldat, revelat în jertfa firească 
pentru cauza sacră. Astfel se eomport*  Merin 
și Negreanu, ostașii olteni din Regimentul 18 
Gorj, prezenți în citeva secvențe ale romanu
lui. Umorul specific, simplitatea gesturilor, 
rectitudinea morală fac din aceste apariții epi
sodice personaje convingătoare și In plan 
estetic.

Trei personaje se disting In construcția căr
ții, cel puțin prin spațiul mai mare acordat de 
autor evoluției lor. Este vorba de căpitanul 
Crivăț, locotenentul Ionescu și sublocotenentul 
Popescu. Fiecare beneficiază de o biografie 
spectaculoasă, menită să sporească dinamismul 
narațiunii. Primul este ofițer de contrainformații 
și, în această calitate, urmărește, înainte de 
război, deconspirarea unei rețele de spionaj 
germane. Pleacă apoi pe front, cade prizonier, 
este deportat, evadează dintr-un lagăr de unde 
nu se putea evada, revine In primele linii și 
luptă eroic la Oituz, unde este rănit. Locote
nentul Ionescu conduce „Apărarea sub apă" 
reușind, cu armament învechit, «ă provoace 
pagube considerabile flotei inamice. Cind sub
unitatea sa se desființează, locotenentul mari
nar urmează un curs rapid de aviație, devenind 
as al aerului. Sublocotenentul Victor Popescu 
scapă cu viață dintr-o încercuire fără șansă, 
se întoarce In satul său și, cu ajutorul oameni
lor, alcătuiește un grup de guerilă, temut de 
nemții din teritoriul ocupat.

Acestui popor de eroi îi dedică autorul „Tre
cătoarea de fier", modest omagiu intru neștearsă 
amintire a trecutelor lupte.

Valentin F. Mihăescu

•) Ion Aramă : „Trecătoarea de fier", Editura 
Militară, 1978.

Un remarcabil 
eveniment editorial

Publicate, la începutul se
colului nostru (1906), intr-un 
periodic cu circulație restrin- 
să la cercurile de intelectuali 
sași din Transilvania vremii 
(Arehiv des Vereins fiir sie- 
benbtirgische Landeskunde, 
voi. 33, nr. 2—3), poveștile 
românești culese de Pauline 
Schullerus •) au trecut — 
după cum constată Ovidiu 
Birt a (Istoria folcloristicii 
românești, o. 424) — neobser
vate printre români, „cu ex
cepția puținilor specialiști, 

dar peste hotare ea [culegerea] a contribuit cel 
mai mult, alături de colecția fraților Schott, la 
cunoașterea poveștilor românești". Cu timpul, cu
legerea a devenit mereu mai puțin accesibilă, 
așa incit republicarea ei devenise de multă vre
me o acută necesitate științifică. Din acest unghi 
de vedere se cuvine, în primul rînd, să apre
ciem ediția pe care ne-o oferă acum Rolf Wilh. 
Brednich (Freiburg — R. F. Germania) și Ion 
Taloș — Cluj-Napoca, în editura „Kriterion", un 
volum masiv și elegant de 627 pagini. Dată fiind 
situația, este necesar să spunem citeva cuvinte 
despre culegătoare, dar cite ceva și despre cei 
doi editori.

Ctilegerea cuprinde 126 de piese de proză 
populară (nu numai povești, ci și legende și 
snoave), cplese de pe valea mijlocie a Hîrtiba- 
ciului, ca și alte 11 texte de pe valea Oltului, 
în total, deci 137 de piese. Ea se constituie ast
fel drept cea mai mare culegere de acest fel 
realizată in Transilvania și e întrecută numeric 
numai de marea „Antologie de proză populară 
epică" a lui O. Bîrlea din 1966. Ea mai are o în
sușire care o recomandă și anume, a fost rea
lizată într-o arie teritorială redusă și nu mai 
puțin de 80 de texte provin dintr-o singură lo
calitate, Alțina, epuizlnd, probabil, repertoriul 
local de proză populară. Merită iarăși să reținem 
că din aceste 80 de texte, 19 au fost culese de 
la aceeași povestitoare, Lina Subțirel, ceea ce 
permite să se aprecieze calitativ talentul poves
titoarei. Ca fiică a unui intelectual sătesc, 
Pauline Schullerus și-a petrecut copilăria și ti
nerețea în sate cu populație mixtă română și 
săsească, ajungind să cunoască bine limba ro
mână vorbită în locurile acelea. Poveștile culese 
de ea fac dovada acestei cunoașteri, în sensul că 
mai peste tot întilnhn termeni românești pe care 
ii transcrie alături de traducerea ei, iar în des
tule cazuri, remarcate de cei doi editori (pag. 18) 
limba ei cuprinde destule românisme. Uneori, 
anume termeni sînt explicați în note. Totul ur
mărește să dea dovadă despre autenticitatea ma
terialului cules și acestuia — din acest punct de 
vedere — nu i se poate reproșa nimic. Mai mult, 
merită să arătăm aici că Pauline Schullerus, 
preocupată de aspectul viu al povestitului, a 
fost atentă la tot ceea ce constituie arsenalul de 
modalități stilistice, notînd cu grijă toate stereo- 
tipiile poveștilor culese, ceea ce sporește carac
terul „auditiv" al materialului. Formulele inițiale 
și cele finale sint transcrise astfel cu fidelitate 
și pot fi folosite științific oricînd și de oricine. 
Poveștile Sint introduse de o amplă prezentare 
a obiceiurilor populației românești la naștere, 
nuntă și moarte, precum și numeroase obiceiuri 
calendaristice, care arată ascuțitul spirit de ob
servație șl înalta pregătire științifică a culegă
toarei. Este de reținut și faptul că ea își exem
plifică afirmațiile cu texte și fragmente de text, 
pe care le traduce corect în germană. O sumă 
de credințe referitoare la zilele săptăminii în
cheie această foarte interesantă prezentare.

Acuma e cazul să discutăm și despre cei doi 
editori. Ei nu sînt la prima lor colaborare, ci au 
mai publicat (1971) poveștile culese din Banat de 
căi doi frați Schott, Arthur și Albert, la aceeași 
editură. De data aceasta, munca lor este de ur» 
nivel mai înalt. Ei înLOțesc culegerea Paulinei 
Schullerus de o prefață in care justifică nece
sitatea retipăririi, trasînd biografia culegătoarei 
și discutînd activitatea sa științifică. Pentru a 
conferi cărții lor toate atributele cerute de ac
tualul nivel de dezvoltare a pretențiilor științi
fice, editorii ne oferă o anexă, cuprinzind legen
dele culese de Pauline Schullerus, fac o listă de 
concordanțe tipologice și tematice cu instrumen
tele modeme de cercetare și oferă bibliografia 
integrală a lucrărilor sale (30 de titluri, din care 
4 se referă in Întregime la folclorul românesc). 
Prevăzută cu toate aceste instrumente, lucrarea 
lui R. W. Brednich și I. Taloș se înscrie printre 
cele mai de seamă apariții de specialitate din 
ultima vreme. Considerăm deci că apariția aces
tei lucrări constituie un eveniment editorial de 
primă importantă și această convingere ne-a 
făcut să încercăm sumara discuție de mal sus. 
recomandînd-o cu căldură publicului interesat de 
cultura folclorică a poporului nostru.

Adrian Fochi
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— Romulus Gux*, începem dialogul nostru îna
inte de a se fi stins aplauzele din sala teatrului 
brașovean. Festivalul de teatru contemporan, 
desfășurat aici, a atribuit Teatrului de stat din 
Tg. Mureș, Premiul pentru cea mai bună opțiune 
repertorială, pentru piesa dumneavoastră „Noap
tea cabotinilor*'. Aplauze si felicitări ! Care vă 
este prima impresie despre acest festival 7

— Fără a fi convins că nu mai sint multe de 
făcut, cred că această săptămină a teatrului con
temporan va constitui împlinirea unei excelente 
initiative, pentru că răspunde unei chestiuni de 
bază. Sintem sau nu contemporani ? Este sau 
nu publicul contemporan cu opțiunile noastre T 
Și pe urmă, care ne este calitatea artistică In 
raport cu vocea noastră ?

— Calitatea artistică. Iată o singură sintagmă 
pe care n-as dori să o trecem ca vederea.

— Nici nu se poate trece cu vederea, căci
n-am mai putea vorbi In cazul acela de litera
tură. Iar cum spunea Borges, o literatură are 
nevoie de o „cenzură" (calitatea artistică zicem 
noi) ca să nu se transforme intr-un discurs. îmi 
amintesc acum zece ani. intr-un festival desfă
șurat atunci la București. Dumitru Radu Popescu 
prin piesa sa „Acești în aer. triști" deschidea 
poarta unei lihni -imediate, profundă și specifică 
nouă. Sigur, nu putem fixa începutul unui tea
tru contemporan românesc, atît de iîrziu. Dar o 
opțiune contemporană este sigur că s-a împlinit 
atunci. *

— In ce se concretizează „împlinire**' drama
turgiei noastre ?

— Pe de o parte prin abordarea nedogmatică, 
nefestivă, neschematică și preconceput conformă 
realității, a realității în discuție, iar pe de altă 
parte prin neacceptarea unei concluzii dinainte 
cunoscute. Sint exemple pentru această afirma
ție : Balconul, Matca, Puterea și Adevărul, Bor
man. cîteva piese ale lui Teodor Maziliu, Radu 
Alexandru, Radu Dumitru. Iosif Naghiu. Paul 
Everac, Horia Lovinescu ș.a. In general se vor
bește de curajul abordării unor întrebări. Cred 
că mai degrabă există un curaj al răspunsului, 
chiar dacă el. curajul, nu formează o categorie 
estetică, dar denotă incontestabil existenta dem
nității și conștiinței artistice. Cred că timpul din 
urmă al literaturii române e drumul de la utili
tate la demnitate.

— Să vorbim despre demnitate* artistului din 
România de azi.

— Scriitorul român a fost dintotdeauna un pa
triot. implicîndu-se direct în destinul poporului 
său. popor care, cum bine ști ti. de-a lungul is
toriei sale, a trebuit întotdeauna cu sacrificiu 
să-și afirme demnitatea. Această realitate isto
rică. a unei patrii în raport cu imperiile, a de; 
venit esența scriitorului român. De aceea a fi 
demn, de multe ori s-a confundat cu a te sacri
fica împotriva ceasornicului întîrziat din imperii 
sau minți dosnice și încîlcite. si care, de cele 
mal multe ori. nu citesc si nu aplaudă. In felul 
acesta scrisul la români a fost și rămîne o luptă 
permanentă. Opțiunea scriitorului fiind ieșirea sa 
în raza de lumină a conștiinței.

— Să ne oprim aici, in această rază de lumină 
a conștiinței. Cum se deslușește in ea formarea 
unui om nou, a unei societăți noi ?

— Formîndu-ne, formăm. Dacă lipsește ceva 
din contemporanii noștri, cu siguranță lipsește 
si din scrisul nostru. Arta politică nu înseamnă 
artă neartistică, cum nimeni nu este păstrătorul 
formulei unice de împlinire a Unui crez. Lași
tățile se plătesc nu numai în viată ci si sau și 
mai și în artă. De aceea, nu cred într-o artă 
nepolitică într-o lume eminamente politică !

— Crezul scriitorului și dramaturgului Romu
lus Guga ?

— Absolut, și. cred, al unei generații. Eu nu 
mi-am imaginat că as avea vreo obligație de 
scriitor. Dar după cum am trăit și după ce voim 
noi toti. cred că scrisul a devenit pentru mine 
o obligație de a fi deopotrivă al conștiinței mele 
si al conștiinței vremii mele. Mi-am imaginat un 
tablou uriaș ca a lui Mendeleev, în care fiecare 
scriitor e obligat să descopere acea particulă ele
mentară care dă peste timp imaginea exactă a 
vremii sale Intr-un cuvînt. munca noastră în
seamnă fixarea unei realități dobîndite.

— Aș dori să-mi vorbiți despre mișcarea no
vatoare a dramaturgiei noastre. Există ea 7 (unii 
o neagă).

— Se practică curent, acum, multe formule ale 
practicii curente sociale. Ședința a devenit un 
gen al artei și nu numai dramatice. Pe urmă, 
în acest organism al „dezbaterii" elementul și 
argumentul istoriei e de fapt replica noastră co
tidiană. Documentarul, așa cum există, e pur și 
simplu o secțiune în coloana contemporană, căci 
spectacolul coboară în sală și se realizează în 
comun. Ceea ce mă deranjează este faptul că 
aplauzele. în această artă colectivă. încă de prea 
multe ori aparțin scenei si nu sălii. Polemica e 
întotdeauna cu ceea ce nu trebuie să existe în 
realitate sau cu ceea ce nu trebuie să ne repete 
ir» istorie, dar și cu ceea ce va trebui să ne re
prezinte o dată. De aceea cred că piesa contem
porană poate deveni intr-o zi istorică.

— In binomul piesă istorică — piesă contem
porană. unde interferați actualitatea 7

— In existenta creatorului ei. Căci lumea e 
precum...

— Frumos spus, asta ne aduce minte de cu
vintele Bălcescului.

—, Bălcescu e sufletul meu in optimism, în vi
talitate. Uneori mă întreb citindu-1 și iubindu-l. 
cum de â mai trăit sufletul meu altădată. Eroul 
de azi trebuie să justifice neliniștea eroului din
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totdeauna. în împlinire și sacrificiu. El este esen
ța poporului său.

— Pregăliti-vă pentru o întrebare fulger. Ce 
este teatrul 7

— Arta de a învăța colectiv alfabetul lumii.
— Are scena putere 7
— Dacă reușește să transforme contradicțiile 

In fapte neantagonice. să fie mai puțin conven
țională. schematică, festivă decit viata insăsi — 
și poate ! — atunci puterea scenei devine creație.

— Romulus Guga. spuneti-mi cum priviți drs. 
nevoia de eroi 7

— Ca antistandardizare. Cu toată „tristetea" 
ur.ora. industrializarea artei este încă foarte de
parte. iar fabricarea eroilor, aparent cu.cuvinte 
adevărate, provoacă glicernii jenante si tataie 
vieții noastre. Kitsch-uî nu slujește pe micul 
producător. Iar mai nou. sperăm să nu-i asigure 
nici existenta. A te explica prin ginduri. cuvinte 
eroice și a părăsi in final patronal scena, în
seamnă a propaga plictisul si antiteatrul. Este 
nevoie de contemporani capabili ea. fiind în me
moria contemporană, să poată naște mituri si le
gende. Iar omul cu bunăstare, predicator de bine, 
se uită repede înainte de a cobori cortina. Un 
univers interior, fără mit si legendă, e o viată 
fără sens. Sau un pantof, dacă vreți, pornit in 
lume fără cusătură si cu cuie din lemn.

— Un exemplu 7
— Există un sanepid al grijii permanente pen

tru „subzistenta eroilor". Si de multi ani a sos.t 
vremea ca unii eroi să mai iasă la per?:e. Scena 
este plină încă de indivizi care judecați in sine 
si in raport cu realitatea noastră, sint niște ires
ponsabili. Normal. E vorba de eroi.

— Care este datoria primordială a teatrului ro
mânesc 7

— Datorii sint mai multe. As pune eu o Între
bare. Cind va fi să ne lichidăm restantele ca 
niște cetățeni civilizați si corecti ce sintem 7

— Vă gindlti I*  restanta—
— Mă gindeac la vremea noastră si la ce vor

beam noi mai Înainte despre raporrid dintre 
scriitor si societatea In care trăiește. Ca să fo
losim un cuvint mare. Teatrul nu e al nostru, 
e al strămoșilor noștri, iar locul e această pa
trie. si personajele, eforturile si sacrificiile noas
tre. De aceea, eroul pe care □ aducem pe scenă 
nu poate fi un eșantion numai. Intr-un fel este 
un gest, un sentiment, tm răspuns, dar de cele 
mai multe ori trebuie să fie o întrebare. Eșan
tionul presupune un lucru finit Eroul este o 
deschidere. Refuzăm moartea sa intr-o piesă con
temporană. Dar soarta biologică poate s-o Înlo
cuiască pe cea ideatică ? Nu cred. Biologicul ist 
urmează legea sa. Ideile dacă există pot deveni 
moștenire.

— Romulus Gug*.  peste oamenii de teatru din 
România putem spune eă a dat ce*  mai mănoa
să ploaie de festivaluri. Fenomenul e fără pre
cedent la noi, fiind totodată unicul in lume. Cel 
puțin din cite cunosc.

— Laudele se cuvin ATM-ului. forurilor locale 
de partid și de stat. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Căci este nevoie să avem un 

■ dialog permanent pe 'ierna piesei pentru tineret, 
a comediei, a piesei istorice și poate intr-un tot 

-nroape de festivalul de teatru contemporan, 
“diția’Viitoare — In festivalul de teatru contem- 
poran. Premiile riu aii nici o importanță, cum 
n-au avut niciodată. Important este ce se petre
ce pe scenă și la masa colocviilor, adică in acel 
proces cinstit și corect al perfecționării. Nu mai 
sintem singuri pe lume de vreo două mii de 
ani. Și este stupid să crezi că poți produce dra
maturgie exclusiv la masa de lucru.

— Cum vedeți debutul ia dramaturgie 7
— Aștept un festiva] al debuturilor (dramaturg, 

regizor, actor). Greu de făcut, dar foarte util 
pentru sufletul și mintea noastră. Debutul în
seamnă și Înnoirea celor care au debutat mai 
demult Așa cum Încoronarea unei vieți ajunsă 
la capătul său înseamnă o limită de depășit

— Am să vă pronunț nn cuvint : experi
ment.

— 11 înțeleg în însăși natura artei. Dinamica 
nu este numai a vieții, este a artei. Lumea re
construită este lumea dinamică. în care ae naște 
și se moare deopotrivă, dar poate mai superb, 
căci creatorul este un om și nu o noțiune. Expe
rimentul este necesar și nelipsit Atit doar că 
el trebuie să fie al artei și nu *1  nonartet In 
rest toate bune.

— Romulus Guga. este necesar ea piesa de 
teatru să fie tipărită 7

— Teatrul e necesar să fie publicat precum o 
literatură bună. Dacă e literatură. Căci. el. tea
trul, este arta regină. Arta vechilor noștri pă
rinți. Teatrul antic era deopotrivă poezie, proză, 
artă, publică. Mai apoi, au început și altele să 
fie' asemenea. Homer este o lungă piesă de 
teatru în care există toate.

Lecturi și sisteme
Urmare din pag. 1

Criticul nu poate fi nici tinăr, dar nici bătrin, 
„osificat, capabil să dea doar sfaturi și să ofere 
puncte de vedere care nu se mai sincronizează 
cu gustul și orizontul informațional dintr-o 
anumită epocă".

De acord cu aceste propoziții generale și în
deosebi cu concluzia lui Romul Munteanu („Ex
pus adesea unor acte de ingratitudine sau umi
lință, criticul de vocație este un misionar al 
epocii sale, un propagator1 inflexibil, nemilos al 
valorilor literare autentice") / oricine va con
stata că în practică nu sint ușor de _ atins, 
întrebările care se nasc sînt acestea : Cînd se 
poate spune că un critic care e o personalitate 
începe să emită puncte de vedere anacronice ? 
Cind și cine modifică gustul și orizontul infor
mațional într-o epocă ? Dacă oricq exercițiu 
critic este „datat în mod inexorabil", mai poate 
un critic înfrunta timpul, altfel decît dacă e 
trecut într-o istorie a literaturii ? Este posibil 
ca orice critic „de valoare reală" să nu mai 
fie actual și este cu putință ca judecățile unui 
astfel de critic, în viață, să se alieneze de con
temporaneitate ? Noi credem, dimpotrivă, că 
marii critici intră în sfera permanențelor unei 
culturi, că ei anticipează ce e nou și viabil 
într-o cultură și că orizontul informațional al 
oricărei epoci nu-i poate exclude sub pretext 
de gust. Se supun modei numai criticii fără 
personalitate, perisabili prin definiție și care 
dispar odată cu un anumit gust, efemer. Am 
putea da exemple numeroase, dar ne oprim la 
unul singur, citat de Romul Munteanu însuși 
din istoria criticii literare de Rene Wellek, pri
vitor la filozofia și critica literară americană 
postbelică. Caracterizînd demersul critic adop
tat de Kenneth Burke, Wellek, observă Romul 
Munteanu, „vizează o situație cu o rază de ex
tensie mult mai mare" : „Critica literară ca 
judecată dispare complet : nu se mai poate face 
nici o distincție între o operă fără valoare și 
opera lui Shakespeare. Deosebirea dintre lite
ratură și viață, operă și acțiune este abolită. 
Schemele, Ierarhizările, lucrările birocratice ale 
lui Burke nu au nimic de-a face cu literatura". 
De altfel,1 în masiva sa lucrare în patru volume, 
Wellek nu realizează decît un decupaj : „Spa
țiul preferențial explorat rămîne cel occidental, 
dar și aici referințele la critica spaniolă sînt 

• extrem de sumare. Jn felul acesta, o serie de

Scriitorul tinăr trebuie să învețe meserie, deo
potrivă cu cei care au depășit de mult bariera 
tinereții. Dorind o democratizare reală a vieții 
noastre culturale e necesar să ne implicăm res
ponsabil și cu hotărire in tot ceea ce facem. 
Dramaturgia noastră are reușite certe. Dar °u 
cred că deceniul care urmează, va fi cu hotări
re al dramaturgiei, așa cum un stimat coleg nu 
greșea cind a fost convins că deceniul al 
VIH-lea va fi a romanului.

DAN TĂRCHILĂ

De lu
fiiosofia

vremurilor lu
fiiosofia prezentului

— Stimate Daa TârehiU, In răstimp de * sâp- 
tâar'iă. r*  văd pentru a treia oară la Biblioteca 
Academiei. Iagădaiți-mi să cred că tocmai faceți 
a documentare. Pe ciad piesa 7

— Intr-adevâr. lucrez pentru anul teatral ur
mător ia două piese, ambele legate de 1918. Una 
ae referă la evenimentul tragic al Împușcării 
muncitorilor, la 13 decembrie 1918. Piesa mi-a 
fost cerută de Direcția artelor instituțiilor de 
spectacole, pentru Teatrul „Nottara". Cealaltă o 
scriu pentru teatrul din Baia Mare, care mi-a 
propus să evoc figura ltd Vasile Lucadu. A fost 
un luptător din partea locului care ■ pătimit a 
fost și inchis. dar și-a văzut visul împlinit. Uni
rea Transilvaniei cu țara. *

— Ce înseamnă pentru dv. comanda socială 7
— De fapt toate piesele mele istorice au fost

legate de un eveniment anumit $i chiar cerute, 
de către un teatru. Io, Mircea Voievod am 
scris-o la dorința teatrului din Constanța. Tea
trele nu se amestecă in scrisul meu. Eu, de 
altfel, sint destul de izolat N-am avut dificultăți 
cu piesele. Ca și cu Marele soldat Tot teatrul 
din Constanța mi l-a cerut. Acum, piesa cu 13 
decembrie o scriu -la aniversarea celor 60 de ani 
de la eveniment ,r

— Espial că scrieți pentru momentele aniver
sare nn vă creează o stare de presiune, față de 
care opțiunile dv. să nu-și mai afle conturul 7

— îmi selectez aceste comenzi. In cariera 
mea am deseori propuneri de la teatre, dar din
tre ele accept pe cea care corespunde cel mai 
mult intențiilor mele.

— Cu alte cuvinte, veuiți șl dv. In Intimpinare.
— Aleg, de obicei, acele subiecte din istorie 

care ndică probleme mai profunde de fikxaofie 
a istoriei, ferindu-mă de acelea care ar necesita 
o simplă evocare. In Io, Mircea Voievod m-a 
atras capacitatea diplomatică a voievodului, 
foarte interesantă pentru noi românii. In Moar
te*  lai Vlad Țepeș m-a preocupat ideea luptei 
cu orice preț pentru apărarea țării. De altfel, 
ideea e formulată și in piesă : Vlad spune : „Noi 
trebuie să luptăm oricum și oricind, și fără 
speranța de a ci ști ga totdeauna bătăliile. Intre 
victorie și infringere, noi am pus altceva, mai 
presus de amindouă : lupta însăși. Aid e taina. 
Singura noastră șansă de a supraviețui este să 
murim apărindu-ne“. In Marele soldat m-a 
atras jertfa neprecupețită a țăranului român.

— Felul acesta de a răspunde solicitării tea
trelor nu comportă un risc, un risc de ordin 
estetic 7

— Riscul ar fi dacă aș primi fără discernămint 
orice propunere care mi se face. Nu scriu piesa 
pentru că mi-a fost cerută, ci pentru că doresc 
s-o scriu. Tema îmi este organic asimilată. Indi
ferent dacă aș fi primit sau nu propunerea tea

critici și istorici literari mediocri din unele țări 
occidentale, intră în acest decupaj preferențial, 
in vreme ce marile personalități din gindirea 
criticii din sud-estul Europei sint absente".

In interesantul său volum. Romul Munteanu 
se ocupă pertinent de „măștile lui Lautreamont" 
(citind nu mai puțin de 22 de autori de studii 
despre acest scriitor), proza lui Kafka, proza 
lui Dino Buzzati (al cărui Segreto del Bosco 
Vecchio putea fi comparat cu Nopțile de Sinziene 
de Mihail Sadoveanu), romanele lui Ervin 
Wickert, studiile lui Paul Hazard și ale lui Wer
ner Kraus de literatură comparată, Bertold 
Brecht și premisele teoretice ale teatrului epic. 
Avem a face desigur cu niște opțiuni estetice 
și deci cu niște valorificări sau revalorificări de 
care (mai ales în cazul lui Paul Hazard despre 
care scria în Permanențe franceze Bazil Mun
teanu) luăm act în chip plăcut. Romul Munteanu 
face astăzi la noi ceea ce in trecut au făcut 
Paul Zarifopol sau. Mihai Ralea.

Importante pentru definirea stilului critic al 
lui Romul Munteanu sint cele trei articole des
pre Eminescu (12 p.). Lucian Blaga (29 p.) și 
George Bacovia (7 p.). Ceea ce trebuie recu
noscut aici autorului este perfecta sa originali
tate, articolele neavind nid un contact cu stu
diile critice anterioare românești despre acești 
poeți, beneficiind însă (și nu numai în cazul 
lui Bacovia) de psihanaliza intuitivă a elemen
telor întreprinsă de Gaston Bachelard în eseu
rile sale Psychanalyse du feo (1937), L’Eau et 
Ies reves (1940), L’Air et Ies songes (1942), La 
Terre et les rfrveries du repos (1945) și in Poeti- 
que de l’espace (1958).

