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consecvență
venimentele din această luni aa 

epus incit u dată in evidență ca
racterul dinamic, constructiv al 
politicii partidului și alaiului 
nostru.

Clarviziunea și realismul evidențiate iu 
documentele partidului nostru ți ia ac
țiunile de politică Internațională ale pre
ședintelui Nicolae Ceausescu, respectarea 
neabătută a principiului independentei si 
suveranității, neamestecului in treburile 
interne și respectului reciproc, au dev-nit 
azi elemente fără de care este de ne
conceput o atmosferă politică normală, un 
cadril viabil de desfășurare a vieții popoa
relor. Putem spune, azi. că viata a confir
mat justețea politicii partidului nostru, eă 
voința de prietenie și cooperare a Româ
niei socialiste este cunoscută ia intreați 
lume și apreciată de către toți cei care 
slujesc idealurile de progres și iatelegrre 
intre popoare. Sini multe dificultățile care 
se ridică azi in fața om eu irit nnaaeroa<e 
probleme legate de justa repartiție a bo
gățiilor planetei, de atribuirea nnor liaiăi- 
tățl umane dezvoltării accelerate a eaou- 
ritătii științifice și tehnice a popoarelor. 
Există încă subdezvoltare erooieă iatr-a
mare parte a lumii, există încă dezechili
bre care pot amenința ființa Iragilă a părS 
mondiale, după cum partidul neutru a ară
tat, prin cei mal autorizai gtaa al rin
ei forțele ostile progresului nu orlmese 
incă, pretutindeni in lume, riposta meri
tată. Cu toate acestea, concepția in crezi- 
loare in forțele păcii și precre<ului. in su
premația spiritului realist I rațtar-1. Caa- 
duita politică principială și consecventă 
descifrabilă în fiecare set al poilueil oaaa- 
tre externe se înscriu drenl a contribnțle 
activă la acțiunile destinate statornicieii 
unui climat de înțelegere și colaborare in
tre popoare.

în acest context, vizita tovarășului 
Nlcolae Ceaușescu in Iugoslavia și convor
birile avute cu președintele Iosip Broz Tito 
evidențiază posibilitatea de a traduce in 
viată cele mai nobile idealuri de bună ve
cinătate, de a realiza o cooperare fruc
tuoasă, de a contribui la creșterea poten
țialului economic al popoarelor noastre, 
in vederea creșterii capacității comune de 
a realiza marele destin istorie pe earr-l 
putem descifra in voința acestor două po
poare vecine de a trăi liber și independent 
Primirea călduroasă făcută de poporul 
iugoslav prieten, inalta distincție a*o'd-.tă 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, Ordinul 
„Erou al Muncii Socialiste". exprimmd 
prețuirea pe care popoarele iugoslave o nu
tresc față de rolul excepțional al conducă
torului partidului și statului nostru in 
opera de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in România și faC* 
de contribuția sa la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie dintre țările noastre, rezulta
tele convorbirilor și botărirea de a inten
sifica conlucrarea dintre țările noastre, co
operarea in producțje și implementarea 
unor proiecte comune, toate aceste ele
mente confirmă rolul deosebit de impor
tant pe care îl au contactele dintre pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu, și președin
tele Iugoslaviei, tovarășul losip Broz Tito. 
Comitetul Politic Executiv al partidului 
nostru a dat o inaltă apreciere rezultatelor 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
Iugoslavia, iar numeroasele telegrame și 
mesaje de adeziune ale colectivelor de 
muncă, ale organelor și organizațiilor de 
partid reflectă aprobarea unanimă a În
tregului nostru popor față de activitatea 
internațională a partidului nostru, a con
ducătorului său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Un rol important in extinderea și diver
sificarea relațiilor dintre țara noastră și 
Republica Austria va reveni, desigur, 
vizitei intreprinse la începutul acestei luni 
in România de către președintele Iede ral, 
Dr. Rudolf Kirchschlăger. Dialogul dintre 
cei doi președinți s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de înțelegere și stimă reciprocă, 
confirmind relațiile bune dintre țările 
noastre, justețea aprecierii că există po
sibilități de a dezvolta în continuare coo
perarea industrială și tehnică, de a ampli
fica eforturile comune pentru înfăptuirea 
securității și colaborării in Europa, pentru 
realizarea prevederilor Actului final de 
la Helsinki și, îndeosebi, a dezangajării 
militare și dezarmării pe continentul nos
tru. Convorbirile au dus la concluzia că 
există o deplină concordanță intr-un mare 
număr de probleme care privesc dificul
tăți însemnate cn care este confruntată 
lumea de azi. Cele două țări au hotărit să 
acționeze pentru soluționarea diferende
lor dintre state prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor, excluzind torța și ame
nințarea cu forța in rezolvarea oricăror 
probleme litigioase, creind condiții de 
colaborare liberă și nestinjenită intre state.

Un moment însemnat in cronica rapor
turilor româno-turce a fost reprezentat de 
vizita primului ministru al Republicii Tur
cia. BQIent Ecevit, in țara' noastră, la invi
tația preș-edintelui Nicolae Ceaușescu și a 
primului ministru Manea Mănescu. Con
vorbirile avute cu acest prilej au confir
mat bunele raporturi și prietenia dintre 
România și Turcia, contribuind la impul
sionarea colaborării in domenii importante, 
cum ar fi diversificarea schimburilor co
merciale și a cooperării in diferite sfere de 
activitate. Cele două țări și-iu exprimat 
hotărirea de a colabora pentru soluționarea 
justă a problemelor care stau in fața ome
nirii, pentru a extinde pe arena mondială 
principiile egalității in drepturi și Indepen
dența fiecărei națiuni, militind pentru li
chidarea subdezvoltării și pentru edificarea 
unei noi ordini economice internaționale. 
De asemenea, a fost evidențiat rolul im
portant pe care-1 joacă transformarea 
Peninsulei Balcanice intr-o zonă a păcii,

Luceafărul
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Iubirea de patrie
ditura Daca Aa 
Clnj-Nanoca ne-a 
dat recent o cule
gere de ca
titlu! labărea de

patrie de poetul loan Aâe- 
xendru. înainte de a-si ex
prima crezul patriotic, amo
rul a ținut ri ne tacă cu
noscute vedenie tui despre 
Datoria scriitoralnL loan
Alexandru e un gtodnoe 
auster și un moralist de ca
racter normativ. care ne 
arată calea pe care „trebuie 
cu necesitate" (sintagma sa 
favorită) să pășească scriito
rul. pentru că el ..mărturi
sește o epocă, anume epoca 
tn care viețuiește*. Așadar 
el trebuie să se pătrundă pe 
de o parte de spiritul vremii 
sale, iar pe de alta să fie 
responsabil de scrisul său. 
intr-o ..comunitate milenară* 
al cărei exponent va să fie. 
Patria e maica noastră si 
fiii ei. scriitorii, nu sint che
mați să-și etaleze subiectivi
tatea. ci să-și rostească fe
ricirea de a trăi într-o obște, 
deținătoarea unor tradiții Si 
a unor năzuinți obștești.

..Poetul patriot prin exce
lentă în vremile de aur ale 
Eladei" a fost Pindar, pe care 
loan Alexandru l-a citit în 
original și căruia i-a studiat 
procedeele și metrica. cu 
secreta dorință de a fi la 
rindul său Pindarul tării lui. 
Pindarul șl Holderlinul. ge
nialul poet german Imn ic. 
nutrit la același ospăț al 
zeilor, care a cîntat Dunărea 
și Rinul, piinea și vinul, și a 
năzuit să fie aedul unui
neam regenerat.

Am vorbit de gîndirea nor
mativă a lui Ioan Alexandru 
și de etica lui intransigentă. 
..Eticul se trăiește", ne spu
ne el. adică nu este doar o 
normă, ..el este aluatul ne-
cesar ce plămădește și îm
plinește această lume româ
nească de veacuri cu tradi
țiile șl cultura ei milenară 
de o înaltă elevație spiri
tuală".

Poetul în cetate e ..un 
cercetător Intr-un laborator 
foarte strimt in care incane 
numai el singur", dar în

• In acest număr : • Contem
poranii noștri. Articole despre
• Geo Dumitrescu • Mircea 
Ivănescu • Cornel Regman
• Poezii de • Radu Carried
• Mircea Micu • Anamaria Pop
• Cornel Brahaș • Proză de 
Petre Anghel * Sensul tradi
ției : Lovinescu și lorga (II) de

Mircea Martin
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rilor poeti naținaah : 
tandri. Bninirarn. 
Goga și Blaca. Toți

creatoare*. pe care ao ^de- 
gastat~-o ca rteziială a tru
dei lor. Este de u^-tionat că 
aceri verix a degusta. — cure 
se întrebuințează mai ales 
in oenoiagie. pentru selec
tarea cortnnlor bone ti spm 
La gastronomie, de către 
. gurmeți*. adică de cunoscă
torii și prețuitorii mincăriloc 
alese. — reapare in mai mul
te rânduri In cartea lui loan 
Alexandru, desigur pentru a 
sublinia o aptitudine superi
oară pentru plăcerile de or
din spiritual, obținute prin 
riguroasa observanță a dato
riilor scriitoricești.

Poet modem prin expre
sie. dar clasicist prin culti
varea imnului pindaric ți 
prin disciplina artistică, poe
tul iși avertizează confrații 
asupra capcanelor ce trebuie 
cu necesitate ocolite : „Nu 
de tristețe, nu de pesimism, 
nu de purism și purități căz
nite. nu de estetisme psiho
logizante. nu de chiDurt hi
doase și abstracțiuni în sine, 
nu de zmucituri si bruftu- 
luleli și aristocratism steril 
are lumea nevoie, ci de 
bucuria demascată, de obra
zul curat și feciorelnic al

Șerban Cioculescu
Continuare in pag. a 7-a

S*e o Im Mfai Vrteazui ridicată in Piața UmvenitâțS din București

Atitudine filosofică și adevăr etic 
la Marin Preda

Itima carte a lui Marin Preda — Viata 
ca o pradă — a fost pe bună drep
tate primită cu elogii de critica lite
rară pe care nu am de gind s-o du
blez prin considerațiile ce urmează

Eu m-am întrebat pur și simplu in ce constă 
secretul succesului aceste, cărți care nu e aid 
roman, nici c carte de memorii. Dar ce Im
portanță are încadrarea sa riguroasă intr-un 
gen sau altul ? Aceasta o vot face istoricii li
teraturii de mai tirziu. !ntr-o emisiune tele
vizată Ov. S. Crohmălniceanu faces la un mo
ment dat o fericită apreciere : cartei repre
zintă — spunea criticul — un triumf al au
tenticității.

Dacă Viața ea o pradă ar fi supusă unei 
judecăți prin grija celor (vii sau morți) ce se 
simt vizați. Intr-un tel sau altul, de aprecie
rile sale, autorul ei s-ar putea apăra prin cu
vintele rostite de Lucian din Lamosata (care-ți

zicea Parrhesiades =x Neprefâentul) tn fața 
venerabililor filosofi ce-l a-uzau (in Pescxr-il 
sau Inviații) de blasfemie față de filosof ie și de 
slujitorii el cei ma: înțelepți. îndeosebi in Fi
losofii la mezat : „îndeletnicirea mea este de 
a uri lăudăroșenia, pehlivănia. minciuna, infu- 
murarea. îl urăsc pe toți acei oameni mirșavi 
care se dedau unor astfel de fapte și. după 
cum știi, numărul lor e mare... Căci sint Iubi
torul adevărului, ai cumsecădeniei, al simplici
tății și a tot ce are vreo inrudire eu Iubirea... 
Eu așa sint făcut : pe ticăloși ii urăsc, iar pe 
oamenii cumseoede il laud șl-i iubesc".

Pentru mine este evident că Marin Preda 
e un scriitor care trăiește șl scrie sub zodia 
filosofieL Poate că „meteahna" asta a moș-

AI. Tănase
Continuare in pag. a 6-a

Disponibilitate 
și rigoare

Tn ce ne privește, „deținem" nu puține 
date, insoțite de impresiile și observațiile 
aferente, despre omul Dumitru Micu. Pe 
anumite laturi — și nu dintre cele mai 
puțin însemnate, dimpotrivă — Însăși bio
grafia social-intelectuală din perioada pri
mei tinereți a subsemnatului, fostul stu
dent de acum douăzeci și ceva de ani, 
este, așazicind, tributară foarte tînărului 
lector universitar și critic literar de atunci 
care nu era altul decit Dumitru Micu. 
Mal mult. anii, atit de numeroși, ce s-au 
scurs pină in clipa de față, la rindul lor, 
au imbogățit fără întrerupere respectiva 
„zestre" : așa incit, din punct de vedere 
„romanesc", fără îndoială, ne-ar fi mai

Nicolae Ciobanu
Continuare in pag. a 7-a

Goga
Jurnal de poet

u bucurie aflăm de a-

Cpariția la Roma a unui 
volum de poesii de 
Octavian Goga, tradus, 
în limba italiană, în 

preajma aniversării a șaizeci de
ani de la Unirea tuturor româ
nilor.

Goga este poetul, dintre toți ai 
vremti sale, care și-a închinat 
întreaga putere creatoare acestui 
vis multisecular al neamului
nostru. Preluînd torța dreptății 
și nădăjduirii din brațul lui Coș- 
buc, Goga o retransmite prin 
vreme mai departe cu un plus 
de ardere și deplinătate.

Limba sa viguroasă șl proas
pătă, ruptă direct din existența 
milenară a neamului nostru ță
rănesc atît de matur spiritual, 
și-a păstrat întreaga putere de 
penetrație in sufletele tuturor oa
menilor acestui pămînt, legați 
prin jertfă și credincioșie de 
strămoșii lor, de spiritul acestei 
Patrii române plămădită prin 
singe și sudoare în jurul Carpa- 
ților.

Mesianismul lui Goga nu este 
un entuziasm de conjunctură so
cială, ci însăși condiția marii 
poesii ce se scrie neîntrerupt pe 
acest pămînt românesc de la poe
tul Mioriței la ultimul glas liric 
ieșit din vatra țării, astăzi, întru 
rostire. A fi solidar cu neamul
tău, a subordona subiectivismul 
și egoismul propriu intereselor 
spirituale ale neamului tău, a 
rămine alături de cei umili și 
mulți, a rămine în sufletul și nă- 
dăjduirile poporului tău, aceasta-l 
condiția poesiei cit vor fl vre
mile, și Goga a împletit-o cu 
forță de geniu chiar dacă unele 
desvlăguiri lirice sau sentimental 
cosmopolit-estetice de mai tîrziu 
n-au mai avut vară fremătîndă 
să-i soarbă aerul tare al înălți
milor. Cartea sa de Poesii apă
rută la începutul veacului, eve
niment de însuflețire națională 
încă de atunci, este una dintre 
cărțile fundamentale ale liris
mului românesc. Dacă vrem să 
auzim deslușit ce-și spuneau u- 
nii altora cei o sută de mii de 
țărani veniți la Alba Iuîia In a- 
cel început de decembrie fără 
moarte să ascultăm, cu înțelep
ciune, pe apostolii și clăcașii 
versurilor nemuritoare ale lui 
Octavian Goga.

(
loan Alexandru

Cartea cu prieteni

Paul Anghel

I
ung și uscat ca o flintă, 
umblă ticălos prin șapte 
arte incit nu-i de mirare 
că intr-o bună zi o să se 
trezească pus la blesteme 

din patru puncte cardinale. Cind nu 
injură din senin sau nu ne seamănă, 
pe amindouă miiniie. pistrui teore
tici, e un băiat care stimește in mine 
bucurii șl dor. asemeni podurilor 
din lemn de peste riuri — acolo iși 
povestesc fetele Iubirea, bătrinii 
beau apa morților și depărtarea e 
o armonică șoptind inserări și îm
pletind zodii. Muncește mult și pe 
întuneric, ca un țigan aurar, cu 
miinile rumenite de șerpii dragos
tei. ai alcoolului și ai nebuniei de a 
pleca in toate zările. E rău. E col
țos. E și scandalagiu, dacă trebuie. 
Nu iartă pe nimeni. Vine întreba
rea : pe cine iubește ? Cred că in 
primul rind iubește drumurile și 
corăbiile de popas, cum imi place 
mie să le zic circlumilor cu pereții 
pîngărind ideea de stuf sau tdeeă de 
pădure. E un călător fanatic, cred 
că in altă viață a fost mag purtind 
pe veșminte pulberea Asiei pe care 
atit de frumos o cîntă și in ochi 
fantoma palmierilor crescuți lingă 
ape dulci și în coaste de caravan- 
seraiuri. De la Arghezi — nu văd 
de la cine altcineva — Paul a în
vățat să spună și să scrie în loc de 
livadă, livede. rălcind peste rigorile

Fănuș Neagu
Continuare in pag. a 2-a



entenarul nașterii Iui 
Gala Galaction se va 
serba in mai puțin de 
un an. Marea genera
ție literară românească

născută in jurul lui 1880 va îm
plini în curind toată o sută de 
ani de la naștere. Este un bun 
prilej să ne întoarcem privirile 
către ea pentru a-i căuta rostul 
și valoarea literară.

cronica literară
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Un volum de articole alcătuit 
de Teodor Vârgolici in scria 
Interpretat de— asupra lui Ga la 
Galaction e punctul de pornire 
al acestor pagini. Gala Galaction, 
un scriitor glorios altădată, a 
pălit în conștiința cititorilor de 
azi. Scriitorul pare a deveni o 
relicvă de bibliotecă, un autor 
bun de introdus in cărțile de ci
tire, dar fără ecou dincolo de co- 
perțile manualului. Ultimele in
terpretări critice importante ale 
literaturii lui datează din 1941 ?> 
sint semnate de G. Călinescu și 
Tudor Vlanu. Generațiile mai 
noi nu se arată interesate de 
opera lui. Singurul căruia proza 
defensorului ecleziastic i-a mai 
vorbit sugestiv a fpst Eugen Si- 
mion care s-a oprit asupra voca
ției fabulosului din povestiri. 
Felul cum se dublează însă cele 
două prezentări simultane ale 
operei lui Gala Galaction din 
1941, semnate de G. Călinescu și 
Tudor Vianu. merită însă toată 
atenția. Primul dă sentimentul a 
fi epuizat și clasat problema, cel 
de al doilea dimpotrivă semna
lează deschiderea operei și nu dă 
impresia a fi sleit analiza. G. 
Călinescu urmărește traiectoria 
literaturii Iul Gala Galaction 
și-i precizează curba descenden
tă. După el singura etapă valo
roasă e cea din tinerețe si cu
prinde mai ales povestirile și 
nuvelele, faza ultimă, ilustrată 
de romane, fiind una descenden
tă, în care te2a și artificiul ies 
biruitoare. Tudor Vianu nu face 
istoria operei ci descrie o struc
tură artistică. Concluziile lui îl 
situează pe Gala Galaction prin
tre cel mal importanți scriitori 
moderni ai literaturii române. 
Cele două interpretări închid un 
ciclu literar și dau sentința în- 
tr-un proces literar ale cărui 
acte datează din al doilea dece
niu al secolului. Gala GalacUon, 
lucru care se uită adesea, a fost 
una din marile mize ale mișcării 
modernismului românesc, afir
mat tumultuos In revistele româ
nești ale începutului de secol.

Curentele înnoitoare de la 
sftrsitul secolu’ui trecut au fost 
pentru scriitorime socialismul și 
modernismul. -Firesc ar fi fost 
să fuzioneze, dar critica socia
listă l-a respins pe Al. Mace- 
donsky preluînd îngustimile Ju
nimii, iar Gherea n-a devenit și 
criticul celor mai noi și revolu
ționare valori literare ale vremii 
ci doar criticul scriitorilor lan
sați la Convorbiri literare. Gala 
Galaction e unu! din puținii care 
realizează această interesantă 
fuziune a ideilor socialiste cu 
principiile estetice ale moder
nismului și noua rețetă spiri
tuală izbește în alcătuirea scri
itorului. In această direcție a
sintezei dintre cele două poziții,
Gala Galaction a avut un
precursor de o pricepere literară 
puțin cunoscută, Traian Deme- 
trescu, la încetarea căruia din 
viață nu Întâmplător Gala Ga
laction îi Închină un ardent pa
negiric. Alături de Arghezi 
și de Cocea plecați din rîndurile 
adepților lui Macedonsky, tinerii 
care voiau o literatură nouă
concep reviste proprii și reușesc

• Corneliu Sturzu selectează 
„din sutele de manuscrise so
site la redacție in ultimii doi 
ani" „Unsprezece seturi de 12— 
22 poezii aparținind unor autori 
Intre 36 și 19 ani din Dorohoi, 
Botoșani, Fălticeni, Iași, Vaslui, 
Bacău, Brăila, Buzău, Ploiești, 
Turnu Măgurele și Brașov pen
tru un volum de 184 de poezii 
editat la „Junimea", Iași, în 
1978, în 11 plachete : Pe această 
liniște de Dumitru Ignat, zia
rist. Scrisori dintr-un concert de 
iarbă de Antoaneta Apostol, se
cretara cenaclului „Mihai Emi- 
nescu" din București, Oglinda 
magică de Steliana Delia Beiu, 
licențiată in drept. Ploaie de 
sonete de Anca Nicolau. absol
ventă a Conservatorului de mu
zică din Iași, Steaua de apă de 
Emil Bogos, profesor, Fluturii 
de smalț de Cătălin Bordeianu, 
student in filozofie, Strigare la 
somnul miresei de Victor Rusu, 
student filolog. Sînt eu anotim
pul 7 de Cristian Dică, elev, 
Călătorie spre centrul inimii de 
Doina Mihaela Sava, studentă in 
filologie. Călătorind spre lebădă 
de Mirela Mândrie, elevă, și 
Perpetue plecări de Ramona 
Țenț, studentă.

Ce se poate spune global des
pre cei unsprezece autori tineri 
este că mai toți cunosc limba
jul poeziei și evită exprimarea 
primitivă, plată, unii au oare
care ingeniu, cad peste lucruri 
mai puțin obișnuite, fac cite un 
vers decupabil, descoperă cîte 
o Imagine, dar atît. Nicăieri 
nu dăm peste o viziune origi
nală, coerentă, sau peste con

Gala 
Galaction 

interpretat 
de...

să impună vieții literare, prin 
ele, propriile lor adevăruri 
despre viață și literatură. Dispu
ta in jurul modernismului a fost 
după 1900 concentrată in jurul 
citorva cărți. Una a fost Roman
țe pentru mai tirziu, alta Biseri
cuța din răzoare.

FaptuU că Gala Galaction a 
fost prenat de revista Viața ro
mânească a deturnat multe con
cluzii. Eticheta pe care istoria 
literară românească a aplicat-o 
revistei ieșene fiind la antipodul 
modernismului scriitorul Gala- 
Galaction n-a mai fost înre
gistrat ca pionier al modernis
mului român în proză. E Lovi- 
nescu, atent la Ideologia șl nu la 
formula artistică, ii trece printre 
semănătoriști. G. Călinescu U 
analizează alături de scriitorii 
Vieții românești. Dar Gala 
Galaction a fost o miză a moder
niștilor români înainte de primul 
război mondial și polemica In 
jurul primei lui cărți a marcat 
pozițiile literare ale celor aflați 
în dispută. Polemica declanșată 
de volumul Bisericuța din ră
zoare angajează numele Iul G. 
lbrăileanu,, D. Caracostea, E. 
Lovinescu, Arghezi, Ion Vinea. 
Fiind un schimb de opinii im
portant atît pentru destinul lui 
Gala Galaction cît și pentru al 
modernismului român, nu mai 
puțin important pentru definirea 
traiectoriei criticilor intrați în 
joc ar fi fost utilă reconstituirea 
ei în paginile care-și propun să 
strîngă cele mai elocvente inter
pretări ale operei lui Gala 
Galaction.

Reconstituirea duelului de opi
nii e anevoioasă în prefața lui 
Teodor Vârgolici în care se în
cearcă totuși o informare mini
mală a cititorului. După ce afir
mă (p. 11) că toți criticii presti
gioși ai vremii au primit cu elo
gii Bisericuța din răzoare cu 
excepția unui obscur de la Con
vorbiri literare, prefațatorul no
tează (p. 13) că „singură notă 
discordantă" a frumoasei primiri 
a cărții o face E. Lovinescu care 
neagă valoarea cărții și vizează 
mal ales stilul autoprozatoruluL 
„Atitudinea ostilă a lui E. Lo
vinescu, scrie T. Vârgolici, era 
determinată însă In realitate de 
motive extraliterare*. Pe scurt. 
Gala Galaction pleda peqtru 
neutralitatea țării și criticul nu 
era de acord. Motivul indicat de 
Arghezi este Insă premiul Aca
demiei deținut de Gala Ga
laction, dacă nu și alte motive

de același feL în primele arti
cole ale lui E Lovinescu nu e 
vorba deloc de atitudinea po
litică a scriitorului. Cind va fi 
nevoie E Lovinescu o va numi 
direct intr-o tăioasă Revizuire 
morală. Reconstituirea e in sufe
rință și la capitolul de referințe 
critice al cărții unde articolele 
lui E Lovinescu fie nu-s indi
cate, fie sint intitulate greșit. 
Lipsesc de aid și intervențiile, 
lui D. Caracostea decisive In 
această polemică cu ecouri pini 
după primul război mondial.

Primul comentariu la Blaeri- 
etița din răzoare e scris de Oct. 
Tăslăuanu in Loeeafărul din 16 
ianuarie 1914. Al doilea comen
tariu, extrem de favorabil, 11 
semnează in Facla din 19 ianua
rie 1914, Ion Vinea. Tot acum 
apare (Viața românească, ianua
rie 1914) și cronica lui lbrăileanu 
care revendică pe scriitor pentru 
revista sa. Ca semn al adopțiunii 
apare în Viața românească din 
aprilie-mai 1914 și studiul lui D. 
Caracostea, Un poet nou, in care 
cu un aparat științific puțin 
obișnuit in critica românească la 
acea oră criticul provenit de la 
Viața nouă face o analiză con
vingătoare a noutății literare a 
lui Gala Galaction. La scurtă vre
me Barbu Delavrancea susține 
un elogios raport academic care 
decide asistența în favoarea lui 
Gala Galaction : scriitorul pri
mește premiul Academiei Româ
ne. Intervenția lui E Lovinescu 
se produce abia acum și nu din 
pricina poziției politice cum sus
ține prefața ci din pricina pre
miului academic. Seria de „re
vizuiri literare" din Flacăra care 
caută să desființeze artisticește 
pe șcriitor e dedicată semnifica
tiv „D-lui Barbu Delavrancea" 
ca autor al erorii academice. Pre
fațatorul scrie Insă : „In cîteva 
-revizuiri literare», publicate în 
Flacăra din 20 noiembrie și 12 
decembrie 1915, E Lovinescu a 
negat vehement orice valoare ar
tistică a nuvelelor din Bisericuța 
din răzoare". Trimiterea e con
fuză. Revizuirile literare închi
nate lui Gala Galaction sint trei 
și ele apar sub titlul S.P.L. 
(adică : societatea pentru nro- 
tecția limbii) în numerele din 15 
august, 22 august și 29 august ale 
Flăcării anului 1915. Aceste ar
ticole Hpoesc și de la bibliografie, 
semn că ele nu sint identificate 
la sursă. Culegerea reproduce 
textul lor in forma revăzută

după Critice VI, 1928 de E Lovi
nescu. Dar ce este cu așa-zisele 
„revizuiri literare" din 28 noe-n- 
brie și 12 decembrie ? Puțintică 
răbdare. Provocat in cea de a 
treia revizuire literară despre 
Gala Galaction, unde e taxat 
drept începător, D. Caracostea 
dă un amplu răspuns tot in 
Flacăra (12 septembrie 1915) in
titulat Autorevizuire. subintitu
lat Instituție și control unde de
montează unul din ..artificiile de 
calcul" ale polemic loviți.-ci; 
ene. O notă a lui K. Lovin seu 
ironică, dar inafara obiectului 
discuției, anexată la sfirșitul 
acestui articol nu tranșează pro
blema In favoarea sa Numărul 
următor al Flăcării (19 septem
brie 1915), aduce partea a doua a 
răspunsului lui D. Caracostea și 
altă notă a lui E Lm mescu. 
Autorevizuire* e intitulată acum 
Răbojul ini Beekmeser și fzee 
vizibilă orientarea limbii române 
literare care scăpase lui E Lovi
nescu. Nota anexă a acestuia îl 
dovedește în se-retă de argu
mente. Nici articolele lui D. Ca
racostea nid ncccle iui E Lovi
nescu nu-s trecute la referințe 
deși reprezintă titluri cheie ale 
bibliografiei Iui Gala Galaction. 
Replica imediată a lui Tudor 
Arghezi intru apărarea Bisericu
ței din Răzoare, inclusă de poet 
ir. tabletele <fe cronicar din 19R0. 
nu ■ :nser.=.*ă in culegere și nu 
este așezată r..T la poziția ei 
cronologică Crească in .efe- 
rintele cri tree. Dar ce “Ste oină 
la urm? cu tr.-casele revizuiri 
..literare- din 2ă noembrie și 12 
decembrie 1915 ’ în 20 noembrie 
1915. Flacăra pir îc*. ur. P»»l- 
acriptum la Revizuiri literare in 
care E L (ovinescu). învinovățit 
de Gria Galaction (Vulpe* și 
strugurii sau dl Lovinescu mo
ralist, Cronica, 22 noembrie 1915) 
de gelozie literară pentru pre
miul academic se retrage din 
luptă punindu-și masca dezgus
tului Abia acum Intervine acu
zația de natură politică. Așa-zisa 
de către Teodor Vârgolici revizu
ire, „literară" din 12 decembrie 
1915 este o Revizuire morală : 
Sinucidere* morală a d-lui 
Gala Galaction In care se tra
tează, abia acum, despre „un 
scriitor ce se vinde unor străini, 
Împotriva idealului neamului 
său". Bibliografia dă greșit (p. 
225) această revizuire morală 
drept revizuire literară, fără 
subtitlu. Facem cuvenita rectifi
care. Chiar dacă polemica a avut 
motive extraliterare (atribuirea 
unui premiu academic) descin- 
zînd ulterior la alte aspecte ea 
s-a desfășurat pe teren literar și 
a pus problema noutății scriito
rului. Cîștigul de cauză, în 
această polemică, e de partea lui 
D. Caracostea care a numit și 
analizat cu acuitate și mijloace 
noi trăsăturile artistice înnoi
toare ale Iul Gala Galaction. Ar
ticolul său din 1927 (Adevărul li
terar și artistic, 6 martie) D. Lo
vinescu nu se revizuiește este un 
ecou al acestei polemici de di
nainte de război. Oprindu-se în 
Arta prozatorilor români asupra 
noutății stilistice a prozei lui 
Gala Galaction. Tudor Vianu 
pune punct unei dispute literare 
semnificative pentru miza ei și 
pentru formația tuturor celor ln- 
trați în joc. Legat de modernism 
prin formație intimă Gala Ga
laction a declanșat prin scrisul 
său una din polemicUe literare 
cele mai semnificative ale vre
mii care fixează în paginile în
gălbenite ale publicațiilor nerăs
foite azi pe toți actorii ei ca In 
■eena mută de la afirșitul Revi-
■oraluL

M. Ungheanu

figurarea unui destin cît de cît 
tulburător.

