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Luceafărul
* Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

Imperativele
actualității

democrația noastră socialistă cunoaște 
in aceste zile momente importante ale 
evidențierii virtuților sale : vizitele de 
lucru ale secretarului general al parti

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe șantierul 
Dunăre—Marea Neagră, in județele Gorj, Mehe
dinți, Hunedoara și Dolj. O semnificație deose
bită au aceste noi expresii ale dialogului parti
dului cu poporul acum, în atmosfera de entu
ziasm și profundă mobilizare a forțelor creatoare 
ale întregii națiuni socialiste, care prefațează, la 
scara întregii țări, marea sărbătoare de la 23 
August.

Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
mijlocul minerilor, la Rovinari, participarea sa 
directă la sărbătorirea „Zilei minerilor" se înscriu 
ca fapte de o inaltă semnificație politică, cu o 
bogată încărcătură de idei și emoțională. La Ro
vinari, in Gorj ca și in Valea Jiului, a avut loc 
un amplu și rodnic dialog privind probleme esen
țiale ale creșterii producției și utilizării mai efi
ciente a resurselor carbonifere în scopul sporirii 
potențialului energetic al țării. Cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu la marile adunări 
populare, subliniate in repetate rinduri de aplau
ze și urale prelungite, se impun conștiinței 
noastre de. constructori conștienți și devotați ai 
noii societăți prin ținuta lor științifică, prin pu
terea analizei pătrunzătoare, partinice, prin vi
brația patriotică a fiecărei chemări, prin clarvi
ziunea asupra fenomenelor politice șt economice, 
ce au loc la noi și în lume, prin modul înțelept 
de a arăta drumul ce trebuie urmat spre edifica
rea liberă a viitorului. în deplină concordanță cu 
propriile noastre aspirații.

Ideile care se desprind din cuvîntările tovară
șului Nicolae C eaușescu — idei de mare relief — 
compun imaginea actualității noastre politice și 
economice, cu exigențele și cerințele ei imediate 
și de perspectivă. A munci mai mult șl mai bine, 
a munci mai eficient. A ie Integra in muncă cu 
mai multă responsabilitate. A-ți îndeplini cu 
mai mare promptitudine sarcinile ce-ți revin. A 
combate, folosind critica și autocritica, lipsurile 
din propria ta activitate, din munca semenilor 
tăi. Intre importantele imperative ale prezentului 
se înscrie, de bună seamă, acela al economisirii 
energiei atit de necesare dezvoltării pe mai de
parte a economiei naționale, progresului țării, 
concomitent cu descoperirea unor noi surse. 
Ideea de economisire este și trebuie văzută in 
strînsă legătură cu cea de patriotism, pentru că 
act patriotic înseamnă orice atitudine care vi
zează limitarea, pină la strictul necesar, științi
fic determinat, a consumului de energie. Se im
pun, in acest context, ca preocupări de prim plan 
cele ce vizează calitatea și eficiența de fapt ; 
pirghii re contribuie la ridicarea bunăstării po
porului. Acestea fiint imperative ale actualității 
ce se adresează, deopotrivă, minerilor — dar ți 
nouă, tuturor, celor ce avem, in angrenajul m- 
cial, răspunderi proprii în marea operă pe rare 
o înfăptuiește poporul român — construirea ■•- 
cietății socialiste multilateral dezvoltate, a celei 
comuniste.

Scopul a tot ce înfăptuim — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară de 
la Rovinari — in patria noastră, esența politicii 
partidului comunist, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe care o edificăm in România 
este fericirea întregii națiuni, înflorirea sa multi
laterală. bunăstarea omului jp afirmarea plenară 
a personalității sale, asigurarea pentru fiecare 
membru a! societății a ur.nr condiții de viată si 
de muncă din cete mai bune. m contextul feri
cirii întregului nostru popor.

Acest scop, după co ai a reesit dar dia caria
ta re, nu se poale atinge decil dacă bc MahllIxăM 
permanent pentru creșterea forțe Iar de piadmție. 
a venitului național, pentru aagararea «verziei 
și materiilor prime, pentru drrruitarra eautinuă 
a industriei și agriculturii. Nanai si inii pria 
munca noastră, din ce iu ee nai blue ar ga uimi, 
folosind cuceririle științei și tehnicii eetrl nai 
avansate, insușindu-ne cele nai Mi euMStințe 
se poate asigura înflorirea im nai rapidă a pa
triei. A unei patrii independente, libere, suve
rane.

Recentele vizite de lucru au pus iu evidență 
clanul constructiv al aaneailar ■unciL capacita
tea lor de a răspunde ihrnlriln partidului, ha
liri rea Iar de a lacinpiaa rn nea reulixări renar- 
cabîle cea de-a 3S-a auavrrioat a EliberăriL Con
gresul al Xll-lea, unitatea intreculni pupur ku 
jurul partidului, a uecretarniri său general.

Acestor realități dinamice, pnbtăre și «ariile, 
oamenii scrisului angajați prin cwi nL prin pre
zența lor in Cetaie. se eunsideră Aanri a le aflu 
— sub imperativul necesar al calității — echiva
lențe artistice pe măsură epnirihulnd «Miri la 
edificarea noii civilizații pe pămiai^ patriei- 
Pentru scriitorul adevărat, patria, partidul și pp- 
porul reprezintă, firesc, însăși lumea ini interi
oară.

„Facem totul pentru ca, pe măsura creșterii bogăției naționale, a producției nete ți a venitului 
național, sâ asigurăm continuu dezvoltarea generală a patriei si ridicarea bunăstării poporului. 
Scopul a tot ceea ce înfăptuim în patria noastră, esența politicii partidului comunist, a societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm in România este fericirea întregii națiuni, înflorirea 
sa multilaterală, bunăstarea emului ți afirmarea plenară a personalității sale, asigurarea pentru 
fiecare membru al societății a unor condiții de viață și de muncă din cele mai bune, în contextul fericirii 
întregului nostru popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Simple
Ia data aceea eram printre 

..cei de fațău. Martori și par
ticipant la revoluția elibera
toare despre care Istoria șl 

Legenda nu și-au depănat încă toate 
firele de poveste. Eram la București și 
ml-aduc aminte de toate și de toți : 
brasardele tricolore ale Patrioților 
înarmați, deținutii politici antifasciști 
ieșiți la lumină și acțiune, armata ro
mână in insurecția națională. Teatrul 
Național arzind sub bombe, bătălia de 
la Băneasa, prizonierii germani în
colonați ți păziți de soldații noștri, 
steagurile Națiunilor Unite la toate 
balcoanele, prima demonstrație liberă 
pe străzi și primele cuvîntări cu 
..dragi tovarăși și prieteni14 adiesate 
Întregului popor.

O «ăptămină mal tlrziu, ne aflam, cu 
miile. La porțile o ca$ ului eliberat de 
noi-înșine, la Colentina. ca să primim. 
— cu flori și aplauze, cu piine și vin, 
armatele prietene și aliate alături de 
care armata română avea să ducă lupta 
mai departe, pină 1a Ziua Victoriei.

Veni-va timpul cind și despre cea
laltă perioadă — eroică și contradic
torie, care începuse când erau cotropite 
Cehoslovacia și Polonia și avea sâ 
avanseze prin lacrimi și singe, pină la 
Revoluția eliberatoare, — se va ști și 
se va putea spune întregul adevăr, așa 
precum l-a trăit poporul nostru și cum 
trebuie să-1 consemneze istoria, căci 
Timpul lucrează pentru România.

Se împlinesc deci patruzeci de ani 
de cind. student și publicist. învățam 
,.politica" de la sursă, fiindcă învăța
sem ce diferență putea să fie intre zia
rul gindit în ajun, și cel apărut dimi
neața. După demonstrația antifascistă 
de la 1 Mai, au urmat altele ; cea mai 
frumoasă a fost serbarea muncitoreas
că din Parcul Veseliei, din 13 august 
1939, cam pe vremea asta. Vorbitorul 
era tânărul lider comunist Nicolae 
Ceaușescu. A vorbit și tinăra comunistă 
Lenuța Petrescu. Remarcam faptul ca 
majoritatea celor care au condus aceas
tă manifestație erau membrii Cercului 
cultural de pe lingă breslele din in
dustriile textilă, pielărie și încălțămin
te. t

Intr-o discuție purtată, nu demult, 
cu redactorul paginii de critică a re
vistei „Luceafărul", colegul nostru de
clara că ar fi da dorit ca istoria lite
rară să întirzie ceva mai insistent asu
pra variatelor aspecte in contempora
neitate ale timpului avantgardei litera-

amintiri
re românești. Pentru că astăzi apar în 
primele rîndurf ale literaturii noasire 
de toate genurile, — proză, poezie și 
teatru, — multe dintre numele tineri
lor de atunci, care își făuriseră o con
cepție revoluționară despre rostul ar
felor și un limbaj, o expresie nouă, 
mai explozivă, pe măsura acelui con
ținut exploziv. In debuturile mele, în 
publicistica acelor ani, m-am întilnit și 
m-am împrietenit cu oameni ca : Ale
xandru Bălăci, Virgil Teodorescu, Geo 
Bogzâ, Miron Coristantinescu. Victor 
Iliu, Stefan Popescu și Stefan Roll, 
George Macovescu și atîția alții pe 
care-i cunoaște azi toată țara.

Dar pentru că a sosit vremea ani
versărilor, n-aș vrea să pierd ocazia 
de a rememora că anul acesta se îm
plinesc patru decenii de la apariția re
vistei „Cadran", publicație de cultură 
a studențimii democratice bucur eș te ne, 
singura revistă literară de tineret În
drumată de Partidul Comunist Român. 
Cenaclul revistei își tinea ședințele în
tr-o mansardă studențească, cu acea 
încărcătură de emoție pe care ți-o dă 
aventura romantică într-o epocă de 
mari primejdii și de înalte aspirații. 
Acea revistă, la care colaborau de ase
menea cele mai strălucite condeie ale 
generației anului 1939, — anul renaș
terii U.T.C.-ului nostru, — a „făcut 
școală" La vremea aceea.

Colaborarea multor scriitori și oa
meni de cultură la publicația noastră 
de atunci este pentru ei, astăzi, un pri
lej de calde amintiri și un titlu de glo
rie.

Istoria și-o scriu popoarele, cu inima 
lor insingerată de doruri neîmplinite. 
Precum se zice, popoarele fericite n-au 
istorie. Fericirea supra-națională și su
pra -culturală n-are istorie ; nici nu-i 
trebuie : „viata-i scurtă, să scape cine 
poate !" Lozinca naufragiaților în pri
begie.

Noi, românii, n-am fost nicicind niște 
naufragia ți pe mări pribege. Aici e 
„marea noastră" — cum spuneau la
tinii, imitindu-i pe traci. Aici sînt mun
ții noștri, cu aurul și cu filosofia lor. 
Aici este Imensul nostnu patrimoniu 
spiritual, inteligența și dorul nostru.

în aceste zile nu mă pot separa nici 
de amintirea lor, fiindcă sînt insepara
bile de acel „august în flăcări".

Mihnea Gheorghiu
Continuare în pag. a 2-a
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Luceafărul

Patria JURNAL DE POET

iie mare și frumoasă ideea ta d-a 
încălzi mima, trudită și 

îngnețaiă de suferințele intime, la 
vatra rvațwvii* Nenorociți sini 

«cei ce concentrează toată putert-a ' lor 
de a iubi Lntr-o dra^oie intimă asu
pra unui obiect rar de găsit, iute trecă
tor și pentonu. cind ii gfeim. Pentru 
ce sâ nu întoarcem dragostea noastră asupra 
unui obiect mare 5’ nepenxoriu ? Și ce e mii 
marc pcatra an deeit (ara «a ? —Să întoarcem 
ceea ce ne-a mai rântas din dragostea noastră, 
s-o întoarcem către țar. “castri România va fi 
iubi La Intr-insa fi prir.tr-insa sâ rein-

ncjim și să întărim frăția noastră—’.
Cu acești carinte :1 îmbărbăta Bălcescu pe 

AJecsandri după pierderea Elenei Negri. Cu
vinte de la om La om. care dezvăluiau
totodată măreția dăruirii lor către patrie, capa
citatea lor a bri Bălcocu îndeosebi. care s-a 
jertfit țării sale, dindu-i cei 33 de ani ai scurtei 
sale VMțL pină lp ultima suflare, de a Închina 
patriei închrjita lor luptă. Pnn ei și ceilalți 
neoboriți luptători ai manei lor generații și a 
celor următoare. România cea nouă a veacului 
trecut a renăscut pe locurile Daciei antice, du
când mai der-^rte tradițiile unuia din cele mai 
vechi popoare ți strălucirea Rrxnei.

Patria n-a fost pentru acei oameni o vorbă 
goală, o loaned. de conținut, o fațadă
per.tru uneltiri d a fost. așa cum
e<te 3’ *sîâQ pentru cei « i se închini. subli
mul cempiex a! anuri tettisM fi roditor păminL 
fn care O națwme you tea «a unică limba fi avea 
năzuind rcffloame de eliberare. Ciad tocă unita
tea staudă nu fusese realiza Kocâhnceanu 
enta m vestitul kha da <fin
1943 eă pentru el istoria tnricaală isto
ria Hnidovei. Valahan v TransJvamei. deoa
rece. spunea =1 _A?^arxe ee a 3 r«trt*Titrrul 
tann ratmert wră căsre erieia?.* păru a
neannka meu. țsneear ea paxrta xea toata 
acea tatăadere d? Saț,- m»dr tr Tretwțc* raeia-

Patria este una din condițiile fundamentale 
ale realizării fiecărui individ. Este in fond o 
condiție a definirii sale. Este bine a nu uita 
nicicind că dincolo de patrie, dincolo de hota
rele ei, pindesc primejdiile desțârării și, de 
fapt, ale dezumanizării. Identitatea unui desțărat 
tinde a se schimba, el nu mai este el însuși 
atunci cind a pus intre el și patrie hotarul unei 
veșnice despărțiri. într-o măsură a încetat a 
mai fi om, s-a automutilat, câutind in iluzii de
șarte ceea ce nu-i putea da decit propria 
patrie. Mi-a fost dat sâ asist cândva la reîn
toarcerea după patru decenii a unui intelectual 
român venit, după multe și nefirești ezitări, in 
locurile ancestrale in care trăiseră înaintașii săi, 
unii incărcați de istorie și in care el însuși trăise 
copilăria, tinerețea și chiar începuturile maturi
tății. Emoția i-« fost copleșitoare. a trăit un șoc 
profund și mi-a mărturisit bucuria nemărginită 
a regăsirii, simțămintele neînchipuit de puter
nice pe care aerul patriei vețnice i le-au trezit 
N-a mai trăit multă vreme, o jumătate de de
ceniu. dar ia fiecare an ^izileie sale se repe
tau. in ciuda unei sănătăți precare, in citeva 
rinduri. Venea să respire aerul patriei, să re
vadă locuri «i «amern. să cunoască și să înțe
leagă viata caa nmsâ. A mont la masa sa de 
lucru, cum «e or-’wie a man orice savant, dar 
știu că a mull ImpăeaL Id regăshe paiefe care, 
generoasă d iertăioare. ft â^schisese brațele 
ocrotii oare. ■ drosse încrederea m forțele sale 
«i mas ales ■ darm^e ■■ let. Nu mai era o 
frunză hâtmâ de nntun. ei aparținea din nou 
romamtâțn «ale naționale ale eăm rădăcini, fi
resc. on pot fi rvțădte deoi m sal al aa ce st ral 
al Ifci.

Există dadv Jocnn ia rare, pentru unii, 
viaxa poale fi mai ovoară Dar oare comodita
tea «a ch-xr • bunăstare superioară pot înlocui

Cântecul
Ântecul vite potențarea cuvântului, extin- 

Cderea șl concentrarea lui totodată. așa 
rum durerea străpung in d inima ii reve
lează acesleia încă o dimensiune a vieții. 

Cele două aripe ale cântecului sint suferința și 
bucuria topite laolaltă in acel svicnet-rănire ce li
căre a izbăvire.

Gesang ist Da — Sein — cântecul înseamnă Pre
zență. actualizare, este acea ființare intensivă, acea 
densitate a ființării, iradiere nucleară concentrică, 
unire atit de profundă intre spirit și lut că acesta 
din urmă este străbătut in fibrele cele mai insesi
zabile de aură, de lacrima transfigurării.

Totul tinde spre cântec, spre Laudă Imn. spre cân
tarea : cântecul este logos întrupat, este cuvîntul 
devenit natură și istorie, ca natura și istoria să de
vină cuvint-leagăn al cântării.

La durere și bucurie omul cântă — este atins de 
spirit, este căutat de focul mîngiietor al spiritului 
și răspunde a cântare eliberare. Prin cântec, du
rerea se ia ca rouă de pe crengi la strigătul auro
rei, iar bucuria se amină precum căldura amurgu
lui în cuibul de pe vîrfuri.

Zăpada și chiciura, cucul șl ciocîrlia, steaua și 
pruncul gîngure-n cosmos fiecare pe limba lui cân- 

<7________________

tare de taină. Lebăda-i mută, dar ascultată in «bor 
aripele ei. desfășurate, emit o melodie de mare 
finețe si armonie. Dar nu numai că toate iși spun 
pe limba lor cântarea lor ci se și ascultă una pe 
alta, se împlinesc si împletesc laolaltă in acea 
doxologie profundă care de departe se preface în 
L-on răpitor intru înfrățire și frumusețe.

Este de ajuns să pătrunzi intr-o pădure în mai 
ca să înțelegi o parte măcar din tihna cântării. 
Cum se a senilă și cum se întrec, cum se urmează 
și reiau unele pe altele, cum se țese miraculos 
acea pinză invizibilă în care Sa seînteie a diamant 
rouă cerească.

In cântec, cuvîntul poate odihni în lacrima aură a 
simplității sale. Bach va face din două cuvinte 
durate laolaltă milenar — Kirie eleison — aproaoe 
o cantată. La originea cântecului profetic inspirat 
ștă cântecul. Orfeu — tracul — este răstignit 
în mythos pe Jira vieții sale. Pe Acropole 
odele pindarice erau cântate. Miorița, la origini, 
este cântec, este rortire înaltă, este bucuria ca și 
Întreaga poezie imnică medievală oină la Cantatele 
lui Bach. la Oda Bucuriei lui Beethoven, la Requie- 
mul Iui Mozart și Messia lui Haendel. Ascultați-l 
rostindu-și versurile pe oricare dintre poeții lumii 
cum dobindește cuvîntul în glasul lui acel spațiu 
al eliberării intru cântare, ritm, întru litanie, în 
căutare intru spiritual și transfigurare. Ca în a- 
ceastă strofă a lui Eminescu :

O rază ie’nalță, un cântec te duce
Cu brațele albe pe piept puse cruce
Cind torsul s'aude I'al vrăjitor caier
Argint e pe ape și aur in aier.

loan Alexandru

Dan Brrindei

în pagina a 3-a

Eroi la 20 de ani
semnează Mihai Stoian, Ion Longin Popescu, Ștefan MitroiCoatiaaare ia peg. a 7-«
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„Din nou lumină"
Opera și calitatea 

lecturii
lectură tulburătoare iți oferă cartea 

Din nou lumină a marelui oftahnoiog 
român Petre Vancea. Cind sav«n:J 
coboară de pe tărimul lor de strictă 

specialitate, auster și prin definiție drama ne
— ce poate fi mai temerar decât un nou oas m 
vastul imperiu al necunoscutului ? — intilmrea 
lor cu noi este dintre cele mai benefice. Iniilai- 
rea tor, fiindcă nouă celor nespecâalizați ne este
peste putință de a le atinge domeniul : cel mult 
îi putem intimpina cu mirările noastre sincere 
și proaspete. Personal am prins un oarecare 
gust pentru minunile ce se petrec in cimpul
chimiei citind cărțile de popularizare ale marelui 
profesor care a fost G G. Lz>nginescu. Cind 
mă-mpotmolesc în preocupările mele e destul să

Gheorghe Suciu
Continuare in pag. a 7-a

ai de ..S*^4«43ri imaginare* 
Holder lin, Ca- 

Zweig. LoG. Burckhardt, Cbam- 
fart. Rilke, Rousseau. Proust. Pavese, 

Wilde. Weila. Ka&a. Seneca. Descartes. Erasm, 
Pa*-i.L Glde. Ft^uberL Bla^) publică Octavian 
Paler la Editara Emineaea. In afară de un scurt 
..Cuvint înainte- cartea mai conține — după fie
care scrisoare — câte un poem care completează 
dialogul.

Autorii folosiți in argumentație slnt cei care 
au dobindit și valoare mitologică. Așa se ex
plică de ce prezența lor in text alături de sim
boluri ale mitologiei (aici, mai ales, grecești) 
nu are nimic discordant, timpul lor, și social și

George Alboiu
Continuare în pag. a l-a

Nostalgia miturilor
Sensibilitatea celor mai multi ooeti 

(chiar și modemîj se iniem^iptÂ pe un 
suflet de tip oelascie. Exciuzindu-i pe 
experimentalist ii cajeuiap. ocale că 

opera unuia singur s-ar putea “uLraxe tipului 
de sensibilitate amintit dar nici aceea in chip 
deplin, deoarece dacă Rimbaud visa „un univers 
eliberat de origină $i nostalgie-, poezia lui a 
rămas totuși cu nostalgia de a nu fi putut crea 
o atare ..oribilă" noutate. Rămin deci toti poeții 
— nostalgici, în zarea acestui sentiment unifi
cator inițiindu-se orice demers poetic. Prea 
obișnuiți să-i fixăm obiertul numai in tre
cut, n-am observat că științele înseși pornesc de 
la nostalgia unor fapte si structuri noi.

Războiul cunoașterii lui Ion Brad vine ca o

Gheorghe Pituț
Continuare in pag. a 7-a

Fețele violenței
int unele scene care-ți rămîn în memorie 

Spentru totdeauna. Intr-un mod ciudat, 
aproape inexplicabil, ele persistă in tine 
și răsar cind te aștepți mai puțin. Din 

decență și repulsie, din nevoia firească de a ocroti 
omenescul de a te simți om și de a nu îți preju
dicia munca, încerci sâ le uiți. Puține sînt lucru
rile, pe care dacă vrei intr-adevăr să Ie uiți, nu le 
poți uita. Instinctul de conservare este aici dezis 
ori capătă o turnură cu totul nouă. întreaga noas
tră ființă refuză uitarea, se constituie in amintire 
perenă, oricind la-ndeminâ, capabilă să ghideze 
către adevăr, să examineze lucid, prin comparație, 
lntimplările și faDtele lumii. Sînt scene ale morții 
violente, brutale, urîte, in care politicul, socialul, 
biologicul se amestecă uluitor cu absurdul, grotes-

Grigore Hagiu
Continuare in pag. a 7-a

Fascinația și (ne)putințele 
semioticii literare ■
ntr-o lucrare fundamentală de estetică

1 — este vorba de Teoria estetică — Th.
W. Adorno a definit aștfel „criza sensu
lui" in opera de artă : „Arta este

astăzi capabilă să împlinească acest lucru : prin 
negarea consecventă a sensului, ea dă dreptate 
postulatelor care constituiau odinioară sensul 
operelor. Din această cauză, operele aflate la 
nivelul formal cel mai ridicat, desprinse de sens 
sau străine de el. sînt mai mult decît elementar 
de absurde, pentru că conținutul lor se dezvoltă 
în cadrul negării sensului" (Xsthetische Theorie, 
vezi ediția franceză : Theorie esthetique, Edi
tions Klincksieck, Paris, 1974, p. 206).

Nimic nu ne obligă să dăm in întregime 
dreptate lui Adorno care, prin afirmația de mai

Constantin Crișan
Continuare în pag a 6-a



tun o dovedesc nu 
puține dintre lucrările 
sale, Dumitru Micu 
manifestă un Interes 

special pentru temele și subiec
tele de maximă acuitate, Înscri
se, să spunem astfel, pe ordinea 
de zi a criticii și istoriei noas
tre literare actuale. Spirit prin 
excelență antihedonist, refrac
tar la ideea că o carte se scrie 
doar din plăcere, cu prețul to
talei detașări de curențîi veșnic 
agitați ai vieții literare imedia
te, așadar, autorul unor masive 
exegeze, precum, între altele, 
aceea despre „gîndirism", e un 
împătimit al confruntărilor des
chise, militantismul, în sensul 
originar al cuvintului, indicfnd, 
poate, cea mai de seamă carac
teristică a temperamentului său 
critic. Intr-un asemenea con
text, ceea ce, insă, conferă de
mersurilor lui Dumitru Micu 
puternica, inconfundabila lor 
notă aparte rezidă în extraordi
narul efort de implicare a filo
nului congenital polemic în ma
teria investigațiilor și analize
lor de anvergură, de ■uprindore 
exhaustivă- Firește, la originea 
acestui mod de a trata lucru
rile stă și invidfabila putere de 
muncă a autorului, tenacitatea 
sa tipic ardelenească, am zice. 
Rămînind, insă, doar ia această 
explicație, riscăm să pierdem 
din atenție tocmai esențialul, 
însușirea la care ne referim, în 
fond, chezășuiește transpunerea 
în fapt real a însuși crezului 
profesional ce stă la temelia ac
țiunilor critice întreprinse de 
Dumitru Micu. Se desprinde 
astfel constatarea că pasiunea 
pentru eiaborațiile critice de 
deosebită amploare au drept re
sort intim convingerea că ma
rile și controversatele teme ale 
literaturii naționale își pot asi
gura rezolvarea cu adevărat efi
cientă prin depășirea hotârîtă a 
intervențiilor marginale și (mai 
mult sau mai puțin) ocazionale, 
concretizate fie în foiletoane 
circumstanțial-polemice, fie în
eseuri subtil-insolite, care, sin
ceri să fim, cel mai adesea, nu 
fac decît să tulbure și mai mult 
apele, să împingă starea 
confuzie la limită.

In toate aceste privințe, im
presionantă, nu numai prin pro
porțiile ei, exegeza consacrată 
lui G. Călinescu, deține poziții 
cu totul privilegiate. Cartea 
G. Călinescu Intre Apollo și 
Dionysos (Editura .Minerva", 
1979) apare intr-un moment cum 
nu se poate mai nimerit Nu 
credem a exagera cu nimic afir- 
mînd că ea vede lumina tiparu
lui exact în momentul cînd ceea 
ce am numi aproape constanta 
criză de autoritate a spiritului 
critic, nu numai din prezent ci 
și din trecut, față de opera și 

■personalitatea marelui scriitor 
atinge treapta cea mai de sus. 
De altminteri, se pare că Du
mitru Micu însuși este conștient 
de respectiva stare de lucruri, 
drept care nu ezită a acționa în 
consecință. Totodată, citind stu
diul și scrutîndu-i structura ge
nerală, nu putem să nu obser
văm că modelul de ’a care a- 
cesta se revendică este chiar

de

dnstrucția romanului, 
' ’ . ridică

probleme de 
narativă, in- 

prin disimu- 
scriUorului—

C aparent simplă,
citeva problem 
tehnică ’

tereAunte iacmai 
larea intențiilor 
Dezvălui: ile neașteptate referi- 
toare la Narator și „vocile" sale 
(din cap. IX) ne obligă să citim 
cartea și dintr-o altă perspec
tivă, aceea a condiției creației 
și a creatorului, avertizindu-ne 
asupra posibilelor capcane ale 
textului" (p. 46). Aceste rinduri 
scrise de Mioara Apolzan •) pot 
figura ca un „motto“ nu numai 
pentru metoda critică folosită de 
autoare, ci și pentru atitudinea 
față de text specifică analizei 
structurale. Premiza este una : 
nici autciul șl nici textul nu tre
buie crezuți pe cuvînt! Dincolo 
de ceea ce citim, dincolo de uni
versul fictional care ne acapa
rează și care, in ultimă in
stanță, ne anihilează spiritul a- 
nalitic, există o structură, exis
tă o organizare imanentă care 
face ca o succesiune de cu
vinte să devină un univers vi
zionar. Rostul cercetării este 
tocmai dezvăluirea acestui la
birint ascuns, transcrierea In ter
meni conceptuali a ceea ce exis
tă, dar nu este totdeauna o 
evidență.

Două sînt punctele nevralgice 
asupra cărora se concentrează 
studiul Mioarei Apolzan: proble
ma naratorului și cea a con
strucției epice. Cum este in fond 
acel .eu" care vorbește in ro
man. fie în numele său. fie in 
numele tuturor personajelor ? 
Departe de a fi entitate fizică 
(naratorul — scriitorul real), el 
apare ca o instanță narativi, ca 
un element care nu vine din afa
ra romanului, ei este intern a- 
mestecat in trăsătura epică. Sau, 
după cum spune Mioara Apol- 
zan : Naratorul își dezvăluie
identitatea ca persoana** (p. 50) 
Din acest moment dedublările, 
jocul oglinzilor paralele, monolo- 
gurile cu un centru ambiguu, 
etc. devin date firești ale fie
cărui roman modem. Ruperea 
barierelor dintre „eu-ceitalți* și 
„afară-înăuntru" permite 
mal subtile si rom oii rate 
bescUri ale eului narativ.

cele 
ara-

în consecință, termenii ni 
care denumim aceste „instanțe" 
trebuie să fie deosebit de lim
pezi, căci altfel instaurarea 
confuziei duce la anihilarea efi
cienței analizei (vorbind despre 
romanul „Lumea in două zile" 
autoarea afirmă: „In acest fel 
demersul Iui Viziru se transfor
mă: din cel al anchetatorului 
devine Cel al scriitorului..." Care

crenica literară
D. Micu:

G. CĂLINESCU 
ÎNTRE APOLLO 

ȘI DIONYSOS

cel propus de G. Călinescu prin 
demult clasica serie a studiilor 
consacrate lui Eminescu. Și, tre
buie numaidecît accentuat, si
tuația nu e deloc întîmplătoare, 
intrucit, la drept vorbind, sar
cina pe care Dumitru Micu și-o 
asumă acum este, in numeroase 
privințe, surprinzător de asemă
nătoare cu cea pe care și-o asu
ma cu multe decenii în urmă 
„eroul" studiului său. Mai direct 
spus : dacă la vremea sa G. Că
linescu s-a angajat în memora
bilul demers exegetic animat în 
chip expres de intenția repune
rii in cadrele lui realiste, com
plex și adine argumentate din 
unghi analitic, a eminescianis- 
mului, la rîndul său, Dumitru 
Micu nu urmărește altceva (dar 
cit de important și de semnifi
cativ este acest act in sine 0 
decît să facă tot ce-î stă In pu
tință spre a ajunge la rezultate 
de aceeași natură, in discuție 
(se înțelege) aflîndu-se acum, 
călinescianismul. Spre a ne face 
mai bine înțeleși, no Îngăduim 
a decupa două scurte pasaje din 
(poate) cel mai important și 
mai împlinit capitol al studiu
lui : anume, din cel Intitulat 
Obsesia monumentalului, in 
care este analizată opera de is
toric literar a lui G. Călinescu. 
Primul : „Ca In Viata Iul Mihai 
Eminescu, cercetătorul și-a 
propus, și in Opera lui Mihal 
Eminescu, să Înfățișeze un Emi
nescu real, demitizat. Trebuia, 
după opinia lui, pus odată ca
păt practicii culturale de a se 
debita pe seama poetului națio
nal toate locurile comune cul- 
tice, fără cunoașterea exactă a 
operei sale. Era, spre a între
buința propriile-i cuvinte, ne
voie de o „documentație" care 
să scoată critica eminesciană 
din „rutina orală și școlară" in 
care „ruginise”, să invalideze 
impresionismul diletantistie, 
întemeiat pe „eu cred” și „aș fi

de părere cft". Al doilea : „Ni
meni nu mai împărtășește astăzi 
opinia, exprimată de unii la a- 
pariția Vieții Iui Mihal Emines
cu, ba chiar înainte, că prin 
aducerea poetului din „cerul le
gendei" pe pămînt, Eminescu 
este „coborît" și memoria lui 
profanată. A fi procedat altmin
teri, ar fi fost, din partea cri
ticului, o mistificație deliberată, 
în dezavantajul obiectului. De- 
mi tizarea nu e un scop în sine, 
insă G. Călinescu demitizează 
spre a mitiza". Formulări mai 
exacte decit acestea, referitoare 
la (utilizlnd, la rîndu-ne un 
cuvtnt deosebit de agreat de 
autor) unghiul „atitudinal" al 
lui Dumitru Micu față de opera 
și personalitatea lui G. Călines
cu. cu greu s-ar putea găsi. 
Muiaibi mutandis copleșitor de 
masiva exegeză, închisă între co- 
perțile volumului G. Călinescu 
intre Apollo și Dionysos, este 
animată pină la obstinație de 
ambiția realizării „programului" 
în cauză. Limpede pentru ori
cine, mai lntii, este faptul de a 
supune celei mai minuțioase cu 
putință „descrieri" critice op?ra 
literară călinesciană in totali
tatea ei. Cu citeva excepții doar 
(inexplicabilă, de exemplu, pier
derea din atenție a nuvelistu
lui), cunoscutului (și recunoscu
tului !) spirit de meticulozitate 
analitică al autorului nu-i scapă 
nimic sau aproape nimic. In 
succesiunea lor, compactele ca
pitole ale cărții (în afara celui 
introductiv, Căutarea de sine, 
și a celui conclu2iv, între Apollo 
și Dionysos) poposesc, cu neis
tovit elan investigativ, asupra 
tuturor „genurilor" și „speciilor” 
practicate de fabulosul scriitor 
total care este G. Călinescu. 
Din acest punct de vedere, Du
mitru Micu are (primul), me
ritul de a propune imaginea 
cvasi completă a formelor de 
manifestare proprii geniului

creator eâbaeaeten. Elogiind pur 
ți umplu travaliu des
fășurat de truk fi. de aseme
nea, atrlglad taarea aminte a- 
supra ridicatului (nu odată, 
excepționa’ulm nivel calitativ 
al analizei. totuși, in acest 
punct, e de făcut cei puțin o ob
servație cu valoare de principiu. 
De fapt se va vedea îndată, 
este vorba de o observa‘ie cu 
dubiu aspect. Revenim la pro
gramul de lucru utilizat de G. 
Călinescu In cazul lui Eminescu 
(cum am încercat să arătăm, a- 
doptat de Dumitru Micu in stu
diul de față) și reținem un ade
văr indubitabil. In fapt, între 
gradul de cunoaștere și înțele
gere, pe de o parte, a operei și 
personalității eminesciene (la 
data respectivă) iar, pe de altă 
parte a operei și personalității 
călinesciene (in momentul de 
față) există o sensibilă și deloc 
neglijabilă deosebire. Sub am
bele aspecte — al cunoașterii 
și al înțelegerii —, în cazul lui 
G. Călinescu, să recunoaștem, 
situația este mult mai bună. 
Opera marelui critic și roman
cier, practic, adică in perspec
tiva circuitului editorial, nu mai 
are necunoscute cit de cit im
portante. Iar în legătură cu do
sarul critic, orice s-ar zice, de
parte de a fi suspectat de pre
caritate, din contră, acesta con
ține numeroase piese de rezis
tență. Și atunci, judecind duDă 
înfățișarea adesea excesiv de
scriptivă a textului critic, după 
avalanșa (uneori) interminabilă 
a citatelor (nu mai vorbim de 
abundenta parafrazare și rezu
mare a acestora), se pune, pe 
drept, întrebarea dacă nu cumva 
(măcar pe anumite porțiuni ; 
unde sînt analizate studiile emi
nesciene sau marile romane, să 
zicem) criticul face dovada pre
luării ad Htteram a programu
lui de lucru instituit altădată de 
„eroul" studiului său. Pentru că, 
să fim bine înțeleși : nu verbul 
■ documenta, ci verbele a inter
preta și a sintetiza se cuvine a 
prezida, fără abatere, exegeza 
critică atotcuprinzătoare consa
crată fenomenului Călinescu. E- 
vident, prin aceasta nu trebuie 
să se creadă că în volumul lui 
Dumitru Micu verbele din urmă 
nu se „conjugă" intre ele. Dim
potrivă, faptul se întîmplă mai 
peste tot și adesea în chip stră
lucit. Numai că e nevoie de un 
efort special și nu tocmai ușor 
pentru ca cititorul (fie el și a- 
vizat 1) să parvină la situația de 
a „compendia" singur studiul, 
spre a putea avea revelația a- 
cestei stări de lucruri incontes
tabile. Mai exact, revelația te
merarului act de „demitizare" 
șl „remitizare”, căruia, cu ne
obosită pasiune și cu nedesmin- 
țită vocație. Dumitru Micu i se 
dăruie literalmente. Nu avem 
îndoială că dezbaterile critice 
detaliate pe care lucrarea le me
rită cu prisosință vor arăta *u 
lux de argumente cum anume 
se desfășoară o asemenea ope
rație, pe cit de fascinantă tot 
pe atît de necesară.