Ce ne spune Romul Munteanu in Eminescu 
și eternitatea discursului liric 7 Că realitatea 
eminesciană esențială este visul in stare de 
veghe, că Eminescu e un poet al „privirii ne
iertătoare" cu dispoziția de a voala realitatea 
sau a-i smulge masca, un poet al situațiilor 
limită, văzind existența mai mult sub latura 
tragicului și la care spațiul și timpul au o co
loratură afectivă, vidul fiind angoasant, iar 
natura — spațiu protector, securizant. Demersul 
său liric inițial a fost „indecidabil". dar a sfîrșit 
prin a crea un discurs etern, sincronic cu epoca 
și cu toate timpurile. Obiecții : intr-un articol 
atît de scurt sînt prea puține referințe la opera 
capitală și prea multe citate din postume, ju
venile (Patria vieții e numai prezentai) sau de 

trului din Constanța eu am convingerea că tot 
aș fi scris Io, Mircea Voievod. Am în preocu
pările mele cîteva teme, chiar cîteva figuri de 
voievozi despre care doresc să scriu. Așa s-a 
întimplat cu Vlad Țepeș, numai că l-am termi
nat in momentul în care s-au sărbătorit 500 de 
ani de la moartea lui. O scriu de mult. Am 
scris și proză pe această temă.

— La masa dv. de lacra iși așteaptă rindul și 
lucrări a căror producere scenică să nu fie le
gată de o dată anume 7

— De aproape zece ani de zile scriu despre 
Neagoe Basarab și despre Manole. Piesa se va 
intitula Zidarul și va continua acțiunea de 
acolo de unde a fost lăsată de baladă.

— Ca om care a condus o instituție teatrală, 
bănuiesc că nu vă e greu să cunoașteți impor
tanța legăturii directe dintre dramaturg și scenă.

— De fapt, prima mea piesă a obținut un 
premiu, la un concurs, in 1959, cu ocazia aniver
sării a 15 ani de la Eliberare. Apoi Teatru] Mic 
mi-a propus o piesă „mare" plednd de la „Gara 
mică". (Așa se chema lucrarea premiată). Mo
mentul era legat de sărbătorirea a M de ani de 
la înființarea partidului nostru comunist. Am 
scris Marele fluviu iși adună apele. Dar su
biectul acestei piese ii aveam dinainte. Propu
nerea a venit pe o temă dragă mie.

— Să trecem ac*m  la * altă problemă. Con
siderați. de pildă, că nimbul evocator este cel 
mai potrivit in prezentarea unui eveniment 
istorie 7

— Eu am acest „păcat", de a îmbrăca eveni
mentul in aureolă, dar am avut deseori prilejul 
de a constata că asemenea piese nu au rămas 
legate numai de eveniment Ele s-au jucat și 
după aceea.

— Ce gindiți despre public, despre spectatori7
— Spectatorii noștri mani festă fată de eveni

mentul istoric, cu condiția ca evenimentul sâ 
nu rftmmâ o simplă evocare istorică. Spectatorul 
nu se mai mulțumește numai cu o panoramă 
de costume frumoase sau de declarații. Nu-1 
mai interesează nici o lecție dată pe scenă. Am 
constatat că spectatorul nostru caută in piesa 
istorică ceva mai mult, o explicare a propriilor 
sentimente patriotice, acel resort intim *1  isto
riei care a făcut posibil un eveniment sau altul. 
Legat tot de această idee, am constatat că pu
blicul nostru contemporan nu mai răspunde 
sentimental la un dialog dramatic intr-un stil 
vechi, cronicăresc. Dimpotrivă, e mult mai sen
sibil la o vorbire aproape contemporană, precum 
și la un mod de gindire contemporan, pe care 
oricum sintem tentați, și trebuie, să-l atribuim 
personajelor istorice, pentru a le înțelege.

— Na credeți dv. eă dramaturgul român e 
obligat să încerce modalități noi de a scrie tea
tru istoric 7

— Cred că e necesar să folosim și stiluri nein- 
cercate la noi. Așa cum a și început Marin So- 
rescu. Răceala mi-a plăcut tocmai pentru că 
e un teatru nou la noi. Viziunea lui istorică pe 
gen de parodie mi s-a părut interesantă. Nu sint 
insă de acord cu acei critici care sint gata să 
promoveze un singur gen de teatru istoric, ex- 
cluzindu-le pe celelalte, sau incurajind numai 
experiențele. Eu scriu teatru istoric așa cum 11 
scriu. Nu am abordat alt stil, deși cred că nici 
eu nu am rămas la teatrul istoric clasic.

— Către ce vă îndreptați 7 ------  . _
— Un pas valoric s-ar putea face prin teatrul 

Istoric document, de care dramaturgia noastră 
duce lipsă. Dar pentru aceasta trebuie să abor
dez subiecte care să fie foarte bine cunoscute In 
istorie și pentru care să nu mai inventăm.

— Ce pleoe roooMerați dv. eă vă reprezintă ea 
dramaturg 7

— Ar fi două : Ia. Mircea Voievod și, poate. 
Moartea lui Vlad Țepeș.

— Ce dramaturgi români din aceeași generație 
sini pe placul dumneavoastră 7

— Horia Lovinescu a scris cîteva capodopere: 
„Și eu am fost in Arcadia", „Petru Rareș". Eve
rac, pentru piesele : „Un fluture pe lampă" și 
„Camera de alături". Paul Anghel, pentru „Săp- 
tămina patimilor". D. R. Popescu, pentru „Acești 
Îngeri triști". Mircea Radu lacoban, pentru 
„Simbătă la Veritas". Eu am o anumită formație, 
îmi plac lucrurile foarte clare.

— Clare 7
— Clar, nu didactic.
— Dintre tineri 7
— Leonida Teodorescu e un bun dialoghist 

Paul Cornel Chitic... mi-a plăcut piesa lui „Cro
nica personală a lui Laonic".

Convorbiri realizate de 
loan Lazăr

importanță redusă (In van căta-veți..., O stln- 
gă-se a vieții... ecou din Moise de Vigny) ; Emi
nescu e un romantic, da, dar cu tendințe spre 
clasicism în poemele fundamentale, ca de exem
plu în Glossa.

Ce aflăm din Fețele poeziei lui Lucian Blaga 7 
Că poezia lui Blaga se zbate între cunoaștere 
și mister, între cuvîntul semnificant și tăcerea 
„indecidabilă" (arbitrar,relativ sau „cum spu
nem mai frumos de anumită vreme, indecida- 
bil"). Observăm însă un transfer al unui cod 
de semne în alt cod, transparență și în același 
timp opacitate. Din psihanaliza elementelor re
zultă că la Blaga apa e semnul purității (la
crima fiind puritatea maximă). Aerul (în ipos
taza de vint) amenință, prevestește, distruge, 
nu declanșează reverii optimiste. Focul șre raza 
semantică cea mai redusă, dă naștere la o căl
dură interioară sau la o stare de febră, pămîn- 
tul pune pe om în dubla sa ipostază de exis
tență, ca spirit șl materie, esență și formă, du
rată și trecere. Elanul dionisiac al poetului e 
o tentativă de străpungere a unei situații li
mită. Arheolog al sentimentelor, Blaga .forează 
adîncimi unde stările existențiale se interfe
rează și sînt percepute la același nivel de asu
mare a condiției umane. In sfîrșit, Blaga prac
tică un gen specific de conceptism bazat pe aso
cierea unor termeni cu sensuri îndepărtate, ră- 
mînînd inteligibil ca poeții baroci și expresio
niști („ca niște limbi de foc eu brațele-mi în
tind"). Obiecție : nu se disting etapele creației 
lui Blaga, nici măcar poetul antum de cel pos
tum, analiza debutind cu ultimele poeme și 
revenind apoi la primele.

O interpretare bachelardianâ a poeziei lui 
Bacovia, în fine, este exact ceea ce spune titlul. 
Pornind de la afirmația lui Bachelard din 
L’eau et Ies reves („noi credem că în domeniul 
imaginației este posibil să fie. fixată o lege a 
celor patru elemente care clasifică diversele 
imaginații materiale, urmînd ca ele să fie ata
șate focului, aerului, apei și pămîntului"). Ro
mul Munteanu susține că în poezia lui Bacovia 
apa deține rolul dominant în ipostazele de 
ploaie, lacrimi, burniță, ceață, gheață și ninsoare, 
fiind venită din cer, „un plîns cosmic revărsat 
asupra individului solitar". In concluzie, „adept 
al enunțului poetic ascetic, lipsit de ornamente 
excesive, Bacovia realizează o poezie a elemen
telor, bazată pe o retorică simplă", fiirid unul 
dintre cei mai originali și durabili poeți simbo
liști din Europa".

Deși puține și de mică întindere, aceste trei 
studii dau lui Romul Munteanu un profil dis
tinct in critica românească de astăzi.

Tinăr,
cu iernile pe umăr
Tinăr treceam, era o vinâtoare 
De umbre fragede și de ninsoare 
In ochii lumii incepeam sâ număr 
Tinâr trecind, cu iernile pe umâr

O, am văzut atunci întiia oarâ 
Cum s-așezau pădurile in țară 
Zidite-n cornul apelor cuminți 
Ca o strigare de către părinți

O, am privit pină s-a adunat 
Istoria pe-un deal îndelungat 
Un sat, un nume, un mormint, un riu 
Și din zăpadă răsărise griu

Eram in toate, limpede și tinăr 
Cind mâ-ntorceam cu iernile pe umăr.

Apărare
In apărarea noastră ce putem aduce I 
Poate pămintul nins la sărbători 
Stea aburită de răsuflarea fiarelor 
Blinde, dormind lingă flori 
Poate izvoarele neintinate de nume 
Drumurile de țară care nu leagă 
Altceva decit case și griu 
Caii scăpați din marea vinâtoare 
A ucigașilor fără de friu 
Puțin putem aduce, prea puțin 
Cumpăna spre pedeapsă se-ndină 
Lumea, un ban fals pare-a fi 
Și o parte și cealaltă, tot vină.

Cintecul meu, strigăt devii 
Fără ecou, cind începem 
Sâ ne mutăm in copii

Răspuns. r. - .. 1 .-.k> r,t; :naxncvra rnnnt
Aș vrea sâ-mpart cu tine 
Pămintul meu de vise 
Tu care doar întrebi 
Umil și fals, cu ură 
La porțile închise 
Poporul meu de păsări 
Etern nomad in sud 
Zidirile din iarbă 
Cu căpriori de greieri 
Prin care viu m-aud 
Aș vrea să-mpart cu tine 
Și noaptea și lumina 
Și dragostea orbește 
In singe năvălind 
La vamă stai de-a pururi 
Poruncă sau cerșind 
Și ochii tăi intreabâ 
Ca două stele-adinci 
Dar fără de contururi 
De-aș împărți măcar 
Și tot mi-ar fi de-ajuns 
Dar tu, otravă pură 
Acoperi lină totul 
Acesta e răspunsul 
E singurul răspuns

Incendiată, urma ta
Incendiată, urma ta-n decembre 
Ca un soare pe zăpadă ucis 
Departe de păduri, prea departe, 
Fiară fugită din vis

Sunet palid, căutind fără speranță 
Porțile tainei străluminind 
Pierdută, urma ta-n decembre 
Din alt an care-a fost, din alt glnd 

întiia noapte de iarnă 
Noaptea, respirăm in flori, 

albe flori 
Lumea pleacă la o nuntă 

și tinâră și căruntă 
Ca un gind care invie 

nebun, in copilărie

Ninge, mamă, noaptea asta 
Prima dată de cind sint 
Imi pun timpla la pâmint 
Clopot de zăpezi să-mi fie 
Să fiu singur cind le spun 
Ochilor amețitori 
Trist privind in casa noastră 
Lacrimi de lupi călători 
Pe cimpii ce sint ori nu 
Noaptea respirăm in flori 

albe flori

Să zicem că nu-i toamnă
Hai să greșim, să zicem că nu-i toamnă 
Că drumurile nu mai trec prin noi 
Ca niște căi ferate ruginite 
Ca niște lungi coloane de noroi

Să zicem că e opt intotdeauna 
In lume ceasurile că nu sint 
Mărșăluind bezmetic in afară 
Și numărind pămintul pe pâmint

Sâ zicem că s-a spus deodată totul 
Și ne-a rămas tăcerea s-o-rnpărțim 
Că nu mai e acum nimic pe lume 
Sâ spună cind, și-anume cit, greșim

Prin săli de iarbă
Prin săli de iarbă umblă caii muți 
Copilăria mea, prin săli de iarbă 
Subțire și sâlbatică-nflorind
Din jinduirea drumului prea albă

Nu vine nici un sunet pin-la noi 
Te-apleci lumina apei s-o săruți 
Dar ea nu e, ca fulgerul a fost.
Prin săli de iarbă umblă caii muți

< ...______________________



MARIANA FILIMON ALEXANDRU BRAD

Poeții spun
Poeții spun cu sufletul lor

ȚARA 
și-mpodobesc silabele in rime 
de sărbâtori cind brazii intrâ-n case 
impodobiti in stele carpatine, 
poeții spun cu singele lor

ȚARA 
ți-mpodobesc silabe in iubire 
de sărbâtori cind clipa e o lume 
de dreapta rodnicie și cinstire, 
pe dealuri mov amurgul e o tăind 
cu lebede-n contur neintrerupt 
de sărbâtori poeții-nalțâ imnul 
culorilor din care s-au nâscut.

MARIN LUPȘANU

Eminescu
Au înflorit teii in satul strâbun 
dacă mi-aț trage singele la rindea 
aș podidi mormintul de parfum.
Un timplar din cei care au făcut 

ucenicia la zei
și-n tinerețea-i depârtatâ a-ntemeiat catarge, 
de v-ar face o casă din oasele mele 
ar invlăstâri șindrila pinâ-n stele.
Un timplar, un dulgher așadar 
din inima-mi tinără vă poate meșteșugi 
o ladă de zestre și dar.
In schimb orice timplar, un lemnar oarecare 
poate croi, de-i nevoie, un picior de lemn 
din privirea-mi viguroasă cit o rază de soare. 
Au inflorit teii in valea străbună, 
inmirezmatâ inima-mi se-nalțâ din pflmlnt 
ca-n nopțile de vară luna plină.

O

MIHAI ADRIAN ERES

Acum invinge doar

cel care-i mai bun
De mult nu mai ninge cu pietre, prieteni, 
de mult soarele nostru-i mai bun, 
nu mai stă ascuns prin istorie 
pentru că acum invinge 
doar cel care-i mai bun.
Țăranul nu se mai teme de toamnă, de iarnă 
pentru că nu mai ninge cumplit.
Chiar de mai ninge in cite-o noapte, 
fii sigur, oiștea carului eu fulgi 
nu s-a rupt,
ninge pentru că trebuie să ningă 
peste statuile din piețe, 
peste pămintul care și-acum mai 

miroase a singe, 
ninge-n isțorie .
și noi nu ne temem, adevărul 
nu va fi nicicind ascuns 
chiar dată uneori ne doare 
pentru că noi n-avem nevoie 
de lauda deșartă 
pentru că griul se inalțfi 
atita vreme cit nu mai ninge cu 

pietre-n istorie...

Plenara consiliului
Vineri, 10 martie 1978, la București, a avut 

loc plenara Consiliului Uniunii Scriitorilor, 
cu următoarea ordine de zi : Informare asu
pra activității Uniunii Scriitorilor pe peri
oada începutului de an 1978 ; Aprobarea pla
nului de acțiuni, cu caracter intern și extern, 
ale Uniunii Scriitorilor pe anul 1978 ; Dare 
de seamă asupra activității Comisiei de 
cenzori a Uniunii Scriitorilor pe perioada 
iunie 1977—martie 1978 ; Ratificarea primirii 
de noi membri in Uniunea Scriitorilor și a 
titularizării unor membri stagiari, pe baza 
raportului făcut de Comisia de validare a 
Uniunii ; Diverse.

Pe marginea problemelor înscrise la ordinea 
de zi au luat cuvintul scriitorii : Teodor 
Balș, Alexandru Bălăci, Alexandru Andri- 
țoiu, Aurel Rău, Romulus Guga, Dan Deșliu, 
Eugen Barbu, Nikolaus Berwanger, Mircea 
Tomuș, Galfalvi Zsolt, Traian Iancu, Con
stantin Chiriță, Ion Horea, Ov, S, Crohmăl-

Inscripție

pe un lung drum de țară

De-atit amar peste răbdarea lor 
Din rădăcini și oasele mă dor, 
Mă luminează noaptea și mă strigă 
Cu foame de pâmint și mămăligă, 
Cu singele ce-a ars țârînii buza — 
Toți răstigniții întru Domnul Cuza 
Și intru veșnicia lor și-a țării, 
Nicicind munciți de gindu-instrâinârii, 
De glorie ziditâ-n altă parte, 
Ci doar de viață liberă și moarte 
Primită-n față înțelept, ce nu e 
De cit pâmîntului din ei statuie : 
Țăranii țârii neclintiți de-aici, 
Tot neamul meu de cioareci și opinci 
Care ne-a fost, și e, și-o să mai fie 
Și semn de rod și drum m veșnicie.

LIDIA STÂNILOAE

lancu

Tot potrivindu*și  soarele pe umăr 
stincos, te-așteaptă munții și tresar 
cum treci prin cețurile fără număr 
și fluierul il scoți de la șerpar.

Iată că intimplările de viață ale 
membrilor familiei Onedin, care ne-au 
prins de la început în mrejele farme
cului lor. au devenit pretexte banale 
ce trec acțiunea de la un episod la 
altul. Intr-un context devenit din ce 
în ce mai dens, mai impunător, mai 

’ plin de* sensuri. Căci captivantul fil
mului Linia maritimă Onedin nu e 
constituit de „dramoletele" sentimenta
le ale personajelor, nici de neprevă
zutele călătorii ale lui James, ci de tu
multul social pe care filmul se constru
iește. O adevărată frescă de epocă se 
incheagă de la un episod la altul, că- 
pătind unitate, atmosferă convingătoa
re. un „nu știu ce" atracțios și vala
bil un curs masiv și impresionant de 
grăitor in care numeroși și imprevizi
bili afluenți iși varsă mereu apele, re
lații sociale, moravuri, modă, idei re
voluționare. mișcări ale maselor in fa
zele incipiente — subterane sau afișa
te — caractere, contradicții, controver
se între generații sau clase sociale, in
trigi economice, șantaje, sentințe judi
ciare, ambiții, resemnări, falimente, lo
vituri financiare, emanciparea femei
lor etc. Rind pe rind. ele îngroașă 
cursul filmului, ii lărgesc albia, îl 
transformă dintr-un serial duminical 
intr-un film viguros și riguros care ne 
zugrăvește după toate regulile artei o 
lume fascinantă, apusă de mult dar vie 
incă prin puterea de sugestie, prin 
freamătul specific. O lume a viziona
rilor, a celor fără astimpăr, care, ano
nimi. prin zbuciumul vieții lor au con
stituit fermentul epocii.

îmbogățit la fiecare episod eu cite 
un nou personaj, filmul aparține de 
fapt eroului James Onedin, un carac-

Cu moții-n rind pornit-au să se bală. 
Nu te-au uitat de fel, Mărite Crai, 
al lor și-acum ca-n vremea de-altâdatâ 
cind domnii din hinteie pogorai.

Cinezi cu noi, venit de peste vreme, 
te depărtezi plutind către povești, 
ne-nveți, ne 'ncovoiați, făr*  o ne teme. 
Ci vino, ctitoria să-ți privești.

EMILIAN MARCU

Negru Vodă
Ivoriu-aprins de candele de seu 
Biserica un ochi crescind in ceață 
Cind oasele lui Negru Vodă pllng 
Și se aratâ-n cer, se-arată-n dimineațâ.

•
Pe riul Argeș tras incet din munți 
De herghelii cu ochi de rouă grei 
Cind oasele lui Negru Vodă cintă 
Și sint de ceară iacrimile-n miei.

Ivoriu-aprins de candele de seu 
Se sparge-n munți icoana tutelară 
Cind oasele lui Negru Vodă rid 
Și zeu-și bate cuie-n răni să moară.

Pe riul Argeș răstignit pe văi 
Biserica se-aude respirind suavă 
Cind oasele lui Negru Vodă sint 
Fluiere reci și cintece de slavă.

hiiunii scriitorilor
niceanu, Laurențiu UHci, Virgil Teodorescu, 
Ion Ianoși, Paul Anghel, Mircea Radu Iaco- 
ban, Constantin Toiu, Aurel Covad, Catinca 
Ralea, Șerban Cioculescu, Ileana Mălăncioiu, 
Domokos Geza, Ana Blandiana, Laurențiu 
Fulga.

Consiliu! Uniunii a aprobat documentele 
prezentate in plenară, a ratificat primirea de 
noi membri in Uniune ca și titularizarea 
unor membri stagiari. Plenara a aprobat- in
stituirea unei comisii de contestații in urmă
toarea componență : Hedy Hauser, Horia 
Lovinescu, Ileana Mălăncioiu, Sânziana Pop, 
Titus Popovid, Szasz Janos, Mircea Tomuș, 
Dorin Tudoran, Mircea Zadu. Consiliul Uni
unii a hotărit ca toate propunerile făcute in 
plenară, privind îmbunătățirea activității li
terare și a condițiilor de popularizare a li
teraturii prin mijlocirea revistelor editate de 
Uniune, să stea in atenția conducerii colec
tive, care va Informa asupra rezolvării lor 
in proxima plenară a Consiliului Uniunii, 
programată pentru luna aprilie 1978.

ugetînd, am ieșit din biserică. Acuma 
abia, aid afară la lărgime, moldovenii 
au avut ce vedea. O vreme, cit a în- 
că’ecat despotul. în bubuitul tunurilor, 
muschetelor și aclamațiilor mulțimii, 

n-am văzut nimic, dar dnd mi s-a luat ceața 
de pe ochi, m-a înfiorat măreția privelișței. 
Părea că. pe lingă poporul venit de departe, 
cele aproape douăzeci de mii de case ale Su
cevei iși vărsaseră toti locuitorii pe intens 
albul așternut de nea ce acoperea valea și 
coastele dimprejur. îi întilneai oriunde îți 
aruncai privirile. Copii, femei, bărbați in pu
tere, sau moșnegi, furnicau în straie sărbăto
rești, care de care mai frumoase, mai măiestru 
cusute, încurrind rîndurile dese ale breslelor, 
fiecare cu steagurile și starostii lor în frunte și 
toată omenirea aceea curgea spre cortegiul 
nostru ce se pusese în mișcare. îl deschideau 
12 diacoru zdraveni, dudnd pe umeri racla 
sfintului 'loan Novi in aurul căreia se topea 
aprins soarele rănind vederea, urmați în de- 
aproape de alți diaconi, nu mai puțin vinjoși, 
ce purtau in lectici înalta preoțime constrinsă 
de virstă. boli sau importanța dnului să umble 
astfel. Păstorii celor cîteva sute de biserici, 
mănăstiri, schituri și metocuni. mari și mici ale 
Moldovei, singhelii, protosinghelil. egumenii, 
arhimandriții, arhiereii — cîți se încumetau să 
meargă pe jos în odăjdiile lor de ceremonie — 
erau strimtorați și oarecum străjuiți pe' mar
gini de straturile dese ale călugărilor, psalților 
și protopsalților ce cîntau, cred, fiindcă în tu
netul aclamațiilor nu-i auzeam, dar vedeam 
bine norii de aburi ce ieșeau intr-una pe guri. 
Despărțiți de steaguri, veneam noi, copiii de 
casă, slujitorimea, apoi despotul, boierii de 
Sfat, dregătorii, curtea, toți călări pe cai buni, 
strașnic împodobiți, mulți, mai ales cei arăbești, 
cu pături de lină lungi pînă in pămînt. urmați 
de rindurile dese ale mercenarilor implătoșați, 
inzăuați. cu armele mai lucitoare ca stelele.

Spre noi, deci, părăsindu-și săniile ce-i adu
seseră, tarabele la care băuseră, sau focurile 
la care se Încălziseră, curgeau și se înghesuiau 
zecile de mii de poporeni. doritori să vadă, să 
audă, să iși aclame noul domn. Oamenii jin
duiesc petrecerile, spectacolele, fastul — cuve
nite momente de odihnă — iubesc schimbările 
neprevăzute, acestea ațîță voință, iar noutatea 
ne face să sperăm la îmbunătățiri ale existen
ței. Mulțimile strigau asurzitor fără contenire, 
copiii se cățărau pe umerii bărbaților, multe

Șerban Rusu Arbore : 
„Mihai Viteazul**

nwieri iși. ridicau pruncii spre noi, jar noi. no! 
toți cei înconjurați de pădurea aceea de ca
pete, miini înălțate, căciuli aruncate in aer, 
aveam, incepind cu despotul, lacrimi în ochi, 
lacrimi ce înghețau repede pe obraji, in bărbi, 
sau in colțurile buzelor noastre, ce voiau dar, 
cum zic, încleștate de asemenea ' inexprimabile 
simțăminte nu reușeau să zlmbească. Toți, sau 
cel puțin eu, așteptam urmarea, sfîrșitul, poate 
al serbării sau poate al tuturor schimbărilor, 
noutăților — să spun a mai binelui ? — anun
țate de prezența despotului, prevestite așa cum 
florile prevestesc fructul, dar acestea cum s-a 
vădit cu timpul, nefecundate de voință și ac
țiune, arse de vinturile neputinței n-au mai 
rodit niciodată. Atunci însă, în ce privește 
serbarea, a întîrziat citva, fiindcă, mărind în
semnătatea zilei, despotul chemase la căutare 
curtenii din cele 12 județe ale Tării de Sus. 
înșirați pe steaguri, cam 10 000 de nobili de 
toate stările, călări și în arme, ei cu oamenii 
lor ne așteptau pe in tins ura Mirăuților. loc 
drept ca masa, mărginit pe o parte de casele 
orașului, pe alta de dealurile povimite. pînă 
dincolo de cetate in apa Sucevei. Despotul în
soțit de marele vornic Moțoc și hatmanul Tom- 
șa, s-au desprins din convoi. Pe rind, vizibil 
neliniștiți, curtenii au ieșit în vileag, întimpi- 
nindu-i după datină : și-au rotit caii. și-au 
aplecat armele și și-au zornăit pintenii in fața 
măriei sale, semn că au răspuns cuviincios cer
cetării, fiecare după cum era înscris. Despotul, 
cu mina la inimă, s-a închinat lor mulțumin- 
du-le, apoi — semn că-i acceptase — a adaos 
pe vornicii de steaguri în suita 6a.

La capătul obliturii, pe drumul ce venind 
din Baia peste satul Ăreni cobora la podul cu 
același nume, drum în întregime așternut cu 
pînzâ roș-albastră, culorile flamurii personale 
a despotului, aceluia i-au tăiat calea gloate de

spre semeț întreitele
nicolae 
crișan.