Ceva ar fi in dorința lui Du
mitru Ignat de a urma calea 
filozofului stagyrit : „să te 
miști, răbdător, Uniștit, / Im
personal pe această sîrmă au
rită, loc / geometric al puncte
lor stăpînirii de sine, al renun
țării de sine, fără să privești 
înapoi..." De reținut, dîn ace
lași. o constatare : „Sternul a- 
cesta al Carpaților / a strivit 
destule furtuni / de la crivăț la 
huni". Antoaneta Apostol emi- 
nescianizează în Cîntec pentru 
Dionis : „Frunzele cad / Sau 
apele-n scocuri de zvoană / Pie- 
trele-n vad / Au stele deschise 
într-o rană". Ca șl Steliana De
lia Beiu, care ar vrea să fie 
„țarina" lui Hyperion, „al spai
mei mele domn". Aceeași no

tează curgerea unui tren „pre
cum un gușter verde", folo
sește însă neclar mitul oglinzii 
care-i arestează chipul („In 
apele oglinzii sint ocnaș"). O 
confesiune se poate reține din 
Ploaia de sunete a Ancăi Ni
colau : „într-o zi am intilnit un 
curcubeu / O lacrimă albă mi 
s-a prelins pe obraz / Pină-n 
suflet / Mi-amintesc doer că 
ploua / Și urcam niște trepte / / 
Pînă unde strigam cu pieptul! 
Inundat de nuferi 7 I Coborînd 
în ultimul țipăt de uitare / 
Aripile mele împovărate / De 
susurul nesfirșit al razelor / 
Știau să nu mai coboare". 
Poeta e capabilă deci de astfel 
de elevații Mai discutabilă e 
„steaua de apă* a lui Emil Bo
gos din care poetul așteaptă să 
curgă „limpede ceară", ceea ce.

Dinamism și consecvență
Urmare din pag. 1 

contribuția pe care popoarele balcanice pot s-o 
aducă la securitatea europeană și la instaurarea 
păcii și securității pe continentul nostru.

Participarea delegației române, in frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, exprima
rea — in acest cadru — a hotăririi de a se 
continua lupta pentru pacea generală, libertatea 
șl Independența popoarelor, pentru Încetarea 
cursei. înarmărilor șl dezarmare, pentru destin
dere, Întărirea încrederii și prieteniei intre

popoare se inscrin ea un nou argument al sta
tornicelor preocupări de a se dezvolta și întări 
colaborarea, in spiritul stimei și respectului 
reciproc, de a se acționa ferm pentru ca idea
lurile supreme ale umanității, idealurile păcii 
și colaborării, ale progresului și civilizației 
să-și afle împlinirea pe planeta noastră.

Ca întotdeauna, politica externă a partidului 
și statului nostru, profund patriotică și interna
tionalist*, se dovedește a fi închinată intereselor 
supreme ale poporului român, canzeî păcii, pri
eteniei ți colaborării dintre popoare, idealuri 
întipărite adine in ființa intimă a poporului 
român.

Paul Anghel
Urmare din pag. 1

dicționarelor ca să lumineze în om pămîntul 
fructelor, frunza ce îmbobocește In suflet în 
ceasul revărsării zorilor, poarta prin care ne 
pătrund in inimă cimpia și munții, secundele și 
istoria — căci Paul e și un mare călător în 
istorie, pe toate pragurile ei de abur și de sunet 
vechi. Mintos și pieziș, se schimbă în Duce de 
iarbă de mare atunci clnd întîlnește speranța șl 
fluviile ei. Am fost cu el în Portugalia, pe vre
mea clnd Portugalia era diamant încătușat, 
ne-am împodobit umerii cu papagali albi, am 
băut cite o gură de apă din Atlantic și multe

pahare de Porto, am ingenunchiat pe altarele de 
lemn în formă de jug de pe care mari corăbieri 
au plecat să descopere lumi noi și ne-am închi
nat vîntului și libertății la Cabo da Roca, cei 
mai vestic punct al Europei — locul unde încep 
speranța și credința in adevăr, unde puterea ia 
forma omenească a gindirii și lacrima e pasăre 
ocolind pămîntul și intorcindu-se acasă. Acolo, 
ca și la Păcuiul lui Soare, in Dobrogea. și pe 
malul redutelor de la Plevna am stat și ne-am 
zidit amindoi in vis.

Eu și Paul ne zicem : vere, ne belim de două 
piei cind ni se intimplă (și vai. mie mai ales mi 
se intimplă) să fim lași, ne zugrăvim cu stele, 
ne îmbrățișăm zgomotos, bătindu-ne peste umeri 
și peste coapse, căutindu-ne. adică de pistoale, 
și mergem, mergem mereu tn aceeași diligentă, 
calul meu trage-ndărăt, calul lui trage spre șanț, 
cine merge înainte 1

In vorbirea sa. va să zică „cu
loare de vîrstă" și întoarcere in 
floare „cu veșnic lumina ste
lară" (cam pretențios !). Același 
vorbește de „un cîntec alb cum 
primăvara-s crinii", ceea ce e 
bine spus, dar și de „un cin- 
tec cald ca un mănunchi de 
rodii", ceea ce e mai hazardat, 
dacă nu chiar imposibil. Greu 
acceptabili sint ți fluturii de 
smalț albastru ai lui Cătălin 
Bordeianu, nefericit calificați 
„sublimi" („fluturi sublimi / 
se-afundă-n mine"). Putem to
lera insă o mică abatere de la 
ortografie poetului, cind de
clară iubitei sale : „Te-am nu
mit poesie. Demetra, / Pentru 
că-n inima mea ! Ești o pasăre 
prefăcută de vis / Și de-a pu
ruri te naști, ca și cum ai cin- 
ta...“. O dublă sugestie de ino
cență în poezia Turn, preluată 
ca titlu de la Cezar Ivănescu : 
„Cu botul crud, doar mieii in- 
tr-o cimpie lină / Se-mpung de 
colții moi ai ierbii fără vină". 
Poetul iși imaginează insă și un 
canon groaznic : „Să mă im- 
pungă-un bou / în piept—". 
Victor Rusu s-a tăiat adine, așa 
mărturisește, „cu singe viu de 
Românie" și prin inima sa 
zboară „o pasăre de cuțite". Ar 
merita, zice, un ban, pentru 
poezia scrisă la Închisoare iubi
tei sale care, deși fusese iertat, 
n-a mai vrut să-1 vadă („Tre
nul cu care veneai s-a topit / 
Ca naftalina-ntr-o ladă de zes
tre"). Cristian Dică optează deo
camdată pentru un Eros fe
cund : „Mai aproape și tot mai 
aproape / galopezi preschimbată 
in rouă ' stnt eu anotimpul/ zo
dia florilor / in care lumina 
iubirii să plouă ?* Dragostea de 
țară regenerează poezia : „In 
lanul dimineții / sub pleoape 
de rouă / plesnește pasărea- 
griu / cu aripi transparente / în
tinerind poeții". „Ar trebui să 
fim mai flori / Și mai cîntec", 
scrie Doina Mihaela Sava. Dacă 
definiția ..Sufletului / E un drum 
curat / Pe care calci desculț" — 
e obișnuită, alte senzații sînt 
personal notate : „Ochii / s-au 
înverzit de lumină / Și prind 
rădăcini / Amare și-adinci / în 
ziua aceasta / Ce simt c-o să 
vină*. Și Mirela Mândrie se 
scutură de convenții, chiar 
dacă-i mai scapă cite un ter
men nelalocul său . „Călătorind 
spre lebădă mă-nchin / Voca
lelor să le-alungesc tulpina / 
Pe care rod,surpat în rădăcini/ 
Mi-e viata prea in cîntec / Și 
mi-e vina / De-a nu fi semă
nat printre lumini/. Doar una să 
rodească numai una, / Dispersii 
interzise intre crini / Cu coapsa 
mai rotundă decit luna". în fine, 
foarte nimerit scrie Ramona 
Țenț despre Iubire : „Iubire so
lară / înflorește între pagini / 
De ierbare școlare. / Relicvă 
proaspătă, / Dulce și crudă, / 
Nepresată incă".

ferau, prin urmare, motive ca 
cei unsprezece poeți să fie in
vestiți ca atare de Editura „Ju
nimea" cu cîte o plachetă, fie 
cit de subțire.

AI, Piru

viata cărților

Un spațiu 
al imaginarului
• SjrpruixăLor acest roman-) de construcție imaginară 

a. Pieton Pardiu. «tft pentru formula narativă 
a atâloruiui cît șl pentru peisay^i prozei noastre 
ii- care totuși fantasticul nu lipsește. Dar nu fan- 
-'.--.'vz- in carte ci ducerea pinâ la ultimele con- 

a raractenE'Ui de ficțiune al epicului. Dominantă 
a:ci. ca Imr-o aitâ „țară a minunilor-, este facultatea de 
a de a povesti cri ce Intr-un teritoriu unde totul
c po* ~_ Iar r/enui „verosimilului- inoperant. „Itaca" 
:~r. Pîaton Pardâu ewe însă un spațiu al confluenței morțll 
« o construcție oniric*. în care timpul este anulat
pentru o deconcertantă simultaneitate a epocilor iator.ee. 
N-j în atemporal «e desfășoară deci ..povestea** ci intr-o 
fuziune stranie a prezentului cu trecutul, unde fiecare 
epocă !«• păstrează individualitatea determinanților. Toate 
e/eni^r.tz-ie spAțij'.ai epic (descrieri de ansamblu, obiecte, 
Lntenoare. portrete) sint oompozjțn hibride de arhaic și 
contemporan după o tehnică a colajului urmărită obsedant 
pin* la saturație pe flecare pagină. Timpul romanului 
coincide cu timpul necesar lui Ulise, ajuns în Itaca, să o 
întilnească pe regină, totul avînd doar o slabă legătură cu 
legenda, cunoscută de altfel de personajele cărții. Partea 
intii și a treia cuprind rătăcirile labirintice și fantaste prin 
Itaca, partea a doua, scrisă din perspectiva reginei, in
clude prin dese flash-back-url anii de așteptare și scri
sorile primite, iar partea a patra, ultima, este povestea 
scrisă la persoana I de autorul pretins al „cronicii", blonda 
sclavă Melania — final insolit cu intenția de a da un sens 
metaforic întregului. Desfășurarea de mijloace epice este 
fastuoasă : intlmpiărUe sînt prezentate prin unghiuri 
multiple, faptele relativizate prin variante posibile dar 
contradictorii, din imaginarul „poveștii-* devenit context 
șt normă se desprind ca într-un roman picaresc cu „ser
tare" alte vise sau evenimente fantastice, în text sînt in
tercalate scrisori și documente, perspectivele epice alter
nează. întreaga recuzită este utilizată fără efort vizibil, 
într-un exercițiu de stil în care autorul încearcă parcă 
claviatura acestei „mașini de visat* care este romanul. 
Construcție de imaginație pură, lumea cărții ajunge la o 
realitate proprie, interioară, bazată în primul rînd pe minu
țiozitatea cu care sint tratate detaliile povestirii, amănun
tele descrierii. Impresia generală este de vis desenat cu o 
intensitate a percepției ieșită din comun, de lume onirică 
pictată „hiperrealist".

Ideea cărții ar fi acea „marotă" literară modernă : demî- 
tizarea unor eroi și întîmplări fabuloase și, eventual, în
cadrarea lor într-o mitologie modernă. Dar nu eroul, ca 
la Glde, sau sensul mitului, ca la Joyce, sînt vizate ci 
semnificația călătoriei și așteptării eroilor, totul însă pe un 
însemnat fond de gratuitate. Importantă e mal mult capa
citatea de fabulație și povestire, decit posibilitatea de a 
semnifica a construcției. Demitizarea se face prin cobo- 
rirea de pe soclul poetic șl aducerea în planul stilului jos 
a eposului eroic, fără căutarea efectului burlesc și comic 
ci, dimpotrivă, a celui serios și „realist". Alunecarea de la 
demitlzare și depoetizare la vulgarizarea temei se produce 
însă ușor prin utilizarea excesivă a unor procedee îndoiel
nice. Cind Platon Pardău se detașează și depășește stilul ro
manelor de aventuri ieftine, rezultatele sînt întrutotul re
marcabile. Distanțarea se face fie prin schițarea unei teme 
centrale — iluzia, capcana imaginației, visul —, proza avînd 
atunci tăieturi de frază tn stilul parabolelor lui Buzzati, 
fie prin parodierea unor clișee existențiale sau literare în 
manieră absurdă, urmuzlană. Cartea trăiește astfel auten
tic în scurte episoade narativ-descriptive și prin cîteva frag
mente de proză parabolică modernă, amestec halucinant 
de vis și realitate: moartea Iul Polifem, călătoria reginei 
cu birja lui Hermon, finalul deschis ș.a.

Efortul autorului de a se elibera de vechile formule și de 
a lua în stăpînire un teritoriu inedit, dă cărții o arhitectură 
bizară, gaudiană, unde lectorul întîlnește coloane fin cize
late, săli, uși care nu duc nicăieri, frontoane echilibrate, 
scări care se termină în vid, încăperi splendide, culoare 
subterane, într-o construcție voit haotică care aspiră la 
sensul general al labirintului realizat.

•) Platon Pardău 
ri ci ții or regi Ulise

Dan Alexandru Condeescu
! „Minunata poveste a dragostei preafe- 
și Pcnelopa", Editura HEmlnescu", 1978.

interior
al personajului

• Cu Rădăcinile casei, Octavian Simu ») revine la formula 
romanului psihologic șl simbolic care-1 pune cel mal bine 
tn valoare structura artistică, mlzînd mal mult pe inteli
gență și finețe analitică decit pe Imaginație sau Inventi
vitate epică.

tn comparație cu Drumețul fără toiag, primul volum din 
ciclul „Ispășirile Severinllor", apărut anul trecut, remar
căm un progres spre lnterioritatea personajului, cu preo
cuparea de a-i evidenția mobllurile, resorturile intime ale 
subiectivității. Digresiunile nu mai servesc ca o simplă 
modalitate narativă, ci ca spațiu de obiectivare a unei 
conștiințe.

Romanele lui Octavian Simu au, practic, un singur per
sonaj veritabil, axat pe Ideea de vinovăție șl Isnășlre, cele
lalte servind doar pentru g-1 reliefa. Dacă depășim tere
nul maximei generalizări, orice apropiere tntre cele două 
scrieri e greu de stabilit.

Un ttnăr avea de ispășit o crimă pe care n-o comisese — 
condamnare destul de neverosimilă, disprețul pentru pre
cizie tn planul realității degenerlnd tntr-o deliberată teh
nică a amblgulzărli tn recentul roman. Eroul acestuia, 
Tancied Hamalis, are o culpă reală, dar nesancțlonabtlă 
juridic : e vinovat de Izolare, de neparticlpare socială, de 
refuzul de a accepta adevărul sau de a se angaja față 
de semenL El e un „caz* vrednic de a fi studiat, anume ales 
la vlrsta senectuții deoarece aceasta — se spune undeva — 
accentuează trăsăturile, potențează „simptomele" caracte
rologice. Un interes de clinician e manifest de la prima 
replică a romanului („Te rog să-ml dai, pentru o clipă, 
lupa") pînă la ultimele pagini. Acțiunea pronriu-zlsă e 
aproape inexistentă ; pe trei sute de pagini Tancred se 
străduiește inutil să găsească un -.impărător pentru o casă 
despre care. In final, nici nu mai știm cui aparține de 
drept. Accentul se deplasează In conștiința personajelor 
unde are loc o adevărată revoluție. Moartea proprietaru
lui vilei — un țrctor care se dovedește a fi fost un fals 
in profesie ca ți in viața de familie — declanșează la lo
cuitori. și la „apendicele funcțional" al familiei, doctorul 
Hamalis, un proces de reflecție și necesitatea de a acționa. 
Prizonier al automatismelor. Tancred se mulțumește tn 
viață cu o singură Ipostază și contemplă chiar Doslbilitatea 
de a deveni prietenul noilor proprietari, perpetulndu-șl 
astfel condiția sa de spectator al vieții altora ce-1 îngă
duie să nu vadă cum si-o Irosește pe-a sa. Somptuoasa 
vilă Mines caracterizează, fără Îndoială, pe cei ce o lo
cuiesc. E o oază stătută, conservtnd convenții demult de
pășite. șl cblar timpul, tntr-o cehoviană lipsă de eveni
mente. E tot un fel de celulă, ca aceea locuită șase ani

de Iulian Severlr : „Căldura, apa. ferestrele, perdelele, 
parchetul șl lustrele, covoarele, lenjeria, vesela erau tot 
atltea celule aglutinate In mintea el șl tn realitatea de care 
se ocupa." Ea e insă și un simbol ; de la „tegumentele 
bolnave ale zidurilor", privirea luneca tn final spre firi- 
șoarele de iarbă ce cotropesc asfaltul. înstrăinarea el nu 
reprezintă renunțarea la poezia unei epoci cl eliberarea din 
spațiul strimt al existenței celor ce-o locuiesc. O eliberare 
treptată și abia sugerată, surprinsă In momentul delicat 
|1 fragil al schimbării indecise.

Dezarmat de evenimente pe care nu știe să le ordoneze, 
prizonier intr-un lanț al acțiunilor frustrate, al ineficientei, 
frecvent tn romanul modem, doctorul Ted râm Ine un per- 
«onaj fin creionat, ridicol și înduioșător in același timp. 
Actul său final e tot o amînare, tot un fel de fugă, in 
ciuda promisiunii de a-și revizui existența. Autorul a reu
șit să reziste tentației de a-1 sacrifica unei scheme facile, 
lăstndu-i partea de neprevăzut, pe care o conștiință artis
tică, înlocuind clinicianul, o recunoaște unul personaj 
complex, sinuos, și lent în evoluție.

Tehnica narativă e oarecum hibridă. Punctul de vedere 
al personajului central și narațiunea la timpul prezent, coș
marurile, digresiunile sau anticipările acestuia sint brusc 
Întrerupte de episoade relatate dintr-un punct de vedere 
neutru, o plonjare nefirească în structura afectivă, orga
nică a narațiunii. Tehnica de amînare a informației, creînd 
un fel de suspense de roman polițist, mulțimea descrieri
lor, unele scene melodramatice indică o tendință de li
teraturizare ce umbrește meritele romanului. O dlsclnllnare 
a tehnicii narative ar pune mal bine în evidență talentul 
unul autor, evident mal ales tn observații de mare finețe. 
In crearea unei proze transparente, cu luminozități de 
simboL
___________ Maria-Ana Tupan

•> Octavian Simu : „Rădăcinile casei". Editura „Cartea 
Româneasca**, 1978.

Ideea morală
și proza 

de anticipație

• Un ingenios roman de anticipație este Paradoxala 
Întoarcere de Constantin Cubleșan. Fapt stimabil și, in 
innd. rar, căci specia are stereotipia ei de unde proza
torul fără experiență nu poate ieși ușor : doi-trei extra- 
tereștri, o catastrofă de spațiu, senzații tari cosmice ca 
intr-un Far-West al viitorului. E curată sforțare, așadar, 
de a îngloba șablonul invariabil într-o perspectivă ine
dită și de a da invenției fatal limitate înfățișarea 
verosimilității.

De bună calitate e, de aceea, proza „science-fiction" a 
lui Constantin Cubleșan*) ; ironică, dar cu măsură, pli
nă de idei, însă fără gust tehnicist, în totul echilibrată. 
Subiectul, pe scurt, este acesta : Victor, celebru pilot 
intergalactlc, este chemat din concediu de președintele 
Consiliului Superior al Zborurilor Intergalactice, numit 
u Fac, împreună cu mai mulți coechipieri (denumiți 
astfel îneît să reprezinte grupurile umane mai mari din 
ziua de azi), pilotul cam rebel este trimis să exploreze 
o zonă necunoscută a spațiului, cu scopul de a găsi o 
planetă favorabilă vieții umane (Epoca este, desigur, în
depărtată în viitor : zborul interstelar depășește viteza 
luminii, statele au dispărut, pămîntenii se înțeleg bine 
cu androizii de pe alte planete și formează o confe
derație). Din nefericire, exploratorii sînt capturați de 
creierul unei planete necunoscute și omorîți treptat, în 
felurite circumstanțe. Pînă aici ingeniozitatea prozato
rului atinge domeniul amănuntului și merge, în ideile 
mari, pe urme bătătorite. Romanul lui Constantin Cu
bleșan conține însă o idee inedită și nu In domeniul 
tehnic, căci este de natură morală. Dominat de creierul 
malign, care l-a Înrobit, Victor se răzvrătește și nu 
admite propunerea de a se transforma într-un dictator 
universal. El fuge pe o navă prin galaxii și ajunge, în 
fine, pe Pămîntul natal, printre sălbatici, căci în aven
tura lui cosmică pilotul lumii viitoare se întorsese în 
timp, într-o eră pleistocenă. El devine, așadar, un civi
lizator al epocii primitive, ca atîția alții pe care proza 
de „science-fiction" îi folosește, pe baza mitologiilor cu
noscute de către etnologi („Xipehuzii" lui J. H. Rosny- 
Ain£ e un exemplu clasic).

Totuși, în ideea morală și în amănuntul ingenios. Con
stantin Cubleșan aduce un fior inedit. Eroul, său „galac
tic" este „umanizat" și nu are nimic din răceala umani
tății tehniciste (e cîte ceva din de Turris tn aceasta). 
Cîte un detaliu curios dă măsura puterii de a imagina 
a prozatorului : obsedat de frescele de la Tassili, Con
stantin Cubleșan vede în „Marele Marțian" întîiul auto
portret din istoria picturii cunoscute ; planeta nebuloa
să, unde căile se bifurcă mereu șl oamenii se pierd în 
timpuri paralele pare extrasă din desenele lui Escher.

In fine, istorisirea abruptă, aci aridă, aci emotivă, 
mereu gîtuită, dfi o hotă de „suspende" potrivită prozei 
de acțiune.

S-ar du tea înșira, desigur, șl patru-cin ci sterotipii co
mune. anticipației științifice de pretutindeni. în Parado
xala Întoarcere, ca șl la Francis Corsac, organizarea in
tergal a etică e într-o „Confederație a Lumilor Umane* (ca 
In Cei de nicăieri). Creierul inuman care guvernează uni
versul are ceva din Scongii lui Jacques Stemgerb („Ieși
rea e in fundul spațiului). Fuga de pe un Pămînt în 
răcire e un șablon notoriu (îl găsim șl la Francis 
Corsac, în Fuga Pămlptului). Ce dovedesc toate acestea ? 
Nu simpla imitație, ci dificultatea de a inventa în limita 
mărginită a ficțiunii științifice. Fiindcă este previziune, 
anticipația literară se sforțează să imagineze lumi vii
toare, adeseori sub semnul concordiei universale ; medi
tează la condiția umanității ca speță, cu un semn de 
întrebare privitor Ia supraviețuirea pe termen lung.

Dar prognoza fără știință este nulă și de aci provine 
Impresia „miraculosului scientist", căci fabulația tehni
că depășește înțelegerea de azi, deși are la bază datele 
actualității. Nu o dată, totuși, asemenea reverii par lumii 
viitoare simple naivități șl de aceea prozatorul „science
fiction" cu talent evită specioasele descripții de aparate, 
limitat la ideea pură, care e, în fond, imperisabilă. Din 
anticipațiile Jules-verniene nu a rămas principiul știin
țific al submarinului ci ideea de voiaj pe sub apă ; omul 
modem nu a zburat pe lună cu obuzul slobozit din tun 
el cu racheta cosmică, însă ideea în sine a rămas.

Ceea ce salvează proza „science-fiction" de la rapida 
uitare e desigur Ideea morală și. mai rar, paradoxul 
tehnic, Supusă vremii în accelerație, știința evoluează 
imprevizibil și face nu o dată ridicole cele mai cute
zătoare prognosticuri : morala însă nu, căci a revela 
„umanul" lin umanitate lese țelul artei și nota ei Im- 
perlsabilă. Nu întîmplător acest sentiment îl dă Parado
xala întoarcere a lui Constantin Cubleșan.

Artur Silvestri
•) Constantin Cubleșan : „Paradoxala Întoarcere*, Edi

tura „Albatros*, 1978.

Joi, 23 noiembrie a.c., In cadrul învățămintului 
ideologic de la Uniunea Scriitorilor a avut loc 
un simpozion consacrat împlinirii a 60 de ani de 
la 1 decembrie 1918 cu următoarele expuneri : 
„Idealul unității naționale — idee-forță in lupta 
poporului român de-a lungul secolelor, încunu
nată prin desăvirșirea unității naționale șl de 
stat a României" (Vașile Netea) ; „Actul de la 
1 decembrie 1918, in contextul internațional al 
luptei popoarelor pentru răsturnarea imperiilor 
agresoare, pentru consolidarea statelor naționale 
independente și suverane din Europa Centrală și 
de Sud-Est" (Paul Oprescu) ; „Tradiții ale frăției 
și solidarității revoluționare între români, ma
ghiari, germani și alte naționalități în lupta pen
tru dreptate social și libertate națională ; 
Teoria și practica P C.R. in problema națională 
ea expresie a umanismului societății socialiste" 
(A. Armbruster).

AQUA FORTE

Un cavaler a! Mesei Rotunde

<

In loc de a reedita 
de la îrigtni pinâ In . 
oferit un voluminos atac la adresa activității de 
critic ți istoric literar al lui G. Călinescu, atac 
a cărui argumentație ne face să ne amintim vre
murile in care „Loyola", N. Roșu. I. Ludo. Prun- 
denl și alții iși reglau tirul antieălinescian asu
pra monumentalei Istorii literare al cărei autor 
era considerat, intre altele, o rușine pentru uni
versitatea românească.

Intr-un articol din România literară (nr. 47), 
Locul lui G. Călinescu, Mircea lorgulescu dă 
numeroase ocoluri introductive unei cărți care 
apelează ta mistificări chiar din primele ei pa- 
ginL Opinia autorului este eă această carte ar 
fi mai ales o eroare de temperament ți nu un 
trucaj al datelor de istorie literară. Vina Ilenei 
Vrancea in tntre Aristarc și bietul Ioanide e de 
infracțiune științifică ți a-i da certificat de 
onestitatea procedeelor ni se pare nefiresc. 
„Ileana Vrancea. ie afirmă iu comentariul amin
tit, nn trunchează ți nu deformează textele, nu 
atribuie formulări proprii autorilor discutați, ceea 
ce nu e puțin lucru : in schimb, ADEVĂRUL 
brut a! faptelor este selectat după nevoile 
demonstrației și apoi tras in recipientele unor 
Interpretări evident NEADEVARATE*.

Regele Midaa transforma in anr tot ceea ce 
atingea. Tot ceea ee manipulează autoarea noas
tră devine materie impură și de aceea este ne
cesar să ne întrebăm de ce. lucru pe care cri
ticul nu-l face. Mai mult decit atît, deși

Istoria literaturii române 
prezent tiparnițele ne-au înainte AI. Piru probase in Luceafărul (nr. 

45 și 46) fără dubiu că metoda trunchierii 
citatelor și a răstălmăcirii faptelor este Ia ea 
acasă în paginile țărțli pomenite, iată că se 
pare că asistăm totuși la un gest de protecție 
avocațială.

O oarte care ne trimite prin procedeele ei la 
cunoscutul articol despre Arghezi scris de Sorin 
Toma pe vremea prolectultismului și-a găsit in 
sfirșit un apărător. Deci, după Mircea lorgu- 
lescu metodele de punere in pagină ale Ilenei 
Vrancea sint fără pată și prihana. El iși asumă 
rolul de garant științific intre autoare și cititori. 
Intr-un articol dilatat de gesticulația obiectivită
ți! analiza faptelor este complet absentă. întreg 
articolul nu cuprinde nici un citat din cartea 
împricinată, nu confruntă pe cititor cu afirma
țiile autoarei, nu face examenul istorico-literar al 
chestiunii. Nici un cuvint despre faptul oă G. 
Călinescu este tratat drept o ființă acefală și 
necontrolată, un fel de vietate impulsivă, dar 
înzestrată cu talent. „A căuta deci in Istoria 
căllnesciană logica opțiunii, a construcției, arhi
tectura de idei — constituie o ocupație neave
nită" (p. 55). Aceste cuvinte nu sint scrise de 
N. Roșu in 1941, ci de Ileana Vrancea in 1978. 
O însăilare de aserțiuni nu este insă o chezășie 
științifică. Criticul face abuz de prestigiul literei 
tipărite. Mistificației de proporții semnată de 
Ileana Vrancea I se adaugă mistificațiile comen
tatorului.
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CONTEMPORANII NOȘTRI

Poezia lui
Geo Dumitrescu

Personajele 
poeziei

eo Dumitrescu este un poet care și-a 
gprogramat discursul liric in afara nor

melor restrictive ale retoricii clasice. 
Ieșirea din matca tradiționali se pro
duce adeseori fie prin unele mutații 

care au loc in cimpul poetic pe planul ideilor, 
fie prin limbaj, boneta roșie a cuvintelor, sta
tuată de Victor Hugo in perioada romantică, mo- 
dificindu-se în fiecare epocă intr-o altă ma
nieră.

La vremea sa, Geo Dumitrescu Încerca marea 
aventură a unei revoluții poetice totale. Ea nu 
ancorează însă nici in gesturile teribiliste ale 
unor scriitori din vechea avangardă românească, 
dintre care doar foarte puțini au rămas in spa
țiul recognoscibil al poeziei, nici in acele com
poziții de șoc de genul celor cultivate de Geo 
Bogza in Invectivă, cînd poezia părea să se con
vertească intr-un minor strigăt cu etimonuri hor
monale.

Cînd Geo Dumitrescu se afirma în poezia ro
mânească inventarul eșecurilor și al meritelor 
scriitorilor din vechea avangardă se limpezise 
atît în cultura noastră, cit și in alte literaturi 
europene. Anarhismul poetic din anii de după 
primul război mondial, care izbutise să impună 
noi dogme in viața literară, s-a soldat in unele 
țări cu foarte numeroase programe estetice și 
cu foarte puțini scriitori veritabili.

Cea mai consistentă experiență artistică a ace
lor ani de căutări ce au anticipat și urmat prima 
conflagrație mondială, era reprezentată de ex
presionismul german. Dar sorgintea literaturii 
lui Geo Dumitrescu nu trebuie căutată in acest 
spațiu poetic. Afinitățile sale artistice trimit spre 
experimentul francez și românesc, trăit insă cu 
o firească distanță, specifică unui poet care, asu- 
mîndu-și libertatea de-a trage cu pușca, nu face

Explorări critice

uz de cartușe folosite. □ este deplin conștient 
de faptul că o nouă avangardă nu apelează la 
convențiile literare ale celei anterioare, fiind in 
mod firesc obligat să-și creeze un alt program.

