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învestitură
a istoriei, a prezentului 

și viitorului patriei
xprimînd voința unanimi a papara- 

elui. reprezentanții națiunii aaactre 
socialiste, întruniți in prima seria- 
ne a celei de a opta legislaturi a 

Marii Adunări Naționale au reales pe tava- 
rășul Nicolae Ceauș eseu in suprema fuctic 
de președinte al Republicii Socialiste Kamâaia. 

Acț istoric cu multiple semnificații, reale
gerea celui mai iubit fiu aJ poporului nasim 
in înaltul post de conducere a patriei socia
liste, se definește ca moment de referinți dis 
istoria contemporană a României, istorie ale 
cărei adevărate dimensiuni creatoare s-aa re
levat multiplu și puternic in această perioadă 
de înflorire fără precedent, in toate dece
niile vieții materiale și spirituale a pe perul ei 
nostru.

Moment înălțător, moment de inaJtă trăire 
politică, civică, patriotică.

Moment care a condensat in crtatalel *ăa  • 
intreagă istorie scrisă in libertate, «■ paaăa- 
ne și dăruire revoluționară. Este iitaria care 
se leagă direct de activitatea și personalita
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu. cil tarul 
inspirat al României de axi.

Acest an — 198*  — » intrat ia istoria
noastră și ca anul realegerii ia laprcma 
funcție de președinte al Republicii Socialiste 
România a tovarășului Nieelae Ceiațocv, 
revoluționar călit în aspre bătălii de clasă, 
revoluționar eu o gindire vie, dinamică, 
profund originală, revoluționar al omeniei 
comuniste, patriot Înflăcărat dovedind per
manent înaltă grijă pentru destinele patriei 
și ale poporului român, internaționalist recu
noscut și apreciat pentru activitatea sa neo
bosită care se concretizează in marele presti
giu de care se bucură țara, 
lume.

Deci, primei sesiuni a celei 
gislaturi i-a revenit suprema 
realege, prin votul său adine 
președinte al României socialiste p« marele 
bărbat al Patriei. Pentru că nu numai pentru 
omul muncii luat ca parte a unui mare în
treg care este poporul, ci și pentru forumu
rile țării, votul acordat tovarășului Nieulae 
Ceaușescu reprezinți a înaltă onoare. Este 
onoarea manifestării directe a sentimentelor 
pentru primul om al țării, este onoarea pe

pretutindeni In

de a opta le- 
onoare de a 
responsabil, ea
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Istorie
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Climatul 
liniștii 

constructive

afirmarea României ca o prezentă di
namică și constructivă pe planul vieții 
internaționale a corespuns cu o pe
rioadă de profundă frămintare în is
toria contemporană a omenirii. Dacă rememo

răm ultimele decenii, acelea adică scurse de la 
ultima conflagrație mondială — conflagrație 
care a servit și drept detonator în procesul de 
modificare al peisajului epocii. colonialismului, 
epocă văzută . ihtr-o lumină ; romantică doar de 
autorii de cărțulii călduțe de aventuri scrise 
pentru adormirea conștiințelor mic-burgheze, în 
realitate o epocă vibrind sub povara injustițiilor 
de tot felul — nu putem să nu facem constatarea 
că problemele majore ale relațiilor între popoare 
nu sînt nici pe deDarte rezolvate. S-au acumu- 
lit noi tensiuni si s-au manifestat noi fracturi : 
tendințele de reîmpărțire a lumii in noi sfere 
6e influență au devenit tot mai vizibile șl ele 
au angrenat nu doar simpla atitudine, ci și com
portamentul politic al unor popoare mici sau 
mijlocii din punct de vedere demografic gi no- 
sedind un nivel de dezvoltare economică si so
cială care rum ai de stări conflictuale pe plan 
extern jiu aveau nevoie pentru a se putea desfă
șura. In special In ultimul deceniu și iumătate. 
pe esicherul politicii mondiale au apărut situa
ții noi și focare noi de încordare pe care orice 
om. înzestrat cu un minimum simt cetățenesc și 
cu o minimă cultură politica, nu poate să nu le 
bi ivească îngrijorat deoarece ele sini firele invi
zibile care tin deasupra capului fiecăruia din 
roi sabia hri Damocles. Ruperea unuia poate fi 
fatală : cine știe dacă celelalte reristă la atita 
greutate.

Tocmai In acest interval dificil politica exter
nă a României orientată direct de președintele 
Nicolae Ceaușescu. a fost mai activă ca oricind. 
Tocmai in această perioadă s-au afirmat de că
tre reprezentanții României, de Ia tribuna dife
ritelor înalte foruri Internationale. hotărîrea 
poporului nostru de a face tot ce-i stă în pu
tință pentru instaurarea unei păci durabile in 
lume, a unor relații barate pa acea succesiune 
de principii devenite de acum atît de bine cu
noscute. in virtutea cărora, si nrin respectarea 
cărora, fiecare națiune, fiecare comunitate uma
nă. fiecare individ trebuie și poate să respire; 
demn aerul bătrinei noastre planete. Această 
consecventă angajare a României pe calea pro
movării respectului pentru valoarea fundamen
tală a umanității pacea, își are punctul ferm de 
sprijin, suportul moral. într-o experiență isto
rică dramatică a poporului nostru. Secole de 
războaie si năvăliri ; liipie indîrjite. duse in 
condiții cînd raporturile de forte erau mai mult 
decit inegale pentru supraviețuirea însăși a po
norului ; confruntări politice șl diplomatice de
generate în conflicte militare cu mari puteri 
pentru care coama Carpatilor reprezenta dorința 
unei noi frontiere sau a unui punct de sprijin ; 
provizorat și singurătate la conferințele unde 
se hotăra soarta Europei in ultimul secol și ju
mătate — iată moștenirea de fapte pe care a 
propus-o spre reflecție istoria ponorului nostru 
diplomației sale. Acestor fapte li s-a făcut in
terpretul strălucit președintele Nicolae 
Ceaușescu. care a știut să desprindă din ele o 
lecție de omenie și să o propună ca atare co
munității internaționale. în numele ei. România 
a acționat și act'onează pe plan international 
pentru instaurarea unui climat de pace și coo
perare. pentru transformarea destinderii dintr-o 
simplă noțiune într-un concept cu valoare ope
rativă. intr-o situație de viată. „Trebuie să se în
țeleagă bine — arăta președintele României la

Grigore Arbore

ndiscutabil, literatura noastră trăiește 
Iun proces al regăsirii conștiinței de 

sine. Perioada premergătoare acestei 
etape a dat citeva opere fundamentale, 

multe dintre ele datorate marilor scriitori din
tre cele două războaie care au continuat să- cre
eze și după 1944 ; negarea integrală a anilor ace
lora nefiind decît rodul unor atitudini extreme, 
dar cert este că, daeă pină în 1965 se poate vorbi 
despre unele lucrări de mare valoare, abia de 
atunci încoace putem consemna o literatură de 
valori.

Eliberată de chingi artificiale, arta a trecut 
la început printr-un proces de căutări febrile, 
in care creatorii încercau parcă să recupereze 
într-un timp record ceea ce nu s-a făcut mulți 
ani de zile. Nu este insă mai puțin adevărat că 
generația de scriitori care se ridica tocmai in 
acei ani trecea prin contactul buimăcitor cu ma
rile valori la care nu avusese multă vreme acces, 
iar impactul acesta brusc pe unii i-a zăpăcit de-a 
binelea. Dar lucrurile s-du decantat firesc și am 
ajuns să scriem ceea ce ne durea pe noi. ceea 
ce simțeam noi Au urmat cărți tulburătoare, 
necruțătoare despre greșeli revolute, acte justi
țiare ale unor erori ale perioadei premergătoare. 
Ceea ce s-a omis a fost că în aceste luciări auto
rii au uitat să se și bucure. Și atuitei a venit 
vremea regăsirii de sine, literatura ultimilor ani, 
cea care privește viata ca pe un complex de 
evenimente, și bune și mai puțin bune, dar care 
viață este îndreptată spre un prezent fierbinte 
și spre un viitor care depinde doar de noi. Iz- 
bînda generației deceniului care s-a încheiat nu 
demult e«te afirmarea faptului că viața merge 
înainte, fără a-i fi însă indiferent cum va arăta 
acest înainte, că toți pînâ la unul sîntem răs
punzători de acest drum, că răspunderea aceas
ta a devenit un lucru foarte concret de cînd po
porul este înțeles ca o realitate fizică constituită 
din milioane de individualități, de cind indivi
dualitatea se poate manifesta ca o expresie a în
tregului.

Nu mai puțin severă, această literatură este 
preocupată să arate un prezent la care dorește 
să contribuie și, fără să se ferească de nici o 
zonă a trecutului, să cimenteze în primul rind 
drumul pe care pășim acum. Este interesant de 
observat că majoritatea autorilor la care mă 
refer, deși scriitori tineri, au ajuns la această 
conștiință după publicarea unor cărți care au 
jalonat etapele literaturii noastre noi, literatură 
pe care în ultimă instanță și ei au făcut-o. Pro
zatori ca Eugen Uricaru, Mihai Sin, Alexandru 
Papilian, Alexandru Deal, Vasile Andru, Radu 
Mareș, Florin Bănescu, I.D. Teodorescu, Vasile - 
Sâflăjan, Horia Ungureanu, enumerarea puțind 
fi bineînțeles mult mai lungă, au ajuns la des
crierea zilei de azi după ce au parcurs, de multe 
ori cu rezultate artistice cu totul remarcabile, un 
itinerar al limpezirilor. încleștarea justițiară 
față de trecut a devenit încordare preocupată 
față de destinele prezentului, teme existențiale 
se răsfrîng asupra vieții noastre de fiecare zi, 
adevăruri stringente sînt înfățișate in lipsa me
taforelor uzate care, goale de încărcătură, deve
niseră la un moment dat etalonul unei joase
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EVENIMENT CULTURAL: Film
«Lâpușneanu : temă producătoare de 
capodopere» de M. Ungheanu • «Un 
moment de referință» de Nicolae Ma- 
teescu.

eseu cu titlul de mai sus este tentatn —------ ------- — ------
să facă recurs la date statistice, de or
din cantitativ. La ponderea pe care o 
deține tineretul m ansamblul popu

lației (variabilă dar, oricum, destul de mare in 
lume, inscriindu-se — pentru cei cuprinși de la 
0 la 24 de ani - intre 47 • și 65M. La volumu- 
tinerilor in forță de muncă, volum aflat pe o 
curbă ascendentă.-La potențialul școlar al soae- 
tătii (care depășește treptat, La noi. pentru cei 
încadrați în diferite nivele de invățămint. un 
sfert din populația totală) Lj gradul de parti
cipare a tineretului, prin organizațiile sale pro
prii, în sistemele activității sodal-politice. Am 
putea da, desigur, date sugestive și diverse, care 
ar atesta că, astăzi, potențialul tinăr de care dis
pune societatea, in speță societatea noastră so
cialistă, este deosebit de mare. Dar cifrele nu 
pot grăi pe deplin despre structura utilizării so
ciale rationale a acestui potențial, despre inten
sitatea socială a promovării tineretului prin me
canisme de Teali2are a șanselor, despre capa
citatea societății de a-și însuși tinerețea ca o 
dimensiune a propriei sale conștiințe generice.

Iată de ce, fără a subestima valoarea argumen- 
tativă a datelor statistice și ținind seama de pro
cesele specifice care configurează dinamismul 
tineretului în societatea noastră socfalistă, voi 
alege calea analizei calitative. O cale mai com
plexă, dar mai adecvată spațiului său de refe
rință. Cum se construiește, așadar, forța social- 
politică a tineretului nostru la pragul anilor 80 ?

Mai întîi, vom observa — și cu ajutorul recu
renței istorice retrospective — că societatea 
noastră și-a amplificat, treptat, in ultimii ani, 
cSDacitatea de a trata problemele tineretului în 
termenii unui demers operațional, programatic. 
Nu au existat planuri sau programe de acțiune, 
de interes național sau zonal, care să nu pri
vească, intr-un fel sau altul, starea și perspecti
vele tinețelor generații. Putem spune că — mai 
cu seamă in ultimul deceniu și jumătate — s-a 
constituit un praxis al angajării tineretului în 
totalitatea proceselor economice si sociale care 
dau chip dezvoltării de ansamblu a României 
socialiste. Tineretul nu mai este doar o catego
rie (socială, de vîrstă sau de spirit), care se 
poate „‘decupa" din restul vieții sociale pentru a 
1 se raporta acestuia ca un „daturn" ce vine din

(In pagina a 6-a)

Umanism românesc
și sud-est european

•udile, suosumate unei 
concepții unitare des
pre începuturile uma
nismului nostru, aceste 

..studii preliminare" adunate 
recent intr-un volum ’) de -âire 
Virgil Cândea se articulează de 
fapt intr-o veritabilă cinteză 
impresionantă prin limpezimea 
frazei și rigoarea demonstrației. 
..Mărunțișurile" prăfuite de isto
rie culturală luminează altfel 
O geografie spirituală bogată in 
conexiuni și elemente menite 
să ne plaseze mai exact și. am 
adăuga, mai firesc în Europa 
veacului al XVIl-lea. între 
această perioadă ce decide, la 
noi, umanismul și „coordonate
le" deduse de către Al. Duțu din 
mișcarea de Idei a secolului ur
mător continuitatea apare ca

normală : mari capitole de isto
rie culturală românească se în
cheagă astfel aux petits pas, dar 
cu siguranța pe care numai cer
cetarea metodică și, in plus, in- 
terdisciplinară o poate arăta. 
Dimensiuni enunțate in capito
lul preliminar, Umanismul româ
nesc. sînt reluate selectiv în ra
diografiile consacrate lui Udriș- 
te Năsturel și Nicolae Milescu 
Spătarul, pentru ca extinderea 
cercetării la întregul perimetru 
sud-est european s-o găsim con
cretizată în excepționalul studiu 
comparativ Intelectualul sud- 
est european in secolul al XVII- 
lea, finalul volumului constitu- 
indu-1 o succintă trecere in re
vistă a Istoriografiei umanismu
lui românesc, adusă la zi. Uni
tare prin obiectul de bază — fe

nomenul umanismului, „contri
buțiile" lui Virgil Cândea au in 
comun citeva premise, dintre 
care amintim doar două. In pri
mul rind, dorința — perfect jus
tificată — de a contura specifi
citatea umanismului nord-dună- 
rean prin raportarea la crite
rii Interne, occidentul euro
pean alcătuind, doar el singur, 
un termen de referință insufi
cient „Problematica strict loca
lă" trebuia privită dintr-un 
unghi adecvat mai exact, din 
perspectiva sud-estului în care 
Principatele au jucat, după 1453, 
un rol funcțional. Cunoașterea

Mircea Muthu
Continuare în pag. a 7-a

Gheorghe Schwartz
Continuare în pag. a 7-a

însemnări 
despre proză

O trecere în revistă a cărților anului 1979,
un bilanț care să propună și un ca
lificativ general, ar presupune, pro
babil, o lectură mult mai completă 

decît cea pe care o am. Nu mă hazardez, deci, 
în judecăți de valoare globale și nici nu aș avea 
dreptul s-o fac, de vreme ce am citit mult prea 
puțin, din tot ce s-a scris în anul ce abia s-a 
sfirșit. Bineînțeles că m-aș putea face, mai 
bine spus preface, că am citit totul din ceea 
ce „merita" să fie citit, lecturile putîndu-se 
completa și după procedeul, cunoscut incă de 
pe băncile școlii, a trasului cu urechea. Din- 
t.-un fel de orgoliu prefer, însă, să nu vor
besc despre cărți pe care din păcate n-am 
ajuns sa le citesc pină acum. Avînd in vedere, 
prin urmare, lecturile mele destul de restrinse, 
nici nu aș putea spune dacă anul 1979 a fost 
și el un an al romanului, la fel ca cel prece
dent. Cîntarulul pe care l-aș folosi, i-ar lipsi, 
probabil, o parte din greutățile necesare. Nu 
e greu însă, în schimb, să vedem că romanul 
se menține, în continuare, in centrul atenției, 
el domină scena de cîțiva ani buni. Se întîmplă 
ceva cu romanul românesc și acest lucru nu e 
greu de observat...