Nicolae Ciobanu

CARTEA DE DEBUT

Mei Odd 
șl sens 

(oniifiurator

scriitor? George Bălă iță (ca fiin
ță reală ?). Evident că nu 1

Pe de altă parte, analiza struc
turală se ocupă nu atit de ceea 
ce ne spune un roman, cit de 
felul rum ne spune el ceva: 
interesează deci construcția ima
nentă și nu universul fietfcnaL 
Și iată cum, pe nesimțite, roma
nul nu mai e receptat ca o pro
iecție vizionară, ci ca 0 «ucee- 
liune de semne, situate pe di
verse nivele ierarhice, stractu-

rate irtr-ua ansamblu coerent 
care dez*»â o anumită semni- 
fjc3i:e 5; anumite sem-
n>*5B'.Z. părțile. Felul in care 
acnze tfiuctezi relaționale,
functtits «or. aracnrm și meca- 
n jzrJ de a «en<u!ui
cor.r*-! 2«e pe care
Mioara Apotun -A le
aducă la lamina Imanent:zarea 
cercertri u altceva
decM faptei că este
rm—ii»y nu de ceea ce înseam

nă o anumită entitate narativă, 
ci de ceea ce face ea, adică de 
funcția ei romanescă. De exem
plu, personajele nu vor fi ana
lizate ea ansambluri psihologi
ce, ci ca funcții narative. între
barea este în ce măsură reușim 
să eliminăm din analiză dimen- 
eiun^j proiectivă (ficțională) a 
romanului in favoarea dimensiu
nii imanente (nivelul semnelor 
lor ca atare), fără a o introduce 
din nou pe ușa din dos! Căd, 
oricit de mult am reduce roma
nul la constituantele sale de 
baza, ne este imposibil să înțe
legem jocul lor in afara sensu
lui pe care-1 configurează. Iar 
sensul. după cum se știe, nu 
este un element imanent textu
lui! Iată de ce, in unele mo
mente, analiza formelor se 
transformă (voit sau nu) intr-o 
analiză a conținuturilor. De$i 
subiectul discuției esie con
strucția epică, obiectul ei devine 
materia romanului.

Mihai Coman

H Mioara Apolzan: .Cui fie» 
linnii", Editura „Dacia", 1871.

Simple amintiri
Urmare dtw pag. 1

Istoria valorilor noastre spirituale, — mereu h 
mai bine explorată In anii di fi urmă, — a acu
mulat un număr enorm de mărturii a căror sin
teză ne permite să stabilim o autentică filosofie 
a istoriei românilor. ața precum există una a 
culturii rrwnAnețti, la care au ctaxîribuit mani 
noștri filosofi ți oameni de țtiințâ.

Mi-aș îngădui, de aceea, să tel limitez doar 
la enumerarea dtorva care m-a*i preocvțMt 
Îndeosebi. Ideea unității ți aaveraxutății poporu
lui ți-a găsit un viteaz fi înțelept desch-Ză" ' 
de cale in istoria reefaa a Rr*năn.ci. pnn «Mag
maticul Burebâria. ge'.o-dami coolcroporan ri 
rival al iui Calus JuHus Cwrar Ideea otetiltfi 
ți egalității naționale a fost condusa la lnalta-i 
ți scurtă izbândă de Mihai Vodă-Viteazul (tată, 
acest atribut de „vitejie* duh=ată de sacrifica, 
care revine-o materializarea Uitimor acestor 
idei-forță fi. Justiția «octală si ’ibertatea națio
nală. Idee modernă ți rer-afroți ocară, B crx?l 
■viața, in mod tragic, pe Tudor \Tadzmirescu. 
pen truc* afirmarea națiuni s-le si a dreptâr- 
lor ei, intr-un climat international prezidat de 
eele trei sau patru Imperii (otoman. țarist. aus
triac ți britanic) se ridica intr-o eră nefavora
bilă acestei revoluții •octale duda ta ți prema
ture.

Din ginta lid se trag Bălcescu șl Iancu, care 
judecă problema națională in Europa prin pris
ma generozității lor revoluționare și sint înșe
lau ți sacrificați de interesele aristocrației ex- 
pioatiioore. șovin-imperialiste șl cad victimă 
Intrigilor urzite in umbra așa-zlsului echilibru 
european eare-ți reimpărțea, după fiecare agi- 
tațre majoră, sonde de influență continentale 
ți eitracor.tin^ntale.

Da. bineînțeles, lista ideilor majore șl a mari
lor apirice ce le-au animat 1n istoria noastră 
sânt multe ți cu vaste implicații a căror actua- 
Llaie apare prea adeseori la rampă pe scena 
«rvrtei lumi Poate de aceea cred și eu că lu
mea poete arăta ca o scenă, ca în „Glossa" lui 
Eznineseo.

O lume nouă, pururi In schimbare, imprevi- 
lâbî'ă.

Gî ndirea «ocdal-politică românească, — atit de 
îmbogățită de la 1848 încoace. — este, la ora 
actuală., o prezență de înalt nivel Intelectual in 
mișcarea de idei contemporane și este așa, pen
tru d socialismul științific și-a regăsit sumele 
profur.d istorice din care a izvorît și pentru că 
dinamica dialecticii sale în confruntările ideo- 
îoțpce actuale 11 revitalizează. Așa 11 înțelegem 
r.01 pi ața se înscrie în ideologia Partidului 
nostru, după atiția ani și buni și grei. Aniî care 
nu se uită.

• Ultimul volum al Iul 
Ion Trandafir •) se a- 
flă cu siguranță sub 
zodia maturității ar
tistice, consemnînd un salt 
valoric ii creația autoru
lui. După zece ani de ia 
debutul cu un volum re
marcabil, Anotimp iăcînd, 
cuprinzind in germene a- 
proape întreaga sa evolu
ție ulterioară, marcată de 
febrile căutări stilistice și 
eforturi de cristalizare a 
unei viziuni proprii, ce nu 
au impus totuși suficient 
de convingător cu urmă
toarele cărți, poetul își do- 
bîndește acum un mult 
rivnit loc al său. Tradițio
nalist cu simțul experien
țelor poetice moderne, Ion 
Trandafir încearcă o cir
cumscriere cerebrală a 
misterului existenței
într-un desen ritmic ab
stract în care simplitatea 
esențială a formelor fol
clorice se întîlnește cu 
incifrări cultivate ale ex
presiei. Versul popular, 
din care nu lipsește di
mensiunea unui suprarea- 
lism folcloric, este culti
vat cu precădere în ciclul 
Zarea călușarilor, unde 
într-un limbaj frust, ca 
și . esența dansului, (nefe
rit însă întotdeauna de 
neaoșisme) se încearcă o 
comunicare magică prin 
incantația monotonă și pe
netrantă a ritului și des- 
cîntecului. Și in poezia de 
meditație (ciclul Cîntece 
din începutul lucrurilor) 
ritmurile folclorice se fac 
simțite, îmbinindu-se cu 
motivele cugetării : cu- 
vintul, fintîna, vegetalul, 
mortul-viu ca o perma
nență a existenței prin 
togos dincolo de moarte : 
„Unde stau, pe care iar
bă ? / că dă singele să-mî 
fiarbă — / unde sînt, în 
care Ioc ? / că-mi dau gln- 
durile-n foc. / / Cineva, 
departe, spune / că sîntem 
în altă lume / unde iarba 
nu mai poate / dintr-un 
om gîndul a scoate, ! i și 
pămîntul nu mai știe / 
rodul lui care-o să fie. ! 
Dau să plec, dar văd că 
sint / numai iarbă și pă
mînt." Sub aparenta mo
destie a versului se

• Titlul*) cărții lui Va- 
sile Constan ti nescu (aflat 
la al doilea volum) divul
gă un proiect mai mult 
decît ambițios, aș spune 
utopic : originalitatea ab
solută. A inventa un lim
baj poetic nou (o „plane
tă") înseamnă desigur, o 
veritabilă performanță es
tetică care, de obicei este 
rezultatul unei stări crea
toare euforice, aș spune 
chiar a unei ușor naive 
Încrederi In virtualități le 
cuvintului. Dar Vasile 
Constantinescu este din 
contră, o conștiință lucidă 
pînă la scepticism, cu spi
rit speculativ-ironic care 
își permite să dea cu tifla 
tuturor valorilor consacra
te. Și ceea ce, deocamda
tă. reușește cu prisosință 
este prin parodie șl Joc 
lingvistic, discreditarea și 
punerea In- "paranteză 'a 
formelor firioe tradiționa
le sau mBBerne. latl’un 
exemplu de „icopodMtie-, 
în care printr-un lali si
logism. vestita „înțelep
ciune" a anticilor este co
bori tâ In registru comic 
buf : „Căd unul Diogene 
locuia in butoi / într-un 
butoi alcătuit din doage. / 
Amănunt esențial : butoiul 
/ nid o doagă nu avea 
lipsă. / Asta poate să fie 
iau nu o aluzie f în ce 
privește capul lui Dioge
ne. i Ce voia Dioge
ne de la viață, nu știu. 
/ Eu, totuși, nu dau nid 
două parale / pe filosofii 
aceea I Fiecare om putea 
deseni filosof / dacă-$i 
făcea rosrt de-un butoi" 
(ta tetei). Un alt proce
deu «11 e acela al reiau-

B Prima toeercare In 
proză"), după o actnitata 
legată pină acum de alte 
modalități artistice, ro
manul iui VdPr.u Anama 
îl atestă ca proaater ori
ginal. de o factură înru
dită cu aceea a hat Murea 
Ebade. Cartea tarmează 
ritmul „poveaedor care se 
coc pe IndeSete" ca rod 
nu al xptritedul „căr
turar", d al unui Kihrirat 
emoponal care 1st reven
dică dreptul la „visul ter
minal*. Smerea ar putea 
fi comentată ca -roman 
exotic*, formnll justifica
tă de peisajul ei hav-sizx 
dar ea este mai mult dect 
atit pentru că păstrează ® 
latură care •* sustrage 
definirii in termeni con
sacrau. Cadrul exotic este 
numai scena. admirabil 
sugerată, a unor desfășu
rări epice insolite fi tul
burătoare. im plicind o 
comunitate care și-a con
servat intacte puterile an
cestrale. capacitatea de a 
comunica cu propriile ră
dăcini și de a reactiva 
permanent nartea obscură 
a ființei sale. Forțe ne
cunoscute se Înfruntă si 
se transformă, se opun și 
se conjugă lntr-o interfe
rență a planurilor. Meta
fora timpului pulverizat

compenaiu

G. Mihăilă :
„Cultură și literatură română veche in 

context european-
Editura Mtnerva. 1979

• O viziune asupra culturii românești ea edificiu !■ 
a oărul Inâlțare contribui» fiecare nouâ c<»reet»re. fiecare 
descoperire a unor date șl izvoare necunoacnte sau mal 
puțin studiate, caracterizează demersul științific al cu- 
noicufulul slavici G. Mihăilă tn lucrarea Culrfffă șl lite
ratură română veche In context european. Cartea reu

nește dtei-a studii care propon punerea In valoare 
a unor documente șl JLnterpreiares Joc Intr-un context 
mai amplu, abordate dintr-o percpectivt «in t etici, ce 
are In vedere fenomenul cultural românesc în corela
țiile sale cu fenomene cuhuraxe circumscrise ariei sud-est 
europene. Contactele culturale stnt analizate sub aspec
tul lor țreator, generator de noi dimensiuni ale acelei 
entități originale pe care o tocmeazl hmba și Literatura 
română veche

Studiu] consacrat celor mal vechi atestări ale cuvin
telor de origine traco-daci ta limba română ta perioada 
cuprinsă tatie secolul al X-lea fi începutul secolului al 
XVl-lea, conținutnd preocupări constante ale cercetăto
rului Dicționarul limbii române vechi" WH). atrage 
atenția asupra numărului relativ mare de astfel de 
cuvinte folosite ta documente latino — și slavo — romane 
|i chiar In ilte surse ale perioadei analizate, ta com
parație eu izvoare lingvistic» Imediat următoare.

Pe aceeași linie a cercetărilor abordlnd lexicografa 
românească, se axează studiul ..Noi mărurti privind lati
nitatea Umbli române : primei- glose și glosare romfino- 
latine fi româno-hallene (ÎMI—1718)“. Cercetarea com
pletează ..spațiul dintre cea mai veche atestare a unui 
cuvint românesc cu litere latine. In sec X și tloărlturi’e 
Școlii Ardelene* eu datele descoperite ta „lucrări lexico
grafice necunoscute pînâ nu de mult sau prea puțin valo
rificate in filologia românească". Studiul suschfi interes 
deopotrivă prin materia prezentată și prin semnificațiile 
culturale mai largi pe care le imnilci. privitor la aria de 
răspîndke a interesului pentru limba românească, de )a 
istoricii bizantini Ia umaniștii italieni și germani.

Un studiu deosebit de interesant este „O dimensiune puțin 
cunoscută a culturii lui M. Eminescu : Limba paleoslavâ" 
care relevă locul ocupat de această limbă Intre vechile 
limbi de cultură care au captat Interesul marelui poet 
și în studiul cărora a dovedit asiduitate și competență. 
Traducerea de către Eminescu ■ cunoscutului manual a) 
neogramatlclanulul August Lesklen „Handbuch der alt- 
bulgarisc.hen (altkirchenslavischen) Sprache. Gramatlk 
Texte. Glossar*. Weimar, 1871 se relevă în acest studiu 
ca fiind „Cu atit mal prețioasă șl fertilă cu cit in epoca 
respectiva nimeni tn România — ta afară de Hașdeu (...) 
-■ nu studiase această Limbă tn rpod științific*. După 
descrierea manuscrisului, cercetătorul întreprinde datarea 
traducerii, stabilind cS Eminescu I s-l consacrat In pe
rioada directoratului său ia Biblioteca Centrală din tațt, 
deci cînd avea virata de 2S de ani și tradusese din ..Cri* 
tica rațiunii pure*. Lucrarea tălmăcită In mare parte de* 
Eminescu era la acea dată o lucrare de referință de 
prim rang pentru orice slavist. Traducerea impresio
nează printr-un „limbaj surprinzător de modern și cu 
o terminologie din cele mal adecvate*. Ea relevă un as
pect puțin cunoscut al activității poetului, cu semnificații 
remarcabile de vreme ce G. Mihăilă consideră, tn conclu
ziile studiului său, câ ea ii plasează pe Eminescu . alături 
de Hașdeu și Cihac — printre Înaintașii slavlsticii ro
mânești moderne".

Un alt studiu, consacrat din nou culturii românești 
vechi, urmărește penetrația tradiției literare constantlniene 
de la Euseblu a! Cezareeli Ia domnii Țărilor Române. 
Cercetarea analizează sursele literare bizantine și com
poziția literară a Panegericului Împăraților constantin și

viata cărților
poezia

Poeți 
gâlățeni

ascunde de fapt o orgo
lioasă încercare de con
strucție și cuprindere a 
sensurilor. Fără a fi er
metică, poezia, propunînd 
un sistem cu sensuri in
terioare ce se cer desci
frate pentru a se desprin
de semnificația generală, 
invită la un efort al lec
turii ia care, s-o recunoaș
tem, cititorul de azi este 
puțin dispus dacă miza 
poetică nu e foarte mare : 
„Curg malurile curg — / 
eu tresar ; / moartea vine 
și pleacă, f moartea plea
că și vine ! prea gră
bită luindu-mi forma ! 
cînd se-mpiedică-n mine. 
I/O, cum stau cerurile 
f și eu zbor / numai sînge 
și lut / chiar în liniștea 
razei / să nu pot să mă 
văd / să m-ascult. / / Plîng 
în palmele pietrei / ochi 
de dor omenesc ; / noap
tea prinde lumină / noap
tea pleacă și vine / rupind 
cîte-o rază din mine. / I 
Cum mă strigă astrele / 
și eu tac ; umbra iese din 
mine, / raza taie și pune, 
/ raza vine și pleacă, / ra
za pleacă și vine. / / O, 
ce sunet de gînd locuiesc / 
de nu știu să mai pot, 
/ de nu pot să mai ies / 
dintre ceruri / din maluri 
/ și din timpul ființei / 
ce-1 tot uit și-l lucrez." 
Scrisă sub semnul matu

rității, poezia lui Ion 
Trandafir propune, nu fă
ră umbra unui «manierism 
formal, un spațiu liric bi
ne definit, marcat de lu
cide căutări ale sensuri
lor vieții in acest loc pe 
pămînt.

• O victimă a mirajului 
poeziei și a „atributelor”» 
poetului se arată a fi și 
în al doilea volum**) al 
său Sterîan Vicol. După 
un recent debut cu ver
suri de o inegalitate ce l-a 
făcut pe Laurențiu Uliel 
să-și amine verdictul, au
torul ne oferă, cam pripit 
după opinia noastră, o a 
doua serie din opera sa. 
„Echilibrul" relativ din 
producțiile debutului, lasă 
acum locul unui tablou 
plat, superficial tematic 
și precar tehnic, deja ba
nal prin repetarea locuri
lor comune din primul. 
Sterian Vicol ar avea poa
te ceva de spus în sfera 
nostalgiei satului pierdut, 
a desrădăclnăriî în marile 
orașe, dar intențiile sale 
se pierd datorită unui e- 
fect analizat odinfojiră 
de Maiorescu : beția de 
mvinte î „Cămașa mea 
le mire mai albă decit 
mama / Ce mi-a-mnletit- 
0 din firul cel de tort, I 
E-n trandafiri de-atunci 
șl unduie ca flama l lăm-

pli pe sub care umbra ei 
o port I / / Ca la o mar
gine de lume cu atito^ 
vămi / Eu vin, iubito, și 
singele meu strigă, / Des
chide izvorul dd lacrimi 
și dă-mi /' Sunetul nunții 
legindu-ne ca o ferigă !" 
Sub o anareniă coeren
ță, beneficiind și de 
prestigiul aprioric al 
spațiului tipărit, poe
mele dau impresia unei 
comunicări, suferind in 
i aalitate de linsa acută a 
emnificației. Furat de cu
minte fi schemă prpjpdică, 
rareori.Sterian Vicol reu
șește să se mențină în 
limitele ungi simplități. 
;radiționale ‘ fi oneste 
care să dea coerență 
versurilor. Aspirațiile sale 
sînt mult mai miț'rl (decît 
mijloacele). El meditează 
hamletian (., Aceeași 
iarbă din Ițjmț ( E și aici 
la Tuțcani ?*) sau are vi
ziuni tenebroase in stil 
Bolintineanu. Fascinat de 
metaforă, dâr rieințelegin- 
du-i mecanismele, ajunge 
cu ușurință la nonsens 
(„A2inoapte am băut cu 
prietenii mei buni / Pîn-a 
rămas fitilul fără gaz/‘), 
la cețoase aberații („Și-n- 
țelegem deodată, o cum 
înțelegem, / Cimpia s-o 
ferim, sâ n-o lovim cu 
capul") sau la prozaisme 
de felul : Iubita doarme 
pe-un lemn înflorit, / Si
nul dezgolit tot cade ca o 
lacrimă / Și dă aerul afa
ră !“. Nimic nu e prea 
greu pentru poetul nos
tru : meditații, elegii, ba
lade — totul e de un e- • 
ferf absurd irezistibil, de 
care nu scapă din păcat* 
ntai poezia sa patriotică 
(..Călare trecea Traian 
prin agora (?) la Roma" 
etc, etc). Amuzantă im 
timu. lectura volumului 
sfirșește totuși într-o ire
mediabilă tristețe.

Dan Alex. Condeescu

•) Ion Trandafir: „Un 
loc pe pămînt", Editura 
„Eminescu", 1979

••) Sterian Vicol: „Cora- 
hia seminței*, Editura „E- 
minescu", 1978

„Cosmico- 
micârii"

vizării importanței ierar
hizărilor și al contuziei 
voite a valorilor, inver- 
sind raportul dintre ele 
incit ceea ce ne-am obiș
nuit noi a numi, grav, se
rios, tragic stă in același 
plan cu umilul și banalul., 
existenței obișnuite ,,îri-' 
tr-oe Ei -profitai - 
fnntf* oleacă' diaT cu chef 
a spui / a*a cum sint, cu 
fața meu de ctrpă, / cu
nosc afacerea Isui i în- 
tr-adevăr era fiul Ma
nei, / iar dnd ani avu 
vreo douăzeci, / l-a ră
pit o pasăre pe hma 
/ intr-un castel secret in 
ved de ved / (Căd pe lu
nă nu e atmosferă, / nid 
apă, nîd pomeți, doar la 
castel / In mod obișnuit 
pot să trăiască / oamenii 
șl zeii — că-s la fel) etc 
<O meueric ca multe alte
le) O variantă Interesantă 
a acestei modalități este 
meta sau para tex tul. adică 
intervențiile autorului in 
corpul propriului poem 
sub formă de false co
mentarii trimiteri

proza

.Visul 
germinai’

șl reeotapuBL. KtuK din 
* wwfis celor >7 de oro- 
Styiț, .->.•» nLj-i nani
nu e eorart". care formea
ză coiecy» doctului Mac 
Wtem se extxaJe asupra 
intregaim roman

Timpul |s —necixDpul", 
J si exxsttcța mi- 

teurâ ca regxsaun dife- 
r-npate canst-tu^r coor
donata eteciaaZă a roma
nului. M jisnoateie laten
țe ancestrale se execută in 
in timplă.-. rr «e
ale căror semn.ficați .
bânofie numai, se întrețes 
inîregindu-se reoproc, 
intr-o atmosferă de stra
nie dar autentică poene. 
Misterul nu are nuanța 
senzaționalului, d fierul 
comunicării cu un terito
riu al forțelor primare 
care se sustrag descifră

O
AM INVENTAT

bibliografice uneori com
pletate de alte strofe sau 
chiar poezii întregi, me
nite a explica sensul 
vreunei teme sau vers din 
textul inițial. Dar care 
sint motivele și probleme
le supusț tirului parodiei 
lui Vasile Constanținescu, 
evident in afara' de for
mele limbajului ? Asa 
cum remarcă Uviu Leon- 
te, lntr-o scurtă dar den
să prefață, sint interofate 
In această manieri „suav
ana poda" marile mituri și 
Întrebări ale imunității ; 
geneza, timpul «papul, e- 
senta lucrurilor etc. Opti
ca și maniera de tratare 
sint insă ale omului con
temporan. familiarizat cu 
teoria lui Einstein și pro
gramarea a bem etică, cu 
călătoriile in spapuj cos
mic și descoperirile gene
ticii. cu ipotezele futuris
te a tei Alvin Tofier ți 
_m i ntmile" parspaiholo- 
cie etc. : „Mi-s riscurile 
:r. atare hadromei. (a 
5^-:- rrz de mull universul 
* ir.tr-o ducuție cu fizi-

elenii) / / In fine, se ln- 
timpiă lucruri termonu
cleare / și singele nostru... 
căci cum am mai fi / che
mați de fiorul iubirii... 
Un șarpe / prin univers 
umblă de dincolo de timp, 
/ desore pomul vieții și 
pomul cunoașterii / dînd 
seamă lui însuși (...)“ 
(Despre inefabil)

Amestecul de mituri 
biblice și legende apo
crife. de povestiri și ere
suri cu teoriile fizicii 
moderne și invențiile 
tehnice de ultimă oră, 
totul regizat de o con
știință ludică îmi a- 
mintește de cosmlcomică- 
rlile lut Italo Calvino. Si
ca și Ia acesta, substra
tul Ironiei răzbate o undă 
de tristețe pentru n lume 
în care conștiința ciberne
tică „uscată" a Înlocuit 
frumoasele Iluzii romanti
ce, marinăriile de visuri 
ale poetului care resimte 
«pre exemplu o greață or
ganică la ideea „științifi
că" a originii animale a 
omuhii. Dacă formal 
lirica lui Vasile Cons ta n- 
tinescu apare ca un joc 
ironic, de o incontestabilă 
originalitate, cu posibili
tățile speculației, ale con
tradicției fi noncontradlc- 
țiel. în fond întrebările 
pe care le ridică țin de e- 
•ența poeziei ointotdeau- 
na.

Pani Dugneann
•) Vasile Constanfl- 

nescu : „Am inventat o 
pianetă*, Editura „Juni- 
mea*. 1979

JăkX-JJ W.1U

iijj

rii în această interfe
rență și uneori suprapu
nere a regimurilor exis
tențiale real și legendar 
identitatea personajelor 
devine ambiguă. Povesti
torul Însuși traversează 
experiența unei neeluci
date „învieri" despre care 
se poale bănui insă că 
poate fi și un transfer de 
identitate. „Cine sint eu" 
iată obsesia cărții, exce- 
lent realizată in pasajul 
derutei generale Ia con
gresul de etnografie. Iden
titatea pură, nealterată, 
se afla la nivelul rădăcini
lor ancestrale șl clarifica
rea d deschide accesul la 
miraculoasele latențe. Ro
manul este de la un punct 
.drama unor crt»e de 
identitate*, a uneia mai e- 
xact, aceea a povestitoru-

Elena și propensiunea modelBlidl dm spațiuH bizantin In 
cel ai culturii româneau, cu detaliere® cadrului tradiției 
slavo-române. Cercetarea este de textul celei
mai vechi copii, datlnd din Difuzarea și influența
acestei opere ta Țările Române are importante semni
ficații privind receptivitatea, caracterul deschis aj cul
turii românești vechi, cultură care „ta perioade de pace 
fi înflorire a strălucit ți a iradiat ec înteți In țările 
vecine*.

Ultimul studiu, o cercetare comparativă a izvoarelor 
începuturilor istoriografiei universale tn Hmba română, 
subliniază locul Important al CronieH Iul Mihail Moxa de 
la 1020 ,.ln contextul mal larg al relațiilor literare șl cul
turale bi2antino slavo-romăne". în afara surselor cunos
cute (Cronica tai Maaaases, Cronagrafia pe icurt hiznn- 
t(no-alavă. Letopisețul alrbeae nou și Cronica anonimă 
bulgară) G. Mihăilă Identifică fragmentele traduse șl 
prelucrate de Mihail Moxa din scrierile lui Simton Ma
gistrul șl Logofătul, Ioan Zona ras și din „Letopisețul de 
la Putna*.

Cercetările profesorului G. Mihăilă tind să recompunN 
prin truda benddietină asupra documentului chipul uno” 
epoci mal puțin cunoscute ata originii limbii și culturii 
românești. Studiul, bazât pe o Impresionantă cantitate de 
date, evoluează cu sobrietate universitară și cu rigoare, 
tivind semnificațiile să-și dezvolte potențialul general 
cultural. Lucrarej este o contribuție remarcabilă la des
coperirea de „elemente noi pentru edificiul literaturii 
noastre vechi. ce stă la temelia celei moderne și 
contemporane".

Gheorghe Buluță

lui. Pentru că restul per
sonajelor posedă cifrul 
identității lor, dar refuză 
să-l deconspire șl există 
intr-un regim ai dbmulului 
de identități. Este vorba 
de „identitatea ca natură", 
de esența primordială a 
ființei care Ia personajele 
romanului se multiplică in 
ipostaze iluzorii. Diana 
este Niaulani-Anahola-Ki- 
ha-Wahima, David Ste
venson este Moemoe, re- 
fuzînd să reintre în pro
pria sa istorie pentru că 
este falsă, domnul Martin 
este Mac Brown-Ailaau, 
Unauna este Pele. Perso
najele sînt ipostaze reaie 
sau proiecții ale unor fiin
țe mitice care dispun de 
forțe genuine. Identitatea 
lor multiplicată este ex
presia potențelor primor
diale. Personajul real, ca 
ipostază, trădează afinități 
cu principiul căruia îi a- 
parține, cu ființa mitică a 
cărei aDarență o întruchi
pează la un moment dat. 
Această disponibilitate a 
identității permite trans
feruri de forțe de la un 
personaj care se sacrifică 
pentru a dărui altuia ha
rul.

In spațiul exotic, sub 
reflexele mirifice ale unei 
lumini irizate se desfășoa
ră miracole care nu sînt 
decit emanații ale „visului 
germinai", forme ale re
velării ființei lăuntrice 
(„in fiecare arbore cintă 
o vioară posibilă, sufletul 
fiecărui om e un sălaș al 
Totului în așteptare").

Romanul lui Valeriu A- 
nania este o ficțiune in- 
cîntătoare, proiectind
într-un spațiu fabulos 
simbolurile unei proble
matici existențiale con
centrate in ideea identită
ții, drapate în somutuos 
veșmint exotic. Poezia 
cărții se naște însă nu atit 
<’ln exotismul visual, cit 
rin substanța mitică, din 
sentimentul forței ances- 
t-al? revelat» ca miracol. 
Si cu aceasta autorul Își 
Jes"oneră nronrin identi
tate abia acum deplin re- 
vîlntă.

Sultana Craia

•) Valeriu Anania : 
„Staăhiii din Kipukua", 
Editura „Cartea Roma
nească", 1979.
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pierde. Și totuși, In clipele de gravă primejdie 
pentru tară, patria-mumă iși cheamă fiii la 
datorie, cerindu-Ie chiar sacrificiu] suprem. 
Trecerea timpului, In ciuda aparentelor, n-are 
cum cicatriza rana. 167 000 de români au murit, 
au fost răniți sau au dispărut, în intervalul 
crucial 23 August 1944 — 12 mai 1945. Cind un 
tinăr bărbat cade cu arma in mină pentru li
bertatea și independența pămintului strămoșesc, 
glontele ucigaș nimerește, simultan, și sufletul 
inegalabil al mamei sale. Cînd încercăm să 
aprindem acum, in ochii stinși de mult, flacăra 
amintirii și recunoștinței, este imposibil să nu 
căutăm adine, semnificativ, in privirea român
celor care și-au pierdut fiii pe front, în războ
iul antifascist, pentru a descifra acolo sensurile 
fundamentale ale existentei naționale. Omagiul 
pios li se adresează, implicit, lor, mamelor*.

Zahăr amar
Cel care trebuie să pună mina pe Fabrica de 

zahăr — Chitila vin tocmai de la Slatina, cu 
trenul. Pe seară, în 24 august, batalionul 1 do
robanți. alcătuit din recruți, a ajuns în apropie
rea Capitalei. Printre abia instruirii ostași se 
numără și soldatul Vasile Stoica. în nerăbdarea 
care-1 stăplnește, zvlcnește dorința de a-și do
vedi, dar de a-i dovedi și inamicului, că sînt 
luptători. Misiunea de luptă nu-i deloc ușoară : 
nemții au transformat fabrica intr-un fel de 
fortăreață redutabilă, cu toate intrările blocate, 
creneluri scobite în zid, aprovizionare strașnică 
în muniție și alimente. Confruntarea se anunță 
sîngeroasă. Noaptea de august e destul de lungă, 
cumpăna vremii înclină spre toamnă, tot așa 
cum și cumpăna vieții unora de-aici bate, pe 
neștiute. înspre sfîrșît... Există motive puter
nice ca atacul să șe dea abia în zori, pe lumină. 
Oricum, o consfătuire cu comandanții de com
panii, nu strică, dimpotrivă —• comandantul ba
talionului, căpitanul Constantin Georgescu, îi 
convoacă la ora 22. Trupa înțelege simplu ce se 
pregătește, emoția e gata să se reverse de prea 
plinul grijilor, amesteeîndu-se cu fel de fel de 
simțăminte contradictorii. Un singur sentiment 
e limpede și puternic : a sunat ceasul multaștep- 
tat al socotelilor cu fasciștii !