țărani ; senini, curăței, ciobani mare parte, ju
decind după cușme, cațe și sarici, alții pădu- 
reni mai crunți la statură, imbrăcați in caba- 
nițe de jderi, bunde de dihor sau în caftane 
tătărești de plapomă. Erau moșii — nume fără 
legătură cu virsta — adică Sfatul ales de 
comunitățile a trei ținuturi libere — Cimpu- 
lungul, Vraneea și TigheciuL Veniseră la toc
meală cu măria sa. Conform unor privilegii 
mai vechi decit descălecarea țării, se înfățișau 
la fiecare nouă domnie, oferind o sumă de 
bani plată a neatirnării Întregului ținut — ei il 
numeau „țară" — care sumă odată admisă îi 
lăsa să trăiască de capul lor și scutiți de orice 
altă dare. Starostii ziselor ținuturi au ingenun- 
chiat și au sărutai dreapta proaspătului domn 
loan, dintre ei primul grăind starostele cimpu- 
lungenilor.

— Măria ta să ne trăiești intru multi ani. 
Dumnezeu să te ocrotească, să-ți dea sănătate, 
putere și mintea cea bună cu măria ta să ne 
ocrotești pe noi, credincioșii tăi. Tara Cimpu- 
lungului, măria ta, e bogată, dar oamenii noș- 
trii is săraci. Locuim munți frumoși, in 15 sate 
risipite și strimtorate în toate, in afară de 
credință. Deci pe lingă dînsa, primește măria 
ta de la obștea noastră 15 6Ute de galbeni ca 
cislă. Ți-i răspundem, după lăsata din bătrini, 
in fitece an la Bobotează, da ți-i socotim după 
greutatea zloților ăștia tineri, 30 de parale 
într-unul.

Pe vorba asta, apropiindu-se moșii cimpu- 
lungeni, au prezentat despotului in pungi ară
toase din păr de capră tributul lor și osebit 
burdufe de brinză afumată, o sanie întreagă, și 
încă una cu miei albi ce behăiau-ca pruncii, 
împodobiți cu panglici albastre și roșii. în 
acest mod apoi, vrincenii au oferit pentru cele 
12 șate ale lor. 12 sute de galbeni, iar pădurenii 
din Tigheci — locuind ei codrii nepătrunși, ni
meni nu le știa nici așezarea, nici numărul 
satelor — au Îmbiat 800, dar invoclnd sărăcia 
ținutului și desele prădăciuni ale tătarilor, l-au 
rugat pe măria sa ca mai bine In prețul pro
pus să primească o roată de călăreți de-ai lor 
în slujbă, lucru acceptat pe loc de despot.
- Ca să n-avem vorbe. Măria ta, a urmat 

starostele cimpulungenijor, in timp ce cămă- 
rașii luau darurile, mai dăm caș, pastramă, piei 
și ce-or mai cere vinătorii și sameșii măriei 
tale, dar scădem din dare prețul Jor, după 
datină.

în voioșia noastră, odată cu rîsetele despo
tului au izbucnit, la semnul anume făcut de 
marele stolnic Andreico, tunurile lui pan 
Mitea și uratele mulțimilor. Erau acestea, so
cotind și pe cele de la ieșirea din biserică, al 
doilea rind ; de cel de-al treilea și ultimul, am 
avut parte jos la apa Sucevei, unde — gerul 
aspru, neingădulnd muzicanților să cînte — am 
ajuns pu tirzie vreme. Cortegiul nostru, fără- - 
mind sub copitele cailor zisul covor roș-albas- 
tru, Întărit de frig ca sticla, a coborit repede 
pe mal între corturile mărețe ridicate acolo 
încă din ajun. Dar cum mulțimile degerau și 
eie, mai ales grămezile de pelegrini ologi sau 
altfel de -năpăstuit! ce îs așteptau rindul-și sal*,  
varea de la moaștele «firetului loan făcătorul 
de minuni, nici despotul, nici preoții nu le-au 
folosit Ne-am dezmorțit cumva descălecind. 
După ce am ascultat slujba sfințirii apelor. în
tregul alai a încălecat, rînduindu-se în formații 
dinainte stabilite. Despotul la o lungime de cal 
depărtare de boierii și dregătorii săi, oastea 
curtenilor în cap cu mercenarii înconjurîndu-1 
in trei laturi. înalții ierarhi — și episcopul 
Lusinius. și protosul Hagopica descins din lec
tică, toți cei ce, deși în forme deosebite, cre
deau în același botez — s-au apropiat de măria 
sa. Mitropolitul Grigore, muindu-și sfeștocul in 
vechea căldărușe de aramă a voievozilor noștri, 
urmat de ceilalți arhierei, ne-au stropit bogat 
de trei ori cu și mai vechea apă sfintă a Su
cevei. în plcurii căreia s-au aprins deodată zeci 
de mici curcubee. Uimită de apariția lor mi
raculoasă. lumea a izbucnit în aclamații asur
zitoare. au detunat din nou tunurile, ba. Înflă
cărați de tumult, s-au încumetat șî muzicanții 
să cinte.

Mi se părea că lungile clipe de exaltare parcă 
ne scot sufletele, ni le amestecă asemeni bău
turilor diverse într-un singur vas și ni le in- 
torc — simțiri unificate — ca un balsam ame
țitor. Despotul și-a impintenat calul ieșind mai 
in față. Tremura. Nu de frig — eu il îmbră- 
casem sub platoșe cu pieptare tătărești de pla
pomă iar in cap. sub coroană. îi legasem bas
male roșii de lină — ci. presupun, scuturat de 
zisele simțiri comune. De cîteva ori si-a des
chis gura dar n-a putut vorbi, si-a înălțat doa- 
brațul drept și atunci larma și vuietul s-au 
întețit. Ca să-l scoată din starea asta, sa- 
poate îndemnat de freamătul mercenarilor, ma
rele stolnic Andreico și-a tras sabia din teacă 
dind, conform înțelegerii, semn de începere a 
festivităților militare. Ridea Andreico fericit ca 

orice curtean ajuns de tînăr la mari demnități 
și a murit așa fericit fără să iși dea seama că 
moare, atît de rapid s-a întîmplat 'totul. D' 
spate, halebarda unui mercenar din haita Câ
nelui Corsican l-a fulgerat in gitlej. răstur- 
nindu-1 din șa, simultan Ioachim Jean Velley, 
ciinele, i-a înfundat cu o mișcare scurtă, necru
țătoare, junghierul sub înghițitoare, adine pină 
în miner.

Abia atunci săracul Adreico s-a prăbușit, 
rîzînd încă deși singele ii năboise — sinistre 
mustăți — pe garda junghierului ucigaș. Rous- 
sel-Lupoaica, l-a călcat apoi primul sub copitele 
calului său frizian. urmat de frate-său. Chiorul, 
după care toți mercenarii nemți, împintenindu-și 
caii, și strigind „Hoch soll-er leben" (să tră
iască mulți ani) au trecut înclinîndu-și bandie- 
rele prin fața despotului. Polonezii lui pan Pia- 
sosky au ocolit ce-i drept zdreanță însîngerată 
din zăpadă, nu și haiducii căpitanului Anton 
Szekely care, venind din stingă, nu aveau cum 
îl feri decit stricînd rindurile. Cit despre ai 
noștri, alde nănașul meu logofătul Ion Moghilă 
sau hatmanul Tomșa, aflați mult în dreapta, fie 
că nu observaseră omorul, fie că — dumnezeu 
să mă ierte dacă păcătuiesc — erau înțeleși cu 
ucigașii, intr-atit nu i-au dat nici o atenție, 
prinși mai degrabă să nu zic otrăviți, de grija 
de a-și coupa fiecare locul cuvenit nobleței sau 
funcției lor, înainte de a se închina măriei sale. 
Numai preotul Hagopica, desprins dintre clerici, 
s-a apropiat clătinat ca o vîlfă neagră cu bra
țele înălțate. ..

— Iată, m-ați silit să urc in cetatea Silioamu- 
lui, ca să văd cum păcătosul primit de cei 
drepți a jertfit pe unul din copiii săi lui Moloch.

Constantin Piliuțâ : 
„Revoluționari pașoptiști**

Ci voi stațj io oelucrare ui tind scriptura ce po
runcește ca străinul închinător lui Moloch să 
fie dat mOrții, poporul băștinaș să-l ucidă cu 
pietre, să-1 stirpească pe el, pe prietenii săj și 
pe toți cei ce asemeni lui se desfrinează !

Astfel a strigat protosul cu slaba putere a 
celor peste o sută de ani ai lui, puțini auzindu-1, 
încă și mai puțini înțelegind armeneasca sa 
arhaică, apoi s-a prăbușit in brațele clericilor 
care s-au grăbit să-1 ascunză in lectică. Oricum, 
eu l-am Înțeles și am înlemnit.

— Mare nenorocire, Petrică, m-a trezit despo
tul din încremenire, impungindu-mă ușor cu 
virful săbiei voievodale. Ia-ți ajutoare, adună-1 
și du-1 in cort.

înghețat pe dinăuntru am coborit din șa, 
uluit de faptul că despotul știa să zic așa că eu 
știam și nu se îndoia că sint de partea lui, că 
deci mă supun înțelegindu-1, aprobindu-1.

— Du-1 in cort, domine secretaruis, m-a înăl
țat iar in grad despotul, și așteaptă acolo dis
pozițiile mele.

Nu mi-am luat ajutoare. L-am înfășurat pe 
sărmanul Andreico — adică ce mai rămăsese din 
el — într-o bucată de pînză roș-albastră din a- 
ceea așternută în ea, și l-am purtat în spate pînă 
în cortul cel mare al despotului. în tumultul 
solemn al festivitățiilor, nimeni nu a reușit, ori 
n-a voit, să ne bage în seamă. Nimeni decit 
Hrisafina. Ea era acolo în cort, păz.ită de 
Biitumdemir, maurul mut. înfofolită în blănuri, 
dar verzuie la chip ca gheața sau ca platoșa de 
oțel a despotului, ba mai rece și mai urîtă de
cit acestea mi s-a părut ; fiind îmbelșugat sule
menită și încondeiată la ochi și sprîncene, nu 
se putea imagina ceva mai inspăimintător de
cit o asemenea arătare vorbind în șoapte.

— Ce mi-ai făcut, Petrică ? t Pune-1 aici, te 
rog — mi-a arătat cu un deget alb masa ; am 
așezat sulul acela drențuit acolo. Of, ce mi-ai 
făcut... Viu a fost, viitor bun avea, fierbinte
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Aureliu Manea (regizor angajat la 
Teatrul de Stat din Turda) este unul 
dintre creatorii care știu să dea con
sistență dramatică subtextualului în 
spectacole vizionare și totodată inte- 
lectiv coerente. O demonstrează, o 
dată mai mult, montarea piesei ..Ar
den din Ktnt“ pe scena ‘ Teatrului 
Municipal Ploiești. Definită ca o dra
mă domestică, această ciudată (și pri
mă) mostră a uneia dintre direcțiile 
teatrului elisabetan va genera o fe
cundă problematică ale cărei ultime 
consecințe și-au găsit expresia ferici
tă în dramaturgia lui August Strind
berg. Nu intiniplător, deci, regizorul 
a gindit spectacolul in baza unui con
cept modern, refuzind precaritatea 
perspectivei (t\ distanțării) istorice 
in fața literei. Există in această re
prezentație — solidară cu sensul pie
sei — o profundă dialectică afectivă, 
intersectată, contrariată pe parcurs de 
ecourile celorlalte „lumi", dar numai 
intrucit in planul compact al realității 
a survenit o fisură care, multi plicin- 
du-se. iși va impune fatala alternati
vă. Fapta și răsplata ei vin să încu
nuneze ceea ce slaba conștiință ar fi 
socotit drept absurd. Dragostea, rela
ție sintetică, este privită In ipostaza 
sa demonică, alienantă, orizontul se 
inchide ca o cutie, există multe uși 
însă nici o ieșire (scenograful Vittorio 
Holtier compune un spațiu lipsit 'de 
unghiuri in care nimeni — și nimic — 
nu se poate ascunde, misterul incar
nat'este constrins astfel să se revele
ze). Elastica fluentă a reprezentării 
percutată de bruște întreruperi ale 
acțiunii, vidind parcă istoria de con
ținutul comunicat, creează un rece fior 
al neființei. Personajele rămin încre
menite secunde in șir in atitudini 
hieratice asemănătoare stampelor de 

Arden 
din Kent 

epocă. Aureliu Manea concretizează 
plastic ideea spectacolului prin rela
țiile ambigue dintre Alice, Thomas 
Arden. Mosbie, Clarke, și Michael, 
cea dinții fiind în același timp . ele
mentul catalizator și provocarea, dar 
îndeosebi prin splendida metaforă 
scenică care marchează finalul pri
mei părți : rostogolirea cuplului in 
mișcare au ralenti sugerează nu nu
mai destinul comun ci și acea implici
tă dorință de supremație datorită că
reia fiecare tinde să-l limiteze pe 
celălalt Fără să accentueze prin mij
loace exterioare (lumina ți muzica 
fiind aici partituri, iar nu „efecte") 
violenta și cruzimea dramei, regizorul 
realizează un univers tensionat, în
tr-un echilibrat acord cu spiritul tex
tului. La aceasta se adaugă deosebitul 
său simț al fizionomiei, figura acto
rului inscriindu-se caracteristic în an
samblu (grație in bună măsură și ex
celenței costumelor). Din distribuție, 
Andrei Bursaci și Corneliu Revent in 
rolurile Thomas Arden ți, respectiv. 
Franklin, conturează cu o oarecare 
detașare trăsăturile unui interesant 
raport uman. In interpretarea lui 
Constantin Drăgănescu, Mosbie este 
un înghețat călător în infern, străful
gerat abia in fața recunoașterii. Vi
guros reprezentați de Ștefan Pisoschi 
și Marius lonescu, Clarke și Greene. 
Elena Albu, cu mici ezitări. închi- 
puind-o pe Alice. O creație de excep
ție este Michael, interpretat de Fa
bian Gavriluțîu, personaj problematic 
agonizind intre solitudinea candorii și 
participarea calculată la crimă, tn 
totul, „Arden din Kent" este un spec
tacol îndrăzneț, memorabil, opera unui 
regizor de primă mină.

Valentin Dumitrescu

film \

f Frescă 
în mișcare
ter pe care celelalte nu-1 pot concura 
(actorul Peter Gillmore). In jurul lui, 
sub amprenta personalității iui are loc 
mișcarea celorlalte personaje. Așa că, 
indiferent de ceea'ce face Elisabeth, 
Emma. Caroline. Robert. Albert sau 
Daniel, se ajunge tot la James, la in
transigența lui in materie de bani și, 
reconfortant, la zimbetul lui. pe cit de 
rar și neașteptat, pe atit de cuceritor. 
James Onedin e un fel de simbol al 
epocii, un produs specific lumii care 
l-a creat, in jurul căruia se grupează 
personaje cu semnificații mai mărunte, 
derivate sau anexe ale sale. Acuzat sau 
nu de spectator, James rămine punctul 
de atracție al fiecărui episod. Ca și 
cum intr-o frescă bogată in culoare și 
personaje unul dintre ele ar poseda 
viață și capacitate stimulatoare și pen
tru celelalte. Prin el vedem lumea de 
atunci, prin intimplările lui înțelegem 
substanța epocii, intimplările se pierd, 
dispar și rămine atmosfera lor. Morală 
fiecărui episod dispare in sensul moral 
general al filmului. James este omul 
mereu deschis spre ceea ce este „nou", 
„novator". Al doilea personaj impună
tor ca realizare și mesaj este căpita
nul Bains, in permanentă legătură cu 
primul, replică sau, uneori, completare 
a celui dinții, chip al integrității și al 
frumuseții morale discrete dar sigure.

Bucurindu-se de o echipă regizorală 
de elită, filmul se desfășoară pe o în
tindere apreciabilă, devenind din ce in 
ce mai interesant si mai așteptat. Ar 
putea fi stimul și exemplu pentru 
creatorii noștri de filme pentru TV, 
prin atenția*  seriozitatea și decantarea 
întru spirit cu care este realizat.

Corina Cristea

• Este iar primăvară și aceasta se 
simte și in imaginile care apar pe mi
cul ecran, mai puțin înzăpezite, lipsite 
de brazi și cabane, cu pomii desenați 
în cărbune și petice de pămint zvîntate 
de soare, alături de mărțișoare, ghiocei, 
viorele, datorii de iarnă și atîtea alte
le. Reportajele sau „carnetele" (cum li 
se mai zice) de scriitor se înmulțesc 
și ele ; impresiile, unele de vizită, al
tele de călătorie, sint mai numeroase, 
fără ca totuși numărul celor care pri
vesc dincolo de masa de scris să se 
înmulțească. Am spus și am scris că este 

foarte bine ca, din cind în cind, televi
ziunea să-i încredințeze poetului, proza
torului, dramaturgului sau (de ce nu ?) 
criticului aparatul de filmat. N-am 
scris însă despre scriitorii care, odată 
avînd aparatul, uită să mai „scrie" cu 
el. indeplinindu-și doar, dacă se poate 
spune așa, o normă de filmare, o prea 
conștiincioasă datorie de reporter ad- 
hoc. aflat intr-o „vizită" grăbită în o- 
rașul cutare sau în comuna cutare, ți- 
nînd microfonul ca un oarecare in fața 
eroului pe care și l-a ales. Desigur, 
aceasta este o chestiune de interpreta
re și recunoaștem că între uneltele cu 
care e obișnuit și „unealta" televiziu
nii există destule deosebiri. Totuși, în- 
tr-un „carnet" sau reportaj de scriitor, 
telespectatorii vor căuta întotdeauna 
atit pe scriitor, cit șl obiectul intere
sului său.

• Dintr-o mai lungă prezentare săp- 
tăminală a județelor, marți. 14 martie, 
am văzut Vasluiul, această zonă a tă-

Martie
rii în care oamenii au parcă tempera
tura mai inaltă. sint. cu alte cuvinte, 
calzi, prietenoși și ospitalieri. Județ 
multă vreme sărac, cu pămint alune
cos și fără cine știe ce industrie. Vas
luiul a fost împins în ultimii ani de 
oamenii săi spre o nouă configurație. 
Dorindu-se cit mai cuprinzător in fap
te și cuvinte într-un spațiu destul de 
restrins. reportajul a avut o poezie a 
lui, ritmată cu bătăile orologiului 
domnesc din turnul noii primării.
• O emisiune frumoasă. însă pro

gramată modest, a fost «Lauda verbu
lui „A fi“», un excelent pretext de in- 
tîlnire a unor minunate cadre naturale 
cu versurile de diamant ale baladei, re
citate firesc, fără învolburarea aceea 
cabotină a vocii care, de obicei, ne a- 
lungă pe alt program.

• „în alb și negru" a reușit într-un 
timp relativ scurt să întrerupă, la ora 
emisiei, orice altă preocupare a copii
lor noștri, chiar și a unora dintre noi, 
maturii. Aceste scurte pseudo-docu- 
mentare. care amintesc de vechile cărți 
de citire în care sub poza fiecărui ani
mal era și o mică poveste moraliza
toare. au cucerit atît lumea cea mică, 
cit și lumea cea mare. După ce istețul 
Boomerang ne-a arătat ce Înseamnă să 
ai un cline australian pe lingă tine și 
curcanii tăi, iat-o și pe Inky, o cioară 
cu adevărat, mai animată chiar și decit 
Woody, care....

Iulian Neacșu
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fierbea slngele în el. Uite, i-au vărsat sîngele 
și i-au stins viitorul. De ce ? Spune tu, Petrică, 
de ce ?

Chiar să nu fi fost secat de puteri, n-aș fi 
avut ce răspunde, fiindcă la astfel de întrebări 
simple : la ce se naște și moare viața, nici as
tăzi nu știu cuprinzător răspunde. Atunci am 
trăit prima dată spaima neputinței de a înțelege 
și exprimă ce simți. Cred că simțeam din plin 
măreția nepăminteană și inumană a puterii. Mă 
cutremura gîndul că oridte substraturi politice 
sau sentimentale putea avea despotul — do
rința gelosului de a-și răpune rivalul, sau a 
principelui de a-și agonisi bani pentru țeluri 
înalte, folositoare, de a intimida și diviza pe 
boieri pentru a-i stăplni mai ușor in vederea 
acelorași teluri nobile — eram eu însumi tot 
atit de vinovat și nu-mi iertam atunci că aju
tasem, contribuisem și eu la instalarea acestui 
soi de putere.

Numai că ceea ce scriu azi cu oarecare lim
pezime sub blindul soare străin al Hollandei, 
aici in Alkmaar, atunci, la Suceava simțeam 
destul dc confuz, după cum mai simțeam că 
pentru a-și merita numele și măreția, puterea, 
fie publică, fie lăuntrică, singulară, este bleste
mată să iși poarte scutul sau crucea pină Ia ca
păt. Iată, mie mi-a lipsit tăria sau înzestrarea 
asta, mereu am încercat cite ceva, vai, dacă 
stau să judec toată viața mea nu a fost decit 
un lung șir de începuturi, niciodată duse la 
sfirșit, fie din cauza firii, fie din ■ împreju
rărilor cărora, in loc să le opun oțelul biruitor 
al voinței și acțiunii, le-am opus mătasa în
vinșilor : arta și cugetarea.

Insă credeam, deși cum s-a vădit, am greșit, 
că despotul nu-i plămădit din aceeași făină. 
Pus în mișcare de ambiție, ură sau dragorte. nu 
șe oprea ușor. Or, eu, după cite îmi puteam da 
seama la virsta aceea, la prea multe intimplâri 
din viața despotului fusesem martor ca să mă 
aștept la cruțare, nemaivorbind de tata. Neno
rocirile altora ne îngrozesc mai ales prin faptul 
că sînt un memento, adică ne atrag atenția că 
la ele ne putem aștepta, că tot*  noianul ăsta de 
rele dospit în veninul puterii ; persecuții, în
șelări. nedreptăți, torturi, moarte năpraznică. ne 
pindește și pe noi. Prima pornire, dind ochii 
cu zisele nenorociri, este să le eviți, să fugi, 
lucru pe care, — condamnabil dar de înțeles
— l-am încercat eu atunci in cort Numai că 
voind să ies, tulburea groază mi-a fost 
mărită întîi de Butiimdemir. mutul, care 
mi-a tăiat calea cu iataganul și. al doilea, 
de vederea amintiților boieri, Cîrcovtcii amin- 
doi, si a oîrcălabului Alexa Boldei. Se aflau 
tustrei acolo, lingă stîlpul din marginea cortu
lui, cu obezi la glezne, cu miinile legate In funii 
largi care să le permită să lucreze, lntrucit, evi
dent, ei săpaseră groapa ce se căsca la picioa
rele lor. Nu lipsa de lumină — intra destulă 
prin ferestrele din maț de pește. Împreună cu 
rumoarea de afară — m-a făcut să nu-i observ, 
ci faptul că In acel timp scurt privisem adine 
lnlăuntrul meu, atent la gindurile și simțirile 
mele. Ele toate au explodat în mine, s-au îm- 
bucătftțlt, 'dar învelite în groasa membrană a 
fricii, nu s-au risipit. Deci, stăpînlndu-mă ca 
de obicei, in multele momente dificile ale vie
ții, am căutat să acționez, sau cel puțin să par 
a acționa, normal, cu toate că numita Invelitoare 
de gheată a fricii m-a cam paralizat, constatind
— zisa groapă nu lăsa nici un dubiu — că totul 
se petrecuse deliberat, cu știința și aprobarea 
multora, firește din cei de afară, ei de aici, din 
cort, nu puteau- Jl lmnliCaU Ul__crirpă,decit ca 
victime, ca pedepsiți. Ei n-aveau cum Bănui — 
nici măcar maurul care oprindu-mă 6ă ies nu-și 
făcuse decit. orbește, datoria — partea șt locul 
meu în evenimente. Și cum în viață, chiar ci nd 
nu ești, e bine să pari a fi cît mai sus alături 
de cei tari, ca să-mi precizez locul și totodată 
să obb'n un răgaz, am pus însumi rămășițele lui 
Andreica in groapă șl fără vorbe, sperind in 
puterea exemplului, am început să arunc bulgări 
asupra cirpelor însîngerate. Ceilalți bărbați, tă
cuți și ei. opintindu-se. care cu brațele, care cu 
sana. in mormanul de pămînt înghețat, am ter
minat singulara inmormîntare a nefericitului 
mare stolnic al Moldovei în timp mai scurt de
cit i-a trehivt aceluia să moară. B’itflmdemir a 
ieșit cu o flamură roș-albastră. fără îndoială un 
semnal, doar cortul era împodobit cu destule 
asemenea steaguri.

— Și acuma ? Ne vine nouă rindul ? a oftat 
abia auzit oircălabul Alexa Baldei.

M-am înfiorat citind in ochii lui si a Clrco- 
vicilor amîndoi. nu creștineasca milă sau băr
băteasca indignare, ci aceeași tristețe, teamă 
și resemnare ce mă încercau șl pe mine. Hri- 
safina a suspinat adine, apoi, ea și cum n-ar 
fi voit să Isi deșerte durerea, și-a astupat gura 
cu mănușile si atunci i-au țisnlt lacrimile șu
voi. spătindu-i sulimanuri’e. Mai aibă la față 
decit oasele vechi, mi-a căzut In brațe. Gemea 
ih neștire.

— Fără luminare, scumpul meu te-ai dus 
fără luminare 1 Cum de l-ați lăsat ? Ce mi-ati 
făcut, Petrică ? 1

Vaietele sale nu le auzeam, nici o vedeam 
pe femeia asta ce Întrupa durerea șl dispera
rea, ci — dumnezeule mare ! — pe domnița 
Marina. Da, ea, și ea. Marina mea, cea cu din- 
țișorii roz și priviri schimbătoare ca norii pri
măverii, putea suferi pentru mine, din cauza 
mea. Și asta nu trebuia să se intîmple. Ea,

Marina, era rostul și prețul vieții mele pe care 
trebuia s-o cruț, neștirbită și neîntinată, toc
mai pentru a-i evita ei orire suferință și ne
plăcere. Am simțit că viața nu mi re putea 
împlini aici, șl că rolul meu la curtea despo
tului — cit de ciudat pare azi dnd scriu — se 
termina Înainte de a incepe cu adevărat Tre
buia să scap nevătămat și «-o intilnesc dt mai 
repede. Chjar fugind. Eram înarmat și nu sin
gur. Brusc mi-am tras sabia — lipsit*  de rea- 
zăm, HrisaCna s-a așternut moale peste mnr- 
mint — și am sărit să tai legăturile nobililor, 
însă aceia, surprinzător, s-au opus.

— Ai înnebunit ? 1 Bagă sabia in teacă, iute, 
altfel ne pierzi și pe noi ! m-a respins pircă- 
labul Alexa Boldei.

— Puiul de cuc e înțeles eu tiranul, a rinjit 
cu ură Gliga Circovici. Cit ți-a făgăduit gre
cul pentru capetele noastre ? Sau te face păr
taș la jaf, spune Iudă ? !

— Nu știu ce soartă mă așteaptă, dar știu 
că voi, boierii, vă meritați butucul și funia !. 
am răbufnit cu o ură egală cu a lui. și l-am 
izbit cu Latul săbiei peste obraz.

Poate l-aș mai fi lovit — insulta și neînțe
legerea aceluia îmi întunecase mintea — dacă 
nu m-ar fi oprit marele spătar Petru Spandoc.