Ca și Miron Radu Paraschivescu și alți con
frați de generație, dintre care poate fi amintit un 
poet de foarte mare talent ca Dimitrie Stelara, 
Geo Dumitrescu face parte dintr-o altă avan
gardă, care a înțeles riscurile și eșecurile celei 
anterioare. De aceea, el apare ca un.„copil te
ribil" al vremii sale, dar un copil mai cuminte, 
cu gesturi grandilocvente și mai potolite. Un 
asemenea spirit antlromantic și antiacademic pe 
planul creației lirice (după ce îngurgitase o apre
ciabilă cantitate de informație literară și filozo
fică) nu se mai comportă ca un ins dornic să 
demoleze totul, ci ca un veritabil creator, ca
pabil să modifice in profunzime structura dis
cursului liric românesc.

Interogațiile sale asupra enunțului literar stat 
rostite frecvent in numele unei libertăți totale, 
dar această libertate a experimentului de mare 
amplitudine rămîne mereu evidentă și coerentă 
pe plan estetic. Poate așa se explică ta opera 
sa prezența acelor versuri declarative cu un 
pregnant, dar niciodată șocant, caracter progra
matic. Schimbarea bonetei cuvintelor este luci
dă, poetul le cunoaște forța, dar și neputința 
reliefată de zona-limită, cînd se pot transforma 
ta antipoezie : „Eu pot să spun orice, mă simt in 
stare. / Nu mi-e frică de ginduri, de vorbe. / 
Doar, uneori, asmuțindu-l< in largul / văzduhu
lui, ele se izbesc ca muștele de geam. / se izbesc 
și revin amețite, căzind, / apoi iar se izbesc, tacă 
o dată, mereu, / ca proastele muște lipsite / 
de ochiul adine al depărtării" (Aș putea să arăt 
cum crește iarba).

în același spirit, poetul instituie orizontul aș
teptării. El știe că revoluțiile poetice declanșate 
pot să-și găsească cititorii ideali mult mai tir- 
ziu. Observăm însă că si aceste poezii cu un 
evident caracter programatic sint cotocviale. 
Scriitorul pare să construiască un mic discurs 
pentru un public imaginar : „Și-apoi nu vă 
supărați, versul frați’or, / e o floare de noapte 
I îl semeni ta zori, îl stropești / cu toate apele 
zilei, / dar el / înflorește tîrziu, după miezul 
nopții / în bătaia lunii" (Problema spinoasă a 
nopților).

Geo Dumitrescu se desparte, așadar, de 
enunțul prozodic tradițional, poate nu fără o 
anumită nostalgie, în care cuvîntul capătă, 
printre altele fi anumită semnificație estetică și 
prin forța sa de iradiație eufonică. De aceea, 
cuvîntul cîntat pentru sine este convertit intr-o 
convorbire cotidiană între conștiința poetului și 
întreaga existență. Fixate între eros și thanatos, 
interogațiile grave ale poetului, actele de eta
lare a stărilor afective, modurile de relevare a 
misterului etc., sînt comunicate într-un limbaj 
familiar, obișnuit, ta care cuvîntul aparent de
gradat, socotit a fi in afara poeziei, este încărcat 
cu valențe noi, menite să impună un alt gen 
de discurs liric. Antiromantică prin titlu, com
portament și limbaj, poezia De după Lamartine 
anunță o asemenea schimbare de climat, de 
univers, literar . în creația lirică românească : 
«—„Cercetați, urmăriți, prindeți !“ / dădusem 
dispoziții severe / să mi se-aducă fără întirziere, 
/ numaidecît, / fata ce mă iubea cîntînd, nu de 
mult, / ce mă iubea permanent, / cu de la sine 
putere, și pentru care / crescusem cu aproape 
/ doi centimetri, mîndru / și atît de tînăr, îneît 
/ toată lumea îmi spunea „bună ziua"» (De după 
Lamartine).

Nici neologismele, întîlnite într-o frecvență 
mult mai mare la Ion Minulescu, nici locurile 
aparent comune de limbaj, folosite mai înainte 
și de alții, nu conferă nota inedită a unor ast
fel de poezii. Dispare solemnitatea clasică, se 
estompează ceremonialul de factură simbolistă 
și reapare o nouă poză a poetului care nu m» 
mai sfiește să introducă „banalitatea" In 
cimpul universului liric. Evident, ni se pare 
însuși faptul că atunci cînd poetul reali
zează un cîntec de dragoste, aparent mimat 
după un model popular, acesta trimite fără 
dubii spre folclorul desacralizant de mahala. 
(Cintec de nucă verde).

Caracteristica fundamentală a discursului li
terar al lui Geo Dumitrescu ni se pare a fi 
divagația, digresiunea lirică. Descentrate în mod 
programatic, secvențele poeziilor sale de di
mensiuni mai mari lasă impresia unor frag
mente dinamitate de idei și sentimente etero- 
cllte. In cele din urmă totul se aglutinează prin 
actul de lectură în jurul unor cuvinte-teme sau

a unor motive subiacente care creează aparența 
unui univers artistic unitar. Poezii ca Obrazal 
rumen al amintirii. Doar așa să alergi. Aș putea 
să arăt cum crește iarba. Clinele de lingă pod. 
Problema spinoasă a nopților etc., sint cele mai 
ilustrative in acest sens. Poet al comunicării 
hazoase, ironice, persiflatoare. Geo Dumitrescu 
pare a vorbi despre sine pentru a se arăta ce
lorlalți : „Sint bolnav și aprins ca un caldarim 
bucureștean — / o să mor. asia e sigur — puțin 
Îmi pasă ! / îmi pare rău că n-am decît două
zeci de ani, / că nu știu cine «i.nt si din creionul 
ăsta ce-ar fi putut să iasă- OUadari pentru n 
eventual deces).

Monologarea cu voce tare trădează un poet 
ex-centric, un mesager nostalgic, auanu. atins 
de o veselie locvace.gata să t_~ totul s;
altora.

If*t-o manieră asemănătoare c: a lui Brecht. 
Geo Dumitrescu trăiește drama couăsană » mi
cului accident posibil : —rest: r?*e mai 
aștept / Numai vești proaste —ai pe- adoee : 
a murit un copac. : a mai p>ca; o pasăre. 
cineva și-a tăiat sufletul intr-im / riob de 
oglindă. I undeva, ta coaunectui tab rfi au 
năvălit oamenfi-cangur—-. tAIriea de sab Ireale)

Nu se poate trece cu vederea că aut.tr-ta Jar- 
naiulni de campaaie introduce cn nou ger. de 
vorbire grandilocventă in poez». Aceasta pce e 
fi integral acoperită de sena, «-rri-n-rj de un 
flux psihic straniu, boxată pe o tsxnunscare co- 
tidiriă. Transmutarea aceasta de tanoaje, re
zultată din faptul că scriitorul «austâ faptele 
grave Intr-un Entbaj fam: har. mi se pare a fi 
una din cele mai .fritmoase îndrăzneli aie poe
ziei sale : _Ai să te faci mică, fată tristă. . 
amară. I ca o grădină bătută de grtadmă. i 
I-acxxr.. tafrigurac. te-am spălat ta apele meie. / 
te-am ales strecucindu-te ca pe un rup auri
fer — / nimic n-am scăpat printre degete : ! 
toată pumerea ta strălucitoare e-e mme*. 
(Madrigal răsswaat)

Ne găsim In fata unui Psalm de turnă arghe
zian răsturnat. Atunci riad e—- femtnm. parte
nerul de ramimcare a poetuAd este situat in 
cele mai diverse ipostaze. O-*. alea dc«ctr-vulm 
nu trebuie să tașeie tr.să p» _ Strtt torul
concepe ur. nou ren de seieepe s asnesere a 
cuvintelor destinate să sace.'sze ui intim: cli
mat Sric- specific.

Cir.d influxul afectiv capătă o tonalitate 
gravă, ceremonialul riri-.tttetor derianute de 
eros se sublimează, discursul fine fiind investit 
c-j o soiemr itate dtsunată ew-:tmrcteicr ieșite 
din comun _Te «stepe. Gindurile stau aeătate. 
umede ’ de amtr.tcrea ta. umede oe fintie. ' 
ir.tr-o adiere inertă, fără tnri o adiere- ' Te 
as’epr. Ceasul s-a oprit. S doar mima ' o ztrd 
măsurir.d vre-'ea. asurzitor ' di ucinl tznie de la 
tine pină la tine*. (Te a> tpni

Tinnxil poetic plin al semtorului este trecu
tul si prezentul. Timpul poetic gol anxxK. ne-
«nuoscii: «e eor.fietxreăzâ ca o prrxertie tatr-un 
vȘicoe nedeter minat. ea o M «r hazardată ta- 
tr-ur. rpafiu-temporalizat. tastâbiL

Timpul trecut este amintire. Privită fin pre
zent. starea de demult ae in«»nuează ta cotssu- 
intă ea un amestec eternei:! de fapte. De aeee». 
discursul liric devine aghitinant. baroc, lanțnl 
de metafore fiind conceput ca o agresiune Îm
potriva unei stări consumate, amestecate, sue-.te. 
asemănătoare cu o neaaarie-bazar : ...Amintiri, 
amintiri... Cintec frumos. cintec palid cu ochii 
limpezi. / spirală caldă, vrăjită, ca un fum de 
țigară... / Amintiri, jurnal de bord al nevirsi- 
niciei, 7 fermecătoare litere stlneace, de dimi
neață, / maculator pestriț / cu file gălbui, dol
dora / de paradoxe greoaie și tenebroase ecua
ții, / de hidrocarburi în ghirlande ciudate. / șl 
neverosimile amoebe „Hordmuth" nr. 2, / prin
tre care mijerte / mustața precoce a poeziei". 
(Obrazul rumen al amintirii)

Poetul care știe ,x* bine e să al certitudini", 
dar nu le găsește ..in afară de cele patru pi
cioare ale patului*. îndrăgostitul declarat ore 
isi propusese să scrie „despre ondorile noastre 
expirate", scriitorul care visează „pesimist ta 
fiecare zi șapte vaci slabe", este de fapt un 
profund soirit meliortst

De la Treptele Iertării si Calumna HhertărU 
pină la Inscripție pe piatra* de hotar se defi
nesc ipostazele unu: scriitor cu o conștiință po
zițională bine precizată fată de sine, fată de 
poezie, ca si fată de propria «a țară. Aforistice, 
versurile de acest ger. an valoarea unui dicteu 
al conștiinței prin care se pronunță vocea des
tinului unui popor : „Siav as fi fost de nu eram 
latin, / latin aș fi. de n-as C fost și dac — / 
dar a ieșit așa să fiu român. •* si eu cu soarta 
asta mă impac*. (Ioaeripfie pe piatra de halar) 

Geo Dumitrescu este poetul avangardei altui 
timp. Tot ce constituie ta opera sa un act de 
frondă, o tentativă de epatare, un mic strigăt 
teribil de alarmă față de spiritele amenințate 
de osificare, reprezintă un fenomen datat Dis
cursul grandilocvent antiromantic din unele 
poezii ca Macarale la marginea orașului, Clinele 
de lingă pod. Glasurile lunii, Balada corăbiilor 
de piatră are de asemenea un mare coeficient 
de redundanță, cuvintele eteroclite care se cioc
nesc strident între ele, fiind astăzi un depozit 
de vorbe stinse, de muzeu literar.

Dar dincolo de toate acestea se configurează 
arta viabilă a unui poet veritabil, a unui spirit 
inovator din care descinde o nouă avangardă 
literară, situată intre Marin Sorescu și noul tip 
de retorică grandilocventă, epatantă, inaugurat 
de Mircea Dinescu.

Romul Munteanu

Lucia Dem. Bălăcescu : „Interior țărănesc"

Uașyoi»ă d« Castei AnțSeHooco

P
lăcerea lecturii pe-tr-j cahfimre v>- 
lancă. au:G-te*-'ȚBCua irr.șjsâ piâre- 
ra indiferente — -ceea ce coesri- 
tm» «amnu! de recunoassere rigwșă a 
enisrutai Ja stare pura*: Comei Reg- 

man Dourtă. indubitabil, acest se.mn_
Nu știm ta ce măsură titta’ cârti.

Expșscăr. !■ actualitatea imediată fE.-r.ii ; ,~j. 
19*711) a cedai contrapunctului ironie La cartea 
hn M. Blecher. Dar este situr că statjgnr.a--.i- 
tlu trădează psihologic, un strat profund : croni
cile dta Viata raaaâaească publicate suo acest 
titlu trimit, toate, la adjectivul imediat. Nimic 
nu dorește mai adine criticul Cornel Regmen 
dasit înlăturarea brutală a factorilor „media
tori", a tuturor acelor factori care întunecă — 
în concepția sa — transparența. Și cum timpul 
reprezintă faptul mediani cel mai grav și sin
gurul inevitabil, actualitatea, ca obsesie, se insta
lează.

Istoria criticii noastre a mai avut exemple ale 
unei astfel de spiritualități logico-critice — 
Pompiliu Constantinescu. poate criticul „in stare 
pură* din generația sa. Dar diferența rămine a- 
preciab lă : P. Constantinescu, pe deplin con
știent de o astfel de calitate a spiritului său. și-a 
cultivat-o intens, dnzind mereu Ia fraza seacă, 
definitorie și oraculară; Cornel Regman rămine 
mult mai temperamental, cu toate eforturile în

sens contrariu, iși argumentează fluent și colo
rat opțiunea, se complace in argutie.

Genul proxim, insă, ne pare in afară de îndoială. 
Calitatea esențială a scrisului lui Cornel Reg
man este aceea de a pune diagnostic fără șo
văire, un diagnostic net, în fraze care nu ascund 
nimic și din care va fi gonită orice edulcorare.. 
Precizia lor sperie. Iluminări al lui Al. Ivasiuc 
i se pare romanul „cel mai puțin obositor prin 
ticuri discursive" (p. 24) dintre cele scrise de 
acest romancier, judecat astfel implicit; nuvelele 
rurale ale lui Eugen Barbu i se par contrafăcute, 

ti-a.-.', fie ei si munteni- prozatorul U prin- 
aies din auzite si dta :r.ci.^-uite* (p. 50);

Traversarea tai S’- Augustin Doinaș este un 
—ai pulnr. b»-" cu efecte paralizante 

p.-nr—j sponianeRat;"* (p. 66—of) Și aceasta, la 
serde pr^nă minme ! Judecata fără com- 
plsjte octează și ma; net in alte cazuri. Mica 

t de sinceritate, plasată de obicei la in- 
ctpsix! artioc-tatei. comportă avantajul unui 
««tract inte'ecruai ferm cu cititorul : știm de 
la început pe ce teren ne aflăm, putem respinge 
sau nu argumentarea, dar ne plecăm ta fața lo
gicii.

Trăirea criticului în sincronie la aspectul unei 
opțiuni profunde. Cornel Regman convoacă mul
te discipline inrudite și posedă, evident, o cul
tură excepțională în domenii umaniste variate. 
Dar toate slujesc aproape abuziv prezentul, sînt 
valorificate numai în vederea gestului esențial 
al rostirii contemporane de da sau nu (rareori 
al lui poate). Poeziei lui Doinaș i se va face o 
analiză stilistică și lexicală cu unelte care sînt cele 
ale lingvistului propriu-zis (cf. Cel mai recent 
Doinaș): analiza evoluției interioare a lui Sores
cu și loan Alexandru relevă un soi de sociologie 
a adaptării; poeților mai puțin apreciati de la 
Echinox li «e administrează lecții comoaratiste 
perfecte (Echinoxul in rinei poeți sau Poeți la al 
treilea volum) : dar nici stilistica, nici sociologia 
și nici comparatismul nu servesc, ta cele din 
urmă. d=-cit tot situării valorilor, reducerii di
mensiunilor la rațional și măsurabil. Metodo
logia poate varia spectaculos, privirea criticului 
rămine mai departe bănuitoare și lucidă.

Dacă temoeramentul critic al lui Cornel Reg
man este din familia lui P. Constantinescu. dis
cursurile lor critice se intilnesc intr-un anumit 
punct : in cel al formulelor sintetice, rod al 
asocierilor continui. Cu vagi atracții către zona 
paradoxului, asemenea formule ating uneori me
morabilul — si aceasta incepind de la titlu (Can
did de pe Dristorulni este Chirii Merișor. Me
moriile unui mare om obișnuit denumesc amin
tirile lui Iorgu Iordan. Viața ea un dar ar fi fost 
titlul ootrivit pentru cartea lui Marin Preda 
etc). Dar sintetismul fericit coboară mal adine: 
la Eugen Barbu există două „registre" ale pro
zei. două limite valorice în același timp, „pe de 
o parte, narațiunea exoeditivă și fără gind as
cuns, fără plan de adincime". și, „pe de altă 
parte, proza șlefuită cu migală. în. care reflec
ția colaborează strins cu fantezia... Iar Barbu se 
întrece cu sine, alt concurent nemaiavînd" 
(p. 56) ; o fericita sintagmă surprinde esența cri
ticii lui N. Manolescu — „o experiență îndelungată 
i-a creat criticului un reflex al libertății" (p. 80); 
Sorescu. preferat al criticului, „e un poet per
fect obiectiv. Ia care obiectul, natura, epicul, 
pretextul exterior sînt înlocuite cu reflecția și 
emoția solidificată" (p. 109). Și așa mai departe, 
majoritatea studiilor de față gravitează în jurul 
unei formule fericite.

Calitatea esențială — finețea diagnosticului di
ferențiat — ne aduce în preajma dificultății 
existențiale a unui „critic în stare pură" : nu ne 
referim la inevitabilele conflicte pe care Ie stîr- 
neste o limitare axiologică programată (Explo
rări in actualitatea imediată lasă, spre deosebire 
de precedentul Colocviu, prea puțin loc pole
micii), nu na referim numai la predilecțiile sau 
idiosincnaziile netrucate (rezervele față de Iva
siuc sau Au't. Buzura, retezarea multor aspira
ții poetice', , ci la limitarea ontologică. Oricît de 
paradoxal ar păi-ea. situarea în prezentul per
petuu îngustează cimpul perceDțiunii și clasici- 
zează. In articolul închinat Iui Mircea Malița, 
C. Recman descoperea cu interes „regula de 
cinci simplă", care spune că „nu putem avea 
controlul unei mulțimi mai mari de cinci o- 
biecte fără numărătoare..." Metaforic vorbind, 
este și situația criticii deliberat sincronice, mai 
bine zis — prezente în sincronia ultimului mo
ment. Pentru un critic excepțional de acest tip, 
precum Cornel Regman, peisaiul literar contem
poran are un mult prea familiar relief, oricare 
nouă apariție va fi instinctiv raportată la con
text, dar contextul literar al acestui moment 
(ca și al oricărui moment) reprezintă materia
lizarea hazardului. De aceea non-conformismul, 
misterul compact și neașteptat, izolarea progra
mată față de ceilalți nu pot fi măsurate. Ele 
vor trece ceva mai greu de partea bună a ba
rierei. Iar paginile echilibrate și intransigente 
ale lui Cornel Regman sînt o dovadă perempto
rie că gustul clasic nu se fortifică prin cultiva
rea literaturii academice, ci prin cantonare 
acută în „actualitatea imediată". Cutare poet 
de la Echinox poate fi ușor redus la dimensiuni 
modeste (și poate exacte) prin raportare la 
Doinaș sau Geo Dumitrescu : dar toți poeții 
din lume sînt contemporani (cu Homer), poet 
însemnă un absolut în sine, probabil fără isto
rie ; în 'aceste condiții, „al treilea volum" nu 
desemnează o dimensiune calificativă.

Această rezervă de principiu — dacă poate 
fi una ! — nu privește excelenta carte de care 
ne-am ocupat, ci mai ales statutul abstract al 
„criticului în stare pură". Statistic vorbind, pre
zența sa rămîne o raritate ce se cere protejată. 
In cimpul prin definiție eterogen al criticii, 
Cornel Regman iși ilustrează specia superlativ.

Mihai Zamfir

t
itlurile cărților de poezie semnate pină 
acum de Mircea Ivănescu (Versuri, 
Poeme, Poesii, Alte versuri, Alte poe
me, Poem, Alte poesii) vorbesc parcă 
de la sine despre modestia structurală 

a autorului, tradusă în această dorință de anoni- 
mizare, de confundare cu marele număr al celor 
ce scriu simple versuri, poeme, poezii. Este 
vorba, însă, de o modestie cel puțin orgolioasă, 
dacă ne vom aminti că Eliot iși intitulează cule
gerea din 1919 „Poeme", așa cum procedează cu 
unele din volume W. C. Williams, Marianne 
Moore, MacLeish, Ransom, Cummings, nume 
deloc anonime în lirica americană. Pusă în 
relație cu credința formulată explicit, cum că 
„Oricine poate să facă vorbe unele după altele — I 
oricine poate să vorbească — nu asta / e princi
palul — ar trebui poate alese / tocmai cuvintele 
care să nu spună prea mult", consecventa cu care 
M. Ivănescu dă titluri „incolore" volumelor sale 
devine orgoliu curat Și anume acela al tentativei 
paradoxale de a construi cu un limbaj „alb", 
mai degrabă al prozei decît al poeziei, un univers 
poetic original, singular în lirica românească. 
Să-1 urmăm pe poet în aventura sa și să începem 
cu „Mopeteiana". cunoscutul ciclu avîndu-i prin
tre „eroi" pe Mopete, V Innopteanu, El Midoff, 
tinăra Nefa, bruna Rowena, Ion Negoescu, 
pictorul Vasile. însoțiți de ciudatele „animale 
heraldice" : pisiciinele. vorbitoarele pisifone, 
broscoporcuL Neîncrezător in posibilitățile „vor
birii interioare" de a ipostazia stări sentimentale 
inefabile, poetul pare a se detașa de sine și de 
ceilalți, imaginind această lume bizară, care se 
mișcă după legi proprii. AL Piru a văzut aici o 
pseudo-epopee „tip de jurnal al existentei diurne 
si nocturne, materiale și spirituale in formă de 
parabolă adesea amuzantă prin afectarea serio
zității în cele mai neînsemnate acte", și a iden
tificat prototipurile reale ale cîtorva „personaje". 
Definiția este exactă dar ea circumscrie — cre
dem — doar un nivel al lecturii. Privită în an
samblul creației lui M. Ivănescu „Mopeteiana" 
nu mai amuză ci. mai curind. neliniștește, dez
văluind sub aparențele jocului sensuri grave, ne
bănuite. Personajele (de fapt proiecții imaginare 
ale eului confesiv. multiplicat pentru a umple 
un gol lăuntric devorant) fac gesturi nume
roase. se agită intens, stabilesc relații de conti
nuitate intre fapte disparate. încercînd astfel să 
alcătuiască un scenariu existential pe care să-1 
opună acelui „greu gest de vremelnicie care e 
spaima de neființă". Spaima de neființă, de 
absentă, constituie obsesia fundamentală a poe
ziei lui M. Ivănescu. gata să izbucnească dincolo 
de ironie, de „suspiciunea fată de literatură" 
peste „cenzura livrescă", minind subteran echili
brul savant al oricărui „ceremonial al afectelor". 
Formulele citate (decupate din mai multe co
mentarii critice dedicate în timp lui Mircea 
Ivănescu) conțin, desigur, mari adevăruri dar se 
referă aproape in exclusivitate doar la elemen
tele importante ce acționează din exterior asupra 
discursului poetic și care pot da seamă numai de 
notele particularizante superficiale, fără să pă
trundă în profunzimile textului, pentru a-i releva 
rețeaua tematică. De altfeL efortul de a descoperi 
particularul iară nu esențialul, operațiune, de 
regulă, necesară dar nu suficientă — apare ca 
inutil in cazul unei poezii care-și expune orgolios, 
printr-un adevărat demers critic paralel, mecanis

mele aparente: „Nu trebuie să povestești în poezie 
— am citit / un sfat către un tînăr poet — deci să 
nu povestesc / cum. foarte devreme, ea se scula 
dimineața, și așezîndu-se pe pat / aștepta să i se 
liniștească respirația, cu fata în mîini / să nu 
spun nimic despre chipul ei atîta de obosit / in
cit i se încovoiau umerii, în fata oglinzii, cînd / 
se pieptăna încet. Su nu-mi mărturisesc spai
mele / lingă fața ei instrăinată, întoarsă de la 
mine / să nu umblu cu versuri, ca și cu oglinda 
în mîini / în care se răsfrîng acele dimineți cu 
lumina cenușie / dinainte de zori. Poezia nu tre
buie să fie reprezentare. / serie de imagini — 
așa scrie. Poezia / trebuie să fie vorbire interi
oară. Adică / tot eu să vorbesc despre fata ei 
ineeîndu-se. cercetîndu-și / respirația (.„)“ s.n. 
Dar dincolo de configurarea discursului prin si
mularea acceptării convențiilor șl precep'telor, 
poezia aceasta trăiește esteticește prin sugestia 
stării de anxietate, ca efect al alienării sentimen
tale. Tema înstrăinării, reflex în plan poetic al 
obsesiei existențiale a absenței, străbate întreaga 
creație a lui M. Ivănescu și-și află tratarea 
„monografică" în volumul Poem. Cartea, (poate 
cea mai frumoasă carte a poetului), de un mare 
rafinament compozițional, sugerează cu finețe, 
aitemînd tonalități subtil elegiace cu note ironice 
și*interogații lucid dramatice, complexitatea trăi
rilor alienante din viata unui cuplu : „Deci, cam 
așa. Asta ar putea / să fie una din scenele de 
înstrăinare. Căci e o carte / in care, oricît de 
încet, personajele evoluează / mai mult în raport 
unul cu altul decit / față de ei înșiși". Intere
sant de văzut aici este felul în care poetul 
reușește să circumscrie perfect zonele incerte în 
care oscilează stări ambigue, o adevărată caligra
fie sentimentală, cu mijloacele stilului „alb". 
Autorul iși pune „personajele" (căci ne aflăm în 
fata unul pseudo-roman) să se „miște" în 
spațiul unui scenariu savant complicat, cu dese 
întoarceri în trecut și anticipări, cu scene ames
tecate după „legile" inefabile ale sufletului, reu
șind astfel să producă într-un fals plan epic 
ambiguitatea, dimensiune esențială a limbajului 
poetic : „Să ne amintim, / iarăși — cartea 
aceasta e doar un joc / de-a părerile despre ce 
am putea spune / că a fost o dată. Să ne amintim 
cum o dată / părea să fi fost altceva decît rosto
golirea tăcută / — în înspăimîntător de moartă 
tăcere — a unor vorbe", etc. In poezia lui M. Ivă- 
nescu metamorfozele temei înstrăinării, de la 
opoziția eu-ceilalți, resimțită afectiv din interio
rul relației în Versuri, pină la glaciala constatare 
a solicitudinii iremediabile din Alte poesii, au loc 
pe fondul meditației lirice asupra curgerii inexo
rabile a timpului. încercarea de a recupera prin 
limbai poetic, adevărul unor fapte, gesturi, stări 
apartinînd trecutului eșuează. Totodată însă, 
situarea în timp, adică în existentă, reclamă tre
cerea în limbaj a imaginației proliferante iscată 
din simțuri, drept unică rațiune de a fi : .....Pe
mine mă sperie / timpul fără întimplări — mi 
se pare că dacă nu intru / în fapte așezate unele 
alături de altele, continuîndu-se, chiar / dacă 
risipindu-se poate. în splendoare, ca a ninsorii, / 
mi se pare că nu sunt eu însumi în timp, că 
viata / trece și eu rămin nemișcat, deoparte, 
mort, — lăsat la o parte. / Din cauza asta îmi fac 
mereu întimplări. si legende / despre tot ce mi 
se pare că simt". Tensiunea se rezolvă (tragică 
soluție !) in viziunea „timpului mort", absentă 
cutremurătoare care generează în plan existential 
sentimentul zădărniciei. In planul creației, obse
sia absentei dă naștere unei poezii a disnerării 
surde, neostentativă, bine temperată de ironie, 
retrasă uneori în ioc și livresc însă mereu gravă 
în substanța ei intimă. Dar „toate astea — vorba 
poetului —sînt vorbe". Important rămîne actul 
lecturii repetate.

Valentin F. Mihăescu
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radu cârneci

Dincolo de tine
Dincolo de tine, dincolo de mine, 
dincolo de foame, dincolo de dor, 
mereu spre acele lumine 
pe drumul de jertfă, inâlțâtor.

Dincolo de bine, dincolo de durere, 
dincolo de sânge, dincolo de dor, 
spe aeriana avere, 
spre nepieritor.

Dincolo de puțin, dincolo de mult, 
dincolo de carne, dincolo de dor, 
din tine, din mine m-am zmult 
de gând meteor.

Dincolo de paterni, ca o pasâre 
de duh, dincolo de dor 
mai mârunt decât bobul de mazăre, 
stăpânind cerurile, infinit călător.» 

Din adorație
Apropierea dinspre lume 
când sufletu-mi ți se inchinâ : 
le-aștept fi ești a ta anume 
ca o icoană bizantină,

Și ești de doruri transparentâ, 
iar carnea ta un abur, parcă : 
e ochiul meu ce te inventă, 
ori timpul care te incearcă î

El vrea In ziduri să te pună, 
el vrea din tine să mă scoatâ, 
el vrea, de cer, să-ți dea cunună, 
el nemurirea ți-o vrea toată I

Ci eu de chin îmi țin făptura, 
sunt ca un munte ; neclintire, 
iar cântul imi sfințește gura 
precum o slovă din psaltire,

O veșnicie sunt in clipa 
in care chipul tău se-nfiră, 
in umăr imi zvâcnețte-aripa, 
iar ochiu-i umed ți se miră :

Rămâi, râmâi mereu femee, 
te-aștept in aurita uțâ : 
cum dragostea te face zee 
cind restul nu-i decât cenușă.» 

întoarcerea
Suflete, iatâ-mâ iar 
pe aceste dealuri de sare : 
e un dor funciar, 
calmă destrăbălare.

Scorburi șrpietre și craci, 
o coroană de foc peste tâmple, 
dans de imnuri și rugi, 
dans de bocete simple.

Sus, in tării, lângă cer, 
spre fârâ-de-timp o spărtură l 
acolo un temnicer 
cu un lacăt pe gură.

O, ce frumos pe pământ, 
pe-aeeste dealuri de sare ! 
dedesubt un tainic frământ 
deasupra oameni și fiare.

Deasupra sunt cânturi și nunți, 
deasupra cetăți de iubire, 
poți oricând, aici, sâ pronunți: 
iubiți-vâ, mireasâ și mire, 

lubiți-vâ-in valea cu flori 
și fructe, dați lumii semințe ; 
eu sunt magul cunoscător 
al acestei credințe.»

