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Prezentul 
faptei

n nou on și-o deschis orip'le căue ztx>- 
Urul zilelor și ol clipelor, lntimp -.<?ț co 

on de $i mei rodnice impLn*--, ca 
un an inlăuntrul căruia ovem de 

țat noi ctitorii, cu mult mei frumoose si oro 
loose, potrivit unei dialectici o proqresuiui, 
de mult imaginata, visata, apoi verificată p- * 
iepta brațelor și a minților țării.

in dimineața noului on, străzile au fast adesea 
animate de prezența copiilor, frumos ‘^bracct. 
strinși ciorchine in jurul urccwlor impodoh •• =- 
hirtie înflorită. Se opreau din loc în loc s 
țeou oamenii eu cuvintele unei urări aduse o 
adincurile vremii și din adincurile sufletului ro
mânesc ; „Să Păiți, să inllariti Ca narii, Ce 
perii / In mijlocul «erii... / Fii lan ca piatra ' 
Iute ca săgeata... / Fii tare co licml < Iute ce 
oțelul..."

Simplă și luminoasă urare ! înăuntrul acestor 
cuvinte se deslușesc distinct sentimentele de so
lidaritate și voință de a trăi cu sănătate si rod
nicie. Dar și de a învinqe orice dificultăți A fi 
fare CO atatra, ca fierul însemnînd a nu putea fi 
cu ușurință întors dinspre destinul visat de even
tuale încercări ale vremurilor. Si la cite o fost 
supus, prin timp, poporul nostru.

A fi iute co săqecta, ca otelul însemnînd o aveo 
temeritatea de o te onqoja in întrecere cu 
timpul, a-| domina prin faptele, qindile drept 
dar către țara, prin care aceasta să se înavu
țească șl să se continue în demnitate străluci
toare Iar ca împlinirile colective să se adune in 
cunune țării, fiecăruia dintre fiii ei I se cuvine 
urarea.

Cîndva, In vreme, urarea era ea a roză de 
lumină adusă spre Suflatele Incertata de nevoi 
ele strămoșilor noștri, cdâuqîndu-se, ritualic, a- 
celăf OCtS cil spiritului pdn core se întărea cre
dința că spre un mîlne ol drepturilor celor multi 
nu sa poete pătrunde decit cu iuțeala soqețli 
și tărîo pietrei.

Acel miine, imoqinot ptît de viu în poeziile 
populare, iotă, țara îl trăiește într-un prezent ol 
laptaî de eîtevo decenii bune, adăuqîndu-si Cu 
fiecare on ce trece, printr-un nobil efort colectiv 
Conștient, însemne nai de putere creatoare $i 
statornică demnitate. Din acest prezent, dedicoi 
lucid $1 ireversibil zilei de mîine. cu mult mai fru
moose și mai arătoase, se înalță viquroose 11- 
binzile oamenilor constructori, ole oamenilor ce 
nu-șl drămuiesc eforturile, ce-și scriu numele cu 
simplitate (fără erqolii mărunte, izvarite dintr-o 
tristă $1 egoistă supralicitare o sineluî) în coloa
nele noilor ctitorii ale țării.

Ale țării core a pășit, cu fruntea sus, într-un 
an nou.

Ala țării oî căror fii, trăitori sub poale de 
mdnte sou în nesfirșireo câmpiilor, dau contut 
du«ibll unor proiecte de cutezătoare deveniri, 
magistral și realist elaborate de marele arhitect 
ol prezentului nostru socialist, partidul comunist.

Ale țării care □ rntimpinct cu demnă bucurie 
Mesajul de an nou adresat de președintele 

Niccloe ^eaușescu, de marele nostru om politic 
$i luminatul patriot revoluționar al evului socia
list. ole dării core s-a descoperit In realitățile și 
ideile acestui mesaj in întreoqo sa lumină, ca o 
matcă n Construcției, a efortului creator și încre
derii In ziua viitoare o omenirii, pentru care 
idealurile păcii și colaborării, ele înlăturării de 
pe lațe planetei, de otiteo ori îndoliate, o oar
bei coase o războiului sînt idealuri esențiale.

Multi ani de împliniri și fericire, stimatei tovarășe Elena Ceaușescu

„Avem toate temeiurile — afirma președintele 
României In Mesajul de Anul nou adresat între
gului nostru popor — să privim cu optimism, con
vinși că popoarele, forțele înaintate pol asigura 
instaurarea în lume a politicii noi, de egali tarte 
s« respect intre noțiuni, de dezvoltare liberă și 
«dependentă o fiecărui stat, de colaborare și 
pace mondială. România esle ferm hotă rit â să 
■oanete Intens, și in anul ce vine, in strinsă 

■ ■■dcrtlcrte cu toate forțele ontiimperioliste, cu 
Dopoarele, pentru triumful aspirațiilor s*i- 

Ivqjsh pfogres și pace ale întregii omeniri."
■ an nou și-a deschis aripile către zborul

Cu iubire profundă

g
riu înfrățit de ianuarie, scrie pe (ața păru intui ui, cinic in braida păminlului,

Mulți ani de înflorire, viață luminindo primei femei a țării, Elena Ceaușescu, 
Viață fericitei, lunga, urâm frumuseții destinului ei, deosebitei frunți politice, omului 
slujitor al științei.

Cu mindrie și dragoste de patrie pretuit,
Cu deosebit respect de Întreaga lume recunoscut.
Cimpia române a născut înalta femeie, urzindu-i la ninsorile timpului, să-i fie gindul 

picospci ca firul iivcaielor, tăria rădăcinilor și a oțelului să aibă, tă-i crească lumina 
flacără jntilnind rozele soarelui, ca strălucirea pietrei prețioase din minereu.

Sublimei cauze a omului liher și demn și-a dedicat adolescența.
In lumina ochilor i se dezvăluia din somn zaiea de inllarire a României, cind linăra 

femeie cunoștea prețul dur al tăcerii, drumul aspru al luptei și fulgerările stelare ale setei 
de știință.

Prezentă întotdeauna in ceasurile grave ale țării.
Ftezentâ la clipa surisului. La deschidereo-flcare a vieții.
Prezentă in frumusețea capiilor ei luminoși.
Cu iubire profundă față de casă, de om, de victorie a păcii- a socialismului și cernu- 

niimului,

Tovarășa Elena Ceaușescu exprimă marele destin al femeii.
Esle o mindiie a patriei,
Ani glorioși să re trăiască, luminoasa frunte a femeilor din România, tovarășa 

Eleno Ceaușescu,
care ți anivMsecză, acum, virsta matură a triumfului personalității, a puterii de 

muncă sigură de fructele ei, □ marilor înțelegeri umane.

Violeta Zamfirescu

Din inima poporului
Sunteți la anii care luminează, 
Asemeni razelor de soare. 
Ce încălzesc ca aurul luminii 
Iubirea Țării binefăcătoare.

Mulți ani de bucurii și fericire,
Vi-i dreptul sfint prin lupte cîștigat, 
Pentru a noastră dragoste de Țară 
Și de Acel, de lume, lăudat.

Veniți Ia Astăzi din pămintul nostru,
Din inima poporului ne-nvins,
Din focul sacru-al neamului acesta 
Ce totdeauna a rămas nestins.

Mărire vouă c-ați avut curajul 
Să înfruntați și viscol și furtuni, 
Alături de bărbatul drept al Țării, 
Aceeași viță tare de străbuni.

Vă fie drumul plin de împlinire, 
De toate cite-n lume strălucesc, 
De tot ce e, a fost și-o să mai fie 
Întotdeauna drept și românesc!

Virgil Carianopol
\_________________________________ y

Meritatul 
prestigiu

C
u ocazia aniversării zilei de naștere 
a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, cercetătorii ști
ințifici, alături de întregul popor. îi 

adresează un cald omagiu și urări de rodnică 
și îndelungată activitate creatoare.

Personalitate remarcabilă, ca om politic ȘÎ 
om de știință, tovarășa Elena Ceaușescu este 
militantă a Partidului Comunist Român din 
perioada ilegalității și membră a P.C.R. din 
1937. Ea a îndeplinit sarcini de răspundere în 
cadrul Partidului Comunist Român, Uniunii 
Tineretului Comunist și sindicatelor. luptînd 
pentru telurile înalte ale partidului. Alături 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul 
general al partidului șl președîntelp Republi
cii Socialiste România, tovarășa E’.ena 
Ceausescu a reprezentat țara noastră în repe
tate rinduri peste hotare ducîrd mesajele 
umaniste de pace și înțelegere internațională, 
pe baza principiilor promovate de P.C.R. Ea 
imhină armonios activitatea științifică cu cea 
politică, de partid și stat.

Ca director general al Institutului Cenlral 
de Chimie, acad dr. îng. Elena Ceaușescu 
desfășoară cercetări științifice ce i-au adus 
recunoașteri multiple în țară și peste hotare. 
Industria chimică, una din cele mai dinamice 
ramuri ale economiei naționale a României, 
este directa heneficiară a cercetărilor efec
tuate de Institutul de Cercetări Chimice. 
Rezultate deosebite au fost înregistrate de 
cercetările privind obținerea și analiza elnc- 
tomerilor Si compușilor mac rom o lecui ari, 
precum și a cineticii pollmerizfirii. Studiile 
sale, larg aplicate în industria chimică româ
nească. privind polimerizarea iznprenului, 
purificarea monomer i lor și SOlvențîlcr Utili
zat! în industria maselor plastice de pnlime- 
rizare și policondenshre. elaborarea unor 
metode de analiză, sinteza unor plastifianți 
etc., au fost publicate și reunite în două 
volume, apărute în mai multe limbi.

în calitate de membră a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Biroului Executiv al 
Consiliului Național pentru Știință și Tehno
logie. tovarășa Elena Ceaușescu conduce și 
coordonează întreaga cercetare științifică din 
România si aduce un substanțial aport Ia 
organizarea învățărnlnliilui de toate gradele. 
Pentru meritele sale de cercetător și coor
donator aj cercetării științifice, tnvnrășa 
Elena Ceausescu a fost aleasă membră a 
Academiei Repuhlîcii Socialiste România.

Numeroase academii, universități și socie
tăți științifice de înalt orestlgiu din lumea 
întreagă i-au acordat titluri si diploma

La această aniversare, oamenii de stlinfă și 
artă din țara noastră îf urează tovarășei 
academician dr. Ing. Elena Ceaușescu multă 
sănătate gi fericire pentru continuarea acti
vității neobosite pe care o desfășoară pentru 
progresul chimiei, industriei și știintel româ
nești. pentru creșterea nive’ului de trai mate
rial șt spiritual al întreeii țări, pentru trium
ful 1n lume al idealurilor de pace și bună 
înțelegere internațională.

Prof. dr. doc. ing.

Alexandru T. Balaban
membru corespondent al Academiei R.S.R.

IN PAGINA A 8 A ;

• Recunoaștere șl prețuire — Titluri Științifice 
și academice sliăine acordate tovarășei Elena 
Ceaușescu.

• Poeme omagiale semnate de • Voleriu 
Buc ura iu • Ion Segârceanu • Troian Reu,

• Biografia exemplară o unui destin revolu
ționar - O evocare de Letiția Vladislav.

• «r— al clipelor.
■ j 1 vii an de noi împliniri, acest al patru-

c oacîrralului revoluției teh nico-stlinți- 
= i decretării calității drept imperativ defi-

• --w «I •'ortului de muncă și creație ; acest
• •« t»e «o o-ree loc un mere eveniment în
_ â. - i- a poporului, cel de-al Xll-lea

al PC-lt 19TO va fi, cu certitudine, ițn

r----------------------------------------------------------------------------------------- —--------- 11 s

Lain cunoscut pe
TUDOR ARGHEZI

-

e — Multe colective de munco ou
- ^odobecseă prin fapte de rfld- 

<-«—» : m ee o trecut, intr a nobilă în-
■5SO cum tradiționala urare a 
ce oțelul.
■ -ată, ritmic peste cerul nos- 
rtei d in primele ore ale zilelor 

o*/»re Si demne ale zilelor
— ele patriei eternje, do- 
cwintul și care ne răs- 
•rfiu e cărui solidaritate 

’^ereeptă către departe ■

Luceafărul

ARGUMENT
■ff t« cere l-au rd^ut

-r-fc m f»
ooe Fran er-qat dc «nud

ani. L-am îărzl pr Tre
cea prin pubfie *« - • .‘ari
ocoletucă, -Lxw-i E-vj-
ne»cu a e« u • jx*
care-l țin mmi* Se pere ori > - 
mai fAcea Lu w ri
a m^tempidiaxd -« 3
alunei cine era M F- —-w* k ar 
jost nnrntal «J-i ^a «aa
curtai cd i-aw - r

Arghezi despre i repet abilul poet, In 
1943.

In 1984. dupi mai bine de două dece
nii. relumd îndepărtata amintire, intr-un 
moment eind numele său, adunat pe 
carte venea că se alinieze, prin genia
litatea ooerei. lingă Luceafăr, Arghezi 
is- va evocarea prin aceleași cu-

miracolului Intilnirii din 
raotUna aa_ ~vMint ru un mister ce 
— r-. c «!• dzncnwi de cuvinte, un ton 
t» r- “ure a rwaitA Și elemente

• 4 aaaaear aaaJ din oa- 
■ nai eara l-aa nAzwl pe Emi-

neacu in camt |i oase. Aveam nouă ani. 
fără precocității^ literare ale altor capii 
înzestrați pentru ceea ce a începui id se 
numească — Doamne, Doamne 1 — mu 
Zicoloțjie. Locuiam pe Calea Victoriei, 
deasupra unul tinichigiu, fi ie$eam di
mineața la plimbare pini la locul ce se 
chema, pe vremuri. ..Cijmenua rojie" 
(în dreptul străzii fostă Fintinif. fostă 
Luețjer, fostă Berthelot, taslă Popv< ).

Intr-una din dimineți am văzut aglo
merație mttliâ, urmărind cu cinismul 
rîsuiui prost un am cu minecile cămășii 
dezbrăcate.

Am auzit, ofenst^idu-mâ inrd de pe 
atunci. ttripAtul 1 -Ulte-l pe nebunul dc 
Eminescu-. Numele trecătorului, zvăpă
iat in mișcări si cu privirea rătăcită, mi 
S-a marnpal in ureche. Mi-a fost voni'd- 
rette o wiild tristă, care mi-a ținut inima 
in ioc pină cam ia clasele de aimnazitt. 
cmd marele meu profesor Girbea mi-a 
spus rd o mal desfăcut de viață era un 
mare poet..."

Pentru cercetăinrul adine al stihurilor 
argheziene, al eternelor lui cuvinte po
trivite. aduse la lumina metaforei, a ex
presiei poetice inconfundahile, dincolo 
de rezonanța legitimă a poeziei româ
nești moderne, cu care nu a fost doar 
contemporan d i-a fost ctitor, n consta
tare se va impune de la sine : în ceea 
ce au in primul rind esențial, versul și

universul arghezian iși află rădăcinile 
in imperiul cuvintelor eminesciene ; în- 
fățișmdu-se insă nu cu sfială epignnică 
ci cu demnitatea unui mare continuator, 
într-o vreme cind literatura Ini Tudcr 
Arghezi iși află matca fără echivoc in 
conștiința națiunii sale, numai vreo 
voce hrănită cu buruiana megalomaniei 
sau ivită din neputința receptării verbu
lui său. de o violentă pregnanță, 
ar mai putea să clameze — fie si sa
vant, fie și cu pudoarea falsă a făpta
șului de sacrilegii spirituale — împotri
viri la adevărul că 
Cuvintelor potrivite 
asumată decit ca 
discriminări estetice inutile, fiindcă ge
niul marelui făurar nu ar lăsa loc pen 
tru aceasta decit unor ființe neinstare 
de a trăi certitudinea altitudinilor mi 
unor ființe poate în van ingrilorate de 
sterilitatea unei secetoase calofilli pro
prii. Cel ee scria despre marele său 
înaintaș întru genialitate. ..Eminescu nu 
a scris n carte, el a suferit-o ; ruptă din 
elu, n-ar tresări însă, ca in fața unei de 
neimaginat împrejurări, dară tntugi așa 
ceva s-ar intîmpla I Doar el observa încă 
in '
se

lirica autorului 
nu poate fi 

un tot, fără

1011 : „Omagiile contemporanilor nu 
mișcă afară din cale, astăzi cind a nu

Nîcolae Dragoș
Continuare in pag. a 3-a

Cu vii mulțumiri

Invităm pe toți cel rare l-au cu
noscut pe marele poet Tudnr Ar- 
ghezi să încredințeze revistei „Lu
ceafărul" amintirile, în evocări pe 
care le imaginăm, de pe acum, me
morabile.

Tuturor celor ce vor răspunde ini
țiativei noastre, le adre ăm rugă
mintea de a specifica pe corespon
dențele ce ni le vor trimite: „Pen
tru ruhrica L-am cunoscut pe Tudcr 
Arghezi1*.

Totodată, avmd în vedere faptul că 
1AW1 va ti marcat și de împlinirea 
a o sută de ani de la nașterea lui 
Mihail Sadnveanu. revista „Luceafă
rul" iși propune ca, incepinri din a 
dnua Jumătate a anului, să nuhlice, 
intr-o rubrică similară, amintiri des
pre marele prO7a'cr. pe rare, de ase
menea, le așteptăm la redacție, ru 
specificația : ..Pentru rubrica L-am 
cunoscut pe Mihail Sadcrveanu"



nman al mal multor 
versiuni romanești, 
abil, ca să nu spunem 
de-a dreptul „Inge

nios" regizat de către un perfect
run oscă lor al mecanismelor și 
registrelor posibile ale genului, 
Nesfîrșilelr primejdii de M.H. 
SiiDionescu a atras, cu precăde

cronica literară
re. in Jurul Iul interesante co
mentarii privitoare la tehnica 
narativă. favorizate acestea, 
normal, de întreaga gamă de 
echivocuri și ambiguități ne 
care o etalează copios compozi
ția sa.

Astfel, pentru Mlrcea Zaciu : 
„Aparent, cartea amintește (...) 
Falsificatorii |ul Glde, construc
ția epică fiind secondată de 
„jurnatolu romancierului; In 
fapt. insă, e vorba de altceva : 
Mircea Horia Slmionescu discre
ditează și distruge ficțiunea pe 
măsură ce o construiește. „Ro
manul" lui George nu e decît 
fata ascunsă a psihismului său. 
feiul cum acesta, mixînd frag
mente trăite sau auzite, cu al
tele Imaginate, bovarice. deșeuri 
«le dorințelor refulate etc e 
pîndi’ de „nesfirșitele primejdii" 
ale căderii in clișeul livresc, de
suet" (România literară, nr. 32)- 
lntr-un alt text critic, chiar mai 
apăsat „stilistic" decil cel prece
dent și intitulat, de altfel. O 
gramatică a parodiei, Ion Vlad 
consideră cartea un ..roman al 
diverselor tipuri de romane", 
scotîndu-i în evidentă, printr-o 
aplicată și fină analiză, „trata 
rea. în spiritul narodiei și pe 
fondul unei fanfazH fugoase, sub 
semnul unui dar autentic al 
creării imaginarului (relația 
dintre reaVimaginar sau dintre 
verosimil/neverosimil] temei ro
manului in roman sau chiar a 
romanului despre roman" (Tri
buna. nr. 47). Discutind si el 
despre, nivelele satirice sau gro
tești ale cărții (adevărat „muzeu 
al grotescului"), Dan Culcer 
ahnrdează, însă, si un alt plan 
referential. pe care îl socotim 
aflîndu-sc mai anrnape, mai le
gat de fondul afectiv, sensibil, 
serios cu un cuvînt. al prozei 
semnate de M. H. Simlonescu : 
„romanul... își asumă cercetarea 
unei teme curente in actuala 
proză românească : căutarea 
adevărului, folosind n structură 
compozițională relativizantă care 
dorește șl reușește să sugereze 
dificultatea unei astfel de în
treprinderi- (Vatra, nr. fii- Din 
păcate, interpretarea cronicaru
lui de la Vatra nu merge mai 
departe pe această linie, funda
mentală. căci, dună opinia noas
tră. sensul profund, grav si an- 
galant al romanului se găsește 
tocmai în ăceastă viziune rela- 
tfvistă asunra adevărului, in
terceptată din diversele domenii 
ale realității ți ale Ipotezei fic
tive

Pe urmele lui Gide. chiar 
dacă motto-ul romanului este 
luat din Stendhal, autorul 
NesfIrșitflnr primejdii nr putea 
afirma, cu îndreptățire, că su
biectul de adincime al cărții 
sale e : ..rivalitatea dintre lu
mea reală șl reprezentarea 
noastră". Eroul romanului. 
George Pelimon, In dubla sa 
ipostază de erou-personaj și 
erou-autor. constată la tot pasul 
relativitatea și echivocul du
reros al unor noțiuni accentate. 
după rum constată. printr-o 
multiplice a axnenenUlor. cit 
de complicate fiint raporturile 
dintre oWlnenl, <5t de supuse slnt 
deopotrivă asemănirii. co
incidentei. divergentei si misti
ficării. cit de dificili e. in fond, 
misiunea de deceitrarp a fante
lor. mal ales cind aceste fante 
aDarfln istoriei anrnulai*. im
pregnate fiind încă de via. de
formanta noastră senslhllitate.

NESFIRȘITELE PRIMEJDII

Este posibil, oare. In condițiile 
Istoriei recente, atrt de tumul
tuoase. de imprevizibile. de
riscante și Incerte in definitiv. 
fri2Înd nu o dată absurdul. un 
singur adevăr, doar un singur 
adevăr. categoric și liniștitor 
conștiinței, un ..adevăr întreg, 
rotund, incontestabil-, si despre

fapte și despre „destinele oame
nilor trăind aceeași epocă ace
leași evenimente" ? — iată în
trebarea de căpetenie a cArții. 
întrebare al cărei răspuns il fi
gurează la capătul lor inse$i 
aventurile, reale ori imaginare, 
pe care le suportă personajul 
ei. Pentru că, loate IntimpLârile 
narate și care iau de multe Ori 
chipul unei ancheta, adevărată 
im agi ne-sim hol a cărții, a unei 
anchete care vizează desprin
derea unui chip unitar, coerent, 
nefisurabil al lucrurilor, se in- 
cilcese și se infundă intr-un fi
nal negativ, punctat pe alocuri 
de o amară ironie. Desigur, ma- 
nevrind moduri ficționale dife
rite, contradictorii adesea, culti- 
vînd deliberat echivocul și sira- 
nietatea, romanul Iul M. H. Si- 
mlonescu poate fi abordat din 
mai multe puncte de vedere, 
dar. In ce ne privește, acordăm 
un mai mare credit Intenției 
realiste și discuției de idei ps 
care ni le propune evident 
discuție de idei legată de ma
joritatea marilor teme ale con
diției umane. Puse cap la cap. 
Situațiile derutante prin c*r« 
trece eroul multiplicat al cărții, 
înscris sub numele de George 
Pelimon. se referă nu mai de
parte, prin amănunte concrete, 
decil la intervalul ultimilor 
patruzeci de ani. cu includerea 
tuturor evenimentelor si a trans
formărilor importante, politice «1 
sociale. Sensul cărții nu poate 
fi desprins, așadar, de fundalul 
său istoric pe care se derulează 
ascensiunea fascismului d a 
dictaturilor de acest tip. războ
iul. Insurecția (fin august *4. 
momentele tulburi de du Dă in- 
«urectîe. perioada deeeninîm 
sase, a iun"i-du-se cu in*en*- 
t rar ea semnelor, directe «*« re- 
flertale. despre evenimente petâ 
In zilele de astăzi. E ae brane 
zește. dimpotrivă, nrțp eon trace- 
nerea acestei himi A? nei“«Li 
mclamorfoee țj tfe de
cantări a îurpr-.'iz. tazave *e*vi 
la antipode 1 privin# șg^vB
Le nea-un «fi moar* R In CW -■ 
adevărul despre era a stxfrt : 
surcpsjve arreșjimi si !«rope- 
riri.