Cind se destramă întunericul, oamenii sînt 
gata instalați pe poziții. Sute de ochii cerce
tează obiectivul pe care-I au de atins. Coman
dantul batalionului privește prin binoclu, me
morează configurația terenului, apoi îi dă unui 
sublocotenent pistolul-semnalizator, ordonîndu-i 
ca, pest© cinci minute, din sectorul stabilit, să 
lanseze racheta roșie cu trei stele, adică: ATAC! 
Tinerii dorobanți — văzînd semnalul strălucind 
chiar peste coșul fabricii de zahăr — nu mai 
pierd nici o secundă, irump, însă n-au cum se 
apropia suficient de inamic. Armele automate 
germane trag la disperare. Obligați să se pună 
la adăpost, românii au și dezavantajul că sinț 
în cîmp de^cțiis, pe cînd nemții sînt protejați 
de ziduri, avind în plus și șansa de a se fi In
stalat și pe acoperiș, de unde domină totul în 
jur. Acoperișul devine ținta focului concentric 
declanșat de compania l-a. Aici este și Vasile 
Stoica. Scooul nu-i greu de ghicit : atingerea 
aliniamentului șoselei, pentru ca, folosindu-șe 
de șanț, să li se dea nemților ceea ce li se cu
vine, ultima lovitură.

Cealaltă companie — a 2-a — are mai mult 
noroc, căci flancul sting pare mal slab apărat, 
astfel Incit ajunge rapid cam la cincizeci de 
metri de dușman. Atît. Nemții dispun de gre
nade de toate tipurile și nu fac deloc economie. 
Sint și porțiuni minate, de netrecut. Se caută o 
soluție tactică potrivită condiției concrete : gro
sul forței de șoc să acopere înaintarea conse
cutivă a cite unei gruoe. Cei de pe acoperiș 
folosesc din plin avantaiul pe care-1 au, sînt 
prea sus pentru a fi doborîti, iar cei de pe 
cîmp n-au, literalmente, cum să le vină, deo- 
comdată. de hac. Comandantul batalionului sis
tează, temnorar, asaltul. Scurtă' consfătuire. 
Anoi, comoania l-a se folosește de o stratage
mă : simulează un atac cu plutonul plasat în 
partea stingă, pentru a-i oferi plutonului din 
dreapta cale liberă printr-un unghi mort, pînă 
dincolo de șosea, la o aruncătură de băț de 
poarta principală a fabricii (oeste noapte, mun
citorii le-au furnizat militarilor toate detaliile 
topografice, necesare în vederea cuceririi obiec
tivului). Șiretlicul prinde și. curind, plutonul 
depășește soseaua. atinge zona fierbinte : poarta. 
Cind să încerce zdrobirea baricadei, de sus, 
nemții lansează o oloaie de grenade, în momen
tul acesta cade Vasile Stoica, împreună cu un 
altul la fel de țînăr. pe nume Ion Popa. Ca de 
obicei, asemenea pierderi întărită : dorobanții 
se aruncă asupra porții și a celor care o apără, 
izbutesc s-o străpungă, pătrund în interiorul 
fabricii, urmați, ranid, de alți șl alți tovarăși 
de-al lor. Lupta abia Se încinge. Fiecare ungher 
a fost transformat de fasciști într-un punct în
tărit. de rezistență. maximă. Metru cu metru 
trebuie cucerit. Poate că vreunul din nemți, 
înainte de a fi lovit mortal, ori fărat prtzonier, 
să fi găsit răgazul de a gindi : „Ce dracu cău
tăm noi aici Oricum, fie c-a gîn^it-o s«i’i 
nu. biruința e a celor care au drentul să fie 
aici, biruință grea, costisitoare, lunta finind 
pînă în dimineața zilei de 27 august. Atunci, 
ostașii își soală fetele si pornesc mai denarte. 
snre alte luote și riscuri capitale, Ri muncitorii 
Isl spală fetele. îsi suflecă mineHle si nom^c 
la treabă, ca să înlăture stricăciunile, să-i dea 
tării zahărul de care are nevoie.

Pentru o mamă însă — a lui Vasile Stoica 
neîndoielnic zahărul a fost, de atunci încolo, 
amar. '

De cind nu mai trece 
feciorul pe-acasâ...

La 25 octombrie 1944. cea din urmă palmă de 
pămînt românesc cotrooit încă de hitleriști ți de 
hortiști, avea să fie eliberată. Dar sintem abia 
în 22 octombrie. Trei zile crincene. Trupele Ar
matei 4 română primesc ordinul de a nu conteni 
urmărirea inamicului. dimpotrivă. con jug: n-
du-și eforturile cu Corpul 2 armată — Ia vest 
de Satu Mare și cu Corpul 6 armată — U Canei. 
să-1 dea peste cap pe inamicul care încearcă 
să opună o ultimă rezistentă viguroasă. întărit 
pe o porțiune de teren cunrinsă intre Muni- 
Făget și adevărata frontieră, nu ce* hnoud de 
Hitler, prin Dictatul din 1940. de la Viena. De 
faot, fasciștii — nemți și unguri — vor 
salveze grosul truoelor infrinte. trecirwki-ie
peste Tisa ; mai dispun de destul armament 
automat, de artilerie și de aruncătoare de mine, 
aoărîndu-se, totodată, și de un nevăzut baraj 
de mine.

Românii înaintează cu precauție și inert nce- 
nare. Plouă. Plouă fără întrerupere. Literal
mente ai senzația că ești Prins intre două 
focuri : pe de-o parte clisa viscoa«ă ca o pline 
necoaptă, de sub tălol. ne de altă parte ranița 
și toate celelalte, din spinare, atît de Îmbibate 
de apă, incit par adevărate pietre de mnară. 
între acești doi dușmani sunlimentarL amal 
dornic să-și ducă oină la caoăt misiunea «finfă. 
de a elibera integral teritoriul Tran«ilvaniei 
care, de patru ani. geme. Cazi și te ridici, te 
ridici si cazi, dar — pe dinăuntru — rămii ace
lași om drept și dîrz. Și continui. Continui să 
mergi, să mergi, retre frontieră, către adevăr si 
dreptate, sub ploaia-ploaie. și sub ploaia de

•) Am folosii — în ordine — memoriile de 
război ale generalilor Alecu Nîeolac, Costin lo- 
nașcu, Mîndru Costache. 

gloanțe. Frenetic. în ciuda dificultăților. Divizia 
9 infanterie ocupă, pînă în seara de 22 octom
brie, anumite așezări dinaintea cărora fasciștii 
opun o rezistență mai hotârită: în zorii zilei 
următoare, în casa sătence! Maria Macarie se 
instalează postul de comandă al Diviziei 9 in
fanterie. în turla bisericii — observatorul.

Noaptea de 23/24 octombrie e sîngeroasă: greu 
de cucerit, punct cu punct, fermele risipite și 
întărite, veritabile cuiburi de foc, autoritare. 
Atacul se dă frontal, de flanc, și de spate, cit 
mai derutant. Și eficient. Este ora 1. Noapte. 
Oamenii, pe unde-or fi, dorm, oftează în somn, 
visează. Aici, ostașul e treaz și viața lui, oricit 
de viteaz ar ft prin forța împrejurărilor, atîrnă 
de un fir de păr. Regimentul 36 infanterie, cu
plat cu elemente de recunoaștere ale altui regi
ment (al 34-lea) iau tot riscul în piept, ataca 
și cuceresc, treptat, ferma plasată la trei kilo
metri depărtare de Sînmiclăuș, de fapt niște 
case disparate și, implicit, cu atît mai anevoios 
de capturat. Și într-alte puncte, aceeași nemi
loasă înaintare în ploaie, pe clisă și risc suprem.

Peste zi — lupte. Atacuri peste atacuri. Pen
ultima centură de rezistență a adversarului, 
frîntă, Ia sud de Care!. Forte inamice impor
tante sînt înfrînte la ferma Stăvăria Haiducilor 
și Rîtul Tărîțelor. Fasciștii — pradă neliniștii și 
spaimei — ripostează demențial. Totuși, ostașii 
companiei a l-a din Regimentul 40 infanterie, 
nu se dau bătuți cu nici un chip. Nemții con
traatacă. Un simplu soldat — Ion Cercel — cu 
pușca-mitralieră, ține piept dușmanului și îi 
blochează înaintarea; după care găsește nimerit 
să se ocupe și de întrajutorarea subunității din 
stingă plutonului său, condusă de un caporal, 
Andrei Zbîrcea, aflată în primejdia de a fi îm
presurată și decimată. Focul unit al celor două 
subunități pune pe fugă adversarul. Dar cu sa- 
cr if icul extrem : Ion Cercel și Andrei Zbîrcea 
cad in luptă, cu cîteva ore înaintea eliberării 
orașului Cărei.

Deocamdată, bătălia se mai cere a fi purtată 
din aproape in aproape, deoarece „pe terenul 
din marginea Careilor se găseau, în acele zile, 
multe, chiar foarte multe clăi de fin. în fața 
acestora, iar uneori chiar în clăi, inamicul iși 
fixase locul armelor automate. Alte zeci de ast
fel de puncte de foc se găseau ascunse pe 
creasta de la sud-est de oraș, la eărămidărie și 
pe linia ferată, în fișia de atac a Regimentului 
40 infanterie (din care au făcut parte, pină de 
curînd, Ion Cercel și Andrei Zbîrcea], Mi-am 
dat seama de sistemul de foc al inamicului, pen
tru că m-am urcat, la un moment dat, în turla 
clopotniței bisericii din Ghenci. De acolo ve
deam ca-n palmă tot terenul din fața Careilor. 
Descoperind, probabil, că noi ne-am fixat ob
servatoarele In turla bisericii, artileria și bran
durile inamicului au început să execute trageri 
masive. Cîteva lovituri au căzut aproape de 
observatoarele noastre. Dîndu-ne seama că sîn-

Mihai Stoian
Continuare In pag. a 5-a

Este zi de tirg în Bogați, ziua de 6 august. 
Mișcarea satului primenit mă amețește ; dogoa
rea soarelui in livezile de peri, culorile abțibil- 
durilor și basmalele atîmate pe fringhii. copiii, 
păpuși omenești cum pâr in d vată de zahăr ; roa
ta magică ; grămezile de pepeni: vinzătorii de 
ardei iute : vinzătorii de pere ; autorii de inele 
false... Da. și înaintarea înceată a autobuzului 
spre Suseni, satul de margine, satul Elenei... 
Susenenii au venit și ei la tirg ; pilcuri de fel® 
se plimbă pe trotuare.......Eram mai tinără decil
voi acum...". S-a născut la 30 noiembrie 1917. 
Copilul numărul șase in familia săracă a lui 
Ștefan Neagoe Chirîță. „Neagoe sau Chiriță, nea 
Ștefane..„Chiriță, domnule primar, ea ș' 
Aurică se vor numi Chiriță...". „Chiriță Șt. 
Elena... semnează și să-ți trăiască...". „Vai. cum 
s-a stins și vară și povești — / Vin, flutur alb ! 
Revino. unde ești ?“. „N-avu parte de copilărie... 
Tica zicea că patru clase i-s destule... Intră slugă 
la o croitorie din Budișteni... Peste un an. pleacă 
la Tîrgoviște, slugă la un advocat... Peste iar un 
an. pleacă Ia București să-și cate norocul și se 
prinse îngrijitoare Ia Spitalul Z.I. 303 din Cotro- 
ceni. Pe atunci, rar să vezi fete cu atita curaj, 
plecînd după noroc la București... Lenuta avea 
o fire aprinsă, un vis de ducă îi fierbea în 
singe...". în 1944. spitalul este dislocat la 
Lipova, iar în sentembrie se dau lupte la Pău- 
lis contra hort.vștilor. Lupte în codrii Cladovei. 
în fumul exploziilor se zărește o mogîldeată ; 
prea mulți răniți sînt aduși nepansati. pierzind 
singe. E nevoie, gindeste agera infirmieră (fără 
școală) de un om în linia întîi. Să salvăm cit

r Corneliu Vadim Tudor Eroilor neamului
Nu v-am uitat, voi, frații mei de cruce 

iubirea mea dinții, frumoși eroi 
in fiecare gind de-al meu strâluce 

a stea tremurătoare pentru voi

prin trupurile voastre preacurate 
trec rădăcini de flori ți de păduri

ți torța unui duh de libertate 
zvknețte-n cer din ochii voștri puri

iar blinda evaîca voastră, ți iubita 
si-ocum mai Irog nădejde sâ-nriati 

ți plinsul lor ghețari imanți topit-a

lord moarta sinteti, mari bărbați 
ți-«a fulger king șî vețwc ca ursita

azi scrie-®i cer : fiți bin ecu vin tați I

pierai pe froac de safe *ă£ *
nevme de » accCa Xs rt ig
rot aveți rr.jL Jfcvc mutata ăatA>
nul 1 dzrx M S* firărX
Soldat Et*.

Premiul irrtT cu coroniță
„Zice In duz&Msia iui Six Reti-u : per.toai*. 

nu veni tălică Ia sc-joăâ. ea ooa p? -.r ..
să mi-1 răcoresc fără vesi •*> tăL^ă.
Ce-o fi ? zic. Si mă oe turn. sa văd
ce face. (Cu o zi tnaicie iși împletire o eerorr.l 
de premiant...). învățătorul Vlad dirits corul m 
care cin ta și ea... Pare-o văd îi stimau codi
țele Din’ la mijloc învățătorul trece pe urmă 
la Împărțirea premiilor. Numai ce-1 aud că 
strigă „Nănesanu Dumitru !“ n di să-i mini pe 
frunte coronița de premiant cea împletită de 
Lenuța... Nuu 1 am auzit-o atunci glăsuind—

Viorel Toma : „Ftieastre păcii*

Să nu-i dați coronița.
Că premiul mie mi se cuvine !

0 D,om’)e învățător, vreau examen ’ .
Ce s-â mai fîsticit învățătorul, cît era de ln- 

vîrtit... Pe loc a îndreptat lucrurile, că fusese, e1 
ceva necurat la mijloc... Așa este, am făcut a 
încurcătură... Premiul întîi .cu coroniță. Chiriță 
Șt. Elena ! Măă, Lenuță. am zis, ce curaj pe 
tine !... Dacă te bătea, fata neichii, domnul 
ăsta. Vlad ? Nenicule, mi-a răspuns, să fi știut 
de bine că-mi lua și gitul, dar nu puteam in
dura să-mi fure osteneala...".

„Pansam răniții din apropierea cotei si numai 
ce aud strigăte puternice. Mi-am zis : dușmanul 
atacă. Am luat și eu o pușcă și cartușele de la 
un rănit și am alergat spre cotă. M-am așezat 
intre doi soldați și am început să trag. Dușma
nul a început să fugă. Noi. după el. Nu-1 slă
beam de loc. Nu-mi mai era frică de nimic. De 
atunci nu m-am mai despărțit de pușcă și de 
grenade"...

Propunere de decorare : SORA INFIRMTERA 
LA SPITALUL Z.I. 303s ÎN TIMPUL OPERA
ȚIUNILOR DE LA PAULIS SE ANGAJEAZA 
VOLUNTARA CA SANITARA LA BATALIO
NUL 1/96 INFANTERIE. D-RA CHIRIT* ELE
NA. PRIN CURAJUL FI. CINSTEȘTE CORPUL 
INFIRMIERILOR. MFRTTA A FI DATA CA 
EXEMPLU PE ARMATA.

„Vreau să merg mai departe, ca luntătnare. 
domnule general. Vreau într-o unitate de front 
șl să fiu echiDată și înarmată la fel cu cama
razii rare își fac datoria...-.

Referat : ..Elena St. Chiriță. care face parte 
din personalul H® serviciu al Spitalului Z. I. 303 
din Lmova. solicită să fie înroteU ca volun
tară înfr-o unitate de pe front, ca simplă lup
tătoare".

„Era plăcută la cuvint..."
— Vă mai amintiți de Elena ;
..Ce lucru mare să-ti aduci aminte de dinsa... 

A trăit în sinul părinților prea mri— că nu avea 
cu ce trăi. Parcă o văd pe copilă... Era plăcută la

La bora— Cu nu _
Ta «ti oCAc tâ cmăe- 2 •^errssrĂE^-. (Fa-
nafi» Qxxsb Sî *r.i.

9«*omb » e-Avcajsi secrete.-
sa ae gindeam 

că •'€£ S« ce mai rinta-. cinta
purer* lo va czrcei. fl-Ou de salcim.

O.Lns*. T» O ani_ sat Susenii. 
-Pj'-u dirssea teMată’ fără : se in nod a la
FOi'e fote ale^e In război de
marr-a Era ș: prvfcrâ, firâ chef să stea
acțrfă— Mijiacie âe stăîwâ. erm cum arată creș
tin* Ud a Era mai drăeulă decît
aera cea mai mare, care o cam duș
mănea oentru fn»mu«ete_ Te atrăgea cu gurița 
ei. cu vocea ei rugăcioasă și cu respect : neni
cule in sus, nenicule in jos... Dintre toți frații. 

numai mie mi-a scris, pe timp ce eram si eu pe 
front... Ne scriam unul altuia durerile...

„Eu sînt voluntară, domnule ofițer..."
De 13 'Băttonya pînă la Foldeak, cale de 30 

kilometri, soldatul Elena Chiriță ajunse pe jos, 
într-o noapte. Acolo găsi o coloană de vehicule 
ale regimentului 96 ce se îndreptau spre Min- 
dzent. Aici obținu încuviințarea din partea căpi
tanului Octavian Novac de a trece Tisa pentru a 
ajunge în linia întîi. în timpul traversării se 
declanșează tirul artileriei inamice. Printre răniți, 
sublocotenentul Constantin Pană zărește un sol
dățel care dădea primul ajutor.

— Ce comisie de recrutare te-a găsit și pe tine 
bun pentru serviciul militar ? De unde răsăriși 
aici, in compania noastră ?

— Nu m-a recrutat nici o comisie, domnule 
ofițer.

Eu sînt voluntară...
Cu o grenadă, trecînd printr-o mlaștină. Elena 

distruge un cuib de mitralieră-
Fostul comandant al regimentului, colonelul 

Ion Cojocaru scria : DUPĂ CE ÎN ZIUA DE 25 
OCT. A PATRUS ÎN POZIȚIILE HORTISTILOR. 
CU PRIMA LINIE DE ASALTATORI. EV1DEN- 
THNDU-SE PRIN CURAJUL SAU PLIN DE 
AVÎNT. IN ZILELE CE AU URMAT. EA NU 
S-A CLINTIT NICI IN FATA TANCURILOR 
CARE CONTRAATACAU.

„Ne-am dus. eu cu ea. la Rucăr dună scinduri 
pentru casă. Merg cu tălică. nenicule... Mergi, 
Lenuța. dacă vrei.. Trecînd printr-un riu adine 
șl repede, cu căruța incărratâ. ș-a rapt inima 
de la jumătate. Eu cu fata, pe rotile dinaooL 
am rămas in viitoare, boii cu restul atelajului 
sneriați, au luat-o la vale. Am plecat ?ă-l 
prind, i-am prins, dar cind mă întorc, ce vad : 
sora mea încerca să tragă la mal jumătate de 
căruță prinsă de valuri. I se învinețiseră mii- 
nile. se zgiriase. dar se lupta cu an* ~

..înainte, ostasi**. strigă fata si arunca o 
grenadă sub șenilele unui tanc din apropiere. 
Se evnunea. astfel, periculos de mult.

— Ce fad. soră Elena ? Nu ti-j a bine ? a 
dojenit-o un o«taș. obiieind-o să se adânc*- 
tea'că. ..Domnule colonel, vă rog iertalî-mî 
că-mi permit să vă scriu. Eu sint bine sănă
toasă n'nă in nrezent «i de-o-atia ^-Meritul

dj-, v»t.w <osit tocmai
acum. Să trăitL «regent Chiriță Elena-.

_De Sfmtul Vari1® a ie«it oi *4jrrova șj ■ 
aduv>at ceva îa*run’i«. Eu. c-a re! mai mare, ie
șeam Ia la ‘lâyJ.srtL- fl'Vcâiam oe
Dar n-aveam nici un b*n__. Zic : T r-^wto rM-m? 

h 5 !*i ne-.îessse; ds’
b rtrt inaood ? Apoi cind oi Bine,
dar $ene-nu aobîi : e-j subsemnatul cutare am 
prirorî <ă» v sora mea Lenița S lei. Si 
6crrs_'-.

ralcsariL veci «ti că sint dscarte. As 
tî-sTi = v-feUj din tară si dacă -e

eâ "roffcaQ cu dL earmaci^t Gbcon^rJ 
TTrrihsr. căc: ea oa oretauat demis» ss 50:- 

dat ăemsrtciare. Să trăia. OuntS

«grexa ChirrLă E3«a_ 
<• dresrie. aeuăo unde îu arest ■spr

ee» să V tastEJi n usfă axrtLnrd! de
«tone. Să trioeja la =ai ffinrv '

C«a >• dp tocii istă.
OurnA '’«re 4 acxseewrr fa saej»

la rattle 2f* WS ksaâ la sxj ai*®--* Cere
fie

— R^rss- j-. cutaataâaaha ss^*
— ăriO Caca.

— Asa. rnarte tis*. ■evapE euătL tar»—
Reoa^ S__ îl „ 73 ..

Pentana ? zanwzăr Vț®
se dm n*u to «sșe ’w*®? A- U-fceă-
torL Se gexsa cfî- txrSera de foc
in«mhă_ Ls «Tp«t de krr—f
p*-»tru arte Ae rvac- C*m-
ri*ă te rr-ă^>p«e«ae O -fe evr*«*-
dearti la ntmai <toî-tv»- rto ea.
S^’-’arti »»i »M"> ■< st toon dr^nfectat
r**»ile f’ <w»—"1 din

R martie IMS : cu «**—•--!•=. Fîena
Chiriță se stinge dlin viată intr--»n «ni*»! d*n Arsd- 
Frte inmnrmintaîs în cimitirul eroilor iin 
’’••toa... ..Avi. num«l »rrf f : f
Mîine. ah. milne 1 Toate s-au frint ! în moarte, 
în moarte : / Singură, eu—

Ion Longin Popescu

P-S. — Pentru relatările de ne front, reporte
rul a folosit volumul ..Sergent Elena Chiriță- de 
general-maior Alexandru Petrescu ,

„lui Eftimie ii era
dor de copii, dar mai 
important era podul"
de la Roșiorii de Vede, străbătînd cale 

de 15 km spre est pădurile care-și 
păstrează neclintite poverile verzi,
ajungi la Sfințești. Firească alcătuire 

de case, crescute parcă, asemenea arborilor și 
porumburilor direct din pămînt. Lanuri înalte 
unde mina omului deschidea chiar în acele mo
mente ferestre și uși, pentru a pătrunde în 
adincul odăilor liniștea limpezită de trecerea 
unei ploi răcoroase de august. Satul Butculești, 
comuna Săceni, se întinde dincolo de Sfințești. 
Am ajuns aici urmînd firul ondulat al unui 
drum ale cărui margini coborau pe alocuri în 
albia plăpîndă a Tinoasei, un riu îngust rătăcit 
de demult in cîmpie.

L-am căutat acasă pe Marin Spătaru. dar am 
aflat că este la muncă. Ne-a cercetat mirat 
cind ne-a zărit. I-am spus că-1 căutăm pentru 
că se știe că a fost cel mai apropiat tovarăș de 
arme al eroului Eftimie Croitoru. S-a înseninat 
și ne-a urat bun venit. S-a așezat în iarbă. 
Cutele de pe frunte i s-au făcut adinei. Ca și 
cum ar fi așteptat pe cineva, a privit de-a lun
gul cimpiei. Am observat atunci cum pleoapele 
lui neastimpărate alungau calm sfiala înfiripată 
la-nceput intre ncL

— Am plecat amindoi In armată... Mai întîi 
am fost la Brăila. Pe urmă, in Batalionul 2 
Pontonleri. Compania 10 — poduri, Alba Iulia. 
De aici am plecat pe front. Cînd am întors 
armele eram împreună. Ce ne-am mai bucurat! 
Lui Eftimie ii era dor de copii. Avea doi copii 
acasă, pe Vasilica și pe Neluș. Spunea el, 
Eftimie, atunci cind am întors armele, că 
..acuma gata războiul e ca și terminat, numai că 
trebuie sa mai murim puțin pentru a trăi cu. 
adevărat încheierea războiului". Cînd spunea că 
trebuie să mai murim puțin se gîndea la toți 
cei care luptam pentru țară si care eram unul.

La Tiszalok am construit ziua un pod peste 
Tisa. Podul trebuia întărit cu niște frînghii. La 
ultima intăritură urma să trecem pe lingă un 
copac mare cu sfoara aia. Ce copac gros 1 îl văd 
ca acuma...

Ochii lui Marin Spătaru se fac mari. Marin 
Spătaru se face numai ochi. Privește, deopotri
vă, in adincul memoriei sale și poate la fîntina 
cu cumpănă din depărtare, un altfel de copac 
cărîndu-și in ciutuii viața lui. de altă dată, 
intre două ceruri, unul care se vede si unul 
care nu se vede.

— Era mare copacul acela. Eftimie zice : să 
trecem pe lingă el. Eu zic : mr. că nu se știe 
ce e îngropat la rădăcina lui. Mai erau cu noi 
încă trei camarazi : le spun și lor să n-o ia pe 
acolo. Dar ei n-au vrut să ocolească. î-am 
văzut într-o secundă zburînd. A$a cutn îmi -în
chipuisem, la rădăcina copacului era Îngropat 
rwvi. Nu o comoară. O mină zăcea acolo, o 
mină blestemată...' S-au dus cei trei. S-au dus 
de tot. Unul era din Brăila. Avea cinci c»pii, 
săracul...

— „Dacă nu te ascultam, eu eram acum In 
locul lor, zice Eftimie. Muream de mină fără 
să vreau". Peste o zi, noaptea mai precis, i-a 
venit rîndul de gardă, și-a murit atunci. Tot de 
mină, și de bună voie. Am auzit explozia. La 
început n-am știut cine e cel mort. Tocmai 
trecea in timpul exploziei. pe pod. călare, 
curierul nostru. L-a luat suflul cu cal cu tot. 
Calul I-am găsit, pe curier nu. L-a luat apa 
Tisei și l-a dus. cine știe unde l-a dus ? Am 
avut eu o bănuială că Eftimie e mort. Știam 
că e de pază. Și apoi i-am găsit pe pod scri
soarea care o primise. cu o zi înainte, de 
acasă. Asta e Croitoru, apun eu la comandantul 
meu. El că nu e el sau că s-ar putea să nu fie 
eL Dar era el. Eftimie Croitoru. L-am găsit tot 
pe pod. Parcă dormea. Au mai trecut trei ore 
și a murit Stătea lungit pe podul ăla departe 
de satul lui. Așa ca pe cimn dormea...

Marin Spătaru se face din nou numai ochi. 
Privește in adincul memoriei sale și privește 
miriștea. Ca un altfel de pod peste care con
voaiele de greieri cară în răniți de rouă, mereu 
ipre victorie, dntecul și amintirile griului...

— Bine ci nu l-a luat apa. că s-a lovit de 
pod. L-ar fi dus Tisa, cine știe unde l-ar fi dus! 
N-am fi avut ee să mai ingropăm din el. ȘI 
era păcat să nu i odihnească trupul în pămînt. 
Muncise ți iubise pămintul de mic. Cum să-l 
țină apa loc de mormint ? Cum ?

— In acele momente, acolo pe pod. pe podul 
pe care împreună ii construiserăți cu o zi 
inainte. in tata celui mai bun prieten al 
durxmale. fiindcă așa se spune că erați prieteni 
Dedeopăcțiți. ce simțeai dumneata, bade Marine?

Marm Spătaru tace puțin și, ca și cum ar 
oe unul «ingur. îmi șoptește după aceea :

— M- gindeam la cimpiile noastre și-i bles
temam pe nemți- M-am gindît și la copiii lui. 
dar cel mai imponant lixru era că podul 
râmAsese întreg. Se construia repede un pod 
ea ăsta. Dar nu aveam nici un fel de material. 
Nn ce-am fi pățit dacă nu răminea poduL
Ar fi tibârr: nemții pe noi șî ane știe™ Podul 
era. Nu mai era Eftimie. dar eram noL A$a 
rm v-am spus, eram noi ca unuL Am murit 
arunci rxxtm chiar prin Eftimie. Am trăit insă 
mai departe, "âte ptn£ azi, tot prin eL

— Dumneata :-ai mțtimțat familia despre tot 
ce *-a mtimpăt nu ?

— Eu— I-am sens aevesti-si și am ars 
KTi*oarea la un colț, ăsta era semnul doHulut 
TXaptă «ate ar., de sîat JxnpreuzUL eu am mers 
maz departe, ei a ră^nas Ttmlofc. L-am 
irerco*: cunitir nou in centrul k>ca-
htări Sftsnie a, lom m na. cu ennaea- A avut 

martor, l'nnl Stan Gheorche de prin 
ArdeaL ura s ei de gardă. Ia citi va metri in 
iii barcă. Dra c-.»sa explcmei a devenit surdo- 
■fcuc >-* revenit mai th zi 11. După război a 
erst «î ropo- Poate • mai trăi și acuma. Nu 
wot *rrx Asa a fwî. Lzii Eftimie ii era tare 
dor de rope— dar -n f-a putut altfel, el a lovit 
a«=a m «MM u - r c -ol. era
- -.nroope unae -*-= hflMM

pe Eftjmic era *■ un nuc_
— Fără eL fără Efiinue «țfică. pînă la sTirșitul 

răihocx. cr® a fos- ?
— N-a=a fost rinar Sră el I-am luat țoalele 

ss ma *xT~-ajeie ranița mea. Am luat si un
o—xare de pămmt de pe tnarmlntul hri. Le-am 
«•arta: pesze t«cc ocnă sa rr.orit Pe urmă le-am 

arată la Sftsieoti s le-am dat oevesti-sî_
A_c 2 întrerup pe Marin Spătaru și-i spun 

că am trecut tf-mj-Mată pe la soda erouIuL o 
femeie i-xuâ în pracuj bătrtaetii aproaoe. o 
feoseje care a ssrăhâînî deemă atitia ani de 
văduvie s-ornai pentru r* r~Tf—re dragului el 
Eftuooe tă-i răm.aâ uui mu vie in minte si 
inimă. Mi-am inchipuit-o tn momentul dnd 
degețele-; lungi, trudite de mingiieru țarinii. 
2'j atins hainele îuL reîntoarse acasă fără trapul 
care ie nurtase cu simplitate crin lume. Mi-am 
închipui t-o in brațe cu fiica lor. Vasilica. de 2 
ani. pe atunci, ieșind In curte și asteotîndu-1 
o oră sau două, dar vizi nd că întîrzie. in drep
ți ndu-se. cu secera-n brfri, spre griul din cimp, 
să-I secere, că era vară, vară de-a binelea.

Marin Spătaru se ridică și privește miriștea.
I-am lăsat întreagă solemnitatea depărtării ț1 

am plecat odată cu ivirea brumată a primelor 
stele peste creștetul satului.

Ștefan Mitroi



ion trif 
pleșa

Drum limpezit
Cine sintem, de unde venim Î 
Două întrebări puse de-atitea ori.
Cu mormintele strămoșilor pe timp ne iscălim, 
pe limba pruncilor ard comori.

Marmura-n statui e fierbinte, 
un singe simplu îi dâ ocol.
Stejarii de la alți stejari țin minte 
c-acest pâmint nicicind nu a fost gol.

Ce-am aparat de mâ veți întreba 
v-arât acest drum limpezit, 
drum să avem pe unde calea, 
drum cu cuvintele limbii române pâziL

Fruntea fiecărui copac s-a luminat : 
rădăcina lor e limbă de clopot pe cart strămoșii 

9 bat

Toma Roată : „Cercetare și progres"

Moara joacă apa 
ținînd-o de mijloc 
Treeing-pe-aceste drumuri parca simți 
câ sub cămăși curate piini se COC, 
in orice sat cuptoarele-s fierbinți 
și-o moară joacă apa ținind-o de mijloc.

Căciula intre doua ierni stă trează, 
o piatră ține-un nume la pieptul ei săpat 
și literele au sub talpă la amiază 
drumul pe care lancu a călcat

Mormintele-s pe limba vremii coapte, 
pe picioarele țarinii se leagănă domol.
In pasărea ce zboară se-nfinge azi un lapte, 
cămășii mele sudoarea o simt câ-i dâ ocol.

Pămînt ca lacrima, eu vreau să-ți fiu obraz 
pe care să curgi de bucurie azi.

dumitru 
udrea

Curcubeu
S-a descompus lumina in curcubeu de August 
Prin care înțelegem un roșu comunist,
Iar galbenul din grine ce ne-nveșmintă glia 
E semn al permanenței din aprigul eiist

Un cer ne e privirea, adincă și curată. 
Cum tot albaștri-s ochii copiilor din neam, 
Cind pacea și dreptatea ne flutură prin Inimi 
Și se topesc in suflet ca un aprins balsam.

în zilele acestea
In noi răsare viața din lujerii de stele 
Și-n vis se naște țara trecută prin lumină. 
De dor se fringe-o floare in suflet de mirese 
Cum sună prin cuvinte originea latină.

Aleși în biruință ne freamătă s to barul 
In care de-o vecie ne-mprejmuim iubirea
$i-n zilele acestea ne cintâ bucuria 
De-a fi părtași la toate cum sinceră ni-j firea.

Și-s ciutura la care...
Ca sâ-nfloreascâ salcimii țin ochii deschiși, 
atitea sensuri stringe*n el ulciorul.
Ochii cosei de întuneric nu vor fi învinși, 
prispa știe de la tata cum se ascute toporul.

Toamna îmbracă blana unui nuc,
in spate-mi code luna cu gheara ei cea dulce. 
Apele la gura becurilor electrice rup 
piinea pe caro întunericul n-ajunge s-a apuce.

Cîntocul și-așlomo unde le cmtorci, 
munții duc la gură un fluier românesc.
Pe vederea mea zborul păsării tarei, 
m auzul meu cuvinte pentru griu cresc

Ulciorului da lut, grele, I sa lasâ-n jos două
pleoape 

și-s ciutura la core moara aduce spicul de griu 
sd-l adape.

Ființa cosmică in urcare
Griul oro ta coral gurii
un semn
și numai țăranii H știa.
Cămașa stă trează
pa mina,
din ochii merii ciugulesc 
mari păsări da piine.
Inima cu adevărul in ea 
e foarte ușoară : 
un oțel fără griji 
lasă pe paiul da griu 
să urce o moară.