— Stăpinește-ți zelul, tinere. Cu Andreica ai 
făcut bună treabă, halal I. insă nu uita că pe 
ăștia va să-l duc nestncați la Hotin.

Nu zisa întunecare a minții, md uimirea de 
a nu fi observat intrarea marelui spătar in 
cort, m-au prostit de tot. d vorbele lui. Lai*  
— mi se așebiau dureros gindurile in cap — 
că omul nu este ceea ce crede despre sine sau 
chiar alții despre el că este, d re judec*  după 
faptele lui. Iar unul dintre acestea: arn as- 
trucat un om. stau cu pis larii pe mcrmim-jl 
lui. era de netăgăduit. îndreptățind o femeie și 
doi nobili aflați in tabere inamice, să mâ con
sidere. deși neconform adevărului. in mod di
ferit vinovat. Aspra lecție a view — neconcor- 
danta aparenței unui fapt cu essi(a iui — am 
căutat apoi s-o folosesc, in oare arz să n-o 
uit Atund. acolo in cort, etan ne. mi s-a re
velat doar. Năuceala mea. oncind de scurtă, au 
Întărit, presupu . fiecărei tabere convingerile, 
părerile ce și le făcuseră despre mine, firește 
și ale mele despre ei. Știam că nobilii inlăn- 
tuiți — Butumdemir și duva băsărei de-ai 
curții, nici pe aceștia nu-i observasem intrind.

Done Stan : 
„Dorobanțul*

tocmat te puneau cătușele la grumaji — H • 
urăsc pe despot, insă aflam atunci că marele 
spătar Spancioc nu era străin de uciderea lui 
Andreico. Altminteri nu mi s-ar fi adresat ca 
unui complice. Dacă n-o pusese el la cale, 
asemeni multor boieri de afară, buni bucuroși 
că urgia nu-i lovise pe dinșii, o aprobase. Nj 
de teamă ori prudență nu mă făcuseră pină 
acuma părtaș, ci uitaseră sau poate nu găsi
seră necesar considerindu-mă unghie și carne 
cu despotul.

Marele spătar, luindu-mă de braț, m-a dus 
spre ieșire. In urma noastră. Butumdemir alun
gind slujitorimea ce-i încujbase pe zișii nobili, 
a ridicat-o pe Hrisafina și a pus in loc o ?ă- 
țuie cu jar pe morm intui proaspăt. Ca trezită 
din somn, femeia a ingenunchiat alături. Nu 
mai plingea.

Afară totul mi s-a părut schimbat. Parada 
militară se terminase, dar nu asta era esența 
schimbării, nici frarnîntarea mea lăuntrică, ci 
tăcerea, liniștea. Uimitoare, de necrezut. Tir- 
ziu mi-am dat seama de ea. Conteniseră clo
potele. tunurile, uratele. Se auzeau doar, stins, 
murmurele clericilor și scincetele pruncilor bo
tezați de ei, după datină, in apa rece a Suce
vei. vocile curate ale copiilor ce, tot acolo pe 
mal, cintau cu chiraleisele în brațe și. ceva 
mai aproape, gemetele și invocațiile mișeilor 
înșirați pe lingă racla sfintului loan Nou ; pină 
și zornăitul banilor, aruncați de aceștia ca dar 
în căldările de aramă ale mitropoliei, se auzea, 
încolo, toate zgomotele sărbătorești pieriseră 
absorbite de imaculatul strat de nea pe care, 
ea pe o mare apă lîncedă alb-strălucitoare, mă
ria sa, curtea și lumea, moldovenii doritori de 
petrecere, se puseseră în mișcare plutind spre 
semeț întreitele turnuri rotunde ale Sucevei.
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restituiri In scriitor încă necunoscut:

NiCOlâC Oțeleâ
și cea dinții carte dc fabule in limba română (1784)

A nr. glSTS al revistei Steaua semna
lam prezenta In bibliotecile românești 
a tmei cărți cu valoare de unicat Sus
țineam acolo că ne aflăm în fața unei 
cărți vechi românești nesemnaîată de

BlbHacrafla nmâneare*  veche șl neînregistrată 
de mc o altă bibliografie românească. Și cartea 
ni re părea cu aut mai importantă cu cit aveam 
de-a fare cu prima carte de fabule românești 
ieșit*  de «ub teascurile vreunei tipografii. Din 
lipsa foii de titlu, dar pe baza hîrtiei filigranate, 
a caracterelor Uterelor și a vignetei de început, 
am datat cartea cu aproximație ca fiind tipărită 
la Vseaa. in tipografia nobilului Iosif de Kurț- 
bock Ia 17S6. Printr-o intimplare cu adevărat 
fericit*  am intrat in posesia unui al doilea exem
plar din areasti rară si prețioasă carte, pro
venind <fin localitatea Vale de lingă Sibiu, unde 
a fast multă vreme in posesia familiei Boilă, care 
a numărat in rindurile ei dțiva cărturari, prin
tre care și un poet, colaborator la Cărțile să
teanului rămân din Gherla. Cartea s-a dovedit, 
așa cum bănuiam, o noutate absolută pentru is
toria literaturii române. Ea poartă pe foaia de 
titlu următorul cuprins •. ..Alease fabule. Acuma 
intiiu pre limba rareiaeiac*  in tar nat e de Ni- 
calae Of ilea, practicanta crăeștilor de cămări 
venituri din Denia. S-au tipărit in Beci, la Iosif 
de Kurțbek al Rănăritului tipograf de la Curte. 
La anul 1784". Ea conține 128 pagini in format 
8°. 16.5X16,5 cm și reproduce In cuprinsul ai 90 
de fabule. Autorul ei este cum se poate vedea 
un român bănățean. Nicolae Oțetea, practicant 
la camera de impozite din Denta. din Banat. Deci 
avem confirmarea că Înainte cu exact 30 de ani 
de Ia apariția in românește a Fllosofeștilur si 
pulitieestilpv prin fabule moralnice învățături a 
învățatului sirb Dositei Obradovici. in traduce
rea și prelucrarea lui Dimitrie Țichindeal. edi
tate la Buda In 1814. literatura română dispunea 
deja de prima ei carte de fabule și. ceea re e 
mai important, de prima lucrare eu caracter li
terar apărută In acea vreme in Transilvania.

Dar să vedem in re împrejurări apare această 
carte.

O TIPOGRAFIE VIENEZA 
PENTRU ROMANI

în 1770 autoritățile vieneze acordă tipografului 
Joseph Laurentie Kurzbock privilegiul de a 
scoate cărți bisericești Si manuale școlare pentru 
popoarele răsăritene de rit ortodox : greci, sirbi. 
români. Ca urmare a acestui decret împărătesc 
aici au văzut lumina tiparului o serie de cărți 
așa-zise ..illirice**.  care s-au răspîndit in număr 
mare in Transilvania. în special au fost tipărite 
abecedare și bucoavne, traduse direct din limba 
germană, stimulînd astfel învățămlntul confesio
nal și contribuind la uniformizarea și raționali
zarea normelor didactice. Printre acestea sint 
de amintit Bucvariu sau începere de jnvățătură 
celor ce vor să învețe earte cu slove slovenesti 
(1771). Bucvariu pentru pruncii cei românești ce 
se află în crăiască țară și hotarele ei împreunate 
(1777), Aritmetica (1777). Bucvar (1777), Ducere 
de mină către cinste și dreptate (1777), Carte 
trebuincioasă pentru dascăli sau De lipsă cărti
cea pentru învățători (1785) etc. Dar experimen
tatul tipograf vienez nu și-a restrins aria de ac
tivitate doar la domeniul școlar. Văzînd de cită 
trecere se bucura cartea românească la popu
lația din Transilvania, el a tipărit și o serie de 
cărți religioase cum ar fi CatehismuL mic (1777) 
și cunoscuta Carte de rogaciuni pentru evlavia 
bypului creștin (1779) a lui Samuil Mien, prima 
carte românească cu litere latțne, slujind astfel1- 
în mod admirabil țelurilor de redeșteptare nÂ— 
țională ale românilor ardeleni. Dar meritul său 
cel mai de seamă este acela de a-și fi extins 
aria de preocupări la domenii diverse cum ar 
fi acelea ale gramaticii, retoricii, medicinei. eco
nomiei, lexicografici, istoriei, dreptului etc. In 
teascurile acestei tipografii s-a imprimat celebra 
care a lui Micu si Sincai Elementa linguae daco- 
romanae sive valachicae (1780), Economia stupi
lor (1785) a lui Ioan Molnar Piuariul. Rinduielile 
judecătorești de obște (1787) a lui Budai-Delea- 
nu. Dissertatio canonica de matrimonio (1731) 
a lui S. Micu etc., după cum tot aici a apărut 
cunoscuta gramatică a lui Molnar Deutsch- 
Walachische Sprachlehre (1788) șl Retorica sa 
(1798). Nu se știa pină acum că tot aici s-a ti
părit cea dinții carte de literatură frumoasă 
apărută în limba română, adică volumul de fa
bule amintit mai sus. Dacă facem excepție de 
Cintece cimpenești cu glasuri românești aDăru- 
tă la Cluj in tipografia lui Heltai Gâspăr la 
1768, care este în fond o carte de folclor, și de 
Odă ia moartea Măriei Tereza a lui Molnar 
Piuariu. apărută la Sibiu în 1781.

Alease fabule din 1784 rămîne prima încercare 
serioasă a vreunei tipografii de-a se gindi și la 
nevoile literare ale poporului român si nu numai 
la cele școlare sau politice. Ea probează o dată 
în plus că epoca trece printr-o perioadă de 
transformări accentuate. In care nevoia de be
letristică, de carte literară propriu-zisă. se pune 
tot mai insistent pe tapet și că cerințele publi
cului larg cititor mergeau in acest sens. Popu
lația română din Transilvania era la acea dată 
capabilă să solicite și să absoarbă o astfel de 
carte literară, desfătătoare și moralnică in ace
lași timp, în așa chip incit întregul tiraj „a dis-
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părut" cu o rapiditate uimitoare pentru epocă, 
iar cartea a ajuns o raritate chiar pentru dece
niile imediat următoare. Dovadă că pină la noi 
■u ajuns in chip miraculos doar două din exem
plarele acestei cărți pe care posteritatea ime
diată nid nu o Înregistrează.

CE NE SPUN FABULELE 
LUI NICOLAE OȚELEA ?

Mai intîi faptul câ fabula românească nu este 
un produs al influenței sirbești cum s-a crezut 
pină acum. Intre cartea lui N. Oțelea și aceea 
a lui Dodtei Obradovici, prelucrată de D. Ti
chindeal, se interpun exact 30 de ani de activitate 
literară, timp in care cartea lui Oțelea a circulat 
ți a lucrat asupra conștiințelor. Chiar dacă con
temporanii săi, un Micu, un Șincai. un Maior, un 
Molnar sau un Țichindeal. uită in mod ciudat 
să-1 pomenească undeva, aceasta nu Înseamnă 
că lucrarea lui a trecut neobservată, ci doar că 
numele autorului și pregătirea lui il împiedicau 
să fie socotit în epocă ceea ce se cheamă un 
scriitor. Modestul „practicant (al) crăeștilor de 
cămară venituri din Denta**  nici nu și-a arogat 
acest drept, precum contemporanii săi sus-citați, 
toți dascăli de meserie și cu pregătire inaltă in 
acest domeniu, ci doar pe .acela de traducător 
drept pentru care și coeficientul fie originalitate 
al cărții a fost pus la îndoială. Deși epoca în 
care-trăiește și scrie nu piț^e încă pneț. f>e .ppo- 
prie®tea literară, căci cei mai mulți autori nu’ 
sint de fapt decit mari compilatori, mergindu-se 
pină acolo incit uneori se uită intenționat însuși 
numele autorului tradus, cartea apărind doar cu 
numele prelucrătorului pe foaia de titlu (cazul 
lui Țichindeal cu Fabulele lui Dositei Obradovici 
este cel mai revelator în această privință), ni se 
pare curios totuși că numele cărturarului bănă
țean a trecut nebăgat in seamă. Să punem în- 
timplarea aceasta pe dorința unor contemporani 
(Tichindeal in speță) de a-și aroga ei toate me
ritele de pionierat in acest domeniu sau să pre
supunem pur și simplu că Țichindeal n-a cu
noscut cartea lui Oțelea. care in răstimp de 30 
de ani devenise deja o raritate ?! Cu adevărat 
nu putem ști. Cert este că Tichindeal. a inter
venit cu mult mai mult in textul original, adap- 
tindu-1 ți pre!ucrindu-l conform cu intențiile (și 
ideile !) sale politice și moral-educative pe care 
voia să le transmită poporului său..

Oricum am privi Insă lucrurile, noi cei de 
astăzi trebuie să acordăm cărții lui Oțelea locul 
ce i se cuvine in istoria Literaturii române. In 
Cwvintul înainte pe care el il așează in fruntea 
cărții sale re spune : ..Alta nu am a insămna. 
fără numai patină dojenire a face că cuvintele 
ce intru aceste Fabale alease se afiă, precum 
sint : zăi. Dumnezăi. Vinerea cu mița și Miercu- 
rie sau Mercurie. solu zăilor. iubite cetitoriule ! 
asa să le intălegi și să Ie primești ca un lucru 
elinese. precum și toate aceste 
din timpurile lui Esop să trag 
scandată.

Eu alta întru această earte nu 
ce o am intumat in românie __ ....___
fabulă din jos o invățătură scurtă am adăugat 
poftind a viețui 
voitoriu Nicolae 
cămară venituri

fabule de la ei 
și să nu iai vro

am 
și

făcut, numai 
Ia fieștecare
tău de binesănătos, rămiiu al

Oțălea, practicantu crăeștilor de 
a deregătorii Denta".

muzică^

Omagiul 
artiștilor bulgari

Emoționant e să asculți vocile mari
lor scriitori cu atit mai mult cu cit, 
intrati in legendă, ei ni se par că nici 
n-ar mai fi existat. Ființa lor fizică, 
muritoare, păstrată in cîte-un portret 
pe care-1 privim neîncrezători (pentru 
că nu știu cum se întimplă că. scufun
dați mai intîi in lectură, asemuim au
torul cu cel mai îndrăgit personal sau 
n:-l imaginăm mereu din profunzimile 
versurilor) ne poate înșela. Portretul, 
fotografia ne dau semne că Poetul ar 
fi existat cîndva. că au fost fericiți 
care l-au putut privi, dar ele se obiec
tivează în fata noastră creîndu-ne par
că si mai acut senzația depărtării.

Vocea ne emoționează. Tandră, gra
vă. sclipitoare sau molcom dulceagă, 
tunătoare sau tulburător-melancolică o 
ascultăm cu evlavie, fascinați de rea
litate ca de-un adine mister.

Prin vocile sale de aur, radioul de
vine cea mai emoționantă si tulbură
toare arhivă a existentei pămintene a 
celor născuti pentru a nu mai muri.

Dar despre toate acestea Ioana Oia- 
conescu a scris in citeva cronici si n-as 
vrea să repet ceea ce ea a spus atit de 
frumos si de convingător. Începutul 
meu de cronică nu vrea decit să rea
ducă la adevărata-i valoare munca no
bilă a celor ce. avind fericita inspira
ție de a înregistra vocile marilor noștri 
artiști, rămîn deseori intr-un nedrept 
con de umbră, retrăgîndu-se discret in 
spatele microfonului. O prezentă eare 
se simte prin tăcere. Dar o prezentă 
care nouă nu ne poate fi indiferentă 
atîta vreme cit știm cit de puține măr
turii avem de Ia scriitori nu tocmai

depărtați în timp de explozia miiloa- 
celor tehnice de captare si înregistrare 
a sunetelor. Puținătatea unor mărturii 
sonore, uneori absenta regretabilă a al
tora. ne fac să ne gindim că munca 
de redactor al unei emisiuni literare 
radio (indiferent ce titlu ar purta ea) 
implică o nobilă misiune nu numai fată 
de contemporani ci si de urmași. Dacă 
nu este dublată de pasiune si cult al 
valorilor adevărate, de o dragoste ne
țărmurită pentru artă, munca aceasta 
tinde să devină o’ obositoare inventa
riere a cltorva obisnulti ai microfonu
lui. lăsînd in urmă pete albe pe care 
cei ce vor urma le vor privi cu nein- 
găduintă.

Fără Îndoială, există scriitori mai di
ficili. mai greu de abordat, există pre
judecăți chiar fată de microfon ceea ce 
nu înseamnă că toate acestea reprezin
tă (sau ar putea reprezenta) posibile 
scuze pentru un redactor. El trebuie să 
aibă tactul si răbdarea necesare pentru 
a-1 determina pe scriitor să accepte co
laborarea. La curent cu tot ceea ce se 
publică mai valoros, cu aparițiile eve
niment. avind o conștiință sigură a va
lorii. redactorul emisiunii literare este 
un fin Înregistrator al unei istorii lite
rare contemporane. Prin mijloacele ca- 
re-1 stau Ia indemînă (difuzare rapidă 
si largă) redactorul este. în același 
timp, si un excelent ghid de orientare 
în rindul cititorilor.

, Să mulțumim, așadar, tuturor celor 
ce se străduiesc să-si îndeplinească e- 
xemplar o nobilă misiune, redactorilor 
emisiunilor noastre literare.

Constantin Stan

A trecut un secol de cind, în urma 
războiului ruso-româno-turc, poporul 
bulgar și-a văzut recunoscut in Europa 
dreptul legitim de a-și construi un 
stat și de a înlătura astfel o asuprire 
națională seculară. Cum este și firesc, 
un eveniment de amploarea acestuia 
a reținut atenția a numeroși artiști 
plastici pentru care istoria este gene
ratoare nu numai de teme, ci și de 
certitudini morale. Interpretarea ar
tistică a faptelor ce au marcat mo
mente de răscruce în existența pro
priului popor echivalează, pentru cre
ator. nu doar cu un act de adeziune 
a posteriori la o opțiune sau la o ac
țiune a semenilor săi ; demersul său 
are semnificația încerdăril de a recon
stitui din interior unele întimplări ce 
au pus pecete definitivă asupra mer
sului vremurilor. Numeroase lu
crări din expoziția de la Dalles") au 
acea forță expresivă care ne fac să le 
considerăm nu doar ca pe simple ilus
trări, executate cu har, ale unor situ
ații istorice ale căror desfășurări ne 
sint cunoscute. Sub raport estetic, 
multe dintre ele rezistă chiar la o 
confruntare severă cu criterii ce im
pun selecții drastice. în ordinea pre
ferințelor am numi tripticul tinărului 
(n. 1943) Gheorghi Trifonov (Aprilie 
1876), care cu accentele sale manife- 
riste â la Pontormo, cu unghiurile sale 
colțuroase și cu estompările sale co- 
loristice reușește a crea o atmosferă 
de un tragism zguduitor. Compozițiile 
cunoscuților artiști ai poporului, Svet- 
lin Rusev (Amurg însingerat. Pline 
pentru detașament) și Svetlin Sotirov 
(In zori. Răsculații) au in comun tra
tarea largă a volumelor și insistenta 
asupra maselor de culoare cărora li se 
atribuie pregnanță. La primul, funcția 
simbolică a culorii excedează aproape

total forma, astfel îneît Amurgul său 
insingerat capătă o deosebită forță 
de șoc vizuală datorită in special in
tensității roșului. Un lirism genuin, 
disimulat de false jocuri de efecte 
decorative intilnim la Dimitar Kirov 
(Maica Bulgarie) Un expresionism de 
factură ensoriană. împins pînă la ha
lucinant, practică Atanas Patev (Aju
toare pentru Dartizani), Nicola Mircev 
(Trei generații) și Ivan Kirkov (Pa
rabolă) manifestă o vădită predilecție 
pentru imaginea simbol, încărcată de 
energie și rezonanțe tragice. Țăranul 
crucificat — un Crist popular — al 
acestuia din urmă, rezumă în sine 
sensul unei epoci revolute, în care le
gea fusese substituită de silnicie.
' Cicluri de gravuri inspirate de ace
leași evenimente, prezintă Hristo 
Naikov — la care am admirat acura
tețea execuției, Borislav Stoev și To
dor Panaitov. Un gust special pentru 
particularul cotidian relevă Todor A- 
tanasov, Degradeurile acvafortelor 
Janei Kostucova (Refugiații) sublinia
ză o atmosferă încărcată de tensiune 
în reconstituirea căreia iși dau con
cursul sensibilitatea și măiestria.

In ansamblul ei, expoziția de Ia 
Dalles, deschisă in cadrul manifestă
rilor prilejuite de Zilele culturii bul
gare, poate fi considerată ca o mani
festare de prestigiu. Lucrările pre
zente In ea .ilustrează adevărul cu va
loare axiomatică după care in întru
chipările ei majore, valoarea civică a 
artei consonează pe deplin cu valoa
rea ei estetică,

Grigore Arbore
*) Eliberarea Bulgariei oglindită in 

arta plastică

se vede autorul e preocupat mai intîi 
supere fețele bisericești sau pe cititorul 
prin faptul că zeii și dumnezeii sint tra- 
fabulele sale ca niște muritori de rind, 

. . declină calitatea de autor, păstrindu-ți-o 
doar pe cea de traductor, deși nu uită să speci
fice că învățătura (..................................
adăugat-o singur. E 
dem noi ca să-1 
autorul adevărat, 
ales că nu avem 
selecția fabulelor nu 
incă un model al Fabulelor lui N. Oțetea, textul 
original care a stat la baza acestei cărți. El ar 
putea fi căutat in literatura latină (de unde, pro
babil și prepoziția de la început de ex. De capra, 
•ve et lupe) greacă sau mai degrabă germană, 
dar în nici un caz sirbă. Sirbii nu au fabuliști 
înainte de Obradovici, or se știe că acesta și-a 
publicat prima oară opera la Leipzig in 1978, 
cu patru ani mai tirziu decit N. Oțelea. Ceea ce 
re poate spune insă cu certitudine este faptul 
că fondul principal al fabulelor lui N. Oțetea 
este unul esopic. Comparind fabulele lui Oțelea 
cu Viața și pildele preaințeleptoiui Esop, apă
rută la Sibiu in editura lui Petru Barth in 1795, 
care e prima traducere a lui Esop in limba ro
mână. con tatăm că 33 dintre fabulele lui Oțelea 
se regăsesc cu mici variante in ediția sibiană. 
E vorba de fabulele: 2 De vulpe și de țap, 3 De 
vulpe ți de leopard, 5 De vulpe și de leu. 6 De 
un asin și de an cal. 9 De un eiine, de un cocoș 
ți de o vulpe, 15 De un urs și de 
doi ei ni, 16 De asin și de vulpe, 
și de un satir (măscărici). 19 De 
leu. 21 De miță și de hirciogi, 22 
De miel și de lup, 21 De lup și de
che. 25 De Inp și de un cap, 33 De un asin 
$i de un corb, 
De cine și de 
de o mierlă, 
pe, 50 De 
sale. 51 De un ______  . _ _ _ ______
au chiemat moartea, 51 De miel și de lup. 
o fămeae și de un doftor. 62 De leu 
vulpe, 64 De o vulpe fără coadă, 65 De 
asin și vulpe. 71 De un pescăria. 72 De 
și de țăran. 83 De un cocoș și de miță. 85 De 
doi Juni și de nn cuhariu. Comparind textul lui 
Oțelea șl cu alte ediții ale Esoplei. numărul fa
bulelor esopice pe care c-a il conține se ridică 
la 52. Altele sint luate din Fedru (20. 26. 29. 31. 
32, 35, 46. 55. 59. 61, 72. 89. 90). cum se întim
plă cu chiar fabula ce deschide volumul, Fedru 
eâtră aceia ce fabulele urăsc, dimpreună, (aste 
și in loc de cuvint Înainte și care este o ver
siune in proză a fabulei ce deschide cartea lui 
Fedru (Poetul). Credem încă că o bună parte 
din fabulele volumului (16 la număr), cărora nu 
le-am putut găsi nici un izvor, au ca sursă alte 
culegeri de fabule ale vremii, din care autorul 
nostru le-a putut selecta. E vorba de fabulele : 
7 De o rerboaică $1 an leu. 18 De lupi izgoniți, 
28 De • măimucă care s-a făcut Cupido sau zău 
iubirei, 30 De un țăran și de un miel, 36 De nn 
ied ți de un lup. 47 De an om eare prietenii săi 
și-au cercat, 60 De o turturea și un golumb săl
batic, 70 De mînzu asinului și de lup, 73 De un 
lup și de doi ciini, 80 De o vulpe și de un ță
ran. 82 Dc gligan și de asin, 84 De un iepure 
ți de o vulpe, 86 De doi porci, 87 De oaie și de 
păcurariu, 80 De leu, asin și de alte fiare. Unele 
dintre ele, precum De o măimucă care s-a fă
cut zău iubirii sau Pe an om care prietenii și 
l-an' cercat, par prelucrări după diverge opere 
literare ale antichității sau anecdote mitologice.

Fabulele lui N. Oțelea nu par a proveni toate 
atn'”izvoare antice (Esop^Eșdpu, Ayjaj), etc.), ci 
unele par a fi prelucrări său produse contem
porane, generate de iluminism. Așa sint fabulele 
cu numerele 30 (De nn țăran și de un miel) 
și 18, una satirizînd mania turpitudinilor avocă
țești, cealaltă plasind acțiunea in parlamentul 
englez.

Am Întreprins o comparație și cu textul lui 
D. Țichindeal. Din cele 33 de fabule esopice 
30 sînt comune pentru amindouă operele, deoa
rece se știe că și D. Obradovici l-a folosit co
pios pe Esop. Dintre acestea doar 3 se găsesc 
numai la Tichindeal, dar acest element nu e in 
măsură să ne aducă nici un indiciu nou cu privire 
la izvorul sau modelul folosit de Oțelea. Cercetări 
ulterioare ne vor da poate posibilitatea să elu
cidăm și acest aspect, deocamdată nelămurit, al 
operei lui N. Oțelea .cum poate cercetări mai 
aprofundate în arhivele sîrbești (arhiva comi
tatului Timiș se găsește la Carloviț) ne vor 
oferi unele indicii suplimentare cu privire la 
persoana acestui literat bănățean rămas ne
cunoscut pină astăzi.

Cartea in sine răminț una dintre piesele cele 
mai importante la dosarul iluminismului româ
nesc, piesâ cu atit mai prețioasă cu cît ea pla
sează interesul românilor pentru literatura fru
moasă într-o epocă în care acesta era mai mult 
bănuit decit autentificat. Prin Nicolae Oțelea 
literatura română 
bulist și pe unul 
ment in măsură 
istoria literaturii

Cei care vor să pătrundă, spre liniș
tirea unei fastuoase imaginații, in trans- 
mutatele realități, in lumea condusă 
de fatalități interioare a lui Hoffman, 
Jean Paul. Brentano, Arnim. Tieck, cei 
care caută la Weber oglinda sonoră a 
tainei și damnațiunii, tfor merge să 
vadă la Operă noua montare a lui 
Freischfltz. Drept rezolvare a tipului 
de personaj demonic (erou caracteris
tic. precum Don Juan. al operei roman
tice) vor afla interpretarea lui Kaspar 
de către Adrian Stefănescu (dramatic, 
uneori incrincenat dar nu crispat) — 
înconjurat de o echipă cu alese calități 
muzicale, orientată spre semnificații 
profunde. Am remarcat felul in care 
Eugenia Moldoveanu dă viabilitate și 
rezistentă modernă pioasei Agathe, 
candoarea iradiantă a Elenei Grigores- 
cu in rolul lui Annchen ; forța și cu

Mihci Rusu : „Șarja roșiorilor*

din finalul fabulelor ar fi 
un element suficient, cre- 
socotim pe 

potențial al 
incă nici o

i i-ar aparține.