Un personal tarlhaie tna-J *- 
rea stă perioadă refractară -tz- 
terpreiărilor ahsokitkde. *■ ■ 
nuanță, răuti-vdu-si ■-■r—-— ta 
despre sine. deror* crîiaitL des
pre realitatea ta ew se X>«r*ă 

•i căutarea toi. scrib,*

existente «i enenrataa ț* •*- 
«nanpttB ta tcratatacra îar xi 
vast auectar-oL. âerxar-t i’ r*>- 
zek» s «tmete» er-ă-t nn 
drum w-«ăra*
—nes finite 4e >faT a*

răstălmăcite, 
postura

de 
in

lor trăind aceeași epocă, aceleași 
evenimente, nu se poate să 
nu-și semene in hună măsură... 
Dacă mai intervine și coincideh 
ța de nume... totul se ameste
că. .“ Avalanșa întreagă 
aventuri ce se desfășoară 
continuare e pusă sub semnul 
incertitudinii, ambiguității, țin
tind deopotrivă La demistifirare 
și la reliefarea unui aspect dis
continuu. ezitant al vieții și. 
nesigur pe identitatea sa. rever
sibilă. eroul nu-și poate controla 
cu siguranfă nici măcar univer
sul propriilor percepții afective, 
oscîtind intre o iubire conjugală 
și una ideală care-i concurează 
primatul sentimente lor. Confun
dat. hărțuit- luat drept un altul, 
corfundindu-se adesea el în
suți. vănndu-si elanurile naive 
sau generoase 
eșuind lamentabil in 
eroică ori justițiară, personajul 
lui M. H Simionem este arun
ca: ne r*iki pini coin lnir-c 
realitate ce ae Iad cu greu des
cifrată. Oferind imaginea fragi
lității suprapusă pe un reel 
agresiv- duphntar. el constată, 
nnd pe rind. faptul că „adevă
rul e amlMffiaj'. puțind C enmsc 
pe seama *i a numele Uu 
naniae variante, că alături e!* pr- 
ricoftele -rtuW precum boala 

moartea, aa asdrut a Re le cu 
hj W n^: 
«yțuhji. Orvot care
-■j mm 
răstes»

viata cărților

Reporterul 
matur 

și fantezist

cvaiaa mita n fnfipșare de 
I v. tn JUTM* •), VAsile 
Mtaj al reportajelor, ingenios, 

■■a eate mereu prn- 
■■S-e «>1* ..R.I.T.M- 
tantete, mlcmaioane", 

unul reportaj, 
rvgtm accelerat. In fine,

tt-e om. șl aceste pagini, 
tac ?n chip felurit : de 
ta toate dimensiunile 
r aă-tonc |..Pe drumul 
-sivă — izvor de hună- 
tjcstezttte (..Cartea pro- 

j*»eTvHre .. micros] oare" 
Se ne ■ rftr toate aceS-
■ Înlocuil trep-

: eăLătarHl ta nd g co
ti eăllor inedte. 
armare, dezvoltă, 
rut- Vadle Râran 

prm raport la far
* rantnima 

a otaaervl. desigur.
Dar e’ tnauțJ, cum 
irktifWpi, a că p ă - 
p gr»’, o voce act 

■ mb ■. Nn i-ar

Arțar S3ve*tri

Reintilnire 
cu Dinu Pillat

> tai

lucrare inlerrsanti

O
 este lan Creangă in

tre marii onvrsllori aj 
lumii (Minerva, sena 
..Confluente-. 19781 de 

Mihai Apcsinlescu. teză de doc
torat. Autorul, nrofccor nensio- 
nai. e la nrima lui carte, dez
voltare a unui canitol de numai 
fi pagini din studiul lui J<an 
Boutiere. L« vie e( l'ocuvie d* 
Ion CreangA (Paris. J. Gambeia. 
193(1] recent tradusă în rnrfia- 
neșle (Iași. Junimea. 19761 de 
Constantin Ciocrafla : O'lginili- 
taiaa lui Creanță — locui «Ba 
printre povestitorii conți lari eu-

CARTEA DE DEBUT

Creazgă 

între bito 
povestitori ai ini

roneal.
De fapt, si primele capitol* 

(OriginalHaiea 1*1 Creanță SI 
variantele folcloric*. Personali
tatea lui Creanri si folcloriștii 
români Procrdre Muulare ri 
mijloace artisticei reiau obaer- 
vatia din cercetare* lui JeM 
Boutiere ee-1 dreot m numeroa
se amende si distincții, numn- 
du-se la roniributte critic Oi 
noul sludiu *1 lui Ovidin B rte*. 
Fovestlle Ini Cmiri (EP.L 
19781. Apmane iot re «r»«e 
Mihai Apoaolearu privitor ia 
nrl einnl 11 a f ea scriiloruhiî o nu 
cn’eoătorului de folclor Cieanei 
este exact si in snirilul martor 
Inlernreti anleriori al 'ui Crean
gă in frunte cu Ibrt i tear n. 
G Călinescu șl Vladimir S.Mra

în cercetarea sa. Boutiere 
ajunsese la concluzia că Im 
Creancă nu e moralizator, ere
ct im canonicul Schmid, nici ooei 
sau filozof ca Andersen, e ..ftră 
să vrea", un folclorist ca frații 
Grimm si înainte de orice u® 
artist ca Charles Perrault, deo
sebii de acesla din urmă doar 
printr-un realism uneori mal 
aofisal si nrinlr-O mai bogată 
colecție de exnresil. dictoane si 
proverbe nopulare. Mihai Apos- 
tolescu face comnaratii mai 
hune inlre Creaneă frații 
Grimm. Andersen si Perrault, 
la rare adaugă si ne Rabelais 
(ultimii doi analizați amn’u in 
ran’1o1e speciale în paralel cu 
Creaneă). confundă însă ne cs- 
non’cul S^hmid cu Ferdmand 
Snhm,'dt. în conștiința secolu
lui al XlX-lea. scrie M’hai 
Aoosto’escu. alături de Grimm 
si Anderson. în lumea literaturii 
pentru cod’I si tinpret se a'”ea 
dpstu' de de« numele lui Fer- 
dmand S^hm’dl. rare a trăit in
tre anti 1916—1890. Acesta alră- 
tiupsfe povesti cu scon unic : 
educația morală si religioasă a 
t-neretu’iu. !n această atențiu
ne a fost cunoscut si Jpan 
Boutiere. care 1-a consemnai in 
fu«ă în monoeraf’a sa despre
Ion Creaneă Acesta ținea să

ii

sublinieze că povestitorul român
..n'est pas... un moralisle comme

prietenie ou atv vtajaa. ev 
obrajii rumeni, ev erM analele-

- -țvi • a €•?••«»
1 • <*a*w^** ' » — -» t—*

ale lud Dinu PIllaL £11- 
■Kw - «Ml “ ull decll 

M a kz G» Tpa întregesc o operă șl de
■5 perscnaLtate. Dl=u PJlat (1FJI tfltSi ți-a pu- 
= Op; orei romitif (Tinerețe ci ud Hă,
Baenai tadălaei. K*', o culegere de articole s< 

kMaitea Bterar. ]MI rd. ]] IS71). o mo- 
ăfi~iCa~A tal taa Barta n 0^3), o antologie |H

■ ■■ ■ pamir* ramim. *.I74| dievs ediții de au
ra- .BieeMer. Ion Barbv. ȘL Neeiițeacu, Valertu

Pr- . a apărtji studiul «TTiparadst Doitn- 
ta caaaiMata lueniă riaiăneaiea. Ed. CarlFa Rn- 
aă Dwtre orrArle de mai mare Întindere,

«ir— ți aproape pie rd n ie. editorul ltlnera-
ramau ui la așteptarea emulul de apoi.

C.-^a-. ca -rtortc p rrttic Nterar In Hlitoire des littera- 
tws m niMT— Ed neiade. IFH Dinu Pillat a tost 
sa: dat. • EțjpS bucată de timp, In lucrările
*—r®-«-r : ®*p»rtția sa prematură a rupt, poate de la 
m—tee. a nrl^inalA de parnasian sl Istoriei
—ftar. arm partu nanism, puțini o recur osc, era

•* de rrmareaWle
rv-.tvs MMrPrtn*. Dacă ar fi

C

TOZOx T «'rf' r- ** »
y - a. -* -> «fi

privind mal ales 11ie- 
să amintim numai (Aptul 

tă ta a=îMi-w.a de poezie rftatâ propune o noul taiogra- 
a Ml Txttor Argfaejj. verslnne erctieă poate (renve-

»az in. ean npihcă s> pseudonimul poetului, 
ir*iran taaarlea-iimre dnt strinse articolele, eaeu- 

5! rtrtar ■*> emnie rămaae înedlte, cu ex- 
—■■■ ia* ete publicate ta Manie 111 nrlen-ll te- 

canei tta £a{J Ineene ra Cfletrlhuțil la blfl- 
laa PSaa. eontrOMUl sugerate de G. CAli- 
an SMEiaa tf atvemil leaei de doctorat aus-

* tMr-i *<■!■« ta 1ă« Fragmente din acest stu- 
Sc apăra*, ta nvi tac tar mi rezumat toarte cocota 
a • ■Srpm actertoarl ..Mozaic istorteo-tlterar" .

Ei w—se^me eraiaaeiai _ romanul ut de seriM-
SMBtataf sartiaJ ta tă<t apare acum ta întregime 

■ata ta Inenw ramAsl din a dnua 
M «4 <1X-tea] Dar* ta reconstituirile 
a 9 n deopeertvă ta mod 1m-
rM « pe tai ort rol Hterar Dinu Pillat. ta 

ăe wmtta avem de a fire 
•ycrH T>- are^msl categorie de arti- 

•-s?T^-i.* ’r p tvnril» de*pre Gala 
T-epa/rtaea- L Al Brt’eccu- Voine$ti.

Lanaa Baapa. AL Pfnlipcrde.
^mta fi tfsaratai p ta enmparatte ev 

Bimaa ta rare raorJ ta^uveae cele

ta

a

ea a

Gerr-pe

ini-i

AL Pire •x* - a

AVANPREMIERE EDITORIALE

„Scrisori către Al. Rosetti"
tari. AL leseUi. In ciuda celor 
peste M de ani pe rarc-i poartă 
pe «aicri. au s-a schimbat ahsn 

delae. Îmi spoite că si in 
bm! re a-a încheiat a că1 A torit, 
ea drvbircl. laarte mult. A fost 
!■ Brazilia, in Franța, in Iugo
slavia si chiar in Nigeria, unde 
ta Lagas. fiul sin. Inginerul 
Ghearghe Rn«et(i, deține un post 
de conducere in activitatea arhi- 
leciBnlă a ministerului culturii.

Mai aflu ră la Fdltura Șiiin 
(Iflca și Encirlnped I rfi lese d? 
■ah ilpar a ediție definitivă a

volumului I al Istoriei limhil 
române și se află in lucru a 
clocea ediție a Introducerii In 
fonetică, lucrare tipărită in con
diții grafice excePtinnalc și in 
alte țări — ca de pildă Portu
galia. — in care, de data aceas
ta. Aurelian Lăzăroiu, un bun 
c.unosrătcr al tehnicii moderne 
folosită in acest domeniu, adure 
un capitol valoros cu privire la 
mijloacele practice de inițiere in 
fonetism.

— Dar am fost informat despre 
un volum interesant ce va apare

in primul trimestru al a nu hit 
1979...

— Da. am predai Editurii 
Minerva o carte m care sini 
incluse .scrisorile pe care le-am 
primit, de la diferite persona
lități ale vieții noastre literare și 
artistice, între anii 1916—1968. 
Volumul va ingloha și întreaga 
lucrare Corespondența lui G. 
Căllnesru cu Al. Roselli <1935— 
1951) apărută in Fdltura Fml- 
nescu, cu o postfață de Vaslle 
Nicolesru, in 1977.

— Cine se mai află printre

a-rtorb w—^nrvlor pe c*?v 
pnfBi: țn epoca arzințiti ?

— Ttadvr Aigfeeal laa Barfcv. 
C. RaIvbl Ibb fUaaa. Lbmvv 
Btega. V. Bvgrea — taw^eiev. 
G. CAlvcm. LA. CwifTA S- 
Cv «-tajav. B- Fwadaiaav. Gata 
Galariîaa. Gctaviaa Gag>_ Mzr- 
ecl laarv. N larga, t Lamazara 
Tb. Ballad;. Perpeaaletaa. Seat!] 
Bnșcariu. M- Rale*. Llvta le- 
breanu. Mihatl S*Bave*na. Vla
dimir Slrcinu, Al. O. Teadarea- 
nu. Tudor Viann și alfiL

De la Editura Mineri a ana mai 
aflat că « vorha de na m*i 
puțin de 74 de IHerațl și aameni 
de cultură șl ci lucrarea este
prevăzută pentru aproximativ 15
coli editoriale.

Al. Raicu

ra-ntr-o ediție critică, in studiul introductiv este aur- 
Drinsâ cu fidelitate personalitatea Iul Dinu Pillat : ca 
autor, ca om, ca prieten, ca intelectual. Sînt urmărite 
relațiile cu prietenii șl cu scriitorii, este descoperit uni
versul său intim ; 1 se face pnrtrei și i se fixează un 
cadru existential. Caracterologic vorbind, studiul Intro
ductiv se constituie ca o mică monografie Dinu Piltat.

în Itinerarll slnt cuprinse, intr-un capitol deosebit de 
irritant, eseuri istoricc-literare ce confirmă preocupă
rile de estetician și teoretician a] literaturii, domeniu in 
rare, fără emfază, după opinia noastră, excela Dinu 
Pillat. Două eseuri se ocupă de poeîia simbolistă ; unul 
trece tn revistă teoretizările simboliștilor români notorii 
(Mncedonski, Petică, Minulescu), altul discută perspecti
vele simbolismului românesc, subliniind Ideea ci proce
sul de moderul7are a poeziei românești n-ar fi fost po
sibil fără 1ndră2Dclile simboliștilor, care au impus o 
bivalentă sugestie : cea metaforică și cea muzicală. In 
același context al explicării modernismului românesc 
anqll7efi7ă Lacustra lui Bacovia, discută cu competență 
estetica anarhismului modernist (ajungind la concluzia 
că „o estetică fundamentată pe neant se anulează de la 
sine"] sau urmărește raportul dintre Ironie șl lirism 1n 
poezia europeană contemporană, ca să ajungă — apli
cativ — la Adrian Maniu, Ion Minulescu șl Geo Dumi
trescu, poeți care după expresia lui Pound (in Lognpn- 
pela) practică un „dans al intelectului printre cuvinte".

Volumul Itinerarll istoric n-literare ne prilejuiește o in- 
tllnire postumă cu Dinu Pillat, istoricul șl criticul lite
rar care tiu a avut ambiția construcțiilor panoramice ci 
numai voluptatea detaliilor, rafinamentelor fermecătoare, 
seslzlnd In toate fragmentele spiritul integral al aven
turii unei literaturii.

Emil Mânu
•1 Dinu Piltat ! „Itinerarll Istorlco-llterare", ediție îngri

jită de George Muntean, Editura „Minerva", 1S18.

Un ironist 
al „concordiei"

Nicolae 
Prelipceanu

DE NEATINS, 
DE NEATINS

• Plăcerea de a dezarticula lumea șl de fi O reconsti
tui apoi, după altfel de „legi*', plăcere de sorginte su
prarealistă, aduce poemelor Iul NJCOlae Prelipcennu •) 
un aer de zburdă!nlde melancolică, tn care totul, 'chiflT 
si „glndul", e amenințat cu desfacerea, cu năruirea, pe 
c* pune ochii acest poet al fragilității șl căderilor In 
gol, pe dată se preschimbă In joc grotesc de născociri, 
tn frinturi răvășite de lucruri șl sentimente, înșirate 
de-a valma. La o primă vedera. acest gen de lirică în 
afara talerelor normale pare un vacarm gratuit, im
presia regretată mal apoi, pe măsură ce te obișnuiești 
eu funinginea umorului negru pus Ifi calp CU Inocență 
de adolescent teribilist, pornit să răzbune rigiditatea 
pedagogilor. Ultimu! său volum oferă in acest sens un 
3OZct*cal dc grimase burlești, ascunzlnd in spfltple apa
rentei fieeArel! mustrările unul sceptic, învățat să se 
apere, reinventindu-se mereu pe sine și pe cel din jur. 
Totul nieacA — vrea să spună poetul — de la violarea 
..cercului- intim, a spațiului „de neatins" al lăuntriei- 
nții. in duda strigătului de apărare ! „nu atingeți
cercurile mele". Odată călcată învoiala, se pornește 
..războiul" de sfidare, prin care lumii din Jur i «e face 
de petrecanie : „Nu s-ar putea să fiu și eu mai echl- 

1 braț j m nu mti sar mereu Intr-un picior / pe a sin
guri S1TTT1 «n fnirefcat cu naivitate i simțind că și 
tatrma *re Urnitele ei t efi și pictorul celălalt rămîne 
— «1 «ran j el d eu fffndtadu-mă la el f nu mal știu 

rtw • vortM exact..*. („La culcare").
Ctad B n-fl ta ta *ct1os atitudinea contestata ră. portul 

* ra -rentat dc mcrci. urzind tot felul de ipOStfiZe dlS- 
scn-hflc ctaprctllcrr sinelui, avid de metamorfoze care 
-i-i temneme nemulțumirea Tigrul bengal în jurul câ- 
r-jta ..eexwl" puritauior «e itringe.

>pna«" al dre acrul ui de circ
1 •* OOtriref* r'Mar autorului această 
rea recuzitei clovnereytl fiind frecventă

— ■■ ea «ta altlrt ta tați ironlștii]. federația mondială 
i aaaa^nUar tta etpadti. patronată de Organizația Zăpe- 
r.îc» rm* 1*1 apel „elefantul troian" — un elefant de 
--ara pe dinăuntru, de care e asociat mereu un
D ■ Qaijotr- neputincios aă tasă din această combinație 
r~ ‘racj — iată eiteva posibilități alegorice, mai mult 
«.*■ na B«țn a hau rd e. pe care se bizule această poe- 
•J-J "I'tatA mennrtantâ. amintind inevitabil de Urm uz, 
ba itae» mar crtndu-l rfnrf năvala apropierilor Impnsi- 
tsc- • liber* • „Nu psle foarte uger să ne imagi-
I- armat* de oameni j pusă In mișcare de ide re 1m 
J-Jri ari* elefant / arca instituție temporară gi 
-mi w«nfc-a /-ew edr fi frăti acei nămeții area 1nsti-

MmoiaA t *rea tatrrpnnderp j acel concern de im-
M ate M CP eî€f«rrt Singur ■ In ce dramfi se vor M ztafltul 

aalia «-rama eli elriantul j neștiutor de toate sl dfi 
-Lse ahe'e J alerga rguduind pămlntul pe elefsn-

’-^trrwiunlc 1ar-.M . - (dto Ciclul „Elefantul troian"!. Iro
nia se abstrartizeaz*. devine o cTatuitate defensivă, nna- 
ila<1u-ii zonet* fantasticului, cum SC întlmplă 10 frag- 
mertn* la rare ne-sm oprit (amintind de „Piinia «i 
Si***ie"la dar în același timp decade lntr-o goană ar- 
t^c:«rt«A r>«(OUf Nlenta* Prrtlnctanu a cam Sării nes'C 
ral. ajungind Ir rone sterile, de o mină cu Apollinaire 
si de cealaltă cu „clasicul" Urmuz. Cind «punem aceasta, 
avem In vedere, ca termen de comparație, excelentul 
poem „Metafora", una din cele mal frumoase piese ale 
volumului unde portul e mal in largul său. renun(lnd 
la ezitările șrcani-bufe. Aici găsim statura adevăratl 
(si autenticii a Iul Prelipceanu. printre ironljtil din 
care șl m 1 rtu rksește. că face parte. în-tr-un alt poem, 
„Merele r uncord lei".

..nu

pentru a deveni 
(c. cit de bine 
imagine, folosi

ta N. Preilp-

Cristian Livescu
*] Nicolae PreliDceann i „De neatins de nrailn 

iura „Junimea", 197S.

Etos 
și poezie

B Cu Ultimul său Volum. Danil de a iutii *j) Mlhal Du- 
țescu ne impune imaginea unui poci matur fijUtlS 11 
o formulă si la n idee de poezie bine constituită, «u-
mlllnd principial experiența proprie și pe ăctea a pre
decesorilor. In volumele anterioare putem jurmări dru
mul si etapele evoluției de la exerciții in manieră su
prarealistă (Serlsori de drajțniie. 1S11], la vlrtuozliau
sonore clasice (Dulcea pierdere, ;S74) «1 Ia dificila spe
cie de „imn", „laudă- din imnuri orflre, (1973], lmr« 
alteia aflăm totuși o constantă In poezia de dragoste 
care domină cantitativ și calitativ tematica mai tuiuror 
volumelor. Nu e Insă numai tributul pe care orice noet 
îi pLâteate motivului ermit el e vnrha de n dlmeniiune 
fundamentală a poeziei Mie, care crește treptat tntr-o 
atitudine gl eftlar a eonceppe existențială. Eresul e pri
vit In poemele lui ca un dextin. oarecum in interpre
tare antici. Inevitabil, implacabil, care presupune o 
lupți si o îbatere tragică : ..Slntem zidiți de vii j fe 
iubire" ; „Și trupa! acesta eAJugăr rugind / Cerul al
bastru să mi dezlega De tine, t ciso, iubito, pe rind- 
Unjversul, faptele «viltrapei, procesele naliiril se adună 
aă dea glas acestui ximțarr.înt dramatic și profund : ..Nu 
te glntH prea «uh ca M răspunzi i Viermii rlnbcară 
stele, nd-i auzi •- Poetul nu mal formulează idei cu- 
vlntete H le- t*Ji concept, se grup-ază în Imagini stra
nii. eu o Un șură fiuBeție a revellr:i sensibilului. Dacă 
ta *:te vcjJunae mhtraa mal era un simplu motiv poetic, 
••r «ta.-.ae n «tare eaeeiiall. din care derivă poezia mal 
mult un tam ortzflm ontologic Femela esie acum un 
pretezi printre a’trte. eroaui s-a desprins de o rieter- 
■ i nr» aBwze. Aeventad n esență, un centru care l-a 
rtaAaJ «Au ttaterakini toate ipostazele umanului. O do-

■ dl e ■ fipral eJ bi Dara! de a luhl nu mai Intilnim
0 S-E--’ aX* poeziet ca tn poemele de Început. Acolo, in 
IXTswta cfc-T. «■ orice modern. Mihai Duțesrn tinde să 
r:ve** aazra! artei pe rare vrea s-o practice. _ 
■ri bc concepției sale despre lume :
■- ermmda cu exi*i«ța. mu altfel, existența __
«Bea piHvJea" !ti poezie : „îți poți pierde viața

fsra* : ..Poezia a doua mea viață doamne, / 
Aj«*a ta aa după maarie". Acum locul central al poe- 

■ arapi iubirea care se confundă cu trăirea esen-
- ■ : devenind un fel de mobil «1 lucrurilor, un mit 

tara! căruia se reașează toate elementele. Si nu e 
cpemlape goală, căci. tată, și aici vom Intîlni pro- 

IF»Tta teoretice care ne trimit ta concepția poetului :
- ffcntr-c planetă / de copii" spunt undeva și ' 

•••-» c* e a opțiune pentru sensibilitatea purâ.
| cate expnsi glndlrea poetului in versurile : 

fltr ea toamna, generoși 1n toate / reală bogățle-t 
labirea". ji toi n meditație despre erns ca virtute 
umană, o ifllm In nit poem ! „Iubesc ?. mă întreb 
oare dacă i am devenit mai bun > Iubesc ?" Aici iubiew 
mi se mai referă la particularul sentiment pentru c □« 
■onnă. pentru cineva, ci apare ca un nucleu <ie Irart:- 1 
In univers care el Își asumă pe cineva, o persoanl J 
• Ita, ca pe oricare obiect din mediul supus pere*» 
txwtica ipostaza nu ne mai amlntoșie de roussesi«^^B 
«en7Ufi.'ul „amor" al modernilor șl mai curlnd de «|| 
lonizaatul eroa al anticilor și al medievalitățlL 
rienți aentimentalfi comună se transcende și 
ajunșe la o viziune mai lareă a ființei concenu'*^^M 
damentai ca Iubire, iubirea fiind modul suprem 
Uzare a umanului. $j ca poez'e. ș! ca inteleeere 
mii. Mlhsl Duțescu se Impllneșle In acest volum 
superior șl exemplar.

Marian V
■ M. Duțesru î „Darul de a lubl“, Editura 

mânesc", Crain va. H78.
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L-am cunoscut pe
TUDOR ARGHEZI

Acvila amintirii

Un discurs poetico»

Taci. Nu ie mișca.
Din întunericul meu sa deșteptat 
Și 2h<iară n văzduhul înstelat 
Acvila amintirii.

ceste magnifice versuri ale DENIEI 
CU CLOPOTE îmi răsună totdeauna 
in evanescența fosforescentă a plutirii 
spre ncaolea înaltă cind gindurile mele 

se îndreaDtă către Tndcr Arghezi. Sint si acuma, 
dună trecerea unui ciclu fatidic de unsprezece 
am. de cind l-am vă2Ut ultima dată in universul 
insusl al camerei in care a murit, dintr-odată 
secerat ca cei drepți, cu ochii dilatați de taine 
Si de tristete. Am îndrăznit in zorile ultimei zile 
a lui să-1 infreh despre .semnificația marții pe 
acela care trecuse de acum ne apele lumii de
parte. Nu am primit nici un răspuns, nici atunci, 
nici astăzi cind acvila albastră a amintirii a 
crescut imensă, acoperind cu aripile el întregul 
răsărit.

Cum as putea, acum, in atit de palide îi 
nesemnificative cuvinte, să evoc ne cel de al 
doilea munte magic al poeziei românești, lingă 
care am avut înaltul privilegiu de a sta. asis- 
tind la cea de a doua splendidă înviere a sa :

„Nu-s prin urmare-nstrălnat 
Pp totdeauna de trecutul meu 
Mai e nădejde, mal e mîngilere, 
Mai colindă o umbră alhă prin tăcere"

Niciodată Tudor Arghezi nu se va înstrăina, 
nu va fi uitat, marea lui umbră albă va inter
fera. tutelar, orice mărturisire a spiritualității 
românești, totdeauna copleșind de emoție pe 
aceia care ii vor evoca. înscriindu-1 între marile 
faruri de veghe ale poeziei.

Atunci cînd ne am anronlat. In adolescență, 
de versurile sale, am fost fascinat, in primul 
rind. de etapele itinerariului său. de la anii pri
mului simbolism macedonskian la perioada de 
claustrare în solitudinea creatoare a minăstiri- 
lor. la călătoriile din Franța si Elveția, cu erup
ția primă a versurilor sale, pe care, in 1910. 
prietenii săi. Gala Galaction si N. E. Cocea 
aveau să Ie salute, cu entuziasm. încredințați 
pe deplin că aparțin „poetului celui mal revo
luționar al timpurilor noastre". Creația lui era 
pentru noi a unui mare spirit/neliniștit esențial, 
a unui înger rehel care nu se mai putea înălța 
la cerurile "îndepărtate, tirind în pulberi lumi
noase. marile aripi frinte. înțelegeam atunci 
hătaia la marile Dorti de mister ale lumii, fiorul 
profund care cutea să interfereze undele neli
niștite ale alienării agnostice, ecoul de bronz al 
întrebărilor fără răspuns. îmi plăcea, ca cineva 
care începuse să cunoasră rudimentele litera 
turii italiene, sa cred că Dumnezeul poetului 
român nu păstrează numai caracteristicile ar
cane ale metafizicii, ci că ae învecinează pan- 
teistic. cu divinitatea lui ..Doverello dl Crislo" 
cel logodit cu ..Madonna Povertâ", Sao Fran
cisco d Assisi, acela care cinta. în cele mai di
recte versuri. De „fratele soire" si ne luminoasa 
„soră luna"- Am mai făcut această afirmație ! 
veghea neliniștită argheziană a modernismului 
său pendulează între credință si negație, intre 
polii îndoielii si dorinței de a afirma, intre 
starea titanică a omului care poate respinge 
concepția mistică a unei nehuloase entităti me
tafizice exilată in ceruri îndepărtate si reci, fii 
freamătul de ape clare si umile ale rugăciunii 
în asceză. Coexistă permanent ipostazele stării 
de candoare a copilăriei in care imaginile sint 
dilatate infinit de ochii plini de mari mirări, cu 
Deregrinarea care se oprește totdeauna in fata 
marilor porti care închid mistere și la care 
orice bătaie este zadarnică.

Pentru noi atunci. în FLORI DE MUCIGAI, 
care a izbit atit de puternic în conformismul 
SDirif’Ja*. putea Să fie surprinsă o dilatare a 
poeticei enunțată in TESTAMENTUL arghezian, 
o sete de real și de concret, care desigur, nu 
exclude starea fantastică. «ohivaleftM de atâtea 
ori. cu poezia si cu visul. Infernul arghezian nu 
este cel danlesc 8l el nu îndepărtează sperante. 
Infernul arghezian este un infern social. în care 
toate elementele vibrează îndelung de presim
țirea unor cutremure viitoare.

A venit războiul in care adolescenta noastră 
s-a maturizat brusc. Si ne plăcea, in anii aceia 
grei, să purtăm, ca o emhlemă. versurile protes
tatare ale lui Arghezi. Asa erau FLAUTUL 
DESC1NTAT. expresie clară a neaderării artei 
la regimurile asupririi. ClNTECUL DE FAUR, 
in care marele poet stigmatiza, cu cuvinte de 
foc. la stilDul infamiei. De pseudoartistul devenit 
unealta tiraniei, vestejind toate minunatele da
ruri ale firii Si ale vieții. în anii aceia aspri, de 
fier șl de singe, au fnst publicate si versurile 
iincr fabule sapiențiale ca poemele C1ND VE
NIRĂ. ALTADATA. NU-NTELEGEAM. in care 
sini conturat! rembrandtesc. cu expresii voit 
patriarhale, cu întorsături stilistice si lexicale 
de rezonanta cronicilor si a bibliei, „furii" care 
au pătruns si au cotropit linistila ogradă, s m- 
bnlică. a țăranului muncitor. Si va fi stat lîngă 
Tudor Arghezi lam mai scris-o). în anul acela, 
1941, luminoasa umbră a lui Mihai Eminescu. 
vor fi răsunat vastele ecouri de avertisment 
calm ale lui Mircea din SCRISOAREA A III-A, 
în finalul poemului arghezian în care „furii", 
cotropitorii sint sfătuiti. cu liniștea profundă a 
aceluia căruia ii aparține integral dreptatea, să 
părăsească „izvoarele si tara" dotaîndite ru „su
fletul si pieptul" de locuitorii ei de veacuri, 
tara care nu se poate înstrăina cu nici un preț 
de pe lume.