O primă întrebare pe care am vrea să ne-o 
punem este următoarea : A pătruns oare în 
suficientă măsură în proza noastră de astăzi —

Sorin Titel
Continuare în pag. a 6-a
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tudiul monografie pa 
Scare Liviu Leonte îl 

consacră lui Constan
tin Negruzzi (Editura 

„Mlnerva", colecția „Universi- 
tas“, 1960) aparține, in fond, 
unui gen de exegeză tot mai rar 
practicară în zilele noastre §1, 
mai ales, nu tocmai pe placul 
multora dintre campionii ..lec
turilor moderne" ori, pasămite, 
„infidele**,  aplicate cu dezarmant 
aplomb simplificator txtulul li
terar clasicizat. Vrem să spunem 
că, în chip straniu, studiul aces
ta poate stirni din capul locului 
o anumită stare de arogantă 
suspiciune pentru simplul (si 
importantul !) fapt câ autorul 
lui este, totodată, editorul con
temporan cel mai de seamă al 
operei negruzziene. După opinia 
amintiților campioni ai „lecturi
lor moderne- și „infidele**,  aici. 
In calitatea da editor a analis
tului s-ar afla acel ireductibil 
handicap ce îngreuiază, zice-se, 
nebănuit de mult accesul in mie
zul actualității perpetui conți
nut de marea creație. In ce ne 
privește, ne obstinăm in credin
ța, că înainte de orice, dimpo
trivă, dezideratul ..lecturii actu
ale- este succedaneul firesc al 
„lecturii complete" ; ceea ce. pe 
scurt, vrea să însemneze că nu
mai situarea contextual mono
grafică a operei este in măsură 
a conduce la relevarea moder
nității ei Intrinsece.

Sub semnul unei asemenea 
operații, atotcuprinzător exe
getică stă, fără Îndoială, și stu
diul lui Liviu Leonte. Exacta 
perspectivă critic-ide atică din 
unghiul căreia se desfășoară În
treaga Investigație ne este co
municată de autor de-abia in 
capitolul final al lucrării (Moș
tenirea culturală și literari) 
„Echilibrul In propriUe-i „an
titeze- care i-a fost reproș? t
uneori omului — observă deci 
Liviu Leonte In concluzie — a 
fost fericit pentru scriitor. In
tr-a epocă de mari revărsări 
afective, pe o direcție sau alta, 
Negruzzi a,știut să nu se entu
ziasmeze faal și a lnțetea cA 
mai presus de jocul personal 
preferințelor, stau privirea și În
țelegerea realității. Intuise răi 
Istoria are un curs obiectiv al 
ei. pe care sentimentele nu I 
pot schimba-. Să arătăm, ci pri
mele două capitole ale lucrări 
(O viață obișnuită. Pen pecii vc 
ideologice și culturalei au me
nirea da a reconstitui dt nani 
minuțios cu putință cadrul ma
terial biografic (din dublă pers
pectivă : omul și epocal Ln am
bianța căruia s<a manifestă res
pectivul echilibra ia propriile 
„antiteze-. Din rite ne dăm sea
ma, niriuna dintre tentativele 
biografice (și nu sint puține) 
consacrate lui Constantin Ne
gruzzi plnă acum nu fac dovada 
unei atît de riguroase ti deta
liata descinderi In document 
precum cea de fată. De-ar fi <1 
menționăm numai laboriosul 
efort de despuiere cvasi totală a 
materialului informativ înmaga
zinai de presa vremii (cazul 
„Gazetei de Moldavia", dar mai 
ales, al gazetei „Săptăminan «■ 
In artitvele statului din last 
și-ar fi suficient să apreciem 
cit de substanțială este contri
buția autorului șl pe această 
latură. Important este Insă câ 
viziunea oarecum riereotfp-ch- 
da etică asupra omului Constan
tin Negruzzi est*  Mrioc *a«-

• Tom*  Biolan detaitpidi 
fără complexe in fata cuvântu
lui liric, cu o abilitate fomxaJk 
care nu lasă loc pentru viitoare 
■chimbări la nivelul »cesxa 
poezia sa fiind deplin realizata. 
Tematic insă volumul oonține o 
mare diversitate de tendințe, 
ceea ce îi conferă un caracter 
heteroclit și ezitant, propriu 
unei căutări de sine incâ nere
zolvate. Ciclul cel mai unitar al 
volumului este Mileniu grav, 
reunind poeme aflate sub sem
ne mitice, cu rezonanțe intr-un 
întrevăzut spațiu magic. Imagi
nea este dominată de luminozi
tăți și de ninsori inefabile, poe
zia fiind efioreacență a unui 
substrat ideatic traditionalisL. 
Cele cîteva poeme da Început 
sint tutelate de astre senine, te
ritoriul liric interior adănaatind 
„bucurii proaspete și cuminți- : 
„Bucură-te-n tihnă de toate, f 
n-ajung furtuni pină la tine. / 
livadă a mea mirosind curat a 
semințe In Lncolțire ! și a fieri 
de măr / și a fructe câzind In 
voie — / unde și astăzi, mirat, 
cîntă cucul / ca-n cartea ferfe
niță, de citire**  O imagistică a 
iluminării, imhrădnd reprezen
tări festive și hieratice, cu scli
piri și resfrîngeri de raze defi
nește lirica patriotică a lui Toma 
Biolan — una dintre tendințele 
de expresie lirică ce se manifes
tă fragmentar în acest volum 
atît de divers tematic : „Grădini 
brodate cu argint / în firele de 
mârgărint, / Se primenesc, la 
lună nouă, / Sub grele boabele 
de rouă / Spre tronul munților 
se-nclină / Dumbrăvi mai tine- 
re-n lumină i Ca la o tainică 
chemare ! Ci nd steaua neamului 
răsare**.  Se afirmă astfel opțiu- 
nea pentru emblema luminoasă, 
pentru transfigurarea de tip 
tradițional. Un ciclu heteroclit, 
cu reminiscențe plutind la su
prafață, este Cuceritorul. Predo
mină poemul livresc (Arnoteni) 
reprezentarea fals naivă cu ac
cente nedisimulate din poezia 
lui Ion Ghecrghe (Pravila după 
Neagoe, Frescă, Pahomla, Trip
tic), cu Sonorități din versul 
amplu al lui Al. Philippide si 
cu unele tonuri argheziene izo
late. Remarcabilă este Insă ten
dința reveriei sl contemplației 
unei zone distincte a spațiului 
interior, sursă de melancolii fe-

crenica literară

LIVIU LEONTE: 
«Constantin Negruzzi»

politie ara drept efect treptata 
și, pini la urmi, deplin 
tnarea edificare a unei 
țianale conștiințe critice, 
bilă cl acționeze, adesea, 
ximum de eficacitate In 
culturii și al creației Dacă cee4 
ce, la un moment dat, Liviu 
Leonte numește „complexul**  
Helia de- Ridul eseu. la C. Ne
gruzzi, nu capătă șl înfățișarea 
romanticului avint profetic, me- 
xianic al primului In schimb, 
este de remarot că ludul mol
dovean eare este autorul nuve
lei Alexandra Lăpușneanu iși 
valorifică „retractilitatea- stră- 
dtiindu-M a da temei prin fapte 
detașat conduse inițiativelor și 
aspirațiilor freneticului său 
contemporan. Amintitul capitol 
Perspective ideologice și cultu
rale — dens, vădind o ținuta su
perior didactică — are și acest 
merit ; de a argumenta, apro
fundat și nuanțat, calitatea lui 
C Negiuui de mare Înaintaș In 
sfera unor discipline cum sint 
teatrul, critica literară, limba 
hterară, folclorul și altele.

Trerind, acum, la capitolele 
do anaitză critică propriu-xisă 
ai mareăaa. mai că bogă
ția materialului informativ este, 
da asemenea. impresionantă. 
Atracție la lectură a acestor in
tonat părți din monografia hri 
Liviu Leonte este asigurată cu 
rirnerhire de suplețea jrânSfi- 
că a expunerii. Ideca mtid a 
cașumMui Necesarei® trad ten 
aee in atent» ±-“e

revela- 
excep- 

capa- 
cu ma- 
cimpul

Intitulat Dramaturgul), preocu
pat sâ delimiteze peste tot sfe
rele de influență revendicate 
continuu de cele două practici. 
Regretînd (ca și in cazul „com
plexului" Heliade Radulescu) 
faptul că Liviu Leonte nu iși ia 
cutezanța de ..a specula**,  din 
unghi eseistic In marginea a ceea 
ce tot el numește „complexul" 
Kogălniceanu la C. Negruzzi 
(condamnarea vehementă, în 
programul „Dariei literare" a 
„trqducțillor"), se cuvine să evi
dențiem, aici, succesiunea son
dajelor comportiviste dintre ori
ginal și versiunea românească. 
Cînd e cazul, autorul nu ezită a 
corecta sau amenda unele așa- 
zise identificări aparținînd altor 
cercetători, ca să nu mal spu
nem că el însuși vine cu con
tribuții personale. în fine, rămî- 
nlnd in aceeași sferă de preocu
pări, de reținut sint șl unele 
sublinieri vizind efectele asu
pra operei literare negruzziene 
originale. Ne glndim, intre al
tele. la relația dintre preferința 
tinărului C. Negruzzi pentru 
traducerea Moraliceștilor ha rac- 
ti rari ale lui Teofrast — prin 
intermediul versiunii neogrecești 
a lui Dimitrie Darvari — și struc
tura artistică a Scrisorilor sau 
la =?ena In care mulțimea cere 
Măriei Tudor capul lui Fabiani 
(in Mirii Tudar de Victor Hu
go). „transferată- in memorabi
la -_• i.iă unde apar tirgoveți ce- 
ri:îd capul lui Moțoc în Alexan
dra Lăpusneaaa.

Capitolele coniacrate operei 
literare originale a lui Negruzzi, 
evident, au in atenție poezie 
(Acorduri lirice) dramaturgia 
(Dramaturgul) și proza (Proza
torul și Scrisarile|. Practica e- 
pi ii zării cvasicompleta a mate
riei documentare este suverană 
și de data aceasta, așa Incit nu 
mai insistăm. Revenim la eva
luările critice privite in sine. In 
puține cuvinte, să arătăm ră 
analiza poeziei, onestă și exactă 
In general. este totuși prea 
tare încorsetată de ideea oare
cum prezumțioasă că lui C Ne
gruzzi nu i se poete recunoaște 
calitate*  de autertic poet. Com- 
parind această latură a activită
ții scriitorului aceea a unora 
dintre contemporanii săi. In ex
clusivitate poe«i credem că e 
bine sâ fim mai puțin drastici. 
Bine prizate din unghiul teme- • 
lor ri al tiparelor prozaistice. 
țkrisorile beneficiază totuși 
de o mai acflncă Investigație in 
coe*  ce orivește valoarea lor 
da prototip p*ntru  evoluția ul
terioară a pro» scurte roma
nești. at despre modernitatea 
rtin unghiul cărHa ne-am fi aș
teptat să fie recitită nuvelistic*  
necruzziană — ae înțelege, in 
primul rind Alexaadr*  Lăpcș- 
***** — situa tia nu ni se pare 
cu tocul satisfăcătoare. Ezitant, 
muh pre*  retim. Liviu Leonte 
se mulțumește, in rele din ur
mi. a ne da mstiinrioase ana- 
fid*  in care jțrfecata de situare 
pare instincriv refractară la 
e%*vatua)ele  nscwi ale judecății 
de valoare truce pe cont propriu.

Monografia he I_riu Leonte 
ne pune la :n5emlnl cel mai 
com-iet ș nu; viatxl instrument 
de îiăcru » rionurt din dfe 
s-an elaborat la ora ac
tuala cu prmre ia personalita
te*  n opera k» Constantin Ne-

Kicalae Ciobana

CARTEA DE DEBUT

Armonii 
cantabile; 

în căutarea 
autenticității

£□ afocx documentului
B a ex^rasohii din ziar cu in- 
terrrel eșuarea istorică și jur- 
« •_ TiAcrie sale consemnind
trace “ - existența cotidiană, 

—iscare, intervenții 
aie •eryikr interlocutori. Re-

dncu=oer:Lar transferată in spa-
uul fiterăluriî de frontieră urin

minme ti de diafane vfhrotu 
muzicale : -Chip vioriu, cum 
mai cuprinz: Cociită apă cm
oglinzi ? ■ Ce luminăn. ea Pe 
zăpadă, > ta candelabrul stind să 
cadă. Gt tisox» adine «trire pe 
tăcute i Ta orxiiogide * t
Să<eată-n putoA stngcne. ' La 
cerbul din ♦ ap»seme, f VA de 
mireasă cu fino rare. * Ba;«iL 
veșnică ninsoare — f- Fulgtne 
aomnul in neștire ' Prin me ian 
colice darne-.

Toma Biolan cultivă un joc el 
intelectului printre imagini fa*  
millure, proauand coutamteăn 
livrești, recnrgînd la sucesue. 
fără a se împăca, mamfestin- 
du-și permanent plăcerea pontru 
forma muxicalâ și pentru sub
stanța ttncă pratioacă și rarefia
tă

O sensihditaîe neeoatianaîA 
cu rare accente dramatice iti 
găsește expresia Intr-o elegan
ța parnasiană Însoțită de ine
renta noțâ desuetă- Preocuparea, 
pentru latura formală a poeziei 
asortată cu echilibrul de struc
tură asigură lina! lui Toma Bio
la n o detașare care exclude sen
ii mentalismuL Erotica sa se rea
lizează exclusiv ca sugestie in
tr-un registru minor : „îrn- 
brățițind același chip / Acum 
clepsidra cind răstorn, ? 
Vor curge fire de ni
sip / In depărtatul zvoa de 
com i Spre steaua vie va răz
bate > Sufletul nobtru. palid 
fum / Urnind dintr-o singurăta
te / Căreia domni suavi șezum".