Unii de portret
pentru muncitorii de azi
In fața lor focul stă cu firimituri de oțel in barbă, 
ei umplu cimpia pînă la gură și pe cărbunii morii

■ pun să fiarbă, 
li găsiți intr-o romă nouă de sudoare 
și-l auzim cind Ireg de sub coaja piinii ciudata 

tăvoare.

Ca pe-un ctaip da bătălia la stau cilrolo-n minte, 
ei n-au timp realitatea s-alinte.
Atit și atit, cenușii nu-i fac ochi duki, 
și focul din mima lor niciodată nu-ți cer s-odud 

pernă să-l culci.

E limpede, oțelul lor nimeni nu-l poate vfăgui, 
pentru rouă ascunzători niciodată nu vor fi. 
Cifrele pofti te-n mintea lor nu apun, 
la rubrica „Viață" salopeta-l semnătura dară 

pe caro și-o puru

Ecou de biruințe
E far. ochi d. rouă pa iarba din tebira 
Cum frate și părinte pămintul ei ne este. 
Legată prin suflare de zbor ri paazte 
Se-nalță cu mindrie la soarele dm creste.

In pragul ei statornic ne sună rețnicia 
Cind fulgeră lumina răsfrintă in aninte
Și fiecare brazdă, ecou de teaimțe. 
Ne cheamă la-mplmire cu gmdul spre-nainte.

Timp de slavă
In legănare «rtâ trec arete prin te 
Și ne parcurgem cotea Spate rte rteve, 
Cr.zind in odișari B-. dnteMrite bm* 
Ce rin din eifinteai p amg spre tete stere.

Dar prea cerind e rm se macmă d. gind 
Și nte >—te team ce ret stelaai datori 
Acestei bmp de state ce nasto fna-asw, 
Crescbtea-M de-, peren p-e mo M^nl

eugen teodoru
itite după o perdea subțire, pe glaful

P ferestrei, intr-o vază de pămînt, flo
rile aduse din grădina gazdei iși insi
nuau cu discreție prezența. Cîteva fire 

de ochiul boului, două gherghine, una violacee 
Învoită, cealaltă albă, ca un pampon din tichia 
unei vedete de music-hall, trei dumitrițe gal
bene. din cele care învestmintă curțile mahala
lelor. Banale, sărace, flori ce nu produc impre
sie, amintesc insă, celor care au trăit la mar
gine de oraș, că le-au Însoțit cîndva copilăria. 
Creșteau robuste cind ploua șl rezistau eroic 
cind seceta le turna dogoarea în creștet. Lain- 
bru Ganea ae miră că nu vede printre florile 
buchetului, nalbe roșii sau albe, care, slavă dom
nului. se Înalță din umezeala pâmîntului pe lin
gă pereții mucezi. Citeva clipe buchetul il purtă 
dincolo de granițele timpului, în diminețile va
canțelor de demult, vara, cind maică-sa se în
torcea de la piață cu pa porni ța plină de zarza
vaturi. Deasupra, nelipsita pungă cu mere tim
purii. pistruiate, peste ele, lingă smocul de le- 
vănțică, mănunchiul de flori sărace. Niciodată 
nu și-a dat seama Lambru, dacă mama vrea să 
ascundă rub corolele lor căpățîna de varză cu 
frunzele zdrelite sau legăturile de ceapă mur
dară. ori să aducă puțină lumină în casa de 
chirpici, unde erai nevoit să te apleci, ca să 
Intri inluntru și unde nu pătrundea soarele ; 
case de periferie, sprijinindu-se unele de altele, 
ca niște vagoane desafectate, aruncate de-aval- 
ma intr-un maidan. Cind mama răsturna pa- 
pormui pe masa din dreptul plitei, merele și 
busuiocul. tngemănind miresmele, desmorțeau 
aerul bucătăriei, Îndeobște acru și stătut. Spa
țiul acela strimt se umplea dintr-odată cu boa
re de cimp si livadă. Acea briză pătrundea di
rect in «uflrtul copiilor și-i îndemna pe Lam- 
bm ți pe aoră-aa, să-i ceară, să le promită, că 
vor pleca spre obcinile Bucovinei, la bunica din 
Horeoea. scăpind măcar pentru o vreme de arși
ța mahalalei sordide, de curțile pirjolite de soa
re. roiuri de muște si țin țari cărora le cădea 
pradă pielea lor crudă. Nu mai știau pe unde să 
re mai aacimtM de groază. înduplecată, in cele 
din urmă, de lacrimile și rugămințile lor, mama 
Întocmea bagajele și se urcau cu toții în trenul 
de la miezul nopții, pornind intr-acolo, ca spre 
o izbăvire.

C3nd ae aorooian dealurile împădurite, luncile 
riunlor de-alungul cărora șerpuia calea ferată, 
trenul pătrundea la loc deschis și aerisit și se 
crăpa de nu*. Răcoarea ii întîmpina ca o bine
facere. intrtad pe ferestrele mizere ale vagoane
lor de daca a 3-a ale căror lămpi cu ulei de 
răpiți le st.flgean conductorii, coborindu-le fiti
lul ri șufltad ta ele. pentru ca zorile să intre 
Ttosttagberito ta tren și să lumineze obrajii pa
lizi oe cAUâcrta cea lungă șl istovitoare.

— încotro votrualoc ? îi întrebau unii conduc
tori. lmw uti de-ai tatălui lor, care lucra la 
depoul de locomotive.

— La b&mea «căneau ei. cu ochii rfrpiți încă 
de zomn și ru mol-esata In trup.

— I-*U serv T Vă așteaptă ? întreba in conti
nuare ceferwcA. Aa eomnlezentă.

— Ctoan să 30. sărea aora lui Lambru (deh. pul 
de fecne=c. toaz sorintenă și mai guralivi decit 
el). tamtiriarfc-I pe rin’basul răilor ferate. Sin
tem cpn e*-t supărată ră am tatintat 
□earta. t.'dcâ ttajaute dtesă net tifnswL

* «ba ta erffia* eaăăt «4
g w * redr dreh • duct pe *- VI iyfegpa?g?!

— Tsacaamă ei a A vi or-mraa-A trw ’
— încă re tae nu știe an să ne răsfețe, 

dnd ajungem la Hcrecea. tur-La fini încetare 
sora hH Lambru. ebE£nda-l oe conductor «ă 
rămină ta dreocol btortî capiilor și s-o asculte 
vrînd. nevrind oe ferită. Pregăterte cafeaua 
amestecată cu lăutele muls de Ia vaca ei. dimi
neața. Aduce chifle oroasoete de la frâu Ger
tie. băcineasa. care-l ooreste si oimea de aecară 
abia scoasă din contor si nașă intr-un cos de 
paie. O bunătate ! Mima Dora are de furcă. O 
trimite bunica oe<te tot. să nu ne linsea^ci ni
mic. cît rtfan acolo. Mama «uridea ta coltul ei. 
auzind-o. cum. Hnsită de timiditate se descurca 
tn conversații en <R“*em r^ecrmoscuti. N-avei 
deloc sfieli, era InfiulL tă*f%*uia ca o eMvută.

SIu<ha«nJ orfereuhn M «tâaeaa uronriw lam
pă. orinsă de na*tu.'*je metalir al La
pieot si se deoftrta. Toată ooaotea le«inaj*e fe- 
Mnanri încoace si înceta, ta «tatdJe ir-.-te ieșea. 
po*rivit re«ii1«»n'-"tuîu: ’• u** h,_
mlnea oe scări să sărute anuieaarh ori să ti 
legătura orin «emnale cu mecari-al trec• iu; Si 
acel familial strigăt nicMXtată uitai, qpof’it în 
va coane".

Gt de d«arte. cufundate ta ceata cootflariet. 
rămăseseră toate acele «ălarirt oentru ofițerul 
Lambru Ganea si cum s-au destontat dintr-oda
tă în această casă de ea mort râacolindu-i ini
mii ea oe un stol de mierta riscate în văzduh, 
să hqtă din ariei. zsdatin*ta-«i cintemi ta «O^se. 
Buchetul acela era de vină, ca aromele desn'-e- 

în în/*Arw»rp. rhv"' că-j
tircoale. Dar nu era tinto de nodalrt mai al** 
la ceasul acela matinal- rfnd
Lambru Ganea trebuia să ordone auhumtA'tL «ă 
încalece pe cal și să poroeuueă ta incursiunea 

încredințată grupului de roșiori, condus de el. 
în ogradă, îl aștepta agentul plutonului. Cei 

doi cai stăteau priponiți de stilpli porții. Osta
șul se retrăsese la umbră, pe prispa casei, fu- 
mindu-și liniștit țigara, pînă cind dom’ subloco
tenent avea să se bărbierească și să se îm
brace. Cînd ofițerul a ieșit în prag, agentul de 
legătură l-a salutat, apoi au traversat împreună 
curtea, grăbiți, ajungînd în drum și s-au arun
cat în scări ca niște virtuozi ai manejului. Lam
bru a mai citit odată ordinul scris, aflat în bu
zunarul de sus al tunicii. Inima Ii bătea mai 
repejor In dimineața aceea. El și trupa de sub 
comandă aveau să răscolească două văi și două

Ion Sălișteanu : „întoarcerea*

creste de deal pe unde se semnalaseră citeva 
cuiburi de rezistență, dintr-c ariergardă germa
nă, al cărui gros fusese practic nimicit, cu două 
zile în urmă. Punctele acestea răzlețe de foc 
provoacă pierderi neprevăzute, fiindcă ocupă 
cote dominante.

— Cu ochii în patru să fiți fraților, spuse 
Lambru plutonului său adunat in piața satului, 
ai cărui oaspeți fuseseră peste noapte roșiorii 
grupului de cercetare. V-ați întremat bine și 
aseară și azi dimineață. V-ați odihnit. Acuma 
să dovediți curaj, mult curaj și iuțeală. După 
descălecarea și adăposti rea cailor, privirea la 
inamic și urechea La.gradați- Nici a mișcare gre
șiți. nimic firi a judecgîl Hmpede. Trebuie cu
rl Ti te poEtiîle ochoate de tenMaeh aceia dis- 
perati. cărora oterfeidvehem le-au virit in cap 
câ-i Jogodnicu morții* 5: sînucicltrea un act de 
jubrimă dăruire fa-^ de Hiiîtrr.

După aceste acwte cuvinte Lambru începu 
inspecția atentă a plutonului. Cu ochiul lui pri
ceput cântări pe rind caii, călăreții, armele, mu
niția. hrana. Trecu prin fața fiecărei grupe, a 
fiecărui ostaș, li se uită In ochi cu luare amin
te, intipărindu-și adine chinurile lor arse de 
soare, bătute de vint, intrebindu-se dacă, la în
cheierea luptei, din cele trei șiruri nu vor ră- 
mine. ca de obicei, două. Pe fruntea cui stă scris 
oare ..ultimele ceasuri de viață**, înainte de a se 
alinia și umbrele lor la convoiul de umbre ca- 
re-i însoțește mereu după ce vitejii au fost ră
puși- Poate încleștarea de astăzi va fi mai sin- 
geroasâ și mai sălbatică. Lambru se întreabă, 
mai departe, ta pieptul cui se va nănustl tăișul 
mortlL odată cu rafalele armelor adăpostite oe 
povirnișurl Prin gin du] ofițerului se derulau cu 
zedle diminețile anterioare, suprapun in du-se 
peste cea de acum : semănau leit intre ele. Tot 
asa pDniiseră ca niște flăcări și obrajii celor 
duși oe brancarde. sooși din luptă, rostogoliți din 
tex. iabmd cu trupul lor tinăr iarba reavănă de 
sub cooite. în plata mică a satului, plutonul fre
măta. purtat de valul puternic de încredere. ce-I 
iiMuCa sublocotenentului Lambru Ganea. Adu
nați Ia un Joc. flăcăii aceia cu tunicile st rinse 
pe mijloc și petlițe mov. cu căștile de oțel O* 
crestei șl carabinele ta bandulieră, cu miînlle 
tacleuxate pe friie. păreau laolaltă un pachet de 
energie pas sub preriune și gata să zboare ca 
*a cacapulLă. ori unde i-ar fi purtat omul acela 
ta care credeau orbește. &au mai tineri ca el 
doar cu eițiva ani. abia le răsâriseră tuldle pe 
obraji, iar pe chipul lor se oglindea grija de a 
nu-l pMBrde. de a le fi mereu ta frunte, galo- 

pînd eu sabia scoasă de la oblinc șl ridicată In 
văzduh ca o flamură de oțel.

Zvicnirea prin puncte obligatorii de trecere se 
executa fulgerător, inamicul n-avea cînd să 
prindă de veste că roșiorii grupului de cerceta
re au trecut in galop deslănțuit.

Ziua aceea fierbinte de toamnă începu ca 
deobicci cu intrarea printr-o acoperire. Apoi 
printr-o rariște. Goniră in monom pe diagonala 
unui povirnlș. Caii și călăreții se opintiră luați 
de avînt și nimeriră intr-o poiană pustie. Neaș
teptata ei liniște le strânse puțin inimile. Și to
tuși căzură prin surprindere în spatele unui cuib 
de rezistență, in plin repaus, unde nemții foiau, 
așteptind atacul din altă direcție a văii. Sublo
cotenentul Lambru Ganea iși înăbuși în piept 
un strigăt de bucurie, incleștîndu-și dinții. Tre
buia să profite de această clipă miraculoasă. Cu 
fața lui încinsă și casca lăsată pe ochi, privi în 
jur, electrizîndu-și plutonul, ridică sabia ca-n- 
tr-o stampă eroică, spintecă aerul, fădnd-o să 
șuere ca un șarpe și pachetul de forțe catapultă 
spre lucrările din spatele tranșeelor inamice 
răvășindu-le Intr-o clipă. Adversarul n-avu timp 
să răsufle și nici să-și îndrepte tirul asupra lor, 
fiindcă roșiorii răsăriră ca niște diavoli din pă- 
mint. Dacă lăncile ședeau undeva la regiment 
in panoplii sau în rastele, săbiile însă se aflau 
prinse ia șei. Ostașii urmară pilda comandantu
lui și se năpustiră cu săbiile după fugarii în 
haine verzui, care, speriați de moarte, alergau 
ca bezmeticii să-și piardă urma în lăstărișuri. 
Pînă a prinde de veste și nemții celorlalte tran
șee, plutonul se desfășură și se repezi cu puteri 
înzecite și asupra lor. Naziștii urlau, văzînd 
scena aceea de apocalips și, ridicind milnile dea
supra căștilor, așteptau cu ochii închiși să-i 
amestece copitele cailor cu țărina șl să fie hâ- 
cuiți de tăișul spadelor. Numai că sublocotenen
tul Lambru Ganea și oamenii lui trecuseră prin 
școala cavalerismului, iar după un ceas iși folo
siră lama săbiei, să-i atingă pe umeri pe prizo
nieri, și să-i numere în poiana unde i-au adu
nat, spre a-i porni către divizie cît mai repede, 
EIns, Zwei, Drei, Vier, FUnf...

Lumina se rostogolea în cascade peste pajiș
tea albastră pe unde un vînt subțire culca ier
burile și florile sărace, flutura coamele cailor 
și svînta obrajii cu tuleie ale roșiorilor.

Numărătoarea ostaticilor în tunici verzi, cu 
epoleți albi și fețe vinete, dură mai mult decît 
bătălia. Grămada de arme creștea centurile cu 
cartușiere asemenea, lăzile cu muniții, Închiză
toarele armelor automate se făcuseră mormane. 
Fanaticiî ședeau amuțiți și nu le venea a crede 
ochilor, că fuseseră încercuiți de niște adoles
cenți, care acum îi privesc de la înălțimea șei
lor. triumfători, în timp ce roibii joacă In 
buestru.

Pentru români, ziua aceea fusese norocoasă. 
Convoiul de umbre r>u primi pe nimeni în rin- 
durile sale.

Sublocotenentul Lambru Ganea vîrî sabia în 
teacă, instala lanțul de sentinele in jurul prizo
nierilor. Scoase pistolul de rachete dînd semna
lul încetării luptei, spre a fi recepționat de ob
servatorii diviziei.

O clipă, numai o clipă, cît reverberară trasee
le luminoase in cer avu senzația că buchetul de 
flori sărace de demult a fost aruncat spre boltă, 
aprinzindu-se ca un foc de artificii in cinstea Jor.

Pairi Abrudean 1 „1944"

teatru
O premieră 

estivală Leii saloanelor
Pețitoare», premieră a -tartanii es

tivale, a avut de-a tangul M *•* 
un destin destul de complicat : caca 
ceea ce am văzut noi recent, pe gesm 
Teatrului de Comedie, are o patern.- 
tate multiplă, mult mai încărcată <ta- 
cit s-ar crede la prima vedere. Am**- 
tă agreabilă comedie, ae numea tsitiM 
O zi reușită și aparținea tai John 
Oxenford (amănunt omii de caietu.- 
program): apoi, sub semnătura tai
Nestroy, Vrea să petreacă ; ui tenor. 
Thornton Wilder a prelucrat-a sub ti
tlul Negustorul din Yanken, pentru 
ca în final, s-o reintltuleze Peți******- 
Pînă la premiera ei românească p-a 
mai adus aportul pe text și Mihai Ma
ximilian, sperăm ultimul adaptator al 
acestei comedii care, prin scop $1 va
loare, nu avea nevoie decit de un sin
gur părinte — ce-i drept, priceput 
intr-ale corned ieiL.

Despre spectacol, evident, se poate 
vorbi cu plăcere. Zic „evident" deoa
rece el a fost încredințat lui Valeria 
Moisescu, un profesionist al comediei, 
un regizor cu gust și simț al măsurii 
care știe să nu accepte concesii din 
partea actorilor — predispuși — la — 
„cîrlige", la „descoperiri" scenice ief
tine. Mult umor, un strop de muzică, 
unul — două dansuri, un trenuleț cara 
traversează scena plin de speranțele 
celor doi vînzători din text (și poate 
nu numai ale lor), deci, motive de sa
tisfacție pentru public. Excelente de
corurile și costumele Sandei Mușates- 
cu, cu mult gust lucrate, cu minuție, 
cu eleganță, așa cum ii stă bine unui 
spectacol de fast, de „belle epoque", 
tip jugendestil. Nu cred că pot fi sus
pectat de reavoință dacă spun că am 
văzut la Teatrul de Comedie... o ex
celentă operetă (cu muzică puțină, dar

bine ileusă de Dbkm Popovtafl ! Va 
sir<tir lucra M rrpco*a rv^Xfiorului : 
finalul; rcpet faptul că u-a aaartal 
ul:ima scenă—

Nu de acuxl tami duc» Bp«* TMtrul 
de Comedie, m că bu xai miră pe 
simeni fapCul că an fort, ta aeert spec- 
tacnl citeva ctmui oemne de reținut: 
MIhal Pălădescu s-a transformat «ab 
ochii noștri- dmtr-an na mococănos, 
tatr-an indrăfortit dettcat. amorul său 
binecunoscut «xeelînd ta arena resta
urantului. condinMsatată cu interjecții, 
răbufniri și tnnecări irezatibUe. Stela 
Popescu, evident na a fort mai pre
jos In rolul titular. VasHica Tastaman 
și Metania Clrje au formal tandemul 
modistelor nedrept de singure: ambele 
>□ știut să deacopere aveninra cu ca- 
r a eterii ti ca lor feminitate, cu natura
lele și subtilă poezie, cu spirit (ludicj. 
Iurie Darie și George Mihâiță le-aa 
acompaniat vioi, cuceritor, decent 
chiar (dacă exceptăm preoilectia pen
tru strâmbături, mina prelungit timpi 
a ultimuluL In secvența travestiului).

Au mai trecut prin scenă, noo mul
ta, aed multum. Dumitru Oiesa (intr-o 
foarte precisă compoziție). Constantin 
Băl țâre țu (ca deobicet ireproșabil) și 
Theo Cojocaru. Din păcate Dan Tufa- 
ru a luat prea in serios roiul și de 
data aceasta, tar Dorina Done a desco
perit un fel ciudat de ris pe care-1 
folosește din abundență și care o amu
ză doar pe ea.

Pețitoarea va face succes de cassă 
?i după terminarea stagiunii estivale, 
fiind un spectacol agreabil, necesar 
tatr-un context nu prea bogat în lu
crări de genul acesta...

Bogdan Ulmu

Nid -lei", nid dne știe oe .galoane" 
nu tint in filmul lid Jaromir Borek. 
Nu vom asista așadar La descrierea ci
nematografică a unei a pecii, a unui fe
nomen aociaL in felul ta care o făcea 
neorealismul italian — și mă gîndesc 
neapărat La neorealismul italian pentru 
că cel doi eroi ai filmului fac parte 
dintr-o lume a periferiei pe care ne-am 
obișnuit să o vedem neapărat numai In 
radiografii sociale, ceea ce aduce mal 
mult a medicină decit a artă. Cei doi 
băieți, zidari pe un șantier din Fraga, 
locuiesc La marginea orașului, într-un 
furgon tapetat cu afișe din filme și cu 
poze ; ca să ajungă pe-o stradă asfal
tată se bălăcesc în asemenea noroaie, 
incit suprema victorie pare a fi pentru 
ei. aceea de a-și păstra hainele curate; 
visează să facă rost de-un cal și să 
plece cu furgonul prin țară, vorbesc cu 
respect despre felul In care ești servit 
tntr-un restaurant de mina întîia, așa 
că nid prin cap nu le trece 
să rupă „gura tîrgului", să arunce 
provocări de telul acelei „între 
noi doi acum !* pe care Rastignac, 
eroul lui Balzac, o rostea pe colinele 
din Montmartre privind oraaul-hidră 
de la picioarele sale ; el nu zăresc nici 
asemeni vreunei domnișoare Nastasia, 
din întunericul periferiei, piscul inac
cesibil oe care se află strâda Popa 
Nan... Stat, pur și simplu, doi oameni 
împănați cu viața pe care o duc si, 
dacă au totuși o nemulțumire, asta e 
din cauza că nu prea au succes la 
fete... Din viața celor doi lipsește de 
fapt drama. Suferințe sînt, mai mari 
sau mai mici, dar nu sînt drame. Viața 
de toate zilele consumă încet șî nu dis
truge spectaculos, pare a spune regi
zorul Jaromir Borek și din acest re
fuz al dramei, din refuzul suferințelor

capitale, ae degajf u aer de u rară 
generoznate și căldură iiirrir—

Numai conștiința dă 
dramei, a-a epus. și adevărul e eă cei 
doi eroi din Ltii qu se ara
tă a fi nefericiți de locul pe care il 
ocupă ta lume : aotorol nu le tenuru- 
mută a conștiință doar de dragul de 
a-i instala intr-o dramă șâ fâmul se 
apropie astfel de adevărni vieții de 
toate uleie, indepărtindu-se de adevă
rurile literaturii. $î ce alt acop. mai 
Înalt, iși poate propune un film de ac
tualitate ?

Prin Josef Dvorak și J. HanL actorii

Nlre 1 .l—prevo M*fA«

Lnterpreți al rolurilor principale, fil
mul cîștigă în firesc și concretețe — un 
cuplu memorabil pe care incă regizorul 
nu a știut să-1 pună in valoare luciii, 
pînă la capăt.

Nicolae Mateescu

• In fața problemelor economice 
stringentei care au intrat eu acuitate in 
raza interesului obștesc In ultimul 
timp. teJevtouneu a răspuns cu 
promptitudine prin emisiuni convingă
toare. cu un caracter aplicat de lucru. 
Urmărind programul ultimei săptămini. 
ts»: capul locului se impune consta
tarea că tetavțziuntt și-a verificai M 
cu acert prilej forța el persuasivă, sta- 
tubd de principal mijloc de lenslbt'1- 
zare șl Influențare a opiniei puhlicc- 
Continutul multor cssisi-ni a fost 
dominat de _dosanrf energiei", iar me- 
*ajiu }or a fort tatheptat. spre for
marea *â intretinerea unm climat de 
resțzoasabfLtaie evkă și jxâ-Hră față 
de ^roblecoe^e en care ne confruntăm 
tn -TS vară fiertante. Aș menționa 
An emi«ju-fle Înăcrise ta această arie 
tsaatirz și alcătuite cu vervă și tate- 
bgență pe cm de joi. J august, intitu
lată Eroiaîw șa rrvolabe ta iființa 
rowU&MsaA Realizatorul Andrei Banc, 
autor al unor emisiuni remarcabile, a 
ilustrat cu date șl cifre concludente 
dinamica științei românești, mutațiile 
pe care le-a înregistrat cercetarea ști
ințifică ta ultima perioadă, eficiența 
investițiilor in acest domeniu. Emisiu
nea a făcut elocventă ideea că știința 
și tehnologia au dobindlt In zilele noas
tre un prestigiu deosebit, devenind 
principalul resort al transformărilor 
economice.

• Două emisiuni culturale ale săp
tămânii au luat ta discuție probleme 
teoretice ale artei românești. în ciclul

Democrat'a 
culturii

Mațtenire pentru rtifor, miercuri, 1 
august, s-a transmis emisiunea Imnu
rile patriei, realizată de Mihaela Ma- 
covei. dedicată atitudinii militante, spi
ritului patriotic și tradițiilor progresiste 
ale literaturii române. Emisiunea a fost 
prefațată de Valeriu Râpeanu. Cele 
citeva recitări din creația unor poet! 
contemporani nu ml s-au părut pe de
plin concludente pentru ideea emf- 
£unfL

Culmra șl viața s-a intitulat dezba
terea organizată de Viorel Grecu. joi, 
1 august Redactorul acestei emisiuni 
a gărit o soluție fericită invitind pe 
Ion lanoși. Ion Sălișteanu și Varii e 
Tomescu pentru a dezbate problema 
democrației culturii în condițiile ac
tuale. Acest mijloc a permis o con
fruntare de opinii, un schimb de idei 
asupra raporturilor dintre cultură ri 
aodetate. Organizarea unor atari ..mese 
rotunde" este binevenită și constituie 
fără îndoială un mod inspirat de a-1 
reține pe telespectator în fața micului 
ecran. Cu condiția ca ele să fie real
mente dezbateri.

® Din creația dramaturgului Mihail 
Sorbul televiziunea ne-a prezentat joi 
piesa Actorul din Hamlet, o satiră a 
politicianismului și moravurilor din 
viața teatrală interbelică. în montarea 
regizorului Matei Alexandru, echipa 
actoricească, făiră să strălucească In 
mod deosebit, a făcut o lectură agrea
bilă a textului.

Grigore Georgia
___________ J
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tem reperați, am luat măsurile ce se impuneau" 
(general Costin lonașeu).

Drept in fața Careilor, dușmanul are o pozi
ție deosebit de fortificată. Fasciștii par a fi ho- 
tăriti s-o apere pînă la ultimul cartuș. întrucit 
și asediatorii sînt, firește, deciși să-și ducă trea
ba la bun sfîrșit, cit mai rapid, chiar in cursul 
nopții, de 24/25 octombrie, ordinul cere conti
nuarea ofensivei. Orașul este învăluit de-o parte 
și de alta, alții îl vor lovi frontal. Linia întiia : 
printre combatanții gata de atac se află și to
varășii de arme ai lui Ion Cercel și Andrei 
Zbircea. Zorii zilei. Coordonat, din toate părțile, 
trupele românești se aruncă in luptă, majorita
tea pe la est de oraș, unii pe la vest, unii de-a 
dreptul, tocmai cu scopul de a-1 obliga pe ina
mic să rămînă locului, așadar să nu poată pomi 
nici în stingă, nici în dreapta.

Rezistența fascistă se fringe, așa cum provă - 
zuseră românit, la nord-est, unde și-au și con
centrat majoritatea forțelor. Atacul nu-i pretu
tindeni la fel de ușor. Multi cad sub focul ad
vers, dar nu dau înapoi, căci gînd de întoar
cere nu există, In nici un chip. De ce aseme
nea tensiune —* asemenea grabă ? „Palma de 
pămînt" — sfinta palmă de pămînt românesc — 
ultima pe care mai calcă, pentru scurtă vreme, 
talpa cotropitorului, va fi. trebuie să fie elibe
rată.

Trupele românești pătrund în Cărei. Locui
torii apar la lumină și li se alătură: aici ascunși 
niște inamici, aici sînt mine... Steaguri improvi
zate, de pînză albă, ici și colo. Brațe ridicate. 
Mai multi ostași biruitori se cațără pe o clădire 
înaltă și readuc astfel tricolorul în locul din 
care fusese, cîndva, fortat să coboare. Fiecare 
își are steagul pe care-1 merită: unii cu cirpa 
în băț, alții — cu cele trei culori răsfrînte in 
privirile lor, îndreptate acum spre frontiera ro- 
mâno-ungară, aflată atlt de aproane. Înainte ! 
Curînd, ating hotarul răpit de fasciști. Ziua se 
înscrie — prin roșu intens — in calendarul me
moriei noastre afective. Doi combatanți — Ion 
Cercel și Andrei Zbircea — n-au cum împărtăși 
bucuria celorlalți, dar ceilalți nu-i uită in aceste 
clipe de avint și mulțumire sufletească : amln- 
doi sînt citați prin ordin de zi, avansați „cxxt- 
mortem" și decorați cu medalia „Virtutea Mili
tară" clasa a II-a.

Ardealul a fost de2robit.
Comunicatul special al Marelui «tai major al 

armatei din ziua de 25 octombrie 1944 anunță 
această mare bucurie poporului român...

Am izgonit acest dușman de pe pămintul pa
triei noastre...

Trebuie să luntăm mai deoarte. si nimicim 
în bîrlogul său fiara hitleristă, să nimicim din 
rădăcini imperialismul german și uneltele sale 
criminale maghiare, de felul lui SzMlasi.

înainte spre Budapesta, sore Berlin !
Să piară asasinii popoarelor, jefuitorii hlile- 

risti !
Ardealul dezrobit să fie oe veci liber, tar în

treaga Românie — eliberată de jugul nazist si 
de năolrclle legionare dinlăuntru — să devină 
realmente democratică... (din „Sclnteia" — 1844, 
octombrie 27).

Medaliile lui Ion Cerce! si Andrei Zbircea au 
ajuns la casele lor. in mina părinților. Dar. 
pentru alte două mame, fiul fiecăreia n-a apu
cat, niciodată, asa cum fac feciorii, cînd si cind, 
în zile de sărbătoare, să mai dea și pe-acasă.

O frunte arsă altfel decit trebuie
Deși războiul nu-i Îndeletnicirea preferată a 

românilor — vitejia, da ! iată-i conștlenți de 
răspunderea istorică ce le revine și lor : Infrln- 
gerea completă a hitleristilor ! Armata română 
luptă acum pe teritoriul Ungariei, al Cehoslova
ciei și apoi al Austriei. De la 23 August 1944 
pînă la 12 mal 1945 — cu arma in mină — par
curg românii scatiul Întins dintre sudul țării 
noastre și Podișul Boem iei, forțînd 14 masivi 
muntoși, 12 cursuri mari de apă. eliberind peste 
3 800 de așezări, dintre care 53 sînt orașe im
portante.

Anul nou 1943 găsește Divizia 21 infanterie 
„Galați", operativ acționînd pe direcția loviturii 
principale a Armatei 40 sovietice, pentru stră
pungerea a$a-zisulul „cap de pod Zvolen", pla
sat pe Hronuî mijlociu, implicit pentru elibe

dora carbunescu
Forța binelui
Binele, griu vâlurind sub senin de mătase, verde 

eolinâ de struguri 
in pirg, ape curate fremâtând de luminâ, turmele 

îndestulate venind 
in amurg.

Binele, dragostea privighetorii pentru trandafirul 
roșu, înțeleaptă 

putere de a sâdî copaci, calmul toamnelor aurite 
ți blinde, zimbetul 

soarelui peste cimpii și oraș.

Forța cart ne îndreaptă ființa înspre mai bine, 
mai mult, mai frumos 

setea de carte și setea de miine, rațiunea de a ne 
dărui cu folos.

Sensul adine al iubirii de oameni, vlaga acestui 
t popor roditor

inima veacului luminind ca însăși speranța, 
binele lumii in viitor.

rarea Zvolen. Generalul Mindru Costachi descrie 
cu precizie locul desfășurării acțiunii : „Ca să 
ajungi in depresiunea Hronului mijlociu, venind 
dinspre răsărit, nu sînt decit două căi : una pe 
la nord, prin spărtura tăiată de apele Hronului 
superior, intre munții Tatra Mică ți Metalid și 
care duce la Banska Bystrica, și alta mai la 
aud, prin valea pirîului Slatina, dintre Munții 
Metalici și Javorina. care duce la Zvolen “. Or
dinul vine Ia începutul lui februarie *45 : Divi
zia 21 infanterie să fie -gata să atace cu Înce
pere de la 7 februarie, ora 8. in direcția gene
rală Zvolen". Ciocnirea pentru dsti^rea Zvo 
lenului urmează să dureze, nid mai mult, nici 
mai puțin, decit 35 de zile pline. Pline de sa
crificii omenești, de privațiuni, de cutezătoare 
fapte de arma Inamicul nu se dă Înapoi de kă 
nimic. Mai intii se simte tare pe poziție — la 
propriu, nu la figurat — deoarece a avut ră
gazul necesar construirii de ozerate. fortifică
rii caselor răzlețe sau grupate, stă in alăposturi 
de tragere întărite, are tancuri o autotunurL 
pretutindeni sint desfășurate rețele de sirmă 
ghimpată (pe două s trei rinduri de pan), tim
puri de mine, obstacole etc. Ei — duamanij — 
născocesc fel de fel de tertipuri, crttindu-se 
Invulnerabili, căd totul a fort prevăzut, calcu
lat. pus la punct, uidndu-se un singur detaliu : 
că orice bătălie iți poate rezerva p ru.-prize ! 
Deocamdată, mințile loc machiavelice — exer
sate. de-a lungul anilor. !n atitea d atltea mrr- 
șăvenil — lucrează : intr-aâîn». copiii de prm 
părțile locului aloi obligați lâ se plimbe ln- 
tr-una printre case, in asa fel Lnct românii, 
cunoscuti pfnă si de către adversari a fi oameni 
de omenie, fie si pe front, ănt Împiedicau «â-$i 
mențină direcția da foc : si tot in zona aceasta, 
a-au introdus combatanți din „Ohreo ba tali o- 
nena — batalioane alcătuite din surzi — de
zavantaj care le creează un avantaj, sînt fleg
matici indiferenți față de tot ce se numește, 
de reeulă. zgomotul unei lupte— Pe cei din 
„Ohm ba talion en“. românH li scot din tran
șee numai cu baioneta.