Aceste versuri ..esopice", publicate uneori 
trunchiat «au circuited în manuscris, erau stră
lucit completate de BILETELE DE PAPAGAL, 
de pamfletele scrise, ca acea capodoperă a ge
nului intitulată BAROANE, expresia rea mai di
rectă a protestului poetului si care avea să-1 
ducă în lacărul antifasciștilor de la Tîrfiu-Jiu.

Detențiunea intre sirmele ghimpate a fost fe
cundă literar și

khrează imensa, 
teLservit, peisajul 
B ustiiie. Poetul 
apelor cumplite --------- -------------- — ...............
■ mentatiile largi ale hnreteloi populare dar cu 
^Șrituri, în Care Izbucnește violent protestul, ca 
|^B APOCALIPS. în care poetul zguduie putrede- 
^fc'cteane ale unui templu profanat, identificat 
^Brorînduiri trecute. Aci se pot descifra și alte 
Sensuri noi. in echivalarea între omul creator și 
demiurg, preanunțind noua orientare a poeziei 
argheziene în al cărui centru de vibrație se va 
afla de acum inajnte. omul faher, liherul creator 
si vieții și al istoriei.

Așa se profila ppntru noi Tudor Arghezi, com
parabil cu Mihaî Eminescu. îngemănați in ace
lași binom astral, luminind pănunturile armoni
ce ale României Niciodală arta argheziană nu a 
foal un joc secund, nu a fost evadare in turnurile 
înalte ale alienării și nici act creator gratuit. 
Halucinația și grotescul au fost o ramă in care 
se înscriau liniile viguros trasate ale „semnelor" 
vieții transfigurate 
poeziei.

De aceea, anii de 
rigid la „pulberile 
căutarea armoniei pierdute a versurilor lui 
ghezi. hialusul impus apariției și nu 
care a continual să fie fecundă, au 
pentru noi o neliniște continuă, o izbire de ziduri 
invizibile.

Dar Mărțișorul continua să existe în sufletele 
șl mintea tuturor celor îndrăgostiți de poezie ca 
simbolul zborului inall către zonele libertății 
spiriluale. Acolo nu putea să trăiască decît cu 
Inlensilale acela care se ridicase împotriva limi
tării zborului uman, care nu putea să fie un 
resemnat. Acolo se trăia tetr-n Imensă comfauș- 
tiune interioară, medllind împotriva dogmatis
mului rare căula să sacraliz ze, împotriva tu
turor predicilor formal retortee. împotriva in- 
strumerializării Arghezi era un afîrmator al 
adevărului transfigurat de harul inefabil al ma- 
rplui «iău talent Exi«lau pelerinaje meditative 
către incinta mirifică, către oalrulalerul magic 
a! atolului de frumusețe care era Mărțișorul, 
edenul poeziei romanești contemporane. Starea 
de mesager al spirituali lății profunde românești 
a lui Tudor Arghezi nu a încetat niciodată. El 
era aidoma acrilor antichității care-și intonau 
versurile, cu vocea lor gravă atunci cînd scrisul 
nu avea inefi magica facultate a Hmpurllor Ga
laxiei Guitenbeig El nu a renunțai niciodală. pe 
întregul «iu arc existențial Ia nobila Inveslitură 
spirituală de a fi veriga de aur a lungului lanț

intr-un ciclu al anului 1943, vi- 
nesfîrșita durere a poporului 
halucinant, de dezolare al țării 
a devenit cronicarul direct al 
vremi, prozodia sa amintește

in atelierul de frumuseți al

neaderentă a unul dogmatism 
de fum", la seninătatea &i 

Ar- 
creației 

însemnat

al conștiinței românești, profundul, sensibilul 
erou al contemporaneității sale. Nu a fost un 
foc solitar, a un astru care și-a revărsat lumina 
asupra tuturor celor care aspirau spre magia 
poeziei.

Nu vom uita niciodată ziua din aprilie 1955 
cind Miron Coostantinescu, vicepreședinte al gu
vernului. mi-a comunicat că s-a hotărit să fie 
marcată impVnirea a 75 de ani de la nașterea 
lui Arghezi a cărui înaltă artă el o prețuia in 
toate structurile profunde ale spiritualității sale. 
După ani de tăcere, vocea clară încărcată de 
gravitate și de frumusețe a marelui poet trehuia 
să se tacă auzită cu toată intensitatea ei. Am 
primit sarcina ca să fac să apară în cadrul 
Editurii de «tai pentru literatură și srtă 
(ESPLA) un volum care să sublinieze reluarea 
cursului scrisului public arghezian, apt acest vo
lum să intereseze și pe aceia care mai păstrau 
In amintirea lor accentele de defăimare ale unor 
articole, aruncate acum la coșul de hîrtii al isteri
ei literaturii. Atunci l-am vizitat pe Arghezi, l-am 
cunoscut Îndeaproape pe omul care încarna poezia, 
pe pragul virslei care-mi părea amețitoare, de a- 
proape opt decenii. El era însă ca și Ungaretti (care 
mă atrăgea alit șl cu care s-ar putea întîlni pe iti
nerant spirituale], doar tlnărul care putea să 
aihă de patru ori cite douăzeci de ani 1 l-am as
cultat freamătul continuu, in perpetuă vicrație, 
grava lui voce care evoca alternanta anotimru- 
rilor si inexorabila tăcere. Am fost adine emoțio
nal să-mi dau seama de extraordinara suavitate

Evocare de

ALEXANDRU BĂLĂCI

a profundului martor și confesor al emulul și al 
istoriei române ș ti, să cunosc forța elemenlaiă 
a cuvintului «său. strigătul unanim, sensibilita
tea îndurerată. marea dragoste pentru famiLe ți 
universul «lu domestic, modulațiile noi, aderarea 
sa la rea li tal ea perenă a vieții. O dată mai mult, 
ca și in cazul estetic al lui Ungaretti, am avut im
presia că marii rwți „suferă" și „strigi pentru 
toți". Am „lucrat- împreună, in după amiezile unui 
aprilie solar în paradisul grădinei Mărțișorului la 
volumul Pagini din trecut Pentru a da o allă do
vadă de semnificația entuziasmului de a-1 reavea 
pe Tudor Argheri in librării, transcriu din Ca
seta tehnică a volumului de anroximativ cinci 
sute de pagini — Respon șahii de carte, B 
Elvîn. Tehnoredactor. S Alexandrescu-To^ant. 
corector M S te far eseu. Dat la cules — 11 V 1955. 
Bun de tipar - 14 V 1955 Tiraj 22 0M + 2 1M 
ex. etr. lală așadar, o carte de 500 de pagini iyi- 
tr-un lira] de 25 IM exemplare apărute in numai 
trei zile prin cdn"1ea tipografilor de la Combina
tul Poligrafic Casa SrinleiL

Pe această carie el mi-a scris o dedicație rare 
este pentru mine justificarea unei activități de 
editor, care are s semnificația unui document de 
istorie literară r- mentă să fie cunoscut _D«m- 
nul Alexandra Salari. taacatrata ‘ f Horite
Sfinte ha rari, ars d pe acela, că 
la lumină |l Barili ai 
peste care aa anaoad. 
lopețile inhrtn».

De înviere, ja|iliuaiu<M 
răspunde, eu o «astă 
marții aa sini tateldei

21 mal IKS T Argte
MĂRȚIȘOR

Sincronic, peste exact w «a. arta ►. - 
pe acel complex potm CftCTAU
OMULUI, o dedicație in ve.nL oe earv o 
produc, cu i fi aii doar pestr» a r^a 
ționala suavitate a rehu ore sta să 
versurile ca adierea nșoari earț iacijU 
tea crinilor :

„Carte, vreai ai fii fm 
Fir curai de tip ara axă. 
Ca fi-a dai de nu luniiaă 
Să te-nalfi ți si te-mbrari. 
Mulțnmrște-I sl trnehiaă 
Alexandrului Ba lari

să fie restituii ir.tețra 
puhlicafâ pe hîrtie veferA

21 mil I95C 
MĂRȚIȘOR

Dar Arghezi avea 
Ediția de VERSL’RI . 
biblie, avind drept responsahil de rarte pe L: •' 
Călin. Peste puțini ani. marele său admira^- 
prieten. poetul Ion Bănuță. avea să inițieze m 
numentala ediție in zeci de volume, menită să 
ofere culturii românești. întreaga, complexă sta- 
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respecta pe Fmlneseu este n dovadă de imbecilitate. Dară ar băl 
din nou Emltescu șl din nou s-ar apuca «ă rinte. și ăla avu ar 
frăminta limfa, ca să o reînvie intr-n urzeală de zale ev lumi
nișuri de oțel necunoscute (...) ar fi numaldecit cin testai de un 
Bianu. critica de un Dragomirescu. cnncniat de un Eftim a. 
insultat de ui Banu. hirfit de un Lăcusleanu. izmenii in proză 
șl versuri de niște ucenici furibunzi, care-l vor recunoaște cel 
mull ca un egal".

S3 mi se irgâduie să sprijin in acest cilal justificarea afir
mației ce va irma ‘ Pe Arghezi avem încă datoria a-1 cunro.'ie 
și a-1 face cuioscul. in țară și in lume. Chiar dacă poetul „isi 
are vecia lui deuschilă, închisă", chiar dacă „a vorhi de poet 
este ca și cum ai striga inir-n peșteră vastă", verha nepulind să 
ajungă pină la el „fără să-i supere tăcerea", numai graiul coar
delor pulind ..ă povestească pe harfă, șl să legene din depărtare 
delicata lui sliguratocă slavă" (cum se rostea despre Eminescu, 
scriind poale csle mai tulhurăloare șl pălitin’ălnare ginduri des
pre cel căruia urma să-i fie tovarăș in veșnicie).

d rwiB la mori va U> acestui hvă sa AnvF prnțns către 
PmibI Arghe ii De multi v—eme m am Mvprms rcrretaî x3r- 
**a d* ruvrnteie sale -Mi ■■■ktzp ■■■! MBeaii ■■ viapL
rare l-aa rtni pc fezitaeveo-• Ctrvmte rare imediaL vor 
îndemna să consta ilm că am ir tin te venite pini La noi de la 
cei ce !-■ c runoscul pe Emineacu. pe Emine«ru Oaaal «î FaelsL 
nu rini atil de numeroase gi_ mal stea, nu imotdeama »:£t de 
semnificative. Imaginea Poeinten. asa ctm n proiectează in 
timp Opera, n-are adeara derii de rițf^al. se poate înnobila 
chiar prin evocarea omului rare a creat -o, cind areasii evo
care este ca insă*! Irită dintr-o conștiință «enribilă $1 npateiă 
de descifrări adinei, pînă si in fapte p munții, in replici apa
rent obișnuite, conjuncturile.

Cel ce va vni să-l imagineze, ari. pe Eminosou linăr. pe cel 
re și-a petrerut viița eu fruntea mull înălțată peste statura 
ccntemporarilor. dar fără a se manifesta indepăriat de aceștia 
(..disprețul lui fața de unii era manifestarea Iubirii lui către 
alții", seria Slavici) nu o va putea face tără a se afunda și in 
(din păcate, puține) rindurile memorialistice ale Iul Cara- 
giale : „Era u frumusețe O figuri clasică inradrală de niște 
plete mari, negre î o frunte înaltă șl senină, niște ochi mari — 
la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cineva esie ină’intm: 
un 2imhet blind și adine melancolic. Avea aerul unui sfint tinăr 
r o hurii dinlr-o veche icoană, un copil predestinai durerii, pe

turfi a celui de-al doilea munte al poeziei româ
nești.

După apariția PAGINILOR DIN TRECUT, Ar
ghezi începuse să frecven leie cu regulariljte 
ESPLA, ținindu-ne ore întregi d? neuitat. <ub 
vraja verbutei său. Era un poveștilor extraordi
nar. Impresionant prin facultatea fantastică a 
memoriei, prin conturarea precisă a personaju
lui descris, a faptului de viață șj de artă, redat 
cu o putere plastică parcă tridimensională. Isto
ria Literaturii contemporane românești era 
comentată de cea mai autorizată voce a 
spiritualității sale. Cit am regretat că nu 
am putut să imprimăm pe handă magnetică im
presiile sale de o senină luciditate dar nu lip
site de patos. Pentru că Arghezi iubea cu inten
sitate oamenii, și violența sa pamfletara se În
drepta numai Împotriva acelora pe care nu-i 
considera demni de înaltul cuvint am. E3 consi
dera că intelectualii trebuie să colaboreze totdea
una pentru salvarea demnității umane. Deceniul 
care s-a scurs pină la trecerea sa in Istorie a 
fost marcat de Înclinarea către toate prob'emele 
care agitau contemporaneitatea. E«te falsă ima
ginea acelora care-l s^ruează pe Arghezi in incinta 
senină a Mărțișorului dincolo de tumulturi. El 
dorea să cunoască torul ti să participe, exal ti nd 
pe omul liber, pe descendentul lui Prnmeteu. Tre
cerea sa spre noul umanism, spre noua viziune a 
omului ti a laioriei. ru esie nn .compromis ideo
logic" al marelui scriitor, ri rezultanta de apogeu 
b unei existențe intense, care nu aducea, desigur, 
încă rezolvarea definiDvă > tuturor neliniștilor 
existențiale.

li plăcea mult să călătorească ti a rei'ăzut Ge
neva tinereții sale alături de „tribul" său. Pa
risul. Germania ori Austria.

J^ăstrez In mărturiile mele cele mal emoțio
nante scrisorile sale du penuri spirituala, din
tre care, pentru a demonstra vioiciune excep
țională a spiritului cel mal lucid al poeziei con
temporane românești, aș vrea să reproduc una. 
transmisă din Moscova |*im:r:că, f ar pi era
ți r ie, 19M).

Iohlte domnule Salari fi dngă Patra a.
Sper să vă fl ajuns ■ cartă paslală fqt^iafleă. 

expediată după aurirea delegației la puii rinatil 1 
și La icoanele de aur ale Mairii Preciste Maria. 
De asii da Li nWuex plicul ea aă vă *ap^« că 
mi-c dar adevărat Dacă aa v-m aranca tn a- 
vien cîteva alave m cualrau» să iImi h k«1 
ne împlinii.

Pornind din gara Mafaauia pe a xl frvuaaă. 
cum am apucai pafine la Maaeaxa. Lmiagrad ți 
Peterhof, tovarășii Olw S ^a d d-M
Crăciun mi-au repetai sfaftzl aă nă edMvar ai 
să mi canl. De căntal au căatai să ni cant 
La monumentala palirilnteă a KreMflanlal au 
fast întors pe luate părțile ți aera mai aanM ăe 
către numeroasele Duasne uedbn. ta M ăe fel 
de servirii șl la tot aaiai de aparate, ci 
la damlrillo tavuratu «a ua tata

Dar tratam ea tal e IdnCâe eu Ml 
In gara Mnfoaaala Ar fi tar boia să 
intr-a casă de adih^. larări batata 
termauietre. riarăaiKari ta ^^unrv ri 
aruare de nediciuă. de par da aăata. ta 
vrta aeu. * rfeta a< —d

De aldri. chm aa fi pata 
tara | ta care trăiesc ta a 
terii oiflelatal wa.
*L ril am pafaf Mai 
aabao tata wte

ta II mm i 
tear». |ta ta

barrâ.ud.

unui text poetic pre- 
de către consumator 
astfel că orice cititor 

, .„ actul lecturii in mnd 
un posibil „producător de

cuvîntul poetic.

Cind G. Călinescu se intreha dară „O 
poezie trebuie oare înțeleasă, redusă la o sche
mă de idei" (s.n.) și răspundea negativ la a- 
ceastă interogație, criticul avea dreptate întru
cit limbajul figurat al poeziei trebuie analizat 
cu metode deosebite.

Spuneam mai înainte că textul poetic al lui 
Ion Gheorghe din ..Dacia Femks" ar putea părea 
la prima lectură și pentru un neavizat o „bi
zarerie lingvistică". In fond, ca să reamintim 
lucruri elementare. în poezie, „limba" nu poa
te să fie înțeleasă altfel întrucît „cuvîntul" nu 
are în acest caz funcția de comunicare obișnui
tă ; cuvîntul poetic nu e un produs spontan al 
comunicării și de aici se poate deduce ușor „re
zistența" acestuia la consumul cotidian. Integrte- 
du-se într-un sistem cultura] mai larg, produc
ția poetică a unei epoci se codifică treptat. în 
fnrme modelatoare, cnnstituindu-se apoi in tra
diția literară. ..Lectura" 
supune atunci achiziția 
(lector) a acelei tradiții 
nu va mai participa la 
pasiv și va deveni l.. 
limbaj", cum spune Barthes.

Pentru poet (scriitor în general), repet n hn- 
nalitate. cuUintul nu mai este un simplu in
strument de comunicare, ci o structură. Or. con
ceptul de structură implică atit formalizarea 
modelatoare a „cuvintelor" Intr-un sistem poe
tic constituit, cit și sedimentarea acestora in 
procesul diacronic al tradiției literare. Prin fo
losirea conștientă a acestor structurî-cuvlnte au
torul nu va face o referință directă la realita
tea fizică, ci in primul rind. va trimite la tra
diția literară codificată în -- ___ _ —
Barthes vorhește chiar de un super-cuvîni „pen
tru care realul e numai un pretext”, căci, din
colo de semnificația contextuală, i se adaugă 
atitea alte semnificații cite a acumulat în timp 
prin uzanța poetică. Dar să cităm din Ion Gbeur- 
ghe : „Trimis fiind de părintele său dup-o oaie 
pierdută / Căzură pe undeva in vrea ripă. ori 
luată de lup / Umblă Dealul, văile cercetă, făcu 
mare ocol, și pierdu / Calea. > Către amiază dete 
de-o peșteră ; răcoare, neînțeleasă ispită i 11 
trage intr-acolo ' intră și vede o laiță. î Tesle 
srohită-nfr-o lespede ; calcar de multe cochi
lii. / In leagănul Juj Zeus. o. fericitul, fericitul 
Se urcă ; I Trainice Încă pielea de urs așter
nută pe cetina I Vie : încă linnasă și înspicată 
velința de blană de lup ; I Ca și Basareus tra
se pielea fiarei ne sine, pină la barhă ; / Cănă- 
tiiui de piei stufoase de tenuri șl vuloi : i Mult 
roșu pătat alb-argintiu sub capu-i pletos i O- 
rindui. > In Peștera lui Zeus trase un somn 
uriaș : ani > Șaptezeci hălădui te ou] Dealului 
Dara" (p 429).

Cred că este ușor de urmărit cum In acest 
text „cuvintele" in acrepția Iul Barthes «e pre

zintă lectorului ca niște structuri constituite, am 
pulea spune chiar ca niște ..metacuvinte". con- 
țlnind si transmitted ca „semne lingvistice" (atit 
prin învelișul semnificant. cit si Drin semnifi
cați acel proces de modelare pârliră îndelun
gată in care se refleclă chiar nașterea literatu
rii. In contextul dat ele devin niște invariante, 
corvrvjnd o întreagă Istorie inlțiaticl : pe a- 
ceasta poetul nu o comentează, ci procedează 
ea si cum toți ar cunoaște-o (și o cunosM. de- 
codifirind nașterea poemului ca semnificnnt, 
iar nu sensul «tău („schema de idei", cum zice 
Călinescu). care apare deductibil conform cu sis
temul de lectură Întrebuințat : antrorolcete. so- 
C'oloeic. psihqnalitic. mitologic etc Ion Gheor
ghe lsi Instruiește Insă lectorul și-1 avertiza că 
a^nînra modalității de lectură spre a nu face 
confuzia Intre diversele întrebuințări ale lim
bajului : ,.Pregălește-1e că vreau să te umplu 
de zeu. / Eu vîn in tine. Eu sint pe cale să 
cobor In Cine Află-Si-Ctetă / Cercetează NU 
lă=a lucrurile cum par. / Fxnresille Lorto-Astra- 
le se scriu de la stteoa i încep cu sfîrșitul și 
se termină cu InceputuL i Multe mersuri are 
citirea si Dătrunderea-n ele". Poetul înțelege 
prin „zeu" (desigur că nu este exclusă nici ac
cepția platonică dată cuvintului) chiar ace] po
tential de forme de expresia identificabila Ip 
exoerienta antropologică a sDețe’. pe care se 
angajează să le ..exnrime". Desigur că âc^astS 
„experiență antropologică" nu se oferă direct 
spre decodificare ca un text Informitiv obiș
nuit scriitura poetică rerted o cheie de lecturi-

Cel care va citi textul nu ca pe «n dfscurs 
poetic, ci ca pe o ideologic sau filosnfie (e- 
xtetă <1 acestea dar nu explicit), deducted ime
diat de aici o doctrină «au n explicație știin
țifici a Înmii (czie la fel sint posihile dar nu
mai a pMterlaril va cădea in cea mai mare 
eroare. C3M. Umhaiu] poetic nu informează, cl 
învâhiie. inaurartnd c ambiguitate fertilă care 
trebuie descifrată si analizată cu milioane 8- 
deevale. Criticul englez Empson stahilea te a- 
cv<t «ens ..saot" tipuri de amhiguitate" detec
tabile In discursul poetic
IL Julia Kristeva susține că „a lucra in 

bmhă implică in rrod necesar întoarcerea la 
Eermeriu] In care ne deschid (finalizează) sen
sul si subiectul său", ară tind că .cel re vor
besc sini varMti". Poetul nu „vorbește", așa
dar. cind se exprimă in limba versurilor, ci 
este warWi de poezie. „Zeul" platonic se aflâ 
in el ea formă de expresie $i -vorbește prin 
el". Pls too spunea despre poezie, folosind o 
metaforă- ceea ce spun semiologii astăzi A- 
reasxă > răniră vwilflrinti o desccDerim și 
la Gheorghe : _L:rmearf-mă-n prima Ex
presie. de La stinx» la dr^nta. ! întotdeauna 
■J pui 'namte răul AZOIFIOSARMESZERNOI- 
FLALMOZIOZOBCAZIS. / Cerem îngăduință 
Zeahij Logncuhii că facem următoarele despăr
ți- A-ZG1-F1O-SARMES-ARMES-MFS7ER- 
ERNOI-PLAI-MOZIOS-ZO-BUA-OBL’A ZIS. <..J 
ZAu f să zic ce-am zis ri Exoreste ru-l 
ircă pe de-a-ntreeu] srrutatA / Vechii Feți-Lo- 
e5te(l desOceau Expresia Intr-un infinit număr 
ri- noi Fnrme de Logos i Fi erau Inspirați. Eu 
«tet meoi la minte. Terestru și-abla mă aflu 
te-rmeputui ImțieriL / îmi pare destul cit am 
Ht*le*^“ (p. 15—1®. Poetul, „tălmăcind e^hiva- 
k-r-țelr-. ne apare in ipostaza unul depozitar al 
firmelor noetice adică a] unui sistem semnifi
ca nt erediLat- El transmite niște me«a]e forma- 
ie rede*moerite in memoria ruvintelar-sfracturi 
C2re există In experiența sa r-ulturală o mo- 
ceie oret-xi«tente, traneformind limbajul noetic 
dr tel La I tale pateafială in infinitele reală d? 
s*miifjranu. Poezia e deci o Dnrllră semnIfi 
raată : structurile ei se organizează în mod au- 
tooocn dezvăluind orexenta unor modelări an 
Ux nare. Poetul nu face altceva decît să le sn- 
âecteae si «noi că t exprime, actul său fiind 
ar^lM cu ce] a] noer-atorului sau tehriciaru- 
Bst Cm cit mode te le aemrl ficanle ale«e sînt mai 
cManăexe di nd ocazia decodificării a cit mai 
matte mesaje, cu atit textnj va putea fi va- 
bofa. ea octeii de valaare_

dreapta, cind de la dreapta la stingă. lan Gheor
ghe inventează numiri si expresii nu totdeauna 
lizibile si are ambiția de a demonstra legile 
care stau la baza acestei ..gramatici" poetice, 
ceea ce. trehuie să recunoaștem, și reușeșle 
în ansamblu. „Variantele" de lectură înlesnesc 
familiarizarea cu o articulare dificilă a limbaju
lui. Dacă ..alfabetul" său nu dă prea mul
te dificultăți la lectură. aceasta este 
o consecință a faptului că poetul asociază gestu
lui de operator lingvistic pe aceia de cunoscător 
și depozitar al tradiției poetice. Dună ce anunță 
expresia, initial neinteligibilă pentru profan, 
trece la ..traducerea" ei. inteliglhilă acum la ni
velul inițierii hermetice : „Numele meu este 
SZAMROZ : Expresia se divide in SZAM — și-n 
ROZ, întrucit sini zicerea Duhlei — Doimi. / Sin’ 
exprimarea Doimii alcătuită din jumătăți de na
tură terestră. / Iată SZAM cit si ROS sint echi
valențele Pămîntului și ale Rusticului — / Zise 
ca jumătăți similare ale Întregului pămîntesc —/ 
Aceasta. întrucît Pămint si Rustic sint termenul 
unu și termenul doi numind aceeași realitate ; / 
Insă Pămint-Rustic este a unitate alcătuită din 
două Similitudini. i Unitatea aceea este jumăta- 
tea-partea Unicului Initial." Din textul citat se 
desprinde capaciiatea extraordinară a lui Ton 
Gheorghe de a rămine în interiorul textului 
poetic, transferînd în realitate concretă acea 
realitate convențională, cumulată în tradiția 
abstractă a hermetismului. El „citește" concre’ 
simbolurile hermetice ca și cum ar opera cu 
elementele palpabile ale universului real. Uni
versul imaginar al poetului se convertește în 
realitate totalitară prin lectura expresiilor, tra
duse ad-hoc. Concretul abolit e relntemeiat prin 
retroversiune. Poelului nu i se pare nimic greu 
de tradus in sau din limba poetică și orice cu- 
vînt de azi 1st găsește „echivalenta" intr-un 
segment runic expresie Logo-Astrală"]. Astfel, 
procesul de traducere este și reciproc ; se ope
rează cu mijloace poetice o retroversiune per
manentă. Pe de o parte, prin majtiscularea cu
vintelor pe care le vehiculăm în comunicarea 
cotidiană, poetul le transferă pe acestea din 
simnle namina in semne cu putere absolută ; 
substantivele comune devin Peștera. Broasca, 
Laptele. Casa. Simburele, Oul. Oierul. Porcul, 
Dealul. Apa. Pasărea. Lupul. adică reprezentări 
abstracte Dentru alfabetul Inițialilor. în allă or
dine. noțiunile ahetracte ortografiate astfel : 
Kalitflten. Ideea. Knsmosul Timpul. Inițialul, 
T^gea. Viziunea. Numărul Forma. Similitudinea. 
Suma. Alfa. Semnul. Originea etc. (printr-o 
dublă majuscularri canăfă corporalitate. nSscin- 
du-se concret odată cu 
spaeirice ale limbii de către poet 
acestei operații

manevrarea retortelor 
Rezultatul 

coniinue de retroversiune este o

1
Tihăriu Betițe ;

organizează cosmogonic ; limba poe- 
astfel o modalitate de ordonare in 
lumii. împlinind dezideratul absolut 

„Mal are-nțelesul despre Zitia A.

polifonie de mesaje instaurînd pe parcursul în
tregii Cărți n viziune totaJitară în care realul șl 
expresia lui abstractă nu mai pot fi separate.