Predomină o senobtbtaie a er 2- 
neseen^i. o melanoxse *agjk  
ci ta ta'.a. Spre ifirtir.*  vohima- 
bx apare uniat nota ironica, de 
o factură mruAtâ cu aceea a hx 
Em.:! Bmmaru (Impieiiaaiwl. 
Debutul tui Toma B^xas por- 
nmd de la un aspect de 1*  m- 
crpat reeori-aî prin r'-zesirarva 
peanm latura f«"na. i ‘xuie d_>- 
poc:ixl:tălile sa> se ^jUnzrxiă 
1= l-urul răulărî*  tematice, a t>e- 
fcnnrri unw spațiu proarîu Încă

• TV prunul său vohrn 
Vas*ie  Bogdan realizează o mo
nografie i**ntunentală  a unui 
oraș mftmsnal concepută Lntr-o 
tmftaKa care este nu: mult de- 
cit a surii de reportaje, este un 
portret «ubMCtiv. paiele, protec
ts: tntn-o viriime enmnarta <i 
juvendă- Reporterul ece !eca: 
afectiv de acea «ti cetite cârâia 
li Atribuie ro-lu! de ..cwitru al 
lurr.u“ m demerva! sân năzuieș
te <A rertituie deopcxr.vâ pu*>ul  
era al faptulu: și secnnificauiie 
in ultimă ut«tantă Hnce ale eve
nimentelor reia ta te : ..Am cău
tat să văd adevărul de dincolo 
de cuvinte. *ă  «urprind măcar o 
zi. o oră. un momer.t din viața 
autentică a Rețr.ei- Cea mai 
otxsnuită cu putință — și esen
țială — cum am aescooerit-o eu 
pas cu pas. măruntind timpul, 
revelindu-mi Învățăminte pe 
care le-am pas câpăxii rit îmi va 
fi viața de' lungă-. Autorul se

esie o carte cu caracter

rrxeemș aferiivi a tuturor ipos- 
reiăTu. a viratelor si ore

lor t. Stâ^resiv percutant șl li
ne. framer tar și fluent, reoor- 
u;< aează ca orchestrație
a wwr Atiluri diverse, asediin- 
n,-*;  prin toate mijloace-

.“.xcind să epuizeze, să cu- 
©nr-iă. să «iitetizeze materialul 

s’, sensurile sale dosi bile. 
Repociaml monografic urmează 
ur. omagial, de unde so-
rrttel bric festiv, modalității*  
thvrrse c<xiferindu-i un carac- 
:<«r cal«M&>*copic.  între docu- 
rrycr.: <s celebrare, cartea lui Va- 

B^cdan se definește in mod 
preponderent ca demers lurr.a*  
îfitir. «=Jț»umat tensiuni: ttm>- 
mecruJui reportajul său căutin- 
du-£i încă stilul, solicitat de 
c-snocibihtăti multiple in ranort 
cu care prozatorul va trebui fiă 
se maniferie in cele din urmă 
«electiv. Vaslle Bogdan este un 
reora-ț-- aflat la virsts tuturor 
tentațiilor, pe care scrisul nervos 
5* omaL curiozitate*  activă 
si suflul sacadat par a-1 consa
cra cu naai multe șanse foileto
nului cotidian decit reportaju
lui amplu de tradiți*  bogziană. 
Fubordonlndu-1 generozității te
mei mai mult decit resurselor
interioare.

Sultana Craia
*) Toma Biolan ; „Pasărea pa

radisului**,  Editura „Cartea Ro
mânească-, 1979

••) Vaslle Bogdan : „Reșița, 
dincolo de cuvinte'*.  Editura 
„Facla-, 1979

• Poezia lui Haralam- 
bie Țugui certifică o sen
sibilitate și o artă poetică 
de tip clasic. Făcînd a- 
ceastă afirmație ne refe
rim atît la spațiul tema
tic cît și la modalitățile 
prozodice. în linia clasi
cismului românesc, moti
vele predilecte vor fi, 
deci, natura, Istoria și, ca 
element abstract, timpul, 
percepute de o privire 
calmă, senină, de un lem- 
?erament solar, echilibrat.

n ceea ce privește proce
deele artistice, sa observă 
aplicația spre culoare, 
spre imaginea static-pic- 
turală : „Păuni sonori ai 
pădurilor / abia presim
țind curcubeiele toamnei, / 
acest covor românesc pes
te care / ochii adastă de-c 
veșnicie / cîntecul încă 
neauzit... // Acolo se spu
ne că ni-i începutul / în
văluit în cețurile istoriei, 
albastre, / împădurit cu 
legendele și chiote nesfir- 
șite / de nuntă și luptă / / 
etc De altfel, ciclul Zbo
rul liber al soarelui ca și o 
bună parte din ciclul 
Confesiunile pămintului 
conțin poezii patriotice ca 
evocă figuri de mari dom
nitori, evenimente impor
tante și locuri ilustre din 
istoria țării precum și 
pasteluri în care domi
nant este sentimentul de 
jubilație panteistă și sen
zația de integrare organi
că în peisaj : „N-am alte 
margini și repere... / Sur
pat în mine, fără glas, / 
ascult aceleași voci de 
planta / cu viu alint din 
lutul gras, I aceeași me- 
lopee tandiă / a bucuriei 
efemere (...)**  (Nedumeri
re) Alteori Insă tonul nu

• Excelent stilist rafi
nat. cu mina flaubcrtia- 
nă. Radu Petrescu pare a 
face în Ce ae vede*)  un 
pas Înapoi în domeniul 
subiectului. Căci ce este 
altceva un roman decît 
viata în optica unul spirit 
teologic, Înclinat către 
examinarea unui număr 
de evenimente cu scopul 
de a rezulta noțiuni de 
ordin moral pentru citi
tor. Un asemenea proza
tor era, de altfel. Radu 
Petrescu pînă deunăzi, 
cind ne-a dat. în Ochea
nul Întors, sub forma unul 
jurnal excepțional. un 
specimen de narațiune în 
aparentă fără construcție, 
solidă totuși moral, cu o 
substrucțiune remarcabi
lă. însă. Ce se vede ar fi, 
se vede treaba, un expe
riment. căci autorul s-ar 
fi plictisit în a se exerci
ta realist, „inactual**,  in
tr-un gust epic ce pare 
unora colbăit și Ieșit din 
moda curentă. Nu uit să 
observ că. în materie de 
literatură, moda este o no
țiune lipsită pe deplin de 
domeniu, căci nu valoarea 
vine din actualitate, cît 
actualitatea este consecin
ța rezistentei de natură 
axiologic A

Ce w vede este, pe 
acurt, experimentul mo
dernist ad hu Rado Pe- 
tre*c*.  Fdo «a DaftHâ 
Afv-^yiataJL ToriMX ** 
poete ooveci eă oranto- 
nd «l-a ^zredr: • dotare 
ta afara comunuluL care 
se vede tocuxi precum u- 
lelul in apA Subiectul 
este următorul. deși nu 
intr-insul și-a pus Radu 
Petrescu virtutea prozas- 
tică majoră. La moartea 
Eleonorei Dinescu își dis
pută moștenirea soțul de
functei. câoitanul Dines
cu, și sora ei. Zizi. îm
preună cu soțul acesteia. 
Leon Marcu. angrosist $i 
cherestegiu. Testamentul 
îngăduie sorei să-1 depo
sedeze pe căpitanul vâduv 
de avere dacă el se va

• Mai puțin sau deloc 
comentată, cartea de 
teatru e lipsită de recep
tarea .-specializată- nor
mală a tuturor tipărituri
lor. Cititorii ajung la ea 
direct, pe un drum neme
diat, conduși de un inte
res care, paradoxal, nu-și 
află corespondent și in 
rândul comentatorilor de 
specialitate. Valentin Sil
vestru a publicat recent un 
volum despre Ca răgi ale •), 
citit cu ochii teatrologu
lui Opera confrunta
tă cu ipectacolele in care 
s-a ipostaziat. iși dezvă
luie o nouă temelie- Ceea 
ce părea deja știut sau 
răsștiut din Caragiale — 
O arris •• re pierdut!.
D'alr carnavalului —, cla
sic «au clasicizat prin va
loare «i repetiție, ni se 
aratA dintr-o datA pus 
față in față cu scena și 
cu „culisele- receptării, 
totul nou. imprevizibil, 
neașteptat, necunoscut, 
SpectacoluL adevărată ar
heologie practicată la «u- 
prafațA descoperă tărâ
muri necercetate ale ope
rei lui Caragiale. El ne 
obligă s-o reconsiderăm 
tot astfel cum arheologii 
ne-au obligat să reconsi
derăm clasicismul an
tic descoperind că te
meliile Acropolei sint 
labirintice. • Cartea lui 
Valentin Silvestru ne 
propune o lectură emina-

viata cărților
__ poezia

în tradiție 
clasică

REVISTA REVISTELOR

„DIALOG"
• Numărul pe ianuarie-februarie al revistei 

„Dialog**  (organ al Consiliului U.A.S.C. din Uni
versitatea „Al. I. Cuza“-Iași) se înscrie In aceeași 
febrilă căutare a unei elevate tinute artistice, 
care constituie nota predominantă a ultimelor 
numere. Menționăm In primul rind paginile de 
,.litere" în care sint recenzate ultimele apariții 
editoriale, cronicile semnate de Oana Vasllescu. 
Doina-Mihaela Sava sau Dorian Obreja dove
dind că fenomenul literar actual constituie o 
preocupare constantă a dialoghiștilor.

La împlinirea a 130 da ani de la nașterea lui 
Eminescu, revista dedică o întreagă pagină poe
tului de la Ipotești (Tentația fantasticului în 
proza lui Eminescu de Muguraș Brinzei și Des
pre codul poetic al prozei artistice eminesciene 
de Gabriela Scurtu), pagină ce dovedește încă o 
dată permanenta geniului eminescian în spiri
tualitatea românească.

O inițiativă care, sperăm, va avea ecouri și

In alte revhtie este dezbatere*  literară inițiată 
de ..Dialog* - avind ca rabiect .moua generație 
poetică-. Răspund Eugen Simion. Livius Ciocir- 
lie, Mlhal Ur-Mchi. Daniel Dimitriu ș-a-. artico
lele lor constituind o sinteză a diferitelor pro
bleme legate de Kriea tin ir ă : debut, condiții de 
publicare In reviste, tendințe, personalități, etc.

Deja cunoccut din paginile revistelor literare, 
Valeriu Gherghel semnează cronica filozofică 
despre retorica ireală, pierind de la Topicele lui 
Aristotel. Articolele Filozofia limbii la Alexan
dru Philippide de loan Oprea și Bataillc și Blan- 
chot de Luea Plțu. completează în mod armonios 
paginile dedicate vieții ideilor. Interviuri, cro
nici. actualitatea universitară, se adaugă mate
rialelor deja anunțate, spre întregirea unui nu
măr bogat șl divers. O mențiune pentru Maria 
Sârbu, care, In pagina de literatură a lumii, de
dică un amplu articol personajului mrivillian. 
Eseist, critic literar, prozator, iată că Liviu An- 
tonesei se manifestă din ce in ce mai mult și ca 
poet. Un vers lucrat, livresc, aflat sub semnul 
liricii Iui Edgar Allan Poe. Tot cu versuri este 
prezent și Aurel Dumitrașcu. Prin calitatea deo

sebită a materialelor publicate, prin tinuta gra
fică și prin bogăția temelor abordate, revista 
..Dialog" se situează printre cele mai bune pu
blicații literare actuale.

Cezar Ivănescu

Cenaclul Flacăra
Așa cum ■ promis publicului din Capitală. 

Cenaclul Flacăra va fi din nou prezent luni. 
31 martie, cu începere de la ora 18, la Circul 
„București" printre entuziaștii și fidelii săi 
prieteni.

Biletele pentru arest spectacol se găsesc la 
casa Teatrului Național din BucureșlL

Primim:
TOVARĂȘE REDACTOR ȘEF,

Subsemnatul.... membru titular al Uniunii 
Scriitorilor din R.S.R., autorul volumelor de ver

mai este didactic și expo
zitiv ci capătă ritm și ac
cente polemice ca în 
această demnă de men
ționat diatribă istorică 
din care citez : „Nă
vălitori cită frunză și 
iarbă / sparg în să
geți și în sulițe pacea din 
inimi... / Dar ei nu știu 
trecătorii / că fiecare din 
oamenii acestui pămînt / 
poartă în trup rădăcini 
de istorii / ca un veșnic 
veșmînt // Fruntea lui 
Gelu / se apără ca oțe
lul / Pieptul Iul Vlad / 
e stîncă-mbrăcată cu brad 
/ în pururea nemișcare ; / 
pe cînd brațul lui Menu- 
morut / se face tăiș de 
sabie, nevăzut, / hăcuind 
veneticii fără cruțare. '/ 
Și vin năvălitorii cu hlrci 
la oblînc / sub porțile 
Carpaților să-și caute / 
tainuri de aur și singe / 
iar pămîntul își face din

plin datoria / înghițin- 
du-le, risipindu-le / pu
hoiul de leșuri nătînge..." 
(Ca un veșmînt). Hara- 
lambie Țugui practică in 
general o lirică a simpli
tății și clarității, preferind 
exprimarea nemijlocită cu 
impact imediat, unei arte 
poetice mai elaborate. 
Avind avantajul comuni- 
cabilltății și al contactu
lui direct cu receptorul, 
limbajul său poetic acuză 
totuși o anumită lipsă de 
relief și monotonie ima
gistică. De asemenea, ca
pacitatea inventivă și aso
ciativă nu este deosebită, 
ceea ce determină abun
dența de figuri poetice 
elementare, epitetul, com
parația, personificarea și 
interogația. Dar, în 
poemele care glosează 
pe marginea motivului 
timpului, a libertății des
tinului uman, imagistica 
devine mal neguroasă, a-

pele se tulbură, semnifi
cațiile capătă profunzime: 
„Pașii somnambuli ai ui
tării / ca niște umbre abia 
descifrate / fuga de mo- 
vuri tîrzii / una cu llnce- 
da noapte / în care încet- 
încet scobnrim / neștiu
tori și triști totodată // 
(...) Cine rupe crengile ce
rului, joase și cine / toar
nă într-una mov peste 
toate ? Dans somnambul 
de umbre tîrzii / cu cîn- 
tecele lor de sirene, / și 
cînd fiecare secundă Iți 
spune / asemeni femeii 
lui Lot : / Nu te uita îna
poi, nu Întreba ! legile 
nopții rfimîn zăvorite in 
piatră" (In piatră).

Ciclurile Pasărea Morții 
și Ecou pierdut (lirică 
erotică) aduc o tematică 
și un suflu mai personal. 
Primul dintre ele grupea
ză poezii care circumscriu 
în maniera lui Camil Pe
trescu, din Ciclul morții 
experiența tragică a răz
boiului. Avem in față un 
„jurnal liric" de front, in 
care combatantul nu are 
perspectiva ansamblului, 
trăiește și la contact 
din interior cu absurdul 
și monstruosul evenimen
telor. Remarcabilă în 
acest sens este piesa Rugă 
tăcută, o elegie cu puter
nice accente expresionis
te. Haralambie Țugui mi 
se pare interesant tocmai, 
atunci cînd se „abate" de 
la propriile norme și for
mule poetice.