Din dimineața zilei de 7 februarie, atacurile 
nu mai contenesc. O situație specială au pionie
rii români, nevolți să o ia. de multe ori îna
intea infanteriei, fiindcă, altminteri, drumul ar 
fi absolut barai de obstacolele minuțioc prepa
rate de Realmente- conrtrucțâsle lor stat
redutahile_ Dar si pe pionieri se poate conta. 
Frart I» zece zile de la declanșarea kn I'.uiii. 
prfr.tr-o mișcare de Tnvâhnre executată de un 
batalion al Regimentului II fcfartene. 
se vede toccrr-jdL Contraatacă. rrind să 
te Vîglal Ambele tabere taptf la tfi sper art

Un caporal — Cshubli L Bataan — «e gă- 
aește ae una ctr. pantele cores (ST. cu
ai săi. compania de ptorueri a Ratrer/i" 11 
infanterie. Mitralierele sec::ești răpăie. E ftm- 
te că nu se teme deloc. tatimptarJe r- P plea
că. asa că. oricum. uLaeva trebuie s*-rt aaume 
misiunea de a-1 divtrufîe pe adversar, ea r.-s—j 
cuvenită. Dar mitraliere tti artzacă ta față u-. 
veritabil zid. de Brtrecuî. E greu «ă te Impari 
cu ideea că o-ai in coti a. tort capei tatr« umeri 
Si te ferestL dași tf-al contractat degetele pe 
armă. Caporalul are o puzci-mitralierâ. Citiră 
luptă lori stau in cumpănă, dau taapcL vor să 
se adăpostească in pădure, cfr.d Constantin 
I. Butnaru se convinge d na rtai e nimic alt
ceva de făcui atacă singur. Apasă pe trăgaci 
șl gonește la vale pini atinge soeeana. Un «k 
drept in șanț. Sansa inamirikr • pierdeți. deși 
nici ei nu se tem să tragă dens, t! atinge sn 
glonte. Umărul singerează. Geme. Nu se boceș
te. Ceilalți li înțeleg olanul Vin. EJ trage. L’n 
alt glonte îl lovește ia frunte. Moare asa. ta 
poziție de tragere, cu degetele pe trăgaci «i 
fruntea pe țeava paștii-mitralieră.

Cînd comandantul său O propune „po»t mor
tem* pentru decorarea eu medalia ..Virtutea 
Militară- ctesa a II-a. scrie ta Încheiere® rtn- 
durilor din care am extras scena : „Cînd l-au 
ridicat, tovarășii săi l-au făstt cu fruntea arsă 
de roșul țevii pe care căzuse—- Fruntea aceasta, 
in loc să fi fost arsă de bătaia soarehii tihnit, 
sub care omul isl duce munca, iat-o arsă de 
țeava armei. Zvolen tot va cădea. Doar că, 
pentru cucerirea lui. 1 770 de români și-au În
doliat mamele. Printre acestea, și mama lui 
Constantin I. Butnaru care n-a mai putut dea- 
mierda. niciclnd, fruntea fiului ei.

Mă doare ea o ran fi istoria străbună și tot 
•fortul nostru de-a fi, 

de-a rezista, mă doare nedreptatea și jugul și 
urgia, ce-au lost pe 

lume partea măicuței România.
Dar a venit și ceasul cind talpă lingă talpă, un 

suflet lingă suflet 
putere de izvor, ea e săgeată vie, un buzdugan 

de foc, a izbucnit șî glasul 
acestui blind popor.
Jos zvastica și moartea I Jos lanțul și robia I 
In pace-i rodul vieții și înțelesul ei
Prietenie, oameni, îngăduință dreaptă in ctitorirea 

lumii, grădină înțeleaptă 
un univers al păcii, o libertate sacră, acesta-i 

restul nostru 
pe care-l apărăm.

ion mărgineanu
Urcare de flamuri
CUTEZĂTOARE urcare de flamuri
fard de August - solar legâmint 
hrănit de frumusețea împletită 
cu statornicia acestui pâmint

TlNĂRĂ ardoare, statură faptei 
Țară de August - harnică cunună 
ta care tresaltă albastrul logodit 
cu iubirea lațâ de glia străbună

CARTE de citire și tricolor sfint 
țară de August — suflet de lumină 
■n cam bata pulsul neamului intreg 
ctitorită veghe cu inima română

Portret
Din bobul cald de odevât 
Născut ■ dorul de moșie 
Și-i Patria an sîaipiu wsâr 
Ce din credință remvia.

In ochiul lin de odevâr 
Se vâd și mwnfts, se cern și vdi 
Și matca graiului curată
Și sărbători și ann grei.

In pielea sfinld de-adevdr 
Răsad de aur e cuvântul
Si Patna-i albastrul mâr 
Ce bM-R Moto PAM>NTU.

valerîu pantazî
As vrea să fiu
în AUGUST poetul...
Aș nea să fiu m August poetul 
din răsărit până la răsărit 
cu ochii limpaeiti de nemurirea 
acestei timp din care ara venit

Sd Ej chiar ea un trup scăldat da mare 
înzăpezit zeificat la tiraple 
minunea unei zile arzătoare 

firesc in carnea mea sa so intimpte.-

Ri<ficâ-se rimpia toi picioare 
să loc un pas in apa ei de lut ! 

să port pe buie purpuria-i floare 
cu singele pămintul să-l sărut 1

☆

lată că nu pot să uit 
pe cel ee poartă un nume comun t

EROUL NECUNOSCUT 
el doarme acum la picioarele ierbii, 

lată că nu pot să uit Valea Prahovei 
cu torțe din singele Țării an iad 
și oceste nume comune de văi 
și cimpii pirjolita.

lată că nu pot să uH nici Bănoasa 
cu stoluri da moarte 
ee sa așeiaro pe umerii oanranilor 
cu nume comun de român.

lată că nu pot să uit nici Coreii 
cu molcome dealuri comune 
cu ape ce curseră roșii 
mai roșii ca singele toamnei.

lată că nu pot să uit Debreținul 
Budapesta și Tatra cu nume comune 
pinâ cind Eroii inălțarâ soarele 
și se prefăcură statuia.

lată câ nu pot sâ uit I

Caps fi fată de masă feliile piinii 
ca pa o față de masă cuvintele

Cîntec de iubire
țara ere rădăcini odirci 
vine din snebure de piatră 
și piatra-î cerni semănat 
să prindă-n noi duke viată 

vine din fusul de izvoare 
invirtejirid însemn de de< 
șt-i daru caldul echilibru 
leagăn ca crește un popor 

rine din aur pirguit 
pe echî incendiat de lan 
și lan • tamplu-n care arde 
semintd ochiul da țăran 

vine din gura crenelată 
a Berilor mustind a miere 
și-i mieraa leac țesut in suflet 
ce jertfă patriei ne cere 

tara • caicul adevăr 
al oașului care muncește 
și muncn-i adevăr supraa 
prin care patria rodește 

este această Patria un demiurg 
este această Patrie asemeni soarelui

lată, rina griul nestdpinit și spune 
late, rin eu nestopinil și spun i

EROII

pi n-au toecut, ei sunt in nai
• Românie de Eroi 
cind arătăm, pe-arătătocre 
se face 'iar lumina tare 
cu gindul luminind departe 
lișMÎți de umbră și de moarte I

☆

Sd nu uitem că-n AUGUST e totul 
un fol de miez in lucruri, 

un unic adevăr :
așa cum firul ierbii l-acoperă omătul 
așa precum un sîmbur e-nfâptuit in măr I

☆

In palma îmi răsare un fir bărbat de griu 
asemeni unui soare înfiorat și crud

imi curge de pe frunte un mult prea tindr riu 
și simt pe frunte Timpul, cum crește ii aud I

☆

Dd-ml Țara mea acea putere
de-a te iubi fără odihnă

Și cit lumina ta a cere
inima mea nu are tihnă

Căci eu mă nasc încă o dată 
din timpul tău frumos, ascult

Aceeași voce luminată 
rostind istorii de demult.,.

Și aripi parcâ-mi cresc deodată
pentru un zbor fără de moarte 

De fruntea ta înrourată
o, nici un timp nu mă desparte I

Cum slngele-nflorește-n rocă 
cum crește o suflare vie

Destinul nostru iși invocă
un drept suprem la veșnicie I

constantin atomii
Cîntec despre partid
Partidul • puterea eu nume de bărbat. 
Tăria lui de stîncâ e-n noi, in fiecare.
Savantul cel mai darnic ce țara ni l-a dat 
Dintre poeții vremii, poetul cel mai mare.

E lamura din cuget, simțirea din simțiri. 
Dintre idei, ideea in veci nemuritoare.
E calea luminoasă spre marile-mpliniri 
Prin vieți întunecate un răsărit de soare.

E inginer și maistru, țăran și muncitor, 
E filozoful care de mult pe miino-l știe. 
Strategul nortru-n luptă, iubit conducător 
Și arhitect cu faimă pe-ntreaga Românie,

Cuvintele-i sint fapte, voința acțiuni, 
toi el rodită-1 vrerea de trainică dreptate.
Tribun măreț al Păcii, cu clare viziuni 
E-alâturi de popoare cu vis de libertate.

Partidu-Î fruntea țârii, a-ntregului popor 
Privirea lui străbată prin zări universale
NM făurar in toate, ni-i vis suprem, ni-i iboi 
Și Patriei strijerul neatimârii sale.

Cu fiecare azi
Cu fiecare azi zidim un miine
Și fiecare miine-i viitor.
Prezentul nostru veșnic va rdmine 
htoriei moment strălucitor.

Din orice gînd noi făurim o faptă,
Din orice faptă o izbindă-n plus 
Făcindu-ne viață toi mai dreaptă 
In fața lumii stăm cu fruntea sus.

De-oprim un riu sau dărimâm un munte 
Prin vâi de șipot facem mări de cer. 
Nici fluviile nu pot sâ ne înfrunte, 
Exemplu-demn ni-s „Porțile de Fier".

Curajul ni-i o moștenire veche, 
înțelepciunea — dar de la străbuni.
Deși viteji aricind fără pereche, 
Sintem și Păci! re num iți tribuni.

Cu fiecare azi zidim un miine.
Și fiecare miine-i viitor.
Acest prezent eroic va râmine.
Inveșnicit îndemn pilduitor.

Sentiment de țară
E-atita Românie in sufletul ce-l port 
C-aud cintind străbunii din tulnice prin mine
Și-i vâd, cum fac, prin veacuri, din cerul țârii cert 
La Podu-Nalt, Posada, la Baia sau Rovine,

E-atita Românie prin fapte și gindirl
Și-n tot ca se înalță pe strămoșești meleaguri 
Incit și curcubeul din glia de trâiri
Culori iși împrumută din ale noastre steaguri.

Arborii
Arborii ne sint prieteni buni 
Și mereu simbol stabilității. 
Iubesc glia marilor străbuni 
Ca și noi sint credincioși cetății.

In demult cind vremurile sure 
Ne treceau prin trai năvălitorii, 
Strîns uniți, ei deveneau pădure. 
Noilor născuți ocrotitori.

Iar cind se cerea viața dată
Pentru-a nimici dușmani haini,
Iși lăsau tulpina retezată 
Și se năpusteau peste străini.

C radio plastică^

Vocala culturală
Radioul tinde «fi 6e fixeze. Trece, 

adică, din galaxia Marconi în cea a Iul 
Gutenberg, acesta nefiind un semn al 
trădării condiției sale, ci, poate părea 
paradoxală afirmația, tocmai intârirea 
ei. Ideea este demonstrată intr-o inte
resantă și utilă carte scoasă de curind 
de IuHus Țundrea. Ea se numește „In
scripții pe o bandă de magnetofon* 
(Ed. Eminescu) si înfățișează, după spu
sele autorului, „câteva imagini din vas
ta activitate a unei instituții care. în 
multiple modalități, se afirmă astăzi 
ca un factor cultural de primă impor
tanță".

Cartea construită pe principiul, care 
dă $1 titlul unul capitol, al actualității 
unor tradiții culturale ale radiouluL 
Voru găsi așadar o perspectivă istorică 
și o Imagine a prezentului Intr-o con
vingătoare demonstrație a unei idei ce 
merită a fi reprodusă: „nu se poate 
scrie o istorie completă a culturii româ
nești din ultima jumătate de secol, fără 
cercetarea activității Radioteleviziunii 
pe planul vieții literare și artistice, fără 
prezentarea contribuției acestei insti
tuții la mișcarea de idei a epocii la 
făurirea de lucrări valoroase, la apari
ția de nbi specii literare și publicistice, 
la afirmarea unor creatori de seamă și 
a unor reprezentanți de renume ai ar
tei interpretative".

Cum s-a ajuns la această realizare? A 
fost mai Întîi înțelegerea exactă a func
ției pe care trebuie să o albă o aseme
nea instituție — de instruire și educa
ție. Puterea de răspîndire rapidă a 
ideilor, mulțimea de ascultători (mal 
mare decit a oricărui tiraj de carte, 
de ziar sau de revistă), legătura afec
tivă ce se stabilește între ascultător șl 
vorbitor au fost tot atitea atuuri ale

radiouIuL Toate acestea se leagă de 
prezența In fata microfonului ■ nume- 
roage personalități ale țăriL Iată ee .spu” 
nea Tudor Vianu : „Ultimele decenii ale 
veacului noatru au aflat In Radio «i Te
leviziune posibilități de comunicare a 
adevărurilor științei și ale creațiilor ar
tei capabile să atingă un cerc încă mii 
larg de oameni fi cu o Înlesnire «upe- 
rioară aceleia de care dispune tiparul-.

Treci nd In revistă emisiuni ri per
sonalități. Iulius Tundre» demonstrea
ză rezistenta literară a unor texte di
fuzate. texte care au intrat fie In an
tologiile scoase de radio, fie In cărțile 
autorilor respectivi. Altele ar trebui 
induse «pre a se rotunji imaginea de
plină a activității de peste o jumătate 
de veac a acestei importante instituții 
cultural-educative. Intr-un capitol. 
Perspective Iulius Tundre* propune 
dteva direcții de desfășurare a activi
tății culturale : conceperea, elaborarea 
și difuzarea de emisiuni ; activitatea de 
editare a textelor radiodifuzate: acti
vitatea de cercetare. Sînt idej la care 
subscriem. Mai sperăm, de asemenea, 
că se vor găsi oameni din'radio (sau 
care se ocupă de fenomenul radiofonic) 
care să ne dea și o carte desore speci
ficul emisiunilor, despre principiile ta- 
diofonicului. Studiile apărute In revis
te de specialitate, restrinse ca sferă de 
circulat^, trebuie să aibă audientă mai 
largă pentru ca flecare ascultător să 
poată deveni un avizat critic. Este nn 
drept al radioului de a fi cunoscut nu 
numai prin realizări (asa cum atit de 
exact și convingător o face cartea lai 
Iulius Tundrea) dar și prin munca de
pusă pentru a se ajunge la ele.

Constantin Stan

O expoziție dintre cele mai reconfor
tante este aceea care mb genericul De- 
iipn ta sfere joewtai •) reunește rr> 
dul muncii de dțiva ani a trei 
abaolvenți — din promoția cea mai 
recentă, 197S — *j Institutului de arte 
plajbce „N. Grigorescu" : Mihal Naza- 
rie. Dan Velescu, Radu Vf$an. Toți sint 
designerl Interesul lor pentru joc de- 
păseete insă eu mult zona preocupării 
pentru forma obiectelor, pentru aspec
tul subansambluri]or sau ansamblurilor 
de mecanisme, preocupare considerată 
in că. din nefericire, aspectul esențial 
și aproape apanajul exclusiv al muncii 
designerulul Ceea ce l-a interesat cu 
precădere a fost folosirea instrumente
lor de lucru și a metodologiei propriei 
discipline in scopul stimulării — ex
primarea este ușor brutală dar spe
răm să fie la obiect — spiritului de 
creativitate despre care se tot vorbește 
atita, la modul cel mai general cu pu 
tință, pentru ca, drept urmare, în școli 
și alte instituții educative să ne limi
tam în continuare la construcția de 
nave și aeromodele și reparația de ra
diouri, îndeletniciri utile, într-adevăr, 
dar cu un mai marcat caracter experi
mental și care mobilizează în special 
deprinderile tehnice. Crearea de jocuri 
care să angajeze imaginația de o ase
menea manieră Incit ea să fie antrenată 
pentru a răspunde prompt la solicitări 
dintre cele mai diverse, cu soluții po
trivite și în variante adecvate, este un 
deziderat care stă atlt în fața factorilor 
(educativi) de decizie, cit și in fata 
factorilor de Concepție și execuție (in
dustrie). Momentan inițiativa este 
unilaterală și aparține unor factori de 
concepție.

Interesul pentru „propunerile" echi
pei formată din cei trei poate fi ar-

Stimularea 
creativității 

gumentat de caracterul interdisciplinar 
al căutărilor lor. în multe cazuri pro
blemele pe care le-au avut de rezolvat 
au foat de factură strict matematică și 
bănuim că sugestii cel puțin imediate 
au primit receptionlnd elemente ale 
teoriei jocurilor. Efectele trebuiau și 
ele întrezărite, din perspectiva psi
hologică. Raționalizarea spațiului jo
cului «i a formelor conturind la reali
zarea Iui au ținut de Specificul strict 
al profesiei. Gradul de dificultate a 
Impus, de asemenea, o structurare a 
desfășurărilor tutelată de o strictă 
coerență logică.

Un aspect deloc neglijabil al reali
zărilor celor trei 11 constituie insistența 
lor asupra posibilității dialogului cu 
sine Însuși prin joc. In libertatea de 
mișcare a pieselor colorate pe masa 
de joc, libertate Infrtnată aparent, dar 
practic stimulată, de interceptarea unei 
piese avi nd același cod de culoare 
(„Joc S") este o gamă largă de sugestii. 
Si nu numai In cazul respectiv. Nu 
vreau să spun cu aceasta că jocurile 
lui Mihal Nazarîe. Dan Velescu și Radu 
Vișan abstractizează fenomene ale lu
mii reale. Dimpotrivă, ele ne alută ‘•-o 
percepem mai bine prin recreerea pe 
cale intuitivă a acelor structuri lo
gice de care crfeatta umană nu se poate 
dispensa.

Acești tineri șl intellgenți designer! 
merită mai mult decit un simplu elo
giu. Merită atenție.

Grigore Arbore

•) Mihal Na zar le Dan Velescu, Radu 
Vișan : Design în sfera jocului, Galeria 
Orizont, gala „Atelier 35".

Un dicționar 

pentru toți
Un instrument de primă informare> 

divers, ușor maniabil și, pe dt se poa
te, exact se oferă cititorului (mal ales 
nespecialist) sub forma unui Dicționar 
de muzică apărut recent la Editura 
științifică și enciclopedică, semnat de 
criticii Iosif Sava și Luminița Vartolo- 
mei. Avantajele editurii se vădesc. In 
primul rind, in coordonarea redacțio
nală și lexicografică a muzicologului 
Gheorghe Firea, prestigiosul specialist 
muzical al instituției, apoi în tirajul 
considerabil, ce ar fi fost, poate, mai 
greu de atins, dacă dicționarul apărea 
la Editura muzicală.

Scopul principal al autorilor pare să 
fi fost intr-adevăr adresa largă, 
promptitudinea de a răspunde La soli
citările cele mai variate și miniaturi
zarea (responsabilă) a articolelor. Deși 
La prima vedere, rezultatul poate pă
rea proljx, la o reflecție mai atentă 
observăm că aerul de prolixitate nu 
este o scăpare a autorilor ci este refle
xul unei stări de lucruri, anume va
rietatea intențiilor informative pentru 
care un meloman sau chiar un cititor 
întîmplător se poate adresa dicționaru
lui. Așadar, varietatea, chiar aleatoriul, 
este al destinatarului nu al expedito
rului, aresta din urmă trpbulnd că facă 
fată. Intr-un spațiu rertrîns, cit mal 
multor rolicitări posibile. Așa se face 
că In aceeași listă alfabetică se Insl- 
ruîe nume de muzicieni (români și 
străini), nume de lucrări (Încărcate de 
istorie sau imediate) substantive co
mune cu sferă muzicală, termeni teh
nici originari din diferite limbi. Așa 
se face că pe o singură pagină (de ex. 
158) găsim astfel de titluri de articole: 
Pincherle, Pinii din Roma, Pinteni Pip-

kov, piston. Piston, Pitagora, piu, Pi- 
zzetti, pizzicato, placa pianului Dar un 
dicționar nu se citește din «usul In jo
sul paginii și de la prima la ultima 
foaie, in sebimb faptul că există o sin
gură listă alfabetică, una pentru toate 
categoriile de articole, ușurează mane
vrarea și scurtează timpul răpit celui 
interesat

Pentru dimensiuni. datele sînt 
cele cuvenite, iar faptul câ se renunță 
la comentariul estetic le face oare
cum indiscutabile, a ten u in d Insă adre
sa formativă.

O notă originală o dă dicționarului 
prezența ca articole de sine stătătoa
re, a unor lucrări importante ale com
ponisticii universale sau românești. A- 
ceasta ajută la clarificarea apartenen
ței unor sintagme auzite poate Intim- 
plâtor. vehiculate poate inadecvat in 
masa celor nelegați direct de specificul 
muzical. De asemenea, binevenită este 
prezentarea succintă a unor termeni 
tehnici, vitali in înțelegerea limbajului 
circumscris al muzicii și a unor ter
meni străini, de rezistență verificată. 
Lista includerilor nu poate fi, desigur, 
perfectă (lipsesc date mai amănunțite 
despre personalități aJe trecutului 
nostru muzical) și preferințele perso
nale ale autorilor nu pot fl cu totul 
împiedicate să străbată in versiunea 
finală a materialului. Fiind printre 
foarte puținele contribuții românești 
in materie. Dicționarul de muzici 
scris de Iosif Sava și Luminița Var- 
tolomei nu-și forțează limitele de 
început stabili ie. dar nici nu-și relati
vizează misiunea.

Costin Cazaban
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CONTEMPORANII NOȘTRI

Podul metamorfozelor unitare
imaginație vitalist a. p frer,^;- j era

O izbitoare in debutul ..-atfaqger-
dist- al lui Virgil T<w3aresca („Blă
nurile oceanelor-. l»4âi. Pv-- -

de altfel o lungă experiență . ; . r-- * la 
dată cârd debutase la _Buete de Danaiai" 
(ascuns sub pseudonimul f
suprarealista la Constaaei jn> ..L. • „
1932) unde semna. fantasmagoric. C«- . T - t 
ți devenise jurnalist in biata âih»trt ia _Z . 
nouă". „Reporter", „TlnAra >*<•?.-*;*<“ și
Cu intirziata culegere ..BîAMLdte cceane-ior-. 
Virgil Teodorescu In-.-.:de con« s
valului al treilea ruprarea ls: din sceiă “gi
nească (afară de Gelu Naiuu. e drețît. ceilalți 
contestatari n-au rămas in literatura rosnănă cu 
o productfune stimabilă).

Totuși istoricește. ,_al treilea realism" nu
este intiiul, iar la Virgil Teodnrescu jn .Butelia 
de Leyda“, 1945. „Critica mizeriei-. 1945. .Spec
trul longevității". 1946 etc.), a TC-rbi de retori cA 
negativă, de diet eu automatic ca și de limbcj 
irațional, pare mai degrabă aventuros. Promoția 
lui e artisticește imagistâ. mai puțin „onirici*' 
In gustul Andre Breton, și cultivă percep*:î 
ingenuă a elementelor sub raportul unei ideolo
gii inovatoare, fulgurante. Poetul era vitalist, 
genuin ți ludie ; la o examinare sumară a teh
nicii propriu-zise e delectabilă cu ușurință 
coeziunea imagină explozivă : „De ce ai acfc-?e 
languste pe brațul întors / (zicea el in „Ceea re 
atingi", 1945) / O, brațele tale întoarse din vis 
pe unde rătăcesc In serile ploioase / brațele tale 
de explozii / brațele tale de plumb in galop 
brațele tale de languste sint somnolentele umă
rului / si langustele sint o capcană ! rint tm 
salut o salată afectuoasă pentru convalescența 
castorului". Avem a face cu o erotică, din ca
tegoria declarațiilor ampoktase. sugrumate de 
emoții Insolite. Vitaliste sint aici combinația ele
mentelor naturale diverse (languste. plumb, 
somnolențe, castor) și o notă de zoologie blaji
nă, visătoare si exotică (langustă, castor). „Ex
plozia* si „galopul" indică iarăși frenezia. 
Genuină și de mare percepție inedită e asocia
tivitatea. In fine, poetul e ludie fiindcă exclude 
retorica propriu-zisă și administrează prooorția 
afectiv : o silabă, un cuvînt. o formulă generea
ză expresii noi. asociate, după o simplă simili
tudine simpatetică (..sint un salut o salată 
afectuoasă"). De altfel, cu Invenția unei limbi 
personale, „leoparda", un soi de lirică a non
sensului. Virgil Teodorescu și-a exprimat poetic 
pe deplin înclinația originară către ludicitate.

Ar fi greșit să se vadă în lirica ulterioară o 
modificare integrală ; intre „Butelia de Ley da" 
și „Drepturi și datorii" (1958). nu este o rUDtură 
ci o evoluție. Poetul a eliminat verslibrismul 
frenetic șl l-a înlocuit cu iambii acuți. însă vi
talismul a rămas sub înfățișarea „nesomnului" și 
a viziunii strîmbe. ușor caricaturale „basul" 
obosit, capul hidrocefal. Nu lipsește nici pri
virea genuină a „ochilor mirați".

intirzierile obositoare ale 
— din prag in prag și din 
se adapă hipnotizați dnd 
unuia, cînd la farurile in- 
tposlaze și reculuri lipsesc

n volum, fără discuție, realizat, care 
merita in cvasi-totalitatea lui a fi ti
părit, și a și fost. Comparabil fără 
nici o speculație și fără eforturi cu 

mai oricare dintre cele cinci-zece cărți de ver
suri într-adevăr demne de remarcat care apar, 
să zLcem, de-a lungul unui an. Șovăielile firești 
la numeroși începători, iar o pildă ilustră a fost 
însuși Eminescu, cazna de a-și descoperi pro
pria-le voc^, de a nu divaga searbăd intre două 
lucruri bine scrise, 
atîtora și atitora care 
fintină in fintină — 
la flăcările talentului 
drăznelii altuia, atari 
din FERIGI-le lui Gheorghe Bălan. El sosește 
la examen după ce a trecut în singurătate, exi
gență și introspecție, de orbecăitoarele faze ale 
începutului. Așa cum îl întilnim aici, ar fi cu 
neputință să ne imaginăm fără vreun detaliu 
biografic La indemînă că ne vizitează un auto
didact. Paradoxal sau nu. la prima lectură el 
pare — insă nu este — mai degrabă un livresc. 
Cuvin tul-înainte pe care-1 semnează Doinaș 
conține considerații învecinate, citabile ca o 
parțială completare La părerea ce ne-am făcut-o 
noi Înșine, minus, natural, detaliul cu... replica, 
unde pe autorul OMULUI CU COMPAS 31 al 
recentului volum HESPERIA îl cam impondera- 
bilizează entuziasmele, păr ă sin du-1 parcă reti
cența, chiar dacă i s-a petrecut sau produs „de 
la început" ceea ce el ne destăinuie că i s-a 
petrecut, insă fără unele căderi in ispită nici 
nu se putea scăpa teafăr din capcanele ci plasele 
poetice ale ferigilor — și minus. deasemeni. 
prezumțiile lăuntricei^ maturități, acolo unde 
mai degrabă stingaaul mers in picioare al cu
vintelor („presimțirea ei ceva măreț se intim- 
plă") de o frăgezime care, deși loc totuși 
comun, mai întotdeauna cade bine debutanților. 
mai degrabă o copilărie refulată și o copilărie 
fără control, ceea ce nici nu strică, vin să ex
plice bogățiile de com al abundențeL să sem
neze rațiunile atitor miresme dindu-se in scrin- 
ciob, atiția fluturi, atita suavitate, atitea plete. 
Vise, zvicnete, culori, flori, arome, dulciuri, in 
sfirșit, vinul de viață lungă, „zurgălăii sevelor", 
„cascadele de sulfinâ". elemente neobstaculind 
la urma urmelor nici primul pas al unui tinăr 
bărbat să zicem, deși pe o fată poetâ ar fi 
prins-o mai mult sau mai firesc. Să-1 ascultăm 
însă pe prefațator : „această poezie — spune 
prefațatorul — dă impresia unei arte consumate, 
a unei vîrste poetice mature. Gheorghe Bălan 
nu m-a făcut nici o clipă să cred că mă aflu in 
fața unui debutant și, mai ales a unui auto
didact. Poate că această impresie mi s-b produs 
de la început, datorită faptului că a treia poezie 
(n.n. — dedicată lui Gabriel Liieeanu. așa cum 
întregul volum îi este închinat, „cu recunoștință 
și dragoste", doctorului Tiberiu Mircea) a cule
gerii sale, intitulată Penelopa se destăinuit, 
pare (n.n, nu pare deloc, să fim serioșii) o re
plică la Lumea ca meditație a Iui Wallace 
Stevens, un excelent și faimos poem ce are un 
motto din George Enescu. Nu știu dacă autorul 
a avut o cunoaștere directă sau indirectă a poe
ziei lui Stevens. Cred (n.n. și noi la fel) că, 
mai curind, este o întîmplare cu totul inexpli
cabilă, din care nu se degajează, de altfeL decit 
un singur lucru : maturitatea interioară a poe
tului român". La maturitate, semnul întrebării. 
Dublu. în ciuda bărbii sale frumos desenate, 
prin care poetul spune că-1 curge un riu și-n 
care află că și-a încurcat coarnele un cerb. 
Gheorghe Bălan e un copil mare (..din degetele 
picioarelor mele iese copilăria"), picat in pose
sia exultanței și freneziilor pentru naturi 
(„viaductul este ultima formă a trisietii mele"
— civilizația materială, tehnica, amenailrile sau 
intervențiile aduse de om îl vor indispune și 
îndepărta de om), lirica sa uzează chiar de prea 
multă natură. îndeosebi de un excedent de ve
getație, de senzorialism, de directități. O euforie 
a simțurilor, a senzațiilor ii tutelează emisiunile 
nu fără decora ți uni abundente și bar - •ierte. La 
el o fermentație și competiție a simțurilor în
deasă cu lăcomie metafore peste metafore pe 
spații luate pină la refuz în arendă (singur iși 
va nota că „există un freamăt al frunzelor 
pîndit de capcana exuberanței" — și există), așa 
că — predomină eu și al mea cu variațiile lor
— suficient s-ar spune de mulțumit cu si de 
sine, „în balonul roșu al unei fetițe poetul scrie 
poezii", vorba acelui precursor al său care 
constata că „de pe cer cad stele I că n-are ce 
să cadă".

Eventual aparențele ar putea deruta pe oricine 
are, tardiv, de referit asupra ferigilor lui Gheor
ghe Bălan, asupra versurilor sale pe care intim- 
plarea n-a vrut să ni le aducă in fata ochilor 
decit după ce fragmentar biografia autorului și 
o altă parte, o altă manifestare de-a persona
lității lui. grafica, premerseseră poetul. Gheor
ghe Bălan face, prin urmare, și pictură. Si ceea 
ce nu se întîmplă uneori cu artiști afirmați, cu 
uriași artiști, ori se întîmplă doar la cite un 
deceniu o dată, ori și mai rar, iată că s-a pe
trecut cu dinsul : prima sa expoziție, deschisă 
la Măgurele, în careva din holurile Facultății 
de fizică atomică, prin strădaniile concertate ale

In staifr M*».. ?**• lui Vireil
• rtjuyat :r. imagi?t,

cmd^ rT^pt e Wb de eser.tă
MkA. ai Aa ce ta r* r-_ 
ani. Ckhatl tara**. ■?■**
țjM* 'tasaraaîA*. avtcaAnhi sticlei,
ax m ărwal aure / dar P Cbtrarx al eaimelor 
claatar*0). taMhMnl» mnaaaiaau fwviftatr fto» 
tr-o xjnfaâisilMift iStaiD- Fărt
sremafcil da radMLKiMrW- «a la Axîr.a’.
FrOri Urîca moca '-•U • 'ui
—z. rvțh.ca tarife S arTrirm «s-
genuă. JzzîciiiTSî îmuîste.

în fțravii=;?e;“ (Ld J-jn:îuea. 19*9).
poetirl .t Ae-vizt se:-'- s-*. într-un
chir insolit- âeibrărat de opaouie, pa
rabolic iar? grzle arcane. Ninve

jî xrrs/'. butul — cu mă-
mri sjl o»aj -le; ra— nw.r^îl_ țtib înfâ:-'-ar&a 
studiat-infai îiili * unei n~~~ă—•' ca Ia mnrem- 
platia unui animal cu aicafcis și ev=dri-
r—r<. Regula spurci e căi.* - ffiftocA VLr«£ 
Teodorescu ia :z=:?£9£ura earads’elor prin in- 
’.vații de murierJe rtereocipe unde Qisnml 
ujcral se iruniif-i deplin. Iată îpocaiala mehi- 
puitî in acțl^e ±a moartea pc*?țj'*u^ vâBw'â *u 
singe rece 51 amar-buriesc : —.;:ia mea va
fi un ruoUr ’ ca totul să âefjJiă ot mai cursiv, 

voi fi ’Sudat ca o *îîâ beîesută (scoasă in 
vtr.rarc la obor). ți poate unii vor sări intr-un 
picior". Stupiditatea fanfaroni {ascmfeiiia cu 
păscuiul „boului") : ..Elementare spații, foarte 
mici cu ștevie si cu urzici și poate cu un 
bou in transă. păscînd inconștient și rumegind 

tot peisajul liniștit Si blind, i in tihnă Înghițit 
/ fără speranță".