Prin sondajul temerar întreprins în miezul 
materia] al cuvintului poetic Ion Gheorgh» 
relevă infinitatea capacităților semnlficante al" 
acestuia. „Expresiile" poetice sint „Logo- 
Astrale". adică sint rostiri fundamentale prin 
care vorhește cosmosul însuși prin cîteva uriașe 
„deschideri de gură" ; reciproc, cuvintele nhiș 
nuite participă la procesul de retroversiune in
stituit. fiind intîi ..traduse" în alt rod si tradU- 
cînd apoi codul expresiilor Logo-Astrale.

2.3. La o lectură atentă se poate constata că 
Ton Gheorchp ca Doet modern, este foai te 
aproape de ideea lacaniană, împărtășită de multi 
semiologi, conform căreia semnificantul antici
pează sensul. Frecventa întrebuințare a cuvân
tului majuscula* .Forma" și contextele în care 
apare ne face să deducem că pentru poet acesLa 
are valoarea conceptului aristotelic. La Aristotei 
Forma este un principiu activ ce-și subordo
nează materia. Toate cele cincizeci si sase de 
„expresii" traduse de Ion Gheorghe în cele 4-10 
de pagini ale epopeii sale nu sînt decît niște 
coagulări de forme latente în așteptarea sensu
lui (lecturii] pe care li-1 dă poetul. Conținutu
rile (înțelesurile) sînt chemate la viată de For
mele ce se 
tică devine 
expresie a 
al poeților ______ ... _. ___. ____
începutul Luminii. / Cum a ieșit Pămîntul — 
din Ape. mai intii in Forma Sfîrcului cu lante 
pentru copil. 1 Aceasta înseamnă Forma dealu
rilor Sacre ale Inițiaților Geniel Lunoaîca i Sînt 
Dealuriln Mameloane. / Se zice Că ne acolo ieș«= 
laptele Mamei să-1 hrănească ne Fiul Cerului. / 
Se zice despre nașterea primelor pămînturt. — f 
Ca «I nînterul Lupoaicei n*3 care se văd sfkru 
rile Unicului Mamelon ; / Pe-acolo ieșeau Forul 
și Ana Incenutului."

4 Prin discursul său poetic Ton Gheorghe 
reactivează funrfîa semrlficantă a llmhnjului 
renlizind o sinteză a tuturor exnerientelor sale 
lirice de pînă acum. Riscul întrevăzut al unei 
asemenea construcții este nuțvpri’area definitivă 
a noetirului prin fragmentarea si divizare^ in
finită a discursului. Refărînd Litera Ideală a 
poeziei, poetul modern se îndepărtează (ceea ce 
nu se intlmplă in cazul de fată] de rostul între
prinderii poetice care este acela de a 
despre lucrurile esențiale cum spunea 
lor Barhu. Prin ..gramatica" poetică ..Dacia" lui 
lor Gheorghe se aseamănă cu Analolida Iul Ion 
Heliade Radulescu. De aici abia discuția critică 
despre poezia sa devine interesantă.

instrui 
fericit

Marin Mincu

icn-alaltăieri, cobora din legendarul Mărțișor și «e
— ca-r fata 

unice, inimitabile priveliști — in fa (a omului rare, 
ruviniului. l-a Întinerii și îmbogății. veșnicindu-I. 

și cultură, de la venoratilii noștri maeslri

ekipHl eărala ve vedea arrisol onor chinuri viiUiare". Citind ase
menea ruvioie. dăruite pentru totdeauna posterității, ai indrep- 
tăpma a exclama ; „Să vină pi Morii și sculptorii, să Înceapă 
hmrea lor T.

Tudor Argheri este mult mai aproape de noi in timp.

arăta privirilor și sufletelor noadre infonndu-ne 
oricărei 
voevod al 
Oameni de artă
pină la mai tinerii creatori, oameni politici, oameni simpli au 
avut privilegiul de a se afla 
diferite, in preajma marelui poeL Un 
poate ranslilui. in timp, intr-o 
de a deveni, prin evocare, un 
viitorime

Aceste considerente, poale nu 
mulate, izvorind din conștiința unei datorii palrlolice re ne re
vine în a dărui memoriei hîrtiei senlimenlrle păstrate in me
moria unora dintre cor tem planii noștri, ne-au îndemnat la 
inaucm area, in revizia .1 u< ea făi ul". a ruhiiril „L-AM CU
NOSCUT PF TUDOR ARGHEZI", acum aproape de Centenarul 
nașterii poetuluL

in imprejuiări dinlre cele mai 
asemenea privilegiu 

avu|le spirilunlă Cu condiția 
bun al tuturor, pentru a2i și

Îndeajuns de ruprinjâfor fnr-

II



DEBUT 

radu 
măgureanu

Radu Măgureanu (pe numele său adevărat 
Tâutu Reluj s-a născut in ziua de 8 august 
1955, la Brașov A crescut șl a trăit la 
Codlea. sub Măgura ~ dar nu printre ga
roafe. S-ar putea, totuși, ca intr-un viitor 
apropiat sâ născocească n nouă specie de ga
roafă Acum este student, anul 11, la Facul
tatea de contabilitate economic agrară, — 
Academia de studii economice București — 
și, totodată, poet.

După ce citisem aceste mici bijuterii liri
ce, cărora să le spunem deocamdată : „Cio
buri*, am fost cu insistentă intrehat dacă 
„așa ceva" se poate numi poezie Da cred că 
„așa ceva“ se poate numi poezie. Imaginile 
ceie mai vii sint cele mai repezi. Repeziciu
nea aceasta înseamnă puterea de a apropia 
cuvintele, de a scurta distanta dintre terme
nii de comparație in cimpiile magnetice ale 
poeziei Cioburi, sau poate scurt circuite. 
Coji sfărimate, dtn neglijență, care atestă, 
insd. prezența oului : primordialul aci al 
creației.

Virgil Teodorescu

Cioburi
Toate greșelile se plâtesc. 
Pină și frumusețea 
iși plolește etemitolea 
prin tributul 
fiecărei Ilari 
desfăcute de viață.

Ci rid nu voi mai purta
in memorie
semnul dureros
ci acestei iubiri.
Vai popula fiecare zi 
cu numele tău 
Va fi de ajuns.

4

Singurătatea la
in prima revelație
□ femeii îndrăgostite, 
singurâlolea mea 
care începe sâ se obișnuiască 
cu mine
și ceasul irtaaicerîi 
căruia i-au căiut limbile.

O

Gustul sălciu
al unei dimineți mahcrite,
fructul prea capi intrat in putrefacție 
și câiind
de pe cea mai înaltă creangă... 
strada pustie
pe care va trece in curind
un cal legat la spatele căruței

cu un picior in stele

O
* *

Ulciorul spart
de fiecare dată
ne arată niște hucâți mari
pe care dacă aș putea
le-aș risipi
CU cel mai de taină psalm.

mariana sipoș

examene
e apleacă deasupra cârdului o trifle

C
 zăvorul porții, ae îndreaptă, ii face lor
■*■1 intri Im Bondu să intre, itaaeac 
pe dalele de piatră pină aiunj pe 
prispe rasei- In camera lui. deo 

geamurile sini larg deschise, miroase greu i 
wrum de țigară. Jos pe covor, scrumiera e plină 
te mucuri Patul e ne făcut TWO netewete in 
■rabd pătura pe el li l*ce semn lui Rkwidu 
sa se așeze, apoi anad pe butonul radioului 
cu două difuzoare stereo Era mindru ae e«- 
mrra hd mai alea etate re «i -« cumpărat rm- 
mierul $i radioul Se r bea ml ei lot 1 iralin' 
Si el re* a. te cirta a ieșit pe leafă, firi ai na: 
puni la eardleali cele două eostuvte niteW te 
comandă An <iofl de pa’ru aut» te Wi rwrtnd 
Si ea Șocul ales teron_

!n Iad pnelenal singur flt IMI Ir curte, 
lingi hwitini te «ară. pa mb Mar te bRM. 
sori-aa ionel la rate.

în familia lor era interzis să spui : „flr-ai al 
dracutaa*. Qad erau nue, maică-sa ii hatea 
dară-i aaaaea vi codată 11 învățase sâ se respecte 
Si «i ae mteaaei _^aia sinteți frați, nu ciini"...

Si-smn rs aaka iar! in mîini, mută de uimire 
Si de Avere, ar fi vrwl să strige : «mamă, uite 
cwa mv-a na Tsar.

Aan-i arh mbaat ea numele după re citiseră 
_Aventwrle hM Tam Savrver^. Și așa rămăsese 
pentru tac.

— Hm mA al mm^en) că iar m-am certat CU 
•nră-eno Ia arbimbă pantalonii de aervici cu 
•Ku- o» mor n arat >i-i explică Iui Blonda

— La AM- 
aamai de la

DEBUT Ninsoarea dinții

carmen
tiran

Poezie, purtind diafane veșminte de iubi
re, sens și sugestie în plus față de impulsu
rile cuvintelor îndemnate pe pagină. Poezie.

Carmen Firan este studentă la Facultatea 
de matematică a Universit ții din Craiova. 
Colaborează la „Viața Studențească". Face 
parte din redacția revistei studențești ..Me
saj comunist". S-a născut la 25 nov. 1958 in 
Craiova.

Talentul și seriozitatea în muncă a tinerei 
poete Carmen Firan impun încredere și res
pect. Debutul in revista „Luceafărul" obligă. 
Matematica și poezia dealtfel, zboară spre 
același orizont înalt de vibrații, vis. că r <lri. 
împliniri, conotații dezvăluind frumusețea 
lăuntrică a omului. Aud speranța. încrederea 
luminind eu emoție firească inima tinerei 
poete.

Violeta Zamfiresca

Desprindere
Ahuiiv, 
pescărușul căiut 
reface 
ochiul mării desprins 
din carnea și singele meu 
ca o ardere 
in zăpadă,

Cind ninge alhastru ai vrea să ram Fi 
cu fruntea lipită de pinlecul țării 
Nu j doi mai adine ca ninsoarea dirilîî 
crescutâ-n m racal din vuietul mării

Sămința din ginduri e țara acum 
«■ roa'ă n lum nă și invirle norociri
Pămintul ingSite furtuna pe drum 
neg lindu-ți cuminte lumina și jocul

Corăhii de gheață te cheamă in larft 
cărări neumblate ți-acaperă visul
Și patria alhă-i un viri de catcig 
s-adune in ochi și in pâr necuprinsul.

Cetăți de iubire
Din spicele tale înalte cetăți 
durăm către visul ce n are hotare 
desculță in ciută pădurii te-crăti 
cind stelele-fltirnă-n copaci .’elmore.

Ți-e gindul o punte să treacă letnMi 
spre suflete albe desprinde de fire 
puterea in boabe de griu a aăjii 
cu mîînile noastre — ce d«

Am adus statuile
Am adus statuile 
in camera noastră pătrata 
sâ le ncâliim ce hainele 
ce ne-au rămas peoc teci 
|i Dfec strimte,
să M ngn'c ■ tetei 
ei h ttela Ae>ăeae^

— Săru*mms ’ iar a*em osoareo ai te «v—a
printre ani ? ® Intrate ef ba ghasă. Mne
d-vym

In burttlrte. or anpu. 0 oaM marc oi aert* 
eu InalMn prim ■ grkaaea lnebe«iti 
deafupea. *

— Undr-iH oaa tarftriîle alta- el mareo le 
seb-mbati loru' ?

Se dti M cra l̂ te Bdtamad an _sv *- 
m-reo<atre. anăsai înmd urea bane r* ■ In ti 
pe « V—«a riad tl aute «nrf^d

— Iar tui vorber:: re ssene. ăoasrta •

ta

■te a vezi că vine, mare 
K. Fardată rimelată. cu un- 
'■toa mamă la o fusifl veche 

5“ picioare șt pleacâ-n ar<s- 
Mr. să-mi scoată mie mama 
om vine de la București și 
vrei si mă ajuți deloc. Ea, 

e. a ajuns profesoară, cinci
■ni ■ la"ital ■ M aone mina pe sapă In sâ 
mi i ramuri Oed că d-aia vine, s-o laude 
hamea. ei m mm aaaie end o vorbește cineva 
de tanc, că a maai liceul cu S H6. că a 
*1.**W1 ta fac^^ai* ■ dsn «au a treia și neapărat 
să pree^rz: ci ta 1 672 de candidați, ce
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DEBUT

cecilia 
bucur

E.rLstd in aceste poezii o încordare a gin- 
dului, a exactitate a expresiei ce traduc su
ferința artistului, a stringență care anuniă 
evoluția sigură a Ceciliei Bucur. Am încre
dere in singurătatea nemârturisită din ver
surile de azi ale poetei.

Aurel-Dragoș Munteanu

Schimb de scrisori
Am invăfal să cunosc mcarlea — 
o convalescență sfioasă și gravă ■% 
lacul este invers :
eu ii trimit scrisori
ipunindu-i că a aștept intr-un vers.
Ea se bucură naiv, dar imi răspunde : 
„Acum sint vindecată de tine.
Pcstreciâ versul acela,
Este de-aiuns că tu mă iubești."

Pe-un fel de hartă
Pe-un fel de hartă
și fără marg'ni și fără timp 
tu răscoleai inlrigutal 
cn să găsești o subterană, 
ce ne ar fi dus suh muntele Olimp 
la locul unde-s zeii ir grapa ți.

Dar ai q eșit o poartă
și ne am trezit intr-un elem subsol 
c c scară ca un fus 
ce invirtea lumea in gol.

Urmăream
o frumoasă vorbă
Urmăream o frumoasă Vorbă 
subțire și tristă ca a nestatornicia.
Inlr-un desiș de înțelesuri a dispărui 
și urma ei s-o prelăcut 
in drum prelung pină la stele.
Tăcerea din noaptea cceee a venii ici iod 
și mi-a depus in palme 
un ghematac de silabe — 
reg etul alb ce se numise Lunâ.

— Ce •* re

f

Mihai Ispirescu vine din Ploiești. Si 
cu asta maj că am spus ce era de spus. 
Căci a veni din Ploiești înseamnă a 
vent din Caragiale. E mult? E pu
țin ?... Aș îndrăzni să afirm că în ca
zul de față Mihai Ispirescu face cinste 
onorabilul „nenea lancu“. ..Bobure- 
nil" grăiesc in pitorescul dezacord gra
matical. se ezită cumplit pentru lucruri 
mărunte și cad fntr-o somnolență grea 
cind intră in discuție lucrurile impor
tante. Repulsia autorului fată de lumea 
crepusculară este evidentă. Dar nu 
dușmănoasă. Mihal Ispirescu nu urftș 
te. personajele piesei sale „Concediu 
nelimitat4- sint. în cel? din urmă. Liințe 
slabe. Cum corect îl definește Stelică- 
Bate Drum : .....cind nu dispui de o
opinie personală, alegi una care iți 
convine. Te orientezi...“ Dramaturgul 
caută îndărătul citorva firești slăbi
ciuni căldura unui temperament uman. 
Nu-l găsește, ce-i drept, si atunci Is
pirescu are Intuiția de a nu se trans
forma în institutor. „Elevii14 săi S’nt 
repetent!. De ce ? Pentru simplul mo
tiv că ele. personajele, nu se gîndesc 
Ia examene. La examenele vieții. A le 
da soluții ar fi fost simplu. A-i scoate 
din impas, turnindu-le didactic, eiteva 
formule. Iarăși, ar fi fost ușor. Con
știent de riscul unui atare ..tratament". 
Mihai Ispirescu menține pe toți acești : 
Glgeta Geană. Stolică-Bate Drum, 
Fany Geană. Papa Romi. Jean Bol- 
boară. Afrodita Bolbnacă Si Tov. Ban- 
gu drept abrevieri ale uritulut social 
în diversele sale ipostaze : (lăcomia, 
lingușeala, arivismul, lenea intelec
tuală. fariseismul, carierismul ș.a.m.d ). 
De aceea personajele nu evoluează 
suh ochii noștri. Farsa ce le-o joacă
Sandu Cdre ne lasă să Înțelegem ce

se va inhmpla după ieșirea ..erai-W 
din scenă.

Teatrul din Ploiești. îndrăznind «A 
lanseze un autor — fără Îndoială plia 
de har — iși face un titlu de onoart 
Față de un talent, intil de țoale. ■ 
l-am numit : Mihai Ispirescu Fall de 
comedie, si nu e puțin. Rîsul n -mn 
nu este o simplă gratuitate. In sfimt. 
îsi face o datorie fată de teatru : 
aceea de a pune scena la disDotila 
unor nume noi. Și cine ar putea sus
ține cu mina pe inimă că drama turrit 
se nasc gata consacrat! E ffreu de 
prevăzut dacă Mihai Ispirescu se va 
„lansa44 cu această ple«ă. îndrăznesc 
să cred insă că acest dramaturg ■■ ■ 
confirma.

Viorel Știrba

te

A ■ te

r

3 G buna si harnică și

MteM b wde pleci nd Tom,
Sortai după felul cum 

pr-oeof de rău si Blonda 
»Mte Sa var duce la Calul 
a» MSe coniac, cafea, poate 

■o- G e fratele meu" Iet,e 
"« Ttr c se leagănă măcăind

1V •

■me f» d
— W ■
- » te

- Ce

Cr ted
I Ib >•»

f fllmf 0
_in carne și oase

■ '

. «•

Taft deschide In afirșlt 
r 3Cjnde mina li dei- 
kmtt iar La u»ă :
■roOi -eoziri 1 Unde-oi

-»■ r aga cum a dormit. 
“ m eiteva mișcări de 
i ie - a or dinți se in- 
te w ^Iracp fără grabă

data ? II zice maică-sa 
Mfex*. a mlncare pe rrasĂ

■tei ae instalează lingă 
■ mlopetă. că nes Marin 
te «I .

el nepăsător,

să nu te poți

Ăștia dac-au
te acum 1 Stil bine

că. aia tirziu cum viu eu. muncesc mal mult 
dccit toți și aint eol mai bun.

— Oi fi. măi băiete, da’ pentru Intirzierea 
de azi trebuie să te penalizez.

— Gata, meștere, e-n regulă, reține-mi cît 
vrei, da lasă-mă cu morala, că sint sătul și 
ațn... „Aseară soră-mea precis că a plins. Ure
chea ei fină nu suportă să audă vorbe urite. Să-i 
fie de hiqe, bsa-1 trebuie, dacă nu mă lasă în 
pace. Infr-o zi am să-i arât eu el Am să viu 
acasă de la servici și n-o s-o mai las pe mama 
să facă nimic. Imbâtrînește gi ea, nu mai poate. 
Voi tăia via. o voi săpa, vai culege fructele, o 
să nvăț să cosesc eu peticul ăla de trifoi, o să-l 
car în pătul, o să greblez... Cind o să fiu eu 
mare !... La dracu. sint destul de mare 1“

— Tom. la telefon !
— Cina ? Ce faci bă. Cucuie ? Cind ai venit ? 

Le-ai luat pe toate ? Examenele, mă 1 Ei hravo. 
ești anul III. da. mergem la Calul Bălan, nu. 
vino ți la-mă de la servici. da la trei. Nu mai 
trec pe-acasă, lasă câ mănînc la cantină. Bine, 
te-aștept !

*
E trecut de miezul nopții. Se apleacă peste 

gard, trage zăvorul porții șl intră. Pe prispă, la 
lumina hecului de-afară, ghemuită sub răcoarea 
nopții, maicâ-sa desface niște teci uscate de 
fasole Ceva se tulbură in el.

— Ce faci, domne, nu mal termini treaba, 
mal culcă-te și mata I

— Unde-oi fi fost, maică, de nu vii și fu 
Intîi pe acasă, sâ te văd și eu, aă-mi spui unde 
pleci, să știu și cu, nu să stau cu grijă toată 
ziua și toată noaptea...

Tom se destinde.
— A. dc-aia nu te-ai culcat ? De gTi.ia mea ?
— D-ala 1 spune femela cu năduf, scuturîn- 

du-se de tocile uscate gi intră in casă, abia miș- 
cindu-și un picior amorțit.

„Cind o să fiu eu
★

A doua zi e duminică. Nimeni nu-l mal deran
jează, aga că se scoală pe la zocn. Se râsucește-n 
paf. întinde mina șl dă drumul la radio. Aprinde 
a țigară si fumează in pat, cu scrumiera jos. 
pe covor,

Peste zece minute Inlră în bucătăria de vară, 
ridică toate capacele calelor care fierh pe ara
gaz, mulțumit că maicâ-sa a tăiat un pul și că 
vs minca și el fără să-1 bată soră sa Jă cap.

— Pune. bre. și mie un ou că pînfl e gata 
puiul ăsta... Mai caută prin frigider, găsește 
hrinzfi. unt. o cutie de pateu gi se așează singur 
la masâ. mulțumit.

Apoi în camera Iul, deschide geamurile, tic? 
paiul, aruncă mucurile din scrumieră, îa cana 
pe care-o găsise asoară pe masă, cu iaurt, acum 
goală si-o duce în bucătărie. Ia vase murdare. 
Maică-sa lăsase mîncarra gă fiarbă și luase vaca 
s-n mai pască puțin prin curte, să nu stea 
nemîncată, legată de țăruș

El se așează pe prispă, doar cu un slin pe «1 
gi pielea hrnnzată îi strălucește în soare. Mai 
fumează a țigară apoi începe să-și curot" un
ghiile ră după-mssă bc intilnește cu o fată. î$i 
vh pune costumul nou. negru cu dunei suhțin. 
aproape invizibile, o cravată lată, galbenă si 
fetele iar îl vor opri, ce faci. Tom. unde te duci. 
Tom, tot să le bage și pe ele in seamă.

Poarta «cirtile si el ridică ochii Snră-M ou 
hărha-su îsl vede mai denarte treahă si 
cînd ajung în dreptul lui, ea se face că rtu-1 
vede, dar Radu 11 salută prietenos șl-j întinde 
mina.

— Salut. Tom ?
— Să trăiești, cumnate 1
Peste clncî minute, roră-sa e dei.q schimbată. 

Si-a luat a fusta veche pe ea și niște irosi și ae 
duce la maiefl-sa.

— Lasă, bre, c-n pasc eu. du-tr. la bucătărie 
și vezl-țl de treabă. Vezi c-am adus niște măsli
ne șl ulei, sint în sacoșa cea mare.

Tom aude șl i se face rău. Înadins intră în 
casă șl dă radioul mai tare. Caută prin șifonier 
al găsește un aul de hîrtie pe cnre-l adusese 
lntr-c seară acasă, dar n-avusese timp «ă so 
ocupe de el. E un afiș de cinema. Cu forfecata 
de unghii ii taie marginea de jns undo e scris 
numele filmului, regla, notorii, apoi cu niște 
pioneze fixează pe perete deasupra patului hîrtia 
care nu reprezintă altceva decit capul lui Chnrles 
Bronson, actorul la modă In ultimul an

„Cind eram mHi mic, mai citeam gi eu cite o 
carte de pe lista ala de capodopere pe care mi-o 
întocmise soră-mea. Plictisitoare zî duminica, 
mal alea dimineața"-

— Tom. bei n cafea ? Mai, bă. c-a adus-o 
aotâ-ta. ride Radu, probabil în temă cu rear»n 
de acum două zile. Hal, că-î spun că-mi dai c 
țigară in schimb. Al harem țigări ?

— Am. ride și Tom gi ies amîndnl pe prispă 
unde pe un scăunel li așteaptă două cești cu 
cafea. Pe sub sprîncene o privește pe soră-sa. 
care ceva mai încolo, pe sub dregi paște vaca 
într-o mină cu lanțul, in cealaltă cu o ceașcă 
de cafea.

„Poate că ea nu are n!ci-o vfnă“ — gîndi Tom 
Atunci cine ? Vaca ! — descoperi el deodată 
Si bucățica aia de pămint care le mai rămăsese 
In grădină. De aceea mairă-sa muncea toată 
ziua. De aceea ii certa fă n-o ajută.

Fără vacă ar fi fosi liber
— într-o zi o omor. îl dau una cu toporul în 

cap și gata l
— Cui. mă ? se miră Radu.
— Vacii 1
Vaca păștea cu un calm desăvirșit. nemaipo

menit de mulțumită, cădelnftindu-și capul după 
firele de iarbă, înainte și înapoi, in același 
neobosit ritm.

Părea nemuritoare 1

Maratonul 
dioertismentulu

FE_rru televiziune, zilele începutului 
te *£ au Io?-! de o extremă densiiaLe.

_ urn] de Revelion, precum si cel 
de 1 ji 2 ianuarie au stat 

— .nul sărbătorilor pe care abia
- depășit șl. cum e In firea lucru-

• :eleviziunea s-h străduit să ne 
’ ni buna dispoziție și veselia.

• mull ca oricind. in asemenea îm-
• iri. televizorul devine un obiect 

a - indispensabil, capătă o prezență 
•- ■ J și un rol de netăgăduit. Și

- ■ e deloc ușor să fii responsahi] de 
mnw' veseliei, să fii mereu amuzant 
i spiritual, mai ales că in astfel de 
•razii telespectatorul ae adresează cu 
-a. mare exigentă programelor. cel 
■■cin in ceea ce privește emisiunile de 
±vertisment și varietăți. Programul

Revelion devine astfel o probă di- 
o piatră de încercare, pe care 

■-e.eviziunea a depășit-o cu succes și 
oe data aceasta. E greu să alcătuiești 
■r nroeram care să satisfacă tonte 
rj'iuriie (și se pare că aceasta a fost 
i~tenția subiacentă care a dictat cnn- 

nutul emisiunilor din aceste zilei, 
aricit de mult ai lua in considerare di- 
1-rentele culturale gi de preferință ale 
d ■stinaturilor, mai ales că unii dintre 
aceștia sint tentați să pună pe seama 
i - le vizirului lipsa lor de fantezie sau 
eventialcle momente de saturație si 
monotonie care li Încearcă, in mod fi
resc, b această perioadă.

Cu oate dificultățile inerente situa
ției d» care am amintit, televiziunea a 
satisfăcut ficenstă nevoie, ocolind pe 
cit a putut facilitatea, alcătuind emi
siuni atractive gi delectahile, distri
buite ne toate gamele divertismentu
lui : «misiuni muzicale în care a-au

întîlnlt toate genurile și formulele, d 
la cjntetu] de petrecere cină la cel ti
neresc sau de dans, de la Gică Pe
trescu pînă la Boney M., de exemplu ; 
emisiuni de satiră și miniaturi umo
ristice cu Nea Mărin și comicul engle2 
Dave Allen ; emisiuni da varie.ăți. 
cuprinzind de toate și pentru toți ; in 
cadrul salutărilor transmise de radlo- 
televiziuniie de peste hotare. toate 
frumoase și interesante. Rudy, „sena 
torul4*, ne-a asigurat că va supraviețui 
serialului și va rezolva dilema .xxn 
bogat, om sărac".

Deși angajată in acest maraton al 
divertismentului, televiziunea n-a omis 
nicf alte aspecte si genuri : reportaje 
din realitatea imediată (fosrte bun cel 
despre Reșița, spmnat de Nicolae Hol- 
ban). o sultă de emisiuni dinamice 
despre „noua calitate in activitatea e- 
conom Ico-snci al fi", sub semnul căreia 
d?hutea2ă anul lfi7fl. transmisiuni spor
tive etc.

■ Un cuvlnt de bine ș! o urare se 
cuvin grupului coral Sons, formație « 
Casei de cultură a studenților din 
București. conducă de Ion Luchian 
Mihales. Deși modul In care s-a pre
zentat la televiziune marți seara n-a 
fost atit d~ convingător ca cel din 
vara trecută acest grup coral, care ae 
bucură de o ponularitate deosebită, a 
cucerit adeziunea melomanilor prin 
acuratețea interpretării, prin orches
trația limpede a vocilor, prin varieta
tea repertoriului, prin minima si dis
creta sugestie coregrafică pe care o 
cor cintecele pe care le interpretează.