N. Oțelea 
cărții, mai 

dovadă că 
N-am găsit

un leu. 13 De 
17 De un om 
asin, vulpe și 
De cămilă. 23 
o muiere vea-

37 De un orb și de un șarpe, 40 
umbra lui, 48
49 De un 
o văduvă 

vrăjitoria. 53

De un păsărariu și 
corb și de o vul- 
și de slujnicele 
De an băi rin care 

56 De 
și de 

leu. 
vulpe

dobindește pe primul ei fa- 
dintre cei dinții literâți, ele- 
să-i confere un loc sigur in 
noastre.

Mircea Popa

Aplauze 
la Operă

loarea dată partiturii de Eduard Tu- 
mageanian (Killias) ori de Pompei 
Hărășteanu (pustnicul care apare ca 
un deus ex machina) ; nu mai puțin 
de Corneliu Fînățeanu în dificilul rol 
al lui Max cel slab sufletește. Intr-ade
văr forța si intensitatea acestei ver
siuni se află nu atit in arii sau in pito- 
reștile coruri („corul vinătorilor**.  bine 
cunoscut datorită radio-ului. este bisat 
la scenă deschisă !) — cit in dialogu
rile dramatice. în reala viată a carac
terelor susținute de această eehipă. 
Prea de multe ori Freischfitz a fo^t 
văzut ca un conglomerat de cintece 
populare, de vechi melodii germane cu 
armonii simple de tonică și dominan
tă ; e adevărat că inovația webetiană, 
care aduce pe scenă in locul cavaleri
lor. țărani — și investește cu mai mult 
decit comentariu corurile, este una din 
atracțiile principale ale acestei lucrări. 
O versiune cu adevărat reușită poate 
fi insă numai cea care atenuează lacu
nele operei „narative**,  printre care ne- 
conceptrarea dramatică, relaxarea in 
coruri și risipirea intr-o desfășurare 
grandioasă de decor. Dincolo de „vi- 
nătorii**  bisați, dincolo de impresiile 
unei categorii de public care iși reco
mandă cu toată seriozitatea... decoru
rile. se conturează un spectacol de gra
dată intensitate. închegat, cu personaje 
romantice bine definite. Participarea 
orchestrei este șl ea mal ingrilită. ceea 
ce nu se întimplă totdeauna la specta
colele de operă. Se cuvin aplauze a- 
cestei noi puneri în scenă a creației 
weberiene — aplauze nu numai pentru 
coruri și decoruri.

Grete Tartler
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FRAGMENTE CRITICE

Poezia feminină
leg, 
rute 
de 
poete. Le citesc fără nici o .preju
decată privitoare la lirica feminină 

(o formulă discutabilă ca oricare alta). Ia să 
vedem, mi-am zis, ce gindește și cum scrie 
noi|a, splendida promoție? Gindește bine și 
sene mult, în mai multe feluri. Trece ușor de 
la poezie patriotică la poezie de meditație 
asupra destinului civilizației actuale, de la eros 
la filozofie. N-am observat mari complexe, 
cuvintele nu sperie pe nimeni (nu există, nici 
pe departe, o dramă a cuvintului, ca la Ana 
Blandiana, Constanța Buzea sau loan Alexan
dru), poezia nu reprezintă, dacă înțeleg bine, un 
mare obstacol. Bucuriile existenței nu împie
dică bucuriile mai aspre ale artei. O puternică, 
omenească dorință de a intra în interiorul lite
raturii și de a face din poezie un mod de a 
exista se remarcă numaidecît. Tinerele autoare 
vorbesc în tonul plin de siguranță al profesio
nistului, uimirile ca și tristețile sînt bine chib
zuite, viața este invadată de literatură.

Cîteva modele (cel mai stăruitor este Blaga) 
sînt nuanțate și trase spre zone de îngindurată 
bucurie, acolo unde actele și gesturile cele mai 
simple capătă o notă oraculară. Fiicele soare
lui au devenit — aceasta este cel puțin impresia 
la Jectura poemelor — preotesele marilor sin
gurătăți citadine. înainte de a intra în poem 
ideile se privesc îndelung în oglinda literatu
rii, emoția cea mai simplă caută o alianță de 
preț și alianța vine din cărți. N-ar fi nimic de 
spus împotriva acestei iubiri față de literatură 
in poezie (livrescul a devenit in poezia mo
dernă un obiect estetic), dacă in spatele ei s-ar 
ascunde o sensibilitate puternică, rușinată de 
propriile revelații. însă sensibilitatea adevărată 
se vede rar, mai des se simte iubirea de formule 
ceremonioase. Tăcerile cu păsări, văzul de tine, 
fețe de cer tremurătoare, lăstari de sminteală, 
sunete umede de chimval, trecerea de lucruri 
prin singe etc., arată o imaginație meticuloasă, 
gata să complice (și să falsifice) totul. Imagina
ția unui Blaga din care a dispărut profunditatea 
filozofiei și a rămas 
gol al metaforei.

din numărul mare de cărți apă- 
in ultimul timp, cîteva volume 

versuri scrise, toate, de tinere

in poem doar mecanismul

★

spre primăvara simțurilor și o retragere, din loc 
în loc, spre iarna meditației.

★
Versurile Doinei Uricariu (Jugastru sfiala, 

Editura „Eminescu", 1977), aflată la al doilea 
volum, sînt, dimpotrivă, complicate și sugru
mate de formule rituale. Nici poemele ei nu 
au o mai mare deschidere spre idei, dar obser
vațiile cele mai simple cu putință sînt trecute 
printr-un mecanism complicat și ies, la urmă, 
de nerecunoscut, solemne și artificiale. Moartea 
unui miel (Sfîșie pielea lui) devine obiec
tul unei meditații de o banalitate stu
diată: ,,A murit mielul acestei oi, / va începe 
să-l caute / și dacă nu află mirosul / de la 
nări va țîșni surparea ființei, / o, fericitele ani
male doar de la nări, / doar vestea adul
mecării..."

Poemele sint pline, tot In chipul lui Blaga 
(un Blaga afectat, emfatic), de nopți și de zile 
ce se deschid, misterios, spre poarta pămintu- 
lui, de semințe de fluturi in cer, de zăpezi ale 
văzului, de furnici însetate care așteaptă nu se 
știe ce, de singele nostru care adapă cu umbră 
pămintul, de umilul pojar al Iucernei, de araci 
de sfială și de alte mari, copleșitoare meta
fore agricole.

„Deprinderea — zice intr-un loc Doina Uri
cariu — roade urzeala cuvintelor". Nedeprin- 
derea lor, falsifică, în orice caz ideea și face 
ca poemul să devină un superficial eseu, 
cum este acela despre Cuvintele care 
se-ntimplă să-mi vină in minte : „ca niște 
trupuri scoase de pămint la iveală, / tu le nu
mești înghețate, eu niște morminte, / împrej- 
muindu-le cu amintiri și sfială".

Există in volumul Jugastru sfiala o intuiție 
adevărată de poezie și aceasta vine din sen
timentul presimțirii fecundității, insă intuiția, 
senzația stăruitoare de rod sint mistificare de 
o literatură pretențioasă. Curatul simț al 
creației, in ordinea naturală a vieții, este 
luat in primire de facilul mecanism și trecut 
prin turnuri de sevă, biciuit de arderea văzu
lui, plimbat, Încă o dată, prin zona oniricului și 
depus, inert, intr-un poem in care cuvintele 
îmbrăcate in armuri de carton, stau țepene și 
sfidătoare.

Erosul, în forma pasionat carnală, trece, tot

Gh. Busuioc : Maramureș 
(din ciclul „Pămint străbun")

CARTEA DE DEBUT

Concursul de debut al Editurii „Cartea Românească" (i)

Este o surpriză să descoperi, in această at
mosferă de proliferare a formulelor oraculare, 
voci mai simple, dintre acelea ce comunică 
direct emoția în fața lucrurilor banale. în 
Scrisori dintr-un cimp cu maci (Ed. „Cartea 
Românească", 1977), Ioana Crăciunescu întoarce 
versul spre bucuria (și suferința) erotică și, în 
stilul unui romantism tandru, tipic feminin, 
vorbește de flori și de patul nupțial, de peisajele 
de fum ale toamnei, de ploi lungi și de lumini 
ce se desfac feeric în aer. Naivitate și afectare 
a naivității, poezie sentimentală, acceptare cu 
grație a convențiilor. Ioana Crăciunescu nu spală 
fața poemului cu rouă cuvintelor de preț, cartea 
sa este, în totalitate, o confesiune sinceră și e- 
lementară, fără mari idei, de o senzualitate 
vaporoasă: „El mă ținea pe după gît, pe după 
mijloc... / Ei mă țineau pe după gînduri, pe 
după cuvinte... / Părinții pe după pîine, pe 
după lacrimi. /(...]/ Cimpul Începe să înver
zească, / noi începem să ne ținem, să ne tra
gem, / să ne ținem pe după gît, pe după 
mijloc, pe după inimă: / de la cinci pe după 
gînduri, pe după / cuvinte, în trei schimburi, 
în cinci, / pe după pîine, pe după morminte, 
pe după / istorie, de la cinci pe după lacrimi / 
pe după soare... / de la cinci...".

Influența lui Blaga se vede și aici (tăceri 
care bat cu pumnii în cer, ciobani încolțiți dc 
beznă, tăceri, iarăși, adinei, cosmice, pină se 
simte părul crescind zgomotos, melancolii de 
cerb în agonie, toiuri de vară dospită) dar mo
delul nu înăbușă țipătul emoției. Fără să fie 
profundă, această poezie are farmecul spon
taneității și place pentru că nu complică, 
inutil, o biografie sentimentală. Ea transcrie cu 
o exuberanță și ironie afectuoasă stările inte
rioare ate unei vîrste și nu vrea să fie altceva 
decît ceea ce este :■ o privire dnd bucuroasă, 
cind tristă aruncată spre lucruri, deschidere

așa, spre uimire șl transcendență: „într-un 
harpon prinsă carnea / legată de vas cu săratele 
fire, / deprimă deja / înțelesul acum e uimire". 
Uimire, dar și banalitate solemnă, joc de fraze 
goale. Cînd renunță să mai simuleze profunda 
filozofie a existenței și adoptă un limbaj cu 
mai puține clișee, versurile incep să spună 
ceva : „Doar o șuviță din părul tău m-a 
atins, / un jder pe obraz a trecut, / o ve
veriță în inimă, / lacomă sub pleoapă și-a făcut 
vizuină, / mic animal părul tău de lumină. // 
Mai poartă în fire ghinde cu rază. / pădure cu 
frunzele in sunătoarea amiază / jarul cocului pe 
umeri coboară / cu flăcăruia de mătase ușoa
ră, / țișnesc animale din piele de gheară".

Eugen Simion

Riscul polemicii
Urmare din pag. 1

Urmează o anecdotă ilustrativă :
„Am auzit odată două domnișoare, studente la fi

zică, discutînd o problemă din specialitatea lor. Dis
cuția era contradictorie. Una avea argumente, cealaltă 
nu prea. La un moment dat, cea care nu mai avea 
ce spune i-a zis celeilalte :

— Așa îmi trebuie mie, dacă stau de vorbă cu o 
tuberculoasă !

Evident, confundare de puncte de vedere. Dar care 
din dumneavoastră n-ați auzit acest dialog :

— Ce inteligent e cutare !
— Da, dar e sărac".
Citatul (Ralea spunea „citația") e luat din Disociații, 

Clasicism (Viața Românească, mai-iunie 1926, apoi in 
volumul Valori, 1935).

Pe mine nu mă izbește atit de mult, ca pe Ralea, 
devierea discuției, sau cum spunea el, confundarea 
punctelor de vedere, cît grosolănia sufletească a stu
dentei mai slabe în materie. Cum altfel am putea 
califica faptul de a-i imputa unei colege, boala ei, 
ca și cum ar fi vorba de o vină capitală, care ar 
scoate-o din rindul oamenilor ? Fata, așadar, nu mi 
sc pare neinteligentă, ci grozav de nedelicată.

Peste un an și mai bine, polemizînd cu Paul Zari- 
fopol, Ralea a avut impresia că mai virstnicul său 
preopinent i-at fi răspuns iritat, cu argumente în 
afară de temă. Și și-a încheiat astfel replica : „Toate 
acestea ne amintesc o întimplare. Două studente de 
la Facultatea de științe discutau într-o zi aprins pe 
stradă o gravă problemă științifică, mi se pare darwi- 
nismul. Și amindouă argumentau cite o teză contrară. 
Una din ele opunea probe din ce în ce mai decisive 
pentru poziția sa. Atunci cealaltă, enervată, roșie, a 
găsit un minunat răspuns : «Așa îmi trebuie mie dacă 
stau de vorbă cu o ofticoasă». Oricare ar fi gravitatea 
apucăturilor mele sufletești, ele ar fi putut fi discutate 
și cu altă ocazie decit cu prilejul problemei criticii es
tetice". (Viața Românească, octombrie-decembrie 1927).

Pasă-mi-te, Zarifopol se legase de „je m’en fiche“-is- 
mul și caracterul glumeț al lui Ralea.

Ironic, acesta califică acum replica fetei — după el, 
puțin inteligentă — ca „un minunat răspuns". .

Evident, Ralea se credea în drept să se plingă de 
un caz flagrant de confundare a punctelor de vedere, 
in dauna lui.

Să deducem de aid că l-ar fi putut suspecta pe in- 
teligentisimul Zarifopol ca lipsit de inteligență pen
tru că, măcar In cazul acesta, confundase punctele 
de vedere ?

Desigur că nu. Riscul, din păcate, al oricărei po- 
lcmid. este acela de a devia de la argumentele de 
ordin obiectiv Ja acelea de ordin subiectiv, personal. 
Adică, de a confunda punctele de vedre. Cei mai in
teligent! dintre polemiști au putut cădea in acest 
păcat, Înălțat uneori la treapta de grosolănie a stu
dentei care, chipurile, s-a simțit lezată :

„Ața mi-a trebuit—".

• Reacție — directă sau indirectă, n-are im
portanță, — la o anume și tot mai marcată ten
dință a poeziei „feminine" (scrisă îndeosebi de 
unele dintre reprezentantele ei tinere) de a se 
scutura de „jugul" melancolismului sentimental 
congenital, cea dinții carte ♦) a ANEI MURE
ȘANU, în esență, pare emanația unui „suflet 
feminin" ce are cutezanța, cu naturalețe afir
mată, de a-și struni cintecul cu o simplitate 
deschisă, în afara oricărei autocenzuri, așa zi- 
cind, intelectuale. Toate acestea nu însemnează 
insă că poemele Anei Mureșanu au înfățișarea 
unor strigăte,, in a căror materie gilgiie patima 
crudă, divulgînd prezența unei erupții lirice de 
o concretețe senzorială derutantă, precum, de 
pildă, in Țara fetelor a Măriei Banuș sau, mai 
nou, in unele din poeziile Floricăi Mitroi. Chiar 
cînd bănuim că la temelia poemului s-ar afla 
stări de spirit Îmbibate în suferințele și bucu
riile originare ale feminității, în cele din urmă, 
comunicarea poetică acceptă tonalități, îmblinzi- 
te, apelindu-se la proiecția în metafora subli
mată. cu încărcătură simbolică : „Simt apropie
rea ninsorii / păsările cerului toate / s-au așezat 
pe arterele mele / făptură jumătate pasăre sunt / 
jumătate încercare de zbor, / iată zăpada, ninge 
pe lume / cu fulgi de aripă de înger / Pă- 
mintu-alcătuirii mi se iluminează / de culoarea 
divină, / imbrățișează-mi iubite / doar trupul 
clipei de-acum / cit bate-n mine clopotul de 
aer, / cît floare sunt și mă cutrc»nură / miraco
lul rodului" (BUCURIE). Am spune, deci, că far
mecul stării de sentiment, în poemele Anei Mu
reșanu, stă în putința de a capta, din unghiul 
unei idealizări elegiace, poezia faptului de viață 
de cele mai multe ori retrăit și, ca atare, ima
ginat. Cum se intimplă, în scurtul și învăluitor- 
dinamicul poem CARUSEL : „Alergam, aler
gam, alergam, / nu încercam să mă opresc, nu 
știam / nici in somn altceva nu izbuletpn, / aler
gam, alergam, alergam, i strigătul nimănui ajun
geam, / să mai mor nu voiam, nu voiam, / aler
gam, alergam, doar in cerc alergam, / neștiut 
din copilărie alunecam". Pe de altă parte, ten
tația pentru anume leitmotive consacrate de 
marea mitologie a iubirii, cum este cea roman- 
tic-folclorică eminesciană, este de bun augur 
cită vreme poemul se pune in slujba aceleiași 
stări de sentiment : „Rugare ție, cel plin dc pu
tere / să mai răminem în lina inserare / cit 
blind ne mai poartă / mișcătoarea apei cărare, / 
culege cu visla și anină-mi de timplă / însem
nul de taină al lacului : / spunem! întruna 
aceeași știută poveste — / Orlincotro ochii 
ridic, in ochi mi se uită / ochii Genaru- 
lui" (BASM). Urmărită, probabil, de teama 
că ar putea fi suspectată de oarecare sim
plicitate, din cînd în cind. Ana Mureșanu nu re
zistă, din păcate, impulsului de a scrie și altfel 
sau despre altceva. Astfel, dă la iveală compu
neri în care starea de sentiment este strivită in 
jocul abstractizant al cuvintelor ce aspiră, ilu
zoriu, la captarea unor presupuse idei și semni
ficații de anvergură.

Ca să nu mai spunem că încercarea de a da la 
iveală poeme de descripția naturistă cu impli
cații meditative, deocamdată, nu-i izbutește poe- 
tei ; versurile curg anevoios, iar filonul ideatic 
frizează banalitatea : „Singuri rămin munții, 
craiul lor / cu barba plină de piatra cetăților 
stinse / visele noastre cutreieră, / poartă in 
ureche scumpă podoabă / scoica veșnicei mări / 
și pe trup vii răni de săgeată și spadă / harnic 
timpul nu poate să vindece" (HARNIC 
TIMPUL). Citind volumul Anei Mureșanu sim
țim imboldul de a trece cît mai grabnic peste 
asemenea momente de cădere pentru a zăbovi 
cu reală plăcere lingă poemele care dau măsura 
adevăratei ei înzestrări.
• Desprindem din amplele și avîntat-pateti- 

cele discursuri poetice ale lui M. N. FLO
RIAN ••) declarații precum acestea : „eu țin 
drept, intre viață și moarte, / firul cu plumb al 
unui cuvint / ce caut să-l vindec de invizibili- 
tate", „cuvintele trimise in lume s-au făcut po
rumbei, / o, ceea ce nu e moarte și-i mai mult 
decit sint. / • poezia sentimentelor care nasc 
idei Unind, in ființa mea. echilibrul acestui 
păMint, / aș vrea că ncid lacrima-n care nu mai

; - I

in adorația 
părinților
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încap" — așadar, desprindem asemenea strofe 
cu generozitate răspindite pe tot cuprinsul vo
lumului GRIJILE și nu ne este greu să ne 
gîndim la familia de spirite poetice de la 
care se revendică talentatul său autor. Nu 
mai încape vorbă, M. N. Florian este un 
adept, al spiritualității iconoclast-insurgente că
reia — fără a-1 uita pe Miron Radu Paraschi- 
vescu — i-au dat expresie profund distinctă re
prezentanții „generației pierdute" (in realitate, 
atit de strălucit afirmată) a lui Geo Dumitrescu, 
Dimitrie Stelara, Ion Caraion, Constant Tone- 
garu și Tudor George. Incendiare, ultimative, 
pornind, cum s-a văzut, din convingerea poetu
lui că pe umerii lui apasă, direct, sarcina de a 
se adresa istoriei contemporane in numele tu
turor sensurilor, poemele lui M. N. Florian iși 
divulgă intenționalitatea chiar prin titlu : Marș 
forțat, Strigăt către tragica lume. Strigătul Ursei 
Mari. Punctul de fierbere, Pită și slană, Criză 
de copilărie. Ca pe o piine, sub braț, Index la 
uman, Cauza patriei, Standardul de viață, Dro
gații cu foame, Inima fulgeră. Violența frazelor 
poetice (menite a da cu tifla, a sfida morala fi- 
listină drapată în conformism etic și social) din 
următorul autoportret, firește, constituie confir
marea așteptată a „provocărilor" acestora : „am 
treizeci și șase de ani și-o inimă-n formă / de 
pușcă a cărei piedică de siguranță e mereu / 
lăsată, cu degetul minții fiind gata s-apăs / pe 
cocoșul ei, să-mi apăr, să vă apăr conturul, / nu 
vă mai duceți ploștile / cuvintelor goale la 
gură ! / de unde apă, dacă setea / voastră n-o 
naște ?“ (PORTRET 1N PICIOARE). Nu ne gin- 
dim a minimaliza efortul, animat de cea mai 
curată sinceritate, depus de M. N. Florian în di
recția structurării unei asemenea viziuni poetice, 
caracteristică prin franchețea gesticulației și a 
radicalitâții principiilor morale. Nu ne gîndim 
la așa ceva, cu atit mai mult cu cît poetul ma
nifestă reale disponibilități de această natură. 
Totuși, nu e mai puțin adevărat că, de la un 
anumit moment, senzația unei anume supralici
tări se insinuează tot mai puternic. Neliniștește 
nu atît sentimentul că în acest mod s-a mai 
scris (nimeni nu poate revendica dreptul de pa
ternitate absolută asupra unei „formule" poeti
ce,) cît mai ales constatarea că poetul alunecă 
intr-un soi de automatism al „înscenărilor" pe 
cît de ambițioase, tot pe atît de superflue : 
„arhitectura trupului tău nici o moarte nu poate 
s-o sfarme, / iar gravitatea pămintului e pulsul 
tău statornic — / dragostea are puterea unei 
arme" etc.

Este de la sine înțeles că deplina regăsire de 
sine a poetului, rămînind în continuare credin
cios formulei alese, are loc odată cu implicarea 
eului său artistic din perspectiva unei motivații, 
să-i spunem astfel, biografice palpabile. în fe
lul acesta, tema poemului face corp comun cu 
tema poetului. Aici se află, desigur, sursa pate
ticei confesiuni elegiace dintr-un excelent poem, 
precum Capcanele clepsidrei, în care tema neo- 
tradiționalistă a dezrădăcinării din matca rurală 
capătă acutul sigiliu al contemporaneității.

Nicolae Ciobanu
*)Ana Mureșanu : Jn adorația părinților", 

versuri ; M. N. Florian : „Grijile", idem.
i- t ' ■■ ■
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■ SEMNIFICAȚIILE UNOR VOCALE

I.A.E.I.  — Aceste vocale, astfel transcrise, reprezintă numele 
prescurtat, adică, mai bine zis, scris doar cu inițiale, al 
unei intreprinderi care ți-a cucerit un binemeritat prestigiu 
atit pe piața internă, cit ți peste granițele țării, grație cali
tăților pe care le întrunesc produsele care ies pe porțile ei.

I.A.E.I. Inițiativă - Avantaje - Elevație - Ireproșabil. 
INIȚIATIVA - la nivelul tuturor secțiilor.
Adică, acoli unde este vorba despre oameni, despre pro

ducție.
AVANTAJE — pentru cei care contractează, folosesc sau 

au în vedere contractarea unor produse ce poartă înscrise 
pe ele emblema I.A.E.I. Ce avantaje ? — m-ar întreba in 
mod sigur un posibil ți interesat beneficiar.

Avantajele decurg din calitatea produselor, din caracte
risticile lor tehnico-funcționale, pe care eu, reporterul, le voi 
transcrie mai încolo exact cum mi-au fost redate de direc
torul întreprinderii, inginerul Andrei Costea.

ELEVAȚIE - în concepția de fabricație.
„Fiecare produs ce iese pe poarta întreprinderii, fie că 

este livrat beneficiarilor interni, fie că ia drumul exportu
lui" - îmi spunea interlocutorul meu, directorul Andrei 
Costea, - „poartă în el, imortalizat în metal sau material 
plastic, un gind frumos. Cu toate cite decurg din el."

IREPROȘABIL — Da, m-am convins și eu, reporterul, după 
ce am văzut o parte din gama produselor ce se fabrică 
aici, la I.A.E.I. Titu, că nu se poate reproșa nimic nici unui 
produs care poartă înscris pe el emblema I.A.E.I.

Forma - cit mai simplă.
Greutatea - cît mai mică posibilă.
Timp de utilizare - maximum posibil.
Așadar, spre a repeta, pe scurt, cele descrise in acest 

capitol, fraza conclusive ar fi, oricît s-ar părea de curios, 
o frază de recomandare. Anume : Contractați cu toată în
crederea produsele fabricate de I.A.E.I. Titu, județul Dîmbo
vița I

■ PRODUSE... PRODUSE

Dar care sint aceste produse pentru a căror laudă repor
terului nu-i ajung cuvintele ?

înainte de toate, se impune a reda o scurtă, o foarte scurtă 
radiografie a întreprinderii, a locului unde prind contur 
toate aceste prodjse, radiografie făcută și redată mie cu 
lux de amănunte atît de directorul întreprinderii, inginerul 
Andrei Costea, cît ți de contabilul șef, economistul Voicu 
Pîrvu.

Patru secții și un atelier, în care lucrează „oameni mi
nunați", cum ii numeo directorul Andrei Costea, așa poate 
suna foarte pe scurt radiografia întreprinderii din Titu.

Prima secție, cea de prelucrări mecanice, cuprinde, la 
rindu-i, patru ateliere : atelierul piese mecanice, atelierul 
strungărie filetaj, atelierul construcții metalice și atelierul 
acoperiri galvanice.

A doua secție, secția bachelitâ, este compusă din trei 
ateliere : atelierul termorigide, atelierul termoplast și atelierul 
bachelitâ.

Făcind o paranteză, ar trebui spus că in toate atelierele 
transcrise mai înainte se face totul, se depun toate efortu
rile, se manifestă cea mai mare grijă pentru ca emblema 
întreprinderii să capete prestigiu, să capete și mai multă 
strălucire și... căutare.

In fiecare din aceste secții este prezentă, la flecare diri 
cei care lucrează acolo, grija pentru satisfacerea, din punct 
de vedere al calității produselor, a tuturor exigențelor mani
festate de cei care le contractează și le utilizează.