Paul Dugneanu
•) Haralambie Țugui : 

„Confesiunile pămintu
lui", Editura „Cartea Ro
mânească", 1980.

proza

Un excelent 
stilist

căsători. Clauză drama
tică, fiindcă acela este 
om încă tînăr și cu pasio
nali tate ferventă, iubind 
pe o văduvă căreia ii face 
cunoștința în cimitir, a- 
morezîndu-se apoi palpi
tant de o prostituată cu 
pretenții, anume Maneta 
Kraus, brăileancă aven
turoasă, cu o biografie 
curat romanescă. Aceste 
infidelități nu scapă desi
gur ochiului atent al cum
natului Leon, care toc
mește oameni In urmări
rea căpitanului priapic 
retras, conspirativ, cu iu
bita la o vie rurală. La 
această vreme, nepotul 
lui Alexandru El iade, 
elev mi se pare, și poet 
diletant, ișl face educația 
sentimentală, deplin ti
căit ii fâță inițiativă. A- 
ewaml «aeJa ei iniecmti. 
tfia pw*  tihnit vătoar*  
O &inuc mji

Arest**  sint datele f*i-  
tiale. remarcabile spre a 
ne da un roman de mo
ravuri in mediu de răz
boi (faptele se petrec In 
1941) «i dacă adăugăm 
încă vreo 10—15 chipuri 
cu interesul lor. rezultă 
și o umanitate bogată ca
racterologic. ce poate sti
mula condica (iile sociale 
șl sufletești. Insă de aici, 
Radu Petrescu a modifi
cat complet potentele de 
principiu ale fantelor și 
le-a dat o nota de biza
rerie teoretică. în genul 
unei „conte philosophi- 
que-. unde se examinea

ză chestiunea justeții 
percepției obiective a 
timpului în termenii unui 
soi de cazuistică oareși- 
cum teologică. Alexandru 
Eliade, Ojescu, Virgil A- 
urellan, G. Poenăreanu, 
cu toti amicii, se trezesc 
în felurite vremi. în plin 
război și după vreo trei
zeci și șase de ani. con
vorbind filosofic. citind 
poezii, evocind momente 
comune. Aceste turburări 
de timp n-ar fi antipatice 
de s-ar deduce din mica 
senilitate de pensionați. 
In a rememora reminis
cențe îndepărtate cu a- 
micl juvenili și ar fi fost 
de tot potrivite intr-un 
roman de formulă, ca sâ 
zic așa. fantastă. însă, 
imaginați-vă că In plină 
proză hal za dană, cu por- 

. trete, scene.de jnocavuri.
deducții din peiiaj moral 

. si din descripții de case
$i străzi, se Iv&sîe o ase
menea bizarerie de minți 
febricitante. complet fără 
legătură cu datele ini
țiale.
Spre a face totuși vero- 

( similă povestea vremilor 
încurcate, el a emis o 
idee, teoretizata de junii 
literati, constînd în ace
ea că realitatea e „scri
să" de un ochi interior, 
abstract în chip reversi- 
hil. în asa fel Incit din 
roman se creează realul 
care el însusi inventă ro
manul. Ce se vede ar fi 
rezultatul unul proces o- 
cult. superficia- unei re-

alități obiective produsă 
artifical de un emițător 
misterios, din perspectiva 
căruia loc și timp sint 
simple abstracții valabile, 
prin obiectivare. numai 
pentru eroii încarcerați 
in roman. Dacă se înțele
ge astfel, înseamnă că 
Radu Petrescu a voit să 
dea o inițiere filosofică 
și modernă principiului 
balzacian traditional si 
să întocmească o produc
ție fantastă cu baza în 
epica asa zis realistă.

Observ eă ideea în sine 
are interesul ei ca o ipo
teză de natură teoretică 
și un anume farmec pa
radoxal. însă valoarea în 
roman vine totuși din o- 
biectivare, adică din re
alizare care este aci des
pletită de sens, inadecva
tă. fără a rezulta din 
ipoteza acestei taumatur
gii o noțiune unitară.

De altfel, talentul ieșit 
din comun al lui Radu 
Petrescu nu stă în in
venția de filosofii tehnice 
inedite ci este exclusiv 
de factură stilistică eru
dită. indicînd o rarisimă 
Inițiere în voci prozastice 
felurite, ajungînd la li
mita îngăduită după care 
începe pastișa. Mina 1 se 
exercită excelent în por
tretul după fotografie. în l 
efiSifc -țl in .gravura firi | 
cuțoare căci prozatorul 
nu este pftQ^ețc.1 e un in- | 
teJeriUal moralist care ' 
vede in umanitate ab
stracția unei reprezentări 
ideale despre specie. Ob
servația fizică se stinge 
In concluzii de ordinul 
categoriilor. Nimic des
criptiv anormal, adică pi
toresc. totul într-o unita
te de deducții ideologice 
care au neîndoios adînci- 
mea lor.

Artur Silvestri

•) Radu Petrescu : Ce se 
vede", Editura „Emines- 
eu", 1980.

critica

Plurivalenta 
lui Caragiale

mente polemicA Ea tre
ce in revistă cu ironie 
»i sarcasm multe din ero
rile care i-au făcut In 
receptarea operei lui Ca
ragiale. Acuzațiile aduse 
operei sau celor mai va
loroase puneri în scenă 
prilejuite de Caragiale se 
întorc împotriva acuzato
rilor. Procesul receptării 
lui Caragiale tn timp e 
condui fără menajamen
te. Cine mai «îie azi c-aii 
existai un G. Meitani sau 
un Igan Mihaly de Apșa ? 
Și totuși, ei au fost prefe
rați lui Caragiale: cind 
5-au dat premiile Acade
miei In 1890 și 1902. Ce 
memorie mat păstrează 
titlurile piesele ce-au 
înlocuit comediile lui 
Caragi*]*  Interzise ? Tn 
schimb, istoria, realita
tea ce*  mai esențială 
oentru propria noastră 
confirmare, l-a alea pe

Caragiale, acolo unde 
servitutea față de con
tingent înlocuia anali
za -critică cu blasfemia și 
valorizarea cu ignominia. 
Cartea lui Valentin Sil
vestru folosește cele două 
atitudini extreme cu care 
a fost confruntat Cara
giale — de apărare și 
acuzare —, transferindu-le 
din spațiul analizei ope
rei — unde sint total de
pășite — in acela al cri
ticii. unde mai sint nece
sare. De mai mulți ani, 
Caragiale nu mai e apărat 
sau acuzat, ci valorificat. 
Si totuși, mai există iner
ții. clișee, obtuzități față 
de eternul mister al lumii 
caragieJene. față de com- 
prehensibilitatea acesteia

Treci nd In revistă ma
rile spectacole prilejuite 
de montarea Intr-o viziu
ne nouă a piselor O scri
soare pierdută, D'ale car-

suri Pedepsele. Editura pentru literatură, 1969 
(Premiul Amfiteatru) ; Omul fără voie. Editura 
Cartea Românească, 1970 ; Sărbătorile absenței. 
Editura Cartea Românească, 1971 ; îndreptările 
doctorului Faustus sau Calea cea mai lungă. Edi
tura Cartea Românească, 1978 (Premiul Uniunii 
Scriitorilor) ;

convins că-mi veți înlesni o lămurire ce-o da
torez cititorilor, fac precizarea că intre Vasile 
Vlad. semnatarul poeziei „Timp**  din Luceafărul. 
8 martie 1980 (poate chiar o persoană purtînd 
acest nume, cine știe ?) și mine (care dealtfel 
n-am publicat nieieind vreun șir în această re
vistă de la înființarea ei pină astăzi) nu există 
decît o coincidentă onomastică regretabilă.

Vasile Vlad
N. EL Redacția revistei noastre asigură pe poe

tul Vasile Vlad, autorul celor patru volume de 
versuri pomenite în scrisoarea de mai sus, că In
tre persoana sa șl a semnatarului poeziei TIMP, 
alt VASILE VLAD (membru al Cenaclului literar 
„Pavel Dan- din Turda) nu există nici o altă le
gătură decît această „coincidență onomastică re
gretabilă". Facem cuvenita precizare spre a-i 
servi 1a nevoie.

navalului. Năpasta, O 
noapte furtunoasă, Valen
tin Silvestru se întoarce 
din nou la text. Cercetea
ză spiritul și fața lui as
cunsă, așa cum au fost re
velate acestea de regizori 
ra Sică Alexandres cu. 
Ciulei, Lucian Pinfilie, 
Alexa Vissarion, Ion Co- 
jar, Anca Ovanez, Mircea 
Marin ș.a., de critici 
precum Ș. Cioculescu; St. 
Cazimir, B. Elvin, Mircea 
Tomuș,- Valeriu Cristea, 
Silvian Iosifescu, I. Con- 
stantinescu, AI. Căll- 
nescu...

Analiza făcută unor 
motive ale operei, Scri
soarea, Presa. Semidoctis- 
mul. cea privindu-I pe 
Personajul care nu apare, 
radiografiile critice atenfe 
la violenta lumii lui Ca
ragiale, reliefînd realis
mul. „dezeroizarea" sau 
pledoaria pentru Come
diile care-și mai aștepta 
spectacolul sint tot atitea 
confirmări ale „pluriva
lentei și polisemiei" ope
rei lui Caragiale. Cartea 
lui Valentin Silvestru e 
permanent incitantă. Ea 
are meritul de a ne pre
zenta un nou Caragiale — 
autorul jucat o Terra in
cognita a operei, descope
rită cu ochii teatrologului. 
Fără excese de moderni
zare, fără amputări de 
semnificații, fără sofisti
că. Pnezentînd ziua si 
noaptea unei opere, ziua, 
șl noaptea receptărilor ei, 
criticul poartă mereu cu 
ei certitudinea anticilor 
eare știau de la Heracllt 
că „ziua și noaptea sint 
una". Elemente de cara- 
gialeologie devine impli
cit o pledoarie pentru co
medie. Si un proces al 
prostiei care este adver
sarul ei ireductibil, tra-. 

■vestindu-se uneori și în 
critic. „Comedia are infi
nite argumente pentru a 
se justifica, oponenta are 
unul singur, irațional ca 
ea însăși, interdicția".

Scrisă alert, pitoresc, cu 
umor și indignare pasio
nată, cartea lui Valentin 
Silvestru convinge și ca 
satiră a unor tare critice 
mai vechi și mai noL

Doina Uricariu

*) Valentin Silvestru, 
.Elemente de caragialen- 

logle". Editura „Emines
cu", 1979.

scene.de


CUVINTE DIN INIMA TARI]*

Momentul 
devenirii noastre

ergînd, deci, ca reporter prin tară, oa- 
Jg S T menii cu care stăteam ele vorbă imi 

^arătau un loc sau un altul pe unde a 
trecut tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și 

toate acele locuri erau înscrise in planuri afișate 
pe lungi panouri, fie la comitetul județean de 
partid, fie la o primărie oarecare, și de unde se 
înțelegea prea bine că acolo se va întimpla un 
lucru de mare importanță pentru viața județu
lui, pentru viața așezării, pentru viața lor : aici 
va fi o platformă industrială, aici un institut de 
invățămint, aici un institut de cercetare și pro
ducție, aici un complex de magazin^, aici... Peste 
tot era un Moment, sus in Bucovina, sau jos, la 
Dunăre, în Podișul Moldovei sau in Podișul 
Transilvaniei, la est sau la vest, la sud sau la 
nord, un Moment al devenirii noastre, un Mo
ment de urcuș spre civilizația socialistă și comu
nistă. Oamenii cu care discutam ii cunoșteau pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu personal și, in urma 
vizitelor sale, nu mai exista nici o îndoială că 
din virful acelui creion apăsat pe planșetă va 
izbucni, aș spune, ca printr-un miracol, obiecti
vul visat. Peste tot, așadar, Momentul se înfă
țișa ca un Moment de continua renaștere națio
nală. Fiindcă, iaiă ce se petrecea : un Om al 
muncii și al gîndirii mergea intre oamenii mun
cii și gindirii și împreună se sfătuiau și împre
ună făceau acele planuri pentru prosperitate, 
pentru fericirea cetățenilor patriei romane. Sute 
și sute de obiective ale vieții noastre de azi au 
fost ctitorite in acești cincisprezece ani. mat 
țara, pe drept cuvînt, a luat chipul victoriei 
construcției.

Așa cum vorbesc oamenii despre Președintele 
nostru nu poți să nu ți-1 imaginezi ca pe un 
gospodar al țării, venit parcă dintr-o superba le
gendă. Faptul cel mai adevărat este inși acela 
că secretarul general al partidului vine chiar 
dintre oameni, odinioară săraci, odinioară orop
siți, odinioară fără drepturi politice. odinJjMjă 
neluați în seamă sau, cel mult, in deridere. odi
nioară „clasele de jos44 care pentru „clasele de 
sus" nu știau decit să se răzvrătească și să ceară 
„marea cu sarea". $i iată că legenda ®-a '• 
format într-o realitate tulburătoare, dacele o-e 
jos, clasele muncii au devenit stâpine in -a - 
lor, țara a devenit un loc mereu innoi*. un toc 
al creației materiale și spirituale, un loc al ae- 
săvîrșirii umane.

Nu poți, deci, să nu ți-1 imaginezi pe marele 
gospodar al țării decit co bocind fie spre eimpul 
in care trebuie puse repede semințele, fie spre 
așezarea care se cere ridicată la nnrul de ora«. 
fie spre șantierul in care s-au investi; iUția bani 
și care trebuie chel tui îi cu maximă j

Pretutindeni, de la început pină la .ra ■ - ■ ■
reală a obiectivului. Președintele vegbeaxa.

11 vedem, așadar, coborînd in fiecare dămtae*- 
ță, spre țari asa cum omul pâmintnh roma
nesc a făcut-o, dintotdeauna. spre Inrr* rQr ■ . - 
spre muncile sale grave, care cer, oe fiecare 
cată. re«ponsabilitate ți optirnimr Grija pentru 
înflorirea patriei, pentru un destin bun il oame
nilor ei — acesta e telul de zi ca a, țel înalt yi 
țel apropiat al Președintelui nostru.

Așa Incit, Tara Insăsi a luat chipul său. pre
cum Președintele ■ iuat chipul Tării.

Nimic, dară aș fi pictor, nu mi-sr mări ti nu 
mi-ar adinei. mai exactă ți mai plini de fante
zie. această imagine a victoriei construcției, a 
victoriei unui id?al, a unui ideal venit dintr-o 
profundă trăire a poporului ce îidește o țară 
mereu nouă, găsindu-și pentru această lucrare 
istorică marele arhitect, intrat pentru totdeauna 
în istoria construirii lumii noastre noi.

Vasile Băran

Atelier

Demnitatea 
de a fi fiind

fi fiind imbogtțețte ființa istorici, !«- 
crarea acesteia implinindu-se eu noi 
determinări. întii. că e vorba de o 
ființă, conștientă, ți conștientâ de par

ticiparea ei, prin aptitudinea de a fi lucrătoare, 
la efortul creației colective. Apoi — intrudt ftin- 
dul consemnează nu numai existența in acum, 
in imediat, cit mai cu seamă acel prezent con
tinuu — mai bogat decit simplul timp verbal al 
limbii engleze — datorită căruia ființa istorică 
poate fi contemporană cu trecutul și viitorul ei, 
totdeodată.

Consider starea cea mai echilibrată pe 
aceea, a personalității care este fiind. De
oarece exprimă un echilibru omenesc apt 
să-i confere tocmai superlativul omenescu
lui. Pentru că e starea cind oamenii nu 
sini sub vremi, nici peste vremi, dacă ar 
fi să se păstreze autonomia cronicarului. 
Este, adică, starea cind oamenii iși lucrează con
știent vremea, care este marcată atit de ființa 
lor, cit fi de calitatea înfăptuirilor lor. Iar ființa 
St înfăptuirile ei — dată fiind starea echilibrului 
acesta — sînt nu expresiile înrobite, tributare 
unui prezent epicureic (sau. In veșminte moder
ne : ale unui prezent al consumului ca unic vec
tor ji simbol al ființării civilizate), dar vizind 
mult mai mult : o apartenență permanentă la 
trecutul și viitorul care conferă sens istoriei. 
Iată pentru ce, un universitar altminteri foarte 
informat, precum Roland Mousnier, ideolog 
„imparțial" al societății post-industriale, al erei 
consumului și abundentei, îngustează arbitrar 
problema in finalul unei lucrări, scriind fără 
echivoc : „Nu există un sens al istoriei. Oamenii 
sînt aceia care fac istoria prin voința lor și da
torită opțiunilor lor. Insă el optează în fiecare 
secundă prin comportamentul lor" (Cf. Les 
hicrachies sociales, p. 183). Sigur că oamenii fac 
istoria, însă nu într-un mod atit de aleator, cum 
lasă Mousnier să se deducă în concluzia sa... (și 
eludând, acum, aspectul foarte important, con
form căruia, in consens cu cele mai avansate 
trasee etice ale timpurilor, marxismul subliniază 
că ei. făuritorii, se făuresc continuu și pe ei înșiși* 
în acest proces amplu și complex).