Grigore Georgiu

I



DEBUT 

emanuel 
tânjală

Poet al imaginii fotografice, era firesc :a 
Emanuel Tânjală să aspire, in cele din u'^d. 
și la metaforă. Orizontul iradiază mat mul
tă lumini de cit poaLe «d prlmeaică Lentila 
și decit poate sd imprime pelicula. Mai ales 
orizontul munților Francei, lume auperhd, 
veche ș> neclintită, pe care demersul poenc 
o exprimă nu numai prin fastuoasele ei pei
saje ci. mai ales, printr-n anume trăire a 
celor ce-i poartă prin nobila descendentă, 
însemnele. Area<la și e te foarte tinăra poe 
zie a lui Enanuel Tânmlă : un omnnlii al 
obirșiei sale, un ecou vibrant al acelei lumi

Sânziana Pnp

în toamna tîrzie
Daca mă apropii de poalele apelor 
Și ascult boncânitul pietrelor solare.
Dacâ (înlinile curțilai albe de țară 
îmi mingiie privirea sufletului curat
Dnră oscul* moi oient glasul altarelor scumpa 
Imi ocrotesc mai mult mormintele

singure, singure.

Dacâ mfi ascund de dealurile vâiute
și cele nevâiule

Și dacâ plimbările stelelor sini acum
moi auzite

DEBUT 

ioana 
bălan

Poezia tinerel studente Ioana Bdlan cite 
deocamdată doar un emoționant jnnuil exis
tențial : grafismul delicat, uneori mcoereai. 
e copleșit de tăcere : autenticitatea frdj-.i e 
pentru noi semnul unui începui bt^rrr Spe
răm că instinctul fi inteligența dot reaji ’-o 
ferească pe tinăra poetă de păcatul capii*!, 
grafomania. indrumind-a ipn rigoarea «pi 
rituald care, singură, poate transforma poe
zia intr-o tehnică integratoare, salvatoare

Cezar Ivănescu

Sat
O mașina necunoscută,
al«osă dînlr-un garaj părăsit ți Ikămincf,

neapărat llâmind,
eu care oomețti din Ir-a easd
iâtulâ de tine,
li lași gura de fler tiamesHa 
sâ muște pinâ la roșu aslaltul, 
o bați pe umăr,
ți te miri ți Iu ce ușor crezi câ e col.

DEBUT 

marian 
constantinescu

Marron Constan ti neicu acrie a poezie pen
tru care iți alege ți cumpinefte ce «placare 
cuvintele, concizia de reflecție uaaorî pare 
să-l îndepărteze de rerzid rimai. de cietec. 
Dar nu lipsește spiritul — fie «1 roti — 
unei înțelepciuni sau unui ornament utr te
ribil in cadre, insă, de ben aiwq p mediii- 
ție netulhuratâ. Dealtfel, foarte tiuit, portal 
se recomandă cu scrisul adu. ți, dapd cil ii 
cunosc eu, cu a frumoasă diidpliaă a Incn 
lui in cultul rigorii lecturilor. Puțiufe me'e 
Vorbe ce-l însoțesc aici pe Marian Coa<fo«- 
tinescu nu sint decit un fel de-a trprmi 
ceea ce de fapt există : poezie p poer=, poe
ziei sale.

Ion Țugui

Scurtă convorbire
Dacâ ceva râmine cu prisosință 
este ce n-am putut intilni.
Muț< dintr-un mâr da cuvinte.

Atunci cuiburile lăstunilor mei. singuratice.
Vor deveni adăposturi de pui cduncji, 

psnfru minfl 
Și eu voi râmine sâ wegSei

Io creșterea pomilor 
Pe scuturile colcaroase ale «âiduHului, 

ți el singuratic.

In toamna tîrzie, cind ochii pămintului 
Au obosit de atit umblet 

pe deasupra luminilor,
Cind prispele stau aplecate peste cpe,
Toate roadele pămintului sini 

păstrate in taiaure.

îmi este dor
Sâ imi acopâr sullelul cu aripile 
Păsâriloi ce se apropie de soare. 
Prispa bunicilor miroase a mere 
Culese de mine de cind m ats născut

Ochii păminlului sini acapeirfi cu niște 
Pâslrind neamul meu deoiupio-»'.
Imi esle dor de o i; cu soare si aot 
In care ei sâ se trezească ie rintâ 
Și impreună cu munții
Sâ cosească linul pășunilor pure

★
Ce sini acum, nor sou fun nâluc 
Incolor co apa ți ca pietrele toire*- 
M-cm aplecai ipre nuezui poMintalv ard 
A~i tino* ca lă'hnj t ua n to-km ■ s» 
Dar ecoul mi l-am auzit i _gw n pAse.* « 
Sint Ulise leqnt de pa~ ad ta» 
Rămas ca o pasăre lââ vțx, sar=anâ 

de «dare 
d r •Au râsurat clc petri e

pantaloni și salopeii. Dincolo pe*ie 
u«ritortei *p v«W dealul verde plin 
ți meri Jac. la poalele hii curgea To- 
«rtlnind In soare ca un tir de beteaU. 
Hirers aștepta pe Ctwcogeanu. omul de 
cu cartea de munci.

Și de atunci cred îs 'io • de cop.
Copaci fără frunze, dugaiiii 

de swpraf*^ rMîs 
Acaperiți-mi vederea pJeoDpebo* ■■ftafce 

pe-un pârnint tfe 
ți le buciwi.
ți le Miri ți tu câ te bxcwL

Dragoste rece
Nocptee prinsă pe t m ica&n 
deipârtmdu-ne rece.
Floarea «se rLn birt
1epâd:ndu-ii cred -ia.
Ih rădăcină sârwtid sa sZrirge-a Mic.

învățase
s-audă cu ochii
Era de im) efcto- €■ phte vem.
dnd pom acut dcene c*,

dnd -
a m.
Mergea ușor. Kseind fli cocoașa pdatatuli 
ți se lâcea lumină m ea.
lum nd
pentru ee.
Aripi tai nț i prin pereți disfiod m —y. 
ochi cir m de< j*>'d»-se 
acum simte tavan si pedM.

Mrșcerea so string-, «zoind ia core, 
etivinl in ghioc.
lungindu-so ca pentru rugăciune, 
Ee, adinemdu-se-n m, cit mu atCnc, 
Fir lung desprinzi ndu-ie-n q^ero de jhem, 
cind. ea-și leagă pârul în nod.
învățase i-cudă cu ochii

Replica
Acoperâ-mâ cu amintirea 
de cuvinte
ce topesc tirziî 
zăpezi de inimă fierbinte

Acdoera-me cu culori 
de frțjul meu :ncetoțaf 
e repl'câ Io ordina
• dorul de 
râ
îngenuncheat

Obraji
Cmevc devine efte-n-ia 
•chekirii nvei - on llahro 
verdele m insârameheazd

prrvw*r- **Oaț 
U Arr- Ta 

p»M c«d cmm pe • —ci

ion lică vulpești

greșeala
nu pricepeam cum de se aduiserâ el acolo !a 
masa ala. la casa dintre frasini. SI m-am um
plut de ambiție ți am zis ci nu mâ las și nu 
m-am lâsaL am terminat șl școala $1 tot...

— Pfii atunci de ce pled?
— Aici e altceva, nea loaife, nu știu cum 

sâ-ți spun. MaJ bine citește. Si Dobre Mircea 
scoase decizia. Bărrinul dli: ..La sesizarea crki- 
ducerii dispensarului veterinar, prin care face 
cunoscut ci in activitatea ce o prestați ați dat 
dovadă de nenumâraie abateri, lipsind nemoti
vat mai multe zile, dind permisiune de tăiere 
ilegală ți ne fă ci nd control asupra îngrijirii vi
tele. Comitetul Executiv al Consiliului popu
lar al comunei Fintinele hotărăște in totalita
tea voturilor eliberarea din funcția de tehni
cian veterinar, fără desfacerea contractului de 
munci, cu drept de transfer". Moț Iosif nu mai 
mișca.

Cobori omul de serviciu, fl întinse cartea de 
muncă ți-i luă geamantanul. Plecară spre sta
ție. Era devreme, mai aveau aproape « oră Ră
mas singur pe marginea șoselei. întinse in 
iarbă ți asrvltă muzică populară la difuzorul 
spinzurai intr-un siilp Înalt Se uită spre Iun 
că. la grădină. Mmpcu puneau varză, erau mici 
și pe deasupra lor pluteau niște valuri de căl
dură. Topologul w mlngua și gingurea sub săl
cii ți sub soare.

Venea e faretă, rodie fi și iau, potcoavele ca-

Sculp«uri da Mihai Olas

hilni pocneau pe asfalt ți In dreptul lui doc
tor» trase de hățuri. Calul se opri ți ea cobori

— LiLB&eți asia, zise, ți-i întinse un iramt de
rneche. ve ten nară.

— Haltumesc, răspunse. Dociora pleca, dar.se 
opri fi oe io toarse iar.

— îmi pare rău, dar dumneata ești vinovat
— .X-are nimic, zise el trist
— Ba are, ca putea sâ fie bine.
— Putea, dar n-a tost.
— De dumneata a depins totdl.
— Ba de dumneavoastră. Sau poate ți de 

mine, că nu v-am înțeles.
— Ce sâ Înțelegi?
— Omul trebuie ințelea Că flecara are o is

torie. Istoria lui.
— De unde țtii dumneata ifi loc ia mea, ae re

pezise ea. Mai tune spuneai câ ai o drăguță 
La RuairețU. că nu ți place viața la tară, că 
U-e srirhă ai bagi mina in vad. că

— Dar n-»m md a drăguță, imi place viața 
>a țară ți nu mi-e idrbă de vita.

-Nu e«U aincer nld acum, in ultima clipă. 
Iar eL moale:

— Sint toarte sincer. Am lipsit pentru că 
mama « hokiavA Nid nu ștfa dacă o mai gă- 
®ese_

Ea ameți, mi mile U căzură moi pe lingă sol
duri.

— Atnnd rine dram apunea că ai una la 
Bucureț'i?

— N-am nid una țj nid nu-mi arde. Mă duc 
*ă văd dacă a m»j apuc in viată. $i am avut 
ți nițte vise._ Clipi des. Iar el i se păru că vede 
in orb ii urme de lacrimi.

— Iartă-mA tovarășe Dobre, m-am luat după 
hune si am grețiL

— Nu-i nimic, tovarăță doctoră, m mai Ln- 
timpU

— Iartă-mă ți nu pleca, atit te rog. că uite, 
i-a in timp lat— Sui. bărbatul meu era bucu- 
restean u dnd am termina! facultatea ș-a in- 
aurat cu alta fi m-a lăsat cu un copil pe rare i 
am ta mama^ A zis că nu merge el la țară, că 
e pictor ți nu vrea să miroasă a bălegar Dar 
cu dumneata am greșit rău...

Doctorița începu să plingA. Fie că-«i amin
tise de soarta ei. fte că grețiae eu tinărul teh
nician veterinar.

Sau poate și de una ți de alta.

DEBUT

traian 
t. coșovei

Am remarcat cu plăcere, in versurile lui 
Traian T. Coșovei, propensiunea către poe
zia de calitate. Lecturi mente, din poeți ro
mâni ori strdini. îi ajută să-$i exprime mii 
bine șinele. Poezia tuturor 1ace corp comun, 
cu prapria-i pae2te, cu Pae2ia. Dar ceea ce 
îl detașează de marea masă a deliu fanții ir 
este a anumită tensiune a exprimării, a fra
zării, care ne face să bănuim îndărătul cu
vintelor un univers la începutul punctului 
de expansiune

Grigore Hagiu

Poem
Tîrziu, încercind sâ te loc să mal crezi 

in inima msa aiiind sub un soare de piatră 
ți-am întina amintirile mele albastre 

și verzi 
dintr-o planetă pătrată.

Eu ți-am întins ție doi sori încălzind 
a planetă de gheață 

de care sâ se-ntristeie tristețea ta ninsă 
și te-am învins cu inima mea învinsă 

paste care Itec în goană motociclete 
de ceață.

Dar mie ml s-a fâcut higj dai m:e mi s-a 
făcut dai 

de trupul tău lavindu-se de oglinzile 
trecătoare 

și am murit cu inima mea 
muritoare 

peste core frec pâsâri spârgindu-se-n zbor, 
peste eare (rec orele aruneîndu se pe 

fereastrâ, 
pa hornuri, pe trepte, pe sub ușă — 

Soare de serum — ^oare de cenușa 
pentru inima mea roși@, verde, albastră...

1, 2, 3, 
sau a doua strigare

Unu doi trei, unu doi trei, unu doi trei 
In crașul in care infantele apoi numai 

in vise 
casele adormeau cu ferestrele

și ușile deschise 
prin cate treceau pisici elastice, 

de aspic 
șl care, val, nu-și aminteau mai nimic 

despre mâlușile cuprinse de somn și plicii! 
șl care iși dansaseră de mult ultimul tanga 

la Paris 
(căci in atașul inhămat la căruța

și vizitii 
noaptea, loațe infantele sint gri...).

Unu dai trei, unu dai trei, unu doi trei 
Și cine va crede, ah, cine va crede 

povestea Infantei cu pârul albastru 
ți roșu și verde - 

povestea Infantei cu pârul pieanegru de corb 
electrizat de tristețea zeului orb. 

Poate marții de carton cu fețele Iar 
rise și plinse, 

eri poate cel pe care inima ei il 
infrinsa — 

poate ei or să vă bucure și or să v-ndune 
cu aceste rindurl pe jumâtale postume.

Unu doi trei, unu doi trei, unu dai tiei 
cu aceste rindurl scrise cu var și cenu$e*Rn°DX 

sub geamul vreunei mâtușe,
cu aceste tinduri scrise cu mina mea 

subțire, de gide 
sâ puteți plinge, să puteți ride 

și sâ alunecați in delir pe covor
ah, doamnelor și domnilor...

Clinii anului 2000
Trec secundele cu felinare de ceoța

— in ruimele lor voi trai 
cu capul înfipt în norii de gheațâ 

ai anului două mii.
Pe slradâ «or trece imfaătrinind pe asfalt 

oameni de tiei, cruciade de capii 
lâlrate din târimul celălalt 

de ciinii anului două mii.
Totuși, mai avem un trecut, mai avem o 

poveste
Oh, nu-mi vorbi, le rag, nu-mi verhi 

cind Irec incet cu capelele releicte 
muzicanții anului două mii. 

Ah, întimplâiile lui nicăieri și niciodată 
amintiri elbaslre și roșii var fi 

ori coloană incită de pichă 
pentru zeii anului două mii. 

Tinerețea mea va arde cu a flacără albastră 
in orașul părăsit dc Stafii, 

unde ne turideau căzînd de la ferestre 
manechinele anului dauâ mii. 

Intr-o casă cu pereții de sticlâ
tu mă-ntrebai : ce va fi, ce va fi î... 

Bufonul ridoa pictînd pe lătratul ciineluî 
tristețea anului două mii.

radio

Radio-revelion

Sculptura, 
a doua viață 
a lemnului Tristan

Asa a fost să fie : si In ultima zi a 
anului si în ultima (si ceA mai lun
gă) noapte cronicarul radio să si~o 
petreacă alături de un tranzistor (în
soțitor in drumurile de reporter al 
revelionului de-a lungul Bucureștlu- 
lui). Așa a fost sâ fie șt a fost frumos. 
Anticipările mele (d!ntr-o cronică de 
decembrie) s-au adeverit si de la fl 
seara pinâ aproape de fl dimineața 
radio-revelionul a fost la înălțime, 
rospectindu-șl promisiunile înscrise in 
programul radio .....vâ vom oferi sti
mați ascultători, un program de diver
tisment. alcătuit din scenarii, schițe 
radiofonice, cronici rimate, scenete, 
dialoguri, miniaturi, monolcguri. cu
plete dc toate tipurile, epigrame, afo
risme, fahule. snoave. împletite cu 
cintece populare, de muzică ușoară, de 
petrecere, romanțe și piese instrumen
tale de virtuozitate".

Cei care au participat la realizarea 
radio-revelionului sint așa de mulți 
Incit ne-ar trebui două cronici numai
să-i numim. Oricum, vom nota numele 
echipei He realizatori (Stelian Filip, 
Octavian Iordăchescu, Dan UrsulCT'u.
Silviu Georgescu) și coordonatorului 
programului (Virgil Stoenescu) ce-au 
avut misiunea unui creier electronic
in combinarea numerelor astfel Incit 
veselia si cintecul, poanta și dansul, 
să mențină un ton ridicat întregii 
nopți.

A povesti acum (după ce programul 
s-a terminat! și aici (in clteva rindurl)
ce-a fost nu șl-ar afla rostul si hazul. 
Dar. măcar pentru amuzamentul citi
torilor vom transcrie un scurt dialog 
intre două baloane aflate la înălțime :
„Mal poți „Da, mai... poc".

S-a cheltuit multă fante»# S-a» 
pus ia valoare toate zr »« - rw. »- 
fonice ti pentru a«La re** no ai > 
semnat n probă protexioftaiâ. La i=>- 
treg apsamaui de «zj*«î#- ae 
puncte mszzcsle. lierrm -aar ae-sie 
umorii Ger in ere raerru-j-.t* 
titoere >le ane reolm de efeeti. 
montajuL toate a rec ea. «î nu at^ele 
au fost folosite ca fitftd «r>*nf-ce ta 
au dat roadele «cenLaie.

Redactorii urmk»!i — A>xafx*ni Fa
bian si Titus Andrei — si reeta ■■z.- 
calfi — Rom#n Chelam. W *-■-
goe. Mihai Rnnan — i->u »i
ei la înălțime eon'uer.nd ~ - cu
echipa de rea II za lori : r.e-lf - —- ru 
vreun gen sau orefemti ei ne-au 
readus un an de muzică intr-o lingură 
noapte.

Așadar, un început de an bun eeo- 
tni radio. Acum ca de fiecare ii 
anul ee-a trecui intră In am.-’.:re_ Lu
mea o ia de la caoăi Emisiunea din 
noaptea anului nou. să o lulm ra ne 
o promisiune a tuturor redacta-1 lor vi 
reH liza tori lor radio într-un an clin de 
Ineercăn reușite, cu emiriuni vii an
trenante. dinamice, rlutind drumul rel 
mai scuri spre inimile $i constiinlele 
a irul tăierilor.

Râmine ca IntT-o cronică viitoare -ă 
trecem In revisiă cele mai bune emi
siuni nle anului 1978. Ar fi trebuii 
Ipentru a îmi onora promisiunea) <ă 
fac bilanțul anului ce-a tTerut în are-t 
număr, dar nu am vrut să trec n< ie 
această reușită care s-a numit : rariio- 
revellonul. Emisiune care m-a fă-ut 
să nu re°ret televizorul. Ceea ce nu-i 
puțin lucru 1

Constantin Stan

unei expoziții personale 
« hu Mihai Oloa In FL F. Germania 
este cu atit mai necesară cu rit lucră
rile artistului nostru au stimit un viu 
iDieres in pubiuml german, mai ales 
tn rukdunle studenților de la Univer- 
fitatea din Giessen. După exemplul 
acelei economii rurale complete, in 
care țăranul era meșter in lemn, in 
fier, constructor, plugar, cintăreț etc_ 
Mihai Ol os se dovedește a fi pirtur. 
sculptor, arhitect, poet ji clntărei L-a 
Wickxtadt au foet expuse îndeosebi 
lucrările in lemn ale artistului din 
Maramureș. ..Predilecția mea pentru 
lrmn, spunea Mihai Olos, intr-un in
terviu, vine de qcolo că prin lemn se 
anihilează diferența dintre o sculptură 
cioplită in piatră, deci din exterior și 
a lucrare plastică formată dinăuntru 
ca un os Lemnul are o viață plină, 
chiar și după re a fost doborit. astfel 
cum in credința populară omu[ mai 
trăiește și după moarte. Brânrusi avea 
Ln atelierul său un uriaș butuc de lemn 
(tăiat cu mulți ani Înainte) rare a În
ceput brusc să lăstărească. Viața lem
nului este comparabilă cu a omului. 
De mii de ani civilizația noastră se 
bazează pe lemn. Cunosc «J tradiția 
unui templu japonez din lemn, carii e 
nou toatâ vremea, deoarece se recon
struiește mereu, la fel, dintr-un ma
terial nou. La fel este întreaga tradi
ție romanească. O casă se face pentru 
o generație. Intr-o curte țărănească, 
de regulă, există două case, una veche, 
una nouă. Cind vine o nouă generație 
casa vech" se demolează și în locul ei 
se face alta nouă".

Marii maeștri anonimi sint dascălii 
de mâkeMne al hil Olaa Sculpturile 
sale ag alcătuiesc din îmbinare» m»i 
multor elemente, pornind de la forma 
simplă de cruce : astfel una din cele 
maî simple sculptori sau părți ale a- 
cesteia este formată do saae brațe 
unite printr-stn ootru proreiat H aa- 
cuns. Ptnrt im bî na re a elementelor 
unor sculpturi artlrtul — ca si tira
nii — nu foloM«c ricL nări cuie si cu 
toate aresiea lucrările par rrearate 
astfel din pAmint In jurul unui nod. 
a punctului central de Itminor* ele
mentele rare se sdiuri hi du hi e axă 
dimer «i uni le. astfel că iau nrdert «ii«te 
moduli care se îmbină intre eî. aanm- 
zindu-ji cum am mai spus. rentruL 
Numai arin știința reprezentării celnr 
exterioare se poate forma Imaginea 
interiorului uneî astfel de mnstraetii. 
Ca să ajungă la ace«1 ounrL arti«tul a 
folosit cel puțin trei d’mențiuni. Dacă 
s-ar di’linge a dimensiune ori s-ar ne
glija alta, nodul, punctul centraL s-ar 
desface.

Sculnturlle Tui Mlhai O1r« seamănă 
cu Cetatea imaginată in carte : 
„Spre răsărit erau trei porți ; spre 
miazănoapte. trei porți ; spre
miHZâzi trei porți î si spre apus 
trei poeți î Cetatea era ln patru col
țuri... lungimea, lărgimea și înălțimea 
erau deopotrivă". Cele șase capete ale 
formei celei mai simple sint ca pietrele 
fundamentale, dar brațele de lemn te 
determină să-ți reprezinți cele două
sprezece porți, permisiunea de a Intra 
șl de a ieși.

Gheorghe Pituț

Un An Nou al tunetelor, imaginat 
ea o nouă rotire a tonalității In totalul 
cromatic, asa cum cele fapte planele 
ifi reîncep ordinea mișcării, ar uJtea 
oglindi pentru urechile noastre fizice 
crea ce alții auzeau ca muzică a sfe
relor. Această logică misterioasă a su
netelor care il făcea De Scbooerhauer 
sâ nu includă muzica in sistemul ar
telor. eon uderl nd-o mai degrabă esen
ță a universului, voință cosmică. ne 
maj convinge oare ? Se imnUnesc 
douăsprezece decenii de la a nari tis 
icehii Tristan al hn Wagner, poate cel 
mai important moment pentru muzica 
mode*-nă : anul 18541. in care un crealor 
demonstrează pentjre prima nari ci 
vrea |1 poate lă fie independent de o 
ioCieâ muncală dmafara tui. începe 
un nou fel de a trăi al muzicii : am- 
pbScares disonanțelor, subiactivizarea 
expresiei, afirmarea copleșitoare a 
euhii rompo®torului. care pune ln 
umbră logica muzicali ohîprtivă A- 
nului 18M §1 Lui Tristan ii datorează 
Webem ..catedrala scufundată" a to
nalității eri Schdnberg luciferismul 
dodecafonic de a impune o altă ordine 
Si realitate n sunetelor. Muzica. ae 
«nune, a Încetat din acel an să fie o 
Imagine în mic a microcosmosului.

O altă lume, temutul nucleu, crește 
insnăimlntător, se supradimensionează. 
Neliniștea Interioară, automortlflcarea. 
orbirea prin ambiție și putere. apar 
din nrimele cuvinte ale lui Tristan. 
Vechiul conflict al legendei Intre na- 
slune si datorie (Tristan trebui? să-și 
ducă Iubita unchiului său drept mi
reasă) este modificat. devenind un 
exemulu și pe plan dramatic al ..mo
dernizării" wagneriene : unchiul lui 
Tristan nici nu se gîndește s-o la ne 
Isolda de soție, Tristan îl imploră s-o

I

facă deși o iuhesie In tnfnă el InsusL 
Cmd Is o Ida vrea să ispășească prin 
moarte această chinuitoare. Înjositoare 
situație, Tristan e gata să moară cu ea.

Contradicțiile pe toate planurile de
vin chei deschi2ind ușile secrete, pină 
■tunci Interzise ale creației. S-a spus 
■deaeori câ muzica din Tristan con- 
bazice textul, lntr-sdevăr. in timD ce 
cuvjnlele vorbesc despre dorul de 
.copta tic-întunecata țară". despre 
moarie ca eliberare, care alungă in 
■ens schppenhauerian orice ..nevoie a 
trezirii", muzica incandescenlă rămu- 
roasă esle o adevărată beție a vieții. 
Insă tocmai prin această contradicție 
a reușit Wagner să dea Iubirii dintre 
Tristan și halda un sens care depă
șește marginile omenescului. Dorul 
nelnlflnțult. patima neîmplinită, au 
creat acele armonii pe care le consi
derăm acum punctul de plecare al mu
zicii moderne. Acorduri, alterațli. teme 
cromatice. construcția pe secvențe 
pentru intensificare (un motiv alcă
tuit din patru sunete — scena I. actul 
IT ■— este reuetat de 150 de ori. într-o 
creștere cu efecte d“-a dreptul hlurio- 
tlce) aecentuea’4 sensul tracicului U- 
nlversul ,.nontii“ credincioase si al 
„zilei" înșelătoare, cultul nostalei’lor 
absolute, virieiu! metafizic al sune‘u 
lui trs nrpzentă mslerlală și profetică 
a Invizibilului). c,rr”mcrrts de rn- 
vint, ersndlosul viriel cs*-1' l-a dai In 
literatură pe Jean Paul. Warh°nmder. 
Tieck. Novalis. Hoffmann a eăs<t In 
muzica Im Wanner suwmi int’,’i<*hi- 
pare. Trlstin. terminat acum 110 de 
arii, erie ..nilnis" acestui virili nrin 
care muzica zilelor noastre își mai 
toarnă o băutură vrăjită.

Grete Tartler
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PLANETE

Exerciții de
— Platon

t
impul se constată bolnav. Bolnav sau 
■îodificat. Sau... dat afară din timp. 
>Iu fusese decit un simplu chiriaș să
rac. Dar măcar fusese ? Tăceri nume

roase. Trecuturile toate se întorc de urgență din 
turneu, convocate la un singur timp supraviețu
itor : prezentul. Nici viitorul nu este mai puter
nic decit el. Nimeni.

In principiu, ar putea începe orice oricînd. 
Lumea însăși.

La rindul său, spațiul s-a pomenit orfan șl 
tînjește. Omul dispune de el discreționar, moto 
tnlindu-1, desfășurindu-1, stringindu-1, străpun- 
Îindu-î in fel și chip stofa, lărgindu-i pleurele, 
nseși laboratoarele lui centrale metecăie, con

fundă amploarea și direcțiile, nici un aparat nu 
mai răspunde la comenzi, firește se vor cere 
inventate instrumente noi de măsură, care să 
funcționeze în meta-legendă. Firește ? Dar aici 
normal e tocmai suprafirescul 1

Ipotetic. Ulise poate fi oriunde. Uhlcultar, e 
dincolo de tărimul surprizelor că ivirea lui e 
posibilă de pretutindeni, mereu.