Secția sculărie, și apoi secția montaj, întregesc un orga
nism bine pus la punct, cum este cel al I.A.E.I. Titu.

■ APARATAJ DE INSTALAJII

Radiografia întreprinderii fiind terminată, reporterului nu-i 
rămîne decît să satisfacă, in cuvinte de laudă susținute de 
cifre și calități edificatoare, curiozitatea viitorilor beneficiari, 
transcriind produsele care se fabrică aici, la I.A.EI. Titu.

întrerupătoare ți comutatoare, utilizate pentru stabilirea 
ți întreruperea circuitelor in instalațiile electrice interioare.

lată, spre edificare, citeva calități ce ie recomandă bene
ficiarilor :

— construcție modernă "
— eleganță sobră
— durată de folosire mare
— o bună securitate în funcționare.
Și pentru ca tabloul calității să fie cit mai complet, voi 

transcrie ți citeva caracteristici tehnice ;
— tensiunea nominală - 250 V curent alternativ »
— intensitate nominală - 10 A
— anduranță mecanică ți electrică — 100 000 manevre.

Dacă voi adăuga faptul că ele se pot executa, la cerere, 
ți intr-o variantă mal modernă - sub forma întrerupătoarelor 
ți comutatoarelor cu ramă, că ele se folosesc în orice in
stalație, de la uzul casnic pină la cel industrial, tabloul ele
mentelor ce-i interesează pe viitorii beneficiari ți care re
comandă cu brio produsele fabricate la I.A.E.I. Titu - de
vine ți mai complet.

La acest capitol, al întrerupătoarelor ți comutatoarelor, o 
singură precizare : se execută in variantele normal, export 
normal ți T.H.A. III.

■ COMUTATOARE PENTRU APARATE 
ELECTROCASNICE

Citeva elemente se impun a fi amintite, astfel ca benefi
ciarii să-ți facă o cit mai completă idee despre calitatea 
acestor produse. Comutatoarele pentru aparate electrocas- 
nice se utilizează la comutarea circuitelor electrice ale apa
ratelor electrocasnice, spre a asigura funcționarea lor la 
temperaturi înalte.

Se pot executa, tot la cerere, în variantele :
— comutator pentru aparate electrocasnice cu 4 poziții
— comutator pentru aparate electrocasnice cu- 5 poziții 
Și in cazul comutatoarelor pentru aparate electrocasnice

se impune a fi amintite citeva caracteristici tehnice ce le 
recomandă :

— tensiunea nominală : 380 V curent alternativ

— intensitatea nominală : 10 A ia 380 V ; 16 A la 250 V ‘
— durata de conectare : 100 la sută
— frecvența de conectare : 30 manevre/oră.

■ PRIZE BIPOLARE NORMALE
DE INSTALAȚII

Din marea gamă a aparatajului de instalații fabricată aici 
la I.A.EI. Titu, se disting prizele bipolare normale de instalații. 
Acestea se utilizează in instalațiile electrice din locuințe ți 
alte incinte asemănătoare.

La cerere, se pot executa în următoarele tipuri :
1. prize fără contact de protecție, cu variantele :

— priză bipolară semibloc dublă montată îngropat sub
tencuială

— priză bipolară, semibloc montată sub tencuială
— priză monobloc protejată în masă plastică fără ștuț ;
— priză bipolară monobloc protejată in masă plastică 

cu un țtuț
— priză bipolară monobloc protejată în masă plastică 

cu două țtuțuri.
2. O altă gamă a prizelor bipolare este aceea i prizelor 

cu contact de protecție, pe care I.A.E.I. Titu le poate executa 
în următoarele variante :

— priză bipolară monobloc montată îngropat sub tencuială ;
- priză bipolară monobloc montată aparent sub tencu

ială
— priză bipolară monobloc protejată in masă plastică cu 

un țtuț sau cu două țtuțuri.
Odată transcrise variantele in care pot fi executate prizele 

bipolare normale de instalații, reporterului nu-i rămine decit 
să arate, in plus, caracteristicile tehnico-funcționale care le 
impun zi de zi cu ți mai mare pregnanță in rindul aparata
jului similar.

■ FIȘE BIPOLARE CU CONTACT
DE PROTECȚIE

Executate in variantele : fițe bipolare cu contact de pro
tecție I.B.V., cu contact de protecție Kopp cu intrare laterală 
ți cu contact de protecție Kopp încastrată in PCV, funcțio
nând la tensiunea nominala de 250 V c.a. ți 220 V c.c. ți la 
intensitatea nominală de 10 ți 16 A, fițele bipolare cu con
tact de protecție se pot folosi în instalațiile din locuințe, 
birouri, fabrici etc.

Și pentru că sintem la capitolul fițe, să mai amintesc ceea 
ce constituie o noutate in materie, anume fița triplă bipolară 
de derivație fără contact de protecție.

Se utilizează in instalațiile electrice din locuințe, birouri, 
permițind racordarea in paralel, la rețea, a trei aparate. 
Consumul total nu depățețte 10 A curent alternativ.

Construcția robustă, precum ți faptul că sint nedemontabile 
ți permit racordarea oricărei fițe bipolare fără contact de 
protecție, fac din acestea un produs dintre cele mai căutate 
pe piața internă.

■ SĂ MAI AMINTIM...

Să mai amintim, fără a intîrzia prea mult asupra caracte
risticilor tehnico-funcționole, acestea făcind obiectul unui re
portaj viitor, ce va fi găzduit in acelați colț al revistei noas
tre, cîteva produse executate la I.A.E.I. Titu.

— Automatul de scară tranzistorizat
— întrerupătorul cu 3 taste
— întrerupătorul bipolar pentru maținile electrice de mină
— întrerupătorul basculant pentru uscâtorul de păr
— Comutatorul basculant pentru uz industrial
— Completele de 2 sau 3 aparate

— Butoanele de sonerie ți de lumină r
— Tablourile de contor ți distribuție
Și pentru ca lista aparatelor produse aici să fie cît mai 

completă, să mal transcriem :
Se mol produc aici, la I.A.E.I. Titu :
— Capace filetate pentru siguranța cu filet tip D
— Socluri pentru siguranțe tip L.S., mărimile D II, D III ți 

D IV H
— Socluri pentru siguranțe tip L.F.I. ți L.F., mărimile D II 

ți D III.
Să mai amintim elementele de automatizare un alt ca

pitol important de produse ale I.A.E.I Titu, ți anume : clemele 
de racordare, butoanele de comandă, butoanele diverse de 
cothandă, lămpile de semnalizare, capitol asupra căruia vom 
reveni cu amănunte in reportajul următor. Să mai amintesc 
aparatajul neautomat, din care recomand beneficiarilor prizele 
de curent ți fițele industriale, comutatoarele cu came, comu
tatoarele stea-triunghi ți inversoarele de sens pentru ma
șini electrice, aparataj ce se impune prin excelentele calități 
pe care le probează.

NOUTĂȚILE ANULUI

Ca în oricare altă întreprindere, și aici, la I.A.E.I. Titu 
există o permanenta preocupare pentru diversificarea pro
ducției, pentru asimilarea și pentru intrarea in fabricație a 
noi tipuri de aparate capabile să se înscrie, prin caracte
ristici de exploatare, intre cele mai noi pe plan mondial.

„Care sînt noutățile anului 1978 î", l-am întrebat pe ingi
nerul Grigore Custrin, șeful atelierului proiectare.

Din șirul de noutăți, interlocutorul meu mi-a redat numai 
citeva pe care e bine cd- beneficiarii să le cunoască. Atit 
actualii beneficiari, cît și cei viitori ! ,

— Prizele ți fițele industriale cu 5 contacte de 16 A ți 32 A, 
380 V, precum ți Cuplele de 16 A ți 32 A ți 380 V

— Priza de 63 A, cu 5 contacte, 380 V, conectarea făcindu-se 
prin comutatoare cu came *

— Clemele de racordare de 4 mm2. 6 mm2, 16 mm2, 
35 mm2 ți 50 mm2

— Priza triplă cu contact de protecție *
— Chei cu 3 poziții
— Butoane de comandă reproiectate
— Indicatoare de semnalizare cu ți fără transformator '<
— Siguranțele ultrarapide cu mare putere de rupere
— întrerupătorul pentru polizare electrică de mină
— Prizele pentru fița pentru aparate electrocalorice
— Cupla bipolară cu contact de protecție.
Inginerul Grigore Custrin mi-a dat alte amănunte, unele 

constituind noutăți de ultimă oră, altele fiind in faza de 
„planșetă". Sigur, beneficiarii sînt curioși să afle caracte
risticile tehnico-funcționale ale noilor produse ale I.A.E.I. 
Titu, sint curioși să afle ce se... află pe planșeta atelierului 
de proiectare al întreprinderii.

Reporterul deține aceste informații. Interlocutorul său a 
fost darnic in informații, in amănunte. Acest capitol, al nou
tăților, va face insă obiectul expres al reportajului viitor.

Pină atunci, el, reporterul, face o invitație cu acoperire 
sigură în calitatea produselor pe care le recomandă : Deve- 
niți beneficiari ai produselor fabricate de I.A.E.I. Titu I

Siguranță in funcționare, durată mare de utilizare, aspect 
plăcut, grad de protecție deosebit - toate aceste calități, le 
găsiți incorporate in produsele întreprinderii de aparataj elec
tric de instalații Titu, județul Dîmbovița !

Deyeniți beneficiarii lor I
Pentru comandă, adresați-vă I.A.E.I. Titu, telefon 14 79 55 și 

14 79 68. menționînd tipul și cantitatea oparatajului pe care-l 
solicitați I

Reporter



atelier literar
posta redacției j

ILIE F. — BRAȘOV : „Fap
tul" e un lucru destul de bine 
făcut (tema e tratată oarecum 
indirect, cu discreție, fără de
magogia și „morala" care se 
ivesc adesea in asemenea ca
zuri). Totuși, parcă-i lipsește 
ceva (poate finalul e prea ,,a- 
brupt", nedezlegind toate latu
rile cazului ?...). Sint și unele 
scăpări (revedeti pasajul din 
pag. 3, „In cotul salonului", 
cam confuz ; iar expresiile a- 
sistentei erau — ati vrut să 
spuneți, desigur — licențioase, 
nu ne...). „Eroul" e in schimb 
foarte bună (cu unele mici e- 
xagerări în șarjă) in genul sa
tiri co-umoristic (unde și ante
cedentele vă arătau „mai tare"). 
O vom propune redacției spre 
publicare.

V. IONESCU : Semne de obo
seală, parcă, de instabilitate 
(incercări și experiențe noi ?). 
in pagini care variază intre 
compoziția dificilă, greoaie, ne
guroasă. și desenul sumar, gră
bit (uneori neglijent in expre
sie. neatent la sunetul impur, 
disarmonic etc.). Citeva amin
tesc de puterile dv. reale (pe 
care le dorim afirmate din nou 
in toată plenitudinea): „întim- 
plarea din parc", „Zăpezi rin- 
duite", „Basme în bucățele". 
„Șahul de buzunar", și, poate, 
„Aerul nostru". „Prima respira
ție", „București". Vă mulțumim 
pentru urări șl vi le Întoarcem 
cu prisos.

E. BUFTEA : Par niște file 
de jurnal, unele interesante, 
bine scrise (de p„ primul mo
ment din „Singurătate in doi" 
și. oarecum, „rezumatul" epic 
..Homo homini"). Dar paginile 
grupate sub primul titlu sint, 
de fapt, disparate, fără conti
nuitate. întrerupte, abandonate 
(deobicei cind lucrurile cer un 
efort, o tensiune mai mare : 
de p„ momentul 2). Ultima sec
vență rămine cumva fără sens. 
N-ar fi cazul, oare, să vă apu
cați mai serios de treabă, să 
depășiți faza însemnărilor di
letante și să construit! o proză

„ca lumea", cu început și sfir- 
șit. cu o desfășurare coerentă ? 
Ceva mai infiripate. de data 
asta, și versurile. în „Crisali
dă". aceleași semne bune, dar 
și aceleași neajunsuri (in plus, 
inadmisibile neglijente de stil).

T.N. HALMYRIS : Nu sint 
nici acum noutăți : ceva mai 
bine, în „Cîntec dulce".

TEDDY ROMAN : N-am citit 
povestea de care vorbiți — s-ar 
putea să aveți dreptate. Dar, 
oricum, e bine că aveți spirit 
critic și că-1 manifestați atit de 
deschis și curajos. Sperăm să-1 
aplicați in continuare la fel de 
serios și stăruitor și ar fi exce
lent dacă ați reuși să-l folosiți, 
măcar din cind in cind. și asu
pra propriilor scrieri. Scrieri 
care, de altfel, îngăduie să se 
observe și unele aptitudini de 
prozator, cu perspective promi
țătoare. Problema principală 
care vă stă in față (și in calea 
acestor perspective) este aceea 
a exprimării, a stilului. Nu 
ne-ați pomenit nimic in scrisoare 
(din care nu lipsesc niște obser
vații juste și unele considerații 
întemeiate) de pregătirea dv. 
școlară, dar textele trimise (in
clusiv scrisoarea) ne arată in 
chip neîndoios că această pre
gătire a rămas undeva la un ni
vel inferior (poate chiar între
ruptă. abandonată), la un nivel, 
oricum, mai prejos de cerințele 
minime ale creației literare (vă 
exprimați adesea stîngaci. șovăi
tor. nepotrivit, folosiți greșit, 
impropriu, o serie de termeni — 
de ex. anacronic, insolit — etc.). 
Nivelul general al cunoștințelor, 
al culturii, arată și el multe și 
grave lacune și insuficiente. E 
necesar, deci, să reluați firul În
vățăturii. cu oricîte eforturi și 
sacrificii, și să-1 intensificați 
prin largi și studioase lecturi a- 
diacente. Țineți-ne la curent.

PETCU ILIE, M. DE S, : Sint 
unele semne bune : merită să 
Încercați in continuare.

AL. PRIBOIENT : Ultimele 
plicuri merg și ele pe linia pro
ducției „de serie mare" ; n-am t

putut reține decit „O zi și o 
noapte". „Zăpezi". „Fără nume", 
„La zbor". „Trece duhul".

IONI : Nu era cazul să ni le 
trimiteți (și retrimiteți) pe toate 
— multe ne erau cunoscute și 
părerea noastră despre ele ati 
aflat-o la timpul potrivit. Dc 
altfel, ne cunoașteți, din nume
roasele răspunsuri anterioare, și 
aprecierea generală despre ceea 
ce scrieți. Nu e mai bine, nici 
acum, din păcate. Această retro
spectivă pe care ne-o propuneți 
consolidează impresia mai veche 
că drumul nu e bun. Citeva pa
gini mai aproape de adevăr : 
„Amintire", „Continuă să exis
te", „Detașare", .Ciclon". „For
ma lucrurilor". „Identificare". 
.Port artificial* *.  „Ecoul". In ce
lelalte plicuri, nimic deosebit.

• CU PRILEJUL împlinirii a MO de ani de când 
a luat fiin(ă unul din cele mai mari teatre lirice 
din lume. Teatrul de Operă Scala din Milano, a 
apărut in editura italiană „Mondadori*. Teatro alia 
Scala de Giorgio Lotti și Raul Rădice. Cititorul 
este plimbat prin locurile cunoscute ale acestui 
celebru sediu al melodramei, grație unor imagini 
de o rara frumusețe, și in același timp U face 
părtaș al secretelor făuririi decorurilor, al sis
temelor de lumini și sonorizare. ai mecanizării 
ingenioase a scenei, este plimbat prin fosă și 
sălile de repetiții, cabine, foiere șl garderobe. 
Pe marginea unei bogate documentații, autorii re
latează momente sugestive din numeroase opere 
și balete reprezentate in acest lăcaș de cultură.
• CEA MAI RECENTA DISTINCȚIE ONORIFICA 

primită de Leonard Bernstein este aceea de Ofițer 
al Legiunii de Onoare. Remiterea înaltei distincții 
a făcut obiectul unei ceremonii care a avut loc 
la Paris, unde marele dirijor și om de muzică 
sosise cu Orchestra Filarmonică din Viena pen
tru a dlrlla simfoniile a doua și a treia de Lud
wig van Beethoven.
• O IMPORTANTA CONTRIBUȚIE la studiul 

antichității egiptene au adus-o arheologii austrieci 
care, sub îndrumarea profesoru'ui Manfred Bietak 
au efectuat săpături în „Colina Hienelor" din 
delta Nilului, la 40 km. vest de Suez. S-au găsit 
aci urmele unui oraș portuar care se presupune 
că ar fi metropola seminției Hyksos, pe care sa- 
vanțit o identifică drept orașul lui Ramses.
• IN REGIA LUI VOLKAR SCHLONDORF, cu

noscut pentru ecranizarea romanului „Onoarea 
pierdută a Katharlnei Blum" de Heinrich B<511, vor 
începe in curind turnările pentru filmul „Toba de 
tinichea" după romanul lui Giinter Grass. Rolurile 
principale vor fi interpretate de Heinz Bennent și 
Angela Winkler.
• CEA DE-A PATRA EXPOZIȚIE MONDIALA 

A FOTOGRAFIEI a fost inaugurată slmultarvx 
ZUrich, New-York și la Recklinghausen (R.F.G.)^'N.xj 
șl precedentele expoziții, „Ce este omul?* (ie

G. OCNIȘOARA : O recoltă 
mai slabă, din cere nu putem 
menționa deci' „Dintele*  și „Cin- 
tec de leagăn".

L.C.M. : Nu se arată schim
bări in bine. Scrisoarea se măr
ginește să constate niște neajun
suri. dar nu-si propune să în
treprindă ceva pentru înlătura
rea lor (lucru care va fi (fin ce 
in ce mai greu, odată cu trece
rea vârstei studiului și a maxi
mei receptivități !_). Reținem 
doar „Nu vă bucurați".

Alba NecaUi. Elena Tlrria. 
Chiriliae Greta, Enactae A. Ca
melia, Ntmi Ion Di ni că, Giuny 
Pall. David Vasile, Roza Bobe 
IL Vasile. TUIheia M.. Flească 
S., D. Brane. Mihail Marina. Sil
via D. Văcăriue : încă nu se văd 
semne de talent. Emil Buearesen, 
Pavel Mureșan. Remus Mara. 
Gh. Postu. Adrian Mirel. Lac 
Rapolt, Paul Traian, Gh. Stoia- 
noviei, N. Gabriel Papuc, Fra
cle Ion Botez. Lucian Stauotuir. 
Nicolae Ion Drag*.  Marea Iouu 
Puin : încercări de nivel mo
dest.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se res

tituie.

Poem fără cuvinte
Așteaptă poezia 
alături de pagina albă, 
poetul o plecat in piața 
să cumpere 
o pălărie 
autovehiculele gigantice 
cind trec 
ioc să vibreze pereții, 
sticluța cu cerneală 
uscată pe pereți, 
ceașca cu zaț de cafea, 
o poză 
in care iubita 
suride senin.
scrumiera plină de scrum 
și resturi de țigară, 
masa de scris, 
tocul inert, 
pagina albă 
așteaptă să, se nască 
acest poem 
de care fug neputincioase, 
cuvintele...

BOGDAN PACUREȚEANU

Daruri
Arborii mi-au dăruit 
o invitație pentru văzduh, 
primăvara citeva incertitudini 
ope'e o privire furișă 
oglinzile un oracol, 
patria mi-a dăruit limba 
ca sâ-i pot spune universului 
„intr-o zi am să te beau*  
ca să-i pot spune iubitei 
„în trupul tău cu adormit 
toți porumbeii lumii*  
co sâ-i pot spune poeziei 
.•^uhumesc x>m unde locui".

V. PETRE5CU-MARGEAN

De mult nu mai știu...
De mult nu mal știu ce este frica. 
De mult nu mai am emoții. 
fEmot le sint o nenorocire pe stomacul gol). 
Eu nu mo< pot fi la cheremul celorlalți 

semeni aflați in slujba temerilor.
Eu am o altă structură mult mai complexă 
Si vibratoare ca o șosea pe cere mașinile 
Aleargă cu peste 200 km la oră.

IORDAN GRECU

Gh. IIiescu-Călinesti 
.Timpul* 

Omagia lui Brâncuși

Abia cind toamna
Pictor :m preș ion ist 
amestecindu-si culor 'e 
pe virful pantofului 
pe băncile parcului 
pe scoarța copacilor 
pe borul pălărie- 
pe osfottul ale lor 
pe fu'arul bun:cului 
pe o fructă 
pe blana unui cline de prpcs 
pe un zmeu de hirt e 
și abia 
cind toamna e dep'inâ 
atinge 
ușor 
pinza 
cu virful 
pensulei.

DAN LADINA

———————
Douăzeci de ani
Tovarăși vom merge împreună departe 
chiar dacă zilele apun.
Cine crede că socialismul 
e ceva din material plastic 
c>ne pune degetul la gură 
atunci cind rostește un adevăr 
să stea cît mai departe de mine. 
Pentru voi eu sint lăcătușul cuvintelor 
cere trăiesc prin proprio diversitate. 
Pletele mele luminați-mi fruntea 
cu imbolduri active, stăvilare prostiei — 
eu sint poet și nu o bidinea 
de întins cuvintele pe hîrtie.
Eu sint străvechiul arc și sulița 
ascunse prin pădurile carpatine, 
care au ținut piept 
loviturilor de rindea ale istoriei. 
Eu sufletul și chiotul celui 
care deși încă destul de tinăr a strigat; 
minunat e să spui adevărul 
despre tine însuți 
dimineața cu brațele întinse 
cind ai douăzeci de ani.

ION MONORAN

Autoportret
Dacă vâ bucurați 
de cintecul 
privighetorii, 
atunci gîndițî-vă că trebuie 
să existe 
o creangă 
care se fringe 
in fiecare
noapte 
sub povara cintecului.

ION DRAGOȘ

Un semn de carte
Destul de trist- 
ploaia foșnește de parcă, 
în cer, intr-o bibliotecă de cristal, 
Studioși diafani or întoarce 
filele 
unor cărți de oer.
Uneori 
foșnetul se oprește ; 
te simți ca un semn 
de carte 
silueta ta îngustă și plată uitată 
între file de aer 
in chiar mijlocul unei lntîmplări 
pe care după un timp cititorul 
o va relua 
dindu-te binișor deoparte.

TRAIAN GRIGORE

Creatoare de punți spirituale Victor Tulbure Promoția fără critici
urnele Liviei Bacâru l-am întilnit

n
 pentru întiia oară citind ediția critică 
a operelor lui Liviu Rebreanu. Ea a 
tradus în românește nuvelele marelui 
scriitor pe care acesta, la începutul 

activității sale creatoare, le-a scris in limba ma
ghiară. Interesîndu-mă cine este, colegii mi-au 
răspuns laconic doar atlt — e bibliotecară.

Lucra în cea mai înaltă instituție de cultură 
a țării : Biblioteca Academiei. Ani îndelungați 
s-a aplecat asupra documentelor, a manuscrise
lor decolorate și tipăriturilor vechi greu- desci
frabile. A descoperit cărți ce se credeau pier
dute, a identificat tipărituri, a studiat însemnă
rile de posesori, ex librisurile unor bibliofili ro
mâni de odinioară. A publicat, pentru prima 
oară in țară, ample studii de specialitate despre 
filigranele tipăriturilor vechi românești din se
colul al XVI-lea și începutul celui de-al 
XVII-lea. A fost cea dinții care s-a ocupat te
meinic de formarea, de istoricul, de raporturile 
europene ale legătoriei de cărți românești, lu
crare a cărei necesitate a fost în mai multe rân
duri arătată de Nicolae Iorga. Din munca sa de 
cercetare și sistematizare a rezultat studiul cu 
caracter de pionierat, intitulat Vechi legături de 
cărți românești. Introducere în istoria legătoriei 
din România.

O altă lucrare a sa, deosebit de importantă 
din punct de vedere al bibliologiei române și 
internaționale, este elaborarea catalogului siste
matic al incunabulelor conservate in Biblioteca 
Academiei care — deși a apărut numai sub 
formă multigrafiată — este un instrument de 
lucru indispensabil pentru cercetătorii istoriei 
cărții și bibliotecilor, atit din țară, cit și din 
străinătate.

Pe urmă, deși cu părere de rău. s-a despăr
țit de vestita bibliotecă. Ștefan Gruia, reorgani- 
zind Revista bibliotecilor era in căutarea unui 
colaborator care să se ocupe de fondurile vechi
lor biblioteci și de istoria cărții și a biblioteci
lor. A chemat-o deci ca redactor. Am eunoscut-o 
in redacția acestei reviste de specialitate căreia 
îi redactam ediția maghiară, Konyvtâri szemle, 
cu apariție trimestrială. Am lucrat cițiva ani 
sub același acoperiș, intr-un colectiv mic dar 
foarte însuflețit și priceput și astfel am avut 
prilejul să o cunosc mai îndeaproape. Scria stu
dii serioase, mergînd la esență ; se preocupa cu 
cea mai mare grijă de vechile fonduri din bi
bliotecile noastre, nu întotdeauna bine adminis
trate. Odată i-am amintit de traducerile din 
Rebreanu. De ce nu mai faci traduceri ? — Fac. 
mi-a răspuns oarecum tulburată. Am unele mai 
noi... Am tradus în românește un fragment de 
roman scris de Rebreanu în limba maghiară și 
rămas în manuscris (a șl apărut în două nu
mere din revista Manuscriptum). Mai tîrziu a 
ieșit la iveală că este îndrăgostită de lirica lui 
Kosztolânyi... Apoi, intr-o zi mi-a pus pe birou 
un ciclu din versurile marelui poet maghiar. 
Cum ți se par? — mă întreba privirea ei mută.

Despre anomalii
Urmare din pag. 1

majorității, iar de aici pină la a li se pune in 
seamă un comportament anormal nu s-au chel
tuit multe eforturi de înțelegere. Cu un verb 
și intr-o expresie preferată, mulți inși pot fi 
auziți formulind : artiștii sint nebuni 1 Nu. Din 
cel mai înalt punct de vedere, artiștii adevfirați 
sint oameni perfect sănătoși. Nici argumente, 
nici vreun răspuns n-ar trebui să primească 
opinia falsă și blamantă în cel mai înalt grad, 
a celor care văd in artiști o faună curioasă de 
la măscărici și lăutari pină la chiriașii caselor 
de sănătate.