Considerațiile de mai sus vin să descrie. după 
opinia mea, emblema unei epoci inlăuntrul că
reia, o țară și un popor, intr-un context planetar 
electrizat de abuzuri, au știut să păstreze cum
păna prin a-șt apăra si consolida ființa națională.

Demnitatea conținută într-o asemenea emble
mă a unei epoci rezidă tocmai în conștiința celor 
care, zi de zi. creează epoca, in conștiința lor 
de făuritori și totodată beneficiari într-o țară 
liberă și militantă pentru libertatea tuturor ță
rilor. Este epoca < s care, pe fondul unor ascen
siuni economice fără precedent, s-au înfăptuit 
Și se înfăptuiesc mutații psihosociale si politice 
fără precedent : controlul de către înșiși făuri
torii bunurilor mgteriale și spirituale vizind ca
litatea acestor bunuri, vizind distribuția lor cit

GwR. eu prJHnvai o*n«9tsl*i *e
Imboffdțeșfe ți pri* ascendenta ți «axnna 
emancipare a pârtiei. .Va e vorba ziâ de a 
simple coincidente utonre. Deoarece. ta doi 
prnwwr, thrarri toc £
oauha «o« rotarMr ea s-;—vjrcc »a ’ 
a paroeipărti •ervtafL pvz r.
U acei cnatmsa prezanz taâftatavfe.
ca iatr-o Mgatâ coew pm?—z -aa^ia •-

pmîra • <-< ;*x:-
rafitie moar», t «« k

câ ornai «o» ir • w. .■"-ț-'fX
isfteețaX. «tarrarx. rr»>. :£ »
și oataixaatoarv r o te "ip"*' .jrA’U"'
ttv creator. pera.rPnd t- • *■-■==*?
pteârea ti <sse
roare^poraa m t* r. r nrr-r

# roahmti. ra ce~e traxnrzr r-.f m pc~ 
htace. lauaracc si 'r.-z -Moixss <r-rw-
t^mporaa ea sât. fvr.v r» rrrr n
de zi. prmtr-nu drwa de
coatrraiatc ea retor troua Rom»** v. ?’
contriitic la stma n «■ ~ho-z-4>Jrr ar btpev'? 
aaivemt4plor r ne rimp*i> 
tnei. 11 constnmc. ț» raadaJ
țărilor mednt dezrafxazr — eaeoaclM *■«. cm 
îoțu. da unde piecct _ Ii couatr-.tenc pam .
fa deplin ncord ea o polzrtră e p*rrWa*’x: n «ts- 
ttdai deplin veriftcnM. clarvăzătoare o nmemstz 
Ultimul decenatt ti jumătate tror.t 
reprezintă cadrul cel mai fertil el detc^^tă^r ti 
mobilizării tuturor enenpilor naUe^a^ roc^-i 
pentru ca o asemenee construcție a tăn.-
să stea urmașilor drept aiâHunc h ptîdâ. Irfip- 
tulrile, sublimate in cifre, demonttreizi co^ns- 
gător. Astăzi se produce infinit »kj >i mJi
bine decit in oricare altă epoed. astăzi, vtrd 
România întreține relații dinlomatic? cu ■- 
130 popoare și relații economice cu peste UD 

Secretarul general al partidului, presedrx’e'^ 
României contemporane, de al cărui p de
a cărei neobosită aefiritafe tint rtrins levate cele 
mai prețioase realizări, in toate domeniile, in 
patria noastră, și al cărui profil politic si moral

Romeo Zamfireicu : „Victorie"

mat echitabilă, vizind permanenta ameliorare a
produselor prin adecvarea — cu ajutorul iniția
tivei proprii — la standardele cele mai compe
titive. Dar democratizarea tot mai accentuată a
relațiilor dintre făuritorii bunurilor implică nu 
numai conștientizarea puterii lor politice noi. cit 
și propria lor continuă transformare a eului crea
tor. Astfel că. axioma perfectibilității neîntrerup
te a societății nu trebuie înțeleasă drept un pro
iect ideal cu o finalitate univocă, : creșterea eco
nomică. Interpretarea ar fi dogmatică si evi
dent păgubitoare.

reprezintă' o mărturie vie a însuși chipului omu
lui de omenie, al omului deplin al anilor noștri, 
a subliniat in numeroase rinduri : „Corespun
zător concepției noastre despre umanism, socie
tatea socialistă și comunistă va asigura împli
nirea multilaterală a personalității umane, valo
rificarea tuturor capacităților și talentelor fie
căruia în slujba binelui comun, a prosperității 
întregit societăți, făurirea conștientă de către 
toți cetățenii a propriului lor destin comun, in 
care iși găsește deplina realizare destinul indi
vidual al fiecărui cetățean".

Împlinirea ființei umane regi istorice, sub toa
te aspectele, iată scopul eforturilor fiecăruia și 
ale tuturor. în aceasta stă demnitatea cucerită 
în formula lui a fi fiind, demnitatea unei epoci 
cind România și-a ocupat în lume un loc frun
taș, o grăitoare stimă, o indelebilă libertate, îm
bogățind pilduitor profeția lui Eminescu : „La 
trecutu-ți mare, mare viitor !".

Mircea Constantinescu

al timpului

traseu nou m istorie. aa_rurarea vitalității lui 
mi a font deloc xmară. Ar fi o greșeală să cre
dem că menul nostru, cucei ii ea t imnul ui a fost 
R este doar un marș festn*. o defilare Angajată 
sub un cer aenin- Trăm trur-o lume roasă de 
coniradicfh. poluară de idr- refrocrade. de fana- 
*isme R suspiciuni. Dar pentru o ordine
nouă ecooomică. in temă enemă. ca și una
ip^:maiă. ia scopul rriseci valorilor reale la 
locul lor cuvenit, per.tru a permanentiza liberta
tea de a pune întrebări si a obține răspunsuri, 
ded a dialo<uhii vital rin: mtimpiuate cu un in
teres crescind. aprobate p susținute pe scară tot 
mai largă p nu numai de oameni de stat și di
plomat! de cercuri economice și foruri științi
fice . ea este susținută cu adeziunea totală in 
primul rtnd d° oamen:i patriei, fapt ce dă aces
tui efort viabilitate. Nu poci lă nu citezi aici 
din versurile Angelei Marinescu : ..Nu suport ’ 
Minciuna și lenevia și aăcâiaiea fără scop și 
fără / Frumusețe. Te iubesc Patrie a mea. așa 
cum ești, dar și așa cum trebuie să fii "1 i Columb 
dezlănțuit, străveziu trup, vestitor mai adine 
decit visul !“

Ca ziarist, deseori mă adresez cu Întrebări oa
menilor de diferite virsle d Drofesii. La intil- 
nirile cu cititori la care particip ca membru al 
Uniunii Scriitorilor mi se pun și mie întrebări. 
Nu de mult am fost inirebat : Care vă este genul 
preferat ? Am răspuns fără ezitare : Prietenia 1 
Cred că in această clipă, cind se fac bilanțuri 
despre realizările obținute in ultimii 15 ani nu 
vor fi considerate lipsite de modestie citeva cu
vinte despre activitatea mea creatoare, mai ales 
că tot ce am făcut a fast posibil în această at
mosferă nouă ; am încercat să contribui cu lu
crările mele la necesitățile impuse de acest șan
tier spiritual ce s-a descătușat sub egida tim
pului întinerit. Primul meu volum de versuri 
a apărut în 1965 ; in același an a văzut lumina 
tiparului, în colecția ..Cele mai frumoase ooezii’4, 
o traducere a mea din creația lui Nazim Hikmet, 
Renașterea poeziei românești m-a Îndemnat- să 
urmez exemplul lui Franyo Zoltân. Kiss Jeno, 
Szemler Ferenc, Aprily La jos. Kacsâ Săndor și 
a multor confrați mai virsnici. care au tălmăcit 
pentru cititorul maghiar operele cele mai valo
roase ale literaturii românești. Exemplul lor a 
fost urmat și de alți serfitori maghiari din Româ
nia, activitate ce nu a încetat niciodată, dar a 
luat în acest deceniu și jumătate, o amploare 
nemaiîntâlnită pînă acum : Meliusz Jozsef, Siitâ 
Andrăs, Kanyâdi Săndor Bâlint Tibor, Beke 
Gyorgy, Szilăgyi Domokos. Hervai Gizella, Pan o 
Ferenc, Ldrinczi Laslo. Fodor Săndor, Deâk 
Tamas, Majtenyi Erik. Szâsz Jăno6. Jancsik Pal, 
LăSzloffy Aladâr, Szâsz Bela, Andrăs Jânos, 
Kirâly Lâszlo, Elteto Jozsef. Bogdan Lâszlo, 
(lisța exhaustivă ar fi prea lungă) ei punînd la 
dispoziția cititorului maghiar volume tălmăcite 
cu măiestrie din creația românească ! Nicolae 
Bălcescu, Mihai Eminescu. Ion Creangă, Tudor 
Arghezi, Zaharia Stancu, Mihail Sebastian, Ca-

Balogh Jozsef
Continuare in pag. a 7-a

Pe el il vom alege
Pentru că d vrea totul pentru țară 
înaltul vis de-nlâptuiri să-l lege 
și poartă a hotarelor brățară 
in inima, ca toți care-o-nălțarâ 
prin vremuri, noi pe el il vom alege I

E. pentru noi, adinca-ne credință 
ca na vor fi furtuni să ne aplece 
fiinto hii e-a patriei ființă 
de neclintri ți drept in suferință 
oe aceea, noi, pe d îl vom alege I

In taotol lui e-ntreaga noastră faptă 
e rodul cd cules, ce-l vom culege 
s« -aMtoa bai atit de înțeleaptă 
sore comunism oșeaiă-ntiia treaptă 
de aceea, toti, pe d il vom alege I

■ vom alege pentru libertate 
asa cam libertatea o-ntdege 
eă mima-i m pieptul țârii bate 
că Duțâ-e p Vronce ți Carpat e 
ae eceaa. toți, pe d 3 vom alege I

I na ^*9* ca sâ ne rămină 
cva*ton-n caavuarsm precum o lege 
a tov*a ceemjaâsmului in mină 
p—« d vorbește patria română 
de aceea, ne^ pe d 3 vom alege 1

mame. cam. senină după ploaie 
o»- aia rile vine să des'ege 
a seardtoi muifică văpaie 
e astou Ceoasescu Nicolae 
de aceea, toti. pe d il vom alege I

Temelie
Fericit să fie Bărbatul 
pe care Patria il știe purtind totdeauna 
haina de lucru a muncii politice

truditor asudînd la grelele munci ale Păcii 
cuvîntul său trece iluminind
prin veacul greu incercat de furtuni 
ca o mină prietenă.

Eu nu mă întreb, ci constat ce inseamnâ 
in comunism puterea politică doar 

privindu-l sau doai 
□scultindu-i îndemnul : dreptul de-a fi cel 

dinții 
in tranșeele pîinii, în noaptea fierbinte 

a oțelului,

să știi ce veghea cu timpla lipită de timpla 
fierbinte a patriei ce-și gindește destinul, 

sâ știi 
ce e munca sâ fii umăr la umărul Patriei 

care inalțâ 
Zidirea cea Mure ce-o numim — Viitor.

Fericit sâ fie Bărbatul 
al cărui nume griul il scrie a cincisprezecea 

oara pe fruntea 
străluminată a noilor ei Primăveri I

Marius Stănilă

Ion Potopin

Oval — stemă a patriei

ese~*'e^ v-x gkwu! uneoylkx.

ca frmfltli strigă primăvara ’rvezăor ; 
m Ricidta m gând morile cascade

knd sâ codă

Omdeee
e ■ dnv ce ziua de mane ;
F ea se poale opri 
prin Imwrile mbirii nsmd ;
ca podurile ce-ți lasă sa treci 
speranțele lumii 
de pe un țărmure pe oftul mai bun.

Omul nou 
trebuie ales, reales 
sâ fie stmnâ a patriei.

Prieteni,
M asemeni muntfior ce-i spun 
bază >â pună pe ei

Ascuhob 
apele cum ■ vorbesc 
m MirmtMul du'ce.

Pietrde hotarelor asemeni lui înfloresc 
înâttind steagul de pace ai veocukji.

Nimici nu mai ooate fi fără 
mtdes. Nimănui nu trebuie 
sâ-i mai cadă pleoapele.

Omul nou 
caută continuu in sine 
p estfd se află deodatâ-n tot spațiul.

Nicolae Sirius

Bărbat al țării
Osie de loc
A
Timpului 
Ce crește

Prin roșia
Planetă
Inimii trecind

Bărbat al țârii
Cu
Fruntea 
îmbrăcată în 
Imnică luminâ 
Neobosit

Al
Păcii cavaler

Inaltâ stea polara
Pe

Drumul 
Comunismului spre viitor

Noi te purtam in inimi 
Ca pe-un

Tipar stelar 
Pe-acest pămint 
De râsârire blinda 
întreaga ta gindire 
Pune

Contur
Zidirii noastre pentru veșnicie

Lucrarea ta e lingâ 
Inimi

Ceva
Tulburător de omenesc

In clipe de răgaz 
Aud

Cum cad
Pe fruntea ta luceferii ideii

Pace ție țara
Și

Ție neam iubit 
Deasupra ta un astru nou 
A răsărit

Chipul dintotdeauna
Privirea ta planeta o alina, 
Cu inima de-apururi roditoare.
Ai venit din magica lumina 
Să ne deschizi o eră viitoare.

Mai plin de verde*i azi Copacul, 
Prin chipul lui o zare ne-ai deschis, 
Din fulgere brăzdînde veacul 
Ne făurește-o lume ca de vis.

Socialismul - osie-a pomintului, 
Ne învață inimilor mersul.
Trezești prin faptele cuvintului 
Din temelie însuși universul.

II

Am privit, privesc, voi privi 
Chipul dintotdeauna al Tării 
Si-mi pare un fantastic bărbat 
Prins in chingile timpului 
Ca intre două frunți de calcar.

Am privit, privesc, voi privi 
Chipul dintotdeauna al Țârii

Spunem tinerețe și ne gindim 
Lc un număr de ani —
Apoi la a siluetă aprinsă 
Din calcar, la o rare, iar 
Mult mai tîrzîu la un veaduh 
Al nostru, în cuptorul dintotdeauna 
Al cerului - încrederea, apoi Originea.

Spunem Natură și ne gindim 
Totodată la turnurile Șantierului 
La Viaducte, la Poduri-Sculpturi 
Ale Pămintului acesta, dintotdeauna 
Al Țârii, dintotdeauna al Seminței — 
Lan de griu dintotdeauna al 
Țăranului, a! Țârii.

Am privit, privesc, voi privi 
Chipul dintotdeauna al Țârii.

III

In clocotul Pamîntuluî trăiesc, 
Și port adevărul cum dacii 
In fiece iarna visez și iubesc 
Sacrele repezi ale Păcii

Sint aproape la tot ce e greu, 
Nădejdea imi e să înving.
Șî-mi rămin în inimă mereu 
Caldele ninsori ce azi m-ating.