Dulce, 
pleoapa de zee 
Bântuie-in sufletul meu 
Sufletul tău, femee 
precum in rana de zeu 
dulce pleoapa de zee, 

Reinsemnându-mi pe scut 
ora de piatră târzie — 
și ce suav inceput: 
zarea de veșnicie I

O, ce frumos cântă ce» 
peste taina albastră 
și ce bun temnicer 
carnea sihastrâ I

Niciodatâ, nicicum 
n-o sâ moară tăcerea, 
iatâ-ne, iarăși tâcum : 
sângele tace ca mierea,

Căci e-n sufletul mea 
sufletul tău, femee 
precum in rana de zeu 
v'ulce pleoapa de zee—

Pasărea-prolet
■ De unde vii, unde alergi 
nemtrecuto, cu ton de profet 
și nopții, cu aripa, stele-i ștergi 
fără regret I

Ce astru de cintece 
cu nevăzute izvoare 
te-a slobozii din pintece 
la clipa in care se moare f

Val, viersul tău e al focului veșnic, 
el numai in taină se vede 
pasâre, arzi ca lumina in sfeșnic, 
ochiul după tine se pierde.

Uluit sufletul meu așteaptă, 
sângele se imbraeâ in teamă, 
ascunsă, raza ta dreaptă, 
mă cheamă I

lată, iți pătrund ochiul cu întuneric, 
inima ți-o incâlzesc in durere, 
de cele lumești mâ desferic, 
iți dau moartea pe înviere,

lată, in ceruri se face lumină 
de la lacrima izbăvitoare, 
iatâ-te, necintată regină, 
tronind ca mireasma in floare I

Pasăre bună, 
pasăre nebună, 
pentru mine cerul nu-i peșteră 
ci, ca o vale de stele, răsună 
la cintarea cea meșteră—

Oh, să fii liber
Oh, sâ fii liber, liber mereu, 
de neoprit, asemenea vântului, 
sâ poți gândi ca marele zeu- 
soarta pământului.

Ca pasărea In cerul de slavă, 
sâ poți face dragoste-in zbor, 
privirea să-ți ardă bolnavă 
de marele dor.

Da, sâ fii liber ca intr-un vin, 
lung paradis, 
iubirea să-ți fie marele chin 
clipei deschis—

Oh, sâ fiu liber, liber ad, 
sâ pot sâ mor, 
sâ intru in acel mereu a nu fi 
netrecător...

Din volumul „Temerile Iul Orfeu*, In curs de 
apariție la Editura „Cartea Românească"

t
iti Colan se hotărtoe : ori ajunge «tă- 
plnul tirgului, ori iși ia lumea in cap. 

Sta de trei zile intr-o luntre veche 
cu ochii ațintiți spre grădina Ologu
lui. In traista prinsă de cureaua pan

talonilor luase cite va bucăți de carne crudă 
peste care presărase otravă de șobolani, iar in 
buzunare ascunsese o piine din care rupea cite 
puțin, ori de cite ori il răzbea foamea. Cind 
vor sări la el ciinii Ologului — plănuise — le 
va arunca bucățile de came, la cars se vor 
repezi precis, și-1 vor lăsa să se apropie in 
voie de căruțul bătrânului. La început nu văzu 
pe nimeni in afară de servitorii prinși cu tre
buri ; domnul Oprică traversase grădina nepă
sător, Însoțit ți acum de bastonul plin de co
cotei de aur. Cu el se temea să vorbească, 
toată speranța o avea la Olog, Roșea bătrinul 
s-ar fi putut arăta mai Înțelegător. Pe Ia prânz, 
cind Înghețase de tot și nu mai era sigur dacă 
aiurează sau nu, II văzu pe Olog, Împins de la 
spate de Mutu lui Periaoreanu, in căruciorul 
lui cu trei roate.

Trase luntrea la mal ți așteptă. Bătrinul 
rămase singur, poete chiar adormise cu fața 
la soarele palid. Tlti Colan lși cont rolă traista 
ți se furișă in grădină.

— Bună ziua, zise Încet, apoi, după ce văzu 
ochii speriați ai Ologului mai salută o dată :

— Să trăițl.
Bătrinul mormăi ceva printre dinți, Încercând 

«ă Întoarcă fotoliul cu roțile spre Palat.
— Nu e nimeni, zise Colan, citindu-i gindul, 

clinii slnt legați. Nu vă fac nicl-un rău—
— Ce vrei 7 Întrebă Roșea spenat
— Domnul Roșea, 11 imploră tlnărul, simțind 

că-1 trec năduțelile, făceți-ml un bine ! Să mă 
bată Dumnezeu dacă vă fac ceva. Am nevoie 
de bani 1

Nu terminase bine de vorbit ți se aplecase 
tn genunchi la picioarele Ologului, sărudndu-1 
ghetele Îmblănite.

— Am nevoie de bani, al fost ți dumneata 
tinăr—

— Al cui ești 7 întrebă Ologul liniștit.
— Am nevoie de bani 1 răspunse Titl Colan 

— împrumut ! Nu slnt boț, dă-mi două mii de 
franci, roagă-1 pe donuiu Oprică să-mi dea. 
Taie-mi o mină, pun capul amanet, altfel nu 
pot trăi...

- Oprică ! strigă domnul Roșea încet, mal 
mult să-l sperie pe necunoscut, știa că nu 
poate fi auzit

— Asa nu merge, zise Titl Colan, ridlclndu-sa 
In picioare și venind In spatele căruciorului pe 
rare-1 împinse spre lac.

— Nu mă lua cu răul, promite că-mi dai ! 
Dacă nu-i găsesc milne lingă baltă, te ia mama 
dracului, te Înec t Vouă vă e ușor, aveți bani ! 
Trăițl cum vreți I

Bătrinul mai Încercă o dată să strige. Era in 
zadar — ajunsese, Împins de la spate. In capul 
scărilor care coborau plnă la lac. Încă un pas 
ți gata ! Dacă nebunul i-ar fi dat drumul, nu 
se mai oprea pină in fundul bălții.

— Cit vrei ? Întrebă al văzind ochii bulbucați 
al hoțului.

— Două mii !... Aici să-i pui. arătă Colan un 
pietroi acoperit de iarbă. Privirea-1 deveni 
aspră.

- Acum te las, să vie să te ia de aici, să 
vadă că nu e glumă, eu nu mă sperii !

Tinărul dispăru in trestii ; trecu luntrea pe 
celălalt mal și ieși pe pod, de unde urmări 
lumea care intra In prăvălie. Nu apăru nici un 
necunoscut. însemna că nu anunțaseră poliția. 
Seara, după ce se Întunecă, scoase plinea din 
sin șl începu să muște din ea. Se duse din nou 
la luntre. Cu ochii pironiți la piatra pe care o 
arătase bătrinului înghețase de tot. Pînă spre 
ziuă nu apăru nimeni, apoi cind se lămuri că 
nu mai are ce aștepta, ieși la mal și se în
dreptă abătut spre casă. „Vedem noi, se adresă 
el In glnd Ologului, să dea dracul să nu-mi 
iasă nici planul celălalt, că vorbim noi atunci“.

Aruncă traista in apă și o luă prin spatele 
grădinilor spre casă. Ai lui nu se sculaseră 
Încă. Intră încet in camera bunicii și cind ieși 
afară, porni spre casa iul Ștefan Miu.

— Ștefane, zise el, de Îndată ce-1 văzu pe 
șofer in prispă, du-mă pînă la Afumați, plătesc 
bine !

— Nu pot, se scuză șoferul, tu nu știi că ma
șina stă la domnu Glcu 7

— Hai mă, că plătesc bine. Uite icea. •> 
Scoase din buzunar două sute de lei :
— M-am certat cu tata și m-a despăgubit 1 

Nu-mi mai lasă nimic, dă tot lui soră-mea 1 
Am bani... împingem mașina afară ți-o por
nești după ce trecem de colț. M-am interesat, 
Florescu nu e acasă.

— Bine, zise Ștefan, dă banii, că pe urmă te 
răzgindești, zici că e prea mult Eu nu plec la 
drum cu atit bănet, nu slnt ca tine Intr-o 
ureche. Cui al dat lovitura ? Lui Tice ?

— Nu, răspunse Colan, sînt al mei.
— Eu nu știu nimic, să fie clar l Spun că 

m-al amenințat...
La Afumați, Titl Colan cobori In fața bise

ricii și-i lăsă vorbă șoferului să-1 aștepte zece 
minute. Dacă nu apare, să plece singur înapoi, 
el are alte treburi.

Cu popa Turcu se înțelese pe loc : li lăsă o 
salbă de aur amanet pentru un împrumut de 
5 000 de lei : dacă nu dă banii înapoi, pînă a 
treia zi de Paști, nu are nici o pretenție. Ceru 
bani mărunți și ieși in uliță — șoferul plecase 
de mult. Se uită la ceasul din turla bisericii. 
Era devreme, tirgul de la Afumați era în toi.

După ce cumpără curcanii găsiți in piață, și 
Încă vreo douăzeci, aduși In grabă de tărăncile 
îneîntate de prețul oferit, Titl Colan numără 
păsările șl pomi spre șosea, chemind cirdul cu 
boabele de porumb aruncate din buzunarele 
mari, umflate, care-1 făceau să inalnteze ane
voie.

Cu -o săptămină înainte de Paști, Titl Colan 
ajunse în București șl începu vinzarea curca
nilor. Care era prețul din Obor, nu-1 mal in
teresa, era de ajuns că lua pe fiecare pasăre 
o dată mai mult declt plătise el. In afară de 
cei șase curcani pierduți pe drum, nu avea 
nici o pagubă. Strînsese 10 000 de lei, iar plnă 
în duminica Paștilor mai erau trei zile. Puse 
de-o parte datoria popii — 5 000 de lei, pe

care-l cusu Intr-o batistă ta turul pantalonilor
— Și »e botari să meargă plnă la capăt : mai 
repetă afacerea o data, cu curcanii cumpărați 
mal de aproape, de la Roșiori ! E o ocazie bună, 
W fteu el socoteala. Paștele a căzut devreme, 
iama a fost grea și n-au prea ieșit miei, boierii 
trebuie să aibă și ei o bucată de came pe 
masă, nu-f interesează că sint de la Roșiori 
sau aduși de la Afumați, plătesc cit ceri, banii 
nu țin de foame.

De drdpl al doilea scăpă mal greu, ajunsese 
tlrziu, In simbăta Paștilor nu mal erau atiția 
mușterii interesați, se descurcase fiecare cum 
putuse ; ultimele cinci-șase păsări le vindu cu 
grămada unui chilipirgiu din piața Matache. 
Titi Colan se duse in Gara de Nord, mai făcu 
o dată socoteala la bani — era bine, chiar mai 
bine declt sperase — și se urcă intr-un personal 
pentru Văleni. Cobori la Afumați.

— Părinte, zise, scoțînd banii și numărîndu-i 
încet, ai aici 5 000 și dobinda. Dacă-i vrei, 
ia-1 ! Vezi că sînt om serios I Dă-mi salba 
înapoi, să nu fi băgat baba de seamă că am 
furat-o : Iți dau o chitanță, mai lasă-mi banii 
plnă la toamnă !

— Așa e altul prețul, taică.
— Plătesc, plătesc dobinda pe loc 1 Mai am 

nevoie de cele 5 000 ale "dumitale. Vreau să 
arendez moara lui Segărceanu. O să cîștig bine 
și mai facem afaceri.

Cind intră în Văleni, pe la scăpătatul soare
lui, intr-o căruță trasă de boi, pe care o ajun
sese pe. drum, Colan cobori la o fîntînă și se 
spălă pînă la brîu în jgheab. Frigul, incă ascu
țit, li pătrunse pînă la oase, dar tlnărul se 
purta ca și cind ar fi fost în mijlocul verii. 
Cobori ciutura în fîntînă și bău cu poftă citeva 
înghițituri. „A dat foamea în sate — se gîndi, 
amintindu-și că n-a mincat de două zile nimic
— vine ea și vremea mîncatului".

— Colane, se auzi strigat de un flăcău, 
coleg cu el la școala elementară, — îi zicea si 
acum ca la catalog, nu Titi, ca ceilalți băieți
— te caută poliția, pe unde umbli ?

Lucia Dem, Bălăcescu : „Portul Hîrșova"

— Ce-am făcut, de mă caută ?. întrebă el 
speriat.
.— Te-a dat ta-tău dispărut, cică te-al înecat, 

ți-au găsit traista în Balașan.
— Prostii, răspunse el rîzînd, vesel că nu e 

căutat pentru altceva, de s-ar fi aflat ceva, 
știa tot satul, nu umbla poliția cu ocolișuri.

— Taica ăsta al meu, continuă, s-a prostit 
de tot, a dat in mintea copiilor ! Nu i-am spus 
eu că mă duc la tîrg la Afumați, să cumpăr 
doi cal verzi pe pereți ?

Celălalt dădu din cap, 11 știa el bine și pe 
Colan și pe ta-său ; nu prea te puteai Înțelege 
cu ei. Se depărtă lăsindu-1 in pace.

După ce înaintă cițiva pași. Titi Colan se 
opri și strigă tare la celălalt, zicîndu-i și el în 
bătaie de Joc, tot ca la școală : Voicule,

— Voicule 1 Ai văzut tu că m-au căutat în 
baltă ?

— Da, răspunse celălalt
— Și n-au găsit ciubotele lui domnișoara 

Lulu ? Sau altceva, vreo cămașă, chiloții ? De 
ce n-ai căutat și tu ?

— Taci mă ! Tot nebun ai rămas, răspunse 
celălalt îndepărtindu-se acum definitiv. spre 
bucuria lui Titi Colan ; dacă s-ar fi aflat ceva 
despre întilnirea lui cu Ologu, i-ar fi zis Voicu, 
nu se' Jăsa batjocorit fără să-l amenințe cu 
ce-o să se intîmple.

•
Drumul care intră în Văleni, venind dinspre 

Craiova, ocolește, înainte de a ajunge în tîrg, 
o ripă plină de o baltă stătută și primăvara și 
toamna. Tn față se înălța o moară părăsită, cu 
zidurile în cărămidă albită de ploi ; Ghitu 
Mănucu, prins cu treburile la Fabrica de țiglă, 
moștenită tot de la bătrinul Iordache, nu s-a 
îngrijit nici să-i repare acoperișul, nici să-i 
schimbe, valțurile ruginite. De ce se hotărîse 
Ghitu să vîndă moara lui Roncea nu știa ni
meni și poate nici invățătorul nu avusese un 
gînd limpede cînd se întovărășise, imediat 
după război, cu Marin Gheorghișan și cu pă
rintele Segărceanu pentru o afacere la care nu 
se pricepea nici el, nici ceilalți doi. Primul 
care se lămurise că intrase intr-o treabă fără 
nici o izbîndă fusese părintele Segărceanu, care 
abia făcea față celor o sută de pogoane de pă- 
mînt, arendate, mai mult de jumătate, văleni
lor de la marginea tirgului și dacă ar fi fost 
după el, ar fi vîndut-o de mult pe un preț de 

nimic, așa cum o și luaseră. Ce mai rămăsese 
în moară, după atiția ani, nu știa nici unul 
dintre ei, lși aminteau că slnt priprietari doar 
cind se întîlneau la circiuma lui Blagotă, în 
jurul unei țuici, totdeauna iarna, cînd venea 
și scadența impozitelor. Se părea că și vălenii 
uitaseră de moară, nu-i întrebau niciodată cînd 
au de gînd s-o pornească, parcă nici n-o con
siderau a lor, îl spuneau tot moara Turcului, 
așa cum îi ziceau și pe vremea lui Iordache

fteatru
A murit 
Tarelkin!

Actualitatea - 
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Un spectacol remarcabil din toate 
punctele de vedere a prezentat Teatrul 
de Stat Tîrgu Mureș (în cadrul Coloc
viului regizorilor din teatrele dramati
ce tinut recent la Birlad) cu piesa, 
farsă in trei acte, A murit Tarelkin de 
Suhovo-Kobîlln. Gheorghe Harag, au
torul spectacolului, este fără Îndoială 
unul din cei mal important! regizori ai 
noștri în momentul de față, comparabil 
cu Liviu Ciulei prin maturitate artisti
că șl spirit de fineță. Reprezentația sa 
se bazează pe lectura în profunzime a 
unui text clasic (nu prea celebru), o 
lectură teatrală cultivată, ce ii dictea
ză fără greș mijloacele de expresie. 
Situația Imaginată este tipică pentru 
literatura rusă din sec. XIX : un func
ționar umil, Tarelkin, ca să se răzbu
ne pe șefii lui, pune la cale proprla-i 
dispariție. Impostorul e Insă descope
rit și chinuit amarnic la poliție, intim- 
plarea șfîrșlndu-se rău pentru el. Sim
plă, lucrarea lui Suhovo-Kobîlln nu este 
mal puțin eminentă datorită analizei 
sociale pe care o izbutește. Cit despre 
Gheorghe Harag a știut să descifreze 
contemporan și să înfățișeze superior 
pe scenă două aspecte esențiale șl co
relate ale aceleiași lumi. Mai intil, ta
bloul „subteranei",* bîrlogul sordid al 
Iul Tarelkin, iluminat cu luminări de 
seu și puțind a pește (bizara tentativă 
pe care o face eroul pare emanația 
efectivă. în gîndurile sale, a mediului 
pestilential unde lși duce zilele) iar tn 
al doilea rlnd, mecanismul represiv 
căruia îi cade victimă individul exas
perat. Asupra acestui din urmă aspect, 
mai ales, se insistă in spectacol, fă- 
cîndu-i-se analiza spectrală. Pitorescul 
ciomăgaș. Raspliuev și ciracii lui sint<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

supervizați de comisarul șef, închipuit 
ca un asasin stereotip și rece, pe dea
supra tuturora plutind masca albă, im
personală a tehnicianului care mlnu- 
iește sertarele cu fișe. Insflrșit, silueta 
uriașă și barba compactă a generalu
lui Varravin, omniprezent, personifică 
dominația de clasă. Intr-un final an
tologic, pînza decorului se prăbușește 
peste întreaga viermuiala de nevoiași, 
escroci, polițai și profitori. Toată a- 
ceastă lume continuă să se miște cu 
„capul tn sac“, ca o singură ființă ab
surdă, un miriapod înfricoșător. Din
colo de viziunea personală pe care o 
impune (pe de-a-ntregul coherentă și 
motivată organic) Gheorghe Harag se 
dovedește șl un maestru al lucrului cu 
actorii (ce-1 drept, aproape toti foarte 
buni). Desenînd In registru expresionist 
profilul șl ghearele de pasăre ale omu
lui famelic, sugerlnd gîndurile seml- 
demente care-i dospesc în creier. Au
rel Ștefănescu In Tarelkin se recoman
dă din categoria rarilor artiști — cola
boratori ideali ai intențiilor regizorale. 
Admirabil, de asemenea. Mlhai Gingu- 
lescu tn Varravin. un Gullver fără 
scrupule într-o lume de pigmei. Stră
lucită. complexă. Isterică șl — In une
le momente — obositoare. Interpretarea 
îul Ion Fiscuteanu In rolul lui Raspli
uev. Dimpotrivă, calculată, metalică, 
pregnantă, evoluția lui Cornel Popescu 
— un comisar șef de precoce concep
ție fascistă. însă In Întreaga el com
ponență distribuția merită menționată 
șl felicitată. Colaborarea scenografului 
Dan Jitianu adaogă Încă un merit a- 
cestei izbutite realizări.

Marius Robescu

Dragomir Horomnea s-a apropiat de 
literatură cu o esperiență de ziarist 
care e utilă atunci cind. i se adaugă șl 
școala, cel puțin tot atit de dură, a li
teraturii Însăși ; actualitatea văzută 
doar din perspectiva faptelor nu este 
cu nimic superioară actualității văzute 
numai ca dezbatere de idei. In scena
riul scris de Dragomir Horomnea pen
tru filmul de televiziune Pină dincolo 
de orizont se simte acuitatea privirii 
reporterului, darul de a descoperi ca
ractere și situații din citeva trăsături 
decisive ; mai departe insă, autorul se 
lasă sedus de iluzia că faptele capătă 
semnificație de la sine ; efortul de 
creație in planul percepției, tn planul 
realității Imediate, nu este dublat de 
un efort pe măsura lui și in planul 
ideii ; aici scenaristul se mulțumește 
cu o convenție — un conflict preluat 
cu ochii Închiși dintr-o epocă de triată 
amintire atit pentru literatură, cit“l 
pentru film.

Pentru un film de televiziune părea 
că este suficientă colaborarea unui 
scenarist cu formație de reporter șt a 
unul regizor, Tralan Ștefan Roman 
care, și el a pornit de la documentar, 
ca să se Ivească acea creație de actuali
tate' necesară ca apa șl ca aerul. Re
alizatorii au insă o idee foarte vagă 
despre ceea ce Înseamnă un film de 
actualitate și regizorul Tralan Ștefan 
Roman a făcut de curind dovada ne
siguranței sale și in filmul Avaria, 
împărțirea unui sat tn două tabere, 
pentru și contra unei idei, rezolvarea 
simplistă a conflictului, mușamaliza
rea sentimentelor și resentimentelor

intr-un final fericit sînt, pentru spec
tator, doar un bun prilej de amuza
ment Pitorescul, latura șugubeață a 
faptelor dau sentimentul că pe ecran 
au apărut in sfîrșlt vecinii și consăte
nii noștri : după chip și după glas s-ar 
zice că ei sint in carne și oase, actorii 
avind șl ei o foarte mare contribuție 
in crearea atmosferei ; l-am văzut ast
fel pe Ilarion Clobanu tntr-una din 
aparițiile sale de referință, i-am văzut 
pe Ilinca Tomoroveanu, pe Traian Stă- 
nesrii, pe Gilda Marinescu și pe aproa
pe toti ceilalți actori din distribuție 
făcindu-și cu prisosință datoria, creind 
personaje, mișcindu-se cu dezinvoltură 
și farmec ; mai departe tnsă, atunci 
cînd Începem să înțelegem ce-1 preocu
pă pe toți acești oameni, cind il ve
dem luptlndu-se tn jurul unei proble
me care a și fost rezolvată prin hotă
râri oficiale tn ceea ce privește agricul
tura, nu putem să nu ne întrebăm de 
ce a făcut televiziunea filmul acesta. 
O lume reconstituită cu vervă, vie și 
tonică in amănuntele sale, devine deo
dată convențională, schematică, tn con
flictul care i se atribuie. Rezolvarea 
dilemei — îmbunătățiri funciare sau 
creșterea animalelor 7 — face ca și 
problemele personale să se aranjeze, 
ca prin minune. Iată așadar un film 
care ne invită să nu ne facem griji: 
concepțiile avansate inving lesne și ele 
vor fi susținute pină in ptnzele albe, 
plnă cind alte concepții avansate au să 
apară...

Nicolae Mateescu

• Cea de-a doua emisiune dedicată 
lui George Călinescu, in cadrul rubri
cii Moștenire pentru viitor, a fost în 
nota pozitivă a celei dinții, impunind 
prin caracterul ei aplicat, de lucru, 
precum și prin comentariile critice, la 
obiect, ale invitaților. Acoperind cu 
folos spațiul de emisie și făcind un 
adevărat tur de forță, emisiunea a În
cercat să Îmbrățișeze creația literară a 
autorului, să alcătuiască, adică, un 
profil al poetului, romancierului și dra
maturgului Călinescu.

Procedind analitic. Eugen Simion a 
Indicat universul ideatic și stilistic ai 
poeziei călinesciene, a apreciat „fante
zia, simplitatea Înșelătoare și inteli
gența ei“, refuzul simbolurilor copleși
toare și apetitul pentru elementele de
rizorii ale vieții, poezie a Interioarelor 
de biblioteci uscate și măcinate de jo
cul imaginar al Ideilor. Un moment de 
Incintare șt frumusețe a realizat acto
rul Ștefan Iordache prin recitarea De 
care a făcut-o poeziei lui Călinescu. 
Mai dificilă a fost sarcina iui AI. Piru 
care a conturat opera de prozator și 
concepția marelui critic asupra roma
nului. Mai puțin cunoscută, creația 
dramatică a tui Călinescu s-a bucurat 
de o atenție specială din partea reali
zatorilor Un comentariu critic Pătrun
zător al lui Romulus Vulpescu a înso
țit secvențele ilustrative, foarte reușite, 
pe care emisiunea ni le-a oferit tn in
terpretarea unui grup de actori.
• Există o seamă de emisiuni care 

sint ocolite de comentatori (nu și de 
telespectatori). Mă refer la cele care 
au un caracter mai special, cum ar fi, 
de exemplu, cele dedicate vieții econo

mice (de obicei, emisiuni bune și efi
ciente) sau cele care se numesc Tele- 
școală (multe dintre ele cu un efect 
didactic îndoielnic, amenințate de for
malism și rigiditate). Numai cuvinte 
bune se pot spune despre Viata satu
lui, emisiune care șl-a cîștigat un bun 
renume prin stilul de muncă impus de 
echipele de realizatori, prin faptul că 
nu trece cu vederea zonele problema
tice ale vieții sătești, adică tocmai a- 
ceiea în care eforturile și căutările oa
menilor au mai mult adevăr și preg
nantă. Din cuprinsul ultimei emisiuni 
menționăm reportajul realizat în co
muna Scornicești și microrecitalul sus
ținut de Nitolae Sabău. Cîștigă tn au
diență, lărgindu-și aria de investigație 
și formele de prezentare și expresie, 
emisiunile pentru tineret. Agenda cul- 
tural-artistică, Teleenciclopedia. Recen
tul Concurs organizat în colaborare cu 
Consiliul National al pionierilor se a- 
nunță ca o emisiune de ecou nu numai 
In rîndul micilor telespectatori. O emi
siune despre care vom avea prilejul să 
ne pronunțăm mai pe larg. Aristide 
Buhoiu lși continuă eu succes Drumu
rile europene ce merită o atenție aoae- 
te. O remarcabilă emisiune este Cadran 
mondial, adevărată revistă de politică 
externă, bogată în Ilustrații și repor
taje filmate din zonele agitate ale vie
ții internaționale, susținută de comen
tarii alerte, sintetice și expresive. 
Semne bune în repertoriul cinemato
grafic : duminică seara am putut ur
mări filmul „Piesă neterminată pentru 
pianină mecanică" al regizorului Nikita 
Mihalkov.

Grigore Georgia



Mănucu. Gheorghișan, cu care Roncea făcuse 
armata la grăniceri, înainte de război, și care 
sta acum mai mult în Bistreț, unde era notar, 
propusese odată să vîndă moara vreunui ne
gustor, explicînd că pentru circiumă ar fi un 
vad bun, s-ar opri căruțașii în drum spre tir- 
gul Vălenilor ; cei doi fuseseră de acord, dar 
clientul nu se ivise, iar ei uitaseră pentru încă 
un an de grija rijniței, cum o botezase părin
tele supărat,

Cînd Titi Colan îi spuse lui Aurel Roncea 
că ar vrea sa cumpere Moara turcului. învăță
torul. deși nu-și pusese mare speranță în ofer
ta tinărului, se grăbi să ducă neapărat vestea 
și părintelui Segărceanu. Părintele întrebă fără 
să mai aștepte vreo explicație dacă, fierarul 
are bani sau vrea rișnița numai ața. de poma
nă, să-și macine cărbunii. Hotăriră amindot «ă-i 
pună problema deschis notarului : eL unuL ori
cum renunță, s-a săturat să scoată francul din 
pungă fără să spere vreun câștig pină la Pa?- 
tele Cailor. Spre mirarea lor. Gheorghișan H 
sfătui să n-o vîndă, el nici nu credea că al lui 
Colan are bani, orictt ar cobori ei prep'l : mM 
bine s-o arendeze, intre timp se lămuresc cit 
de serios e fierarul ți se și interesează ce «ă 
ceară pe ea. cine știe ? dacă nenorocita fac-? 
mai mult decit bănuiesc ei ? Trimi.-eră vorbă 
fierarului să vină la circiuma lui si
de Îndată ce-i văzu. Titi Colan scoase banii pe 
masă : tocmeală țigănească — zise el — plată 
boierească, dă cit se vor Înțelege ți fac actele, 
doar nu vor pretinde o avere pe patru ziduri 
cu igrasia pină la brlu, și pe niște fiare cu 
care tot el o să cheltuiască să le scoată de 
acolo, să vadă ce dracu o mai face cu odăile 
alea putrezite. Ciștigat și Roncea de sfatul no
tarului, înțelegerea se făcu pe ioc : arendară 
pentru doi ani — să Încerce Colan s-o repare 
și dacă va ieși ceva din asta, cu atit mai bine, 
prelungesc Învoiala, ei, proprietarii, sint oameni 
serioși, cfnd se vor hotărî s-o vindă, pe el ii 
întreabă întii.

Vestea că Titi Colan arendase moara Turcu
lui fu aflată in aceeași zt fiindcă domnul Ron
cea; după ce se despărțise de popă și de notar, 
făcuse un popas pe la terasa Palatului, domic 
să povestească nu atit ce afacere inchei-ve. 
cit, mai ales, ce bănet are fierarul după urma 
curcanilor vînduți la București in preajma 
paștilor. Că Titi e morar s-ar fi aflat insă ori
cum. In zilele următoare, fierarul angaja dooă 
căruțe cu cai, care făceau de patru-cincd ori 
pe zi, drumul de la moară pină acasă, trecind 
podul Balasanului încărcate ru fel de tel de 
lucruri, cîte mai apucase Titi de la bătrini. in 
urma certurilor ; moșul aflase de furtul salbe: 
și, convins că tiu-său a luat-o razna, era s-.^rr 
că tinărul nu va ciștiga de pe urma morii. In 
mai puțin de o săptămlnă. Titi Colan făcuse 
curat prin curțile vălenilor, luase zgură dc la 
Tice, fierarul la care învățase mesene, rume
guș de la timplăria lui Savu și bălegar de 
unde găsise, și începuse să astupe troapa d:n 
fața morii ; vreo douăzeci de țigani meștereau 
de zor, cînd acoperișul, cind zidurile, frecau 
cu grijă fiecare cărămidă și spoiau pereții cu 
pămint. Spre ciuda bătrînului, Titi o convin
sese și pe soră-sa să vină cu el și să-1 ajute, 
promițîndu-i că renunță la cele trei pogoa: < 
moștenire, numai să stea o lună-două cu el 
și să gătească, lui și oamenilor angajați la moară.

Moara mergea insă in bună regută. Titi de
venise și cantaragiu și mecanic, în afara unui 
șofer, scăpat de curind din pușcărie, ți de 
soră-sa, fierarul nu mai găsise cu cale sa 
ceară ajutor de la nimeni. Ieșea in mijlocul 
drumului, de îndată ce vedea pe cineva apro- 
piindu-se și făcea semn unde să fie trasă că
ruța ; ajuta la descărcatul sacilor și apoi în
demna noul venit să dejuge boii peste drum, 
acolo unde. In locul bălții, făcuse umplutură și 
bătătorise pămintul : treabă fără rost. — spu
neau vălenii — măcinatul dura numai o ju
mătate de oră, era .urne puțină și abia de se 
putea merge in plin o jumătate die zi. dar Co
lan vrea să se arate stăpin, da o mină de 
ajutor clientului, dar pretindea și el cit de cit 
ordine, să tragă fiecare boii sau caii unde 
pregătise el, nu să-i umple moara cu coceni 
sau cu bălegar de vite, că nu degeaba a muncit 
el ca un rob.