Aceste rinduri însă nu vor să brodeze pe 
marginea unor păreri externe tagmei. îngrijo
rător este faptul că există cite un artist care 
cochetează cu ideea de nebunie. Neglijind doza 
de orgoliu și vanitate normale, trebuie să spun 
că am intilnit și artiști cărora le face plăcere 
să se spună despre ei că au, ca exemplare 
umane, comportamente stranii. Tocmai acest 
fapt, cred ei, le-ar potența și mai mult forța 
de creație in fața consumatorilor de artă, incu- 
noștiințați nu-i așa, prin presa vorbită a ami
cilor, de „nobila plagă", astfel Incit piedestalul 
lor public să devină singular și neasemuit. Co
chetarea cu orice mod străin de a fi este o uni
versală eroare. Marii actori știu să se detașeze 
de rolurile pe care le-au interpretat. Numai 
actorul mărunt care a reușit, intimplător, să 
interpreteze bine rolul unui nebun, va fi urmă
rit. poate întreaga viață de ipostaza străină in 
care a trăit o oră. Nebunia este cea mai jal
nică stare. Marea comunitate de oameni a apre
ciat totdeauna această maladie ca pe cea mai 
generatoare de pericol, văzind în ea șl terenul 
celei mai întinse prostii. Mai lapidar, poporul 
spune că nebunul e prost. Atunci, in ce măsură 
i se poate rezerva glorie sau faimă celui care, 
sănătos fiind, mimează starea amintită ? Marii 
artiști din toate vremurile au tins și aspirat per-

Erau foarte frumoase. M-a surprins nu numai 
fidelitatea față de conținutul poemelor, ct și at
mosfera nostalgică ce se revărsa din traduceri, 
recrearea frămintărilor, a vibrației din sufletul 
unui om cu adincă simțire. — Cred că cititorii 
ar primi bucuros aceste versuri — am remarcat 
după citirea unui nou ciclu... Du-le la editură... 
Nh avea suficientă încredere In sine, se temea 
că a intlrziat cu aceste traduceri și nu i se va 
încredința o asemenea lucrare, fiind aproape 
necunoscută in cercul traducătorilor de opere 
artistice. Cu greu s-a lăsat prinsă, dar s-a dus 
totuși la editură. Ca traducător fără precedente, 
care venea cu o operă importantă și plină de 
răspundere, a fost primită cu oarecare rezervă. 
Versurile i-au fost arătate academicianului Mi
hai Beniuc, cunoscător temeinic al literaturii 
maghiare, care nu numai că a făcut aprecieri 
favorabile asupra calității traducerilor, dar a 
acceptat să scrie și prefața volumului. Și iată 
că în 1976 a apărut la Editura „Albatros" în 
colecția „Cele mai frumoase poezii", volumul lui 
Kosztolânyi în limba română, intitulat Poeme. 
Era incă o contribuție la puntea de legătură 
spirituală care apropie cele două literaturi, 
fiindcă a făcut să ajungă la cititorii români 
scrierile unui creator despre care Mihai Beniuc 
Spune deosebit de impresionant : „pentru orice 
națiune, un poet de talia lui Kosztolânyi Dezsă 
se incrustează ca nestemată din cele mai de preț 
in herbul de slavă al poporului său".

Cu Jakd Zsigmond. profesorul savant al uni
versității din Cluj-Napoca, se cunoștea si-i citea 
studiile incă din timpul cind era bibliotecară. Și 
L:via Bacâru a avut un important rol in apa
riția frecventă a scrierilor bibliologului de fai
mă europeană in presa de specialitate bibliote- 
conomică românească. Prețuia și admira metoda 
savantului de a aborda multilateral studiul isto
riei cărții, bibliotecilor și culturii. Tar cind, sub 
titlul Irăs, konyv, ertelmiseg (Scrisul, cartea, 
intelectualitatea), a apărut substanțialul volum 
ce insemna rezultatele cercetărilor de mai multe 
decenii ale profesorului Jakd, Livia Bacâru a 
trudit pentru a pune această operă de mare im
portanță și la indemina cititorilor români. In 
urma unei îndelungate și obositoare munci de 
tălmăcire, cartea lui Jakd a apărut in anul 
trecut in Edtiura „Kritericn" sub titlul Philobi- 
blon transilvan, cu un studiu introductiv semnat 
de prof. Virgil Cândea. Nu voi face aici digre
siuni pentru o evaluare detaliată a operei lui 
Jako, lucru pe care l-au făcut oameni de spe
cialitate mult mai competenți decit mine (vezi 
articolul academicianului M. Berza în nr. 46 al 
revistei „Luceafărul"). A? vrea numai să accen
tuez că traducătorul a dat o foarte frumoasă și 
bine cizelată operă. Fiindcă volumul lui Jakd 
nu este numai un instrument indispensabil de 
lucru pentru profesori, studenți. cercetători care 
dezvăluie și plasează intr-o lumină nouă valo
rile culturii maghiare și române din Transilva
nia și trecutul bogat al acestora. Opera lui Jakd 
este importantă și din punctul de vedere ai rea
lizării : putem s-o numim liniștiți proză științi
fică literară. Să redai integral in altă limbă pre
cizia definițiilor, bogăția terminologiei, nuanțarea 
colorată, desfășurarea prestigioasă a frazelor ce 
oglindesc un profund caracter uman și-1 fac să 
ajungă la conștiința cititorului, căldura și ele
ganța spirituală ce radiază din studii, nu este 
deloc un lucru ușor. Livia Bacâru a făcut față 
grelei sarcini realizind o muncă inspirată. Nu 
de mult a încheiat traducerea volumului Clio și 
Caliope al istoricului literar maghiar Csehi 
Gyula, dispărut înainte de vreme.

Dar poezia ? — o întreb, versurile le-ai tră
dat ? Cu surisul modest care o caracterizează 
îmi răspunde : — Nicidecum. In ultima vreme 
traduc din versurile lui Szabd Ldrinc...

Balogh Jâzsef

sport Rezultate izolate
• Performanțele Izolate caracterizează astăzi 

atletismul românesc. Ne este ușor sâ alegem pro
bele despre care să scriem, atît timp cit sporti
vii noștri s-au remarcat doar la citeva. La loc de 
cinste rămine medalia de aur obținută Ia europe
nele de sală de Ileana Silai, ca și cea de argint a 
Nataliei Mărășescu, campioana probei. Un cuvânt 
de laudă merită și spiritul de echipă care le-a 
animat pe cele două românce atît la europene cît 
și la întîlnirea Europa—S.U.A.

Dar cu o floare nu se face primăvară.
„Centura de aur" și-a cernut valorile. Finalele 

au Ioc mîine. Echipa României cu cei mai mulți 
reprezentanți la startul concursului este bine re
prezentată șl în aceste finale. Dar ce se poate 
spune despre actuala „centură" și desore boxerii 
români? Deși participarea e numeroasă, au lipsit 
numele mari ale boxului european. S-au re
marcat și de această dată boxerii latino-americanl 
din Cuba și Venezuela prin calități fizice și teh
nice. Interesant au evoluat și cițiva iranieni și 
cițiva români. Calitatea turneului din punct de 
vedere tehnic n-a fost insă de cel mai bun nivel, 

boxeri mvi.ea.iA mai nult doar pe calități 
X-s&sSv. "'x. vi. vjocupările de tehnică
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tea apăsător de blindă. / Dar zorii ne-au gemut 
la căpătii / Și ne-am trezit in focul bătăliei / 
Și mă aflam acolo-n linia-ntii / Eu, cel mai ti- 
năr caporal al României...*

Tulbure a plecat pe front minat de ură și de 
dihania foamei și s-a intors cu o vioară roșie, 
ca să intilnească iar foamea și lupta : „O, vre
mea cind la Giurgiu, in port, la Ramadan / Biet 
simbriaș al foamei, cu fața subțiată / Eu imi 
plimbam pe uliți. fălos și făr-un ban / Cămașa 
fericirii, cam ruptă și-nnodată ! / (...) / Uitind de 
ziua lungă, de prinzul ei fugar / Cind noaptea 
pe alee iși desfăcea păunii / împrumutam la 
steaua din ceruri un sutar / Să-ți cumpăr, poe
zie flămindă, jimbla lunii / Pe-un manifest 
cadențe notam mai apăsat. / Și.așțeptlnd lumină 
să imi inunde pragul / Adeseori pe mese dor
mind, la sindicat / în noaptea de noiembrie mă 
înveleam cu steagul !“

Luat in brațe și apoi aruncat — într-o vreme, 
cei auriți pe dinăuntru trezeau frică — Tulbure 
și-a păstrat culorile nealterate. Nu era voie 
să te împodobești in culorile lui aprilie cel al
bastru și septembrie cel galben ; te mișcai prin
tre culori cu destin îngenunchiat sau sugerind 
răsturnarea unui corn de lună tristă in văile 
singuratice ale inimii, plăteai. Lui Tulbure nu 
l-a păsat, a intrat cu picioarele în toate băl
toacele și s-a umplut de umezeală pină la ge
nunchi și pină la umeri. Poate că era un protest 
mic, dar nea Victor și noi cei din preajma lui 
I-am trăit cu avint și desfătare. Olimpia (barul 
calicilor) două porții de ghilimele pentru fiecare 
persoană, două vrăbii fripte-n ceapă verde, se- 
cărică, izmă, pară, salt in butoiul cu scrumbii 
de la nea Picu (alături de grădina unde Gala 
Galaction minca prune apucindu-le din pom cu 
gura), vin acrișor. Maria Lătfirețu, salată de 
păpădie tocată cu briceagul, sacou rupt în 
coate, tramvai de noapte scăpat, felinar deo
cheat. somn in stal la Mama sau Marconi, 
frecție in Gara de Nord, adevăr de sticlă 
spartă, botez cu cîinl împăiați, spațir cu fată 
de avocat ieșit la pensie, la Șalul cel ne
gru. și săpun din vadu gropii, mititei cu lada-n 
piept, oaie născută din iadă, pod de fructe-n 
pivniți cu băuturi clandestine, trei furnici cu 
mîna-nfiptă-n gitul victimei ce moare-n lan
țuri grele, mersi și mîine seară va fi mai fru
mos pe banii de i-oți mai găsi prin buzunare... 
Era in vremea cind Tulbure tălmăcea vechi 
cintece arabe, catrene de Omar Khayam, ver
suri gravate de Byron pe mormintul unul ciine 
sau Cintece armenești de dragoste, de lună și 
de vin : „Migdal frumos, ce iute-ai înflorit ! / 
Și florile-n migdale se schimbară ! / Amar și 
dulce-i zimbetul ivit / Pe gura ta și dulce și 
amară. / Din mina ta, eu iau pocalul plin / Și 
inchinindu-1 fericirii tale, / Sărut, pe-argintul 
parfumat de vin. / Amară dulce urma buzei 
tale..."

Dar Tulbure e pe deasupra a toate poetul cu 
porțile deschise spre munții și râurile țării. Fin- 
tină albastră, ceas vioriu, un prieten apărind in 
ușă, Virful cu Dor, o ramură inflorită-n primă
vară. mărul oprit lingă pridvor — toate trezesc 
în el un cintec dulce. „Cintă-ne să crească 
griul".

Plămadă sint din lutul românesc 
Pe el imi port și dorul și mindria 
Nu clipa, nu-ntimplarea. ci — firesc — 
De-acest pămint mă leagă veșnicia.

Este momentul să ne ocupăm aici șt de boxerii 
români. „Centura de aur" este pentru boxul româ
nesc un criteriu înaintea campionatelor mondiale de 
la Belgrad. Concursul nu e insă suficient de con
cludent. mal exact spus nu e suficient de satisfă
cător. Mulți boxeri bine cotați au pierdut ,cu ușu
rință in fața unor luptători fără palmares. Infrin- 
gerea lui Ciochină prin k.o., cu totul surprinzâ-. 
toare. este exemplul cel mai bun. Echipa națio
nală de box nu are la îndemînă vaiorue de altă 
dată, iar preocuparea boxerilor români pentru un 
box complet, tehnic- este in scădere. Cauze sint 
multe și variate și pentru a le depista e nevoie 
de o analiză serioasă. Cit de îndreptățiți stntem 
in ceea ce scriem o să vedem cu prilejul mondia
lelor de la Belgrad. Cît despre fotbal, rezultatele 
și calitatea meciurilor din ultima etapă ne scutesc 
de comentarii. Remarcăm doar că A.S.A. e ame
nințată mai serios decit pină acum de urmăritoare, 
că Sportul Studențesc Iși confirmă ascensiunea, ci 
Universitatea Craiova pare a-ș! fi regăsit o parte 
din fostele-i calități. Sint promisiuni firave, care 
dau totuși speranțe suporterilor. Să sperăm și noi 
alături de ei.

Discobol
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din altă parte. Lansați și sprijiniți de criticii unei 
alte promoții, imediat anterioare, prozatorii din 
65—70 au stat In atenția generală atita vreme cit 
prozatorii promoției vecine și-au pregătit opere
le de după debut. In clipa cind acestea și-au 
făcut apariția (și drept e că au venit una după 
alta, în valuri strivitoare, făcind să se vorbească 
din doi in doi ani de un „an al romanului" : 
68, 70...) criticii de drept și de fapt ai promoției 
dinainte au reintrat In rolul, ca să zic așa. de 
bază, sigur neocolindu-i programatic pe cei abia 
lansați dar nemaisusținîndu-i cu aceeași fervoa
re și, mai cu seamă, insoțind diminuarea inte
resului pentru aceștia cu supralicitarea celor
lalți. în chip firesc critici tineri, congeneri din 
toate punctele de vedere cu tinerii prozatori din 
65—70 s-au dedicat comentării literaturii celei 
mai comentate la acea oră, trecind cu arme și 
bagaje (ce importanță are că au făcut-o invo
luntar ?!) in promoția de alături. Starea aceasta 
de lucruri n-a durat mult, 5—6 ani, au inter
venit felurite întîmplări care au pus o bună 
parte din prozatorii promoției 60 pe picior de 
război cu criticii propriei lor promoții, „ceartă" 
direct proporțională cu creșterea reală a autori
tății criticii și a justificatelor ei tendințe de au
tonomie. A durat insă suficient, din cite ne dăm 
seama astăzi, pentru ca un număr de prozatori, 
unii mai buni, alții mai puțin, unii mai activi, 
alții mai indiferenți, unii mai cunoscuți. alții 
mai ignorați să intre — promoție „intermediară", 
„tolerată", „hibridă", dar. mai ales, promoție 
fără critici — in conul de umbră al unor pre
decesori (dacă se potrivește cuvintul pentru niște 
diferențe de maximum cinci ani) poate nu mai 
buni scriitori decit ei. (Asemenea experiențe e 
bine să nu fie uitate, și e bine, in primul rind, 
să nu le uite cei care — nemulțumiți de critică
— iși imaginează că subminind-o dau o mină de 
ajutor literaturii). E momentul, inainte de a tre
ce mai departe, să dăm lista — fie și lncompfetă
— a prozatorilor din promoția fără critici : Mir
cea Ciobanu, A. D. Munteanu. Virgil Duda. Maria 
Luiza Cri st eseu. Sânziana. Pop. Mihai Pelin. Iu
lian Neacșu. Alexandru Târziu. Mihai Giugariu. 
Mircea Cojocaru. Nicolae Damian. Norman Ma
nea. Bujor Nedelcovici. Ion Dumitru Teodorescu. 
Horia Pătrascu. Comeliu Omescu ș.a.

2. Prozatorii din „p.f.c." au astăzi intre 34 si 
40 de ani. sint incă tineri, dar bibliografia epică 
a ficăruia este destul de bogată pentru a per
mite acțiunii critice un demers integrator în ge
nul „profilului" critic. Vor apare, fără Îndoială, 
și astfel de „profiluri*,  e in firea lucrurilor, un 
impas de cunoaștere sau de considerație cum e 
cel prin care trec scriitorii amintiți e un acci
dent. mai mult sau mai puțin persistent, dar 
întotdeauna reparabiL în așteptarea necesarei 
reveniri sâ aruncăm o privire in curtea acestei 
promoții. în față, la vedere, cu neputință de o- 
colit stau semnele unificatoare : univert epic În
chis (fie relaționar-simbolic ca la Mircea Cioba
nu, A. D. Munteanu. Mircea Cojocaru, Horia Pft- 
trașcu, Norman Manea fie familial ca la Maria 
Luiza Cristescu. Sânziana Pop, Corneliu Omescu, 
mereu insă tin2ind să stabilească in spațiul ce
lular ordinea universală prin analogii și să com
penseze prin generalitatea semnificațiilor Îngră
direa caracteristică), problematizare (în sens 
psihologic mai cu seamă și într-o mulțime de 
variante dependente de natura epicului și a su
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biectivității implicate în el, de la reacția afec
tivă elementară cercetată sub unghi logic — A- 
lexandra Târziu, Mihai Pelin — sau comporta- 
mentist — Sânziana Pop, Mihai Giugariu, Maria 
Luiza Cristescu, I. D. Teodorescu — pină la de
terminarea raportului dintre afect și ideologic — 
A. D. Munteanu, Virgil Duda, Norman Manea — 
trecind prin cazul particular al unei psihologii 
a ideilor ilustrat de proza lui Mircea Ciobanu), 
citadinism (gustul pentru piața publică, pentru 
spațiul industrial, pentru interioarele de aparta
ment, pentru agitația stradală conjugindu-se la 
toți acești prozatori cu automatismele sensibili
tății citadine devenită, mai mult prin instrucție 
decit prin educație, un sinonim al sensibilității 
intelectuale). în spatele acestor trei semne uni
ficatoare zărim diferența și diversitatea. înăun
trul promoției nu circulă teme, nu se interfe
rează stiluri, nu funcționează cu rol de mijloci
tor al comunicării dintre opere spiritul epocii. 
Fiecare prozator e atita de prins în proprille-i 
obsesii tematice și habitudini stilistice incit o 
lectură comparată n-ar găsi decit corespondențe 
intimplătoare dincolo de cele trei puncte comu
ne enunțate mai sus care, insă, sint supratema- 
tice șl suprastilistice. Promoția are astfel as
pect de arhipelag cu insulele perfect izolate una 
de alta, perfect închise, beneficiind de o aceeași 
climă (problematizarea) și cunoscind același tip 
de vegetație (dtadinismul) dar cu alt regim exis
tențial. cu alte puncte cardinale sl cu alt tipar 
calendaristic. O atare diversitate de teme, stiluri 
și atitudini epice intr-un timp relativ restrins șl 
precis circumscris cum este o promoție literară 
(reprezentind un fragment dintr-o generație) 
presupune prezența unor individualități accen
tuate, a unor scriitori care, indiferent de sta
tura axiologică a literaturii lor, sint preocupați 
intr-un fel obsesiv de originalitate și speră a o 
realiza prin antrenarea subiectivității în dis
cursul epic intr-o măsură care sâ rețină șl mar
ca strict individuală, neraportabilă la contexte 
străine, și modul individual de angajare pro
blematică în contexte comune. Romanul de tip 
obiectiv nu este, cu una sau două excepții, o 
ispită pentru acești prozatori. Mai curind s-ar 
putea vorbi de o adecvare compozițională a re
lațiilor proprii romanului obiectiv la un discurs 
epic eminamente confesiv. Apoi, confesiunea în
săși diferă tipologic de la un scriitor la altul 
pină la a face inoperantă o încercare de ordo
nare pe acest temei. Stihii eseistic și ideologic 
al confesiunii la Mircea Ciobanu, bunăoară, nu 
poate fi cu nici un chip apropiat de stilul tur- 
bulent-afectiv al confesiunii Sânzianei Pop sau 
de acela distanțat-lucid, al conștiinței interoga
tive ce caracterizează confesiunea lui Aurel-Dra- 
goș Munteanu. Diferențele Interioare, de struc
tură romanescâ, de scriitură și de viziune epică 
sint însoțite de o seamă de diferențe așa-zicind 
exterioare, mai puțin semnificative, mai puțin 
specifice promoției (de pildă faptul că unii scriu 
mai ușor, alții mai căznit, că unii au publicat 
mai mult, alții mat puțin, etc.) dar interesante 
pentru cine urmărește starea receptării critice a 
literaturii acestor scriitori. S-ar vedea că pro
moția fără critici a avut în perioada ei de eclipsă 
un ecou la critică nedlferențiat, egalizator, ceea 
ce constituie un paradox în raport cu realitatea 
valorică foarte diferențiată a operelor ce-i a- 
parțin.

(Continuare in numărul viitor)

„Femeia*  (1968) și „în drum spre paradis*  (1973), 
aceasta din urmă, Întitulată „Copiii acestui 
pămint*,  a fost organizată de Kart Pawek, cu con
tribuția revistei Stern si din Fondul Națiunilor 
Unite pentru copii (FIȘE). în 515 fotografii ale 
unul număr de 238 fotografi din 94 de țări, se 
poate vedea realitatea dură pe care trebuie sâ o 
înfrunte copilul incă de la naștere. Organizato
rul precizează că față de realitate, ilustrarea are 
incă foarte multe rețineri. Pentru următoarea 
expoziție, preconizată a avea loc in 1979, pe care 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite l-au numit 
drept „an al copilului", s-au și înscris 300 de 
muzee din 50 de țări.
• ITN PALAT MEDIEVAL NECUNOSCUT a fost 

descoperit, cu prilejul unor săpături efectuate in 
incinta mănăstirii Bad Hersfeld. Arheologii bănu
iau de mult existența unei „tabere imperiale" la 
Hersfeld, Intrucit în Hessa de Nord mănăstirea 
fusese de-a lungul Evului Mediu reședința pre
ferată a regilor și împăraților germani de la Carol 
cel Mare pînă la Lothar al III-lea. Sala cu o su
prafață de 535 mp. este una dintre cele mai mari 
comparată cu sălile din castelele imperiale dega
jate pină acum pe teritoriul Germaniei.
• LA 700 DE MILE DE COASTA, în nordul 

Afridi, in plin deșert libian, tntr-o despicătură de 
stincl, numită Uadi Matendus, s-a găsit scrijelită 
imaginea unui crocodil in mărime naturală. Desco
perirea constituie un eveniment cu totul deosebit, 
deoarece, după cum se știe, oamenii cavernelor 
zgîriiau pe pereții stîndlor imaginile animalelor 
cu care veneau în contact direct: ori, In plin de
șert, prezența crocodililor pare imposibilă. Pereții 
acestui canion african sint o adevărată galerie de 
artă, cu desene zglriate sau cioplite în piatră: 
instrumentul de care se serveau artiștii era piatra 
de cremene, „peneluri*  preistorice din care se 
văd și azi resturi todte aruncate pe jos. Printre 
animalele „imortalizate" se văd elefanți, rinoceri, 
struți, boi, antilope, hipopotami dar și oameni. 
Toate acestea dezvăluie o perioadă a istoriei de
șertului, așa cum arăta el acum 10 000 de ani, —
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REEXAMINĂRI TOPONIMICE

In legătură cu continuitatea TROIANUL
d

intre valurile de pămînt existente în 
România, cel despre care s-a scris mai 
mult este „brazda1* care străbate, în 
lung, spațiul dintre Carpați si Dunăre 
de la Hinova (jud. Mehedinți), pină 

dincolo de Ploiești. Interpolatorul lui Ureche1) 
și Miron Costin, Stolnicul Cantacuzino și Can- 
temir, iar dintre străini Marșigli și Sulzer, au 
fost primii care l-au semnalat și descris2). Aces
tora le-au urmat arheologii și istoricii mo
derni3), cum și unii cercetători de istorie locală ; 
dar cel căruia îi datorăm cea mai atentă des
criere a Troianului, făcută pe teren, pe aproape 
întreaga sa întindere, este fostul asistent tehnic 
al lui Grigore Tocilescu, inginerul topograf Pam- 
fil Polonic, a cărui operă, deși valoroasă, cum 
s-a recunoscut, a rămas inedită1).

*) Gheorghe Donici s-a născut In anul revo
luției din *48, așa că avea 68 ani cind a șarjat 
cu Escadronul III la Robănești. Om politic (fost 
deputat și senator) și patriot înflăcărat, el a 
luptat și în 1877, tot in Regimentul 9 Roșiori.

înfățișarea de astăzi a valului este cunoscută 
mulțumitor. El are înălțimea maximă de 3 m 
și lățimea de 30 m, șanțul fiind adine de 2 m 
și lat de 10. Se păstrează mai bine în păduri 
și pe culmile dealurilor, căci pe coaste a fost 
vătămat prin alunecările de teren, iar în cîmpie, 
prin arătură. în general, s-a conservat mai bine 
in Oltenia, unde, în zona Craiovei, s-au putut 
constata, în spatele său, și urmele unor turnuri 
de pază. La răsărit de Olt pare să nu fi fost 
definitiv săpat și este mai greu de urmărit, pre- 
zentînd chiar unele întreruperi5). Deosebit de 
importante, pentru ceea ce ne preocupă aci, 
sint constatările că pe toată întinderea sa ur
mează linia de hotar care separă șesul de înăl
țimile de la nord și că șanțul său se află tot
deauna spre dealuri, iar creasta spre cîmnie, 
ceea ce face dovada că valul cel lung este lu
crarea unui cuceritor pătruns in Dacia dinspre 
sud, care trebuia să se apere de incursiuni ve
nite din munți și din dealurile precarpatice. 
Importante sînt, de asemenea, două observații 
făcute tot pe teren : prima, a inginerului ho- 
tarnic Popovici, primită și de Odobescu. după 
care la Greci, pe malul drept al Oltului, drumul 
de piatră roman, ce vine de la Celei, calcă 
peste Troian, care este deci mai vechi decit 
limesul alutan 1 iar cea de a doua, datorită 
prof. D. Tudor, după care la Urlueni. în Argeș, 
limesul transalutan, făcut de Septimiu Sever, 
este tăiat de „brazdă**.  Troianul fiind acolo mai 
nou decit limesul.

Originea valului a provocat controverse încă 
din secolul al XVII-lea. Dacă Miron Costin so
cotea că „nime altul, ce Traian împăratul [._! 
l-au făcut**,  „în veacinica pomenire si veaste**.  
o părere asemănătoare avînd și Stolnicul Can
tacuzino, în schimb îndoiala asupra acestei ori
gini apare încă în opera lui Dimitrie Cantemir : 
căci, pe cînd în Descrierea Moldovei „valul lui 
Traian**  este prezentat ca „o mărturie veșnică 
[..] care și astăzi păstrează numeje celui ce l-a 
făcut**,  în Hronic, Cantemir nu mai vădește 
aceeași siguranță, deoarece, precizează el. nu 
știe de unde vor fi luat Miron Costin și fiul 
său „această poveste f...l, căci pentru aceasta 
nici un istoric nu pomenește**).

în epoca modernă, ipotezele privitoare la ori
ginea valului s-au diversificat, ultimul susțină
tor al vechii teorii fiind Xenopol2). După aceea 
s-au înfruntat, în principal, două teze, din care 
prima prezintă această construcție ca fiind an
terioară cuceririi romane (după Vasile Pârvan 
din anii 60—68 e.n.. vremea strălucitelor vic
torii ale generalului roman Plautius Aelianus) : 
pe cind cea de a doua ii dă o origine mult mai 
nouă, și anume secolul al IV-lea. cind poate fi 
atribuit îndeosebi lui Constantin cel Mare*).  Aces

tor două ipoteze, care Iși au astăzi susținătorii 
printre cei mai de seamă istorici și arheologi ai 
noștri, li s-au adăugat, în cursul timpului, pă
reri diverse ale unor cercetători străini, dintre 
care majoritatea au comun faptul că neagă origi
nea romană a „brazdei**.