„Trădarea" găsește in Virgil Teodorescu un 
aprig dușman (..ce mai râm ine") : ..acel suris 
stupid, multicolor, ' crabi muribunzi pe care-i 
varsă marea ' și pe nisip se-nvirt si cad pe 
spate. / voind să se salveze de-a-ndărate“. Indi
ferența este și ea veștejită, sub imaginea „pene
lului" placid : „cei care vor s-asculte / stau la 
rind, / Ciulesc urechea fără aderență. / tresar 
din somnolență i și mulțumiți de-a cest semnal 
/ diform / recad in somn". Instinctul ludie s-a 
metamorfozat in umor moralist și nu se mai 
exercită in chip gratuit. In „EL da", o capodope
ră despre ipocrizie, izbitoare este contemplația 
senină. înțelegerea fenomenelor de sus in jos, 
sentimentul că vițiul și imoralul sint termeni 
perisabili „Cu luntrea mea făcută de talaș / 
intr-un rapace și perfid tangaj. / avînd la bord 
un jalnic echipaj ; ; eu mi-am făcut iluzii (de 
altfel ca și alți navigatori) •' că o s-ajung 
intr-un ostrov cu flori / Abia o luai din loc / 
că echipajul i-a dat bărcii foc".

Acizii Uri ai satirei dau. in „Legea gravitației" 
cite un scurt portret caracterologic, minunat, ca 
o emblemă sumbră a imoralului. Iată-1 pe 
„sforarul" ipocrit: „întii, te rog al grije de sfori:

PLANETE

Raritatea de a fi fericit
unor deosebiți oameni de suflet, s-a putut 
bucura de ecouri ce — unele — ies din comun, 
în sensul că timp de vreo două săptămini. cele 
mai importante reviste sâptămînale de la noi 
(Contemporanul mai întii, cronologic, apoi 
Luceafărul și România literară), au scris cu în
flăcărare, cu dragoste și elevație despre pictor 
și poet, iar cronicile sau articolele apărute au 
purtat semnături de adevărat prestigiu, altitu
dine și competență — Radu Bogdan. Andrei 
Pleșu. Gabriel Liieeanu, Mai toate exponatele, 
piesele, tablourile (ct-ea ce se cheamă, fără să 
ne căutăm termenii cine știe cit, și sucees de 
public), din întiia și pină acum singura expo
ziție a lui Gheorghe Bălan, pe cit se spune, 
s-au vindut. Așa ceva, dacă nu cumva e o 
eroare de informație, nu se întîmplă în fiecare 
zi nici cu marii maeștri al picturii noastre, și 
nu numai pentru că ei „desfac" scump. Prin 
urmare, este nu dificil doar, ci aproape cu totul 
peste mină să ne amintim la repezeală cînd 
oare în trecut niște asemenea comentatori s-au 
mal unit așa de grabnic — rar buchet — să 
pledeze, plini de fervoare și aproape concomi-

Drocsof lare : „Entuziasm"

tent pentru Sessiele, pinzele, culorile, produc
țiile pla«TM5e sie cuivj $i and oare ecoul glasu
lui lor «*al «c-ldat cu un asemenea succes
ccmerci*! De-o fi f«t_ Sigur este că auto- 
porrre:-’ FERIGI ca și cele citeva ilustrații 
din volum >u figurat in cadrul primei sale 
expoziții personale. încolo, repetăm, nici chiar 

coasele, colajele, acuarelele, combina
țiile grafice ale dte unor pictori Lansați și recu
noscu ți pe drept ca mari oameni de artă nu au 
cur^aru: si nu cunosc oricind aceleași expresii 
de de interes analitic și de... curaj de
investiție din partea publicului, cum i s-au 

lui Gheorghe Bălan. De unde, probabil, 
-i ciingtw>TRala de care pomeneam, de a vorbi
de<pre el numai ca de un debutant. Căci, la 
urm» urmelor, ce să aplauzi mai întii, consensul 
ferki: al vocii interpreților, minți fără îndoială 
f-sarte subțiri, cu gusturi de o exigență imprevi
zibilă. măsurate sever și destul de discontinuu 
entuziasmindu-s£ in fața publicului sau norocul, 
bucuria, succesul unui începător primit cu atita 
căldură din prima clipă ? Nu discutăm in ce 
măsură talentul evident al lui Gheorghe Bălan 
o și merită, căci — fără îndoială — o merită, 
însă parcă el este cel dinții căruia i se cuvenea 
recunoașterea valorii in formare? Și totuși, alții 
au fost lipsiți de o atare șansă, experiența ori
cărui soi de artă fiind in genere, prin ea însăși 
incomodă și incomodantă.

Vrem să subliniem, in lumina acestor fericite 
lntimplări, pentru ce oarecare intimidare stă în 
fața indiferent cărui lector al poemelor Iui 
Gheorghe Bălan, autor deja notoriu în mod 
brusc, notoriu și... celebru, măcar intr-o măsură, 
dinainte chiar de a publica si de a se enumera 
printre laureații, in 1978, ai Cărții Românești.

Ca entitate lirică — am spus-o, — el^care de 
la început format, împlinit, personal, distinct 
și egal cu mulți dintre autorii afirmați, pe care

l să fie unse. / pe urmă taie zdravăn la ciini 
frunze, să-ți plimbi prepelioarul plictisit, / 
âă-ți tremure cămașa-n spinare și-n sfirșit l ai 

je, zău, să nu te dai de gol — / ține-o așa : 
fii sincer mai convins și benevol". Aproape o 

tabletă argheziană, ca un insectar al viciului, 
este ..La patru ace", o eboșă a democratului care 
dorește egalitate, dar vorba aceea, „nu pentru 
căței". „Și uite-așa : gătit la patru ace / lupta 
de se spetește pentru pace / — și cînd voluta 
miinii se aviptă-n sus, cochetă, / li scapără și 
peria fixată la manșetă".

Cile un apolog, povestit cu voce ingeauă, este 
de aceea și mai tăios : „în Iarba umedă / am 
găsit un acut simț al răspunderii, / stătea In 
patru Labe și ae uita la cer / eu ca un încercat 
năer ii urmăream fără să zic nimic". Emoțio
nantă aici, in „Legea gravitației" este această 
combinație de seninătate morală și de umor 
condescendent. Cu greu s-ar găsi în poezia 
românească de azi, nu o dată atît de otioasă și 
„inovatoare" atita instinct fulgurant al inven
ției propriu-zise, atita patos amar și atîtea idei 
de formulă morală. în continentul imaginației 
frenetice, Virgil Teodorescu a descoperit mica 
fabulă fantastă, portretul umoristic și inventiv, 
satira directă care cauterizează viciul, dincolo 
dc acele obscure și „curajoase" șopirle care mai 
degrabă îndepărtează poezia de țelul ei uman 
decît o exprimă deplin.

„Legea gravitației", 
țională, unde factorul 
ideea. conține și un

care e o culegere excep- 
moral domină temele și 
mic ciclu de lirică sud-

americană (Mexic, Brazilia), unde Virgil Teodo
rescu a călătorit nu demult, o poezie insolită 
la noi, de Amazonie imagistă.

însă nota morală e aici totul, căci „Legea 
gravitației" presupune, nu-i așa ?, o despărțire 
a elementelor grele și imorale de spiritul 
candid și absolut. Această atracție către morală, 
care e în fond singele literaturii, este și expresia 
deplină a literaturii lui Virgil Teodorescu. a 
cărui poezie s-a metamorfozat lent, pînă la 
această contemplație clasică, în sine pură, nu 
fără o exprimare insolită întrucît condiția clasi-
cității este de a releva absolutul din relativ.
idealul prin descrierea coruptibilului .

Această voce ingenuă, vitalistă și senină, de 
tot exemplară, este a lui Virgil Teodorescu, 
poetul metamorfozelor unitare.

Artur Silvestri

periodicele și editurile ni-i oferă. Dar oazul nu 
e fără precedent. Ba, ceva mai mult, numeroși, 
din ce in ce mal numeroși vor fi pe viitor toc
mai debutanții bine conturați, cu o personalitate 
pronunțată sau, altfel spus, foarte puțini dintre 
ceilalți au să se mai înfrupte din șansele com
petitivității, talentele se înmulțesc.

De încă o dedicație (și cu asta, bast a! la ca
pitolul dedicații) se bucură Carmen Dumitrescu, 
iar poemul omagiu. Clise și Nausicaa pe țărmul 
mării, atestă o mai convingătoare ținută literară 
de data aceasta. :deși pletora cuvlntilfstîcă de. 
efect imediat sigur, abundența de prospețlmi 
aglomerate, densitatea generoasă de meduze, 
ancore, cochilii, bărci, coji, găoci, stele, glezne, 
cirezi de vite, lemne ude și putrede, spume, 
lanuri de grîu,- frunze și foi, ciulini, fluturi, 
flori (nuferi, crini, trandafiri), izuri, pomi (duzi, 
castani, salcîml. chiparoși, măslini), miresme și 
fructe (struguri, tufe de mure, zmeură) nici de 
aici nu lipsește, feluritele astupări și destupări, 
închideri și deschideri, tranșări, incizii, chirurgii, 
disecții succedindu-se ceremonios ca într-un 
galant spațiu de simetrii și conglomerări solare.

Că și-a găsit sau nu un adecvat nume elabo
rărilor sale poetice șovăim a ne pronunța, însă 
este evident că intitulindu-și cartea FERIGI, 
autorul nostru s-a oprit la unul (al doilea-i 
Herghelie de flori) dintre cele două titluri care 
definesc și fericit și mai cuprinzător decît ori
care, poemele lui. Osmoza dintre stihii și reg
nuri, interferența dintre sfere (atmosferă, piro
sfera, biosferă, hidrosferă etc.) și eteruri, re
țeaua de vase comunicante dintre ceea ce e 
lucru și ceea ce ..e ființă sau dintre forme și 
neființe, osmoză -din care izbucnește și adie 
poezia lui Gheorghe Bălan ajunge pină la con
știința de ea (si prin urmare de sine a autoru
lui) care-și divulgă taina cu inocență și 
dezarmare.

încheind, Ferigile Iui Gheorghe Bălan (care 
nu trebuie să se lase erorii de a scrie cu vopsele 
și nici de a picta cu versuri, decît după ce poe
zia și pictura vor înceta să mai — dacă în
tr-adevăr au să înceteze — să mai prezinte 
pentru el taine, iar stingăciile, extravaganța, 
incidentalele teribilisme de acum se vor chema 
la un loc libertate, libertatea de a plămădi 
lumea din nou, plăzmuind-o oricum, chiar șl 
cu susul în jos, dar oricum viabil ; pentru că 
demonstrația făuririi clasice, a Indiscutabilei 
plauzibilități a promovat-o cu excelentă — și 
acea clipă de pisc noi i-o dorim !), încheind 
așadar e de afirmat că Ferigile sale apar la ora 
La care tocmai li se și cuvenea : aceea a primei 
plinătăți. Pînă la maturitate, pînă Ia consolida
rea pe cît ar trebui a osului, pină la completa 
stare autocefală a acestei arte plutind în copioa
se promisiuni, drum și efort rămine Încă. 
„Spiritul, spunea Octavio Paz, e o născocire a 
trupului / Trupul / e o născocire a lumii / 
Lumea / e o născocire a spiritului" — șl para
doxul cercului vicios, a doar aparentului cerc 
vicios constă în (tocmai) lipsa de viciu a sa. 
Orice ne-ar spune autorul, raritatea de a fi fe
ricit lui, deocamdată, i-a fost dată. Cit .obligă 
minunea acestui întimplător privilegiu delicat? 
Cit însăși, invenție mai ambiguă, nefericirea de 
a fi fost fericit și de a fi scriitor. Dacă noi am 
ști pînă unde el vrea și deci simte că poate sau 
ar putea să meargă... Dacă măcar el ar ști pină 
unde a vrut. Unii boxeuri au meciuri în mînă. 
Alții sunt pururi în și pe mina mînuitorllor de 
miini de meciuri. Am cunoscut pe cineva tare 
bolnav, acum treizeci de ani. După ce trecuse 
fără noroc omul pragul multor doctori, a ajuns 
în fine și la cea mai mare somitate. L-a exami
nat somitatea și i-a spus, după un milion patru 
sute de mii de întrebări, cu ridicări din umăr 
zvicnite, că trebuie să se resemneze, moartea 
este si ea fatală,' nu-i scapă nimeni dintre noi, 
așa că.:, așa că... pe scurt, ce mai 1 curind va 
muri. Prietenul meu. pacientul, ieșind vesel de 
la ilustrul acela doctor, m-a luat cu efuziune 
în brațe și mi-a spus consternindu-mă: „—Cei
lalți ea (de !...) ceilalți, dar ăsta mi se pare, 
dragul meu, cu adevărat un indefalcabil imbecil. 
— De ce? l-am întrebat. — întreabă-mă nu 
acum, ci peste șapte ani". Peste exact șapte 
ani, somitatea aceea mfurea de exact diagnosti
cul întocmit amicului meu, care trăiește și azi. 
Ne cunoaștem bine, așa cum il cunosc pe 
copilul trimis de Ogden Nash, intr-o poezie de 
a sa, ca să cumpere de la farmacistul cel mai 
din apropiere ceva amar de dus pe limbă (ori 
pe degete ?) pentru ca un băiețel neascultător 
să nu-și mai vîre curiozitatea in dulceață sau 
(mi se pare) mina în gură și cum de neuitat 
îmi Dare Isabell, fetița care l-a vindecat de 
guturai cu ascuțimea îndrăznelii pe doctorul 
biibîielii chemșt la căoătîiul ei.

Poeții de talia lui Gheorghe Bălan ar fi însă 
si este preferabil să nu se ia după doctorii cro
nicilor literare. Nici după mine, care sint și cel 
mai incredul într-ale medicine! acesteia. Si 
poate că va trăi (sînt profilaxii și profilaxii...) 
destul. Cum, de fapt, și trăiește. Nici păsările 
n-au decit un cîntec și-I cîntă de cînd e lumea 
și nu plictisesc. Dar îl au.

Ion Caraion I

ATITUDINI

Fascinația și (ne) putințele
semioticii literare

Urme re din pag. I
sus, pune In cauză — sub semnul unei dramatice 
întrebări — coerența însăși a operei contempo
rane de artă, invitindu-ne totodată să recunoaș
tem neputința receptării eL Ni se pare că filo
zoful estetician și sociologul de la Frankfurt 
absolutizează fără drept de apel, punind semnul 
egalității intre unele opțiuni sau predispoziții 
ale limbajului de azi al artei și facultatea gene
tică a acestui limbaj de a se dori, cel puțin în 
plan virtual, cît mai deschis în „orizontul aștep
tării". în schimb, nimeni nu ne-ar ierta dacă, in 
a doua propoziție citată din autorul „Teoriei 
estetice", nu am vedea o veritabilă critică a 
criticii operei de artă, adică divulgarea acelor 
demersuri care, tot mai străine de sensul magis
tral al operei, preferă să ancoreze exclusiv in 
strâmtoarea micilor semne, a tehnicii formale. 
Demersul critic ajunge astfel să eșueze cu ușu
rință intr-un defileu pe care, uneori, opera a 
reușit să-I evite, în ciuda faptului că s-a „dez
voltat în cadrul negării sensului".

Ceea ce a fost posibil pentru opera literar- 
artistică, nu mai .este posibil pentru exegeza ei ; 
evitarea cu obstinație a sensului și mimarea 
unui limbaj se sancționează pe drept cu certifica
tul de improprietate...

La umbra, sau mai bine zis, sub corola atît de 
luminoasă a lingvisticii, ultimele decenii au în
registrat dezvoltarea unei științe de ramură sau 
parțiale — șemiotica — pe care fondatorul ei, 
Ferdinand de Saussure, a numit-o inițial semio
logie, prevăzîndu-i menirea de a studia «viața 
semnelor în societate". Saltul impetuos al 
semioticii, îndeosebi în ultimii ani — susținut de 
numeroase lucrări teoretioe de o valoare incon
testabilă — a condus la o diversificare tematică 
a noii științe, incit semioticienii înșiși vorbesc azi 
de mai „multe semiotici". Asemenea, de pildă, 
lui Jean Claude Coquet, unul din corifeii strălu
ciți ai școlii franceze de semiotică, întemeietor 
și coordonator al colecției Se miosis a editurii 
franceze Klincksieric, care se confesează cu sin
ceritate la Începutul cărții sale. Semfotique 
Ihtrraire • ,£ă afirmăm că am îmbrățișat punctul 
de vedere lingvistic ar însemna să informăm 
prost cititorul. El ar pune degrabă și cu drept 
temei Întrebările : la ce lingvistică vă referiți ? 
Despre ce semiotică vorbiți ? (...) nu trebuie să 
ne mirăm in consecință dacă vedem practlcîn- 
du-se la concurență mai multe lingvistici și mai 
multe semiotici" (vezi Semiotique litteraire, 
contribution ă Tanalyse semantique du discours. 
Maison Mame, 1973, p. 7 a.n.).

în adevăr, există azi mai multe tipuri de 
semiotică : semiotica lingvistică, semiotica lite
rară, semiotica analitică, semiotica monistă (îm
prumutăm ultimele două clasificări de la Jetin 
Claude Coquet), la care am adăuga — pe lingă 
multe alte tipuri egale cu tot atîția semioticieni 
semiotica „polifonică". Propunem termenul din 
urmă pentru tipul de semiologie practicat de 
Louis Marin în cercetările sale (vezi, de pildă, 
„Elements de semiologie", Editions Klincksieck, 
Paris, 1975), in care urmărește îndeosebi cores
pondențele sau interferențele dintre muzică, 
arte plastice, poezie. Poate că, numai în ce 
privește ultimul compartiment, s-ar putea pro-, 
duce afirmația că meridianul cercetării româ
nești, nu înregistrează deocamdată reprezentanți 
valoroși ; dar e foarte pasibil ca informația 
noastră să fie improprie. în schimb, pentru toate 
celelalte tipuri, există cercetări importante, 
aparținînd unor savanți ca Solomon Marcus ori 
cercetători străluciți recunoscuți în societatea 
europeană a oamenilor de știință, asemenea, de 
pildă, lui Paul Miclău (vezi „Semiotica lingvisti
că", Ed. Facla, 1977, apărută anterior în mat multe 
versiuni franceze) ori Sorin Alexandrescu.

Se înțelege, nu ne-am propus să trecem în 
revistă —. lucru altminteri imposibil, dată fiind 
enciclopedia problemei — bibliografia, fie și 
esențială, a lucrărilor străine și românești de 
semiotică. în chiar stadiul actual al cercetărilor, 
restrinse doar la domeniul semioticii literare, 
întreprinderea aceasta ar fi pe cît de prodigioasă 
tot pe atlt de inutilă. Ceea ce am vrea £ă 
remarcăm deocamdată este tendința aproape 
generală a semiotitieiulor de a abandona cimpul 
epistemologic în favoarea comentariului aplicat 
pe text, așadar filo logico-literar. Ceea ce n-a 
mai putut face stilistica literară tradițională — 
așa cum au ilustrat-o • cu strălucire un Leo 
Spitzer sau, la noi, Tudor Vianu — încearcă să 
faci, in ulîima vreme, semiotica literară. Inten
ția este fără îndoială nobilă și merită salutată, 
între dovezile superioare ale unei atari posibi
lități am putea cita, fiindu-ne mai cunoscută : 
.Semiotica formala a folclorului" (lucrare apărută 
sub conducerea profesorului Solomon Marcus la 
Editura Academiei Române și, mai apoi, in tra
ducere francezi, sub dublele auspicii ale Edito
rilor Academiei Române și Klincksieck din Paris, 
în colecția Semiosis). In ciuda faptului că 
lectura unei asemenea cărți impune, adesea, o 
propedeutică speciala in domeniul formalizării 
matematice, ea oferă totuși comprehensiunii 
diligente a cercetătorului respectul suveran al 
relației semn-sens. în marea detaliilor analizate, 
nu se uită nici o clipă sinteza și re-smteza sen
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Box fără perspective
• Ediția din acest an a campionatelor naționale 

de box a fo^t o ediție maraton. 11 zile a plouat 
cu pumni pînă clnd s-au ales dintre cei 2M ( ? !) 
de concurențl campionii. Aceștia stnt, in majo
ritate, tineri și foarte tineri, cu alte cuvinte „nu
me noi“ in boxul românesc. Ceea ce H face pe 
unii specialiști sA aprecieze câ „boxul românesc 
dispune de suficiente rezerve (multe dintre ele 
necunoscuteL tineri bine dotați pentru sportul de 
performanță; pe care 1-su evidențiat întrecerile 
finale în această formulă organizatori ci". Desigur, 
nu ne Îndoim de adevărul acestei aprecieri, mai 
ales că am putut vedea șl noi clțlva boxeri, carri- 
pjoni în primul lor an de seniorat, dintre care 
cel mal mult ne-a impresionat ieșeanul Tiberiu 
Cucu. Ne amintim însă fără să vrem ci de clțlva 
ani „speranțele" noastre apar și dispar In princi
palele competiții internaționale fărâ sâ ne mal 
aducă medaliile d* altădată. Ne mai amintim că 
unele talente din anii trecuțl au dispărut din ring 
mult mai repede decît era de așteptat după pri
mele lor performanțe (Dafinolu este numai un 
singur exemplu). Faptul că numai cinci boxeri 
și-au păstrat titlurile de campion poate fi consi

sului parțial care iluminează universul semantic, 
întregul operei.

Din nefericire, neofiții cercetărilor semiotice — 
mai ales ai cercetărilor de semiotică literară — 
complică atît de mult lucrurile cele mai simple 
din lume, folosesc o terminologie atît de redun
dantă — care n-are adesea nici o legătură cu 
textul — încit blochează căile de acces înspre 
discursul literar cel mai elementar din lume. 
Efortul acesta de scientism sonor trădează pină 
la urmă scopul însuși al cercetării de a elucida, 
indiferent de metodele și tehnicile folosite, 
structurile, ansamblul operei literare supusă in
vestigației. Aceasta a fost, sine ira et studio, 
impresia genex^ală pe care am avut-o — nu 
numai subsemnatul ci și multi alți confrați întru 
cercetarea fenomenului literar — ascultind unele 
din comunicările de semiotică literară prezentate 
în cadrul Colocviilor de critică de la Sibiu din 
27—29 iunie a.c.

Artefactul cercetării în acest gen provine mai 
ales din faptul ca limbajul utilizat este atît de 
închis lecturii nespecializate, incit orice încercare 
de a pătrunde in operă cu mijloacele unei ase
menea investigații, devine un travaliu sisific. 
Sigur, mi-ar putea reproșa acești autori, folo
sind, să zicem aforismul lui Roger Caillois — 
,.nu există o muncă inutilă : Sisif iși făcea
mușchi" — este necesară (și) lupta împotriva 
receptării comode, leneșe a operei. Ca și cum 
critica literară tradițională n-ar fi ea însăși sufi
cient de dificilă — grație limbajului ei, mult mai 
încărcat și mai complex de azi — în sprijinul 
pe care-1 acordă (în)direct cititorului. Iată deci 
o primă dizarmonie : cercetările de semiotică 
axate pe o asemenea viziune nu se pot revărsa 
în albia criticii literare, nu pot fuziona cu inte
resele acesteia și cu atît mai puțin — nu se pot, 
în nici un caz, substitui demersului critic. Există 
o „rațiune" superioară propagată (inconștient ?)

Mihai Istudor : „învățătoarea Ane"

de chiar promotorii unei atari forme de cerce
tare : investirea semnului, a detaliului „rezidual" 
cu puteri discreționare, mult mai mari decît ale 
sensului operei, dealtfel uitat pur și simplu pe 
parcursul analizei.

Așadar, în vreme ce însăși lingvistica se con
cretizează, semiotica literară, cel puțin prin unii 
prozeliți, se abstractizează: nu se mai studiază 
„semnalele" istoriei cuprinse în și prin semn, ci 
istoria însăși a semnelor și relațiilor dintre ele, 
în afara conținuturilor pe care semnele volens- 
nolens le încorporează. Se uită tot mai mult că 
semnul (semnificantul) este semnificării dinafară, 
că el implică — pentru a ne exprima chiar in 
termenii semioticii — o conotație extra-terito- 
rială, a cărei geneză trebuie căutată dincolo de 
propriul lui teritoriu. Aptitudinea aceasta de a 
ase di a cu orice preț ideativitatea estetică și ideo
logia operei, discursul. Drocesul și produsul crea
ției întT-o cetate ilizibilă de semne — în care 
se poate intra cu singura cheie a semiologiei — 
este vădit totalitaristă și eșuantă ca orice gindire 
care se gindește singură.

Departe de a privi oțios și malițios contribuți
ile reale ale semioticii la mai dreapta (și mal 
ampla) înțelegere a actului literar, am vrut 
numai să atragem atenția asupra unor tendințe 
galopante, obositoare și străine in fapt de vocația 
noii științe, mult mai utilă criticii literare șl es
teticii decit ei înseși. încă in 1916, un... anume 
Ferdinand de Saussure spunea : „Semiologia va 
avâa mult de lucru, fie și numai pentru a vedea 
care sînt granițele domeniului său".

In ce ne privește, gindurile de mai sus aparțin 
— o mărturisesc cu mîndrie — unuia care, în 
adolescența intelectuală, a practicat, nu fără o 
febricitantâ plăcere, studiul semioticii. Parcurg 
și azi, cu reale foloase, lucrările adevăraților 
semioticieni, dar mă feresc de cei ce vor să se 
închidă intr-o metodologie, în care tehnicile și 
principiile vag teoretice și eterndisputabile, se 
substituie elaborării practice. Adică acelor ade
văruri fundamentale ale operei de artă care pot 
fi explicate simplu, la modul superior.

derat nu numai o expresie a afirmării ultimei 
generații, ci și a infirmării celei dinaintea ei. 
Practic, cu două-trel exeepțli notabile, nu mai 
avem titulari de categorie și implicit mari-cam
pioni apți să readucă boxului românesc medaliile 
de aur europene și mondiale'. Ne punem firesc, 
întrebarea : de ce ? Fără a ne pretinde specialiști 
și mai ales fără a ne substitui celor în gîlja 
cărora se află destinul boxului nostru, credem că 
una din principalele cauze ale „meteorilor" din 
ring o constituie modul în care aceștia se apără. 
Boxerii noștri tineri primesc nepermls de multe 
lovituri in plin. Chiar dacă înving, înving pentru 
că au dat mal mult și nu pentru că au nrimlt 
mai puțin. Or, aceasta, de orlcît talent ar fi vorba, 
uzează repede, macină într-un timp prea scurt 
condOa lor fizică intr-un sport in care tocmai 
aceasta este prioritară. Nu știm de ce boxerii 
noștri și antrenorii lor preferă încă „bătaia" în 
defavoarea „scrimei" pugillstice. Primind de tim
puriu atîția pumni în cap. în stomac șl la ficat 
(cit primește un boxer într-o întreagă carieră), 
tinerii noștri atît de talentați Iși agață mănușile 
în cui înainte chiar ca acestea să li se potrivească 
mal ca lumea. El trebuie invățați să se apere pen
tru a-șl consolida primele lor victorii. Sau, pur și 
simplu, pentru a cîștlga timpul necesar împlinirii 
lor ca boxeri capabili de mari performante. Alt
fel, în flecare an vom avea alți campioni, dar ricl 
un mare boxer.

Ulise
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IO AN FAUR : Vă mulțumim 
a- _ dedicație și pentru vor- 
Or.c bune. Din păcate, textele 
tiv :nt lipsite de semnele ta- 
ie-.:ului, sint scrise stîngaci și 
r.mmentar (cu multe greșeli de 
gramatică și ortografie). Deci, 
proiectul cu editura nu se jus
tifici.

LAURA POP : De acord cu 
„teoria artificiilor" (...pînă la 
concluzia discriminatoare ; după 
părerea noastră, care, de fapt, 
nu e a noastră sau nu e numai a 
noastră, mijloacele poeziei sint 
nelimitate, ca și libertățile ei, — 
nu putem subscrie nici unei ten
dințe de a le împuțina). Citeva 
din notațiile dv. „albe" (cam 
fără clorofilă și fără ecou, in 
general) se apropie întrucitva 
de poezie („Seara tineretului", 
„$i fotolii", „Un modest efect"), 
Să vedem ce mai urmează.

G. M —BUC. : „Naștere" „Po
etul", „Obsesie", — puține lu
cruri demne de atenție, dintr-un 
buchet cam sărac și veșted. Din 
celălalt „Stejar", „O livadă", 
„Fir de iarbă", „Oștean".

D. PETRIC : Da, acum ați re
venit pe făgașul dv. (care meri
tă să fie explorat și mai adine 
și mai insistent, cu preocuparea 
de a identifica esențialul, sem
nificativul, simbolicul, etc. și de 
a evita lucrurile de suprafață 
sau chiar ieftine. Lecția Iul Ne
nea Iancu e încă fecundă !,..). 
Pagina de-acum nu e chiar la 
cel mai bun nivel pe care l-ați 
atins anterior, dar nu e prea de
parte de el. Dar Tom n-are 
nici un haz și anulează semnifi
cația de prototip si simbol a per
sonajului ; lăsați-i numele lui 
firesc, spontan, adevărat (Si gă- 
siți-vă dv. o semnătură de lucru, 
pentru „poștă", ca să evităm 
orice confuzii).

ML ROHAN ! Singurul lucru 
care vă reprezintă ceva mai 
bine e „Nu cer prea mult".

ȘT. PAHARAȘU : Nu vă pu
tem ajuta cu nimic, dincolo de 
limitele acestei rubrici.

I. BURCA : Nu sint suficiente 
motive pentru a se da curs so
licitării dv.

UN FOST COMBATANT : Un 
condei isteț și îndeminatlc, de
dat (nu fără oarecare fidelitate) 
unor jocuri livrești, parafraze 
(de aproximativă fidelitate) 
minuțios elaborate, chinuite (u- 
neorl), pbne de „găselnițe" (dis
cutabile, dacă nu chiar trase de 
păr — v. Isaac in bale, etc), 
dar, mai ales, prea puțin suscep
tibile de interes, în substanța 
lor (mai de grabă anemică, in
consistentă). Poate că n-ar fl 
inutilă Încercarea puterii pe o 
proză „cinstită", la lumina zilei.

SILVIAN FLOAREA, RADU 
NTCOLAE, APRILIE, STELUȚA 
ISPAS. IOAN NISTOR (ceva, 
în „Dacia", ..Baladă"), G. MILI- 
TARU. ONEL. G.B.-PLOPU 
(„Fratele meu"). IONEL TECU- 
LESCU. F.M. CIOCEA. IULIAN 
OLTEANU, GH. BOZU, 8 T23. 
X.Y.Z., ILIE MIRICA, EDEN A. 
MAXIM, ANTON GAGIU. ȘTE- 
FANTA PAPADOPOL, AUREL 
NEACȘU, GRIGORE POP (..Pri- 
mește-mă". „Pe drumul" II), 
MIRCEA HOZA. GH P. HUR
MUZ, AURICA PEL EA. V. SPA- 
TARU-BOGHICEA. ȘT. MA- 
RUNTU („Un dntec-’. R.C. DE- 
LAPUTNA. M. UNGUREANU. 
R.V. ROȘIM, A L (pe viitor, vă 
rugăm să semnați cu un nume 
întreg), M. C1ORANU, LUCEA 
LUCEANU, MARIA BOTEZ, M. 
COTUȚIU. DANIKEN, IULIAN 
FILIP. ION CLOȘCA. AIDA 
MOGA, SPERANȚA CONSTAN
ȚI NESCU, D.FE SULTANA 
(„Aureolă", „Dimineața"). D.D. 
SANDU, IULIAN MOCANU. 
MITICA DO DOI. ION CRAIO
VA („Gind frumos"), ANTON 
MORARU („Inscripție de pri- 
măvarâ"), FLORE A FlTA : Ni- 
mic nou 1

MANUSCRISE NEISCALITE : 
„Soroc de primăvară", „Gimnas
tica", „Ghicitoare", etc. ; „Vin- 
zătorul de ziare", „N-aș fi cre- 
zut", „Gardianul", etc ; „Asfin
țit mecanic", „Stare de balans", 
„Urgență". etc ; „Cu singele 
wlb", „Alergam după un vis", 
etc ; „Brumar", „Circ", „Tre
nuri pleacă, trenuri vin", etc ; 
„Patimă pentru lumină" ; „Des
cântec", ..Clipa". ..Nedumerire", 
„La capătul zilei-, „Viziune", 
etc ; „O noapte in univers", 
..Sin gerosul și argintiu! an", 
etc ; „Orele sălbatice", „Noaptea 
abisurilor", etc ; „Frunze de 
cer", „Fintina frunzelor", etc ț 
„Sintem tot începători", „Pa
săre călătoare", etc ; „Taltsma- 
nul". „Reflexie", „Îndemn", etc ; 
„Dragoste naivi", „Ce vrem și 
ce nu vrem", etc

PASCT GH. LAURENT1U 
BROJBOIU PETRU F1LIPO- 
VICI. ANTIC D.. DORINA LU
CIAN. ONEL ML’NTEANU. 
MOISE DUMITRU, EV A DER- 
DA, CH1VU VASILICA, C. BO
TEZ ATU. DUTA DAN. IERO- 
MM DIACONU, NICOLAE 
GIORGI, IROLF, IOAN DR1M- 
BE, I. VRABIESCU. PAULICA 
V.D.. DRAGO MIR EUGEN, NI
COLAE DOANDEȘ, COST1CA 
HORGHIDAN, LORELEI VIO
REL. MIHAI RUSU. LUMINI
ȚA RAREȘ, PAMI NONDAS, C. 
VELICU, ALBERT GYUR1Ș, 
NIRVANA, O. ANDRONACHE, 
GH.H. PADURARU, VICTORIA 
CONDEESCU, A.-E. POENARU 
(„Avataruri"), M. DOR NICO
LAE. AURELIAN OSOINA. 
EUGEN CAMPEANU, C. DU
MITRESCU. ION ARDELEANU, 
SORIN GtR-TAN, EUGEN MĂR
CI’. ALEX. TOPȘA, FLORIN 
CERN AT, D.B., ANTON FELIX, 
STAICU EUGENIU, ADRIAN 
SORA. CORA IOSIF : încercări 
de nivel modest.