La chipul dintotdeauna privesc, 
înalt Stejari și voievozi - Carpații — 
Și-n fiece iarnă visez și iubesc 
Sacrele zăpezi ale Păcii.

Mircea Stance!

S-a*nzâpezi( pămintu-ți
De

Ctitorii
Și vis

Datini străvechi
In

Rritmuri comuniste
Iți urcâ-n suflet
Ca un imn solar

Din adincimea vremii 
Țara a avut

Meșteri
Ce-au ridicat
Minuni din piatra și din var

Și voevozi de geniu a avut 
Veghind asupra

Țârii precum șoimii 
Asemeni lor tu ești neobosit

Prelungă aripă 
A minții care

Bate
Spre piscul

Pentru care am
Făcut

înscrisul 
Chipul comunei luminos 
Sâ se arate

Avem frumosii-n singe 
Din vremi

Fărâ-nceput 
Sintem pină-n străfunduri 
Plini de har

Am semănat țarina 
Si-am

Inâltat altare
Sâ-avem aici nestinsă luminarf 
Și ne-am ascuns povestea 

in orații

Vertebra de-aur •
Prinsă

De Pămint

Noi am rămas ca munții 
N-am trecut
In noi durerea existenței 
S-a prefăcut

In cîntec 
Cum besnele doftanei in 
Inimi comuniste luminâ

s-aa făcut

Pe munții noștri 
Balada

Mioriței 
S-a-ntimplat

Mai mare templu n-a durat 
Alt grai

Cu cadențare limpezită 
De vecie ca acest cîntec 

cosmic 
Pe-un picior de plai

Venim cu sufletele pline 
de lumini

Schițind contur
Acestui

Timp nemaivăzut 
Călăuziți de-nvâțâtura ta

Efigia acestei
Lumi

Din comuniste inimi 
Se-ncheagă diamant

Pe tot cuprinsul
Țârii

Prin ctitorii 
Moderne scriem în beton 
Măreața epopee

Ceaușescu
Și nu e un

Miracol oarecare

Este tăria noastrâ
Strînsă

Tainic
Prin distilări de 
Generații vechi

Vasile Andronache



aî vrea, zise el aproape șoptit să 
vă povestesc o întimplare. E mul
tă vreme de cind n-a mai ascul
tat-o nimefti. Și știți cum e, parcă 

ar cere.
Fraze pe care Jenea le acurtă, cum li era 

obiceiul, și le traduse așa :
— Acum, putină liniște, că vrea să vor

bească el.
Și imediat, cu aerul că-și făcuse încă o dată, 

cu prisosință, datoria și că merita un răgaz, luă 
un strugure, cel mal mare, și cu trei sau patru 
boabe își umplu gura.

— Serviți, ne-ndeamnă Jenea. Înghițind cu 
poftă, dacă nu serviți, o să regretat!.

— Povestesc destul de rar intimplarea asta, 
predză el.

Dar de ce o povestea rar șl de ce urma s-o 
auzim tocmai poi, nu ne spuse. Mai adăugă 
citeva cuvinte. în sensul că eram exact oame
nii cărora li se putea istorisi o astfel de pe
ripeție.

Nu sînt sigur c-am înțeles foarte bine cuvin
tele din urmă. Vorbea încet, rar și oarecum 
dispus să se oprească fără un motiv anume. 
Pur și simplu, să continue In gînd. Nu-i mai 
puțin adevărat că o seamă de subtilități ale lim
bii le pierdusem și că. In loc de peripeție, ar 
fi trebuit să înțeleg petrecere. &au ocazie, sau 
accident.

— Acum, repetă Jenea. putină liniște ca să 
înceapă.

După car? lșl prepară un sandviș cu icre. O 
felie subțire de piine și un strat groș de icre 
negre.

— Serviți, ne Îndemnă ea oarecum nedume
rită dc tăcerea care se lăsase. Toate bunătă
țile sînt pentru noi. Dacă stati și nu mincaț! or 
să se supere. Ei sînt foarte ospitalieri.

Cit despre cele zise de gazda noastră. Jenea 
părea să nici nu fi fost atentă. Icrele negre ii 
dăduseră, chiar din clipa in care le zărise. in 
garnitura de verdețuri, un soi de febră limbută. 
Urma, s-ar fi zis, să comunice un lucru ex
trem de important și nu găsea momentul.

Jenea, translatoarea, era o femeie între două 
vîrste. pe care mesele oficiale, la care-si făcea 
slujba, o rotunjiseră binișor.

Aceasta era o masă de rămas bun. Eram in
vitații ministruluj culturii, un bărbat scund, o 
umbră de om, cu părul negru, creț și străluci
tor și cu o pereche de sprîncene grele, de toată 
frumusețea. împreunate deasupra nasului. Ochii 
de cărbune Ii dădeau privirii o anume distanță 
melancolică. De ce ținuse el să dea o masă, nu 
pricepeam. Dealtfel, cind mergi Intr-un grup de 
ziariști și ești purtat de colo-colo. și tl se-aratâ 
fel de fel de șantiere, cel mai bine e să iei lu
crurile cum sînt Vei înțelege, ce-i de înțeles, 
mai tîrziu. In ce privește masa, indiferent 
cine-o prezidează, ea e o masă. Un adevărat 
ospăț, cu icre negre și batog, cu pepeni galbeni 
și rodii, cu pilaf de berbec, struguri, vin alb, cu 
tării și fructe uscate, cu file de șalău în sbs alb. 
frigărui' de batal, înghețată cu garnitură de 
mure, cu salate de tot soiul, cu niște condi
mente de care n-ai mai auzit, cu chelneri tă
cuți, sosind grăbiți din toate direcțiile. In fine, 
cu ritualul acela liosit de emfază al petrecerilor 
fără dedesubturi. Vroia ministrul culturii să pe
treacă o seară cu noi ? Cu atît mai bine. Datoria 
noastră era să ridicăm paharele cit mai des și 
să ascultăm ce avea de zis.

— Cevâ spun eu acum. Insistă cu același glas 
nehotărît ministrul, s-a intîmplat demult, demult 
de tot. O seamă de amănunte cred că le-am ui
tat. Era război, luptam departe de casă. Ati pu
tea să vă-nchipuiți cine știe ce despre mine. Pe 
vremea aceea însă nu mă remarcasem prin ni
mic. Eram soldat. Și incă un soldat din cei mal 
necăjiți.

Duoă ce spuse toate astea, na privi ușor În
trebător. cu fata numai un zimbet Dar nu tre
buia să te lei după zimbe*.  Ca toți ori'— 
suridea adesea.

Jenea. cu gura plină, traduse :
— E o istorie de război Aia se zice, isto

rie. nu ?
Ministrul In scaunul acela măreț din capul 

mesei, părea si mai scund. Un omuleț tuciuriu, 
urmărind cu vădită simpatie mișcările noastre.

— Desigur. Jenea. poți să-i zid istorie. Sau 
poveste. Nu contează.

Jenea dădu din can Îndatorată $1 continuă :
— E] nu era ministru. Era cu aoldatiL
— Soldat prost, am apus.
— Vai ’ făcu Jenea. se zice asa ?
— Da. Unui soldat poți să-i spoi cum m± 

Gra^e mai mici nu există.
Ministrul astenia o lămurire. I-am tradus dis

cuția. Din delegația noastră eram lincuru! care 
m-aș fi descurcat fără translator. Cellalt! d«k 
Ion Ababei si Vasile Afloarei. șefi de tenie in 
probleme economice la două ziare dmartamer- 
tale. mergeau pentru prima oară intr-o delega
ție în străinătate si nu ctiau bmha. De fam nici 
românește nu vorbeau ei «trăluaL Știau Insă o 
treabă : să scoată mereu carnetul ti «ă noteae. 
Notau absolut totul. Aveau chiar ți-acum aca
dele de însemnări ne masă.

Jenea mi nea batog. Jeniei nu-i plăcea pestele 
duoă mesele cu pescărie arăta rău de tot inghi- 
țea o mulțime de pilule, dar du se potolea.

— Serviți, zicea ea. nu atati an. Ei ci-au dat 
Interesul. Bunătăți ca aid. acaaă

Șl cu o undă de vinovăție :
— N-am dreptate ?
Am asigurat-o că are dreptate.

■— Eram foarte slab, zise ministrul. Nici acum 
nu-s un om gras, dar atunci eram sfrijit de iot_

Unul, pipernicit șl smolit, lntr-un regiment de 
ostași bălani, hrăniți cu griu și cartofi. La noi, 
orezul nu îngrașă. Pe vremea aceea, treburile 
erau destul de complicate pe-aici. Nisip peste 

^tot. sărăcie, oameni cumsecade, dar ca și mine, 
măruntei și domoli. Iar un soldat mititel e 
pus. de cind lumea, la toate muncile grele : la 
curățat, la cărat rufe, la măturat dormitoarele. 
Să se deprindă cu greul. Eram atît de neputin
cios, că nici pHșca n-o țineam ca lumea. îmi ro- 
sese clavicula și o lipeam de giL Ce mal. o pa
coste pentru regiment.

Jenea traduse :
— El zice câ era. scuzați, un năpirstoc. Nu. 

așa se spune ? Și că nu ținea pușca pe umăr. O 
ținea pe oase.

— De ce ? interveni tovarășul Ion A ba bei. de
odată viu interesat

3enea tocmai băga In gură un pumn de măs
line. Mă privea speriată. Fiindcă n-o ajutam, zise 
trăgind cu ccattfa ochiului spre ministru .

— H n-a spus. Poate că așa trebuia. Să con
tinue ?

Tovarășul Vasile Afloarei scria de zor in car
netul său, ca după dictare.

— Tovarășul e foarte muncitor, constată suri- 
zind ministrul Ar trebui s-J ia cite ceva. Berbe
cul e gras si e fript bine. Sfătui ți-1 să guste din 
berbec.

— Continuat! spuse Jenea. E foarte Inte
resant.

Ministrul ne umplu paharele. Al lui era plin 
de la început Toasta. ciocnea cu fiecare, ne ura 
sănătate și succes in profesie și-și inmuia nu
mai buzele in vin. Cind ne-așeza râm, vorbi :

— în regiment, aveam o infirmieră. O chema 
Maria. Pe Maria o iubeam toți. Era o fetișcană, 
să fi avut vreo optsprezece ani. Purta cozi și 
avea ochi albaștri. Prea multe femei, noi nu ve
deam. Și știți cum sint sol da ții : scornesc o groa
ză de povești, se laudă cu isprăVile lor. vorbesc 
de rău pe toate femeile. Și Măriei îi ieșiseră tot 
soiul de vorbe. Dar eu nu credeam nimic. Sint 
sigur și astăzi că vorbele alea erau prostii, scor
neli. Viata pe front e grea. Oamenii se descarcă 
în fel și chip. Toți ar fi vrut să fie aleșii fetei. 
Și eu aș fi vrut, dar nu era posibil. Maria nu 
se încurca ea cu unul care curăța closetele. Cu 
unul ca mine, slab ca moartea și mirosind a 
magazie.

'Ministrul se opri și ne zimbi :
Jenea traduse :

— In regmeni areas a întineri.
Făcu o paiVJi fi t-’L'ehă
— Știti ce e o înrirmieră. *
Tovarășii Ababei ■ Afl-x-ei ipeofaară ta ace

lași umpL
— Ei bine. zzm J*=>ra  șueta

ae iubea cu too. Da aa îl ea trai ăswT mi
nistru.

M-am uitat la Jenea cu mxJ r=5eres_ Am 
zux că dedusese iu trattaeerea ei un 
un soi de rtibun, pentru «tatiSMei a pec» 
tru mersul cred v Jenea a
wrincenele asfeotind să-i vorbesc. Cbzjxx! « sa 
lăsa md o îndoială : era siacfsă !

— Am tradus greșit ?
— °erfect
— Și dinsul. preoză Jenea. trebuu *ă  

ctoseîele. Era probabil ordin. S-ti m e ta 
armată.

Tovarășul Ababei se opri o etipă tta acts M 
scutură ferm din cap. El ftia Cd e iz araaacL

— Maru_ Mana— Mana— zue inr« ®iai- 
trul si făcu o patxză lungă, ea n rum era tot ca 
mai avusese de zu. Privea in gol. cmbez^l a 
înflorise dta nou si il întinerea.

Jenea nu priceoea absolut rimic din ce m 
petrecea acolo. Tăcerea gazdei Părea ai fie pe 
vecie, tovarăsu Ababei u ADnarei enu com in*  
că intr-o delegație peste hotare toate trebuie aâ 

aibă un sens și anume un sens de acord cu in
strucțiunile primite la plecare, așa că așteptau 
răbdători urmarea. Mai mult, tovarășul Ababei, 
care era un ins metodic, își făcea însemnările 
pe puncte, fiecare punct avind la rîndu-i sub- 
puncte. Puțin derutat de tăcerile suav amuzate 
dar. la drept vorbin’d, autoritare ale înaltului 
personaj, tovarășul Ababei scrise slrguincios 
Maria, Maria, Maria. Și fiindcă nu mai urmă ni
mic. puse numele in paranteze. Unul din sub- 
puncte rămase astfel fără însemnare, fapt care 
tovarășului Ababei ii producea un soi de iritare.

Jenea, pe care toate aceste mese îmbelșugate 
c înnebuneau, sesiză impasul tovarășului Ababei. 
Ca un școlar care așteaptă un ajutor de la pro
fesor. Jenea zise rugător :

— Maria...
Ministrul dădu din cap. ne privi pe fiecare, 

cu o desăvirșită cordialitate și ne îndemnă 
să bem.

— Pentru prietenie ! zise el.
— Pentru prietenie ! traduse entuziast Jenea, 
Tovarășii Ababei și Afloarei toastară în-

tr-un «las :
— Pentru prietenie !
— Să bem. am spus, pentru soldatul acela mic 

șj tuciuriii, care îngropa morții companiei.
Jenea clipi surprinsă din ochișorii ei cenușii 

și-mi zise repede, consternată :
— Asta nu am voie să traduc. 
Arata de-a dreptul speriată.
— Ce s-a intîmplat 7 mi se adresă ministrul 

prevenitor.
I-am spus atunci in limba lui ceea ce zisesem 

cu o clipa mai înainte Jeniei.
S-a ridicat, a venit să mă îmbrățișeze, zimbe- 

tul ii era senin, era chiar zimbetul lui. nu al 
ministrului, un suris aproape trist, afectuos, un 
zimbet pe care-1 tii minte. A ridicat paharul 
ți a zis :

— Să bem pentru tot ce-ar fi putut să fie și 
nu a fost

Cum primele cuvinte ale oricărui toast le în
vățaseră încă de la sosire. Ababei și Afloarei 
răspunseră fără să mai aștepte traducerea. Evi
dent. erau foarte fericiți că aveau ocazia să co
munice direct cu unul din oamenii ce li se pre
zenta. fie numai p astfel, la un toast. In ase
menea momen:e închideau carnețelele cu aerul 
că merita s-o fixrf

— Maria. • . • — inistml relulndu-și locul, era 
o fetiță slăbuță f. părea cu totul neajutorată.