In literatura de specialitate actuală, valul cel 
lung apare sub numele de Brazda Iui Novac 
de nord (spre a fi deosebit de un alt val. mult 
mai scurt, din zona orașului Tumu Măgurele, 
numit Brazda lui Novac de sud). N-a fost însă 
totdeauna așa. La sfîrșitul secolului trecut se 
mai întrebuința încă numirea Troian, preluată 
de la cronicari și din popor, văzîndu-se în ea. 
cum reiese și din citatele de mai sus. însăși 
amintirea împăratului Traian, păstrată nemij
locit de autohtonii de la nordul Dunării ; dar 
această teză a fost respinsă de adversarii con
tinuității, argumentîndu-se că termenul troian 
(ca toponim și element de vocabular) este. în 
română, un împrumut din limbile slavilor su
dici și în consecință toponimul Troian, existent 
în numeroase puncte din România, dovedește 
preexistenta slavilor, nu a românilor, în Dacia 
Traiană. Originea slavă a termenului troian a 
fost primită si justificată, cu argumente lingvis
tice. de Ovid Densusianu. tezei acestuia adăugîn- 
du-i-se, în vremea noastră, corectivul că împru
mutul nu s-a petrecut la sudul, ci la nordul Du
nării, unde limba slavă a avut funcție de inter
mediar în raport cu unii termeni latini care nu 
reproduc, în română, tradiția latină, ci repre
zintă trăsături caracteristice ale limbilor slave 
meridionale9).

Controversele iscate de troian explică proba
bil de ce s-a preferat să se adopte, pentru cele 
două valuri din Oltenia și Muntenia, denumiri 
„tehnice**,  care rămîneau în afara discuției con
tinuității ; dar această atitudine de retragere se 
dovedește astăzi a fi fost greșită, deoarece ana
lizele, la care a fost supus termenul troian, cad 
alături de realitate. Dovada clară a acestui fapt 
ne-a dat-o inscripția de pa mormîntul vetera
nului Tiberius Claudius Maximus, descoperită 
în 1965 la Grammeni, în Macedonia. în care se 
afirmă că răposatul este "cel ce a prins pe De
cebal și a dus capul regelui dac la Ranisstorum, 
lui Traian*).  In text este cuprinsă expresia : 
„a divo Troiano**.  care dovedește că Troian nu 
este forma slavă a numelui Traian, ci numele 
— am zice popular — sub care era cunoscut îm
păratul. în Europa de sud-est. încă din timpul 
vieții sale, adică cu vreo patru secole înainte 
de coborirea slavilor în Dacia. Deși importanta 
istorică excepțională, din multiple puncte de 
vedere, a descoperirii de la Grammeni. a fost, 
între timp, subliniată, nu s-a tras încă nici o 
concluzie cu privire la valoarea pe care o ca
pătă. pentru noi. toponimul Troian, iar teoriile 
privitoare la ..brazde*  au rămas nemodificate. 
Este insă evident că. de vreme ce nu s-au ri
dicat Îndoieli asupra lecturii acestui nume, ne 
găsim in fata unui fapt nou. capabil să deter
mine revizuiri importante, intre altele și in ce 
privește ocig*-?a  valurilor de pămînt numite 
Traian. Importanța toponimiei în cercetările et
nologice. îndeosebi a celor ce se referă la pe
rioadele mai umbrite ale istoriei, este recu
noscută. în principiu, de multă vreme, ceea ce 
explică, de altfel, prezența numelor de locuri 
in Îndelungata discuție a continuității. Totuși, 
in încercările die ultimele decenii, de a clari
fica problema onr-mi valurl’or de pămint. care 
SK-t lipsite de •—serizs’ii *i  intentare arheoloctre 
lămuritoare, tm rn-m-ri Troian a fo^t totdeauna 

ocolit, cu toate că tocmai toponimia putea aduce 
puncte de vedere noi. oferind măcar prilejul 
unor analize suplimentare. Neîncrederea ce s-a 
arătat numelor topice se datorește, probabil, unei 
confuzii. Toponimele de felul celor ce pot fi 
considerate aici, adică a celor cu conținut isto
ric, sînt, astăzi, la noi, de două categorii. Pe 
unele le întîlnim numai în gura localnicilor și în 
așa-zise „tradiții**,  consemnate, cu diferite prile
juri, în scris și tipar, exclusiv în perioada mo
dernă. Simplul fapt că. nu le regăsim în docu-

Monedâ de bronz a împăratului Traian,

mentele vechi arată că avem de-a face cu „crea
ții culturale**,  ai căror autori au fost, de cele 
mai multe ori, cărturarii satelor (mai ales în
vățătorii semănătoriști, sau reprezentanții școlii 
lui Haret). Numirile s-au născut din dorința 
acestora de a explica unele lucruri neobișnuite, 
care izbeau imaginația și care, dacă erau expli
cate intr-un fel anumit, puteau aduce un plus 
de importantă peDtru istoria locală. Fenomenul 
se intilnește la toate popoarele și a fost mai 
frecvent în perioadele de renaștere națională. De 
aceea, se poate spune că o parte din „etimolo
giile populare*  sint înrudite cu „falsurile na
ționaliste*.  de documente și cronici, de care n-a 
scăpat nici istoriografia noastră din secolul al 
XIX-lea. Toponimele de acest fel, strinse sau 
nu in Marele dicționar geografic, nu spun nimic 
istoricului.

Cea de a doua categorie de toponime la care 
ne referim are cu totul altă origine și valoare 
istorică. Ea face parte din masa toponimiei 
obișnuite, care a apărut și s-a păstrat din ne
voia practică a oamenilor de orientare în spațiu, 
fără scopuri strtir.e de această nevoie. Limita 
de timp, care ne ajută să separăm cele două ca
tegorii de nume tou.ee. poate fi stabilită, cu 
aproximație, pentru Tara Românească și Mol
dova. către sfsrșttal perioadei regulamentare, to
ponimele atestate documentar inainte de această 

vreme puțind fi absolvite de bănuiala că ar re
prezenta „creații culturale**.  In ce privește topo
nimul Troian, deoarece avem dovada că el re
produce numele împăratului Traian, trebuie so
cotit printre cele mai vechi nume geografice din 
România, venind, ca virstă, după numele, mai 
ales ale unor rîuri, preluate de romani de la daci. 
Toponimul s-a născut în timpul vieții împăratu
lui eponim și dovedește cel puțin două lucruri : 
a) că Traian a fost, în Dacia, un mare con
structor, de lucrări militare (drumuri de piatră, 
limesuri, valuri), căci numai astfel ne putem 
explica de ce populația daco-romană a dat aces
tor lucrări numele cuceritorului Daciei și de ce 
termenul troian, odată pătruns în vocabular, a 
ajuns să însemne orice „drum sau șanț vechi și 
lung*.*,  „intăritură veche**,  ba chiar „grămadă 
mare de zăpadă*,  — și b) că toponimele Troian 
au trăit permanent în gura localnicilor, căci 
dacă aceștia și-ar fi părăsit vreodată locurile de 
baștină, aceste nume s-ar fi schimbat. Pentru 
longevitatea acestor toponime este caracteristică 
împrejurarea că ele apar în documente foarte 
de timpuriu, și anume în primele perioade pen
tru care avem izvoare scrise. Astfel, în Munte
nia, primul Troian, cel de lîngă R. Vîlcea, figu
rează în hrisovul lui Mircea cel Bătrîn din 8 ia
nuarie 1392 **)  ; iar în Moldova, Troianul de la 
Timișești, jud. Neamț, ne este cunoscut de la 14 
septembrie 1427 ,2).

In documentele interne, valul cel lung apare, 
prima oară sub numele de Troian (la Bucovicior 
și Carpen, jud. Dolj), într-o poruncă nedatată a 
lui Alexandru Mircea (1568—1577)13). Pină astăzi, 
nu l-am găsit atestat niciodată sub numele de 
Brazda lui Novac, care pare a fi, deci, una din 
„creațiile culturale*  amintite mai înainte, sau o 
numire locală de mică circulație (mai probabil 
din părțile județului Mehedinți), cum au existat 
mai multe. Dar așa fiind, s-ar cuveni să resti
tuim Troianului numele său originar.

Cît privește proveniența valului, despre care 
nu avem nici o informație directă, mi se pare 
că partea sa veche trebuie atribuită lui Traian. 
Această concluzie, bazată pe toponim — care nu 
poate fi despărțit de numele împăratului și care 
exclude orice referire la vreun general roman, 
rege vizigot sau han bulgar — prezintă un grad 
mai mare de probabilitate decit ipotezele, dove
dite contradictorii, la care s-a ajuns prin simplă 
exegeză a datelor de istorie generală. Mai rămî- 
ne să găsim însă perioada în care o asemenea 
intăritură, îndreptată cu frontul spre munți, pu
tea să răspundă unor necesități de apărare ale 
cuceritorilor romani.

Știm de la Dio Cassius că, după ce l-a prins 
pe Longin, la începutul celui de al doilea război, 
Decebal a cerut lui Traian, în schimbul eliberării 
generalului, „să-i restituie țara pînă la Istru*  ,4). 
Această parte a Daciei de pe Dunăre, păstrată 
de romani după primul război, n-ar putea fi de- 
cît cîmpia din Banat, Oltenia și Muntenia, cu
prinsă între fluviu și înălțimile împădurite de la 
nord, din care dacii — cei „nedespărțiți de 
munți*,  cum îi arată Florus 15) — îi puteau ataca, 
cu succes, pe romani. Zona aceasta mai fusese 
stăpinită temporar de imperiu, dar cel ce-i va 
întări hotarul de miazănoapte, prin acest val de 
pămînt, a fost Traian, lucrarea stînd în legătură 
cu acțiunea de încercuire a lui Decebal în ceta
tea carpatică, la care a recurs împăratul cînd 
s-a văzut că dacii erau mult mai puternici decit 
se credea la început, Troianul a fost construit în 
același timp cu podul de la Drobeta, despre edi
ficarea căruia s-a observat, cu toată dreptatea, 

că este de neconceput fără stăpînirea, de către 
romani, a malului sting al Dunăriiie). Dacă 
„brazda*  începe totuși puțin mai jos de pod, pe 
dealul Stîrmina, faptul este explicat de arheo
logi prin natura muntoasă a terenului din lun
gul marelui cot dunărean, care nu îngăduie ase
menea lucrări de apărare, oferind, în schimb, ar
matei romane, alte mijloace de a' se întări pe 
loc. In secolul al IV-lea, cînd Imperiul revine în 
Dacia, Troianul — probabil refăcut și completat 
— a fost folosit din nou pentru apărarea terito
riului dintre el și Dunăre, unde viața romană, 
reînfiripată, a lăsat urme arheologice.

Este ușor de înțeles că reexaminările ce se pot 
face pe baza descoperirii de la Grammeni nu se 
opresc la studiul numelor de locuri, căci „bă
dica Troian*  este prezent și în folclorul nostru ; 
dar, rămînînd în domeniul toponimiei, socotesc 
util să mai adaug că, după părerea mea, ar tre
bui ca în viitor să urmărim un anumit program 
de cercetare și să adoptăm unele ipoteze de lu
cru, care au fost părăsite. In primul rînd, fiindcă 
cele cîteva atestări documentare cunoscute pînă 
acum despre Troian, nu pot fi singurele ce 
există, în materialul istoric vechi, cu privire la 
valul cel lung, se impune o excerptare metodică 
a acestui materiaL Apoi, s-ar cuveni să acordăm 
o atenție sporită altor toponime de aceeași cate
gorie, care se găsesc desigur în documente ; căci 
cu toate reticențele ce s-au exprimat, toponimia 
noastră cuprinde felurite dovezi de continuitate: 
exemplul Troianului mi se pare edificator. Nu
meroasele greșeli, ce s-au făcut pe acest teren, 
n-ar trebui să ducă la demobilizarea cercetăto
rilor, ci la hotărîrea lor de a ataca asemenea 
probleme dificile cu maximă obiectivitate, cu 
grija de a nu face afirmații fără acoperire, care 
ne-ar dăuna, și cu o informație și metode îm
bunătățite.
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upă lnfringarea gr t suferită de nemți 
la Jiu, in octombrie 1916, infringere 
care s-a inregistrat printre cele mai 
strălucite victorii românești, armata 
germană de invazie din Carpații de 

Vest a fost reorganizată in vederea reluării ope
rațiunilor.

Ofensiva acestei armate — comandată de ge
neralul von Kiihne, care dispunea de 80 000 de 
oameni — s-a dezlănțuit la 29 octombrie, și za
darnic. trupele române inferioare ca număr și 
tehnică de luptă, obosite și hărțuite, s-au îm
potrivit zile de-a rindul, cu îndîrjire, înaintării 
dușmanului. Sub presiunea forțelor germane, ce 
curgeau neîncetat din munți, și copleșite de for
midabila artilerie inamică, ele au început re
tragerea, înceată dar implacabilă. Și astfel, in 
zorii zilei de 8 Noiembrie, cuirasierii din Corpul 
de Cavalerie von Schmettow ințrau în Craiova. 
De acum începe urmărirea, fără șovăire, a tru
pelor noastre, neodihnite de la începutul răz
boiului, și nimic nu se mai putea opune revăr
sării dușmanului.

★
Unitățile, ce se retrăgeau, și care luptaseră 

vitejește pe Jiu, erau eroicele Divizii a U-a 
(Colonel Cocorăscu) și a 17-a, care urmau să 
treacă Oltul pe la Slatina.

Pentru acoperirea acestei retrageri a fost des
tinată Brigada a 2-a Cavalerie (regimentele 4 
și 9 roșiori), care se apropia, în marș forțat din
spre Caracal.

în zorii zilei de 10/23 noiembrie Brigada pri
mește ordin să cadă in flancul și spatele forțe
lor inamice, care înaintau de la Craiova spre 
Est și se pregăteau să atace trupele noastre, ce 
luptau în retragere, în lungul șoselei naționale 
Craiova — Balș (v. Schema anexă).

Pentru executarea „misiunii*.  Brigada de ro
șiori își continuă marșul către Robăneștii de jos, 
pe malul drept al Tăsluiului ; dar către orele 
8,30 avangarda fu țintuită la teren de un foc 
viu de arme și mitraliere, venind de pe liziera 
de est a pădurii Pirșani și dinspre satul Pir- 
șanii noi.

Erau trupe din avangarda faimoasei Divizii a 
11-a bavareză, care avea ordin să taie retra
gerea unităților noastre spre Olt Se aflau acolo 
2—3 batalioane, adăpostite în șanțuri, săpate 
din ajun, avînd în sprijin mitraliere și un divi
zion de artilerie, în poziție la vest de pădurea 
Pirșani.

Regimentul 4 Roșiori descalecă și atacă de 
front, avînd aripa dreaptă sprijinită pe Tăslui. 
Caii unității fură adăpostiți pe malul sting al 
riului.
ȘARJA ESCADRONULUI DE SACRIFICIU

în acest timp Regimentul 9 Roșiori se apro
piase, cam la 800 m. sud-vest de pădurea Pir
șani, în coloană de escadroane în ordinea I. III, 
IV, adăpostit de niște șire de paie uriașe (v. 
schema anexă).

Escadronul IV (Cpt. Herăscu) a primit ordin 
să descalece și să atace din spate inamicul din 
pădure, angajat în luptă cu R. 4 Roșiori, așa 
cum am arătat mai sus.

Dar. de abia se desfășurase escadronul și or
dinul a fost contramandat ; iar pe cînd oamenii 
reveneau la cai, sosi în galop, cu calul în spu
me, Lt. Emil Mora, care transmise verbal ma
iorului Grigore Odobescu — ajutor tactic — 
ordinul colonelului Iancu Călinescu, comandan
tul regimentului.

Acest ordin laconic prevedea ca : „nn esca- 
dron — fără a se preciza care — să șarjeze ime
diat artileria germană de pe liziera de vest a 
păduri] Pirșani, care stinjenea prin focul ei 
atacul R. 4 Roșiori*.

Locotenentul Mora, care recunoscuse personal 
amplasamentul artileriei dușmane, avea să in
dice escadronului ales „direcția*  șarjei.

UN EPISOD EROIC DIN EPOPEEA ARMATEI ROMĂNE

Robănești — noiembrie 1916
La auzul ordinului transmis de Lt. Mora și 

înainte ca el să fie reprodus de maiorul Odo
bescu, căpitanul Alexandru Filitti, ducind mina 
la chipiu și saluți nd pe superiorul său, ii adre
sează, calm, cuvintele: „Escadronul III este 
gata".

La acest gest cavaleresc, maiorul, la rlndu-i. 
n-â putut răspunde decit: „Căpitan Filitti. vei

„După douăzeci de ani*. Trei supraviețuitori ai 
șarjei : Col. Alexandru Filitti (in mijloc), Lt. col. 
Emil Mora (stingă), serg. Petre Rădulescu. In pla
nul secund, bustul ridicat in cinstea sergentului 
voluntar Gheorghe Donici, căzut eroic in șarjă, 

la virsta de 68 de ani.

șarja artileria inamică de la liziera de vest a 
pădurii Pirșani*.

Aceasta se petrecea la orele 9.30, cînd, dincolo 
de pădure, regimentul frate din brigadă sînge- 
ra, ținînd piept năvălitorului. O „diversiune*  
putea fi deci de folos.

Pentru a înțelege mai bine cele ce urmează, 
trebuie să explic cititorilor ce este o șarjă.

Șarja era forma normală de luptă a cavale
riei, era „atacul călare**,  cu armele albe : sabia 
și lancea.

Unitățile de cavalerie se orinduiau, pentru, 
șarje, pe 2 rînduri. Pe primul rînd oamenii pur

tau lănci, pe ai 2-lea săbii ; iar ca arme de foc, 
toți călăreții purtau carabina, in bandulieră.

Acel zid aabiL de cai și călăreți, se năpustea 
asupra dușmanului, in strigăte de „ura*,  tropot 
de copite si ’îngâni t de arme, răstumind totul 
in calea lui.

Șarja era atit de impresionantă, incit, în ma
joritatea situațiilor, dușmanul îngrozit refuza 
lupta și o lua la goană.

★
într-o clipă măsurile de atac au fost luate, 

în urma detașeriior (recunoașteri, patrule, gar
da stindardului), efectivul escadronului era re
dus la 110 săbii și, in afară de căpitanul său, 
nu ma: avea nici un ofițer. Dar plutoanele es
cadronului III și-au găsit foarte repede coman
danți. din cei mai bravi, așa cum vom vedea 
din povestirea, simplă și modestă, dar foarte 
emoționantă, făcvtă de colonelul Alexandru Fi
litti, la 10 noiembrie 1936 — chiar in cazarma 
de la Cotroceni a gloriosului Regiment 9 Ro
șiori — cu prilejul comemorării a 20 de ani a 
luptei de la Robănești și a șarjei memorabile, 
pe care a avut cinstea să o comande in 1916.

După ce expune, in cîteva fraze, situația Bri
găzii a 2-a de Roșiori, încleștată in —iptă apri
gă cu dușmanul, in fața pădurii Pirșani. colo
nelul Filitti amintește ..misiunea*  escadronului 
III. și apoi continuă astfel :

— în escadron eram singurul ofițer, ceilalți 
Cind răspindiți in recunoașteri și patrulări.

De bună voie și spontan se asocie la atacul 
nostru locotenentul Iuliu Roșea, adjutantul re
gimentului. care trecu la comanda unui pluton. 
Locotenentul Mora ceru și el să comande un 
pluton.

— înainte de a porni la atac, am încredințat 
bravului sergent Bălașa Ion comanda unui plu
ton și i-am dat ordin să se strecoare pe sub 
dealurile de la N.V., de pădure și apoi, desfă
șurat în furajori, să atace în flanc artileria ina
mică. Cu grosul escadronului am hotă rit să atac 
obiectivul de front. Trăiesc aevea, cu adincă și 
nestăpinită emoție, clipele dimineții mohorite 
de atunci cînd, în fruntea unității mele, aveam 
să trec cel mai greu examen din viață și din 
carieră. Momentul șarjei, împlinirea idealului 
măreț al cavalerismului, sosise. Sînt clipe pe 
care le visează toți ofițerii armei noastre, fără 
ca să le fie dat tuturor să le trăiască. Sint clipe 
cind omul se desprinde intr-adevăr din toate 
legăturile pămîntești, și cînd sufletul, singur, 
trăiește cu o singură țintă. Sînt clipe cind în
suși instinctul elementar de conservare dispa
re, și cînd nădejdea victoriei te face să uiți 
prețul cu care ea se poate dobîndi. Și, in fața 
datoriei luptătorului : salvarea Țării și a nea
mului, ți se șterge din minte perspectiva jert
fei supreme.

— Atunci, m-am pomenit lingă mine cu ser
gentul veteran Gheorghe Donici ♦) care, deși in 
virstă de aproape 70 de ani, nu a șovăit să se

înroleze de bună voie in Regimentul 9 Roșiori, 
unde iși ciștigase gradul — tot ca voluntar — 
în campania din 1877. Era un bătrîn mic la sta
tură, dar sprinten încă și cu o privire pătrun
zătoare, in care ardea flacăra entuziasmului, 
întrebindu-mă ce însărcinare i-aș putea da, la 
invitația de a șarja alături de mine, ca pildă 
pentru tinerii săi camarazi, bătrînul moldovean 
răspunse scurt : „Sînt gata, vă mulțumesc*.

Era ora 9 și jumătate dimineața. Un prim 
semnal Oamenii și caii se orinduiesc. Apoi, o 
scurtă, dar adine impresionantă tăcere. O clipă 
de reculegere supremă. Un ultim gind către cei 
dragi.

Luind revolverul în mină, gest pe care l-a 
urmat și Donici, răspindi in plutoanele pe un 
singur rînd, cu intervale mărite, și comandai 
răspicat : „Pentru atac, lancea-n cumpănire, 
marș, marș*...

CURSA LA MOARTE ÎNCEPU

Profitînd că ne aflam intr-un unghi mort, 
sub traiectoria artileriei dușmane, goneam su
ind, in direcția arătată de locotenentul Mora, 
Cind ajunsei pe creastă, văzui cum — la 200 m 
in fața noastră — artileriștii nemți își aduse
seră antetrenele și — împerechind grăbiți — iși 
duceau, in galop, tunurile la vale, spre șoseaua 
Craiovei, adăpostindu-le înapoia infanteriei. Es
cadronul urmărea acum în scoboriș, într-o ali
niere perfectă. Dar o primejdie neașteptată ne 
pindea din umbra unor glugi de coceni, de la 
liziera de vest a pădurii. Și-in curînd furăm re
perați de trei mitraliere ce făceau siguranța a- 
propiată a artileriei inamice și care ne-au se
cerat amarnic, din flanc. Iar în față, chiar din 
șanțul șoselei, răsări deodată o campanie de in
fanterie bavareză, care trăgea în plin, cu un 
rînd in genunchi și al doilea în picioare.

tn acest moment hecatomba începe... Primul 
cade, cu umărul rupt de un glonț, locotenentul 
Mora. Zărind pe o parte, cu fața spre pădure, 
el putu să vadă cum pierea escadronul. Intor- 
cîndu-mi privirea, în cursul șarjei, văd cu du
rere cum oamenii și caii cad ca spicele. Cîmpul 

era presărat de cadavre, cite un cal lovit, că
dea. după ce cițiva metri încă, iși continua a- 
vintul ; alții galopau fără călăreți, nechezi nd 
Înnebuniți de groază ; unul mai ducea în spi
nare o formă singerindă, agățată de arcada 
șeii ; iar altul tîra, atirnat în scară, un corp 
mutilat din care viața nu pierise încă.

O VIZIUNE APOCALIPTICA
Instinctiv ordon mărirea galopului. în acel 

moment, sergentul Donici era Încă lingă mine, 
aplecat pe gîtul roibului și cu pistolul în mină. 
La aproximativ 40 m de țintă, fulgerat în ge
nunchiul sting și simțind că mă voi prăbuși, 
mai întorc o dată capul, dar nu mai zăresc în 
urmă decit un singur cal, gonind, cu coama-n 
vînt, fără călăreț... O grenadă de mină, bine 
ochită, îmi lovește calul, pe bravul și credin
ciosul „Cher ami*  — de care mă legau cele 
mai frumoase amintiri — și ne prăvălim unul 
lingă altul, numai la cițiva pași de trăgătorii 
germani. Totul se sfîrșise ; în mai puțin de un 
sfert de oră, escadronul III pierise glorios, fă- 
cîndu-și datoria. Din 110 călăreți, care porniseră 
la șarje, au mai scăpat doar 18, majoritatea ră
niți și ei.

...Aceasta este povestirea adevărată a șarjei de 
la Robănești. poveste scurtă ca a tuturor șar
jelor de cavalerie.

în vîrtejul ei pierise, prin moarte de erou și 
bătrînul Donici ; căutase și găsise cel mai fru
mos apus de soare al zilelor unei vieți, plină de 
dragoste pentru Țara sa.

Odată cu el se pierduseră în veșnicie nădej
dile atîtor vieți, abia înflorite, cum și ale celor 
împletite cu ele.

Un luminos simbol al lor rămine locotenentul 
Iuliu Roșea. Regăsindu-ne, răniți, în spital la 
Craiova, și întrebîndu-1 ce-1 îndemnase să-și 
expună viața de bună voie, imi răspunse cu su- 

, blimă simplitate :

„PREA ERA FRUMOS, DOMNULE 
CAPITAN*  !...

Peste puțin, tinărul erou își dădu sufletul, se
nin și împăcat cu conștiința lui de luptător ne
înfricat, avînd un ultim gind duios pentru maica 
lui dragă, care — după însăși spusele lui — îl 
va aștepta zadarnic și-l va plînge mereu.

Se cuvine să ne Înclinăm cu smerenie frun
tea înaintea morților de la Robănești, in fața 
mărețelor umbre adunate aei în jurul nostru.

...Astfel și-a încheiat povestea fostul coman
dant al șarjei de sacrificiu.

Eram de față, acum 40 de ani, la acea înăl
țătoare ceremonie, împreună cu mulți alți ofi
țeri de cavalerie din garnizoana București ; 
și-mi reamintesc că evocarea măreței șarje, fă
cută chiar de omul care a comandat-o, ne-a cu
tremurat Imaginația noastră, tînără și înfier- 
bintată, ne-a dus pe toți cu veacuri în urmă, 
în hegura vremurilor de bejenie ale neamului 
românesc. Și astfel, am avut parcă aevea viziu
nea cîmpului de bătaie de la Rovine, frămintat 
de năvala călăreților munteni, sloboziți de Mir
cea împotriva oștilor păgine ale lui Baiazid. 
Și-am asistat apoi, cu închipuirea la iureșul 
condus de spătarul Coman, care a îngrozit pe 
Cavalerii Teutoni la Marienburg, cum și la acel 
al călărimii lui Ștefan Vodă, care l-a strîmto- 
rat amarnic pe regele Matiaș. la Baia, cînd în
drăznise „să spurce hotarele Moldovei".

Din viața, din fapta și din jertfa acelor eroi 
de legendă, se vede că s-au adăpat, la vremea 
lor, și călăreții de la Robănești.

General locotenent în rezervă 
Marcel Olteanu
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