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se tna- 

poiază.

Stejari In patrie
Voi da mugurilor tâl 
citeva ramuri 
în inima mea 
fereastra spre lumina zilei 
o voi lăsa deschisă 
printr-o permanentă stare 
de veghe 
a ochilor mei 
din pîinea mea zilnica 
le voi da 
jumătate 
din opo mea 
din pumnul de țârlnâ 
al trupului le voi da 
citeva răzoare 
patrie so le fie 
mamă cit timp 
vor râmine in picioare 
și-i voi ocroti de soarele 
arzător 
cu umbra mea 
cu lacrima ii voi uda 
cu sudoarea mea 
pinâ cind la adinei bătrînațe 
stejari in patrie 
mo vor acoperi 
brațele lor 
verzi...

O.M. BUCOV1CIOR

Simplu
Un om este cînd naște
și înrădăcinează.
cind se dezbracă de sine
ca de un veșmint
fiului să-i îmbrace osul vibrant, 
cînd trece in țarină 
să-i știe mersul ocrotit, 
cind trece in mireasmă 
să-i știe respirarea dezmierdată, 
cind trece in izvor 
să-i știe cugetul curat

MIHAI CRAIESCU

Mihai Rusu : „ El eg ie de toamnă"Zodier
Foșnește noaptea din pâmînt la cer, 
Cîmpia urcă-ri spice de lumină ; 
Pe stele albe ca un zodier
Iși pleacă luna fruntea mai senină.
Ascultă pitulicea lingă pui 
Doinind vintoasa dintr-o frunză lungă, 
Haiduci cu puști din crengi subțiri pe guri 
Stegarii trag cu plumbi de ghindă-n luncă. 
Se vrea tot lanul pînă la hotar
O piine albă proaspătă și noua 
Detună-n cer de parcă trece iar 
Ștefan cel Mare pe un cal de rouă 
Scrutează zări plâieșii de goruni 
Cu cușme lungi de nori pe ceafa date : 
lngină-n iarbă greierii minuni 
De mori ce merg pe ape ferecate 
Pe drum cu snopii zorilor și vrind 
Din rîpi să scoată carul-mare teafăr, 
Străbunul ține roibii-n friu șl-n vint 
Un felinar aprins cit un luceafăr 1...

Reîntrupări
La ceas cu limbi de clopot in rostire, 

adie zvon de săbii și de scuturi.
Din inimi de copod și glas de luturi 

se-ntorc străbuni din somn de nemurire.
In creasta nopții trunchiul se-nfierbintâ 

și seva-n clocot fulgere si-oprinde. 
Tulpinii, albă umbră-i se desprinde 

din flori de întuneric ce-o-nveșmintâ. 
Contururi falnice, fremătătoare, 

se risipesc sub zalele pădurii : 
Bogdan și Mircea, Tudor cu pandurii. 
Mi bai și Tepeș și Ștefan cel Mare 

renasc in noi ; mistuitoare stele 
pulsind ascunse co-n pămint izvoare, 

și se-mplinesc mlodițe roditoare 
sub frunți și-n sufiete-arcuind modele.

Atltea războaie
Atitea războaie ou rămas nedecise 
inert istoria suferă 
i s-ou îngrămădit printre circumvoluțtunl 
semne de întrebare 
ca niște boabe de piper 
și noapte de noapte se întoarce in somn. 
Prieteni, să ne intîlnim undeva 
poate la Hanul - cu — dor 
și să hotărîm dacă lui Alexandru 
i se cuvine vreo Arie 
dacă Cezar a risipit iarba 
din Golia 
cu umbra lui aducătoare de ploaie 
docâ nu a fost înșelat vreun popor 
dind tributul de singe 
învingătorului 
care a tremurat de spaimă 
mai mult decit învinșii 
sub vreun zid de cetate.
Trebuie să hotărîm, să decidem 
pentru că, vedeți, 
iorbo ne bate în coapse 
și timpul mai numără un mort 
iar Caligula cu cerul în față 
înnebunește de tot.

ADRIAN ALUI GHEORGHE

Fără iertare
Blană de vulpe-și dorise 
doamna mea clară 
și ierburi i-am dus 
și De ușa castelului scosu-m-a 
fără iertare 
mărgele-și dorise 
doamna mea clară 
și netrebnic i-am dus 
boabe de rouă și ceară 
și in frig scosu-m-a doamna 
fără iertare 
cuțitaș de argint dări 
doomna mea clară 
și un crin i-am întins 
cu adincă sfială 
și in turn mă închise 
pentru înaltă trădare 
decapitare frumoasă dori 
doamna mea clară 
și in turn au găsit 
doar celula rece și goală.

ION CRAIOVA LD/IA BOGEA AUREL DUMITRAȘCU

„Din nou lumină"
Urmare din pag. 1

iau din raft cărțile lui de vulgarizare (Cronici 
Științifice. 1905. 1922. 1931 : Aerul lichid pe înțe
lesul tuturor. 1933) pentru ca. prin pogorirea in 
alte ape, să-ml recapăt tonusul firesc.

In ultima vreme, editurile românești ne-au 
prilejuit fertile intîlniri cu savanții secolului 
nostru prin publicarea unor cărți ale acestora 
scrise pe înțelesul tuturor. Lectura lor ne spo
rește sentimentul de participare, oarecum in 
cunoștință de cauză, la problematica veacului, 
într-un timp cînd specializarea aruncă pră
păstii intre domenii, asemenea cărți vin să lege 
punți. Pe de altă parte, el ne procură si o 
lectură nu lipsită de farmec. . artistic. Sa pome
nim, la întîmplsre. cîteva apariții de acest fel : 
Sint matematician (de N. Weinerj, Logica viului 
(de Fr. JacOb). țttilnță mică, științA mare (D. Pri
ce). Corespondenta unui biolog (de H. Rostand, 
fiul scriitorului). Pași peste graniță (de W. Hei- 
senherg), Ranoriurile dintre științe (de C. F. A. 
Pantln). Mișcarea eternă (de N. P. Dubinin) 
etc.

Cartea lui Petre Vancea. parte si prin tan
genta domeniilor dar mal cu seamă similitudi
nea piedicilor și teoriilor cu care a trebuit să 
se lupte savantul pentru a-și irnoune cercetările, 
se apropie de cea pomenită mai «us a marelui 
biolog sovietic Dubinin, Petre Vancea nu serie 
propdu-zis o biografie, cu toate că vom intilni 
In carte și datele De care le presupune o ase
menea scriere. Nu face nid un roman din viața 
sa. cu toate că o pagină înșiră — nu tără 
Orgoliu — pe toti medicii care s-au manifestat 
Si ca mari scriitori, de la Rabelais la... oftalmo
logul Arthur Conan Doyle. Din non lumină este 
cu predilecție o meditație, o filosofare a pro
priei vieți și activități. Omul și savantul au 
parcurs un drum lung și deseori dramatic iar 
memorialistul tine să descompună acest drum în 
pietre kilometrice, căutind rațiuni pentru fie
care etapă parcursă. evidențiind luata intre izo
larea in laborator si angajarea omului de ști
ință in viata societății. Copilul plecat in lume 
din Rudarii Olteniei urcă treaptă cu treaptă in 
domeniul cunoașterii științifice dar si in cel al 
condiției sociale, insă nu uită niciodată că este 
purtătorul unul mesaj moral moștenit de la ță
ranii din satul lui natal. Apelul la ace«t mesaj 
revine orf de cite ori savantul intîmpină ooo- 
zitii in recunoașterea descoperirilor sale, el ii 
dă noi Duteri centru a se lupta pentru izbinda 
cercetărilor sale.

Petre Vancea nu se oprește in cartea sa Ia 
aspectele anecdotice ale vieții, nu-1 interesează 
glumele și jocurile de cuvinte. El e dintr-o vită 
pe care o Dufem caracteriza, măcar în lin>i mari. 
E din stirpea acelor olteni dîrji. mai degrabă 
morocănoși. străini de lucruri și vorbe futile, 
ambițioși pînă la capăt In lucrările lor. răbdă

Opera și calitatea lecturii
Urmare din pag. 1

legendar, comunlcind într-o rezonanță deplină. 
Intr o Singură pagină se mișcă nume ca : Xe- 
nofon, Tucidlde, Platon, Socrate. muntele Ida. 
Sofocle, Euripide, Acropole, Burckhardt, Elada. 
Machiavelli, Dante, Petrarca, Don Quijote 
(pag. 63) sau : Sisif, Camus, Van Gogh, Kleist. 
Nerval. Baudelaire. Homer, Tasso. Strindberg. 
Botticelli, Pascal, Rousseau, Holderlin (pag. 62).

De obicei, mediul este planetar. Marton : ma
rea, soarele, piramidele, cugetările aforistice 
adică lucrurile cele mai generale ți ded cele 
mai constante, acele invariante morale ale exis
tenței omului pe pămint : „Iar dimineața aceasta 
în care marea iese din noapte mă fac să simt 
și mai mult că intransigența e o virtute doar 
dacă e pusă în slujba unei speranțe." (pag. 78)

Aforismul bine prins în roca unei metafore se
vere este, în bună parte, răspunzător de forța 
literaturii lui Octavian Paler. Fraza aforistică 
nu este un accident ; ea este provocată să se 
desfășoare ritmic asigurindu-i textului un sub
strat poetic. Naturalețea „in luptă" cu afectarea 
dezvoltă riscul, de bun augur, al acestei proze.

Expresia este fundamenta] antinomică (na
tură — civilizație) : „Parthenonul se înalță ca o 
frunte omenească deasupra tuturor greșelilor, 
deasupra propriei sale istorii și a șopirlelor verzi 
ieșite să doarmă la soare". Sau : „Logica vieții 
triumfă odată cu capitalurile, fădndu-ne solidari 
nu numai cu marmura, cl și cu lumina care 
colaborează cu ea și învinge șppîrlele culcate 
pe stilobati." (pag. 72). Trăiește cultura in 
mijlocul naturii, citește natura implicată In cul
tură.

Autorul vrea să convingă șl Intră într-un fel 
de extaz al întrebării retorice : „Oare nu cumva 
Elada este opera lui Holderlin, a lui Nietzsche, a 
lui Winckelmann șl a lui Goethe, a lui Renan, 
a dumneavoastră (Burrkhardt) și a tuturor ce
lor care au avut nostalgia ei ? Mai exact oare 
nu cumva Elada, așa cum o gindim astăzi, n-a 
existat, ci există numai nostalgia ei ? Oare nu 
cumva Singura Eladă adevărată este cea posi
bilă ? Cea pe care sîntem sau nu in stare s-o 
creăm singuri... Oare nu cumva unica înțelep
ciune elină este cea pe care o putem descoperi 

tori ca ardelenii, de un orgoliu superior pe 
care șl-1 trădează prin ciudate si hierat'ce 
măști, așa cum au fost bunăoară Brâncuși. Gogu 
Constantinescu, Pandrea, Paleologu... Ei pleacâ-n 
armată și se întorc cel puțin sergenți (e cazul și 
al autorului nostru care va fi o vreme șl me
dic militar), pleacă-n lume și se întorc genii. în 
orice caz ating izbinda pe care și-au propus-o 
inițial. $i n-o fac, pe calea consacrată in pro
vincie. prin iuțeală, prin tupeu, prin repede 
acomodare sau „oție" ci prin necontenită muncă 
și încordare, prin suportarea cu stoicism a ori
căror poveri. — o incomensurabilă răbdare 
caracterizindu-i — prin patima unei Idealități 
căreia nici destinul nu 1 se mai poate împo
trivi de la o vreme încolo.

Nq vppi povesti aic*. subiectul cărții, lăsind 
cititfKului plăcerea de. a yrmăy. meandrele aces
tui destin exemolar. Autobtegrafia se constituie 
pe alocurea în pagjni de adevărat roman poli
țist. cu suspens-uri si „stranii interludii" Am 
descifrat, de Dildă. citeva din „inițialele" cu 
care a avut de furcă autorul, dar nu le vcm 
divulga nici noi. tot din Dudoare. insă Dește 
măsură ne-a mirat gestul matematicianului 
iesan M. Vrem doar să subliniem bogata cultură 
clasică și umanistă a autorului soelul oe care-i 
face, cu pondere si t’l'*. Ia gir.duriL? marilor 
s-i-Hte ale lun*’i. -4 re soună
or irit ti-ai stă Dini nropri» dacă
n-M deschidere <i «n-*» seleU'te aîe
suiri tulul nu poți fi nH un savant deoJtn si nici 
un om intrer.

încheiem recomandarea acestei cărți, pe rit de 
zguduitoare prin faptele pe care le narează tot 
pe atita de limpede și de o inajia intelectuali
tate a felului în care este scrimă di nd un citat 
din care cititorul iși va putea da seama măcar 
de acest din urmi aspect. La festivitatea de la 
Academie in care se celebrau cei MDtezeCj de 
ani ai savantului. Petre Vancea a vorbit desnre 
..țăranul din mine* : cei 50 de ani de activi
tate mi-au ftcăMt foarte multe lucruri si pot 
sou ne și eu. ca Baudelaire, că in mumentele 
mele de tristele. îmi compar viata cu un mur.te 
de buae in ieștii nerealizate.". Mai dețnrte 
autorul «e autocomentează astfel : „la acest sens 
Insă, l-as putea riia aici si pe Goethe, care 
rărtoamâ totuși ideea : -Te înaltă faptul că nu 
po’i îndura-".

Intr-adv.*ăr_ se oare că *t Goethe are dreptate. 
Sintem rooiii acestei lumi n nu ne ou tem elibera 
de ea. Dacă n-ar exista năzuințele si visele 
noastre. In kirul lor <-ar vi'hzl : n-ar mat
exista opera ince*xrtă ți r.eîncheiată. dar nid 
D' o eres. Tocmai la aceasta stă mesajul fiecărei 
vieți".

Din nan lamial este o carte care demonstrează 
că savanții ne pot imnărtăsi adevărul nu numai 
prin limbajul lor aiKler. a si printr-unul mal 
aproape de înțelese--ea noastră.

coi Înșine ? Oare zeii care au cutreierat lumea 
elină foloaeac pentru noi un limbaj pe care 
grecii nu l-au cunoacut ? Si oare nu ne spune 
Parthenonul lucruri pe care arhitect ii săi nu 
le-au gindit ?“ Apare t rident că autorul concepe 
Lntrcaga istorie prin perspectiva istoriei culturii 
și istoria culturii prin perspectiva operei de artă. 
Suprimind termenul mediu observăm că auto
rul concepe istoria însăși sub semnul operei. 
Cum opera este „deschisă" e normal că Panthe- 
nonuL ruinele. Elada ne spun lucruri pe care 
grecii nu le-au gmdiL Cu ajutorul nostru, cei 
care trăim istoria, in forme concrete sau in re
prezentările ei, opera cutare (in timp Iar ea mai 
mult iau mai puțin mitologică) se lasă creată 
in continuare.

Dar. de$i face apologia speranței, (polemizlnd 
cu scepticii) fiecare pagină a acestei cărți își 
aduce aminte cu trutete că istoria ca atare, cu 
victoriile dar și cu crimele ei, și-a permis, In 
anume momente, să ignore cultura.

Cit este meditație, contemplație In operă și 
cit este acțiune pare să fie Întrebarea cu care-și 
i: urnpini Octavian P«l=r lecturile. Meditație to
tală insemnind infirmitate in raport cu socie
tatea. acțiune totală Insemnind insuficiență in 
raport cu arta. Cit poate face cultura (literatura, 
filozofia, arhitectura, sculptura etc.) pentru soarta 
omului ? Cultura este esentialmente umană dar 
filozoful Seneca nu l-a putut împiedica pe Nero 
(deși ii era sfetnic) să comită crime ; geniul 
unora ca : Baudelaire. Dostoievskl, Van Gogh, 
Kleist, Nerval. Strindberg, Pascal, Homer, Tasso, 
Rousseau. Holderlin, Eminescu, Keats, Goya, 
Byron, Gogol, Pavese, Toulouse-Lautrec, Nova- 
lis, El Greco provoacă in continuare suspiciuni 
care 11 fac pe mulțl să-și justifice din punct de 
vedere clinic „fericita mediocritate".

Un autor există din momentul în care reu
șește să intre in dialog cu opere literare impor
tante. De obicei dialogul este de la operă la 
operă (de la opere) realizînd acel sistem de vase 
comunicante prin care circulă ideile, sentimen
tele, mentalitățile unei (unor) epoci. Un foarte 
bun cititor, insă, poate Intra !n dialog cu o carte 
mare prin calitatea lecturii lui : însemnările care 
o însoțesc pot fi citite, la rîndul lor, cu foloase 
egale — este definiția și a eseului lui Octavian 
Paler, eseu care se constituie ca o altă operă.

Fețele violenței
Urmare din pag. 1

cui și coșmarescul cele mai teribile. Ne întrebăm 
(trebuie să mărturisim, cu groază), dacă nu cum
va acestea sint scenele-cheie ale secolului șl prin 
ele vom rămîne să stăm mărturie despre civili
zația noastră, chiar dacă le punem sub semnul 
celei mai tranșante și dezgustate negații, cu atit 
mai mult cu cit, unele dintre ele, din chiar clipa 
petrecerii lor, au devenit fapte de artă, s-au 
întipărit în conștiința artistică, mareînd-o în tot 
ce are ea mai gingaș dar și etern. Și-n același 
timp cu aceeași intensitate, ne tulbură premoni- 
țiile unor autori a căror viziune o credem numai 
de domeniul ficțiunii literare și-n fapt ce se do
vedește a fi de o dureroasă realitate.

cinematografică-document care-a În
registrat asasinarea ziaristului american din Ma
nagua este copleșitoare. O șcenă halucinantă, fil
mată cu încetinitorul parcă, deși normal, duri nd 
citeva secunde cit a veșnicie. De o parte, prietenii 
ziaristului, filmind nevăzuți și neputincioși, cu o 
Încetineală de vis ce nu poate fi oprit de nimeni 

de nimic (aparatul, prin imparțialitate, se con
stituie în pro vi den ța însăși) ; pe de altă parte 
ziaristul și grupul de soldați teroriști in uniformă 
și L-iarmați sub amenințarea puștilor. Văzut din 
spate. îmbrăcat in veșminte lejere, albe, de vară, 
ti nărui ziarist stă în gentmehi. depărtat, eu bra
țele sus. la fel de larg desfăcute. într-o atitudine 
de umilință impuși degradantă- Este culcat lipit 
de pămint, cu fruntea-n (arină. Se apropie un 
soldat, pieri*, fără graba. U «dește să între pur 
și simplu in pămint. tzbindu-l cu bocancul în 
șale — o izbitură moale.din virf. cum ai incerta 
să consta ți daca omul acela de jos mai trăiește 
(o anticipare aproape suprapusă evlifenței) 
și-apoL cind. in toată lungimea lui trupul se 
liniștește, un singur foc, un singur glonte In 
cap. in ceafă, pune capăt scenei de o lentă și 
grețoasă animalitate, aproape la fel de inde
centă pentru amindoi protagoniștii. Desigur, 
soldatul este o brută, un asasin de cea mai Joasă 
speță și ziaristul un om nevinovat. Aid insă jos
nicia crimei murdărește totuL Ai fi dorit să nu 
fi văzut nimic : nici strania și atrocea imperso
nalitate a asasinului, mai mult dezinteresat și 
somnolent decit furios și vindicativ ; nid lași
tatea, explicabilă dar nu mai puțin leșioesă. a 
celui asasinat. Compasiunea și revolta sint exce
date de un profund sentiment de scirbă față de 
toți și de toate. De tine însuți in primul rin± 
Cum se mai poate trăi intr-o astfel de lume ?!

Scena de la Managua mi-a reamintit altele 
două, prima, tot filmată, petrecută in Japonia, 
cea de a doua, povestită de un mart*» ocular, 
in România. In satul meu natal — atit de bine 
povestită (locul și eroii fiindu-ml run os cu ți) 
incit parcă am fost eu însumi de față. La Tokio, 
la o ședință a comuniștilor japonezi, secretarul 
partidului (dacă nu mă înșel) a fact uds cu lo
vituri de pumnal de un necunoscut Secretarul, 
adînciț In foîle discursului, vorbea de la o tri
bună minusculă, în dreapta scenei, cind. brusc 
apărut din celălalt colț, traversind eră bit și 
pieziș o distanță apreciabilă, sub ochii întregii 
asistente și a aparatelor de filmat, necunoscutul 
a început să-și lovească metodic viciima Uluia 
aici. In primul rind, precizia asasinului : un 
omuleț oarecare, fără chip, intr-un cog.um ce
nușiu, tras cu sfori invizibile ori alunecind pe 
traverse adine îngropate in lemnul scenei, du
când mina la buzunarul de la piept al rtair**i 
după cițiva metri exact calculați. scotlndu-și 
arma, după aJtl cîtiva. lovind la momentul opor
tun. Dată Înapoi, privită din nou, mai lucid, 
scena trădează nemaipomenita brutalitate. a 
asasinului : crima era înfăptuită din chiar dip* 
pornirii lui și această hotărâre concentrat*, fan
tastică a uciderii revărsase un fluid aproape 
palpabil asupra tuturor, înțepenindu-1 in pro
pria lor neputință de a acționa ; o stupoare ge
nerală mineralizată in aerul odios de derv al 
omorului paralizase o masă de oameni consti
tuită, solidară ; victima însăși trecuse In ne
ființă încă vie, dezarticulată in centrul ei vitaL 
primind loviturile de șiș in felul unei păpuși 
mari de antrenament. Tristă dezumanizare I Si 
iată și a doua întîmpLare : Intr-un tîrg-*aî din 
Moldava sudică, un tînâr comunist este tu-tx, cu 
lovituri de box (o armă de metal, cu găuri pen
tru degete, extrem de simplă, eficaoe insă cum 
s-a dovedit) de un fost legionar. Era imediat 
după încheierea victorioasă a războiului anti
fascist și tinărul, după ce făcuse intreg fromul 
se reîntorsese în sat teafăr, însuflețit de noile 
idealuri care agitau o întreagă țari, organizând 
o manifestație populară in vederea alegerilor 
libere. Dar trebuie descris : un flăcău Înalt, lat 
în spate, blonziu și frumos, energic, înzestrat 
cu o forță neobișnuită (pe front își ducea sin
gur mitraliera și in adolescență, cine vroia să 
lupte cu el. trebuia, spuneau toți, glumind și 
nu prea, să-și pună potcoave noi la cizme) ; 
blind cum sînt mai toți oameni 1 puternici ; în
setat de lecturi, chinuit de întrebări mal mult 
decit de munca fizică, pe care o făcea bine și 
repede, în joacă ; prin origine (era destul de 
sărac) și fel de a fi integrîndu-se fireșo |I te
meinic în rindurile partidului. Viitorul ora do 
partea lui. I l-a curmat, cum spuneam, un foat 
legionar, o javră, o sfrijitură de om, furios 
mereu fără pricină, apărînd unde te așteptai 
mai puțin, iute-n mișcări, precipitat in vorbă ; 

un fel de ardei iute, cu vinișoare cind amenin
țător tăcute, cind extrem ue periculoase, um
flate nefiresc și gata aă se spargă. anuntind 
iiemediaoil criza. Grupul compact și numeros al 
manifestauților tocmai străbatea strada prin
cipală, în zumzetul și foiala celor veni ți să se 
intereseze ce se mai intimplâ in lume, unde 
Înclină balanța (satele dimprejur iși trimiseseră 
și ele reprezentanții), intr-o latură a lui, in 
frunte, avîndu-1 pe tînărul comunist : deodată, 
țîșnind de pe trotuar, cu un mers Învăluitor, 
precipitat, aproape rostogolindu-se prin praful 
proaspăt stropit, fostul legionar, asasinul, se 
năpusti asupra victimei, din impactul brusc 
stăvilit, proiectat. cățărindu-se intr-un mod 
straniu pe trunchiul tinârului uriaș, lovindu-1 
scurt cu ghinturile armei lui nenorocite in 
timplă, într-un loc absolut vital, se vede, pră- 
vălindu-se laolaltă cu el la pămint (din învăl
mășeală nu se mai vedea decît un braț pisălind 
o masă informă, inertă : un cadavru) și pe pa
tru labe mai întii. cocoșat pe picioarele alergă
toare pe urmă, dlspărind, în fugă, pe o uliță 
colaterală. Cum de nu s-a opus victima însăși, 
de la început, cum n-au intervenit mai apoi oa
menii (mulți aveau bastoane, ciomege, cum se 
poartă pe La tară) făcindu-1 inofensiv pe asa
sin, este greu de precizat. Să fie oare violenta 
bestială, in unele momente fatale, de nestăvi
lit ?

Oprim comentariul pentru odihna și revigora
re- necesară a spiritului.

Să ne întoarcem La cărți. Arta trebuie *ă in
firme violența* consemn in d-o. ob®ervind-o cu o 
atenție specială. Iată un fragment absolut anto
logic, de mare prozator, desprins din romanul 
lui Aurel-Dragoș M un tea nu „Marile iubiri". 
Protagoniști : un ziarist abulic, un președinte 
de sindicat vag bănuitor, un administrator de 
bază sportivă nimerit din întâmplare pe acest 
post și. in sfirșit, un antrenor de lupte și unul 
dintre elevii săi. Neințelegind crea bine vizita 
celor trei, antrenorul (Mi hal ache îl cheamă), 
proaspăt angajat in slujbă, temindu-si-o. vrea 
să le ofere un spectacol prin care să-și justifice 
prexența lui acolo, leafa. Ne aflam In anii tul
buri de după preluarea puterii și noua societate 
se așează greu, in chinuri. Excesul de zei duce 
la catastrofe Nepar ti ci par ea'celor in drept la 
evenimente încurajează haosul. Astfel, printr-o 
sancționare legică subtilă, corespunzând menta
lității și conștiinței fiecăruia in narte. ziaristul, 
președintele de sindicat si administratorul bazei 
sportive nu asistă, participă la un asasinat. De
taliile tehnice sint de o rară cruzime realistă : 
„Nimeni n-a putut spune ce s-a intimnlar, cu 
toate că priviseră fascinați cum antrenorul l-a 
prins în rele din urmă pe băiat. Luptătorul era 
vin jos și s-a adeverit mai tirriu că participase 
La camnionate «i că avea experiența angajărilor 
dure. Mihalache s-a înfuriat si s-a lăsat cu el 
pe mate, răsucindu-se și prinzi nd u-1 dedesubt. 
Băiatul a făcut podul si antrenorul a încercat 
să-I apese. fără să izbutească să-i anronie 
umerii de saltea. A obosit atunci si l-a lăsat o 
fi acțiune de secundă, părând că îl eliberează 
pentru o nouă angajare. Tinărul a încercat să 
wră In sus aecontractindu-se pentru a-si în
drepta corpul, dar in clina aceea Mihalache a 
făcut o mișcare bruscă, dintr-o parte, răsucin- 
du-i capul sub umeri. Coloana vertebrală a 
pocnit ca un lemn care se rupe și un urlet în
grozitor a răsunat sub cupola nouă a sălii spor- 
tive_“ Și mai departe : „Un val de soumă sân
gerie a năvălit pe saltea"... și tinărtilui ..I se 
umflă treningul Intre Dicioare si se umezește 
de parcă băiatul s-ar fi scăpat pe el". Singurul 
perfect conștient de vinovăție este ziaristul : 
„Bejan »e dăduse într-o parte, livid, cu o stare 
de rău. de greață teribilă in stomac si un leșin, 
un vijîit core-1 apăsa pe timple. Palierele dan
sau in fața hii. Intr-o parte și in alta. întinse 
brațele și căută ceva de care să se sprijine, 
dar nu era nimic In ju* și merse așa pînă la 
un perete, bijtăind, in timp ce-si tinea stânga 
la guri ca și cum ar fi vărsat". Stagnarea știută 
din preajma mort ii. „Stăteau cu toții înmărmu
riți și nu se mișcase rumeni Dină and nu și-au 
dat seama că băiatul iși dăduse sufletul".

$1 iată acum, pentru a încheia tot cu scena 
de la Managua, ce-i spunea soldatul ziaristului 
(filmul e mut) : _Tu nu ești smitonu. tu e«:i 
Mptas. și pe espioni noi ii hnpuscâm"_ Am ci
tat din Malcolm Lowry, romanul ..La poalele 
vulcanului" (traducerea : Ion Caraior]. capito
lul finaL Cu o intuiție geniali descriind fascis
mul din primele !nâ faze (acțiunea <e petrece in 
Mpxic. aoroaoe de Nicaragua). Malcolm Lowrv 
anticipă inspăimintător de exact scena de la 
Managua Aid nu cu vin tul. adevărul atrage 
adevăr. 51 nu este vina scriitorului dacă n-a 
fost luat în serios. Dar să continuăm : ..Șeful 
Tribunelor îl imn inse De Consul in afara câmpu
lui cu lumini, făcu doi oași înainte și trase. 
Fulgerul căzu ca o larvă de fluture cobori nd 
din înaltul cerului și Consulul, clătinindu-se. 
văzu pentru o clină deasunra lui. silueta lui 
Popotatepetle. înveșmântat în zănadă si scăldit 
în lumina orbitoare. Șefii mai trase in^ă de 
două ori. lăsând in mod voit un interval între 
focuri. Tunetul bubui In mun*i si la doi na«si“. 
Mai ^enarte : ..^hitea sim*i rum via+a «e s^nr«e 
din el ca un ficat tăiat, picurînd in moliriunes 
ierbii", *1 încă : ..Dlntr-n dată strică si s-ar fi 

strigătul «reia ricoșează dintr-un mnac 
Infr.nțiid pq r«»>Ptate. an<M narrn în
șiși s»K%»|| ar fi venit mai anroane. s-ar fi în- 
rhesult ”nl| înt^-alHl. imni-esurindu-l. nl’n«în- 
dn-l... Cinema aruncă un cîine mort, în urma 
lui ios în viroaeă".

Ne mindrim m nuterea de nreviriune a lite
raturii. Ne mîhnim, în acest caz, de conformis
mul vieții.

Nostalgia miturilor
Urmare din pag. 1

superbă dovadă câ există încă noutăți in trecut. 
Sufletului eroic și însetat de real, lumii eroice 
și timpului eroic li se adaugă prin poemele 
acestei cărți incâ o reprezentare — compusă 
dintr-un șir de evenimente a căror descriere prin 
limbaj le dă sens și constituie chiar realitatea 
lor. Ființe și fapte neobișnuite ce se sustrag or
dinii raționale și care par imposibile din punct 
de vedere fizic, de îndată ce intră în viziunea 
poetică își legitimează existenta, dezmărginind 
limitele realului. Talent prin excelență afirma
tiv. Ion Brad considera miturile drept realități 
și dacă firul epic al multora dintre poeme înain
tează pe un traseu cunoscut, intenția poetică 
îmbogățește existehța eroului (Heracles ori 
Theseu) prin atitudinea epică sub zodia căreia 
se desfășoară „războiul cunoașterii" sale. Răz
boiul ca „tată al tuturor lucrurilor" este un dat 
originar al omului în reprezentarea mitlc-eroică 
a antichității grecești, dar neîncetata căutare, 
deci cunoașterea și eradicarea răului, pedepsi
rea lui prin moarte conferă lui Heracles o înaltă 
forță morală iar aceste atitudini (organice vi
ziunii poetului nostru) sint aici elementele esen
țiale si de noutate ale cunoscutelor mituri.

Dacă zeii au creat monștrii cărora Heracles' 
le-a hărăzit o faimă si mai mare luîndu-le viața, 
nu Înseamnă aceasta că lupta sa e îndreptată 
Si împotriva propriului său creator ? O singură 
dată pare erou! animat de nerecunoasterea exis
tentelor supranaturale, dar din Îndoiala sa se 
naște revelația condiției umane : „Dacă există, 
zeii s-au născut / Doar ca să pedepsească-n noi 
dorința i De-a fi mai liberi decît orice zeu...“, 
de unde s-ar putea conchide că emul care se 
simte liber e foarte apropiat de starea de zeu.

Prin faptul că natura colcăie de fenomene si 
viețuitoare stranii, sub a căror acțiune i se gră
bește degradarea, poetul ne sugerează că ma
teria e capabilă să simtă, să sufere si deci să 
Dartiaoe. si aceasta ne convinge despre forța 
portică a lui Ion Brad.

Există sugestii de mare adincime. metafore 
(cum spunea Blaga) revelatoare și adevărate 
splendori în poemele cu virtuți epopeice din 
Răzbaiol cunoașterii : referirile la spațiul ro
mânesc luminează o dată în plus sentimentul 
Patriei care stă la baza aproape întregii sale 
creații lirice.

Noua carte a lui Ion Brad nu calchiază. nu 
descrie și nu ilustrează vechile mituri, ci le 
interoretează intr-o viziune in care avatarurile 
Iui Heracles constituie o luptă gnoseologică, iar 
puterea sa fizică uimitoare este subordonată 
unui înalt principiu moral : ritmul de poveste, 
accentele shakespeariene și imaginația fabuloasă 
procură iubitorilor de poezie adevărate satisfacții 
estetice.

Desenele Iul Piliuță, simple și de o mare su
gestivitate, se armonizează fericit cu textul de 
mare profunzime al cărții.

Patria
Urmare din pag. 1

fimtwl mediu ambiant al fiecărui individ ? 
Lucrul imi pare îndoielnic. Muncim din greu, 
intilnim deseori greutăți, mai facem greșeli, nu 
ne este totdeauna ușor, n-am beneficiat și nu 
beneficiem de acumulări pe care înaintașii 
noștri să le fi făcut in dauna altor popoare, 
n-am avut veacuri de-a rindul posibilitatea de 
a ne dezvolta nestingheriti bunăstarea, nu ra
reori a trebuit sâ plătim dreptul sacru de a fi 
no: Înșine, dar avem totodată sentimentul mă
reț al biruințelor, al zidirii t&rii celei noi. al 
afirmării patriei In concertul națiunilor lumii. 
Patria ne dă măsura existentei noastre. Ea este 
v«-!--ică, nemuritoare, ea ne oferă varietatea în
sușirilor ei si ne ajută să ne autodefinim. Ne 
simțim români, sintem români și analizîndu-ne 
cinstit, știm care ne sint nu numai calitățile, 
o și defectele. Luptam să fim mai buni și pen
tru aceasta, in primul rind, trebuie să ne în
toarcem spre insuși izvorul existenței noastre, 
spre ceea ce ne dă nemărginitul simțămint al 
permanenței și continuității, spre ceea ce nu
mim și simțim a fi patria.