Cînd făina înceta să mai curgă pe coș, Titi 
Colan lega sacij^jțj* sfoară de cânepă, cumpă
rată special de la.domnul Roșea, și-i așeza din 
nou pe cîntar, invitînd proprietarul să se uite 
cu atenție și să socotească : i-au venit unspre
zece chile la baniță de grîu ?, să spună el dacă 
mai dă vreun morar atit ! Așa era, recunoșteau 
țăranii, nu i-a furat, și nici nu le-a băgat tă- 
rîțe de făină, ce este drept e '

Căruțele incepură să se stringă cu zecile. 
Colan avea grijă să fie trase la locul k>r, dar 
nu mai avea timp să cintărească de fiecare 
dată făina fiecărui țăran, acum scosese un cin- 
tar afară : să socotească ei și dacă au vreo 
pretenție, să spună, el nu se supără. Țăranii 
insă nu se lăsară duși de vorbele lui și, mai 
mult din curiozitate, își puneau sacii pe cîntar 
și constatau. într-adevăr că nu fuseseră în
șelați : 11 kile la baniță ! Nu mai luau atit de 
la nici o moară.

— Nene — interveni intr-una din zile sora 
lui Titi — tu ajungi in sapă de lemn ! Din 
ce-o să trăiești, dacă nu-ți oprești nici partea 
ta ?

— Taci, fată, Ii explică ‘inăruL nu Ci proas
tă ! Acum sint toți cu ochii pe mine, cum vrei 
să iau ? Lasă-i să se ducă și să spună prin sat 
ce văd, să capăt clienți. Pe urmă, mă descurc 
eu... Dacă n-or să ajungă Stențer și Sau cu 
morile închise, de-o să crezi că treci pe lingă 
biserică, să nu-mi zici mie pe nume ! Ai si tu 
răbdare un an, și te imbrac ca pe-o cocoană : 
nu te grăbi, ajută-mă și tu ! Să nu te prind 
că bagi mina in făina oamenilor ! Sint eu in
tr-o ureche, dar ceva tot știu : dacă vrei să iei 
cu două mîini, trebuie să dan cu una. și la 
urmă, cînd socotești, abia faci față bănetului.

(fragment din romanul in curs de apariție la 
Editura „Cartea Românească**).

cornel 
brahaș

Poem stinjenit 
de mica lui singurătate

anamaria pop

xn da uraniu
a, na «6 sperie toata aceste dezortfesi
doar roi țtiti că in haaaaio se ra dasMsura 
ca ordina subfcne
ca ordina subinnâ

Amintiri din copilărie
1. Pnesăvara
primăvară I e primăveri' * se minună copilul 
punind deoparte gardurile ce se țimpltficau 
prin eicludere* naturală a feți-frumoșiIar 

cosinienelor 
balaurilor 
primăvară ? a primăvoră * ța minună copilul 
(pentru prima dată timpul dădea semne de 

ndinițte) 
intrind intre gindurile celor din jur— 
dacă lumina, jocul acesta al spațiului cu 

soarele, 
incâliește oasele bunicului așezate ghem 

chiar 
de el însuși in fața noastră ți-a luminii 
dacă in mama curge timp netrăit 
dacă' tata singur lata se uită încruntat la , — 

toate ■
neîncrezător in toate 
dacă tata la toamnă va ride 
creștetul meu simțindu-i mingiierea-i obosită 
atunci e primăvară...
2. Intrările cimpului in muncile de primăvară 
cimp derorind cimpul
fără corectări de orizonturi 
doar apropierea de altfel de palme 
cu fiecare an cu fiecare gind altfel de palme 
ii zăpăcește o clipă 
pină cind pină cind semințele sint reașeiate 
in gindirea lui 
spre a fi regrndite ca orice idee simplă 
spre a fi regi nd rte 
semințele care-i foc mirarea in somn diferit 
de somnul anterior

Rng-o așteptare mal încape e așteptare 
iți zice cimpul devorind, datorită ochilor 

mei, cimpul 
si-apoi lasă ca alții să dea semne de 

neliniște 
știe că alții dau semne de neliniște 
ți se lasă ața remorcat de vini (imens 

imperiu 
de trecere ol calendonrlui. Sănătate 

împrumutată 
din vase liberiene m acțiune. Ca zborul sigur 
al neintorților. Ca inimile uitate liniștii) 
voi trăi o viată și ceva 
își zice cimpul devorind 
datorită ochilor mei, cimpul

Bombele
A nfr-o expoziție am avut ocazia td 
Ivad expuse gindurile morții, i-trupate 

in forme clasice de calibre diferite și 
in forme noi, curioase, neliniștitoare, 
nespus de atractive la prima vedere. 

Ca amettee de artă și „știință* concuraseră la 
c'pcniiarea expoziției In ața fel, incit de la in
trare erai obligat să înaintezi in spirală urcind 
■scorie de la praful de pușcă pind la unul din 
zecile de etaje unde, măreață ca moartea, trona 
b-'.mba cu neutroni. In dreptul fiecărei forme 
aruștzi (era o expoziție colectivi) gătiseră de 
cuesință ei numele ți explicațiile ar fi indispen- 
mbnie. astfel ca una din primele lucrări expuse 
se chema bomba sperietoare și era legată de *- 
•iM.-rea Ivi flambai; tub altă lucrare era 
se is bomba simpatică pentru ci na putea să 
■' rrr-sgă mai de o casă cu tot ce era br ee
r pe ea: fn dreptul bombei curate. înfăți
șată fotografic, ia secțiune ironscerrala p lon- 
-ersdmalt, ere o aglomerație de nedescrit, tnte- 
-ypi-.ttie p răspunsurile ajunseseră la o vehe
menți aecad ca nebunie pini cind unul dintre 
t~. -rratrrri e propus să se îndrepte cu toții spre 
casa artistului cere să explice tn ce fel ar fi cu
rați acte bombd. Lumea care frrtre mereu au 
rervuteo celor care urcaseră spirale se mai co
boare astfel ci ue-om pomenit ia etajul bombei 
cu neutroni care acea o imensă terasă circulară 
cu reitcnrcnt ți separe iri suspecte P, p&ti de 
oroare impomne organizatorilor p mas ales im-

Ninsori
Astăzi,
va ningă peste pădurea mea ;
ieri.
a nms peste pădmea la. 
înecați in alto 
ne vom iubi la o de taină cină 
cu miros de zâpodă și cetină de brod.
Imi vei spune, 
că peste pădurea ta 
a nins alaltăieri, 
peste pădurea mea 
a nins ieri— 
cuvintele 
vor fi caise de iulie 
și ne vom încălzi la umbra din geamuri.

Sculptură
—priviri groiave aveau lupii 
care au venit in vizită, 
au venit fără să bată la ușă, 
nici ghearele nu le-au rămas agățate 

de sonerie ;
au venit lupi de jăratec, 
incepind o conversație 
pe limba lupilor poate 
sau a unei alte specii de animale.

Comod in fotolii 
hipnotizind 
mă ardeau privirile 
și am uitat să-i servesc 
cu portocale negre 
și havane veritabile, 
obiecte de oră bizară.

încremenită am rămas, 
ea o statuie neterminată, 
operă a unui sculptor paralitic.

Poeme de nesomn
L
Deci, să spunem hicnrrilor pe mane : 
miine e duminică 
și vom face ordine in suflet;
in dreapta vom pune bărbații de sărbătoare, 
in stingă, zilele cu ploi—
in mijloc rămine doar floarea de cireș
rodită in zori
și fringhia zmeului
rătăcit,
undeva,
printre nori—
Apoi,
vom scutura de praf zimbetele, 
vom aranja amintirile,

trrvc artiștilor care înfățișaseră aceste bombe, 
am pornit să ne drogăm cu aleooluri intr-un 
nhn atit de susținut răcit m mor papa de o oră 
eram puși pe cele mai fantastice fapte. Cum 
'•m tpus. terasa r-« Imensa, blocul era ia formă 
de tura, cel mai inul: din orașul acela și. cum 
lumea se adunase in restaurant prud ta refuz. 
ti -iul a început să se legene atit de ta-e incit 
se oedea clar ea dratr-o ci’pd ia alta se M cul
ca la namint. Ciad nu mai czei-i nici o speran
ță ti tes din acea rnghersiald era dat de o usd. 
am ascut efăera trepte și m-ast trezii ta uk:- 
v.-sl etaj sau mai bine zu pe terasa turn: lut 
care tn mijloc avea sa ttUp roc-nd care se pier
dea ia sort ca citeca sisteme de antene. în cele 
p-țru panere cardinale «e stilpalta scria cu li
tere de miad boccba naivă. Aera, tare mi-a re
dat ptMnle deoarece, tmpotnoe oricărei ret’.i- 
leufe. ans reușit tă cober printre ret cc urcau, 
c'.tr ajuns fon, dtn cauza rinduntar comporte, a 
fost tmpot d st md mdrpdner da tsrs.

A doua zi c ud te-am trezit pi n de praf p mi
rare. terna/ edzBoe iar pe uechlrl fundament 
eqna ne-meni in ani/or me p CV aoa'cte verifi
cau fierare era»—-etra pătst în jurul ioetului 
turn fui de oameni stnpca lonncs p cereau ca 
arttșrts .are rs‘tzzr^ie-i bombeleț ti-ri 
ed pedeapsa, dar deepr* adertrața ptrvzți ai 
bombelor iu spunea r-mem nimic.

Gheorțhe Pit nț

fi.

sentimentele— 
după mărime 
ți culoare.

II.
La noapte,
am să ciot f 
Da, la noapte. 
Impletiți-mi un pat din narcise albe— 
va fi frumos, nu ț 
O, nu va gindiți kr plată— 
voi cinta pe gratis, 
sau— aproape pe gratis.

Vă cer doar degetele, 
am auzit câ-i imitați perfect pe Chagal
- mie imi place pictura - 
Vă cer și glasul,
- Rapsodia lui Liszt mi-ar împodobi pereții - 
O să mi le dați,
pentru că sinteți buni, 
buni și bătrini, bătrini, bătrini—
Numai să aveți grijă cind veniți la spectacol, 
să nu vă muște crinii 
și să nu vă împiedicați in baston ; 
ar fi păcat să aveți picioarele in gips 
și jobenul in noroi.

III.
Sint o femeie puternică, 
pot să trec strada 
ș> știu să-mi cumpăr singură flori ; 
despart ploaia de neploaie 
și nu mi-e frică de ninsori— 
nu mi-e frică nici de limba șarpelui 
md de numărători—
dor, 
nimenea nu mă întreabă 
dacă are cine să-mi repare mașina de scris 
suspendată undeva, 
intre un orc voltaic ți o singurătate ; 
nimenea nu mă întreabă 
dacă mi-e dor de un bărbat 
sau dacă vreau să am copii frumoși, 
seara, 
cind urc intr-o mansardă 
cu miros de calendare vechi.

mircea 
micu

Ispitirea lui Nifon
„Amintirea e copilul uitării*

1

Nifon cunoaște cintecul păsărilor, 
le cheamă pe glasul lor, știe 
unde tremură clopoțelul de munte, 
(alcătuirea oeriană, lacrimă violetă) — 
bate toaca închipuind uverturi, strănută, 
se scarpină sub sutana de călugăr 
și recită pi rerbe uitate : 
„Amintirea e un copil al uitării*—

2

N-are somn... Memoria lui e o clopotniță 
veche...

Se roagă nimănui. Sau poate numai brazilor, 
sau poate privighetorii cu care se intilnește 
dimineața cind lunecă rouă din cer.
Ei doi sint ttâpinii pădurii ți-ai clopotului 
donat de un credincios mort in război. 
Nifon știe cind se coace chimionul, 
o«de tămiie și-o aspiră-ndelung, 
uarlge vaca și-o injură plugârește, 
se imbăiază in copaia de cositor 
cu șampon Miraj, pentru bruni, 
să-i miroase barba și mina 
pe care i-o sărută ciobanii, 
rătăcitorii munților, crezind in el 
și-n crinii de stină. Mina l-o sărută, 
curioși, cea cu care cosește și bate toaca 
și mulge vaca și, uneori, (păcătosul), 
pune gura la țița prelungâ-orbind...

3

Vine slujba de seară, vecernia zilnică, 
cade amurgul pieziș. Soarele 
ca cm faion speriat se ascunde 
in turla schitului... Nifon bate toaca, 
apoi clopotele și se roagă citind 
din cărțile fără litere ca și cum 
nu le-ar ști pe de rost...

4

E fericit ea un vultur— 
Anul trecut o turistă l-a plăcut 
și privindu-l ii cerea cu ochii să păcătuiascâ. 
Blondă era. Trupul ei incepind de la 
temelii se răsucea ca turla schitului, 
rotund ți tare ți vin ți mirosea 
a dracu știe ce, amețitor ți periculos. 
Dimineața venea aproape goală 
să-și răcorească dogoarea trupului tinăr 
intirziind nepermis la jghiabul 
cu lacrimi de ingeri...

5

Nifon ieșea, 
o vedea 
ți-n schit fugea 
ți se crucea 
și începea de slujea,

«
- „Doamne, apără ochiul meu 
ți strunește trupul meu 
și plouă ți fă să fie frig." 
Se inchina icoanelor lăcrimind, 
singur in biserica rece ca o criptă. 
Se clătina aerul mișcind candela, 
o luminare se stingea pilpiind, 
un parfum cunoscut concura tămiia. 
Nu intorcea capul Nifon. Cineva 
in spatele lui ca un sicriu aștepta. 
Nifon iți aduse aminte de moarte 
ți întoarse capul plingind... 
Aproape de toamnă era. Vara fugise... 
O vulpe vicleană, caldă ca o flacără 
trecu prin inima lui...
Vulpea, roțeata, amăgitoare 
îl duce pe urmele ei.
Amurgul cădea ea un steag sîngerind, 
Undeva, o ferigă tremura spasmodic 
in adincul pădurii, fără pic de boare... 
Doamne, iartă-l pe Nifon 
ți privește in altă parte a lumii—
Sinaia, 15 august 1978

♦

radio

O scurtă privire prin emisiunile săp- 
tăminii trecute spre a acoperi un spa
țiu radiofonic mai mare.

• Cea de-a doua întîlnire a poeților- 
țărani de la Arad a fost prezentă (in 
secvențe, comentarii și interviuri) in 
revista radiofonică de etnografie și fol
clor „Miorița". Emilia Iercoșan, Ilie 
Dobre, Elena Vodă ș.a. au vorbit des
pre poezia lor. „Poezia este o floare a 
minții", „Din vorba cu bătrînii, din 
viața oamenilor, din obiceiuri îmi aflu 
eu inspirația", spuneau ei și o spuneau 
atit de frumos, cu atlta Înțelepciune, 
cu atîta claritate cum numai creatorii 
adevărați o pot face. Montajul lite- 
rar-muzical pe versurile Emiliei Ier
coșan, prezentat de Casa de cultură din 
Sebiș, ne-a oferit o probă a autentici
tății spirifttlui creator popular In con
tra tuturor pseudo-montajelor folclo
rice răspindite de unele centre de crea
ție. Intiinirea de la Arad trebuie tn- 
țeleasă și ca un veritabil act de apă
rare a creațiilor adevărat populare îm
potriva săltărețelor, falselor poezioare, 
montaje produse In „laborator** de 
„specialiști**.
• Două evenimente radiofonice : 

prezentarea, la „Fonoteca de aur", a 
lui Miron Radu Paraschivescu și a uniri 
concert Vivaldi fluni seara). Ambele 
atit de tulburătoare incit nu pot fi co
mentate ci trebuiau ascultate.
• George Mihăiță — o prezentă ine

dită lingă Coca Andronescu la „De

V___________

Pa noramic
toate... pentru toți". El — același neho
tărât și timid, gata să aprobe și să dea 
dreptate, ea — aceeași cicălitoare ve
selă. Menajul a mers și fără Mișu Fo- 
tino (care, parcă simțind, și-a făcut 
reintrarea duminica următoare în mare 
vervă). De atîta vreme prezentatori ai 
acestei emisiuni. Coca și Mișu, cred că 
ar putea s-o prezinte și fără partitură 
scrisă. Rar mi-a fost dat să ascult doi 
prezentatori care să se înțeleagă atit 
de bine și atit de vesel.
• La Top-5, duminica, pr. I. In vreo 

două rinduri numai melodii fără re
lief. Din două una : ori admiratorii lui 
Mihai Constantinescu sint mai harnici 
in ale scrisului decit cei ai muzicii 
bune, ori topurile nu sint chiar prefe
rințele radioascultătorilor. Oricum, o 
concluzie se impune : avem ceea ce 
promovăm, ceea ce susținem !
• Virgil Stoenescu, la poșta teatru

lui la microfon, ne-a dat speranțe pen
tru anul viitor, anunțindu-ne că „toate, 
dar absolut toate piesele lui L L. Ca- 
ragiale sint in fonoteca radiodifuziu
nii" și că in 1979 vor fi transmise „toate, 
dar absolut toate". Din aceeași poștă a 
emisiunii am mai reținut că prima pie
să de teatru s-a transmis la 8 februarie 
1929 pe viu (din lipsa benzii magnetice). 
Piesa avea numai două personaje din
tre care unul era interpretat de Maria 
Fikrtti.

Constanin Stan

^plastică^

V

■
•a Trei artiști 

maghiari

(( muzica

Lmj Un disc de sidef,
un recital delectabil

Selecția din lucrările celor trei artiști 
din R.P. Ungară, care, la inițiativa 
Uniunii Artiștilor Plastici din R.S R., 
expun la Galeria „Orizont" trebuie pri
vită cu interes nu doar datorită faptu
lui că ni se Înfățișează un aspect al de
mersurilor artistice din țara vecină și 
prietenă în domeniul artelor plastice, ci 
și datorită faptului că autorii sint per
sonalități cu un renume consolidat. 
Sculptorul Kiss Istvan (n. 1927) grafi
cienii Csohany Kalman (n. 1925) și
Reirh Karoly (n. 1922) sint cu toții ar
tiști emeriți, ultimul citat fiind și artist 
al poporului din 1975. Confirmarea ofi
cială a reputației artistice a survenit, la 
toți trei, în momentul deplinei matu
rități creatoare, ea fiind de natură să 
releve importanța acordată demersuri
lor lor artistice. Cu toții sint activi in 
peisajul cultural al țării vecine cam din 
jurul anilor '50 și experiența figurativă 
a acelor ani, ce au coincis cu Începu
turile lor artistice, le-a marcat în 
mod destul de pregnant creația. Pen
tru toți, conceptul de realitate este 
înțeles nu doar ca un termen de refe
rință a gindirii creatoare de forme vi
zuale ci ca un izvor generator de ima
gini subtilizate, ulterior, in decursul 
procesului creator. Această subtilizare 
șe face uneori cu grijă ca formele spa
țiale (este cazul sculpturilor lui Kiss 
Istvan) să nu se Îndepărteze excesiv de 
la aspectul lor reaL intervenția artistu
lui conszind mai mult !ntr-o dinami
zare a ansamblului sau o accentuare a 
acelor caracteristici capabile a contri
bui la generarea unei imagini mai su
gestive.

In procesul de subtilizare a imaginii, 
la care ne refeream mai sus, Csotuny 
Kalman pune accentul pe duetul ener
gic al liniei. El este un virtuos al exe

cuției dintr-o răsuflare, am spune ; lu
crările sale au consistentă formală în 
pofida nervozității evidente a construc
ției care tace să se deplaseze continuu 
centrul de interes al privirii dintr-o 
parte in alta. Artistul ne propune un 
univers al amintirilor poetice. Imagi
nația sa este mereu controlată și nelă
sată să debordeze în sensul construirii 
unei lumi mitice In care reprezentările 
să nu mai corespundă unui sentiment 
determinat de apartenență a imaginii 
la orizontul familiar creatorului.

De o mare sensibilitate și delicateță 
sint desenele lui Reich Karoly. Linia sa 
are o simplitate clasică și, adesea, o 
puritate de cristal. Formele sale sint 
blinde și elegante, celebrînd seninăta
tea vieții, precum în acel remarcabil 
desen intitulat Pe malul apei, unde 
profilurile chipurilor par imprumutate 
din reliefurile antice. Inspirate de mo
dul de punere în pagină al manuscrise
lor vechi, gravurile la shakespereana 
piesă „Nevestele vesele din Windsor" 
pun in valoare o altă fațetă, dinamică, 
plină de vervă și umor, imaginativă, a 
acestui inteligent artist.

Plecind de la observarea directă a 
naturii, Kiss Kalman își implantează 
preocupările in zona de referință a 
umanului. Autorul uriașei compoziții 
..Republica sovietelor" știe să modeleze 
forme mari, transpuse în bronz sau 
oțel, cu multă atenție, ignorind uneori 
voit detaliul in favoarea punerii in va
loare a elementelor necesare eviden
țierii temei. Cîteva mari bronzuri 
(ludith etc.) ne vorbesc despre un vir
tuos al modelajului, sedus însă de for
mele monumentale pe suprafețele căro
ra lumina nu poate decit să alunece.

Grigore Arbore

• Mergînd pe linia meditației asu
pra simburelui comun din culturile 
muzicale arhaice, linie „modernizată" 
de Bela Bartdk și Constantin Brăiloiu, 
Aurel Stroe ne oferă, pe lingă recent 
comentata „Orestia II", un disc de o 
valoare pe care puținele sau multele 
rinduri ale unei cronici muzicale nu o 
vor pune nicicind suficient în evidență. 
Cuprinzind Concertul pentru clarinet șl 
orchestră (dedicat lui Aurelian Octav 
Popa șl interpretat de acesta cu o lu
minozitate de sidef, călăuzindu-ne prin 
cochilia acestui microcosmos străvechi, 
printre eflorescente orchestrale sau 
implozii sonore, ca un adevărat inițiat 
al devenirii sunetului) precum și Can
to fi, pentru 12 formații instrumentale, 
și Muzică de concert pentru plan, ală
muri și percuție (solistă Alexandrina 
Zorleanu, in stare de mari exuberanțe 
sonore șl gravități de tragedie antică, 
o pianistă a cărei putere de convingere 
te ia cu sine asemeni vîrtejului) — 
discul este o adevărată sărbătoare in
telectuală. reușita unui program pe 
care școala de comtxiziție românească 
și-l propune de mult. Dar care se rea
lizează de-abia prin Aurel Stroe. da
torită acelei rare îmbinări Intre talent, 
intuiție și cultură care nu ne-a mai 
uimit după Enescu.
• Din ciclul de recttale Schubert- 

Kreisler. susținut de tinărul (de trei 
ori premiat al unor concursuri Interna
ționale) Petre Csaba semnalăm cel 
de-al doilea concert, care a avut loc 
săptămlna aceasta (al treilea fiind pro
gramat tn decembrie). Ideea grației si 
eleganței viemeze, care a structurat pro
gramul. polarizează tn prima parte na
turalețea de profunzime a lui Schubert, 

în a doua „bijuteriile" violonistice 
kreisleriene, parcă un șir de „bis“-uri. 
Lumea de concentrată finețe a Sona
tinei în La op. 137 nr. 2 de Schubert, 
un adevărat duo, precum și Introdu
cerea și Variațiunile pe o temă origi
nală op. 160, ne revelează un interpret 
care stăpînește deopotrivă structura și 
amănuntele, o colorată și felurită tim
brată colaborare de muzică de cameră, 
datorată și pianistei Marțea Mendel
sohn. Dacă in partea a II-a, în „paro
diile serioase" ale Iul Kreisler după 
feluriți muzicieni (Grave — in stil Fr. 
Bach, Menuet — în stil N. Porpora, 
Andantino — în stil Padre Martini, La 
Preciense — în stil L. Couperin, etc.) 
eleganța interpretării se păstrează, ne- 
lăsînd nici o clipă virtuozitatea să de
vină joc de suprafață, aceasta se dato
rează deopotrivă acompaniamentului, 
îndrăzneala lui Petre Csaba de a cu
prinde în repertoriul său o Canzonettă. 
o Serenadă Polichinelle. un capriciu 
vienez, lucrări pe care unii le-ar putea 
considera demodate, și pe care o me
diocră interpretare le-ar reduce într-a
devăr la o percepție „epidermică" — se 
bazează pe o fundamentare interioară, 
pe capacitatea rară de a exprima spon
taneitatea fără a o transforma in su
perficialitate. Tonul larg, degajat, fra
zarea inteligentă (vizibile mai ales în 
„Grave"), sonoritatea cuprinzătoare • 
chiar și in acordurile placate din Va
riațiunile pe o temă de Corelli, nuan
țările echilibrate sau exagerate după 
împrejurări, fac din „seara vieneză" 
oferită de Petre Csaba o nu numai de
lectabilă dar șl inspirată evocare.

Grete Tartler
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Atitudine filosofică și adevăr etic
la Marin Preda

Urmare din pag. 1
tenit-o de la tatăl său — prototipul lui Iii* 
Moromete — care era tipul țăranului filosof. 
Această evidență nu e totdeauna identificată, 
recunoscută, acceptată, deoarece se face încă 
eroarea (chiar printre filosofi) de a identifica 
filosofia cu ipostaza ei doctrinară, conceptua- 
lizată. Dar filosofia este înainte de toate o 
atitudine spirituală, o privire larg deschisă, în
trebătoare, lacomă de a ști, interogativă ți în
țelegătoare asupra lumii. Si un sentiment al 
libertății, al autonomiei sufletești. Nu spunea 
Moromete că era bucuros ci nd avea ocaz:a „să 
stea de vorbă cu un om deștept, în stare să 
glumească inteligent" ? și nu mărturisea tot el, 
in ceasul din urmă „Domnule eu totdeauna am 
dus o viață independentă !“? O analiză a per
sonajului în scrierile lui Marin Preda din acest 
unghi de vedere ar pune in lumină trăsătu
rile esențiale ce compun un model de înțelep
ciune populară, de filosofie ca stare de spirit 
a țăranului român — depozitar și beneficiar al 
unei bogate experiențe umane, rezultată din 
raportările omului cu natura sau a raportu
rilor interumane.

Revenind la scriitor, atitudinea filosofică 
funciară, intrinsecă a acestuia este probată nu 
numai de ochii mari deschiși asupra lumii în 
care trăiește, căreia încearcă să-i pătrundă și 
să-i tălmăcească Înțelesurile adinei dar și din 
acea nepotolită sete de autocunoașlere. Marin 
Preda este eroul permanent dar mereu altul 
al cărților sale. Cu fiecare nouă carte ni se 
dezvăluie înțelesuri noi, inedite, ale unei lumi, 
ale unui segment de umanitate avîndu-1 pe 
autor ca centru focalizator. Nu un eu singula
rizat, nu un personaj temător sau timid care 
fuge de lume și se închide în propria sa su
biectivitate, ci un om întreg care știe să în
frunte viața așa cum e — deseori ca o pradă — 
și pentru care lumea in care trăiește, In care 
a crescut și s-a format, nu este nici o reali
tate paradisiacă, idilică in care ți se oferă to
tul de-a gata, nici un infern in care ești arun
cat ca jucărie a destinului spre a ți se spulbera 
toate iluziile și toate speranțele. Din acest 
punct de vedere Viața ca o pradă este cea mai 
semnificativă și de aici marele ei succes. încă 
de la început amintește un episod de viață ce-i 
prilejuiește următoarea reflecție „...e pentru 
mine semnul că pe această lume destinul orb 
nu e atotputernic, că hotăririle lui pot fi smul
se. că fulgerul intuiției noastre îl poate abate 
din mersul lui implacabil".

Dacă cineva se mai îndoiește că Marin 
Preda este un scriitor filosof, care gindește lu
mea nu numai cu receptivitatea spontană a 
unui mare talent de povestitor ci ș» prin priz- 
ma cugetătorului lucid, înclinat mereu spre 
meditație, spre conștientizarea filosofică a ac
telor sale, ultima carte ne oferă suficiente ar
gumente în acest sens : un sentiment puternic 
al solidarității valorilor și faptelor omenești —

Fotografie de Ion Cuca

de unde dragostea pentru istorie și repulsia 
față de legionari care pe lingă atitea ticăloșii 
îr. ordinea practică, provocau derută morală In 
plan ideologic : „Ce vroiau să facă cu noi ? 
Tabla valorilor absolute. libertatea, arta, filo
sofia, religia in care credeam era răsturnată. 
Tablele legii sparte, dar nu de un profet în
durerat. ci unul violent, intolerant, obscur in 
intențiile sale" ; pasiunea de a judeca cu de
tașare, cu spirit critic, fără prejudecata frină- 
toare a marilor monștri sacri, tot ceea ce ci
tește — inclusiv marile capodopere, căci omul 
nu poate inceta de a-și pune întrebări, de a se 
indigna, aspirația către puritate morală și aler
gia față de orice formă a abjecției ii ghidează 
și opțiunea lecturilor, și judecățile de valoare 
pe care nu trebuie neapărat să le acceptăm 
spre a le ințelege resorturile intime de ordin 
sufletesc. Astfel Tolstoi i se pare mai aproape 
de natură, mai curat ; el n-a violat o fetiță de 
nouă ani ca Dostoievski. și nio n-a căzut In 
biserică, in criză, ca Gogol ..speriat de monștri 
care il vizitau și pe care îi crease". La Swift 
II tulbura tocmai aspirația către puritate dar 
se simțea mai aproape de imaginația lui Go
gol. iar de Dostoievski se simțea totuși atras, 
între altele, datorită aversiunii acestuia „împo
triva trufiei umane, generatoare de atitea jos
nicii" fără a agrea insă și ideea sa orgolioa
să că am fi înălțători și plini de virtute, ex
presie a divinității și perfecțiunii, față de 
care toți ticăloșii trebuie să cadă in genunchi

și să se mintuiască prin umilință. Toți cei cu 
patima lecturii și a controverselor literare ci
tesc cu nespusă delectare acele pagini In care 
Marin Preda iși comentează lecturile sau rela
tează discuțiile avute cu Paul Georgescu, cu 
Miron Radu Paraschivescu și cu alții. Fie că se 
referă la stări de lucruri reale, fie că are in 
vedere numeroasele sale lecturi, scriitorul gin
dește într-o perspectivă autentic filosofică. A 
explora lumea, inclusiv lumea copilăriei, odată 
cu descoperirea forței magice a cuvintului este 
caracteristic pentru fiecare scriitor adevărat, 
dar Marin Preda a înțeles de timpuriu și alt
ceva : „că omul poate gîndi simultan două lu
cruri care se bateau cap in cap...", ceea ce re
prezintă un pas decisiv în drumul către dialec
tica complexă a realului și a conștiinței. în
suși titlul cărții nu trebuie interpretat în sensul 
unui pesimism dezarmant In viziunea scriito
rului, așa cum spuneam, viața nu este o Ar- 
cadie a tuturor fericirilor dar nici o junglă in 
care fiecare poate constitui pentru oamenii săi 
o pradă. Este vorba de o metaforă ce suge
rează aspectele colțuroase, chiar violente ale 
vieții, ciocnirea mai mult sau mai puțin spec
taculoasă dintre bine și rău, multiplele pri
mejdii ce-1 amenință pe om și față de care, 
pentru a nu cădea răpuși, trebuia să-ți păs
trezi un echilibru interior, cumplitele dificul
tăți pe care trebuia să le înfrunte un om foarte 
înzestrat dar sărac in drumul realizării de sine 
șl chiar in obținerea unui drept elementar — 
care este și o condiție fundamentală a uma
nului — dreptul de a munci. Pe Marin Preda, 
ticăloșia il contrariază și-l revoltă Intr-atit In
cit nu poate pricepe cum poate fi cineva scriitor 
dar abject ca om. „Scriitorul care aspiră spre o 
viziune totală asupra .urnii se trezește, după o 
dramatică experiență, in fața unui obstacol de 
temut : abjecția umană, ii spuneam opt ani mai 
tirziu unui proaspăt prieten. Paul Georgeacu, 
care susținea că un scriitor poete fi un ticălos, 
dar poate in același timp să scrie o carte bună.