X-aa «K-zn loc unde ti ae putea tatim-
î-i să £= sau vi aricind- Maria avea

ă*  Dk^. ^5 pujn. ochii ei albaștri
Lacrimile erau din 

âfâ întrebam cit o s-o mai ducă, 
av «l eJc-âcwta. o .ă«ri Femeile pot uneori să 
v sară -n eaobtel outerilar. dar să reziețe mai 
Efsr ta hăr’*-  j:il. O iubeam. nu era vreme
âe .-Zice- M-f-J U-WL ~urea altul un ramaraH 

un picior, chirurgul nu mai do- 
vsdssa e» noccrtirul $i Maria trebuia să vegheze 
La îbecare a aibă o vorbe bună pentru Ce- 
car-. P*  «oe. moartea mă ocolea. Eram prea 

«-ar G zis. pentru treburile ei. îmi 
era de efragostea mea. Uite ce pățesc oa-

îs: r.ceam, si ce-mi trece mie prin cap. 
ooetznua să mănince. e drept, mai cu 

•occxenuX si s rum pricepuse că nu trebuie să 
se grăbească, ea si cum primise niște asigurări 
că □ertuea na se va sfiru prea curind. Iar 
csciperu 4Xiciinuau să care : fructe, băutură.

Prinsă, fără să-sa dea ki-"- de isto- 
rxKrea mrtigrului. Jenea ii urmărm mișcarea 
t*jatLor  dădea din can la lucurde care i se pă- 
renu « MiDilanxe. adică _ia te uită ?! rhîar asa 
să " fart T?“. trăirea ei era una. traducerea alta. 
Orim h exprimau interes, run am ta te. la cite o 
oroare ochișorii i se închideau spenati. dar de 
tradkv trattacea cu voce egală parcă «cotind cu

tudor octavîan
vinfele dintr-un dicționar și punîndu-le cap 
la cap.— Știți doar ce e frontul, zise gazda noastră 
zîmbind cu toată fața.

Jenea uita să traducă unele fraze, dar dădea 
din bărbie cu o expresie încărcată de înțelesuri 
teribile. Era în mișcarea ei și compasiune și 
stupoare. Tovarășii Ababei și Afloarei. deși nu 
aveau cum să înțeleagă ce o mișca atît pe Je
nea, aprobau politicos din cap. „Ei. ce să-i 
faci ziceau privirile lor, „Așa e viața

— Intr-o zî. continuă ministrul, Maria s-a îm
bolnăvit de tifos. Mi s-a spus să iau o căruță 
și s-o duc in spatele frontului. Să caut un loc 
liniștit șl să-i fac rost de cineva care s-o îngri
jească. Sair, mi-a poruncit căpitanul, o mașină, 
vezi bine, n-am de unde să-ți dau. Iei o căruță 
și un cal. Ai grijă de Maria noastră. Vezi, poate 
reușești să ajungi la... Și mi-a spus un oraș des
pre care știam că e departe. Dacă te ia o ma
șină, a zis căpitanul, lasă dracului căruța, nu
mai Maria noastră să trăiască. Bagă de seamă, 
Sair, să nu moară Măria pe drum. Bagă de sea
mă. Sair.

— Și el a luat căruța și a plecat... conchise de 

la sine Jenea. Și-abia apoi traduse ceea ce spu
sese de fapt’ povestitorul : el s-a gindit că, uite, 
stă cu Maria alături, și o privește, dar Maria nu 
mai vede pe nimeni, ea are febră mare și 
vorbește uneori fără să se înțeleagă ce spune. 
Și Sair ia calul și-1 înhamă la căruță și o pune 
pe Maria pe un așternut de paie și o acoperă 
cu mantaua lui și merg, și merg... încolo nu se 
poate, se aude că drumul a fost ocupat de ina
mic. în direcția cealaltă iarăși nu se poate, podul 
peste riu a fost aruncat în aer și se trece numai 
cu bacul, dar unde se face trecerea asta cine stă 
să-ți spună ? Sair vorbește o limbă amestecată, 
e un soldat mic și negricios, pe care nt*-I  ia ni
meni in seamă. Ce-o fi ducind el în căruță ? 
Cine să se intereseze. Și astfel ajunge Sair în 
marginea unei păduri, pe unde pare că n-a tre
cut războiul. E acolo o căsuță părăsită, din care 
oamenii au plecat aproape fără să ia nimic. E un 
pat acolo, poți să fad focul in sobă.

— Ar fi trebuit să merg mai departe, să ajung 
la un spital, spuse ministrul. Dar m-am oprit. 
Intri am socotit că ne vom odihni. Citeva ceasuri. 
Atit. Am duj-o pe Maria in pat Tremura și 
aiura, mi se rupea inima de mila ei.

Iată, mi-am spus. Maria e acum cu mine. Ce 
nedreaptă e soarta. Asta nu Înseamnă nimic, 
fiindcă unuia ca mine nu i se cuvine o fată ca 
Maria. Dacă a-ar trezi din agonie, cu siguranță 

n-ar ști cine sînt. Șî. totuși, m-a văzut aproape 
în fiecare zi. Dar dacă n-am s-o duc la spital, și 
am să am grijă de ea, și ea are să se facă bine ? 
Dacă aș sta lingă ea zi și noapte, și i-aș alina 
suferința, și i-aș aduce mîncarea care-i trebuie, 
și blestemata de boală ar lăsa-o, și Maria ar 
deschide ochii ei blînzi și m-ar vedea și ar ve
dea cum au părăsit-o, trimițînd-o, ca pe un om 
fără nici o șansă, cu negriciosul de Sair, cel 
care îngroapă morții și face muncile cele mai 
umilitoare ?

Astfel gindeam și chiar asta făceam : i-am 
pregătit un culcuș, am aprins un pui de foc in 
soba țărănească de pămînț.și am plecat să 
caut pe undeva niște lapte, deși era o prostie, 
fiindcă vaci nu mai găseai dc mult prin părțile 
alea și «lici altceva de mîncare.

Și Jenea traducea de zor. cu glasul acela în
florat al cumetrelor cînd povestesc o carte sau 
un film :

— Și el a căutat lapte. Și el a găsit lapte. Și 
el zice că a furat niște lapte, dar nu știe de 
unde. Și că a găsit mîncare, dar nu știe de unde. 
Eu nu înțeleg, poate câ vrea să spună altceva. 
Să avem puțină răbdare, poate o să ne mai zică.

Tovarășii Ababei și Afloarei aprobară cu vă
dită bunăvoință. De cîteva zile, lumea li se în
fățișa îndeosebi prin informațiile și lămuririle 
pe care le primeau de la Jenia. In definitiv, 
orele de muncă se încheiaseră. în cursul zilei 
vizitaseră un combinat de îngrășat vite si o în
treprindere textilă, scriseseră tot timpul, de 11 
se umflaseră buricele degetelor. întîlnirea cu 
ministrul nu figura în protocol. Ce urmărea‘oare 
ministrul cu istorisirea lui ? Nu cumva se îm- 
bătase ?

Iar Jenea traducea :
— Sair stătea tot timpul lîngă Maria, ii schim

ba compresele și o iubea atit de mult. Incit ar fi 
vrut să moară odată cu ea.

— De fapt, zise ministrul, trăgeam nădejde să 
se însănătoșească. Tifosul omora pe multi, dar 
unii scăpau, fiindcă aveau zile. Visam cum are 
să se facă bine Maria mea și cum are să înțe
leagă cine sînt eu. Femeile Înțeleg lesne primej
dia și-i simt ușor pe oamenii loiali. Asa gin
deam, idiotul de mine, în vreme ce-i schimbam 
compresele și nu băgăm de seamă cum murise 
Maria, cum i se răcea fruntea si cum pe chip 
1 se așternea o pace și o frumusețe ce putea să 
te scoată din minți. Am vegheat-o ceasuri la 
rînd. Știam atunci că am să mor și eu curind 
de inimă rea. Am îngropat-o, acolo, la margi
nea pădurii, i-am făcut o groapă adîncă și un 
sicriu, am meșterit mult la el, bocăneam de ră
suna pînă departe, dar nu-mi păsa de nimic. 
Maria era moartă. O pierdusem, neghiob ce 
eram, nu mă gîndisem că poate în spital ar fi 
scăoat. Abia atunci m-am gîndit că totul era 
fără sens, că Maria n-ar fi fost niciodată fe
meia mea. M-am mai gîndit că. să fi trăit Ma
ria. să se fi făcut ea bine, acolo. în casa aceea 
părăsită, tot nu m-ar fi luat în seamă; Ce eram 
eu ? Un soldat mic și neînsemnat, o mină de 
om, eram Sair, cel care nu scotea o vorbă cu 
lunile și care făcea orice treabă i s-ar fi dat, 
fără să crîcneascâ.

— Și ? întrebă Jenea. lungind cuvîntul cu un 
soi de lăcomie in glas care-i făcu pe tovarășii 
Ababei și Afloarei să tresară. Și ce fi-a mai în- 
timplat ?

— Nimic, zise ministrul.
Jenea traduse, fără să-și ascundă dezamă

girea :
— El zice că nu s-a mai Intîmplat nimic.
Tovarășul Ababei întrebă grav :
— Aceasta vi s-a întimplat chiar dumnea

voastră ?
Ministrul aștepta să 1 se traducă întrebarea 

cu zîmbetul lui pierdut și mărinimos. Știam cu 
toții că e ministrul culturii, dar nu făcea caz. 
numai oaspeții să se simtă bine. Nu-i lăsa 
pe chelneri să toarne vinul. Se ridica, trecea pe 
la fiecare și ne umplea paharul și. încllnin- 
du-se. ne invita să bem.

Jenea. rotindu-și nervos ochișorii ei cenușii șl 
Inexpresivi, traduse întrebarea tovarășului Aba
bei. O rotunjise binișor, cu o curiozitate pre
cipitată :

— Dumnealui, zLse Jenea. vrea să știe dacă 
nu v-a întrebat nimeni unde-1 Marla.

— Ba da. zise ministrul, m-a Întrebat Am spus 
că Maria e la spital și am dat numele unui oraș 
care avea spital. Numai că orașul acela era 
cind la ai noștri, dnd la inamic.

Tovarăwi Ababei «e ridică in picioare si toasta 
pentru prietenie.

Xe-am sculat cu toții. Jenea se mișca greu, 
romele enorm dar paharul II bău pînă la fund:

— E an rin foarte bun. predză ea, n-avem 
prea dea ocazia.

Fiind rindul ministrului să ridice paharul, el 
se aplecă ușor către fiecare și ne zimbi. își 
umezi abia buzele în vin. zise că-i un vin mi
nunat și ne rugă să ne simțim bine în tara lui. 
să fim fericiți, fiindcă si ei sînt fericiți dacă 
oaspeții pleacă acasă cu inima plină de sim
patie.

Credeam câ masa se încheiase, dar tocmai 
atunci intrară defilînd cîțiva chelneri, ducind 
fiecare, deasupra capului, o tavă strălucitoare și 
De tavă un vas în care juca o flacără albăstruie.

— Oh. exclamă Jenea. Era atît de emoțio
nată, incit nu găsi răgazul să ne lămurească ce 
ardea în vasul acela. Aproape câ lăcrima de în- 
cîntaie :

— Așa ceva, zise Jenea, se servește numai 
pentru persoane cu funcții înalte. Trebuie să 
mincăm tot. tot. A doua oară nu ne mai întîl- 
ntm în viață cu bunătățile de aici.

Tovarășii Ababei și Afloarei se chercheliseră. 
Ochii le străluceau și o priveau pe Jenea cu 
venerație. Acum aveau ce povesti acasă si le era 
de-ajuns.

Ministrul urmărea, cu fața numai un zimbet. 
flacăra albăstruie, privea, s-ar fi spus, drept în 
inima ei. acolo unde lumina avea nuanțe vio
lacee. ochii lui negri, cu un luciu ireal, de email, 
fără pic de alb în jur. exprimau un fel de beati
tudine. în răstimpuri, buzele păreau să-i tre
mure și din mișcarea lor înceată, de rugăciune, 
se desprindea, ca adierea unui sunet, mai mult 
gindit decit rostit, un nume :

— Maria... Maria... Maria...
(Din volumul „Povestiri reale")

de cind în centrul Antia iBceouierl 
afacerile cu terenurile pentru oonctmc- 
țil, tirgul nu mai știa ce e liniștea. Cei 
care aveau grădini mai mici li dsete 
prăpădite se bucurau că vor*  scăpa de orcinirj : 

se înălțau clădiri arătoase, erau tăiate străzi noi 
gi. intr-un fel. fiecare avea dreptatea luL Cei cn 
grădini mai întinse si case bine Îngrijite se in- 
dirjeau să rămină pe loc gi să nu vindă. Curind. 
unul duoă altul. isDitiți de strălucirea banilor, 
renunțau la irtcăpățînare. oftau dteva zile In șir 
di nd vina pe mersul timpurilor și. încetul cu În
cetul. vechile case și grădini, intrau in uitare. Si 
eu am fost unul dintre aceștia : mi-am vindut cu 
strîngere de inimă grădina și casa: nu din vreun 
calcul, ci din dragoste și durere pentru pașii co
pilăriei pe care nu aveam să-i mai regăsesc 
niciodată de acum înainte.

Clădirile noi urcau trainice, bine Înfipte In ța
rina vechilor grădini. Singurul care s-a împotri
vit, cu încăpățînare, schimbărilor a fost domnul 
Maganziel. Părea că nu-i pasă de nimeni și de 
nimic. în livada lui, Ln casa lui.

Legile erau de partea lui și. vreme de doi ani. 
l-au apărat de necazuri ; legile au rămas ace
leași și astăzi. însă necazurile l-au ajuns, totuși, 
pe domnul Maganziel.

Ședeam uneori și priveam pe fereastră sau de 
pe balconul noii mele locuințe, pînă departe ; 
oaza de verdeață a terenului domnului Magan- 
ziel era ca o binecuvîntare printre ziduri; deslu
șeam potecile, care duceau spre gorunii bătrlni, 
spre grădina de zarzavaturi, deslușeam iarba și 
pomii din livada domnului Maganziel. casa așe
zată ca un cuib în mijloc ; fiecare în oarte și 
toate la un loc îmi îmbătau sufletul. Mă bucu
ram cînd îl vedeam pe domnul Maganziel intrind 
în livadă, lucrînd sau cercetînd ramurile pline de 
fructe : uneori, cînd avea oaspeți, ieșeau cu toții 
în livadă, ședeau la umbra și în răcoarea din 
care noi nu aveam cum să mai sorbim. Cu timpul

unde ih fast eua ti rrădtaa

Sorin llfoveonu : -Omul cu pasârao’

mi-am dat Mama că tin jearn OodA imea arădinl 
de altădată : eram aoroape bănia ■_ la hăzririete. 
frânt! pe nebăxaie de seamă an te riikmie 
anunțirde. Arum mei nu mai eram Ln st&re să

Intr-o dimineață vestea a făcut înconjurul Ar- 
giei : in livada domnului Maganziel izbucniseră 
o mulțime de izvoare calde. Nici cu acest prilej 
domnul Maganziel nu și-a vindut proprietarei A 
sosit septembrie, și cireșii din livada lu! in loc 
să-și scuture frunza, au Înflorit a doua oară : 
poate era o răzbunare a pămintulul. Împotriva 
noastră, a tuturor celor care vindusem grădini si 
ease, amintiri, ghemuri de bucurii si senzații : 
cea mai frumoasă parte a vieților noastre murise 
sub ziduri, sub clădirile care se ridicau. In cen
trul Argiei. mlndre si semețe. Domnul Maganziel 
era fericit de livada lui înflorită a doua oară și 
de izvoarele calde care opriseră timpul in loc.