Munții și apele, dealurile și cimpiile. peisa
jul satelor, lumea nouă a orașelor în neîncetată 
transformare, fabricile și uzinele, șantierele și 
lanurile mănoase, oamenii, frații noștri, națiu
nea in plenul și in plenitudinea ei și apoi tre
cutul, încercatul dar și gloriosul trecut, istoria 
zguduitoare a unui popor care a știut, în ciuda 
vitregiilor, care nicicând n-au iiosit. să-și des
chidă drumul înainte pină în zilele noastre, 
avind rădăcini milenare și mai ales prezentul, 
la care fiecare contribuim, in măsura capaci
tății de muncă și mai alea de dăruire, totul își 
găsește punctul de convergență în ceea ce de
numim abstract dar totuși cît de concret : 
patria. Am moștenit simțămintele dragostei de 
tară, ni le-au transmis sau trebuiau să ni le 
transmită părinții și înaintașii. Am învățat prin 
propria noastră experiență ce înseamnă a avea 
o țară - ceea ce ne îndeamnă totodată la res
pectul vieții proprii, libere, a fiecărei națiuni.
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Sorin Holban REVISTA STRĂINĂ CULTURA ROMÂNEASCĂ iN LUME

Manifest antifascist
la Austhwiti

Pasărea spaimei
O pasăre neagră taie văzduhul, stau țintuit 

ei văzduhul 
rece și umed, ca int>*a carceră cosmică. 
Mă prind cu miinile de meteoriți și ■linîle

îmi singereoaâ, 
meteoriții sint bucăți de sinod ghimpată, 
in jurul meu a numai sirmă ghimpată, țip 
dar nu mă aud, o teamă cumpirtd mă potopește 
din viscere, o simt cum iși tahge ghearele

in stomac, 
picioarele îmi sînt bucăți de pâlâ, an lichid 
pestilențial îmi inundă gura, si pasărea neogrâ, 
cu ciocul incirligat ca o jumătate de zvastică, 
îmi strigă scurt : .Verboiem f* 
Totul e interzis. Gindul și rugâctanea, 
somnul si veghea, e intentsă ideea de a fi om, 
de a fi copil, de a pnvî ceraL 
Gata, îmi spune fata cm ochi aSrașhrî, ra mai

nimic de văzut Mă aim î Nraîc. 
De ce nu-mi răspunzi I, mă tofiraefeâ. 
fata, mașina ne așteaptă ta pareara, 
intr-o jumătate de oră sorta* ta Ora 
seara vom asculta ra concert, rara m 
la catedrala Sfiala Mana, ie ‘sta
Mă îngrozește gincfad că raî hm iote 
că voi dori, poate, s-o rârat, câ acra 
pianului mă vor face, seara, sâ m fi 
mulțumit de viată, că voi artra ■ brato 
câlcind pe covoare ■«, că crai rai ra 
o țigară și voi șira* faraata artbrafe 
toate aceste plăceri, toofia arerte m

sălbatic, il acopăr cu corpul meu, îl 
ascund cu miinile mele, din singele meu 
i-aș face pavăză.
Unde ne duce, mamă ?, întreabă copilul, 
in acel lung convoi fără întoarcere.
Mergem să ne spălăm, spune mama, 
tinindu-l de mină și vrind ca acest drum sâ dureze 
măcar incâ zece minute, măcar încă zece minute 
să simtă viata pulsînd prin mina copilului.
In urmă cu o jumătate de oră erau incă o familie, 
tatăl le zicea câ n-a sâ se inttmpie nimic, 
are el grijă sâ nu li se intimple nimic.
Apoi tatăl a fast împins cu patul puștii in stingă, 
■n coloana bărbaților, și i s-au cerut ochelarii, 
si tare e caraghios tata fâră ochelari, 
asa cum este el, mic de statură, timid, și vrind 
să-și vadă băiatul și soția, și inălțindu-se 
pe virfurile picioarelor, și incercind, prin ceața 
grea de pe ochi, să-și zărească băiatul și femeia, 
și zimbindu-le spre a nu-i speria, și pierzindu-se 
m coloană, și intrind intr-o anticameră obscură, 
si dezbrăcindu-se repede, cu rușine, in rind

cu alții, 
» gtodindu-se câ poate fiul lui și femeia lui 
— vor fi trimiși aici, câ ei vor scăpa, câ ei vor 

trăi.

• „CRONICILE LL1 SVIATOSLAV B1CHTEB- se 
intitulează filmul documentar realizat de Teie^ i- 
zlunea Centrală din Moscova. mntaerat marele; 
pianist. In acest film Rlcfiter apare ca un inter
locutor fermecător și inteligent, te pofida legen
dei ce s-a creat In jurul afiu, ran efi ar fi inacce
sibil șl distant. Sint gripate dUerile perioade din 
viața marelui pianist : primele cxxscerte. prunele 
mari succese, fauna mondială, și o suită de sec
vențe In care interpretează piese din Bach. Schu
mann, Rah mani nov.
• 1NT1LN1REA INTER NAȚIONALA. „TEATRUL 

NAȚIUNILOR- a obținut la Hamburg un succes 
cu totul deosebit La cele ltf reprezentații date 
de 21 de ansambluri din Europa, America și Asia, 
au asistat 13 Ml de spectatori. Datorită acestei 
neobișnuite afluente, a fost necesari intercalarea 
unor reprezentații suplimentare. Varietatea spec
tacolelor oferite s-a extins de la teatrul clasic tra
dițional, pină la „ane maa «how“, trecind și prin 
grupuri teatrale «qperlir^r.tale.
• THE MASKS OF MACKBETH se Intitulează 

volumul (de Ml paginii al scriitorului american 
Marrin Rosenberg, apărut de curind In editura 
University of CaHfornja Press. — subiect care a 
fascinat de totdeauna pe actori, critici, spectatori 
și cititori. Cum schițează Shakespeare, spre 
exemplu, doi ucigași care ar cîștiga compasiunea 
spectatorilor din diverse epoci și culturi ? Pentru 
a explora tainele dramei, autorul acestui docu
mentat volum examiaează principalele interpretări 
ale acesteia, concepute in mai multe țări din patru 
continente.
• FESTIVALUL INTERNATIONAL DE DANS AL 

ORAȘULUI PARIS va număra anul acesta printre 
invitați și ..Nederianda Dans Theater- din Olanda, 
„Rambert Ballet- din Londra, „Baletul Operei din 
Hamburg- care n prezenta coregrafii de John 
Neumeier (..Visul unei nopți de vară- de Shakes
peare) și „Baletul Operei din Wuppertal" care la

DORU POPOVICI : „Se poate vorbi despre o dimensiune a 
eufoniei româno-franceze in cultura noastră”

»■

*

de la capăt, lâsind aid pratoa raCEara» dn 
de oase calcinate, lâsind era caraaa ■ ac 
a șapte sute de mi de copii. ■ mapfiâe de 
lâsindu-le, nopțile acelor cad rave tooimd 
acelor oameni cîntărind douăzeci b. crao

Maraâ, spune copilul, mi-e frică. Nu-ți fie frică, 
• răspunde raaraa, ești cu mine, și o sâ ne 
toefiiM ai tata, și totul o sâ fie ca pe 
wemran. Doamne, gindeste mama, arată câ exiști, 
!■ • —•_«e, mi pentru mine, pentru cel pe care 
-ea aăscxrt ia châmiri, așa cum ceri Tu, fâ-l, 
Daee-c. sâ trăiască, e atit de mic, atit de 
ravwrarat. s-a avut incâ timp so pâcătuiascâ.

le gmdeșie mama, tinîndu-și strins 
de mina

T<

cutremurați de spectral dira^afiw ■ 
proaspeți rați, mirosind a coAom<. 
le vor râpi incâ o sută de grasra de 
sau ii vor trimite, mind ai pafta de 
fantastică gluma inventată ae trad •

cei el, asa cum înaintează 
unele cu copii in brațe, 

dindu-le

Epitaf pentru cei vii

Binecuvintați-I pe Cain
Unde ești, Cain, miel al Damnuhi I 
Unde ești, bunule și blindule Cam ? 
Tu l-ai ucis pe Abel și ahta tot 
Tu nu i-ai smuls dinții din gură 
și din pârul lui nu ți-ai load part— ra

le mrimi 
Tu nu i-ai inoculat in inimă substanțe 
cu nume științific, și bărbăția na i-ai *o—e-a, 
tu nu l-ai folosit pentru experiențe eradicate

efectuate cu singe rece.
Tu n-ai făcut din moarte industrie și 
tu ți-ai ucis fratele și otita tot 
Du-te, Abel, si scrutâ-l pe Cam. 
cere-i umil iertare pentru câ gamera 
l-au blestemat și l-au arătat cm dog

Coloana fără sfirsit
Imi mingii copilul pe creștet 
pârul copilului e moaie, miroase ta cm 
a lapte de mama.
Băiatul se uită la mine cu privirea 
universală a copiilor, de ce mă mtog- tafiâ 
mă întreabă, și eu 3 siring ia brațe. 3 Shaig

SPECTACOLUL LUMII
văzut de loan Grigoreacu

„Ca dor, din Nador...“

M hoeia Nica : „Vară senină**

rtadul rtu va evolua cu „Cele șapte păcate capi- 
t*«c- (Ajrt «euj p tiertoxa ureciii; și „xjuceie ue 
Barat _ rava* ceua zsariuK) in curegralia
ux.
• a-ou.fi KN1GA DIN MOSCOVA a apă-

r-. -x tr<<»»cw< in amoa rusă cartea ae memuni 
^atarvwrwc tc c.M ifaiv a mareiut poet emuau
rs'jo .Ncjr^oa. al Premimui Nu Del pentru
htcraxma. sale au fost editate de mai

on fin So vi eu ca, și acum sint în
curs *e ațurtțto o culegere ae 4 volume a opere- 

edlturâ. „Mărturisesc că 
*^3 r*.r « fost terminată de scriitor in ultimele 
vc- Cie oicund niă cu filă șl făcind
c țintuit la pat de o Doală incuraoila.
wfr—r*"zfxjie coasacrate lui Salvador Allenae 
<acxMC ia su;^xrui lumi septembrie imn, 
îT^—^ie fie moartea sa.
• mCzaxa. national DANEZ oferă în

tor popular* o expoziție permanentă de
ne rar;>Jatote_ De aproape lbu de ani (1750—lHOiJ) 
e9irara»£ țărănesc și-a păstrat forma lamlliara

picturi și scene din viața de toate 
i_ - >. 1 _ - linei, toarcerea, țesutul și modelul
Sto orarii de industria țărăneasca, o parte
:•*—tiRji na cruar in casa gospodarilor. înainte de 

pamintului in comun, cam prin anul 1800, 
l zrlîau in comunități sătești, cu ferme

aproape unele de altele. Oamenii tra- 
-•-T-aa climat social de In trufii tor are redpro- 
â-c -■ ...T.pla frecvent să trăiască sub același 

a-»»r.| la trei generații, fiecare membru ai
raoE^.-*«. ~i»uxcrent de virstă. dlnd ajutor, pe ma- 
>_ 4 la treburile gospodărie;.
• IN INCINTA INSTITUTULUI PEDAGOGIC

DL-* VOIOȘILOVGBAD (Ucraina) s-a amenajat un 
pă_; - 77. de sculpturi din piatră lăsate cu
aproape Ml de ani in urmă pe gorgane și la 
răscrucile drumurilor de către triburile nomade 
rli*>v;nlce. In umbra arborilor se înșiră idoli po- 
lovțieni. gravi și măreți, reînviind amintirea se
colului XI, cind prin stepele din apropierea Mării 
Negre au trecut polovțienii. Statuile înfățișează 
oșteni cu coifuri și arme, femei și felurite podoabe.

Interviul 
nostru cu:

— Printre compozitorii români pe care publi
cul francez ii ascultă in aceste cile la posturile 
de radio, în cadrul emisunilor dedicate creației 
muzicale contemporane din întreaga lume, vu 
aflați și dumneavoastră, stimate Doru Popovici. 
Esle un eveniment important în cadrul relațiPor 
culturale româno-franceze, pe care vă rog să 
mi-1 prezentați.

— Este vorba despre un interesant ciclu dedi
cat muzicii românești contemporane, in legătură 
cu care trebuie accentuat faptul că este pen
tru prima dată în istoria muzicii românești cind 
o radiodifuziune atit de prestigioasă oferă un 
cadru atit de larg creației noastre muzicale. Au 
fost alese pentru aceasta foarte multe orientări 
stilistice pentru ca ascultătorii să aibă o ima
gine cit mai variată a muzicii noastre scrisă in 
acest nou profil de epocă.

Fiecare portret componistic a fost inclus într-o 
emisiune de circa cincizeci de minute, totodată 
emisiunea respectivă a fost precedată de un 
amplu interviu cu creatorii prezentați publicu
lui parizian. Dintre aceștia amintesc pe : Zeno 
Vancea, Wilhelm Berger, Pascal Benloiu, Aurel 
Stroe, Ștefan Nlculescu, Doru Popovici, Cornel 
Țăranu, Mihai Moldovan, Octav Nemescu, Cor- 
neliu Dan Georgescu și foarte mulți alții. Ceea 
ce este important de retinut, este că stilurile, 
deși sint variate, se poate distinge cu ușurință o 
unitate, o spiritualitate românească obținută 
prin transfigurarea folclorului nostru. Tot
odată, participarea în grup masiv a asigurat o 
viziune mai unitară asupra artei noastre so
nore, care are ca teză muzica populară, ca 
antiteză muzica universală cu noile ei mijloace 
de expresie, obținîndu-se o sinteză care, cre
dem noi, nu este lipsită de interes.

— Fiind de o asemenea proporție si varietate, 
evenimentul se raportează, cred, in primul rind, 
la o tradiție a relațiilor muzicale româno-fran
ceze, după cum, în actualitate, nu poate fi so
cotit singular.

— Avînd în vedere că există multe interfe
rențe între muzicile celor două popoare, avînd 
în vedere că George Enescu, Dimitrie Cucliu, 
Mihail Andricu. Dinu Lipatti, Marcel Mlhalo- 
vici și multi alții s-au format la Paris. se 
poate vorbi de o dimensiune a eufoniei româno- 
franceze în cultura noastră. în ultimii ani, 
Vasile Tomescu și-a dat doctoratul la Sorbona 
tratind pe larg si in profunzime istoria relați
ilor muzicale româno-franceze. iar recent. Car
men Petra Basacopol ne-a dăruit o eminentă 
carte în limba franceză despre originile muzicii

românești prin prisma lucrărilor lui George 
Enescu. Mihail Jora, Dimitrie Cuclin. Pentru 
melomanii noștri este bine să amintim că la 
editura Salabert — editura lui Enescu. Honegger 
și Messiaen — au fost scoase lucrări ale compo
zitorilor noștri de ieri și de azi. De aseme
nea. trebuie semnalat unul dintre concertele de 
muzică românească de la Paris. în care au fost 
tălmăcite „Concertul pentru orchestră" de Ana- 
tol Vieru, lucrări de Ion Dumitrescu, Paul Con- 
stantinescu șl, bineînțeles. George Enescu. Au 
mai fost prezentate la Paris „Coloana infinită" 
de Tiberiu Olah, „Poem bizantin" de Doru Po
povici, „Divertisment pentru două clarinete și 
coarde" de Dimitrie Capoianu, iar Ia radio, 
opera „Amorul doctorului" după Moliere, de 
Pascal Bentoiu. Dacă adăugăm prezentarea1 ope
rei „Orestia II" de Aurel Stroe, la Avignon, în 
regia lui Lucian Pintllie, nemaivorbind de suc
cesele mari ale lui Ion Voicu, Mihai Conslanii- 
nescu, Maria Slătinaru, Dan lordăchescu. Mihaî 
Brediceanu și atiția alții, avem o imagine mai 
clară a prezentei muzicienilor noștri in orașul 
lumină.

— Sigur că o cultură străină nu-și poate 
permite să se insinueze in alenlia publicului, 
cit timp acel public nu-i reclamă prezenta ca 
pe o necesitate spirituală, recunoscind în ea va
lori estetice, morale, filozofice, originalitate etc. 
Iar faptul că arta română contemporană este 
atit de prezentă în lume, nu cred că se poate 
motiva prin nesfîrșite jocuri ale întîmplării. 
Fiindcă, luind numai acest ultim caz, mai greu 
ni-1 închipuim pe ascultătorul parizian dispus 
să-și piardă vremea cu un compozitor român 
contemporan cincizeci de minute pe zi, numai 
pentru că....... politețea ordonă î*. Există, bine
înțeles, și alte rațiuni.

—Spațiul restrîns nu ne permite să vorbim 
de sutele de programări ale muzicienilor noștri 
la Paris. Un lucru este cert : muzica noastră se 
bucură de o deosebită considerație în Franța, 
în pofida unor afirmații dușmănoase și ca
lomnioase ale unor pseudo-scriitori (sau ale 
unnr scriitori de prestigiu — dar profund ne- 
informați) ca să nu mai vorbim de tandemul 
eomico-tragic al cuplului format din Virgil Ie
runca și Monica Lovinescu ’

De altfel, volumul al doilea al lui Vasile To
mescu va trata mai deplin relațiile muzicale 
româno-franceze, ajungînd cu ele pînă-n zilele 
noastre, dovedind că avem suficiente motive să 
ne bucurăm de un prestigiu imens, din partea 
muzicienilor și melomanilor francezi.

Silvia Zabarcencu

secția 
costu-

• SCRITTORVIXT ION LARIAN POSTOLACHE
■ -v. onfentă de către guvernul pakistanez me- 

«un» eomemoratlvă a centenarului Allama Moha- 
iruad lebai. pentru contribuția sa la marcarea 
eenuaar^uui nașterii poetul u: filozof și partici- 
p*--'ea la Congresul international și festivitățile 
eve au mn loc la Lahore in decembrie UIL

TRAIAN DIACONESCU : „Un omagiu adus fraternității 
spirituale a popoarelor neolatine"

Interviul 
nostru cu:

— A(i primit recent un premiu international...
— Am primit de curind vestea conferirii Pre

miului literar Francesco Petrarca, la Centamen 
poeticum 1979, decernat de Centrul internațional 
de studii Petrarca, pentru traducerea în limba 
latină a Cintecului gintei latine scrisă de „bar
dul de la Mircești", publicată în Vita latina, nr. 
74, 1979, la Avignon.

— Care e semnificația acestui premiu ?
— Hotărîrea juriului international de la Fon

taine de Vancluse, format din eminent! „culto- 
res" ai limbii noastre mamă, de a premia ver
siunea latină a odei latinității, laureată, cu un se
col în urmă, la Montpellier, reprezintă un omagiu 
adus memoriei poetului român precum ș! fra
ternității spirituale a popoarelor neolatine de 
altfel. în scrisoarea primită de la Juriul inter
național se subliniază ace&rtă semnificație : 
..Sintem foarte fericiți de a putea sa aducem, 
prin dumneavoastră, un omagiu care este con
ferit culturii țârii dumneavoastră, această mate 
națiune latină". Centrul internațional de studii 
Petrarca este cunoscut in țara noastră pentru 
premiile pe care le acordă valorificării tradi
țiilor romanice, realizate de oameni de cultură 
și artă din diverse țări. Anul trecut a conferit 
premiul La Fleur de Laure poetei si italienis
tei Eta Boeriu.

— Ce a însemnat Cîntecul gintei latine la 
vremea ei ?

— Poetul român, încununat de Mistral, măr
turisea că trimisese la Montpellier oda Cîntecul 
gintei latine nu pentru a fi premiată, ci pentru 
a oferi un model de limbă română, probind 
astfel înrudirea cu toate popoarele de gintă

latină. V. Alecsandri era convins că simpatiile 
născute pe plan literar se vor dovedi fecunde 
și pe plan politic. Premierea odei sale a confir
mat virtufile spirituale ale poporului latin din 
spațiul carpatic care, cu un an în urmă, dove
dise strălucite virtuti militare în războiul pen
tru cucerirea Independenței. Poezia bardului de 
la Mircești a contribuit, într-un moment istoric 
important, la difuzarea ideii de latinitate a 
românilor și la afirmarea solidarității culturale 
între popoarele neolatine. în versiunea neo-latină 
am renunțat la metrica și prozodica antică și 
am încercat să găsesc un echivalent al ritmului 
și al sensului original al textului românesc 
într-o formulă modernă.

— Ce pregătiți în continuare ?
— Mă pasionează valorificarea moștenirii 

greco-latine atit prin traduceri (am publicat 
volumele Esop. Fabule și Seneca, tragedii) cit și 
prin studii (menționez : Contribuții la meta
fora homerici, Esop șl fabula elenă. Vniverx 
saturnalic in comedia lui Plant. Seneca si re
novarea tragediei antice). De asemenea, mă preo
cupă modalitățile de receptare a culturii antice in 
literatura noastră, domeniul în care am publicat 
diverse articole, precum și alcătuirea unei 
antologii de poezie românească în limba latină 
pe care sper s-o public în colecția revistei Vita 
latina cea care, în colaborare cu Centrul inter
national de studii Petrarca. mi-a acordat pre
miul de poezie pe anul 1979. Aștept apariția in 
librării a volumului Horațius, Opera omnia, 
care am colaborat, și pregătesc o ediție Emi- 
nescu și antichitatea green-latină.

Gheorghe Negrea

MONDORAMA

care 
resc, 
zări 
cum 
giu

fiecare 
a fost it iau 
de Ia NaA*. 
capiiâ 
ploarv.
„ Corny 
câni ca; i 
va-îi 
numai ;«t 
pe Urmul 
citeva per^u-n mjiuscuie. «aafara Roafi —fiert 
mai insefruiati fiind cea de la Tme—r

Este un Joc dăruit ie <WvfA —*«.«’’ ««ara 
leazi prin ’“■-..«v • Sv
vechi fortărețe maure, co albești

desenează pe hartă un Ur=. pta âr afl— 
cu man perspective uarsaire. Ciima rara 

situa le in roca Or cxctienU a —1im . — 
este AI Hosse-jzîJL n-ra crac-s" se srvso- 
<ăe primi mă.—urse Intre bazele tnrtszate iae 

pe Urmul ai.-, nan a’ 5J*-d:terar^u
NadoruL o așezare de pe*cart_ ece

un oraș in rrnanntr*. Nora part ■ 
nu numai iescbuSerea largă a fererr-v-Jw 
maritime spre 1-jne. ci F •. resarwj^-
Rifului marocan. Aț-'x dr ^=roa.->* tu—*
ani. au lucrat c-.irra xsde de rnrndr _ _>arzi- 
reni“ ai Consta cpr-sirwx<-
diguri, de cheiuri sâ dar* aoitr^r.rr'
deopotrivă mâni fi
tori de peisaj a căror «ceri rmnse xtot-.- 
demiurgîce. Intr-ade-rar.
lor lucrări, pentru anrsearea a txme
dig lung de doi kiS«w*ri sj jrzT-arice nertrs 
excavarea bazir.ekx p exern^ce» de
acostare, doi munu de putri v-*s 
smulgindu-și roca din râ-iâmi k ~ 
cu zecile, cu miile, cu emrxe ’-ac«e 
albastrul ultramarin a! Cohorte de
basculante, excavatoare-gigar-l. fanese. bojdoae-- 
re, screpere. concasoure. benzi - • zrb — -
posit la Tarata, m margirea vestica a Xadtora- 
lui, șl s-au pus pe extragerea —aîznaiate de 
construcție, forfeciad vtnanm de crtewt ne ca 
explozii, mușcind fl —Mâl rfferât»da-L ta^ctr- 
cindu-1. transoortindu-1 :n trnxjul mareim dtf a 
cărui înaintare trebuia că fie pe cu de rtiasixcă. 
pe atit de implacabilă. FmXxzmle bmtwe. vaereu 
surpă noaptea ceea ce riădeuri zsxm. d 
ritmul muncii ii oune zăbală. Lamra er^rrtard 
a digului și-a in ăl tal in cal— valurikr ua paeo< 
de beton șlefuit cai oglinda, crescut pe Încren
gătura stabilopozilnr produși de fâbr.ra sari se
rului — acele crampoane înalte rit ca«a_ gre> 
ca plumbul, uriașe stele de mare fâc-jte cfa? 
mina omului si puse să dreaexe vahiri-’e. > 
înfrînqă a cerbicia. să apere calmul hraanuhzi
refuzat de natură.

Pe unda anei, in locul acela binrxt de min
toase și hule iscate adeseori din seum. na viza j

IffiT”_ A 9» — • a

A—vd Awaea «tob pra&M-â» olrura

rmn

B «m Wfte eo oara* «■ lamâ
nLKWt âv e» te to-s*w -febâ _Br •

Pi ra h — ai «mm «e b—km. fie w 
■1—rru n âv wra a&s. peetrv o e—A fi rram- 
ratur • arai a prvMrtrt. »utif o cmA
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Anghelos Terzakis
a n ziua de 2 aug?--a <-a “tins ' n

Iunul din corifeii «enitoriior greci și un 
mare prieten al popicului nostru : 
Anghdoe Terzakis.

S-a nâscut la Nauplia in 1*7. ffiraș strâjuit 
Ar puternicele zidiri ale eettții Palamidi si de 
foctAreata Burdzi. țănm itrfi vecfai de a st ran. e 
frumusețe, care a zămislit prrwfcgiiosul folcte 
arcoljc și ale cărui origini «int îngerafimte 
ctncnlo de vremuri, cu însăși znzttilagia. Poate 
Ca acest tărint leagănul copdinei șj ad-^escen- 
țn sale, care evocă atit de grăitor măreția m 
restnștele trecutului, l-au îndemnai să se aplece 
cu pioasă și migăloasă ocirthe asum erorncElor 
și mărturiilor milenare ale trecutului ?î Vom 
«ta masivul roman „Prințesa Isabeau" apărut 
șa la noi in 1968 care, sub aspect irmalăc. con- 
stituie o notă aparte in literatura reacă. 
A. Terzakis abordează o epocă mult mai putm 
exploatată de scriitorii greci, care in marea 
kr majoritate dovedesc o adevărată pasiune 
pentru subiecte legate de istoria patnei lor — 
Nikos Kazantzakis, Spiros Melas, Ko61is Pala
mas pentru a-i pomeni doar pe cei mai cu- 
ncocuU la noi. In cronica expedițiilor cruaat’l r 
și anume a celei de a patra, e cons^nmaiă si 
cucerirea Greciei de către cavalerii franrx 
Anghelos Terzakis prezintă un amnlu si viguros 
tablou al răzmeriței pornite in secolul «Ă 
Xin-lea de obștea greacă impotnva cotropito
rilor, cavalerii în zale care taipodobindu si 
pieptarele și stindardele cu simboipl bunătățu si 
al dreptății, s-au dedat la acte de o rară cru
zime in flagrantă contradicție cu idealurile in 
numele cărora organizaseră expedipa. Imensul 
succes de care s-a bucurat „Prințesa I sa beau* 
explica publicarea celor patru ediții, traducerea 
ei in multe limbi, consacrind-o ca pe una din 
cele mai reprezentative producții literare gre
cești contemporane.

Din vasta activitate literară a lui Angbeloa 
Terzakis : romane, eseuri, critică dramatica 
(multi ani a fost directorul repertoriului Teatru
lui Național și profesor de istoria teatrului la 
Conservator) vom menționa faptul că a fost un 
dramaturg dăruit și că. mai cu seamă piesele 
sale istorice : „Teofana“ și ..Împăratul Mihaî". 
scrise in urmă cu trei decenii, sint reluate in 
mod statornic de Teatrul Național și se bucură 
mereu de o impresionantă audientă la public.

In 1959 Anghelos Terzakis ne-a vizitat țara 
Împreună cu o importantă delegație de scriitori. 
Din impresiile sale de călătorie, in 1964. revista 
Secolul XX a reprodus citeva fragmente.

Polixenia Karambi

Nevoia de semeni
ițeam, acum citeva luni, un articol-

C-îocument publicat de revista DER 
SPIEGEL, in care, enumerindu-se „fe
nomenele semnificative din punct de 

vedere social din ultimele două decenii", se 
amintea. Ia loc de frunte, „nevoia de a fi ascul
tat-. fenomen care, de cițiva ani încoace, capătă 
proporții de masă in citeva țări occidentale. Și. 
ronareabiL cu o frecvență mărită în rindul ti
nerilor. „Sint mii și mii. bărbați și femei, bogați 
si <ăra<± are in fiecare seară o pornesc in cău
tarea cuiva. Acestui necunoscut pe care-1 hâitu- 
ie«*c cu ai-nerare. nu-i cer decit un singur lu
cru : $ă-i asculte. Să-i lase să vorbească. Sâ le 
permită si se îmbete cu propriile lor cuvinte. 
La telefon sau in prezența cuiva, singur sau in 
grup, .„nevoia de ascultare- a devenit, în acești 
ultimi ani. un extraordinar fenomen social" — 
tura LE NOUVEL OBSERVATEUR în marginea 
unui reportaj despre ..Cei care vorbesc noaptea", 
sau -«imptomele refuzului angoasat al singură
tății orașelor.--.

Îr?îr-adevâr. in toate ziarele și revistele ulti
mului an. pe ultimele pagini, cele deobicei re
zervate anunțurilor publicitare mai ieftin plătite 
poți găsi asemenea texte : „Dacă nu ai cui să-ți 
povestești viața, vino miercuri seara la ora opt, 
la Patrice. Montrouge, strada... Am putea con
stitui un grup de convorbiri mutuale. Ofer lo- 
t filaL Are încălzire centrală-. Ideea nu este 
r «uă. în 1945 in climatul psihologic specific 
cfirșituluf de război mondial, un londonez s-a 
instalat in Hyde Park cu o masă, două scaune 
si o pancartă pe care era scris : „Pentru doi 
shilling), vă voi asculta necazurile timp de o ju
mătate de oră“... De atunci, „nevoia de ascul
tare- a devenit un fenomen cronic, profund 
semnificativ prin proporțiile sale, prin substitu
ția care ajunge să se opereze în mintea și în 
sufletul oamenilor alienați de contextul lor 
social.

Iată, la întimplare, două mărturii ale tineri
lor care frecventează asemenea „grupuri de as
cultare-. tineri pentru care lumea reală pare să 
se dizolve intr-o pasta incoerentă, lipsită de me
saj și căldură umană, tineri care sînt atît de 
singuri indt singura lor salvare vine din iluzia 
cuvintelor. Veronica G.„, (studentă, nouăspre
zece ani) : „Da, înseamnă ceva să poți ieși din 
tăcerea de fiecare zi. Ieși din întuneric, urci 
parca dintr-o pivniță. E aproape ca și o naștere. 
Mi s-a spus că primul meu cuvînt adevărat a 
fost un strigăt. Ca strigătul unui pou-născut...“. 
Claude R... (douăzeci și opt de ani, infirmier) : 
„Deja de doi ani îmi plătesc două ore pe săptă- 
mlnă spațiul meu de libertate-egalitate-frater- 
nitate. Le înghit ca pe un drog. Nu mai pot fără 
ele. n-aș mai putea trăi fără mica mea ședință 

de conversație"... Ce se întîmplă, de fapt, pen
tru ca aceste ore de defulnre verbală (plătite ca 
orice ședință psihiatrică normală), să devină ne
cesare asemeni unui drog ? De ce cîteva ore in 
care fiecare dintre participant! are dreptul să 
spună citeva vorbe, înseamnă, după spusele lor. 
singura posibilitate oferită de a trăi cu adevă
rat ? De ce. mai departe, există telefoane cu 
serviciu douăzeci și patru de ore din douăzeci 
și patru ce asigură „o ascultare competentă și 
obiectivă a tuturor necazurilor și stărilor de
presive" ?

„Indiferența taciturnă a devenit regula noas
tră de conduită normală. Este, în același timp, 
un obicei și o apărare" — nota un psiholog in- ‘ 
cercînd să deslușească premi2ele fenomenului, 
într-adevăr, din această indiferență fundamen
tală a oamenilor înstrăinați — in spațiul unei 
mari metropole dar și, datorită unui sistem so
cial șl de valori spirituale bazat pe o ierarhie 
strictă la care ei nu au acces — se naște mai 
întil neîncrederea, apoi refuzul total. Căutarea 
acestor întîlniri în care oamenii, conform unei 
alte convenții, contra plată, sint obligati a se 
asculta unii pe alții, semnifică disoluția finală 
a unui anume tip de încărcătură spirituală a 
culturii din care fac parte acești oameni. Căci 
cultura, aventura cunoașterii în genere, oricit 
de spectaculară ar fi în aparențele ei exterioa
re, nu are sens decît prin raportarea ci imedia
tă la cei cărora ea trebuie să li se adreseze.

Iar însingurarea profundă, definitivă a acestor 
tineri nu este pur și simplu un fenomen care se 
rezolvă doar la nivelul individual. Ci mărturi
sește asupra neputinței finale a unui context 
socio-cultural inapt, în definitiv, de a-și reali
za menirea fundamentală. Aceea ca, prin toate 
mijloacele care-i stau la dispoziție, să creeze un 
spațiu favorabil contactelor umane, care să ge
nereze un climat propice dezvoltării ființei so
ciale a omului. Nu cred în virtutea curativă a 
unor asemenea întîlniri provocate exclusiv de 
însingurarea morală a oamenilor. Nu pot crede 
în puterea terapeutică a telefoanelor deschise 
în permanență mărturisirilor (mai sînt și alte 
telefoane, destinate exclusiv celor în pragul 
crizelor de lipsă de drag sau a sinucigașilor po
tențiali). Pot crede doar în profunda și perma
nenta nevoie de semeni caracteristică ființei 
noastre spirituale, a contactului generat nu de 
disperare și întimplare, ci de condițiile unei 
mutuale colaborări într-o lume a dialogului. 
Dialog în cadrul unei culturi, a unui context so
cio-cultural pentru care umanismul vizează toc
mai o exemplară și reală înțelegere și rezol
vare a fireștii nevoi de semeni, de oameni.

Cristian Unteanu
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