Ca fecioarele din biblie în așteptarea mirelui, 
trebuie să fii pregătit pentru orice eventualita
te, pentru orice lovitură de teatru (or să te in- 
tîmpine chiar mai multe in total decit era tre
buitor) la citirea Minunatei povești a dragostei 
preafericițLltir regi Ulise și Penelopa de Platon 
Pardău. Personajele înseși se pot aștepta la 
orice din partea autorului lor, oare nu le acordă 
decit dreptul de* a i se supune fără reproș, 
transformate in mingi, plase elastice, bureți 
fluide, aburi și răspunzind la comenzile cele 
mai hazardate. Cititorul e antrenat, captat, ți' 
nut, in ciuda risipelor de combinații hihride, 
fantaste, agere și chiar iritante, a aliajelor ne
întrerupte de realitate si ficțiune, a continuelor 
deghizări, transferuri, obsesii, aluzii, pe care le 
Întreține musculatura unui optimism contami 
nant : optimismul imaginației lăsate să nu mai 
asculte, să fie liberă. să se scalde in propriile 
pmtilsiuni. Că se dilată ori se comprimă ca la 
porunca unui prestidigitator, fiecare erou (de 
fapt, se poate argumenta și că nu există nici 
un erou, ci doar o predispoziție inepuizabilă 
către ostroave de alegorii și barocherie. in șu
voiul clocotitor al cărora — ca pe gitul unei 
pilnil, ca Intr-o ecluză enormă — se surprind 
atrase și topite fahule, farse, ofense, paradit.
Imnuri, legende, limbuții, obiceiuri. graiiiău. 
concesii, premoniții). fiecare erou ia forma va
gului In care este așezat și-n care nu va face 
rădăcini. Eroii aceștia ne antrenează si ne 
cheamă cu ei, ne alipesc peripeliilor prin fir 
au de trecut la nesfirșit nu ptin derizoriile 
destine ce li se prescriu succesiv $j li * schim
bă adesea, ci printr-o disponibilitate incredibila 
la orice, prin desfriul lor de neingrădire. ne 
explozie „epică", asemeni unor elemente bune 
conducătoare de orișice soi de electricitate in
ventată, existentă, simbolică, in ven Labilă 
presupusă.

O mascaradă cinematografică, un surplus de 
trucuri de regie teatrală, potențările absurdu’.ui 
și paralogicii, recursurile la buzunarul sj cup
toarele alchimiei, excesivitățile de haz^r. dex
teritatea colajului de situații de epoci, de con
cepții, fizionomii, temperaturi etice, romper-a 
mente, limbaje rezumă (dacă se mai »drr.;Le 
vreun «ena verbului ■ renma. in «lari rtrej-'a- 
atanțe...) ceva din însăși firea on spețele aces
tui la urma urmelor original trxu«i atu?: ■ 
frămlntăritor pini la sptirrl $i dek-ct:n<*u-pe 
și ciq rtră verim I Ie clă bucul ui său. si cj tac- 
troromia incortenerlei sale

Cartea Începe din toaie părute ctoodaiJ sa ta 
loc Ră continue. începe iar. Uh*e. asechat pok- 
țiene^te intr-o <~«nwri eu -=ume«W«iie de ÎS
clipa Hnd rancentnr p «hrufein ia- nă
vală înăuntru să-l pr—spre uimim tutu
rora. a dispărut nu e. De tape e*«r ț-vsă e ia 
fiecare din eî aîțfcL L>ue dispărjTul »-a ira 
In detectivi, ir tn vestea wL varxan - prn- 

u,‘ ‘f rw awarr --*• .
■uhaltoen de arei?

★
Nu ae ftic da â -ăxboiuj Trudei a avut toc. nu 

se Știe dară l-au determinat pricinile consemnate 
Ici-cnln «an eauae azi necunoscute 51 necunoscute 
poate fi lui Homer, nu se știe dacă Ulise a plecai 
In acel război sau In altă aventură, nu se 
știe exact cu cine, nu ae știe dacă Penelopa l-a 
așteptat sau nu l-a așteptat, sau nu avea pe 
cine aștepta, nu se știe dacă Ulise s-a mai în
tors sau se va mai Întoarce, nici clnd. nici rum, 
nu se știe pe cine a găsit la înapoiere, nu *e 
liie complet pe rine a Lăsat. nu se știe dară 
Ulise e Ulise și dacă Penelopa e Penelopa etc. 
Biografiile nu numai că nu coincid, plăsmuite 
după alte plăsmuiri șt ele. dnr devin pretexte 
la comentarea și inventarea diverselor evuri ale 
decadenței, s fă ri mături lor. imprăfuirii. violenței 
ș a.m d. Prin urmare, ceva tot ajunge să ae 
știe ori să se sugereze : ră toate aceste mai 
mult sau mai puțin diafan-spectrale întrupări 
și situații n-or fi ele cum au fost dar sint ca 
și cînd așa ar fi putut fi si dezvoltă gradul de 
elasticitate al imaginației, puterea de asocia- 
țlonism, fluidizează pereții realității, o așează 
fntr-o postură Îndoielnică (ea. realitatea, est* 
sau nu este ?), corup rigorile, dau impulsuri și 
nostalgie setei de libertate, fac o plămadă cva- 
si-maglcă din care pot ieși (ba chiar și ies) 
neașteptate înfățișări de gindire, tipare de u:i
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Vibrantă apologie a muncii reiese din 
O majoritatea celor 27 convorbiri des

pre Munci, idealuri, creație, avute in 
decursul anilor de doctorul Virgil So

rin șî apărute in Editura Alhatrns (București. 
1978). Au fost interagați, — de la Alexandru 
Bălăci, cunoscutul italienist, la Henri Wald, no
toriul gnoseolog, — muncitori manuali și inte
lectuali, deplin calificați, așadar, să vorbească 
din proprie experiență, despre munca lor și des
pre resortul ei: voința, unită cu tenacitatea. Aș 
spune că răsplata supremă a muncii, în afară 
de recunoașterile publice și cele oficiaJe, este 
longevitatea: trei dintre academicienii consul
tați au depășit această virstă: chirurgul orto
pedist Alexandru Rădulescu, lingvistul lorgu 
Iordan și sculptorul Ion Jalea, mare invalid de 
război din lfill (o singură mină, călăuzită de 
focul sacru al taJentului, i-a fost suficientă să 
îmbogățească patrimoniul nostru artistic cu 
opere trainice în piatră, marmură și bronz).

11 felicit pe autorul cărții, nu numai pentru 
luminosul Cuvin! Introductiv și pentru substan
țialele note bio-bibliografice. dar mai ales pen
tru că a știut să se adreseze nu numai celor 
maturi și virstnici (ca să nu spun bătrini), ci 
și foarte tînăruluj energetician Mihaj] Roca, 
care și-a luat doctoratul la 29 de ani, cu o teză 
de hidraulică teoretică. Se știe, de la Corneille 
încoace, că „valoarea nu așteaptă numărul ani
lor". Nepot al fondatorului „Gazetei matema
tice". Roca rostește acest remarcabil credo, in 
finalul convorbirii lui:

„— Profesiunea trehute iuhită. Este necesar 
să ai un ideal, un scop în profesiune, pe care 
să le urmărești cu pasiune și tenacitate. Pen
tru a progresa, primul prieten trebuie să-ți fii 
tu însuți, să fii critic fată de diferitele mani
festări și realizări; să fii sincer cu tine, să ur
mărești să te perfecționezi, să înveți. Realiza
rea profesională este un obiectiv primordial in 
viata fiecăruia. Orice nouă cunoștință- esle ca 
o nouă fereastră de la care nu puteai privi îna
inte Noul trebuie căutat și descoperit prin efor
turi stăruitoare, de fiecare zi. Criteriul esențial 
al aprecierii activității fiecăruia este gradul de 
utilitate socială a acestei activități pentru cei 
din jurul nostru".

Așa este. Pe linia maternă, Mihail Roco este 
nepotul poetului român de limhă franceză, di
plomatul Charles-A dolphe Cantacuzene. disci
pol al lui Mallarme. subtil gînditor și editor a1 
Paginilor alese din opera Drincipelui Charles de 
Ligne (care a văzut lașii in timpul războiului 
rus o-austriaco-turc din 1700).

despovărare
Pardău —
hibrid fantastic, însă germinind la rindul Int 
fii, consecințe, fabricate, iritabilități. eșantioa 
ne și mai laxe, și mai puțin previzibile, deci 
și mai apte să incite fantezia, verva, magne- 
tismele, ambianța, contactul si să le pună in 
starea de febrilitate cea mai propice spec
tacolului. Nici nu-ți dai seama că povestea, 
încropită sporovăitor din sute și mii de amă
nunte epice derizorii, centrifugale, nici nu este 
o poveste, ci tocmai — dimpotrivă — nisipul 
rumegușul, firimiturile, cenușa unei ipotetice, 
unei foste, unei îndoielnice povești. Eventual... 
minunate. Minunat este sigur, in schimb, întreg 
polenul nins de pe floarea dispărută, întreaga 
pulbere de aur și de ecouri in care s-a trans
format basmul strivit In ititea și atitea feluri 
de a Li te a și atitea copite. Cartea este un spec
tacol, un film turnat fără economie de mate
riale, in care luxul de mijloace se ia prodigios 
la întrecere cu o disponibilitate spirituală de cel 
mai bun augur. Cu incintarea euforică pe care 
o simt copiii pentru întiia oară, introduși, po
meniți. strecurați pe-ascuns in beciul sau in 
podul caselor bă trine, unde s-au depozitat pri
sosurile, stricăciunile, rănile, uitarea, maladiile, 
putregaiul, somnul și desuetudinea obiectelor 
din cine Jtie cite existente, autorul descoperă 
o țară a minunilor, o planetă mirifică prin în
velișurile si goliciunile căreia îburdă c-un teri
bil nesapu. lot mai flămind cu cit mai lacom 
Înfulecă prin toate simțurile senzații, unele mai 
năvalnice decit altele.

★
Cu răbdări ae pot alege însemnări, nuanțe, 

scripeți pentru scheletul unui Jurnal de experi
ențe fi de falsă morală, se poate constitui o 
suită largă de aforisme, poate fi desprinsă scă
părarea unor metafore si fragmente nedeo- 
sebtndu-se de cutam versuri notabile, ce s-ar 
vădi la tocul tor intr-o culegere lirică ; Lot cu 
răbdare ț$i nu cu o deranjantă răbdare) se fac 
reținute sarcastice observații acuități, roluri 
Șl nerostun ale comportamentelor sociale, tipuri 
de gindire sau de blocare a gindirii. de spețe 
de a acționa. 1:luate unele cu altele sau față de 
altele in raport cnatradictoriu ; ai de surprțn» 
p decupai dialuffuri bine întrețesute, nu numai 
pentru că într-adevăr vii, dar riteodată ambi
gue. dar adesea cu derive corn plici tare ; și de 
înregistrat hahrtnrfiru- ca primi, confecții. stri
dențe. portrete in de mina de smulse observației 
mi deatose mn ansambluri, apoi dezasambiate 
poți zăbovi to descrieri care ți se impun prin 
culoare, proporții, eufonie și forță ; in sfîrșit, 
vt>r rum b tera 1 ura, teatrul, cinema tei gr a ful,
istoria, arhentoci*- pictura fnkisesc dezlănțuit 
corr-petitioner. mijloacele de care cu toatele dis
pun spre 1 fi agreabile cititorului, chiar dacă 
pnn supraofertă nu totdeauna o și reușesc la 
modul suprem.

Cum i^să nimeni nu stă să-și specializeze 
răfxtar^a in alcătuiri de extrase pe genuri lite
rare *1 artistice, crinii de atractive, in final ne 
vom r*-se«ana să nu ignorăm că romanul rezistă 
prin mssinrtiil de a favoriza — în locul oricăror 
corr-r:p«m*. doftoe. inhibări, scheme paralizante 
— secîmmtuJ decomprimării, con fortabili tății. 
destinderii, dreptul de ■ fi in recreație și de a 
prt-iui gustul vwantel suculenta inventivități- 
kr rarvlate. delectabile. tentația gratuiluluL 
■r.tre dezgu*turile și alergia la numeroasele 
Tjote de le®i s le£i de aramă cărora Literatura 
k-a Î3M sărută ostatică.

Mai demult, rind n-avea decit trei ani. pentru 
Ir.îua oară, am foci cu copilul meu în satul 
acela rrtspai $i fără noroc, de unde cobor, îm
puținat primă vară-toamnă, semeslrial de apele 
Duzăukn. btsă sprijinit și din față eJ din spate. 
astm, rte «merii a două păduri. în clipa in care 
am ajuns accto printre pomi Înfloriri, căței și 
Lărusxe. hruae. am văzut-o pe Marta ri di rind 
brațele spre cer. vre anare. spre păsări și ipu- 
mrwto-ne cu toate cuvintele lumii parcă intr-0 
singuri suflare : -Ari pai aă țip rit vhrreaa *“ 
Nu-și »rțnna— si mni nu-i runosrusem nici 
odată vreo ttorwță iu anesi aena. pină atunci, 
șj omH r»-a auzisem vreodată, măcar o dată, 
țjpind. Insă in clipa aceea. spunind-o. mi-am 
dai seama că descoperise ceva egal cu paradi
sul : adică libertalea. Libertatea de a nu mai fi 
numai intre ziduri. într-o cutie eu capace ver
ticale. pusă deasupra altor cutii in apartamen
tele de prin hlocuri. în canoanele de prin 
hlocuri. în orizontul, spațiul și convalescența 
morții de prin blocuri. Față în fată doar cu 
natura, care e (dintr-o rațiune numai a sa)
plină de zel anonimi și cunoscuți, vitregi sau 
favorahili. mari, mici și de toate dimensiunile 
puterii sau neputeril morale.

Fi bine, la lectura minunatei lui „povești", 
cuprinzînd — poate — isteria lui Ulise și a Pe- 
nelopei. romancierul Platon Pardău ni se pre
zintă pentru prima dată intr-un exultant și 
prielnic teritoriu al descătușării, unde (așa 
cum nu era ohișnuit nici el. nici literatura lui) 
poate țipa cit vrea, poate sări, experimenta, 
fugi, bocăni, palpita și împodobi cit poftește și 
cu ce vrea, de mai multe ori (nici n-o evită !), 
pămintul șl cerul, apa și închipuirea cu orice 
soi de exerciții de oratorie, mișcare, stfl, avint 
și despovărare.

E ca intr-un acrobatic antrenament al învă
țării alfabetelor libertății creației

Ion Caraion

Nichita Stănescu. poetul adorat de tineret, 
afirmă printre altele:

..Poezia românească de astăzi este una din 
cele mai interesante poezii pe care le-a avut 
istoria poeziei românești și in același timp cred 
că ea este una din cele maî interesante poezii 
care se scriu astăzi în lume. Indiferent dacă 
este cunoscută de străini sau nu. valoarea ei de 
experiență umană cămine in sufletul meu in
tangibilă..."

Fie ca și universul întreg să fie de acord cu 
diagnoza de mai sus ?

Pictorul Dan Hatmanii își folosește în atelier 
„timpul liber propriu-zis". Aceasta vrea să zică 
desigur că pentru un creator, nu prea există 
timp liber. Acesta este, in definitiv, apanajul 
fericiților gură-cască.

Am citit cu emoție cuvintele regretatului C. C. 
Giuresru. alt mare muncilor, al cărui prim în
demn este acela ..de a munci serios, de a munci 
consecvent, de a nu lăsa să treacă nici o zi..."

Cred că împăratul roman Titus considera cea 
mai proastă dintre zilele lui, aceea cind își 
spunea singur:

— Diem perdidi’
O 2i pierdută, intr-adevăr, se adaugă la bi

lanțul negativ al existenței noastre.
Singura reprezentantă feminină a cărții, ar

tista ’ emerită Dina Cocea, este un exemplu re
marcabil de mare talent artistic și de tot atit 
de mare putere de muncă, spornic risipită in 
numeroase activități obștești. Reținem din de
clarațiile d sale:

„...talentul se dezvoltă prin muncă și se iro
sește, se degradează prin comoditate".

Cel mai vioi octogenar al nostru, — l-am nu
mit pe maestrul cinefil D I Suchianu, dea
pănă interesante amintiri de la Viața româ
nească, al cărei statornic șl strălucit colabora
tor — o vreme și codirector — a fost. Tn va
cantă. ne spune, lucrează ..mai mult ca ori
cînd". Polisportiv, practică skiul, tenisul, cran
iul și paradoxuL Ca să-l imit, voi spune că. 
personal, mă obosește numai lipsa de activi
tate. De aceea Încerc din răsputeri să o elimin, 
lml mărturisesc insă totala inaptitudine la spor
turi. recunoscind in antrenamentul disciplinat, 
una din formele exemplare ale muncii și expri- 
mîndu-mi admirația pentru copilele noastre care 
au cucerit admirația lumii intregi prin rezulta
tele muncii lor.

In încheiere, aș aminti că cei mai mari scrii
tori români interbelici au fost atîția atleți ai 
muncii cotidiene.

Șerban Cioculescu

CARTEA CU PRIETENI

Corneliu Leu
-a născut intr-un crater asiatic, la

S Medgidia. Pe buza de smarald a qto- 
jil ciulinii se hrăneau cu vint, dropi
ile cu ciulini, ovăzul cu puști tali, caii 

din tabunuri cu spumă de mare, tătarii cu fe
restre oarbe. Dunărea cu pepeni, cu frontiere 
trecute numai noaptea, cu ginduri de adolescent^ 
pierzindu-și urma in Bosfor și-n Indii. La na$ 
terea lui, luna semăna cu ochiul dracului, ielele 
aveau trup de arșiță, țițe de iarbă in care pirîie 
focul și norocul se indopa cu grauri intre lacuri 
sărate Prin urmare. Leu e a bucată dg fagure 
din țărmul Dabrogei, fascinat ds crivăț, de vir- 
tejuri de nisip, de floarea-soarelui și de sem
nele enigmatice răsărind pe fruntea Deltei îna
inte de a izbucni furtuna. E plin de griu, de ie
puri și de prepelițe pe amindpi umerii gindului, 
e plin de lut nebătut de ploi in toate cutele do
rului fi-i plin, in apusul timplei, de coviltire de 
rogojini «uh care dănțuiesc țigani nomazi. In 
cărțile lui cele mai bune, eu aud ropotul herghe
liilor din Dabrogea gonind să bea auroră și lu
ceferi din ferestrele Brăilei, simt patima și vi
ciul subțire, cele două leacuri de viață nesăbui
tă și dulce ți trindavă care au făcut slava Bal- 
canlei •- picături de singe adunate cu pumnalul 
din Orient ți strecurate în potirul nostru. Leu 
e amestecat cu petrecerea, ca aurul cu trăda 
rea, cîntecul cu moartea din dragoste și cuțitul 
cu nopțile tavernelor din port. Asta pentru că 
atunci cind era mic, taică-său (Dumnezeu să-l 
ierte pe Dom'Popa că m-a curățat de-atitea ori

Un critic 
cu merite de pionierat

d
lctaLura spirituală"1 2 exercitată de școala 
ămănătoristă nu este, în fond, decit 
irelungirea divergenței de sens (între 
junimiști și gheriști) atrihuit dezvoltă

rii statului român. Dar acolo unde doc
trina sămănătoristă popularizează sociologic pa
seismul, in ordine rulturală precizarea de hază 
țintește să recomande artistului revenirea la sur
se. Lovinescu, rezumind directiva în chestiune, 
reține argumentul acesteia că „...națiunile ne- 
existind decit prin cultură" (...) „naționalitatea 
operei de artă este, prin urmare însăși condiția 
ei de existență"’.

1) E. Lovinescu. Istoria literaturii române
contemporane. Vol. I, București, Editura
Minerva, 1973, pag. 42.

2) Op. cit. nag. 43.
3) București, Tipngr. Dor. P. Cucu, 1905, pag. 

111.
4) N. larga. O luptă literară, vol. II, pag. 180.
5) Op. Cil. pag. 4.
fi) Idem, pag. 7.
7) Op. cil-, p 50.
8) Op. cil., pag 49.
fl) Idem, pag. 53.

Naționalitate ar fi a spus-o lorga și alături 
de el au mai spus-o și alții, puterea creatoare 
a culturii umane. A vorbi despre cultura na
țională și a trage de aici concluzii relative la 
capacitatea de creație (sau de imitație) nu este 
Insă monopolul lui lorga. Merită de subliniat 
că multe dintre generalizările lui aparțin unor 
publiciști care il preced. Acestora le datorează 
sămănătorismul aflat înainte de anul 1001 în 
fa»« sa de gestație sau de geneză o sfortara 
spre aplicări de natură mai generală. Cel la 
care ne referim aici este Al. Antemireanu. Altul 
>r fi Ilarte Chendi.

Despre activitatea acestuia din urmă s-a mai 
discutat L-a pomenit favnrahil Mihail Sado- 
pmfii G vom face și noi dintr-un alt unghi, 
în sebimh despre Al. Antemireanu nu știm să 
se fi pronunțat nirt o judecată in ultima jumă 
tare de seeoL Cind trece in revistă „Situația 
critică la sfirsitul veacului" in secțiunea Evo
luția criticii literare, Lovinescu ii amintește p€ 
lorga. S. Mehedinți. Ilarie Chendi C. Tăslăua- 
ru sa printre promptexnl literaturii țărănești 
(limitlnd etnicul la o singură clasă) însă omite 
să! semnaleze — fie Si fugitiv — pe Al. An te
mi rean u.

Evittenl nu e vorba de a fi șters de pe harta 
Literară un nume de impresionantă rezonantă 
Influența exergitaU de AL Antemireanu prin 
«uita de foiletoane tipărite Intre anii 1896—19C1 
In reviste rămine. oricum, de domeniul acțiunii 
imediate. Mulți 1-au Întrecut prin eleganța cu
getării ; in materie de eimt polemic lorga e ine
galabil. totuși, cum se va vedea. Antemireanu 
știe «ă se plece peste cărți să vadă nota spe
cifică șl să definească peste realitatea curentă 
realitatea superioară. Prin urmare lorghist 
„avant le lettre". dar deloc caricatural sau sim
plist. dimpotrivă animat de o reală forță de con
tagiune. Ca și lorga. marcat, dară se poate 
spune așa. de comunitatea de Idei și de acțiune 
circumscrisă la un evocator ideal patetic.

li aparțin niște „încercări critice" sub un 
titlu, contrazis de continui. Junimea și șroalrle 
ei3 4 5 * 7 8. Antemireanu înregistrează Intre copertiîe 
cărții mai puțin un elogiu junimist si ma"i mult 
exaltă, anticipind dîn instinct, temeiurile fixate 
în conștiința lui lorga de necesitatea de a da 
„neamului românesc o literatură care să por
nească de la el. de la ce este mal răspicat șî 
mai caracteristic in el si de a da în același timp 
literaturii universale. în formele cele mai bune 
ale ei, un capitol nou si original1.

Iată cum o spune singur, cu negreșit drept de 
prioritate : „Două tabere stApineau activitatea 
noastră literară. De o parte mica tabără a d-lul 
Majnrescu — tabăra -JurtîmeU (...) — de alta, 
tahăra teoreticienilor naturaliștî șl soclal-demn- 
crațl. SI de una și de alia erau deopotrivă sur
ghiunite tocmai principiile care frehulau să for
meze călăuza literaturii și vieții noastre Inte
lectuale naționale.

[...1 Nouă ne trebuia Insă o literatură națio
nală ; ne trebuia o viată intelectuală româneas
că. in legătură și în continuitate cu trecutul 
nostru"3.

Pe lorga îl vestește mal întîl prin antijuni- 
mism. Ideea națională în sens optativ și mora
lizator („Nu ne trebuie scriitori cari să ne zu
grăvească așa cum sîntem, ci de aceia care să 
ne exprime în scrierile lor o concepție nouă 
mai bună, mai înălțătoare despre viata și viito
rul neamului nostru")'1.

Idealul, între anii 183(1—187(1 j în care predo
mina un sentiment puternic, s-a hucurat de 
mare audientă. Heliade. Cîrlova, Gr. Alexan 
drescu, Cezar Bol iac, Bolintineanu, Emines cu 
personifică la modul romantic sufletul national. 
Scăderile liberalismului, marginal plnă la fali
mentul său, se resimt si in literatură, explică 
Antemireanu. Intrind în declin, liheralismul 
sună demagogic, ideile care puteau înflăcăra la 
1848. acum s-au manierizat împotriva acestui 
curs al faptelor se ridică Junimea, cerind schim
bări în numele unul scop purificator.

însă dacă s-ar fi urmărit cu adevărat crede 
Antemireanu. combaterea răului, curățirea 
trunchiului fraged de Ierburile care-1 năpădi
seră. nu era satisfăcătoare extirparea hftlfiriilor. 
mai trebuia ceva. Acest ceva exclude limitarea 
la invectivări si negații. Or, deviza Junimii, 
arată A], Antemireanu, este sintetizată de titlul 
unuia dintre articolele lui Maiorescu. în lături.

Pașoptismul, pe scurt, a avut șl greșeli : a-1 
ridiculiza pentru erori fără a vedea $i ce cu
cerise nu este .drept Căci dacă 1 se imnuta lipsa 
de rafinament estetic se cuvine văzut și ce a 
făcut Junimea sub raportul fondului. Ea a re
generat forma, crede Antemireanu. recoman- 
dind în numele esteticii metafizice o cugetare 
mai puțin fierbinte însă mai îngrijită. Junimea 
merita mulțumiri dacă se oprea aici. Dar a 
căutat să dea o Importantă secundară naționa
lismului. în numele frumosului s-a pledat la 
Junimea pentru o evoluție marcată observă 
același Antemireanu (vezi pag. 15—18) de ..im
portarea principiilor esteticei' germane". Să nu 
fi fost, pe-atunci. necesar patriotismul în lite
ratură. se Intreahă comentatorul. De unde și 
atacul formulat de Antemireanu pe baza sesi
zării unei anumite înstrăinări de sufletul popu
lar la maipritatea junimiștilor : „Dacă Direcția 
nnufi a fost de folos pentru forma scrierilor si 
pentru gustul public, a fost păgubitoare pentru 
scriitori, căci rimîcindu-le vechiul ideal — na- 
triotismu! — nu le-a dat altul In loc._.“. Vădit, 
Antemireanu neglijează să remarce cum în cre
dința evoluției de la rural la urban Maiorescu 
îngrădea misticismul țărănesc In^ă prețuia rea
lismul cu finalități clare, de substrat nonoral. 
Pe de altă partp. cum — respectind evident li
teratura ponulară — refuza anacronismele și nu 
adaptarea folclorului la formele noi de viată 
ssu idealitatea imaginației primitive ca izvor 
pentru literatura cultă. în definitiv, Maiorescu 
nu accepta dizolvarea poeticului în verbalism, 
văzînd o abatere a lirismului în cîmpul specu

la pocher) negăsind o crești in Medgidia, il în
chidea pe Cornel, ziua intr-o popicărie, noaptea 
intr-o cafenea, iar sărbătoarea il ducea la Con
stanța să-i arate pescărușii de la streașină Ca
zinoului.