— Din ce resu-se ? l-am intrebet- Abjecția 
alungă din el inocența, principalul său scut.

— De ce ? mi-a răspuns. Cunoaștem scriitori 
abjecți care au descris foarte bine lumea și 
dimpotrivă, inocenți care n-au putut s-o 
facă".

Din păcate, istoria literaturii il confirmă pe 
Paul Georgescu dar asta este altă... Istorie. 
Adevărul istorie nu coincide totdeauna — ba 
chiar în anumite împrejurări coincide rareori 
— cu. ce’ etic dar prin aceasta adevărul etic 
nu e dezmințit. Adevărul lui Marin Preda este 
un adevăr moral față de care, tot ceea ce face 
parte din viața privită ca o pradă, reprezintă 
o insultă, o maladie psiho-spirituală din care 
nu poate să iasă nimic bun. Dar aceasta nu 
este intreaga viață căci din ea fac parte șl a- 
devărurile morale din care este plămădită 
substanța sa spirituală precum și a celor mai 
buni din semenii neștri : este și acea „bogă
ție de culori" din care „se naște fascinația 
pentru viață". Este viața spre care tinjea și 
un Moromete. in care „omul să rămină om. 
adică să n-o ia razna împotriva altora, să stea 
la plugul lui, dacă era plugar, la cinstea lui 
de om, dacă era om de omenie, adică iubitor 
de alți oameni, la cartea lui dacă era cărtu
rar— cine se ridică impotriva altuia se ridică 
împotriva Iul insuși. fiindcă oamenii au desco
perit legea armoniei in tot ce există, din care 
și-au făcut legi morale-.

FRAGMENTE CRITICE

Epifania

res-

chei 
Ma-

rimul volum de poeme al lui Daniel 
Turcea se cheamă Entropia (1970), al 
doilea, apărut recent : Epifania. Dacă 
ne-am lua după titluri, poemele dinții 
s-ar așeza sub semnul degradării mate

riei. cele din urmă sub simbolul revelației unei 
realități sacre, mitice. însă cuvintele înseamnă, 
la poeți, altceva decît ne spun dicționarele. Orice 
Doem este. în fond, o epifanie. revelația unei 
lumi nevăzute sau rău văzute : o cunoaștere care 
are sensul unei apariții revelatoare intr-un cimp 
de sensuri cunoscute. Daniel Turrea dă roată 
unor semne mari si vorbește de Principiu, de 
Ceremonia Singelui mineral, de Linia Dreaptă și 
de un Timp al formei Clare, de Zen, de Tao și 
de un timp vechi, muzical, nenumit și numai de 
poet știut : timpul unul miraj stătător, ca acelea 
din Isarlicu) lui Ion Barbu. Daniei Turcea ne 
dă. la început, formula care deschide porțile 
acestui univers imaginar : N. — K. In. W. Revine, 
intr-un ooem didactic, cu lămuriri noi zlcind că 
„existența a două, 3, Impersonal. / Rezolvarea 
dată numai de 43 + acești trei, / pentru că 
piră aer muzical".

Totul este simplu, cum se vede. Cu aceste 
In mină intrăm in tărimul liniei drepte și al
relul Cameleon, numit și Tarta Cameleon, unde, 
incercind să folosești cuvinte pentru a lămuri 
acțiunea Principiului, îți dai seama că vorbești 
despre contrariul lui. cuvintele fiind hazardul 
pur : „cuvintele sint văl sint circuri sint zaruri".

Acest suprarealism tirziu ascunde un caligraf 
nebun de vocabule, fascinat de legăturile miste
rioase dintre ele, un spirit alexandrin cu un curios 
(si autentic) simț al tragicului. Jocul merge spre 
ritmurile muzicale, savante ale lui Ion Barbu : 
„frumusețe / goluri pure I și eu fastuoase, pale. / 
luneci, ireal. Lumină /văi Insectă, vie Cale/Te 
absoarbe. Și afară / vis magnetic, molesală 1 mă
duvă de vis destin ' șansa monstru alcalin ' și 
aproape, prea aproape / sufocant de multe cla
pe / renunțare cald și blind ! se descuie-acest 
pămlnt ! nu se poate, nu se poate ' prea aproape, 
prea aproape / sint nebun fiindcă sint rege / și 
domnesc fără de lege / peste lumi nelo«-uite / vii. 
pe cit le vreau întinse ori insecte / reale 1 privind 
cu lumini egale / spațiu întreg cum se devoră pe 
sine, palidă oră / ' obiecte, obiecte : Ierarhii, 
plăceri și secte // cu decad in mult mai bine /
subțiate șl puține / / singe, vale spre explo
zii / simțuri, răni de spațiu pure / ochii / fragedă 
lumină / cum respiră, cum alege, cum disecă / 
cum ucid / ochii aud / urechea vede / armonii 
de muzici Vede / mîinlle sint emanații / sau 
absorb / privesc aud / netezimi cristale vă
luri / precum noaptea fără cap // știu / mai 
bine / prinț mogul / rege trist in vast imperiu / 
cum decad si cum sub lună / pe o plajă nesfir- 
șită / astm / iubită dansatoare / șoldul soarelui 
de lin / ne-a ales și alcalin / curbe cuburi, palide.

• udecățile Iul Lovlnescu asupra trecu
tului nostru sint puternic marcate de 
adresa anti-tradiționalistă pe care a 
ținut și a fost ținut să le-o dea autorul. 
Organicismul tradiționalist se lovește

de refuzul său energic, după cum programul său 
de modernizare și citadinizare a literaturii ro
mâne întîlnește rezistența rpasivă a tradiționa
liștilor. Iorga opunea trecutul prezentului, res
pectiv „modernismului năvălitor", căruia nu-i 
recunoștea legitimitatea. Lovinescu opune pre
zentul. respectiv noutatea, trecutului spre a in- 
morminta definitiv acest trecut in numele unor 
„necesități istorice" echivalate cu necesitățile 
prezentului. La amlndoi autorii disputa pentru 
trecut nu e decît un aspect al disputei pentru 
pre gest.

Ceea ce respinge Lovi,-, <u este tocmai pre
lungirea in prezent a unor mentalități depășite 
de realități, invocarea lor ca o „veșnică impu
tare" adusă prezentului. în ultimă instanță, el 
respingea exclusivismul paseist și rural est impus 
epocii de doctrinarii tradiționalismului. Recu- 
noscind îndreptățirea inspirației rurale, precum 
și „indiscutabila valoare estetică" a poeziei tra
diționaliste, Lovinescu denunța caracterul reac
ționar al ideologiilor care absolutizau tradiția 
într-un fel de „misticism țărănesc". Cu alte cu
vinte, el era împotriva idealizării trecutului și a 
originii țărănești, impotriva tendințelor arhai
zante și rurallzante cu orice preț.

Tocmai' pentru că tradiționaliștii încercau să 
resuscite tradiția ca pe un obstacol în calea 
înnoirii, Lovinescu se mobilizează spre a dovedi 
lipsa ei de viabilitate, adică de eficiență ac
tuală. De la ideea ineficientei tradiției se ajunge 
însă ușor la aceea a inconsistenței ei, mai ales 
dacă ținem seama de dificultățile reale ale re
constituirii, de puținătatea izvoarelor etc.

Criticul nu se mulțumește numai cu impunerea 
In discuție a unui cadru de date controlabile, de 
natură să corecteze excesele fanatismului ori pur 
și simplu ale ignoranței, dar resimte însăși afir
marea vreunei tradiții ca pe un exces. Fiind 
împotriva soluției organiciste, el se exercită in 
a demonstra că în trecutul nostru nu e nimic de 
resuscitat ori de preluat.

Se poate spune că Lovinescu nu devine an.i- 
tradiționalist pentru că ar fi constatat pozitiv 
absența oricăror tradiții naționale, ci ajunge să 
descopere absența tradițiilor pentru că nu putea 
să adere la programul tradiționalist. Contestîn- 
du-1, el contestă existența tradiției înseși. Și 
aceasta pentru că are mereu în vedere repre
zentarea tradiționalistă. In loc să îndepărteze 
supralicitările și, mai ales, ambițiile palingene- 
zice ce-și făceau loc în această reprezentare, in 
loc să reducă, altfel spus, inventarul tradițional 
la dimensiunile lui reale, autorul se îndoiește 
chiar de posibilitatea întocmirii lui.

El stabilește, e drept, numeroase demarcații 
teoretice și, printre altele, nu acceptă viziunea

Sensul tradiției:
Lovinescu și Iorga (»i

tradiționalistă a tradiției ca bloc monolit : „Tra
diția nu e o forță unitară și indiscutabilă, ci o 
forță complexă și controversată. In trecutul fie
cărui popor sint mai multe filoane care, privite 
parțial ar putea constitui baza unei tradiții na- 
ycnale-.

După această prrț>o*s4 din punct de uedere 
teoretic. elsoaSere nu u țnaă. asa cum
r.e-ara fi aștoptaî. «o mcursrjn* M W* SV- 
manea^c* din cuprinsul căreia autorul sâ des
prindă Clonul considerai valabil S3 
Ideea e ilustrată cu exemple drn iradRu fran
ceză, numai aceasta cu adevărat aptă a se des
face in cel puțin două filoane disput’nd-i-s! 
supremația. Tradiția națională Lovinescu și-o 
reprezintă ca pe un „amestec de elemente ete
rogene și adese nu numai neromânești (ceea ce 
e firesc) ci și antiromânești". Delimitare net anti- 
tradiționalistă care nu conduce insă la nici o 
alegere, la nici o asumare, conglomeratul etero
gen fiind respins de autor în totalitate. Disocie
rea teoretică se anulează astfel prin lipsa ei de 
urmări practice.

Trebuie făcută, totuși, o precizare : așa cum 
rezultă și din ultimul citat, e vorba de tradiția 
anterioară occidentalizărli. Aceasta este perioada 
a cărei „elaborație lentă" Lovinescu o neagă in 
bloc. Singurul element de continuitate admis 
îl constituie virtualitățile „rasei", adică ale la
tinității, păstrate in ciuda atitor veacuri de dis
locare și deviere.

Din secolul al XlX-lea, mai precis după „re
voluția imitativă" de la 1848, se configurează o 
tradiție a cărei valabilitate intermitentă Lovi
nescu o recunoaște, chiar dacă e rezervat in 
privința viabilității ei actuale. Dacă ținem 
seama că, de-a lungul a „cinci secole de viață 
latentă", autorul n-a găsit „nici o tradiție pu
ternică și imperioasă", am putea spune că, in- 
cepind cu secolul al XlX-lea, negația lui devine 
selectivă.

Este exact ceea ce se întîmplă — tot de 
atunci — cu afirmația lui Iorga, știut fiind fap
tul că acesta, după ce pusese in valoare tradiția 
culturală autohtonă, acceptind chiar și un prim 
fond „împrumutat", va opera și prima sa im
portantă excludere — „romantismul de Împru
mut", fenomen ce-și are originea tot in „revolu
ția imitativă" invocată de Lovinescu. Trecind de 
Eminescu șl Caragiale, viziunea lui Iorga devine 
tot mai restrictivă pe măsura intrării in con
temporaneitate. In vreme ce arcul comprehensiv 
al lui Lovinescu se lărgește mult in perioada

contemporană, eapșritatea de înțelegere și ade
ziune a iui larga scadv.

Nu Înseamnă c< auira celui dinții era ne- 
diferer.țiata și a rel® din urmă cu totul absentă. 
Iorg. promova c» ’•■sra'.ură de inspirație rurală 
și istoricî in ■.•■dst o rcie-riere a adevăra-
tvhu .Jțjint ’. Lovteeăcu respingea in
prunul rtod acest fci de -ai c« pe a ex-

* jmistfcinmute? țîr».e«<*. Ca cu-
viaid criea re iubea vestatee .-vest K Cri ■- 
Kțfe fes w’4 a 3 fes? au rseser

Nouă. assAri. aceaanâ ne pere comp+e-
mentaritate. Prezentau- «re drepcui la o selecție 
in funcție de propriile « necesități. Ea poate 
opta pentru c> soiupie s*u alta chiar dacă in 
felul acesta se unitatea continuă ori
cnntradictwie a unei perșonalltăți. Nu cred că 
avem de ales latre Iorga și Lovinescu, nu cred 
că, preferindu-1 pe unul, trebuie să-l împingem 
In uitare pe celălalt. <fc vreme ce ne putem 
foarte bine încredința lui Iorga pentru perioada 
veche a literaturii române și lui Lovinescu pen
tru perioada ei contemporană.

La atitea decenii de la moartea lor. după ex
periența unui război și a unei revoluții, mi se 
pare nefiresc să preluăm ca atare opoziția din
tre ei numai din nevoia de simetrie. Polemica 
lor nu și-a istovit tncă implicațiile și ecourile, 
ea este încă in stare să provoace luări de po
ziții, „situări" — cum ar zice Sartre — în con
temporaneitate. Dar de la opțiunea lucidă, res
pectuoasă și nuanțată, pină la partizanatul ex
clusivist și pătimaș distanța e apreciabilă.

Una din expresiile elocvente ale partizanatului

Desen de Gavrilă Ștețco

o constituie efortul, dacă nu de absolutizare a 
eroului, măcar de „rotunjire" a personalității 
lui. Acesta e absolvit de toate greșelile, excesele 
lui sint făcute să treacă drept acoperire necesară 
a unor goluri anterioare, opera însăși e văzută 
ca deținătoare de răspunsuri profetice la între
bări care sint chiar cele ale posterității. Parti
zanii de această factură uită însă că ceea ce 
ciștigă in suprafață pierd In profunzime și că 
riscă astfel să-și frustreze eroul exact de ceea 
ce acesta a avut mai personal și mai ireductibil.

O asemenea eroere este comisă, surprinzător, 
de majoritatea exegețiloc lovinescieni atunci cind 
nu vor să admită — impotriva lui Lovinescu 
însuși — că opera lui conține o negație insis
tentă (uneori chiar convingătoare) a tradiției 
oa>---.5l- tem ' vreai pină acum să explicăm 
-.--x-'er/re șț râ precizăm tmeAsiunile acelei 

Se tgrexâ nu .-«cutai evidenta
u-xiekir. și reerreua de ansamblu a gfixhni 
to-.-i-rfreiene. Nu se poa’s vn» ta de legea sincro
nismului aplicată la condițiile specifice ale civi
lizației românești fără a pomeni de absența 
tradiției care se constituie ca premisă esențială. 
Sincronismul presupune interdependență, e ade
vărat, și interdependența presupune reciproci
tate, dar aceasta numai in cazul „popoarelor 
ajunse la maturitate". Numai acestea „se imită 
reciproc in mod parțial șl selectiv". în cazul 
popoarelor tinere, încă nefixate, cu alte cuvinte 
lipsite de o tradiție autoritară, imitația este , in
tegrală", cel puțin in prima ei fază. Abia după 
aceea urmează faza „deliberației critice". Dacă 
ar fi crezut în existența unei tradiții româ
nești anterioare occidentalizării, Lovinescu și-ar 
fi limitat, de bună seamă, negația. Nu a făcut-o 
și, mai mult decît atît, se arată deseori destul 
de sceptic cu privire la valoarea perenă a unei 
bune părți din însăși tradiția inițiată prin revo
luția „imitativă" de la 1848.

înseamnă această negare a tradiției neapărat 
lipsă de patriotism ? Spunind că a negat tradi
ția, n-am spus (și sint departe de a crede) că Lo
vinescu este un critic mai puțin important de- 
cit Iorga sau mai puțin patriot Ideea națională 
n-a fost pentru Lovinescu obsesivă, ca pentru 
Iorga, Lovinescu n-a fost patriot în moduri di
recte. Și, poate că n-a fost tocmai 
pentru că... Iorga a fost un asemenea patriot. Te 
drumul Iui, un intelectual nu putea merge mai 
departe fără să se piardă pe sine, ceea ce — 
prin calomnia împrejurărilor, a riscat Iorga în
suși.

Iubirea de țară și de cultura națională poate 
îmbrăca multe chipuri, de la exaltare la exigen
ță. Patriotismul nu se limitează la tradiționalism 
și nici la modernism. Iorga a preferat literaturii 
de azi pe cea de ieri, Lovinescu a preferat-o pe 
cea, de miine.

Mircea Martin

palide / unghiuri ochi nebun, nebun / și prăpăstii 
cum apun / și se sting se sting se sting / tot
respiră / și un trup / orb și surd, nebun se
naște / se devoră în uitare / lampioane, lampi
oane / aerul respiră păsări / jungla calme ani
male / ceremoniale rituri / morții pale, feu
dale / conurile colorate / (sacerdoți / inițiere / lu- 
mini-Con) Ra Faraon", cu absurdități calculate și 
moliciuni de poet fantezist obsedat de lumea 
formelor onirice și îmbătat de marile abstracțiuni, 
în Epifania (1978) poemele sint mai pure șl 
sensul lor existențial mai ușor de prins în vue- 
tul bătăilor de aripi. Daniel Turcea, poet din 
școala lui Dimov, dar mai abstract st mai serafic, 
țese o pînză de păianjăn șl atirnă de ea copleși
toarele categorii ale spiritului. Vor rezista invi
zibilele fire, se vor sfărima categoriile ?

Poemul este, înainte de orice, o formă grafică, 
o căutare a formelor. Starea lirică începe cu 
ritmul si forma versului, pentru că gindul are o 
respirație proprie, ideile bat după un orar im
previzibil. Daniei Turcea sugrumă. într-un loc, 
poemul sau. dimpotrivă. îl lasă să curgă pină la 
marginea paginii. Pune versurile în trepte pen
tru a marca o cadență sau o entropie a sensibi
lității, apoi schimbă sensul acestei curgeri și 
versurile se întorc tot în trepte spre un trecut 
nebulos și mirific.

Simbolismul numeric din Entropia este înlocuit 
in Epifania cu un simbolism al formelor. Exis
tenta era trasă, acolo, in (sau din) misterioase 
cifre, de o leneșă gindire pitagoreică, realitatea 
este gindită aici In geometria formelor și expri
mată formal prin corporalitatea versului. însă 
ce melancolie de intelectual corupt de muzici 
celești in interiorul acestui joc cu impondera
bile I: „ce ușor / ce puțin lucru / și-nțelepciunea. 
imi spuneai, era-n Museion / intr-o scriere- 
ascunsă ce a ars / in semne / geometrii / nume
rele / stelele, păianjenii /1 magul, ce muntele ni 
l-ar ascunde / ar mai avea acea știință a pre
facerii / gloria regilor / din Ur, din Ninive / a- 
nsinguratilor / din Orașul Soarelui / închinin- 
du-se / scarabeilor lie drept / deșertul crește 
peste orașe / dar căutati. dezgropați ruinele / 
poate șacali cunosc răspunsul / au fost cîndva 
zei. aurul / le strălucea pe față / / veninul poe
melor / / si draperii grele de plus. Lumina, pu
țină / spaimele in jurul mesei, gazda / atotștiu
toare și totuși / prietene, frate, nici acum nu- 
ntelegi ? // atît de puțin să fie totul ? // numai 
întrebări azvirlite ca stelele / în fața nouții ? / și 
orgoliul celui ce se pierde pe sine ?“ Există o 
mitologie în această poezie ce trece, vorba lui 
Daniel Turcea, pe „deasupra cuvintelor, peste 
vuietul de aripi". Poemul este, întîi. o rugă 
către Cuvînt, poemul trăiește în regimul șoaptei, 
forma lui e rouă, modul lui de comunicare este 
taina, căci „numai taina, rostește cuvintele / vie
ții / fără hotar". Un poem (Zbor) este o suavă 
definiție : „cerul I e o pasăre / in Dumnezeu" ; 
un altul introduce sugestia baudelairiană (deve
nită comună in poezia modernă) a frumosului 
ca expresie a stingerii : „sicomorii-n floare / un 
om mort zîmbind". Alexandrinul Daniel Turcea 
rupe cuvîntul In două sau trei spre a vedea rîul 
misterios din interior, acela ce duce spre realita
tea sublimă a imanenței : „Cuvînt văz — duh". 
El vorbește des și de o Nuntă, de Mire și 
cîteva tonuri grave ne fac să ne gîndi m la nunta 
cosmică din baladă. Cuvintele, zice într-un poem 
(Logos, Izvorul) sînt ca nisipul, mișcătoare, ne
sigure. dar de aceste nistpuri Turcea leagă steaua 
speranței lui și vrea, atunci, să Ie dea o con
sistentă, chiar dacă între ele nu crește decît 
teama. Poemul este nașterea, stabilizarea lor : 
..cuvintele, / nistpul. in amurg / si semnele-s 
puține / ne învățăm cu moartea în fiecare zi / de 
parcă o săgeată ne caută prin lume / mereu e 
prea devreme. / nicicînd nu pare dreaptă / cum 
pot numi / iubire 1 si sfîntă. înțeleaptă / alcă
tuirea lumii și blîndă. / peste fire ? / / numere, 
cuvinte / si teama dintre ele". Se intîmplă ca în 
această ciudată Epifanie ideea poetică să nu iasă 
la lumină decît sub forma săracă ''Slugărească a 
eseului liric : Geometria san căutarea drumu
lui. O meditotie (ir sensul, dar rra In stilul ’ui 
N'ch’ta Stănesmi dm Laos Ptolemaei 1) des
pre aaaet si despre geometrie, rare este le
gea lumilor închise si obwsia cristalelor 
a muzicii. Ce este, așadar, punctul T 
este poarta prin care universul nnate 
de el toate sînt în egală distantă"... 
tria 1 „geometria e morală fiind 
pozitivă / si se hrănește din ea 
piramida din / propriul său vîrf". 
adevărat, de o delicată originalitate, 
aceste înglndurate poeme versurile care 
gerează mai direct (ceea ce nu înseamnă 
simplu) o stare de spirit, un peisaj sufletesc, o 
bătaie de aripi a ideii. Iată o definiție lirică a 
existenței : „viața această eleganță a aerului" ; 
lată. în altă parte, sugestia unei ore pufoase și 
a bucuriei de a atinge lucrurile : „poemul 
descria / omida / cum se ascunde în pufoasa 
oră / cum tese-n juru-i / carceră, cămașă ! lar
velor de fluturi / s-ar fi vrut sufletul o umbră 
uriașă / viată s-aducă peste tot ce-atinge / căci 
orb fiind, mă bucuram de lucruri". Daniel Turcea 
este. în fond, un elegiac, poezia lui este rugă
ciunea abatelui Bremond într-o seară tristă, la 
o oră slabă, cind vidul din lucruri creste si prin 
aer se aude filfîitu! de aripi al heruvimilor 
nevăzutl. Poemul final din Epifania ne sugerează 
și grafic această pregătire de stingere prin în
depărtare, vidul crescut tntre cuvinte (ceea ce 
ne trimite la simbolismul statuilor lui Moore, 
unde golurile dintre forme au o funcție plasti
că) : „am aprins rugi în seara ce se lasă".

In coada unei școli poetice ce a murit demult 
(suprarealismul), dar care a lăsat iubiri nestinse, 
Daniel Turcea ne tulbură cu jocurile verbale și cu 
mistica formelor lui intr-o geometrie a oniricului.
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Luceafărul vă prezintă:

întreprinderea de aparataj electric de instalații Titu (tll)
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PRODUSE ULTRAMODERNE, 
COMPETITIVE PE PIAȚA MONDIALA

Aceasta e nota comună a întregului aparataj 
electric de instalații produs la I.A.E.I. Titu. De 
la produsele cu cele mai mici dimensiuni, fo
losite și de către unii din cititorii acestor rîn- 
duri, în apartamentele în care locuiesc, pină la 
complexele siguranțe ultrarapide cu mare pu
tere de rupere, folosite în industria constructoa
re de mașini, toate tipurile de aparataj întru
nesc calități ce le impun atît pe piața internă • 
cît și pe cea externă.

Cine a folosit unul sau altul din produsele 
fabricate la Titu, cine a contractat cu între
prinderea dimboviteană aparatajul pe care aces
ta îl produce, poate oricînd depune mărturie că 
laudele ce s-au putut citi în șirul de reportaje 
pe care le-am publicat in această pagină (toa
te despre I.A.E.I. Titu) își au „acoperire" in 
realitate. în calitatea produselor.

Vreți să deveniți beneficiari ai produselor fa
bricate la Titu ? Intrebati-i pe cei ce le-au fo
losit pînă acum, și vă veți convinge că între
prinderea de aparataj electric de instalații din 
Titu este furnizorul ideal.

Ce inseamnă a fi furnizor ideal ?
înseamnă, în primul rind, a livra produse de 

calitate superioară.
înseamnă, apoi, a livra la timp aceste pro

duse. înseamnă a livra in cantități cerute și în 
condiții de transport dintre cele mai bune. în
seamnă. în plus, să poți să livrezi, să-ți struc
turezi producția în așa fel Incit să poți livra, 
atunci cind e nevoie, beneficiarului cantitățile 
de produse pe care le solicită suplimentar.

I.A.E.I. Titu însumează toate aceste atribute. 
Colaborarea cu această întreprindere întruneș
te toate calitățile care o pot certifica drept ex
celentă 1

■ CITEVA DIN REPERELE TRI
MESTRULUI IV Șl CALITĂȚILE LOR

Trimestrul IV înseamnă pentru I.A.E.I. Titu 
pe de o parte continuarea producerii unor re
pere lansate in celelalte trimestre, iar pe de altă 
parte introducerea în fabricație a unor produ
se noi, de care piața internă și externă au ne
voie.

Așadar, în trimestrul IV se produc : 

• PRIZA ȘI FIȘA DE 63 A CU COMUTATOR
Ceea ce aduce nou. și in avantajul celui ce 

o folosește, avantaj concretizat in înlăturarea 
oricărui pericol de electrocutare, este faptul că 

fișa de 63 A cu comutator nu poate fi decu
plată decit după scoaterea din sarcină, din cir
cuit. după întreruperea tensiunii.

Noul produs fabricat la Titu are nul de pro
tecție și nul de lucru, ceea ce face ca el să aibă 
un înalt grad de protecție.

Citeva calități care-o impun drept competiti
vă pe piața mondială au fost, deci, amintite. Ar 
mai trebui adăugat doar faptul că marile șan
tiere și agricultura beneficiază deja de inven
tivitatea. pasiunea și înalta profesionalitate a 
colectivului de oameni ai muncii de la I.A.E.I. 
Titu. calități convertite în calitatea produselor 
ce se numesc prize sau fișe de 63 A. care se 
folosesc deja pe șantiere și in agricultură.

• COMUTATOARE CU CAME C 18
Am mai scris cîndva despre acest produs.
Și atunci, ca și acum, începeam capitolul a- 

fectat lui cu laude la adresa calității. Calitatea 
acestui produs — excelentă 1

Ceea ce ar mai trebui amintit este faptul că 
noul tip de comutator cu came C 16 posedă o 
construcție ce permite sporirea numărului de 
manevre.

In plus, pentru micșorarea frecării, piesele me
talice au fost înlocuite cu piese din termoplast, 
ceea ce a condus. în plus, la o economie de 
metal de 60” o.

O mare siguranță în comutare completează 
gama calităților întrunite în noul tip de comu
tator cu came C 16.

Întreprinderea de aparataj electric de insta
lații din Titu mai produce :

• CHEIA CU 3 POZIȚII, care asigură un nu
măr sporit de manevre

• BUTONUL CIUPERCA CU LAMPA, care 
s-a adăugat vechii game de butoane

• SELECTORUL CU TREI POZIȚII
• BUTONUL SELECTOR CU REVENIRE

— cu o poziție
— cu două poziții
• BUTONUL CIUPERCA CU LAMPA ȘI 

TRANSFORMATOR.
• CUPLA ȘI FIȘA DE 32 A.
Caracteristici :
— are S poH
— permite un număr mare de manevre
— are nul de lucru și nul de protecție
• CUPLA BIPOLARA CU CONTACT DE 

PROTECȚIE.
pentru uz casnic.

• PRIZA ȘI FIȘA DE 16 A PE TENCU
IALA.

Noutatea o constituie producerea pentru pri
ma dată în țară a acestui tip de fișă.

Are 5 poli, fiind solicitată, grație calității ei 
excelente, și la export.

Atențiune 1 Noile prize și fișe de 16 A Pe 
tencuială se pot folosi la mașini-unelte, pre
cum și în noile apartamente dotate cu insta
lații electrice la bucătărie (pentru aragaze elec
trice).

• O GAMA DE ȘTECHER in variantele :
— fără contact de protecție de 6 A
— fără contact de protecție de 10 A
— prize triple fără contact de protecție, care 

au fost deja solicitate la export.

• PATROANE ULTRARAPIDE.

H REPORTERUL PROMITE
Reporterul acestor rînduri promite pentru ur

mătorul reportaj o nouă serie de informații ce 
vor anunța gama de produse pe care I.A.E.I. 
Titu • le va fabrica în anul viitor. Bineînțeles că 
și anul 1979 va prelua unele din produsele anu
lui în curs. Ceea ce va constitui subiectul re
portajului următor (al optulea din seria de... opt 
afectate acestei prestigioase întreprinderi) vor 
fi produsele ce vor intra (începînd din luna ia
nuarie 1979) pe banda de fabricație.

Produse noi, ce-i vor interesa, sîntem siguri, 
pe toți beneficiarii actuali ai I.A.E.I. Titu. Ceea 
ce putem spune in încheiere, acum, este că (așa 
cum spunea zilele trecute directorul generai al 
I.A.E.I. Titu, inginerul Andrei Costea) toți fac
torii interesați în lansarea producției anuiui 1979 
fac totul pentru ca toți beneficiarii să aibă si 
anul viitor aceleași frumoase cuvinte de laudă 
la adresa colaborării cu I.A.E.I. Titu.

Acum, cînd mai sînt cîteva zeci de zile pină 
la încheierea anulut 1978. contractați cu I.A.E.I. 
Titu produsele de care aveți nevoie In anul 
1979 !