Leu iși poartă singur sîmbetele : adună vin 
din toată țara și-l duce la păstrare intr-a casă 
din Poiana Țapului, exact in perioadele cind 
toți prietenii săi se află in vacanță la Sinaia. 
Gindindu-ină la pivnița lui afirm răspicat că eu 
urc la munte ca să cobor.

Leu scrie ca un om care a umblat cu mina 
prin jarul tingirilor din bazarele Levantului. 
Povestește iubind. Scormonește in arome cu un 
crin galben. O barcă de sidef plutește pe valu
rile Fetei Morgana. Moartea, în Halima, e ilu
zie, ea nu se petrece decit pe fund de amforă 
și e secretul, păstrat suh pecetea neagră al ce
lor duși. Dropia e mai eternă decit moartea, 
triumful e un minz și o poveste. Nemurirea tre
ce din vorbă in urechea care il ascultă. La noi 
se termină Europa sau începe visul ? Intr-a zi, 
fiindcă amindoi iubim Dobrogea, trebuie să 
ină.țăm in pragurile ei de basm mari lespezi de 
sticlă neagră ți albastră de care să atirnăm și
raguri de scoici pline de vuietul cimpiei care se 
varsă in mare.

Cu Leu mă intîlnesc ți beau intr-un pridvor 
de piersică. $i nu ne desparte niciodată decit un 
spic de secară.

Fănuț Neagu

lației logice sau retorice, dar se arăta receptiv 
și profund interesat de acele procese de subiec
tivare care nu ies de suh controlul exigentei 
estfetlce. El trebuie, deci, judecat ca un parti
zan al raționalității clasice și nu ca oponent 
aprioric al romantismului valabil, verigă esen
țială pentru evoluția literară și pentru îmbogă
țirea sufletului omenesc cu trăiri noi.

Pentru Antemireanu lucrarea mainresciană, 
deși partial oportună, nu valorează cît s-a cre
zut, dată fiind perturbarea creată de aceasta în 
mersul revoluționar al civilizației române. Con
damnarea acțiunilor de exaltare a însemnat de
precierea participării creatorilor la încorpora
rea. prin literatură, a fondului autohton.

Antemireanu are onestitatea să constate că nu 
se petrece o cohorîre. dar că Junimea se înstrăi
nează de sufletul poporului. Pare chiar încre
dințat că fără Eminescu și Creangă. Junimea 
nicî n-ar avea ce scriitori să-și revendice. Aceș
tia s-au lăsat atrași din stimă pentru persona
litatea lui Maiorescu, in rest Junimea  n-a 
produs nici un scriitor". După moartea lui Emi
nescu doar Vlahuță mai face impresie „Juni

mistă". simplul fapt că aJti doi mari poeți ai 
fazei de după Eminescu. Macedonski și Coșhuc, 
se depărtează de emineacianism denotă că Ju
nimea a pierdut din c re d I hi 1 i f a te.

în fine, St. O. losif poet coreei elegant, ci
zelat n-are inspirație înaripată. Și asupra Iul 
Junimea ar fi exercitat o nimicitoare compre
siune.

In proză numai aparent situația se înfățișează 
deosebit. Cu Bălcescu, Russo, Odnbescu, proza 
a ajuns la ipostaze admirabile și la o frazare 
elegantă. Creangă și Ion Ghica sint doar atrac
tivi și atita tot. Proza a regresat, conchide An
temireanu (v. pag 33).

Opoziția junimistă a beneficiat In persoana 
lui Hașdeu de un mare aport pamfletar. în 
scrisul lui se întretaie erudiția șl elaborația 
spontană, vehemența protestatoare și ideali "-nul. 
Aprecierea lui Hașdeu pentru pasiunea filolo
gică șl istorică ca expresie a patriotismului nu 
exclude, in vederile lui Antemireanu. dialogul 
cu spiritul european Universalitatea artei ră- 
mine perfect compatibilă cu spiritul european, 
în notele sale fundamentale, zice tot Antemi
reanu, „Spiritul european poate să se dezvolte 
cit de mult, căci el nu va stînjeni niciodată dez
voltarea literaturilor naționale"1.

Argumentele sale sint culese după lectura 
cărții lui Brunetiere, din Etudes critiques sur 
l’histoire de la liiieraiure franțaise, dar se ra
portează la ritmul intern al propriei gîndlri 
Dacă pot fi rezerve la stil, cugetarea în întregul 
ei mi se pare pentru anul 1901 viguroasă $i per
fect judicioasă : „Se va putea vorbi întotdeauna 
de o literatură națională cîtă vreme va exista 
acea individualitate colectivă care se numește 
națiune și care presupune o fire particulară, 
obiceiuri limbă și aspirațiuni deosebite. Indi
vidualitățile aepstea departe de a tinde să se 
contopească intr-o mare masă socială omogenă, 
tind dimpotrivă sâ se diferențieze tot mai 
mult, să se dpfinească din ce în ce mai clar ca 
unități etnice deosebite"*.

întrucît fizionomia proprie caracteru’ul nos
tru national este încă departe de a fi contu
rată literar, proces care reclamă răbdare și sta
bilitate. AL Antemireanu corelează desăvârșirile 
procesului de intervenția criticii. Drept care 
misiunea ei rezidă în „...crearea unei puternice 
literaturi naționale ; fortificarea și întregirea 
caracterului national și înălțarea sufletului ro
mânesc f...] Iar ca metodă : judecarea unei
opere literare nrin raport la caracterul nostru 
national și in vederea influentei pe care ea ar 
putea să o exercite, in bine sau în rău, asupra 
dezvoltării, perfecționării și întregirii acelui ca
racter"’.

Ca scriitură, valenfele de lector ale lui Ante
mireanu se desprind cel mai bine din aliajul 
teoretic, atunci cînd criticul studiază poeții ar
deleni.

Henri Zalis

FRAGMENTE CRITICE

Proba 
labirintului

P
entru un scriitor care trăiește în stră
inătate. mărturisește Mircea Eliade 
unui interlocutor (Claude-Henri Roc- 
quet : L Epreuvc du Labyrinthe, Edi

tions Belfond, 1978) —- patria este limha ma
ternă pe care continuă s-o vorbească în casă 
cu soția. O patrie Interioară pe care o poartă 
cu sine în America și în Franța. .,Nu-i o con
tradicție și nici n tensiune — spune el mai de
parte — între patrie și lume. Oriunde ai fi, 
exista un centru al lumi!. Odată fixat In acest 
centru, estî la tine, ești realmente în adevăra
tul sine și în centrul cosmosului".

Patria continuă să rămînă un spațiu mitic 
pentru cel care cercetează istoria miturilor. 
Mircea Eliade va scrie de mai multe ori despre 
acest spațiu sacru pe care îndepărtarea si tim
pul nu-1 estompează. Nu-i vorba de obișnuita 
nostalgie a înstrăinatului (sau nu numai atît), 
este o legătură spirituală adincă pe care deli
mitările spațiale și accidentele destinului indi
vidual nu o pot întrerupe. Unii, părăsind locul 
nașterii, copilăriei și formației lor, se grăbesc 
să-l uite. Pentru Eliade. orașul unde s-a născut 
și a copilărit constituie o geografie sacră : 
„pentru cei care l-au părăsit — scrie el undeva 
— oralul copilăriei și adolescentei devine tot
deauna un oraș mitic. Pentru mine. Bucurestiul 
este centrul unei mitologii inepuizabile. Prin 
Intermediul acestei mitologii am ajuns să cu
nosc adevărata lui Istorie. Și, poate, pe mine 
însumi...". De la mit, Eliade ajunge la Istorie 
și. de aici, la om. Sau invers ? Mă interesează 
ce gîndește acest mare savant despre posibili
tățile omului, azi. Scrie, acum, o istorie a cre
dințelor si Ideilor religioase, după ce a scris un 
număr considerabil de studii analitice pe teme 
similare. în toate este vorba desore om, omul 
miile, omul î ntimplărilnr primordiale. Ce legă
tură mai există intre experiența Iul și omul 
modern ?

Mircea Eliade eredn ră omul n-a pierdut ru 
trtul rădăcinile lui mitice. Experiența umană, 
in genere, se constituie dintr-o serie de probe 
intțfale. conștiente sau Inconștiente- Acestea fac 
omul ți~i determină condiția. ..Sacrul", care 
intră In definiția omului, nu implică — averti
zează în mai multe rînduri Eliade — credința 
in Dumnezeu. în zel sau in spirite. Sacrul este 
„experiența unei realități și sursa conștiinței 
de a exista in lume". El nu se situează „in 
afara" realului, ci în interiorul experienței 
umane. Din această cauză, individul profan 
poate ajunge la partea lui sacră printr-o probă 
inîtiatică. Poziția lui Eliade este, in ciuda no
țiunilor cu care operează, raționalistă. „Pentru 
mine — va scrie el — sacrul este totdeauna re
velația realului".

Miticul nu poate dispărea în societatea teh
nocrată pentru că nu pot dispărea unele reve
lații primordiale. Citeva lucruri nu se pot mo
difica. explică Mircea Eliade : rotația zilelor și 
a nopților, Iarna și vara, există pretutindeni 
cerul și omul din orașele fără nrhori poate 
vedea stelele și luna. Pot fî schimhate valorile 
religioase, dar omul va fi, totdeauna, integrat 
într-un ritm cosmic. Chiar omul cel mai pro
fan, profund «religios, zice Eliade. trăiește fără 
voința lui in acest ritm și cu această încărcă
tură mitică în el pentru că, în cadrul lui de 
existentă, cosmicul se manifesta in chip incon
testabil

In dezbaterea actuală asupra omului și a „cri
zei valorilor", Eliade aduce perspectiva unni 
umanism mitic. Întoarcerea la mituri poate fi 
o soluție pentru omul societății desacraîizate de 
a scăpa de ceea ce Eliade numește „teroarea 
istoriei". Mitul este inră un model exemplar 
pentru omul modem amenințat de angoasă: mi
tul întărește sentimentul de securitate și micșo
rează neliniștea omului. Căutarea miturilor este 
o căutare de sine. Dintre personajele mitice, 
acela care ar defini mai exact si mai sugestiv 
natura umană este, după Eliade. Ulise : „Ulise 
este, pentru mine, prototipul nu numai al omu
lui modern, dar și al omului din viitor, pentru 
că el este tipul călătorului hărțuit. Călătoria 
«a era călătoria spre centru, spre Ttoca. adie* 
ipre aine-inaugi. Era un navigator destoinic, dar 
destinul — eu alte cuvinte prnhcle initiative pa 
care trebuia să ie treacă — I-au silit să în- 
tirzie enorm întoarcerea sa In cămin. Cred că 
mttul lui Ulise este foarte important pentru 
noi. Sîntem. toți, într-o oarecare măgură în si
tuația luî Ulise. căutîndu-ne. sporind să ajun
gem șî. apoi, fără îndoială regăsind patria, că
minul, ne regăsim pe noi înșine"..

Ca să se reeflsească pe sine, omul de ari gl 
de miine trebuie să regăsească marile modele. 
Si acestea sînt exprimate, s-a văzut, de mituri 
Insă drumul spre mituri trece inevitahil urin 
spațiul culturii. Ca să înțeleagă sensul intîm- 
plărilor primordiale $j să desprindă, din ele. 
modelele exemplare, omul modern n-are allă 
posibilitate decit cultura. Creația este o soluție 
de a ieși din criza morală actuală.

Mlrcea Eliade nu vrea sfi fie luat drept un 
lourou sau un maiire ă Denser. Se simte d«a- 
un _ ..compagnon" mai bine instruit decit alțiY 
mai tineri. Crede că tînăra generație contesta- 
tară se orientează, acum, spre .meditație". Li
teratura poate să ajute pe acești tineri tăet- 
duitori, însetat! de adevăruri noi. p-intr-o — 
mare asumare de mituri. Triumful indgnifoti- 
tului in artă este o revoltă contra omului. O 
revoltă sau o sfidare ? (

Eliade optează pentru o narațiune in care is
toria (realul) și mitul merg împreunA Cre<Le. 
dealtfel, că dacă secolul nostru a descoperii .---3 
important, este tocmai unitatea dintre isterie 5i 
spirit. Nu este, atunci, vorba de a izola renul 
de Istorie, ci de a-1 face sa descopere mitul 
(sacru) camuflat în istorie (roal)

Eliade este un om blajin, lără resentimente, 
fără explozii polemice. Nu eRte partizanul psi
hanalizei, are alte vederi decit structuralismul 
contemporan asupra problemelor antroonlogu»: 
pozitivismul științific aplicat la textul litera’ 
nu-i spune mare lucru. Comunică (in scris «i 
oral) fără minie opțiunile și inaderențele lui 
teoretice, este tolerant, comprehensiv. Pe Dumr- 
zil, istoric, ca și el, al ideilor religioase, il nu 
mește un mare, inegalabil savant, pe Claude 
Levi-Strauss, situat pe alta poziție m^tndnJngică. 
il socotește un scriitor remarcabil. Studiul mitu
rilor — unde totul este schițai, sugerat, de 1» 
cosmogonie la morală — ]-a împăcat cu <lumea șl 
CU el însuși. Niciodată n-ati fost revoltai? — î] 
întreabă Claude Henri Rocquet. Mircea Eliade 
răspunde indirect, vorbind tot de vechile practici 
spirituale, de sursele primordiale. Există in 
adîncimile ființei sale o revoltă contra formelor 
agresive ale posesiunii, ale puterii, dar........Dar
eu simțeam mai ales, la mistici, la inspirați, la 
extatici, prezența surselor primordiale ale reli
giei, artei, metafizicii. Am avut totdeauna senti
mentul că a Înțelege una dintre aceste dimen
siuni ignorate sau disprețuite ale istoriei spiritu
lui nu înseamnă nunral să îmbogățești stiinta. 
dar ȘÎ să contribui la regenerarea și dezvoltarea 
arcației spiritului, în lumea și in epoca noastră".

Răspunsul complet este că studiul istoriei spi
ritului i-a format caracterul si i-a disciplinat 
gîndirea. Omul de știință are o măsură, un punct 
de reper mai îndepărtat Din perspectiva mituri
lor, multe fapte contemporane capătă altă di
mensiune. Este interesant de observat că Eliade 
de-coperă totde.auna mesajul uman, în ultimă in
stanță omul, care supraviețuiește în vechile 
practici religioase. Nu este înspălmintat de 
neant, in nici o carte a lui n-am observat vreun 
semn al spaimei de existentă sau al spaimei de 
moarte. Și i-au trecut prin fața ochilor âtîtea 
dovezi ale vremelniciei omului 1 Ceva i-a salvat 
din această ființă pieritoare, sugerează Eliade, 
n parte ajunge suh formă de rituri, mituri pină 
la noi.

Cercetările lui Mircea Eliade depășesc sfera 
științei și vin in întîmpinarea unei probleme 
profunde a epocii contemDorane. Relevind surse
le mitice ale omului, Eliade aduce în sprijinul 
omului din societatea tehnocratică (omul reificat, 
nngoasat, neîncrezător in valorile tradiționale, 
„terorizat de istorie"), imaginea întăritoare a 
începuturilor. Pe atunci, individul trăia în relație 
cu cosmosul și participa la întîmplări sacre. El 
poate redescoperi această legătură misterioasă si 
poate înțelege mai bine rostul său pe pămînt.

I

Eugen Simion
P.8. In articolul nostru anterior, Pedagogia lec

turii, se va citi corect : „Figurile lui Genette arată 
că noua critică încearcă o deschidere spre dia
cronie..."
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f atelier literar
[ posta redacției J

A. TANASEL j Nu lipsesc 
unele semne favorabile, dar lu
crurile par să fie la început și 
rezultatele sînt, deocamdată, 
inegale, sau chiar contradictorii 
(lipsa de experiență, nesiguran
ța expresiei, disproporții, con
ventionalism. etc.). Reveniți

1. VEZEANU : Cele două 
fragmente tin mai de grahă de 
reportaj, decît de proza literari.

T. P. ȘTEIANU : Nu sint 
noutăți, dar textele sînt scrise 
destul de îngrijit și cursiv (mai 
ales fragmentul) si nu sint lipsi
te de interes. Ar trebui să vă 
adresați unei edituri, pentru a 
finaliza cumva lunga dv. oste
neală în acest domeniu.

O M. NECȘANU : Pare să fie 
ceva mai hine, mai ales in 
„Agrum colere". „Vorbind aer"

M. B. TIMIȘOARA : Nu se 
zice și nu se scrie ..mă simt 
vinovat fată de dta in urma ul
timei scrisori ce v-am scris, prin 
care vă declaram"... etc. Nu se 
scrie ..dacă-mi răsDnnde-(l“. 
Nu se spune si scrie „că-ti 
mergea la inimă ofurile lor". 
Nu se serje „ma-1 ambiționat". 
In rest, nimic nou.

G M BUCOVICIOR ; Din 
nou. inflație de texte și plicuri, 
cu inevitabilele scăderi de nivel. 
Ceva mai bine, în ..Primăvară", 
„Optimism". ..Spre toamnă", 
.Adiere de vînt“.

S. MUNTEANU — BACAU : 
Cîtcva lucruri mai interesante 1 
„Fără luplă" „Ultimul vers", 
„Poem părăsit", „Revelație", 
„lntimolare".

1. POTOLEA : Continuă n 
joacă fără consecințe, nici mă
car ..contagioasă" Ceva mal 
adunat, in ..Ciudata, vechea 
stare", „întimplare modernă1'.

D. PAVEL î Sint realmente 
perspective, dar nu s-ar putea 
spune că lucrurile au ajuns la 
nivelul de care sinteti in stare. 
Sînt idei interesante, sint ima
gini frumoase și. uneori, pagina 
SC încălzește pină aproape de 
freamăt $i cîntec Metamor
foză". „Congres neoironic", 
„Poem", „Cu ochii deschiși".

„Contrar 11", „Echilibrul", ^Sl*- 
rea I“). Dar mai e drum...

LIANA LETCA : Nu m> pu
tem da seama daci sinteti -a- 
coeajn". rfar acte r^rt. din oă 
cale, că textele tulburi, incoe
rente pe care ni le trimiteți nu 
reușesc ii infiripe un zir± o 
xmacme. rm sunet, etc. ri nu

puțin ^alearfl. Dacă veți roo- 
itata că aerai mecariam ele
mentar nu fnecnoneazâ decit 
prea puțin sau deloc, este inutil 
să prelungiți aceaslă _ trânta" 
grafică, delirantă, care mimează 
poezia. fără a o arfîncj prea 
mult

I* — R. TINT : Deoram rla'ă 
«ta mai «Juh nu material bruc 
Mirant *e pare, ta _xaloo“. pe 
nerăsuflate. Nn *-er putea «TX» 
■e că erte hrtsc Ar interes, dar 
tretate pretam: u: atest. mai

reușesc xft tn.-isn.li rare 
Este timpul <â vă eerrrta^ xlli 
adine intențiile «■ pamatM-ftnL-. 
să vă rindițj ce mt de ■ «• 
ce vreți sft smineu m *ft reri- 
fica ți. prinxr-un -m ata&DS*. o- 
re<*t_ ce Drorrnf aceste te
ri uri. intenții stări eara vă cu
treieră renarate *~i ikm! w 
hirtie (fie chtar arctrc
și tntr-a larnri ql - ni. *e

Vine iarna
Vine icmc ; timpul e galben 
spre alb, e igcmct spre liniște 
tălpi albastre de sânii 
au inceput sâ viseze... 
a idee de frig platonică 
în care sărutul abia mai respiră 
(bigul, eroarea de frig, detronarea 
iluziei pentru un fulg 
de zăpadă Irurrcs in sine) 
ți hamuri odihnitoare, 
bucolice-armonii 
in ilustratele condamnate 
la moarte

VALEROJ FRUTEANU

Doi
Coow.-ieind prmtr-un lirav canal 
Noi sintem două cupe fragila de cristal.

re furca-rentul cupei, solemn, însingurat 
Nuceul tău închis, cu cerul împăcat. 
Nuctawl cea oft. cvirid un ochi vetust. 
Sa —•• zbătut la gura canalului îngust.

O. ane-a» fi ic spargem canalul riiguit, 
Na-oâM nsio pa fond de flăcări spălăcit.

La - ~ g “ ne cstecplâ insectele silfide, 
frunze irariau si lila ne-ar ucide.

drepte »zg“ uri negre încremenite-n timp ; 
fio <.*■!■■ nouă cupa fragile de Olimp.

ELENA RADU

Prita tata

Veghe aflae ea aripa pcsării ee-o am la
bord...

L - i:e 1 Să re șoapta I
De *_*ne oi paLnd.
S -entarrrtn oesre fruntea stelei ce arată nord. 
Ca ■ âe aopadă
LtagA • ■dl eni-ad :
Se *ot r -c o pc ceea
RACka—«MC "OțX>

Czoc si «eata
Ca a curge g*«a de brad

: peste t-_pul celui ce a trup din nai

’ w pe-.-fie- p«d
Oh. ■ *■■■ c — raravrw cu privirile in jos
Caw « «rin

Si^e- m *aa ne »o««
S — perta -oceru

Cs i » oe
Nbk»« w sec

HVMA IRE2EANU

Sculpturi de Mihai Olas

Dacă
Dacă sufletele noastre 

ar fi, aidoma pereților, 
atit de albi, 

ații de drepți
și puternici, 

la ce-om mai construi case
cu uși ferecate ?

MARIA ANGHEL

Nu tot ce zboară...
Ai un glas fără seamăn I
li spun păsării măiestre 
ccre-și plinge ouăle mîncole 
de motanul vecinului.
Te cred
și-ți remin datoare a vorbă 
pentru cazul în care 
vei găsi soluția ca vorbele 
să se-nmulțecscâ, mocor a dată, 
prin cuc.

DOINA FRUNZĂ

Călătorie
Unde nu sint eu, sint, 
mi-om prins de grumaz 
un colier de quasarî, 
om tocmai virsta întîiei intilniri, 
mă grăbesc să trag perdelele 
potului cu baldachin 
în care sforăie reîntors 
subconștientul, 
și nu mă mir. 
nu mo mir 
că mi-a crescut dintr-a dote 
rochia albe de hal, 
ca o armură, pe trup, 
cu buze stacojii încep sârutul, 
în raft, pisoiul verde de cauciuc 
își odihnește laba 
pe decolteul ladyei Macbeth 
care tocmai 
se pregătește să moară, 
o cita cară, 
□ cita oară, 
între copertele cărții 
ca sâ mă foc frumoasă 
îmi șterg obrazul de ciocolata, 
mi-or trebui a perie deasă, 
o oglindă 
șl puțin fard de pleoape, 
astăzi ore lac 
e iubire somptuoasă.
și nimic, 
nimic 
nu mă mai poate reține 
în fața televizorului, acasă, 
de fapt cm și tras husele pe mobilă : 
pe scaune, 
pe mese, 
pe dulapuri, 
o mai rămas
a tăcere galbenă de Van Gogh, 
pe core-om decis 
s-o iau cu mine 
in buzunarul de lac al poșetei, 
nu se știe 
cind ore omul nevoie 
de mai multă lumină, 
poate atunci cind pleacă, 
poate atunci cind revine, 
și-ar moi fi 
purga cu mandarine 
pentru că nu se știe, 
și deodorantul cu miros de iarbă 
care poate ar încăpea 
cumva înghesuite 
in sacoșa tricotată 
cu mulți ani în urma, de hunicc mea, 
din nedumeriri elastice...

MONICA ZGĂRCU

■ O NO ti A MODA pare a fl IntrețfmrtM Mr edi
torii din Statele Unite ale Amencîl: rrraanu ce 
inspirație japoneză. Autori cva«apomerei*li Inpro- 
vizewza pe teme medievale, reconstituind medii ? 0 
conflictele imperiului de la anare răRare. După 
Shngun, romanul dp circulație uriașă, iată că spe
cia aceasta hibridă atrage gi pe tinerii acrii ton tte 
pe_ste neean. Eduard Talosko publică prima o cane 
Cu titlul Sakurani un mm*ji din Japonia 
despre care Robert Maurer afirmi in Scaiortlaj «e- 
yiew: „...pare mai puțin o lucrare anctnaU. «lei — 
o traducere a unui manuscru ja ponei din seraitai 
al XIII-lea sau o pictură de mătase ea re ar tarvo- 
aă se miște”.

REVISTA ST1ĂMÂ

FRANYO

• MAX APPLE S-A IMPUS IN LTTP*ATV«Jl ■ 
tirmă cu dai ahi printr-un volum Me pnvoat.rl TW 
Oranging of America. Era vorba fa tairvche-ea 
unui plan realist și fantezia pop. ei Herse Astre 
cele mai stridente Prunul Uu roman. I»k EM
de Viking Press, a Intmnit «ufraxiiW mnetl penm 
Inteligența compoziției *1 eabtatea -anr—s pe 
un fond de conștiință aoetală p mb idta operlrt a 
personajJtjwr.1 ” t 1 -

• PIESA CYBANO DE BKSGEKAC a diWafî ba
let in 1S5S in interpretarea ltd Rotanil Feti ■ Zm 
Jeamaire. După 2fl de «m a fnat reluat la Maratba 
intr-un spectacol nu Denys GanJo h decorurile lui 
Eglo Frigeric. Cronica din Le Figan conchide: 

,..Un mare «nectscol rom porii .irnilnJuir ir*Jof 
Cutii uriașe de ciocolată, bune mai mult pentru ocM 
decît pentru m în car
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DREPTUL LA REPLICĂ
In finalul articolului -O afacere tta 

„Luceafărul" nr. 31 din H deeestate 19711 ee I 
iei „Alhatros" (_un grup de txnen livrau 
cunoscut titlu baudelairean"). N« ■■ 
doresc numai —- in caii La ic Me mcmI 
supliment de date, utile tu jadmr 
nazjsLă „Chemarea Vremii", pe mMi 
mai de preț mărturie ?_). Aia. ta Kbiah. 
publicației fasciste, redactai de Mtaeepaata 
(lucind, nădăjduiesc că cititaruJ (și Eagea 
de adevăr in privința „garanțiilor 
dincolo de diversitatea de«tiaetar taArl 
ulterioare etc.). Mai râmi ne că pr«rivc cft 
din 15 iunie 1941. al revistei -A 
de suprimare (ne afla™ ta lltaft 
să intre în război).

Răspuns D iul dcla ..Chemarea vremii"
>

In numărul din M Mai crt. al gazdei pM- •- 
firide „Chemarea Vremii" un domn — ean s-f 
nlr binecuvântează cu rezonanțele deiigur n—o«- 
se ole numelui său — scrie n notiță «MftMSft n 
rancniunoasă împotriva „Albatrosului-.

Np gândim că la ..acuzațiile grave" pe care 
le ariure „Chpmarea Vremii" trebue *ă dtaa zs 
răspund — oricât, pentru aceasia. ar irefczo _J 
ne stăpânim cu efort disprețuL

,.Astă2i — zice domnul dels „Chemarea" — 
când popoarele au Înțeles că numai prw tr4ir-a 
intensă a sentimentului national, c^nd tamoi 
întreacă renaște la o viată noul prrntr'o md 
gpiritualitatP revoluționară. naționali c tatah- 
tară. studenții aceștia (adlrft noi T) reiau un •- 
nistru cântec, pe care l-am crezut amuțit p«»■ 
totdeauna".