I.A.E.I. Titu — un furnizor ideal I

Reporter



atelier literar
osta redacției

„FLOARE ALBASTRA* : Pa
siunea dv. pentru literatură e 
un lucru lăudabil, dar faptul că, 
la virsta dv. (cu o experiență 
de viață ți cu o experiență li
terară foarte reduse) vă apucați 
dintr-odată să scrieți romane, 
nu mai e un lucru lăudabil. 
Ci. dimpotrivă, o risipă mare, 
nejustificată, de timp, timp pe 
care pasiunea dv. merită, desi
gur, să i-1 dăruiți dar sub 
altă formă — la această vtrsiă 
a asimilării, a școlii, a pregăti
rii generale pentru viață — și 
anume sub forma lecturii și 
studiului. Cum era și firesc, ro
manul dv. e un lucru șubred, 
naiv, superficial, din care nu se 
pot trage concluzii In legătură 
cu posibilitățile dv. in dome
niul literaturii (de cele mai 
multe ori. semnele talentului, 
ale vocației, se manifestă mai 
tirziu). Așadar, puneți, deocam
dată. accentul pe scoală (si stu
diu. in general) si exersati-vă 
condeiul din cind in cind. nu
mai In timpul cu adevărat li
ber și numai in lucrări de mică 
întindere. Trimiteți-ne și nouă, 
la răstimpuri, paginile care v-au 
„ieșit* mai bine.

M. SAMINȚA : Lucruri de 
bun augur, in general, cu dife
rente de factură, tnspiratie (și 
nivel) între cele citeva cărări 
explorate (între care, una fan- 
tastico-suprarealistă, interesan
tă și ea. dar încă neconcluden
tă în rezultate). De remarcat : 
„Ion și Maria*. „O noapte*, 
„Pasărea dragostei", „Zestre*, 
„Sate pustii*, „In timp ce eu*. 
„Ciinele meu*, „Ciorapul de 
mătase*. Sint de așteptat vești 
bune, decisive.

V. VENAU : Tulbure și osten
tativ (și nițel excentric...) acert 
mesaj al dv., dar, dincolo de 
zgomot și paradă. se aude, 
parcă, și poezia (mai ales in

.Jurnal TT) E prea puțin, ins*, 
ca să ne putem tace o părere 
ca lumea. Reveniți.

G UBIȚA — TECTCl : Lu
cruri naive, stlngace. in care nu 
se văd incă semnele talentului 
(e li prea devreme pentru asta!). 
Puneți, deocamdată, toată rivna 
in direcția școlii, a lecturii și 
studiului și lăsau caietul de 
exerciții poetice pe planul al 
doilea (v. și răspunsul pentru 
„Floare albastră*).

L MARATIM : Slnteti Încă 
sub reducția unei experien.e 
dadaist-suprareaiiste. Intr-o în
verșunată dispizltie de frondă 
și joacă, dar. In lipsa unei ex
plozii reale (pe măsura acestei 
Înverșunări) de fantezie, verva, 
subtilitate, inspirație asociativă 
(cultură — generală și specifi
că) etrx, etc., rezultatele sint 
modeste, benigne. nmptate. 
Treceți dincolo de această ex
periență și s-ar putea să vă 
intîlniți cu poezia (unele „pre
simțiri* se Întrevăd chiar m 
paginile de fată).

DAN CEBNESCU t Tot OMttr.i 
greoaie. prozaice. -Oro le*, 
neajungind la incandescență și 
freamăt (mai alei „Eternul 
evadat*, interesantă, altminteri, 
ca idee. „Elegie simplă*). Ceva 
mai „dezlegate*, mal cursive. 
„Elegie* și mai cu seamă 
„Omagiu*.

R. M. ȘERBANICA : Se pare 
că aveți talent, deși paginile 
sînt Încă inegale, șovăitoare. 
Am găsit, insă, in ele destule 
semne bune (mai ales In 
„Oglindire*. ..Remember-. Jn 
memociam*. „Tabloul*) care ne 
determină să așteptăm vești din 
ce in ce mai bune.

V. ARH1RE (ARHIRESCr î): 
Nu ne-ați trimis pină acum 
decit pagini răvășite, scrise in 
grabă, neglijent (și uneori 
agramat !) din care n-am putut

deduce că ați avea vreo che
mare adevărată pentru litera
tură. Ne bucurăm că. după cit 
ne spuneți. In viața dv. se va 
produce a schimbare importan
tă (sperăm. in bine) — n-ar 
treimi să llpeeape*. insă. din 
sfera acestei schimbări si o În
toarcere spre scoală si stucfiu.

Gl IL BCCOVIC1OB: Mult 
prea abundentă protkicția din 
ultima vreme, mai xmlt contre- 
tie serie*, intr-un cerc li
mitat (tematic. m;.'apce_ in
spirație. e*cj. Hta'jetZ inde- 
tax si saonaaoa ftarr-u?. teL 
ptecnm cercai mmi cal de arte, 
priponit—). Prea putme eforturi 
de curiodtate. de înnoire. de 
explorare a vaor zâne ta ort- 
zopturl mx. eec. fca. de pildă, 
ia -Lebăda*. -Să etertt*. -Poe
zia*. care dst ti tacturile eele 
mai interesante, bnpceună cu 
„Tulburare*. -O tacruaă*. _Flr 
de iarbă*. jGtas de fată”) Pro
za e an taern modest. Oră ca
lități Și troff.țST!-.-.

AL. H. : Interesantă, piedoe- 
ria dv_ cei &n punct de
vedere fcmetK (realizarea ar
tistic*. t&c păcate, rămb-.tad mai 
prejos, ti au <ka roots -ragmii 
metaforice*, can. de altfel, nn 
s-ar putts «c»x-je că kpseste—) 

Vara (ceva, ia veți
venii Dna lardsa (ceva, in —A 
rinua nelămcrLr* de toafrmă*. 
-Balada prostituatei'*). Petra 
Sleia*. V*-g* EteSarL Nscadaa 
laara. Nivela Bahas. Kaeaș-s 
Baga. Mb—ea Craâara. Mariana 
Oprit. Pascal Necesara. Maane- 
la N„ Crisaa G*B* : î-oerc*ri 
de nivel modest.

Geo D*mitmcn

Aici cuvlntul
Aici cu 
vintul s-a 
oprit la 
poartâ

— nu o întrebat nimeni ?
— nimeni.
— se poate in cutia poștală sâ nu fie

întrebări î
— se poate.
— bine.
dincolo de gardul cu lațuri prelungi de brad 

e un brad
— bine.
și poarta scirțiie ades
— nu e decit vintul.
— trece ?
— trece.
— bine.
cuvintul oprit la poartâ. cineva.
— cine va veni î
— nimeni.
— bine.
umbra lațurilor de gard e o umbrâ de brad

GHEORGHE RAflU

Pe marginea apei
Pe morginea apei plopii se mișcâ intr-uno. 
apele oleargă foșnind ca frunza de plop 
e tirziu ți iatâ că vine ți Luna 
pe-un col galben ce fuge-n galop.

Apele fermecate se foc de argint 
cum e pârul bunicilor mei de o vreme 
pe romuri se văd cuiburile păsărilor cum stau 
rotunde și moi ca niște gheme.

Pasări cintâ. De farmec, de dor, 
de nostalgia țărilor din cere au venit 
acele ceasului se joacă prin ceas 
si rid mărunt ca un gilgiit

Aștept ceva- ce-aștept de dnd sint 
venit pe pâmint ca într-o vacanță 
trecătoare — ți cad in cuvint 
gol și totuși greu de substanță.

Imi pare bine că sint ți că simt
•din tot ce e pe lume citvo imi aparține 
un fluid prietenos suie din trecut 
in bucurie ți plin sufletesc mâ reține.

Mă-ntind peste tot ca oerul ți vremea 
n-am margini nici trecere care să doară 
sufletul mi-e lin ți-albastru ca cerul 
moale ți înalt ca o noapte de vară.

’ EMIL GAVRIUU

Mal dăinuiesc
Mai dâinuiesc prin parcuri publice 
urmele splendorilor ontice.
Pe sub tălpi
rădăcini despletite iscodesc cărămida 
pe cara-ți zidise grădinile Serwiramida. 
Deosupra frunții
in floarea sa Ici mi lor se întoarce diafan

mirocul cedrilor de Lrvon 
ți, deodată, prim merii bogeți s-au deschis 
toate ferestrele spre paradis.

NELU STANC1U

Pe banca din crucea cărărilor 
imi potrivesc cintaroa cântărilor 
plină de alinturi ți de isprte 
pentru recreația mare a noilor Sulamite.

Desen de Gcvrilâ Ștatco

Degetele pascalii
Noaptea, poez a
ce mecanisme complicate 
mută in camera aceasta 
pl'nâ de capcane, 
din orice colț ca frigul mâ pândesc, 
e răvășit covorul 
ca o poiană sub trupurile ielelor, 
sint sigur câ sub zidul ocesta 
se ascunde o inimă, 
de-a lungul sufletului 
cu teamă multâ 
număr pină la un milion de pași, 
calc atent.
ce drum alu «ecos.
fluturi se-nfîg la rădăcina luminii 
ți de-odată pe grumazul meu 
se string dureros degetele poemului.

GEORGE OCNIȘOARA

Noapte de Iarnă
Notele istovite 
de timp ți de ger, 
domurile stridente 
din fonfora 
acestor nopți de lamă, 
sloiuri de gheață 
ogâțindu-se disperate 
de acoperișuri, 
conturul subțire 
al orașului 
tăiat 
de învrăjbite zăpezi, 
sticloasele sloiuri 
trornind 
ca niște oase betrine 
lovite cu dispreț 
de luciul 
oglinzilor de gheață, 
vacarmul uluitor 
înghițind 
fantastice umbre 
ți calmul 
acelor oglinzi 
ca un drum * 
fără întoarcere...

BOGDAN PACUREȚEAN'J

Ion și Maria
Aripă de rouă se lasă peste grine 
invo'burindu-le. 
Bate Ion coasa 
in ciobul de oglindă 
in care e luna plină.
Maria sub măr 
coase un petec alb 
pe umorul cămășilor lui. 
Cdul oaste sub cer 
pr oonit de o umbrâ. 
Rouă strălucește 
in coama de argint 
din care țisnesc zorii nechezind. 
Maria desculță ți despletită 
flutura rufe 
în apa rece o riului grăbit. 
Limpezimea rămine 
in pinza de in 
ți te poți afunda in ea 
ca in nămeții din iarnă 
dindu-i formă ți foțnet. 
Mana desculță ca pietrele 
spălind steaguri 
de luptă ți sărbătoare...

MARCEL SAMANȚA

J

Disponibilitate 
și rigoare
Urmare din pag. 1

lesne decit altora (simpli și, cel mai adesea, 
intimplători, implicit, superficiali, observatori de 
o clipă) să înșirăm aici fapte dintre cele mai 
insolite — căci, la urma urinei, cine nu are parte 
de ele ? —, in stare a satisface fie și in parte 
nesățiosul apetit al tuturora de a ști dacă nu 
„totul* cel puțin... rit mai mult din cele ce ii 
s-au întimplat altora.

Mărturisim însă că. in pofida acestei stări de 
lucruri privilegiate, nu intenționăm nicidecum 
să apelăm la serviciile „dosarului* in cauză.

Conținutul lut cel puțin pentru subsemnatuL 
constituie un bun prea intim personal, așa incit 

«preferăm ca totul să rămină Închis in taina ob
sesivului „timp pierdut*, neîncetat scormonit și, 
vai, niciodată regăsit.

Și, la urma urmei, ne întrebăm dacă am ajuns 
chiar pină acolo, să avem amintiri, chipurile, 
cu valoare „în sine*, „obiectivă", dacă am ajuns 
a ne desprinde intr-atit de propriul trecut incit 
acesta să poată fi privit doar ca atare, drept o 
simplă și manevrabilă materie „literară* 7 Apoi, 
admițînd că biata și nevindecabila noastră vani
tate ne-ar împinge la săvirșirea unui asemenea 
act, ne mai întrebăm dacă aceasta ar fi calea 
într-adevăr potrivită spre a Intîmpina așa cum 
se cuvine cincizeci de ani de viață împliniți doar 
cu puține zile în urmă, la 8 noiembrie, de Dumi
tru Micu. Avem temeiuri să credem că Dumitru 
Micu însuși, dată fiind cunoscuta si derutanta 
lui discreție atit cu sine cît și cu ceilalți, s-ar simți 
stingherit în fața unei atari îndrăzneli. Și pe 
drept, căci într-o astfel de împrejurare sărbăto
rească. atenția tuturor se cuvine a fi reținută de 
remarcabila sa faptă literară. Evident, nici sub 
acest raport lucrurile nu sînt prea simple. Pro
digioasa și diversa activitate literară a lui Du
mitru Micu reclamă atente și meticuloase popa
suri disociative. Pornim de la constatarea indis
cutabilă potrivit căreia Dumitru Mini este 
protagonistul unui destin literar (destin care, 
desigur, este departe de a se fi încheiat !) 
dintre cele mai reprezentative pentru însăși cri
tica si istoria literară românească contemporană. 
Statutul de „erou* sui-generis al vieții noastre 
literare din ultimul sfert de veac este probat 
de neîntrerupta și neobișnuit de tenacea sa an
gajare în viitoarea cvasitotalității marilor și mi
cilor confruntări prin care a trecut spiritul cri
tic în acest relativ întins dar mai ales fierbinte 
pătrar de secol literar românesc. De luăm bine 
seama, practic, aproape că nu există eveniment 
înscris în cronologia criticii și istoriei noastre 
literare de azi în bibliografia căruia să nu figu
reze și numele lut Dumitru Micu. Dacă strict 
cantitativ cota sa parte din această bibliografie 
este realmente impresionantă, să precizăm nu- 
maidecît că și mai important de reținut este 
semnificația ei în ceea ce privește definirea 
personalității critice a Iul Dumitru Micu.

Se știe, orice definiție, fatalmente, este res
trictivă, unilateralizantă : îndrăznim totuși să 
spunem că din unghi psihologic și temperamen
tal critica lui Dumitru Micu stă, pe de o parte, 
sub semnul disponibilității imediate la solicită
rile presante ale problemelor ce se află pe ordi
nea de zi a vieții literare curente, pe de altă 
parte, o atare Înclinație „aventuroasă*, amin
tind-o pe aceea proprie pilotului de încercare, 
spre a-și micșora coeficientul de risc, de nesigu
ranță. se prevalează cu nobilă obstinație de rigo
rile disciplinei și competențe) profesionale. Citite 
astfel, din perspectiva unei asemenea dinamic- 
dialectice contradicții, cărțile lui Dumitru Micu 
au șansa de a ti mai bine ințeleee și mai just 
evaluate.

Cită vreme faptele se petrec In acest chip, 
este superfluu și oțios a ne situa în absolut și 
a emite, cu superbă ipocrizie, judecăți tnfailibile 
asupra a ceea ce, taeit, formează hrana aproaoe 
zilnică a foarte multora dintre noi. însetatul de 
valori absolute care era Paul Valery. nu ezita 
totuși să afirme adevărul potrivit căruia „dura
ta operelor este aceea a utilității lor*. Să-i u'âm 
deci lui Dumitru Micu. din inimă, puterea de a 
dovedi aceeași disponibilitate in efortul său ge
neros și responsabil de a pune la indemină noi 
și noi scrieri avind fie și numai utilitatea celor 
plăsmuite de el pină acum.

Iubirea de patrie
Urmate di* pag. I

□ □tării ba cari el noastre e* 
sintem oameni și viețuim atit 
amar de vreme In hznur.a 
atiter nepieritoare frumuseți 
ce nimbează slăvitul nostru 
drum prin istorie Intr-un 
univers desăvârșit purtat de 
steaua cea luminoasă a di
mineții*.

„Bucuria demascată* este 
acel sentiment nepcefăcut. 
opus celuia care ne Înfăți
șează masca bucuriei, acea 
jubilare convențională si 
conjuncturală. de comandă.

Cele trei condiții pe care 
scriitorul va fi musai să le 
împlinească, sînt următoa
rele :

„întîi poetul trebuie să fie 
o ființă istorică, apoi una 
socială și in al treilea rind 
el trebuie să fie o persoană 
care viețuiește în istorie si 
societate la modul exemplar*.

Care este acest mod ne 
spune textul scurt, dar cu-

prinzător, al conferinței ți
nute la Jibou, cadrelor di
dactice (Datoria noastră : 
manca și privegherea). Edu
catorul trebuie cu necesitate 
s* fie o ființă etică exem
plară. să educe prin exem
plul său. „viețuind la Înălți
mea slăviților străbuni*, să 
străbată țara, să umble „In 
portul locului*, să scrie „obi
ceiurile oamenilor din aceste 
locuri*, sâ fie la înălțimea 
lui Neagoe. Intr-un cuvint. 
să-și cultive vocația 
apostolică.

Dintre scriitorii generației 
sale, care . debuțgt îfl Jurul 
anilor 1960, loan Alexandru 
este acela care a studiat cel 
mai mult, printre altele grea
ca veche și ebraica, a călă
torit în continentul nostru pe 
toate meridianele, a meditat 
mai adine asupra a ceea ce 
numește „ceasul de criză 
escatologică* a istoriei con
temporane, asupra esenței

Semnul aventnrii
Urmare din pag. a !-a

nimentelor vieții reale, incapabile. In fapt, de » 
trăi cu adevărat aventura. Vorbind despre eroii 
acestor romane și referindu-se la auditoriul a- 
cestora. Robert Mușii afirma că aceștia sint ..per
sonificarea instinctelor pur și simplu reprimate 
de ceilalți oameni. Încarnarea omorurilor lor ima
ginare, a violențelor visate*. Afirmație gravă, 
punind in Joc. in ultimă instanță. însăși condiția 
umani. Sintem oare tăcuți. cu toții, din asasini 
potențiali, din sadici refulați 7 Istoria omenirii 
de pină acum n-ar fi fost posibilă dacă răspunsul 
la această întrebare ar fi fost, chiar pentru o cli
pă. afirmativ. „Omul liber este in mod necesar 
lipsit de securitatea mediului*, constata Erich 
Fromm. Atunci condiția omului secolului nostru 
este cea a eroului de western, simbol al perma
nentei insecurități, cel care iși înlocuise idealu
rile prin sloganul devenit celebru ,oi girl and a 
gun* ? Și aici exagerarea duce spre lipsa de 
credibil. Există insă și o literatură ce deschide 
porțile adevăratei aventuri cea care, prin impli
cațiile posibile, vizează întreaga umanitate. Căci
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Antrenorul Hazard
Nu mal surprinde pe nimeni tăcerea tn care se 

complac responsabilii naționalei noastre de fotbal, 
ori de dte ori aceasta pierde. Contrar ecourilor 
victoriei In țața reprezentativei iugoslave, ecouri 
înregistrate cu religiozitate de ziarul de specia
litate, dupâ tnfrlngerea din fața Spaniei, in afara 
unor disculpări timide șl unei analize cel puțin 
bizare a jocului nu a mal apărut nimic. Tehni
cienii noștri cu fruntașul lor ștefan Covaci au
reintrat tn „clandestinitate*, practica aceasta este 
veche de ctțlva ani. mai precis, de cind s-a impus 
„formula* coordonatorului. Această formulă este 
menită să acopere prlntr-o pretinsă Împărțire a 
responsabilităților Incapacitatea unuia singur de 
a alcătui naționala. Ne este greu astăzi să reme
morăm toți jucătorii trecuțl prin lot de-alungul 
ultimilor ani. Ne este la fel de greu să uităm tn- 
fringerile rușinoase In calificările pentru Olimpia
dă, ratarea aproape Incredibilă a calificării pentru 
Argentina și altele. Cîteva rezultate bune to .ami
cale* nu le pot salva. Această „rulare* a lotului, 
această sită mult prea rară este principalul argu
ment al lipsei cvasltotale a flerului coordonato
rului, labilității criteriilor sale de selecție, a ha
zardului tn care se complace de dnd a fost numit. 
Ceea ce. pină la umL pune ta umbră chiar sl 
rezultatele prestigioase obținute eu AJax. echipă 
formată Înaintea venirii sale tn fruntea ei (ea să 
nu mM vorbim de ..perioada franceză*). ștefan 
Covad nu este, ta primul r!nd, eonstrurtor de 
echipL Predilecția sa pentru t—» cluburi exprimă 
nesiguranța, teama ltd de a se anga)a ta formarea 
unei echipe naționale cu jucători de Ia toate du
hurile. puternică, „de rezultat*. Pentru că, tndi
ferent de meciurile dștlgate sub conducerea sa, 
naționala noastră rămlna tae* ta piutooul echi
pelor care joacă sub dar de lună șl nu la lumina 
reflectoarelor. O edupa tncapabCă să fac* față 
docalrUor dure de pe eoazmem- Chiar * atunci 
ctad a fost victorioasă, cel mal mmt exemplu 
este meciul cu Iugoslavia, detona e-a datorat mal 
mult hazardului care a impoa prin arctdentâri 
succesive o formulă de echipă la care Covad năd 
na re gtadea atunci etnd elabora pe tabla de la 
Snagov temele sala tactice, tn aceste conthța. nu 

re poate vortx. desigur, de o tactic* șt o strategie

artei sale și asupra rolului 
poetului in lume și in socie
tate. Schimbul de scrisori. In 
urma unei vizite lingă 
Freiburg, cu filosoful existen
țialist Heidegger nu l-a abă
tut de la calea sa. ba poate 
chiar l-a întărit și mai mult 
să stăruie în apostolatul - său 
propriu, care departe de a fl 
acela al disperării metafi
zice. este unul al încrederii 
depline în forțele latente ale 
neamului său și in mărețul 
destin istoric al României.

Răsplata strădaniilor poetului 
patriot ?

.... să deguști din plin 
dulceața Patriei".

Lui loan Alexandru, după 
faptă, și răsplată 1

P.—8. erată la Poezia 
Stepei : poetul ucrainean, 
mort tînăr aparținea grupu-, 
lui etnic Lenki și se numea 
Bogdan Igor Antonici (1909— 
1937).

aventura de tip individual, cea trăită de eroi 
bine individualizați, tinde să dispară. In 
schimb, se naște, sub ochii noștri, marea epo
pee. In sine o aventură, a descoperirii 'noilor li
mite ale universului, uman și cosmic. Ce aven
tură de „superman, superboy. Amok, Fantomas, 
Zorro. Coplan, James Bond* et Comp., ar putea 
egala, in adevăr și intensitate, odiseea cosmică 
a oamenilor plecați să deschid* drumuri in infi
nitul spațiului ? Oare eroul polițist descris de 
M.G. Braun drept „un munte de mușchi cu o 
faț* deschisă și cu ceva in privire care inspiră 
încredere*, poate fi cu adevărat credibiL poate 
influența cu adevărat structurile de adincime 
ale unei conștiințe atunci cind romancierii vor 
scrie despre aventura nucleară, cea care. în orice 
secundă, poate schimba destinul planetei ? Sau 
atunci cind se vor afirma, cu toții, in scrisul lor, 
ca partizani* ai unei lumi bazată pe noi relații 
intre oameni și itate, in care principiul central 
să fie buna înțelegere și coexistența pașnică, 
pentru salvgardarea marilor valori ale civiliza
ției noastre. Păstrind. astfel, puritatea semnului 
aventurii ca esență a cunoașterii de sine.

Impuse de antrenor echipei, d de ambiția, elanul 
și înțelegerea ad-hoc ale jucătorilor, o parte lln- 
tre el eonvocap ta ultimul moment, abia avtnd 
timp sâ-șl la echipamentul de la magazia lotului. 
Și totuși zlmbitor, amabil chiar eu criticii sâl (In
tre care cițlva colocatari). amlntlndu-și numele 
secunzilor numai dupâ eșec, niciodată după victo
rie, acest antrenor atit de încrezător In norocul 
său cere timp, ultind că a avut destul și câ alții 
n-au avut deloc. Apare ta postura de selecționer 
unic ctad dștigă șl In aceea „doar* de coordona
tor al loturilor cind pierde. Promite, de ani de 
zile. Impunerea unui fotbal modern, la nivelul na
ționalei. Ori de dte ori 1 se dă prilejul agită scheme 
tactice descoperite In numeroasele sale deplasări 
..afară*. Clamează că nu 1 s-au respectat Indica
țiile ctad echipa este tafrtată și că 1 s-au res
pectat atunri ctad [ca și In cazul meciului recent 
cu Iugoslavia) Indicațiile. practic, nu puteau fi 
respectate. Ultimul meri eu o echipă a Spaniei, 
fluierată chiar de proprii sil suporteri, a demon
strat — dacă mal era nevoie — că legile hazardu
lui sint șl contradictorii : accidentările care în 
meciul eu strbil au determinat victoria echipei 
noastre au avut, de data aceasta, urmări inverse, 
făetnd din antrenor doer un simplu spectator, 
așezat, e drept, înaintea tuturor celorlalți Nu 
însă atit de to (ață Inch sâ observe că Dudu Geor
gescu nu știa la ce poartă loacL șl că Iordănescu 
ajunsese pe teren doar purtătorul banderolei de că
pitan. A acredita ideea că Ștefan Covaci este un 
antrenor mare tos* neputincios ta tata lipsei de 
valoare a fotbaliștilor români (care resimt puternic 
această neîncredere nemârrarisitâ) este nu numai 
un neadevăr jignitor pentru fotbaliștii șl tehni
cienii noștri, d echivalează ă cu situarea, ta con
text tatamapoaal. a fotbalului nostru la un nivel prea 
scăzut. Ceea ce este contrazis de clasamentele al
tora. Un antrenor mare este Impus de echipa pe 
care a construit-o ă a pregătit-o pentru a avea 
rezultase mari. O echipă ta care numerele jucă
torilor exprimă clasa șl rolul precis ta angrenajul 
Mu și tm simple jetoane aruncate pe masa 
buardnJQL

Polifem

dinpoezia iugoslavă
In românește de Petru Cîrdu

MIODRAG PAVLOVIC
Capul
Capul nostru 
seamănă cu soarele 
cu scoicile 
cu mai marele peștilor 
rotund e 
grâitor

tare ca piatra 
cind doarme 
pleacă la vinâtoare 
mort cheamă focul 
sau din virful satului rinduiețte treburile

Cind gindește bine 
capul e 
el insuți 
cea mai mare comoară

BRANISLAV PETR0V1C 
Broascâ-țestoasă
Și pe ea le-ai arâtat-o elevilor 
Vorbindu-le despre fertilitate 
Și despre fetele sașii 
In zilele de zămislire

Ea ți-a ajutat 
Să supraviețuiești copilăriei 
Cind a fost nevoie ți-era tată 
Cind plingeai ți-era nevastă

Ea ți-arăta de unde răsare copacul 
Și ți-a dezvăluit fața in izvor 
Te-a însoțit și mai adine 
Chiar și acolo unde sălășluia sora ei

Iar ea ție ți-a dăruit un cal inșâuat 
Și tu ei un tinăr vultur la cină

DlijAN BtlCĂ
Setea
De tot osteniți și fără de nume, 
de acum fără fețe și fără sentimente, 
cu mintea de ginduri pustie, și demult fără 

inimă, 
osteniți și însetați-slngeroși 
războinicii trec tineri prin valea noastră.

Printr-un ochi de acoperiș 
ii vedem aplecindu-se 
deasupra fintinelor noastre 
și-n neagra lor apă oglindindu-se, 
dar nu pot să se scufunde in undă 
dureroasele lor priviri 
spre a-și spăla din ele 
pecetea morții

Și uite-așa vor pieri osteniți și fărâ de nume, 
fără de fețe, sentimente și inimi 
însetați vot pieri, insetați pinâ la veșnicie, 
iar obrajii lor in adine de fintini lămine-vtft 
In oglinda opacă.

NIKO GRAFENAUER
Camera
Chipul tău transpare ca o cirpă goală.
Pe tărim însetat, printre amprente grele de 

pantofi, 
de-a lungul unei îndelungi priviri gonește 

urechelnița. 
Zidurile stau aidoma cascadei impietrite și 

întunecate. 
Ca o șuviță de pâr • mină măsoară mișcarea 

in beznă, 
liniștea se rupe, ceasurile le-apasă tot mai g eu. 
Fisurile încolțesc in ziduri aidoma cozilor de 

șoareci, 
fâlci rinjrtoare se cascâ afară.

VASKO POPA
Amantii de aur
El și ea se iubesc 
In plumb pîn-la git

Din umerii lui cresc
Doi clești
Dintr-ai ei
O pereche de foarfeci

După fiecare îmbrățișare 
Râmine din el
Ceva mai multă gingășie
Ceva mai puțin din ei inșiși

Dupâ ultima îmbrățișare 
Din ei nu mai rămine nimic
In afară de dragostea lor nesecătuită

Din această îmbrățișare silnică 
Cresc două perechi de miini de aur 
Ce se îmbrățișează fără el și fără ea

Se îmbrățișează in văzul lumii 
Săruturile de plumb 
Nu-i pot prinde 
Lega și incadra.

IVAN SLAMNIG
Este vorba să opresc catul
Este vorba să opresc calul.
El gonește mare și brun, nu prea repede, 
de-a lungul drumului cenușiu, 
infrinat, inșâuat, fără călăreț.
Imi prevăd mișcârile și-mi lămuresc totul : 
cum am să-l prind și cum voi trage friul spre 

mine 
cu toatâ greutatea 
și-apoi cum il voi bate pe grumaz cu mina stingă, 

potolindu-l.
Astfel. Acum. Ridic dreapta, dar bag de seamă 

c-o am numai pin a cot, 
ridic stingă, dar ea atirnu amorțită.

GORAN BARIC
Adevăratul navigator
Iți ofer să ne înțelegem N. N. 
poate așa cum nebunul Ezra s-c înțeles 
cu onoratul său predecesor 
pre numele lui Walt Whitman.
Am putea scrie cărți bune.
O astfel de tocmeală n-am mai făcut și ră 

simt sîobsd,
nu tinjesc după victorie.
Iar ție iți trebuie prieteni și prietenii, 
oameni care in timpul absenței vor spune :
„Ce bun a fost N N., el n-i ucis pe nimeni", 
Câci nu trăim decit o dată, acum.

Eu socotesc că poți fi un adevărat navigator, 
căci ne așteaptă noi ținuturi și noi zări. 
Hotărâște-ta, timpul nostru e măsurat, 
□ Iți căpitani vor naviga și alte steaguri. 
Puțin ii pasă mării cine-o străbate.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >
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Alba-Iulia-.Inima unui simbol
• La inițiativa Comitetului de Partid al Uniunii Scriitorilor In perioada 

15—17 noiembrie a.c. a avut loc o acțiune de documentare colectivi in municipiul 
Alba Iulia, in cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea a GO de ani de la for
marea statului național unitar român. La acțiune au participat tovarășii George 
Macovescu. președintele Uniunii Scriitorilor, Dumitru Radu Popescu, vicepreședinte 
al Uniunii, și secretar al Asociației scriitorilor din Cluj-Napoca, Ion Hobana, se
cretar al Uniunii, secretar al Comitetului de partid. Petru Anghel, Teodor Bals, 
Horia Bădescu, Vasile Băran, Ana Blandiana, Radu Boureanu, Adrian Cernescu, Ion

Clopoțel, Nicolae Dragoș, Nicolae Dumbravă, Anghel Dumbrăveanu, Mihai Gavril, 
Ion Horea, Traian Iancu, Negoițâ Irimie, Ion Lăncrănjan. Lâtay Lajos, ion Mârgi- 
neanu, Teohar Mihadaș, Emilia Milicescu, Victor Nistea. Ioana Postelnicu. Ion Po- 
topin, Nicolae Prelipceanu, Ioanid Romaneseu, Romulus Rusan, Ion Sângereanu, 
George Suru, Mircea Vaida, Petru Poantă.

Grupul de scriitori a fost primit de tovarășul Nicolae Hurbean. prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R., care a informat despre problemele dezvoltării 
economice, sociale și culturale a județului. •

In numele participanților la acțiune, tovarășul George Macovescu a mulțumit 

pentru informare și pentru programul bogat si interesant alcătuit împreună cu fo
rurile locale.

Au avut loc apoi vizite de documentare la Întreprinderea Mecanică șl întreprin
derea „Porțelanul", Ia Muzeul de Istorie, Sala Unirii șl Biblioteca Bathyaneum, la 
locuri și monumente legate de lupta poporului pentru dreptate socială si națională. 
De asemenea, grupul de scriitori a vizitat comuna Lancrăm, locul de naștere al Iui 
Lucian Blaga, și a depus o coroană de flori la morniintul poetului.

Casa de cultură a sindicatelor a găzduit un amplu recital de poezie patriotică, 
la care scriitorii participant! au citit din lucrările lor în fața unui public numeros.

ț

Drum 
prin cetate 

te
xista în orașul copilăriei mele, Sibiu, mulțime de 
meseriași de toate breslele care purtau mărfurile 
confecționate de ei înșiși, la tîrgurile de an : 
hamuri, șerpare, jambiere, ghete, nojițe, cizme, 
opinci. Se asociau cinci, șase și inchiriau cu anul

o căruță cu coviltirul înalt. In zori se auzeau huruitul roților 
pe ulița noastră — a Faurului. Părinții mei supravegheau 
urcarea lăzilor grele și lungi ca un sicriu, in căruță, zidin- 
du-se interiorul coviltirului cu opt, nouă asemenea purtă
toare de marfă. Erau astfel clădite, să rămină cite o margine 
de 2—3 palme pe care să șadă proprietarul.

— Mergem la Orăștie, la Deva, spuneau părinții, la Hațeg, 
la Sebeș... Mergem la Bălgrad... Se puncta, pentru mintea 
mea fragedă, o geografie plină de taină în care Bălgradul, 
orașul in care s-a întimplat o dată ceva cumplit, cu niște 
eroi de care ne povesteau părinții, îmi suscita tulburător 
fantezia.

Deodată, in șirul de orașe și de localități, a apărut un 
nume nou : Alba Iulia. Pentru urechile mele de copil, re
zonanța Iui era strălucitoare. Era oare un nume de fată 7 
Era oare numele a două fete gemene ce erau chemate în
totdeauna împreună și niciodată singure 7 Apăruse acest 
nume nou într-o efervescență care a cuprins casa noastră, 
strada noastră, orașul nostru. Era după ce turnul bisericii 
săsești a fost ciuruit de tunurile aflate la Turnișor. După 
„rivoluția" care a venit în oraș, atunci cînd s-au spart case 
și prăvălii, cînd uriașele galantare de la Dragoner-Wahe se 
prăbușeau zob umplînd orașul de un zornăit eclatant. Ce se 
întimplă 7 întrebam noi, copiii, pe mama (tata se afla ascuns 
in pod, in așteptarea armatei române). „Vin românii cu 
muzică", spunea mama căreia cioburile zbirniitoare ale ga
lantarelor i se păreau a fi' o fanfară.

Zilele acelor ani fragezi au fost marcate de însuflețirea 
care a urmat. Ușile și ferestrele caselor s-au deschis larg 
și fără teamă. Marșul lui Iancu, Deșteaptă-te române, cintece 
învățate in taină, au început să răsune în voie, iar în ure
chile noastre au răsunat vorbele repezi și sonore ale graiului 
regățean. Cei atît de mult așteptați rosteau o românească 
dulce. Cuvintele alunecau cu ușurință de pe buzele primilor 
români care au trecut Carpații, dar intr-un ritm prea rapid 
pentru așezata noastră vorbire ardeleană. A coborit și tata din 
podul unde a stat ascuns șl a scos din ascunzătoare steagul 
tricolor pe care ni-l arăta din cînd in cînd. A prins pinza pe 
un par Jung, cu ținte, și l-a. proptit în fereastră, deasupra 
străzii. Am ieșit cu totii afară să-l privim. Cit vedeam cu ochii 
erau numai drapele pe care un vinticel le flutura făcind in 
zare valuri tricolore.

Atunci, sau la cîteva zile, ori săptămîni, nu-mi amintesc 
cu precizie, s-a revărsat asupra orașului un zvon de săr
bătoare, de mare sărbătoare, la care trebuia să ia parte toată 
suflarea românească. Atunci, în vorbirea părinților mei. a 
vecinilor din dreapta, din stingă, a orașului întreg a răsărit 
acel nume fascinant, Alba Iulia. Tata mergea în oraș, reve
nea, pregătind o plecare, undeva care nu era nici Deva, nici 
Orăștie sau Bălgradul. Ci Alba Iulia. Nu se ducea cu căruța 
cu marfă,, se ducea cu trenul înțesat de toți meseriașii din 
oraș, purtînd steagul tricolor și cocarde in piept. Am fost 
la gară să-1 conducem. O mulțime de lume se aflâ acolo. 
Meseriași, intelectuali și țărani veniți de la Turnișor, Șelim- 
băr și alte sate dimprejur. Răsunau sub cerul sticlos de iarnă 
cîntecele învățate în ascuns și strigau „Trăiască România 
mare" ! Strigam și noi. cei șase copii ai părinților mei. cu 
mama in frunte, purtind cocarde tricolor pe căciulițe și în 
piept.

Mult mult mai tirziu am realizat că Alba Iulia era Bilgn 
dul părinților mei din vremea grea a războiului.

In acest Bălgrad, din care a ieșit la iveală vechiul și stră
lucitul lui nume roman. Alba Iulia. am pășit zilele trecute, 
cu un grup de poeți veniți din toate părțile țănL să sărbă
toreasca împlinirea a 60 de ani de la unirea Transiivac„ei ca 
țara mumă. Am vizitat orașul istoric, și am trăit sentimente 
de evocare ale acelui moment de efervescență care a cu
prins orașul meu și intreaga Transilvanie, sub flutia-am li
beră a tricolorului. Mi-am imaginat cam pe unde vor fi 
trecut părinții mei cu căruța cu coviltir și cam pe unde va fi 
pășit acea mulțime din gara Sibiului, ca să ajungă la Cimpia 
Libertății.

Am urcat pe „Dealul Furcilor", unde Horia și Cloșca au 
fost trași pe roată și am pășit pe Cimpia Libertății. Mi-am 
rotit ochii peste cimpul larg care se topea în zare. Am stat 
tăcută și am privit Îndelung și deodată am simțit un cutre
mur. Din adincul ființei mele, din acel timp Îndepărtat, a ră
sărit amintirea acelor momente, ore și zile de însuflețire, 
acel alai care a plecat spre aceste locuri. Și deodată cimpia 
de dinaintea mea, acum pustie, s-a animat. Locul acela 
sfînt s-a acoperit de glasuri. Steaguri fluturau spre Înalt, 
în mulțimea asta se afla și tatăl meu, cu meseriașii lui, cu 
steagurile lor și cu marșurile lui Iancu. L-am văzut, i-am 
auzit. Cimpul de dinaintea mea nu mai era acoperit de iarba 
Iui noiembrie, ci de către toți cîți s-au petrecut din lumea 
asta șl care au consfințit Unirea.

Și iată că de la această cufundare în trecut, am revenit 
brusc la zilele noastre. După momentul pios față de înain
tașii de acum 60 de ani și de cei de mai înainte, fața mea 
s-a întors spre orașul de azi, spre istoria lui actuală, spre 
cei ce zidesc viitorul.

Am pătruns în uriașa sală a „întreprinderii de Mecanică — 
Alba", o fabrică tinără, intrată In producție în 1975. Se 
realizează aici cele mai grele piese din cîte se fabrică în 
țara noastră și poate chiar șl aiurea, unele ajungind la o 
greutate de 50 de tone. Tot ce vedem e uriaș, începînd de 
la piese, la miezuri, la podurile rulante, la cupele care poartă

fonta spre turnare, la șuvoaiele lor incandescente și specta
culare. In această uriașă hală, in care ne poartă secretarul 
de partid. Cornel Medrea, și directorul, inginer Aurel Mitrofan, 
muncitorii, toți tineri, fete și băieți (media fiind cam 25 
de ani), par niște pitici cu puteri miraculoase prin precizia 
cu care minuiesc aparatele, uneltele de turnare.

Am trecut apoi la Fabrica Porțelanul. Față de hala cu 
stilpi cenușii, cu mașini cenușii, cu nisip pentru miezuri ce
nușii, cu halatele muncitorilor cenușii, pătrunderea in hala 
de lucru a Porțelanului ne-a produs un șoc. Parcă am fi 
pășit intr-un salon luminos, alb, cu materia de prelucrare 
aibă, cu muncitoarele tinere (18—24 ani) Îmbrăcate in halate 
albe, cu produsul lor delicat — farfurii, bibelouri, vase — 
albe, strălucitoare și împodobite cu flori și cu aur. Ieșite tte 
sub pensula tinerelor care învață meseria la școlile de ce
ramică de la Turda și Alba Iulia și de împodobire a lor, la 
Școala cu profil artistic de la Deva. Inginera șefă, Elena 
Covaciu. Împreună cu cel mai tinăr inginer din branșă. 
Welter Mihai, sint profesionalizați in producție. Din fabnea 
au fost trimiși la facultate, trecind pină atunci prin toate 
fazele de ucenicie, ia turnătorie, (căci porțelanul se toarnă!, 
la pictură, ia „piscăleală". Fabrica a intrat in producție ;n 
1972. înainte doar cu cițiva ani. in perimetrul acestei fa“-. 
ca și sub perimetrul fabricii de Mecanică grea, creștea tr. - 
zărea. In 1968 președintele nostru a vizitat Alba Iulie. 
atunci orașul a reînviat, ieșind de sub cupola lui de amtntin 
istorice, devenind un oraș industrial, sub bolta cir „.a re
zidește prezentul și viitorul. Ne spunea inginera Elena Co
vaciu că plusul pe care-1 realizează fabrica pe acest an va 
fi de peste 500 tone produse finite, in condițiile de era- •. 
a 418 tone materie primă. De asemenea. 63 tone combust: b> 
precum și onorarea integrală a tuturor contractelor :ncheia'e 
cu beneficiarii interni și externe Sarcinile pentru anul viitor 
vor fi mai mari cu 17.97 la sută față de 197S. Am pâri. .’: 
fabrica, atelierele de creație, halele iumin-iașe. rcir.’.e»- art. 
la ora cind ur.erese ineepc-i-- gimnastica prc-fessanaU. Se 
c.i -- i- “up a cj brațele, s—b îndrumarea unei prof ■ 
ca nâsie tțțe c- fJcure intr-o aeiă atbte

V?a»s» jfcs 2jcs țrawx era vere: £ ptsT-at Ir. ra*e ie »a 
■mmm. poMru «erMnle de ktwșesrr • r«*Mr. la afea*

bc.tui ii de aofc-arr 14» »•
cicate de dts-ssa habebsrgă ca ee aedMka trapatefte*
vnm —per-.u «tecman «e «rara- ~ u» > '■
ram ?r*s=gi. csra le-au rarara- ■- «f-ă ; — * Barand
lor. Doarme uî ca o f-:-.țâ căzu’-i ir. i mg* M 
așteaptă să f!e trezită. După un ar. d- sheer* — ■ 
tras la sticle * m-: odihnește ur tarte.a” --e.ra
de doi metri ș: hmgj de kilometri, aflase ra ~ -ru. v
asistind plin de somnolenta la prefacerile i-ew țru care 
trece : sedimentarea Licorn, pur:! raarna !—ptf av
dilate, perlare. Apoi inelul cu .rugina- .-. * J
gitul buteliei, chiar sub dop, este "rrw în -.--c».
Capsula il pecetluiește din nou. ce lipește eutrir-a cu »
de Alba Iulia. se învelește gitul in stările-1 uscri-z- • » -ui
..Spumant", șampania noastră românească n -
la noi și peste graniță. In momentul de față, ac n - 
sticle de Spumant se află In lăcașurile din cd---,-. - - d-.-e’ r 
cu alt scop, ne spune inginerul șef al intrțprtnrler i_ 
tițiile pentru amenajarea acestei „fabrici" dc «tri-varu» au 
fost de... doar 500 000 lei.

Și cite nu se pot înșira din noua istorie a Alba Ius-ri 
Bălgrad. de cînd, in 1968. s-a auzit ur. si.■- .—n
mină, cuprinzind împrejurul și s-a marcat -r* aerator
întreprinderi, a cartierului nou de locuințe (35 r- de apar
tamente) a drumului spre toate realizări! viitoare Bâigmdu! 
în care părinții mei au înghețat sub corii -- cu as-
teptind mușterii, este azi frumoasa Alba Iuha. r- .
numele ei de început. în care trecutul strălucește ~'1 
strămoșilor, prin înfăptuirea înaintașilor, p—n crra-f. -..rea 
Unirii in marea sală fastuoasă, prin catedrala raonsmentalA 
ridicată pentru acest eveniment doar intr-un an. Ataș Iulia 
scinteiază vie prin toate realizările modeme. -4U>» și folosi
toare a celor ce s-au infăptuit și se ir.ttptuteac sub ochii 
noștri.

Ioana Postelnicii

MAPAMOND

Gînduri 
în Sala Unirii

cînd mă aflam, spre sfîrșitul acestui noiembrie, 
Alba Iulia, s-a întimplat să intru în Sala Unirii 

singur și pentru prima oară. Clădirea ce poartă cu 
sine măreția unuia dintre cele mat importante eve
nimente din istoria patriei m-a înfiorat. Afară era

soare, iar aici totul părea înghețat. Pe zidurile, puțin strâ- 
lucinde, se vedeau chipurile lui Decebal și Traian, apoi ale 
lui Ioan de Hunedoara și Matei Corvin, apoi ale lui Avram 
Iancu, Andrei Șaguna, Lemeny și Petru Maior, apoi—

e 
la

Apoi, in sală, au năvălit copiii, șiruri de oameni tineri 
aflați in excursie la Alba Iulia, în preajma aniversării a 
șaizeci de ani d,e la împlinirea unui vis străbun. Si toate 
acele chipuri, și toate lucrurile din preajmă, și toate obiec
tele încremenite au căpătat din acea clipă sens, ele erau, 
acum, repere ale istoriei. Iar eu aveam nu senzația, ci chiar 
credința că murmurele, agitația, cuvintele de odinioară au 
înviat și s-au prefăcut in flăcări. Că acea clădire care servise 
cindva drept cazinou al armatelor austro-ungare s-a aprins 
și s-a încălzit, și-am auzit atunci, odată cu pătrunderea in 
sală a acelor grupuri de copii, pină și zgomotele roților de 
căruțe trecute prin ochii poetului din Lancrăm. el insusi 
atunci foarte tinăr, pe cir.d un copil ieșit, dintr-odată. din 
întunericul unei curți, s’rigase pe neașteptate : ..Trăiască 
România dodoloață !" (cu‘. ir.sul _dooo aț" insemnind — cum 
notează poetul — rotund)

Lucrurile au căpătat, zic. din acea clipă, sens, fiindcă 
nimic nu e !-••.• dată ea nu este privită și înțeleasă de 
«■-meni, dar mai ales de c=-i mai tineri care s-o ducă, la rin- 
du-le. mai departe luptindu-sș pc-.-m ea, con-trvtrd-o u 
brațele. cu mintea și cu suflatul loc. Nici o piatrh căzută 
Gtntr-un zid. seri un se—r. și nici o carte n-ar i sublima 
lor vaioar» in afara noilor generații care pot prelua iitoria 
cu i.-.treaga ei încărcătură.

Dar iată că acei copii ve«eIL care urcaseră scările de piatră 
iălii Unirti precum păsările ramurile stejarului in 

zeci copii nerăbdători să se deschidă marea ușă. de două 
; de trei ori mai înaltă decit ei.’au devenit deodată, tăcuți. 
S: ru or-.rum. ci ci~rpri"izAtor de tăcuți. Sigur, cauza era chiar 
memer.tuL. 4» eu am vrut rrapărat s-o despic puțin pentru 
că ura seama că fîir.d atit de tineri, privind înapoi,
cu greu te venea să creadă că intimplările de care auzeau 
trecuseră aidoma cr-.n viată și prin timp. Ei toți erau elevi 
n Alba Iuta h se dezvălui se. pentru cei mai mulți. numai 
ri.n :-rtr„ ea avtn-i. ir.tr-adevăr. imaginea unei falnice și 
î ririătl z.-dită la rădăcinile neamului, in inima Da-
t ~ Apouțor. Apuhtm. apoi locul in care, peste secole, a 
Mi.ra-.. triumfal. Sltr.ai Viteazul, procîamindu-se domnitor al 

t tril țări racir.-. Acum ei văzuseră cu ochii lor poarta 
pL.jă de strălucire, ale cărei arcade păreau cununi de lauri 
t-ezmd. sa inimă, puternic, mindria. Dar văzuseră și locul 
seria ina»r.gerat unde Horia și Cloșca au fost uciși conform 
„-.ui obteei feudal neîntrecut in cruzime de nici o altă pe- 
e-ipsă barbară, după ce li se zdreliseră, sub excortă, picioa- 
.‘ie prin satele de pe Valea Mureșului pentru a fi fost 
’nspăăsEîr.tați țăranii și după ce zăcuseră in lanțuri, întemni- 

ja plină iarnă : Horia în celula de deasupra porții a 
treia, sub statuia ecvestră a lui Carol al VI-lea, întemeietorul 
C.'lății. Cloșca — sub poartă. Crișan — în fosta incăpere a 
cocpu'.ui d* gardă. Celulele și lanțurile și instrumentele de 

-â există și se pot vedea. Există chiar și roata pe car^-a 
fost tras Horia !

Si aud iarăși căruțele, și se aud glasurile oamenilor si 
o mare em-?’.;e pune stăpinire pe sală, acea sală in care cu 
sairec oe ani in urmă poetul din Lancrăm nu reușise să 
i-.tre dir, pricina aglomerației, dar avusese — cum mărturi
sește — avastaju! că putuse colinda „din loc in loc. toată 
z-ua pe cimpul u~Se ■ ad ia poporul. Era o rolre de r ’- 
creri-t. Pr rimp «e teălțau ici-caio. tribunele de unde oratorii 
• napet. P« vreruea aceea _ e-au —ucrnitiaaa. incit
oraaot-. o» jL» pre; aur petrii j h-aa*. tr——ru. pec’-ra 
m... —ț aranra ecnciai. de 1* » trfpxaâ -i. aba PesBm sarea. 

aAmare earianală de la Aftiz 7«fi* ande *-s
- T-uavrae ia pacrta-s-,™aiă r—• anu» d* ♦
dMMbBt msâare a «pinM pdMace. nvgttlna ae Senar 
«reBv de da aaL la dhwtarata zilei de 1 decembrie. 
<3 B on aHBoaL teama ranteaeaecâ a purcea spre Alba 
teafta *.

Iar eieru, «prii de care vurbeae araau acum In fată nu 
r.esriî un manual de istorie și nici numai memoriile unui 
martor ocular. Lucian Blaga. a cărui operă se află, de ase
menea. in manualele lor de literatură, ci chiar sala in care 
JX-a proclamat pentru totdeauna și in mod irevocabil, prin 
voru: solemn și unanim al poporului. Unirea Transilvaniei cu 
întreaga Daco-romanie...“.

_O călătorie prin țară — scria George Călinescu — e o 
lecție vie in toate privințele". In toate privințele, fiindcă, 
iată, ieșind din Sala Unirii, coborind adică „Platoul Roma
nilor- intru (și dacă n-ar fi vorba de cea mai concretă 
rwdiiate aș =pune : trec un prag de aur spre un castel de 
aur D in Alba Iulia de azi, in Cetatea modernă cu orașe 
•n ora~.il nou (pentru că „Platoul Romanilor" poate fi con
siderat el singur un oraș), cu platforme industriale cuprinzind 
fabrici dintre cele mai renumite nu numai in țară ci și în 
lume precum „Porțelanul". în toate privințele, fiindcă o ase
mene-a călătorie iți dă, intr-adevăr, o imagine a chipului 
patriei. Și-mi spun :

Văzind Alba Iulia. vâzind toate așezările țării, din toate 
colțurile ei. din Transilvania și din Moldova, din Oltenia și 
di-. Banat, din Muntenia și din Dobrogea, văzind oamenii 
de azi ai României, constructori ai visului de ieri, vom în
țelege mult mai adine că. intr-adevăr, abia socialismul a 
realizat pe deplin năzuințele fierbinți ale maselor care au 
făurit Unirea.

Vasile Băran
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MONDORAMA

Semnul aventurii
rice lectură este mai întîi de toate 
o evadare", constata Robert Escar- 
pit. Dar cum există mii de moduri 
posibile de a evada, esențialul, cre
dem, constă în a ști de ce anume 

vrei să scapi și către ce te îndrepți. O 
evadare poate însemna, în planul spiritu
lui. un drum deschis intr-un univers strimt 
și prăfuit dar, la fel de bine, poate sem
nifica și refugiul laș și banal în lumea atît 
de comodă a lipsei de întrebări. „Te naști aven
turier așa cum unii se nasc poeți", scria Pierre 
Mac Orlan. Dar aventura semnifică doar destinul 
neobișnuit al unui erou, cel care, așa cum il de
finesc dicționarele. „își caută gloria prin calea 
armelor" 7 Adeseori se întimplă așa. Adeseori 
aventura este un drum născut din neștiuta așe
zare a întimplării. Dar. de foarte multe ori, 
aventura este insăși esența condiției umane, a 
cunoașterii, a zbaterii pentru adevăr și dreptate. 
Și din toate timpurile, creația artistică, in spe
cial literatura, s-a făcut oglindă. în diferite mo
dalități și perspective, a unei aventuri conside
rate ca deschidere spre lume. Este interesantă, 
în acest sens, alcătuirea unei antologii ca cea 
foarte recent apărută tn Ed. Bordas, sub semnă
tura profesorului Rogei Mathâ, purtind titlul „A- 
ventura — de la Herodot la Malraux". urmă
rind o cît mai fidelă ilustrare a cîtorva „genuri" 
ale așa numitei literaturi de aventuri. Evident, 
antologia nu se dorește o selecție exhaustivă 
ci, în limita bunului simț, se constituie ca un 

foarte util punct de plecare pentru o discuție 
asupra, in primul rind, a termenului de „litera
tură de aventuri" și .apoi, o analiză a evoluției 
contemporane a unei literaturi ce cunoaște, con
form statisticilor, cel mai mare număr de cti
tori aparțini nd celor mai diferite straturi sociale.

O literatură mult prea adesea demonetizată de 
producțiile de mare serie, romane polițiste si 
science-fiction, romane „de acțiune* și spionaj 
difuzate in tiraje enorme, adeseori in ntmul 
unei apariții săptăminale in cadrul colecțiilor 
specializate. Dar. așa cum subliniază «utoru! 
acestei antologii, „atenție la sensul acestei aven
turi. Căci din ce in ce mal multe sint romanele 
și filmele care folosesc aventura incercind să 
reînvie interesul unui public blazat prin multi
plicarea ororilor, a atrocităților, prin etalarea 
singelui și a depravării. Excese profund prejudi- 
clabile consumatorilor, mai ales la virsta adoles
cenței. Se Învață disprețuirea calmului, a indul
genței, a generozității. Te convingi că întotdea
una cel mai tare are dreptate și că torța pum
nului sau a revolverului este mai eficace decit 
tratativele. Se alterează sentimentul milei și cel 
al demnității umane. Departe de a ne purifica, 
în sensul aristotelician a! cuvintulut de pasiu
nile rele, aventura de acest gen. citită sau pri
vită pe ecrane, atunci cind depășește măsura, nu 
face decit să le trezească. Și. odată sfirșită lec
tura sau vizionarea filmului, s-a terminat și cu 
iluzia — arunci cartea, uiți și numele filmului. 
Test fără apel : opera nu Iasă amintiri, dar lec
ția primejdioasă rămine prezentă in subcon
știent". Intr-adevăr, nenumărate sint, la ora ac
tuală, apelurile, adresate sub cele mai diferite 
forme, de specialiști psihiatri, oameni de cultu
ră. scriitori. împotriva proliferării violenței men
tale, refugiu pentru conștiințe ce se refuză eve-
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• „POSTA POLONEZA LA GDANSK" este titlul 
unei —onogratu tntocmlttă de Bogackl Franciszek 
si apărută anul acesta In editura K.t.W, din Var- 
șos-.a. Lucrarea este consacrată organizării și acti- 
vtta::: poștei poloneze din Gdansk de la Înființarea 
e. pină in septembrie 193S. Punctele marcante ale 
istoriei et au fost : a doua tmpărțire a Poloniei, la 
s martie 17*3 pocind capăt și activității ei, pină la 
redobindlrea independenței Poloniei In 1918, șl 
înainte de toate luna septembrie 1939 șl apărarea 
Poștei împotriva Invadatorului hltlerist. Autorul 
prezintă situația politică In legătură cu evenimen
tele tragice din septembrie 1939 șl include In pa
ginile cârtii o listă a funcționarilor Poștei poloneze 
din Gdansk uciși sau arestați sub ocupația hitleristă.
• IN TVRKMENIA se desfășoară lucrările de re

staurare ale mausoleului sultanului Sandjar, unul 
din conducătorii statului seldjuk, din Evul Mediu, 
monument unic din secolul XII situat la marginea 
orașului Mairam-Ali. înainte de a începe această 
acțiune cercetătorii au studiat mulți ani tainele ve
chilor arhltecțl și constructori, reușind să ajungă 
la concluzia că zidurile toarte groase ale mauzoleu- 
iui se sprijină pe un fundament care are adtncimea 
de S.3 m și grosimea de 8 m. Și totuși clădirea 
grandioasă, care se vede de la distanță de cițiva 
kilometri, nu pare greoaie. In cupola sferică, cu 
diametrul de 2S m. se pare, după legendă, că ar fi 
fost ascunsă o casetă cu pieptenele de aur al soției 
sultanului, furat ulterior de bandiți. In paralel cu 
această restaurare, se efectuează ample săpături 
pe locul așezării care a ființat în apropierea mauzo- 
leului. Astfel s-au. făcut interesante descoperiri : un 
ceas solar, o figurină reprezenttnd un cal pentru 
Jocul de șah. cercei de cupru și multe alte obiecte.
• DUPĂ „FARAON" ȘI „PĂPUȘĂ", ROMANUL 

„AVANT-POST" al scriitorului Boleslaw Ptj;

REVISTA STRĂINĂ
(1847—1012) a fost transpus\>e ecran. E vorba de un 
țăran polonez care luptă cu disperare pentru a-și 
păstra petecul lui de pămlnt amenințat de coloni
zarea germanică a teritoriului polonez In secolul al 
xix-lea. Rolurile principale sint interpretate de 
Franciszek pieczka șl Tereza Lipowska. Filmul a 
fost turnat de echipa „Profil", iar adaptarea cine
matografică a romanului aparține lui Konrad Frel- 
Jalich și Zygmunt Skonieczny care este șl regizo
rul filmului.

• „STAATL1CHE KUNSTMALLE" din Baden- 
Baden a consacrat o expoziție aculptorulul francez 
Aristide Maillol, o cuprinzătoare reprospectlvă a 
operelor artistului. organizată de la centenarul 
nașterii acestuia In 1961. In timpul vieții sale, 
Maillol, care a influențat modul de lucru și de 
gindlre al sculptorilor germani, tși dobtndlse cu tn- 
tlrziere o celebritate internațională. La Baden-Baden 
au fost expuse sculpturi monumentale, proiecte 
modelate sau turnate, opere de mică amploare, de
sene și ilustrații de carte.

• FACSIMILE de manuscrise șl tipărituri din 12 
secole au fost prezentate recent la Biblioteca uni
versitară și municipală din Kdln. Printre exponate 
s-au aflat facsimilele celor mal vechi cărți manu
scrise In limba germană, celebrul „Abrogens" din 
mănăstirea St. Gallen, din secolul al VlII-lea. primul 
poem german și ediția princeps a Bibliei Gutenberg, 
tipărită la Mainz Intre 1450 și 1455. După cum a su
bliniat organizatorul expoziției, facsimilele au o Im
portanță inestimabilă, oferind uneori cercetătorilor 
singura posibilitate de consultate a Izvoarelor, care 

nu mai pot fi folosite pentru a nu se grăbi degra
darea lor Este cazul „Manuscrisului Manesse" din 
anii 1300—1340. cel mal amplu și important manuscris 
al poeziei de dragoste din Evul Mediu german, la 
care simplul răsfoit al paginilor ar echivala cu 
distrugerea luL

• REVISTA „LOTUS" consacră In ultimul său 
număr un grupaj de mărturii personalității scrii
torului egiptean Youssef El-Sebai, unul din marii 
prozâtori de limbă arabă, figură importantă vieții 
publice din țara sa. Foarte semnificative stnt apre
cierile semnate de Tewfik EI Haklm și Naguib 
Mahfouz, ei înșiși autori proemlnenți și laureați 
al unor prestigioase, jurii Internaționale.

• O CARTE lncltantă este editată de Nguyen 
Khac Vien, Studii vietnameze.' încercări lingvistice, 
aducînd puncte de vedere surprinzătoare asupra 
dezvoltării Umbli vietnameze, in condițiile istorice 
create de intrarea poporului vietnamez in epoca 
socialistă, împreună cu trăsăturile noi pe care le 
aduce in domeniul literar, politic, fllozoric șl știin
țific, a îmbogățirii vocabularului șl a nuanțării mij
loacelor de expresie.

• STUDIUL LUI P. N. KAVYU, O introducere 
In muzica Kamba este recenzat de către P.R.M. 
Nene In termeni foarte elogioși. pentru calitățile 
științifice ale unei Investigații dificile asupra aces
tei tradiții orale 
zia unei celebre 
însă o distincție 
sensul cuvîntului 
lui cu privire la producțiile 
Un punct de vedere Interesant, recomandat aten
ției filozofilor culturii și cercetătorilor acestui do
meniu atît de atrăgător.

care împletește cintecul cu poe- 
specii artistice. Recenzentul face 
foarte subtilă in ceea ce privește 

„folclor", opunîndu-se folosirii 
culturale africane.
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