Trecând peste faptul că numai proștii pru spera 
în amuțirea cântecului libertății, dreptății si 
omeniei am vrea să Întrebăm pe domnul tV.i 
„Chemarea" ce „sentiment național" «e poe:e 
vedea în paginile onorahilei sale publicații ; 
Unde este pomenit un cuvânt despre durerile 
românești, un sfat sau o frământare pentru mul
tele necazuri ale mâmăligei naționale 1 Am vrea 
să întrebăm pe domnul dela ..Chemarea" despre 
cabalistica semnelor exotice din paginile gaze 
tei sale si dftsnre handerolele deDe hratul cu care 
d-sa salută — cu intensitate — „renașterea Eu
ropei"...

Cât despre ..bale" pe care le facem la guri de 
indignare, că lumea l-a uitat pe Panait Istrati, 
resimțim acuzația ca un compliment, care nu ne 
displace decât prin faptul ră e roetit — ’ot cu 
bale — de persoana domnului dele „Chemarea", 
care este asn cum este.

„E firesc ca acești domni — mai apune dom
nul dels ..Chemarea" — care poariă probabil 
cravată roșie si fredonează la adunările redacțio
nale „Internaționala (...) si vorbească — con
tinuă d l dela ..Chemarea" — despre acel una
nim regretat „Azi“, să găsească cele nuri bom
bastice epitete pentru a elogia pe George Căli- 
nescu, odioasa figură a criticei românești"

Ce legătură o fi — ne întrebăm — Intre cra
vata noastră roșie si covârșitoarea nersonahtaie 
a criticului Câlincscu ?

Asta se chiamâ — pur șj simplu — a confunda 
punctele de vedere si e rău cind creerul omului 
ajunse aici.

Nu stăm un moment în cumpănă să repetam
— cu bale la gură, dacă e nevoe — cuvintele de 
entuziasm admirativ pe rare le-am adresat ma
relui critic dela Iași ; ba chiar — oricât ar fi de 
naiv și neelegant — sfătuim pe domnul deia 
„Chemarea" — ca să nu mai fie așa cum este
— să citească importanta operă a ..odiosului".

Ceva — mai jos — după câteva rânduri de
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Rațiunea deșertului

Tem ftDUMMa nft oM»rni jcoJo unde au
rront tft tară wi dreert. spun d m adus pacee". 
Iar intona, pesta umo. in nenumăratele
DMc.ai de «inje M inTiinerre. zu confirmat pe 
«task» a idee care este, ii astăzi, pe deplin ac- 

poate ma5 actuali ca oricfnd căci acum, 
la arest (first de secol XX omenirea posedl. 
h) «nmU cale, putem de a-si hciărf destinoL 
oe a oota intre un viitor n Lane tar al liniștii li 
Dării aau viziunea de coșmar a desertului post- 
xtonir. O alternativă care, in aparență, nu este 
reală răci care dintre not ar dori pacea deșer
tului. pacea inutilă intr-o lume devastată ?... 
lată, in aceste zile, am avut ocaria de a citi, 
in paralel aproape, două cărți aJ« căror su
biecte. au. in cel puțin un punct, linii de coe- 
versență. Este vorba despre romanul „Întoar
cerea din război" de Erich Maria Remarque gi 
despre Raportul anual asupra problemei inar- 
mirilor" tipărit de diverse comisii și organi
zații internaționale sub egida ONU

Există. In romanul scriitorului german, o scenă^ 
de un profund dramatism care, prin semnifica
țiile li deschiderile sale contemporane, merită 
a fi relatată ca prolog al oricărei discuții despre 
curmurile pe care n-ar mai trehui să răsune1 
niciodată zăngănlful armelor. Eroii cărții, o 
parte din cei ce apăruseră, mai mult sau mai 
puțin episodic in „Pe frontul de vest nimic nou", 
■e întorc acasă după terminarea războiului. 
Entuziasmului îi face repede loc disperarea, 
alienArea Intr-o lume ce le era total străină, 
dominată de dorința rapidă a parvenirii, a pro
fiturilor scoase cu orice preț, din orice lucru. 
O parte dintre ei nu vor suporta șocul cu „lu
mea păcii" Si se vor sinucide. Alții vor deveni 
escroci, hoți de huzunare Alții vor trăi fără 
să Înțeleagă nimic. Dar doi dintre el vor vrea 
si afle ce se întimplă, de ce sacrificiul cama
razilor de front a fost inutil, de ce ei Înșiși 
sunt străini in propria tară ? Răspunsul II vor

afla totr-a awsis®! ife ăna tă tatr-o ptahmica 
apraape <ta orășelul aaLal m annl da gratia 
1933. Au auzii a nfală de armă tă în
virtutea inednetahn. s-au culcai la pâinint r-u 
rapuhtate S-an ridica! apta mirați si Ea rfteva 
cute de metri au vfttnri w detaMamenf de tina-. 
Înarmați ce ae txttiteia. in imenc^ tar încon- 
sneoță. pentru wn război pe rare nimani nu-1 
bănuia atit de apr naos tar kniretaareM ultimă a 
eroului eftrtfi este _peutni ae am 1» ce

bun ne-am distrus noi In umezeala și noroiul 
tranșeelor. la ca bun am omorit pe alții, la ce 
hun am suferit ca niște animale, dacă totul 
incepe de la capăt?". Trecuse un război. A mal 
trecut unul, eu mult maî devastator decît pri
mul Iar după lectura „Raportului anual asupra 
prohlemel Înarmărilor" m-am considerat în
dreptățit să mi pun aceiași întrebare. La ce

Poc > al tai E»rwscu. și al tai Baudelaire, și 
oN ta B.OQQ. ai narilor poeți fnaqhiari oe care 
- -a oa.5 pa românește in paginile volumelor 
gtrate

Acuw. - irisul cvai cind ți el a devenit tre- 
«ta» .-«-«a sâ m rostească marile cu viii te 

omid-m odevorate-i operă. In modestia sa, el s-a 
«-.fc-i aă s, «oexiobeased existența cu itrâ- 
kieile-j tfi-iă *>• corla, cu mersul cpol la prie- 
taM^ aice ce ee tratesc pe pămîntul țârii noas
tre "t -e •"le-egere pa care o dorim weșnicâ, deși 
o )* m graiuri diferita, el c dat moi mull 
daca a prim^.

Fh-rsottj aecunețiintai noastre unul mare cm 
râ pe ușa casei sale c fost scris lot- 
€.«••• eei mei frumos din toate limbile

Eugen Rarhu

bun Ieri iile istoriei dacă fotul pare a fi gata 
de a începe din nou. dacă furiei de nimicire 
nu 1 se pune caoâl ?

RanoriuL și nu numai el, ci și sutele si sutele 
mi ■ y de-a lungul anului în citava

I-M3 de rtvizte din mai toată lumea, nu este 
rus pe departe o creație hterarS. Departe de 
el Ace^i ginA Suni cifre seci, caracteristici teh
nice e»re vorbesc dr<pre n?a de acțiune a unui 
bom hardier strategic sau despre portanta mo- 
tomrefor unui tanc echipat cu tun atomic sâu 
auiooomia lubmarineior purtătoare de rachete 
„Cruiae- mu nucleara Dar foarte rar se vor
bește despre prețul lor de cost. Nimeni nu vrea 
«ă «Dună cil cretă nu un tanc, nu o rachetă 
rol-aer. nu un sistem radar de ascultare, ci. 
nai simplu. un stoc de puștl-mitraliere din 
drMarea infanteriei, din acele pujti care se pot 
răit in vînzare liberă. în mai multe magazine 
deschise «uh firma „Vînătoare si diverse". Stiafi 
ci Dtai cumpăra, arătind doar dovada că ești 
maj«r. un Colt Magnum 45.1 al cărui glonț cu 
rămasă blindată străbate carcasa a trei auto
mobile reușind să rănească mortal pe condu
cătorul celri de-a treia mașini t §1 aceslea nu 
■ unt performanțe de film de aventuri. Sunt 
faptele unei lumi care este a nonstră. In care 
foamea de informație și cultură se învecinează 
m o tata, cu cea a distrugerii, a violenței, cu a 
imensă și totală Inconștiența, cu o lipsă a m-- 
moriei istoriei. Există un răspuns. Acela care 
ar asimila rațiunea deșertului cu cel rare mo
tivează echilibrul terorii" prin acumularea <■•- 
proccriionată de arme ale unui cataclism ■- 
proporții planetare. Dar, sunt convins de aceas
ta, replica evlstă In conștiința fiecărui om ■* 
lumii, căci ce poate fi mai omenesc decît aliMta 
că mîine va fi liniște și că tot w se clădeue 
tot in ce se Investește muncă și intelif«-"l 
umană va rlmine In picioare ?

In acest sens spuneam că ititudinea erata* 
din cartea scriitorului german poate fi cw - - 
deraiă drept un punct de pornire — esic ntf 
în srelari tlmn. un memento «1* cirul ■—*** 
nu trehuie să lase pe nimeni indiferent, -im 
este- în joc nu este altceva derit dfv«- —- 
noastră ce trebuie pusă, întotdeauna, ru «sh 
umhra tine! uriașe ciunerci. ci suh sem—n ’ - 
tilitâțll și liniștii. O lectură ca aceea a tac- — 
lui anual" este de dorit a fi anacronici 
lume In care, așa cum dorea Saint
.omul. In numele creației sale, si *acM —• - 
triva mort ii".

Cristian L'nteam
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. Omagiu unei vieți demne, luminată de idealul comunist
Mulți ani de împliniri și fericire, 

stimatei tovarășe Elena Ceaușescu

Tablou de Sabin Bălașa ___

Biografia exempl
a unui destin

_uneî femei se code so fie 
seoldatâ într-n mare de soare ; 

foci abstracție de anotimp 
șî de termometru, lâsind loc 

căldurii sufletului și puținelor vorbe pe 
care le-ai putea rosti in foța celei ce se 
cheamă : Femeie, Mamă, Om politic. Om 
de știință.

Există la Muzeul de Isloiie a Partidului 
a fnîogrcf e ciudată : a imagine voalală, 
un clar obscur în mare porte sub am
prente nemiloasa a timpului. Imaginea 
reprezintă a fată : foarte frumoasă, loarte 
tinără, inveșminlată intr-o rochie cu bu
line și cu părul fluturător. O tinără co
pleșită de linerețe dai in același timp 
hetărita Tocmai a ceasta e ciudățenia : 
felul in care incredib.ks tinerețe te lixează 
cu c priwire ulii de matură și concen
trată, incit 'magir.eo aceea care ar putea 
pârM ta «rima «*d*'a a lategraia m- 
iîrvipiâtMr*, escuAd* c tentunc dramati
că Pc-« i*«eic foîoq’af-o ac*a«lc, ma 
a « că anul »n ea-e etie făcută «te 
1930. an in aera faso‘v*ul ea că eon*. - 
iventul in p.c oore. foc* D<ac*ut de cuce
rita a sufletului bâtnre- Europe, dorr c-q. 
ue de. spulberă tot Pure 'eo'c fotograf o 
fetei in rochie de sărbătoare. un a'b 
pur. precum visele pentru câ ți * **« 
cu greu a crede câ această făptura fra
gilă se fotografiază la a manifestație co
munistă in core cer* en „Tinerahd să tră
iască r. pentru că trebu e să bă oscă, 
pentru că trebuie să lupte, pentru că an

Tillou de Traian Brădean

Ina'nt* de.-j -sterii sole ! Viața. $i lo
tuși__tub fotografie, numele fetei —
Eleno Petrascu. Un nume care nu s-a 
sfiit să ți$*«oscă la lumină. Un glas că
ruia nu i-a teamă tâ ceară ceea ce 
se cuve*aa fl-vnlctea, egalitatea, frăția, 
Pentru că aceccă fată, muncitoare intr-a 
uzină buc--ev««“ă, .Jaquard", duce in 
spate greu1 z e o* muncă, lipsa de cer 
curat dm seci 30* și nostalgic malului 
Dîmboviței cu co**-și potrivește pașii în 
fiecare d m -eaic Fata care a cunoscut 
greul, truda ș -ta cindva, de mult
Era loade ti'ăra si foarte frumoasă. 
Lupta și nădă'ij. c Pentru ea, conducă
toarea secției de î *erat din cadrul Uniu
nii Tineretului Cr—■ din Sectarul II 
Negru, acea 1 C- anul 1939 ,i-o lost 
un prilej de-c pcr-coc la un bal oare
care in Parau V*m** Festivitatea s-a 
transformat ca d* aeztea ori. intr-o ma
nifestație cortu- ne Cort * poștale prin 
care Lenuța Peireso. a fost proclamată 
Regină a Muncii jîrtt de*cu*ven*el» acestui 
adevăr : declarai* ac adeziune pentru
eliberarea corni* ♦' n* • Pîntilîe, Ale
xandru Iliescu. Șc-a~_ „Mulțu
mesc proletariatului casHMi de efortu
rile făcute pentru apă-eie* I bertâții și a 
martirilor clasei muncit***. Ce tem pline 
șl dreptate, inbotaa m tagtertota, elibe-

rarea lui Ghearghe Velcescu". O dovadă 
de curaj, de patriotism, de dragoste și 
fermitate. La aceeași serbare cimpe- 
nească a vorbit și tînârul Nicolne 
Ceaușescu, omul alături de care fata de 
la „Jaquard- avea să pășească în viața, 
să fie prezentă în toate acțiunile care 
aveau drept țel lâurirea societății socia
liste pe ocest pămint.

Exista, la Muzeul de istorie a Partidului 
o fotografie : clară, senină, primind lu
mina alitor dimineți, răsfringind, la rindul 
ei, lumina, Alt an, alt anotimp. Tinără 
fată din 1939, CU aceeași privire deschi
să, acum femeie, alaiuri de copiii ei. 
Femeile acestui pămint și-au clădii ca
sele cu istețimea minții, tăria brațelor, și 
risul copiilor, aduși pe lume spre cinstea 
numelui Iar. Și tinără fata din 1939 a cres
cut capiii așa cum au făcut milioane de 
fe<B*j pe acest pămint românesc.

Q® politic, ino*dinț-ndu-i-se importan
te «’DA, ct>c d -j terea partid u’ui si a
stortu'ui, doved nd în aceste importante 

tuc pof it.ee calități ramarcao ie. o 
nob □ dănj.re pe^t-u cauza pcoc’j'v. 
pentru i^p •’'to idea '-or sc'e de pros
pectat* și poee. « foc p es:e prazecta 
a ioturi de kwaros*,. N rra'ae Ceausescu, 
în toate acbun.‘« —*nte să s;ueze
Ryw- a pr-mre țn- e deme* $i c — c*.e 
a'e ’umc.

Și ma «iot *Sr?ej de
n* a Pa^t-du u. race-te *eo*e
zenftnd 1m05.ru a - pe ’-cA. eco-
•'om că. eu'tura <5 e te • •*
toverâșo Elena Cecusesc- esi* 
la cele nw mahe înspre. > y
hotar*.

Prezentă la b* de bn*. P-eze^*a 
clip* de grav.

Pentru câ n-a fost omh de b ne t 
pașii aceste- iubite femei să "u 5 
odată cu pașii ceetiui pepo' S> vc, 
last ceasuri de gr*a -reraer* cmd sm- 
fleiul acesle devotate Fee o pof-e «o 
nu șuiere alături de cei a°cti ta g-ea 
cumpănă. „Eu, mărturisea o lerer d" 
Costau — Hunedoara, mă gindesc la to 
varășa Elena Ceaușescu, cc la cec mc 
dreaptă femeie de pe fata 
Mi-a luminat viața-. Feme le aceste ță~ 
văd, intr-adevăr, în această eminentă fe
meie. om de științe, om politic, a Iova 
rășă de muncă și simțire. o femeie cu 
griji, probleme, bucurii ca toate femeile, 
care nu se dă în lături de la greu dar 
iși face timp și pentru visare. „Cind a 
văd, îmi dau lacrimile", îmi zicea maică 
mea, „pentru că mă gindesc ce-o li tru
dit in viața el, și cum și-a crescut copiii, 
și cîte griji mai are...- lor un copil, abia 
trecut de patru ani, Alexandru, se roagă 
de toți prietenii și vecinii să-1 ducă, măcar 
o dată, acalo unde lucrează tovarășa 
Ceausescu, „pentru că am văzut eu că ii 
iubește pe capii și tare mi-ar place să 
mă țină în brațe, și eu să-i dau o floare, 
pentru că o iubesc foarte mult-.

Am convingerea că nu l-a fost ușor 
ocestel femei să treacă printr-un război 
pustiitor, să lupte, să muncească, să-și 
crească capiii, să învețe. Și totuși, hetări- 
tă, consecventă, credincioasă țelului ei, 
învață îl șl noapte, ajunge inginer chi
mist, foce muncă de cercetare, Azi, finăra 
de la „Jaquard" este academician. Lucră
rile sale științifice sînt încununate cu elo
giile unor repulcți sovanți. Omul crede 
în oameni, face totul pentru binele oa
menilor. Savantul pune la bătaie timpul, 
prețiosul timp de zi și de noapte, pentru 
binele oamenilor. Și dincolo de toate, 
femeia, Elena Ceaușescu, fiica țării, în- 
tr-o sinceră șl fără.- de egal pledoarie, 
pentru frumosul în viață, pentru liniștea 
pruncilor noștri, pentru liniștea crezului 
nostru, pentru pacea acestui pămint.

Letiția Vladislav
*

Cînt de bucurie
Sub viscolul de stele din (anuar 
Nnl te cinstim cu inima curată 
E cint de bucurie ziua toată
Și codrii de lumină roiesc in pălimar.

Copiii țării te iubesc și știu
Că-i îndrăgești cum îndrăgește-o mamă
Și vrei ca fiii ei, de hună seamă
Drum neted să-și croiască prin vremuri 

ca un riu.

Ai ridicat știința, sus, în grădini de soare 
Ca să rodească glia cum n-a-nflorit nicicînd 
O singură dorință in suflet și in gînd — 
A patriei supremă înălțare

Adincul gind al vremii, virtute in virtute 
La înflorirea țării veghind neîntrerupt 
Alături de al nostru măreț stegar și scut 
Ce-aprinde noi luceferi pe vetrele știute.

Valeriii Bucuroîu

___________________________________________________

ară
revoluționar

Tapițerie de Ileana Balotă

Buchet 
de purpură șl soare
StraJ*H tăind i*im gri* raș*i să* abil* 
Tesal gartâ di* raze de p*r>*ra $1 «**re. 
Ca pe-u fpif *ma<1*. e* a slin vi i arfei* 
BachciaJ d* garaaJe. d* n*lez «1 «*lrad**re_

Sdțj Wae «iela-a La*ari ca* aadaie dala* 
aia* p* «avrlră aJ■■*■** febril.

Dia tesle sc-ampeasâ al B*ani dem* prin** 
Si rr*al prtede viață ra flarile-a april

Di* rdatâri fertile de la*i B9oler*Jarr 
Rodesc raaaaj de laari și adevărari-astre. 
Ca vrerea si privirea aleșii, wmtăiaare 
Dînd vaste arfxanlnri devlaiaiciei ***-stre_

Ca frunra-n cadrai falnic ee freamătă nș*r 
Ața, intr-ani trează ți deina Inima baie 
Lingă al țârii vrednic, iubit randaeăter 
O calea or-a arată spre rolnule-nsielate.

Țesot parcă din raze de pnrpnră ți vaare. 
tnvăp^ied amiaza prin ra ni sân sublim- 
Buchetul de garoafe — perpetuă splendoare — 
Ca pe-un suprem omagiu eu astăzi vi-l închin—

Inn Seșjărceanu

Efigie comunistă
ln epopeea luptei comuniste 
Temei găsit-ațl faptei ți sens viețiL 
Solare adevăruri v-an fost crerul 
Din pragul zbuciumat al tinercțiL 
Alături de cei mulți întotdeauna 
ln inimă cu dragostea de țară 
Așa vă știm in frontul omeniei 
Spre evul nou și demna primăvară. 
Caratele din singe dau lumina 
Acestui timp de rodnicii plenar 
Eroica baladă-a virstei Voastre 
E împlinire sub steag proletar 
Și piscuri carpatine azi salută 
Partidul comunistelor zidiri 
Pe care le-ațl visat de cind vi-e visul 
Sub pleoape aripă către iubiri 
Șî de cind zarea vă îmbrățișează 
Qti-al Mioriței grai doinit în cînt 
Din străvechimi purtat etern spre glorii 
Pe românescul, suveran păminL

Traian Ren

Recunoaștere și prețuire 1
Titluri științifice și academice străine acordate 

tovarășei Elena Ceaușescu in perioada 1973-1978
1<H3
— Membru activ al Academiei de Științe din New York (S.U.A.]
— Membru de onoare al Institutului American al Chimiștilor (A.Î.C.) 

(Washington)
— Membru de onoare al Colegiului chimiștilor și inginerilor chimiști din 

Costa Rica (San Jose)
— Membru de onoare al Consiliului Universitar și, respectiv, al Consiliului 

de conducere al Universității Centrale din Ecuador (Quito)
— Profesor onorific al Universității Naționale de Inginerie din Lima (Peru)

1914 1
— Doctor Honoris Causa al Universității din Buenos Aires (Argentina)
— Doctor Honoris Causa al Universității Naționale din Sud— Bahia Blanca

(Argentina)

1915
— Membru de onoare al Institutului. Ecuadorian de Științe Naturale 

(Ecuador)
— Membru de onoare al Societății de chimie din Mexic
— Doctor Honoris Causa al Universității Feminine a Filipinelor (Manila)
— Doctor Honoris Causa al Universității din Yucatan (Mexic)
— Doctor Honoris Causa al Universității din Teheran (Iran)
— Profesor universitar extraordinar al Universității Naționale Autonome 

din Mexic
1916

— Membru corespondent al Academiei din Atena (Grecia)

1917

— Membru de onoare al Academiei de arte șl științe din Ghana

1978
— Membru de onoare al Academiei de științe a statului Illinois (S.U.A.)
— Membru de onoare al Institutului regal de chimie (Marea Britanle)
— Profesor Honoris Causa al Institutului politehnic din Londra centrală 

(Marea Britanle).

..Pentru dumneavoastră. doamnă 
Ceausescu, tovarășă si colaboratoare a 
domnului președinte. exponentă a 
femeii române si a responsabilității 
sale solidare fată de delicatele sarcini 
ale conducerii oolitice naționale. Con
siliul Universitar al Universității Cen
trale din Ecuador vă acprdă... titlurile 
de membru de onoare al Consiliului 
Universitar si. respectiv, al Consiliului 
de conducere42.
Prof. dr. EDMUNDO R1VADFNFIRA, 

rectorul Universității Centrale 
din Ecuador

(septembrie — 1973)

..Acordăm diploma dp membru de 
onoare al Instilutului American al Chi- 
mistilcr doamnei Elena Ceausescu. în 
semn de recunoaștere a modulul re
marcabil în care conduce un prestigios 
institut de cercetări, pentru meritele 
sale deosebite in efectuarea unor stu
dii importante. Dentru aportul său deo
sebit in dezvoltarea vieții stHntifice si 
realizările din domeniul Invăfămlnfuluf 
nu numai in Drnnria sa tară, dar fii in 
Întreaga lume. Domnia-sa este primul 
om de atllntâ de peste hotare care pri
mește dlp’oma de onoare. înfăptuirile 
doamnei Elena Ceausescu nentru ridi
carea ne noi trepte oe clan internatio
nal a profesiunii de chimist constituie 
o fmnortantă contribuție la dezvoltarea 
mondială a chimiei (...) Domnla-sa a 
făcut multe pentru a spori prestigiul 
El distlnclia acestei profesiuni*1.

ERNEST GILMONT. 
președintele ln«1H*(*lnl American 

a| Oilmistil*r
(decembrie — 19*73)

în hofirlre* Comitstubii universi
tar Den’nj eon fer rea de oriari-
fee a’ Un:verșiUtij fem n-ne d:r Ma
nii* tF'Iipine) orn care a frwt decernai 
iod. dr. In*. Ce*z>se*ru titlul de
DoCor Hoxni Cans*, w «ubhniazi 
..dJrairea •* ta’entul cu t**re ron-dn- 
cort -mm de cerre*are r efortul le 
de dervoJ'arp ta-a sa *n d'recti* 
unei pl.’izâr a •ehnokwlei a-
varica:* ir r*fr aa de director *e-
-r-i: >î !r«t!*Trra’ai Certol de rr-cr- 
tj-i eh — re d n RorurevU (_)

de orv o de«/ă«na
ri *-> dez-e- u’ ■nr-«)-Poi:t:r ( -) emi
nenta aode—.ci si <?—tt»’ creator m 
care a desflejrat si da«fksaa~i rcre»- 
*-'■ta Trl bor-^ririu-je da res-
zwrat CMn.n-'tcv3tj^or n «V
.. Ar v.iirts strlinl. ao cum c
etviea* ,zâ rahta*«a ei de membru 

r. <*■ ?A" ixatii dc rrnn—*. ra 
«: C* '-*“t radinele ys medaliile stri- 
u**w iwe.’um si !ttb>r-.îe onorifice carv 
>-»c fr>t corf.TT.e de instituții de

CaorHie — 19CS)

..Prezenta jn millocul nostru a distin
sei doamne Elena Ceaușescu. reputată 
specialistă în chimie organică, consti 
tuie pentru noi o mare cinste si un 
nrilei de a-i omacia meritele**.
JORGE LUIS ORIA V HORCAfiTTA. 

președintele Societății de chimia 
din Mexic

(iunie — 19*755

„Meritele științifice ale distinsei 
doamne Elena Ceausescu se bucură de 
largă apreciere nu numai în patria sa. 
ci si pe plan International, ln calitatea 
sa de director general al Institutului 
centra] de cercetări chimice din Bucu
rești, excelența sa, doamna Elena 
Ceausescu desfășoară de mai mult timp 
o activitate cu larsă rezonantă. Ag vrea 
să adaug că. in cadrul planului general 
de dezvoltare a economiei românegti. 
sectorul chimiei inreekstrează de mal 
mult timp ritmuri imnresionante. care 
vor fi menținute si în viitor4*.

JOSE E. HFRRAN 
decanul FacnHAiîl de chimie 

a L’niverdtltli de stat intonome 
din Ciudad de Mexic*

(iunie — 1975)

_Vă tntîmDlnăm. doamnă academician 
Elena Ceausescu, cu profunde senti
mente de stimă, prețuire si prietenie. 
Fie ra vizita dumneavoastră să Întă
rească coc ne rare a rodnică dintre aca
demiile noastre. Vă acordăm, doamnă 
academician Elena Ceausescu, titlu] de 
membru de onoare al academiei noas
tre ca o recunoaștere a poziției dum- 
neavofistră in lumea șlilnțifică și ra a 
apreciere a men tel or pe care le-ațl do- 
bindit ln viata politică ai socială a țării 
dumneavoastră*".

Praf. C O. EASMON. 
*resedinte!e Academiei de arie 

si silințe din Ghana 
(februarie — 1977)

Reuniunea de astăzi ne oferă o nca- 
zie deosebii de plăcută. Politehnica 
Londrei centrale urmează «ă acorde tn- 
^stitura nrimului «ău Drofeseir de 
onoare din afara Regatului Unit. Se 
«nine ca o asemenea orimă ocazie să 
a:bă o semnificație deosebită, să fie 
marcata in mod coresDunzi 1or si să 
evoce nu numii realizări nersenale. ci 
-î relațiile noastre speciale".

COLIN ADAMSON.
recta ral Institutului Dolitehnic 

din Lnndra centrală
(iunie — 1978)

Institutul regal de chimie și Insti
tutul politehnic din Londra centrală 
au conferit tovarășei Elena Ceaui eseu 
titlurile de membru de cnaaie și pro
fesor Honoris Causa (iunie 1978].
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