Cind in Argia se învirteieau ultimele frunze, 
părăsind arborii. în grădina domnului Maganziel 
«e coceau cireșii timpurii. Oameni de departe 
băteaa acum drumurile spre Argia : soseau de 
prin sate pierdute, ologi și surzi și bolnavi de 
felurite boli, să vadă minunile si «ă soarbă, din 
apele calde ale domnului Maganziel. in speranța 
tămăduirii. într-o singură săptămlnă domnul 
Maganziel ajunsese să fie socotit un om sfînt : 
totul întărea credința celor mult! care se arătau 
dinspre toate vînturile, de vreme ce domnul Ma
ganziel nu se spurcase la banii cu care-1 imbiau 
băncile, samsarii, traficanții de terenuri, trustul 
de construcții.

Veneau la domnul Maganziel mulțimi de oa
meni săraci și destui gură cască, aceștia din 
urmă fericiți că vor avea ce să toace din gură, 
multă vreme, in fața celor pe care nu-i ajuta no
rocul să vadă, la sfirșitul toamnei, ierburi Înalte, 
verzi și sfidătoare, goruni înfrunziți din nou. ci
reși care-și ardeau jarul fructelor a doua oară 
In anul acela.

Dintre acești gură cască și purtători de bleste
mății și de fiere, trebuie că au fost aleși si cei 
care, mai tîrziu, aveau să spună, sub jurămînt, 
că îl văzuseră, pe domnul Maganziel. ucigînd sub

dumitru 
m.ion

goruni un in ger sau un om venit de departe.
Cineva, dintre cei care-i oferiseră domnului 

Maganziel bani grei, pentru teren și casă, iși fă
cuse un plan cu mult mai viclean : să ucizi un 
înger sau un om era. oricum, o crimă, iar pentru 
crime nu existau legi care să te apere.

La început, atit domnul Maganziel, cit și multi 
alți oameni de bună credință, au ris de această 
născocire, neștiind. câ sămința rea prinde rădă
cini mai repede și mai bine decît o faptă de 
laudă sau de mingiiere. Lumea vorbea, după cum 
îi era felul, vrute și nevrute : nimeni nu credea, 
totuși, povestea mortH îngerului în livada dom
nului Maganziel ; mulți își făceau și ei drum, 
măcar o dată pe zi. să vadă de departe, din stra

dă. grădina care se hotărîse să se Împotrivească 
legilor naturii ; unii aveau numai cuvinte de 
laudă pentru domnul Maganziel. alții insă înce-i 
puseră să-1 înjure cit îi ținea gura. Lj se părea, 
mai mult ca sigur, de nesuferit atenția de care 
se bucura domnul Maganziel, din cartea oame
nilor. în sinea lui flecare ar fi vrut să fie el stâ- 
pinul căsuței și al livezii cu pricina, in locul ce
lui care se împotrivise să numere banii oferiți 
de trustul de construcții, de bănci, de diverși 
particulari interesați sâ participe la înnoirea- Ar
giei. Ura pusese stăpinire pe ei și domnul Ma
ganziel era batjocorit prin circiumi. in fata unui 
pahar de băutură sau pe stradă, sub tirania mai 
multor săgeți cu venin. De ce dăduse norocul 
peste domnul Maganziel și nu peste ei ? Aceasta 
ie era durerea care le lua mințile și uneori și 
graiul, cind aflau prețul, cu adevărat fabulos, la 
care se ridicase proprietatea domnului Magan- 
zie!

Cei cîțiva gură cască, pe capul cărora căzuseră 
sorții, povesteau în dreapta și în stingă trage
dia petrecută in livada domnului Maganziel. Bine 
plătiți, ei spuneau, oricui avea chef să-i asculte, 
intimplarea cu îngerul. Și. cind nimeni nu se mai 
aștepta, domnul Maganziel s-a trezit la ușă cu 
vreo șapte jandarmi. I-au întors casa pe dos, 
i-au inspectat livada, au plecat și au venit din 
nou ; au săpat încolo, au săpat încoace și. in cele 
din urmă, au găsit trupul unui mort ; sub capul 
lui se aflau două aripi enorme, trandafirii, din 
oase, câine, puf și pene. Mulțimea adunată a vă
zut atit aripile, cît și mortul pe care un car ne
gru a venit și I-a luat.

Domnul Maganziel s-a încăpățînat să nu recu
noască nimic ; adevărul nu l-a mai căutat ni
meni.

Am fost și sint printre oamenii care au crezut, 
și care incă mai cred, că domnul Maganziel a 
fost nevinovaL și n-a știut niciodată nimic, nici 
despre mort, nici despre aripile pe care i se spri
jinea. in pămint. capuL

De aflat am aflat in oele din urmă câ aripile 
acelea trandafirii și enorme erau adevărate, cum 
adevărat a fost și sfirșitul domnului Maganziel 
in temnița din Argia. In același an au dispărut 
și livada și căsuța sa ; acum de Ia fereastra mea 
se vede o clădire in curtea căreia se află băile 
cu ape calde, tămăduitoare, singura dovadă a 
faptului că acolo a fost proprietatea domnului 
Maganziel. ,

Peste o vreme, (și la gindul acesta îmi vine să 
pling). nimeni nu are să mai știe dacă povestea 
aceasta s-a petrecut cu adevărat sau a fost nu
mai o născocire a celor din Argia.



(
„Este in această poezie respirația însăși, 
elocvent perceptibilă, a u~ui suflet 

frumos construit, capabil sâ vibreze și sâ te emo
ționeze de lucrurile cele mat simple, apt xd viețu
iască cu incîntare Intr-un regim solar ți id se 
bucure de toate binefacerile faptului de a pirticipa 
la lume, intr-o stare de siguranță ingenuă, afec
tuoasă*

Dan Cri st ea : ..Luceafărul". 1978

„Fireic, tema zborului ți a imaculdrii vor 
fi frecvent asociate in această lirici de 

suavități, totuși nejubilativă căci nu lipsesc tre
săririle dureroase. (...). E o profunzime de alb fi 
de aripi in această poezie, elemente din n căror 
combinare poeta obține o sugestie de climat 
sufletesc*.

Gabriel Dimtsianu : „România Literară", 1973

„Stringența excepțională țlefuiețte versul plnâ 
ce-l face lapidar. De aceea, pe autor ni-l închi

puim Infățurat intr-un mare șorț de piele, ca pe un 
pietrar, sdpind in granit. Uneltele sale de bază sint 
dalta fi ciocanul. A. 1. Zdinescu este un poet de ate
lier, de forjă, preocupat intr-un chip exemplar de 
asamblarea fi finisarea versurilor. Ceea ce nu înseamnă 
că el este un simplu meșteșugar. Atelierul sdu e in mod 
ceri sub protecția muzelor, in iama de oțel a dălții 
pe eare-o minuiefte se descarcă din plin fulgerele 
inspirației*.

Valeria * Crist ea

„Ca orice poet aderă rai, A. 1. Ză ine seu știe sd 
imprime penajului «vreți dimensiuni caamice 

yi ritm etern.
Acceptind un pariu de durută eu cerbul, creindu-ji 

singur dificultăți spre a le infringe, ei ift forjează din 
ce in ce mai convingător un limbaj care este al său 
ți va fi tot mai mult al adu'.

Mircea Martin

„Tonalitate propice poeziei romantice fi neoro ^antice -iwe.'mfir melaneoba resp.'age K
cazul poeticii modeme retorismul vetust, sobei rind. rrvcternrra n» twrerf in care

fenomenalul sâ devină semn al antitezei funciare dintre etern rc efemer. U- sr.r*Ti «e •rroapw fn
cazul Ioanei Diaconescu sub genericul lui Bacovia, Emil Borta, HoUertm. SiSce. rv wwl extatice
cu natura ți al sentimentului sinoerii*

Dena Tăcea : -Jamătia bicrari", 1FT

..A 1. Zătnescu e un mare patetic cenzurat |i poezia lui este, nu o dată, o poezie a elanurilor interzise de 
severitatea rari dtacipime neascunse. Poezia lui pare de multe ori că încearcă să încremenească intr-o for- 

msM frigidă a matern vtbrtad de căldură. Efortul acei ta artistic, atit de contradictoriu in condiția lui de bază 
constituie poate aspectul cel mm notabil al mețtețugului lui A. 1. Zătnescu, pecetea lui de singularitate".

M. Ungheanu

ioana diaconescu a.i.zăinescn
Ninsoare
Drumul dintre doi fulgi de zăpadă
— Răgazul care a mai rămas — 
Linia dreaptă intre cele două 
Păsări uitate fără glas. 
Nu-mi spune : ce bine, ce harnic 
Lucrează zăpada : 
Ce creste se-aprind ?
De ochi mâ cuprinde uitarea 
Tristețile mîinile mi le cuprind. 
Nu-mi spune : e bine, odihna răpune 
Pină si cel mai ostenit dintre zei : 
Pe ochi, pe gură izbucnește 
Un riu de cerneală.
Nu plinge. Sint eu. Zăpada sporește. e

Drumul spre casă
Gheața îi cuprinsese picioarele pină la șolduri. 
La intrate ! masa și scaunele de paie 
In plină iarnă. Amintirea mării, 
îngerul dogorindu-i obrajii 
Cu aripile-i uriașe. Ochii curioși privind. 
Camera fără ușă și luna 
Coborind de-a dreptul pe masă.
Soarele orbitor al dimineții de iarnă 
Drumul spre casă și ghiața 
Cuprinzîndu-i picioarele pină ta genunchi, 

îmbătătoare miresme
Chimenul este amar 
Cimbrul este amar 
Maghiranul este amar 
Ele au amărăciunea bucuriei. 
Piperul este dulce 
Și socul îmbătător.
Ele nu vor cunoaște niciodată 
Gustul morții.

Eu mâ sul pe deal 
Și (ac. Ce lașitate. 
Si rid mereu — altă lașitate. 
Și mâ bucur — măsura minciunii.

Ce te doare fiica mea 
Mai apucă sâ mă întrebe firul ierbii. 
Și firav, îmi stoarce 
Riuri de lacrimi din ochi.

„Sus, sus, sus, la munte, sus"
Aud
Cum trosnește scoarța stejarului, 
Mă oprește, vai mie, 
Vai, cum mă împiedică 
Scoarța copacului numit stejar I

Și dulce și amară
Invazia lăcustelor cu picioare de argint, 
O ce friguri, lăcustele impînzindu-ți obrajii, 
Stolul de lăcuste teșind pînze pe fota lunii 
(lunea e zi fastă pentru tine). 
Lăcuste de argint înțepind fereastra, 
Năpădind ramele de lemn, 
Ele nu se ating, o nu, de lanul de griu 
Și pîinea noastră este foarte coaptă 
Și dulce și ca cenușa și amară.

Tandră invenție
Secolul luminilor
Peste poetul luminilor,
- Poetul dormind într-un cîmp de foc -
Secolul luminilor
Peste cenușa acoperișului
Căzut peste
- Poetul dormind intr-un cîmp de foc -
Secolul luminilor 
Dormitând, dormitind,
- Poetul smuls din somn - 
Alergind peste cîmpul de foc. 
Secolul luminilor,
- Oh, tq, monstru, poezie, 
Tandră invenție
A morții poetului.
Secolul luminilor
Peste ceafa in flăcări
A aceluia aruncat
In castelul in flăcări.

„Sari, sari in groapa leilor"
Oh, dar ce pedeaDsă mai puternică 
Poale fi decît limba de foc 
Mistuind brațul poetului î

Capcană
Intr-o capcană cu dinții de tier, 
Am rămas spânzurată cu capul în jos 
Intre doi mesteceni. 
Mă ocolesc toate jivinele, 
Nici nu am de ce mă teme.
Ariciul, singur, îmi trimite semnale disperate 
Că nu trebuie sâ-l ating.
„Și iartă-mi greșalele,"
Mai apuc sâ spun
Cind, vinâtorul, dezlegindu-mâ, 
Imi dă drumul in lume.<__________________________ __________________________

Cu nerușinare
Vai raie, rad jeluiesc singură,
Gt de aproaoe este apa clară
Din care aș putea sorbi o înghițitură I 
Peste gura mea arsă, 
Peste plete le-mi pline de sare 
Stă soaiele mindm și mă arde 
Cu nerușinare.

Poeziei (Hi)
Mai curată mi om fost nicicind *
Cum lint acum 
Cind stau sub cerul tău.
Mai torturată nu am fost niciend 
Ca ocum
Cind, torturindu-mă, aerul dintre cuvinte 
Devine uleios.

Mai calmă ca acum nu am mai fost.
Ca acum
Cind intru pe vecie In paza ta, 
lartă-mâ si mă aedepseste 
Tu, eutremurătoarea mea.

Există o țară
• unrărr.wt _.ni - - Exista o țara

Acolo, în cer,
Unde numai mâ nasc. 
Niciodată nu pier.

Există o stea 
Preacâruntă 
Și privirile-mi reci 
Ea le înfruntă. •

Exista o cale
Pe care pășești
Ca și cum ai zbura
Și zbori cu adevărat cind plutești.
Există un rai
Și există un iad
Pe care, ochii mei triști 
Adesea mai cad.

Fiistâ o lume
Unde nu se pot bate
Răul cu binele.
- Binele-i stă pin peste toate -

Există o țară
In care voi fi
Țesută din flăcări
Cind
Mă voi călători.

Tot ce a mal rămas
la de la mine
Tot ce a mai rămas,
Spun izvorului de cerneală 
Ce-mi inundă camera.
El izvorăște din virful degetelor mele.
Si ține seama de dorința mec.
Au rămas numai ochii, 
Mâ sufoc, mâ înec 
Si nimeni nu mai știe 
Gura mea unde s-a ascuns.
Veniți, veniti valuri de cerneală
Mai bolborosesc stingindu-mâ
In timp ce ultimul val
Imi invadează plâminil.

Distihuri
Ceea ce aud : foșnetul scos de frunzele 
Lipite una de alta.

Ceea ee văd : un ac imaginar 
Cosind scoarța copacilor.

Ceea ce presimt : un tunet in ceruri
In mijlocul iernii.

Ceea ce sper : duri de flori 
Călătorind spre lună.

Ceea ce scriu : o trudă 
Fără de margini.

Un secol
Despre tine ce aș mai putea spune acum 
Cind e seară,
Cind vintul fierbinte
Tulbură faima iernii.
Decembrie are un ochi lucios, lunecos, 
Fierbintele cer lasă urme 
Pe pămintul rănit.
Ce sâ mai spun despre
Cheiul amorțit pe care 
Vinzâtorii de pere l-au invadat, 
Ce sâ mai spun despre afișele mari, monstruoasa 
Ce stau de o veșnicie pe aceiași stilpi î 
Iarna nu putem fi bâtrîni.
Gustul zăpezii, mirosul ei
Imi aduc lacrimi in ochi.
Despre line ce aș mai putea țpune 
Acum, că a mai trecut un secol 
De absenta ?

_

Hoțul de duminică
Cineva care vine și fură din mine ca dinb-un codru, 
Cineva care vine șî fură din mine ca dinb-un riu. 
Este un hoț bun. cel de duminică, am zis
Un hot bun care vine exoct artunci cind nu am ce Iaci 
Și care isi întoarce și imi întoarce ceasul.
Ziua, ie după amiaza mare.

Este un hoț bun, cumsecade, care nu are
Pentru nimeni, nimic stint 
Și te fură din ochi.

Nu are mamă, nu are tată. 
Și asa, după cum e îmbrăcat, 
Doar așa, cu o umbrelă de frunze deasupra, 
Și doar așa cu un nor de praf dedesupt, 
Se vede bine că vine tocmai din partea cealaltă 
A inimii
Adică tocmai de mult, dintr-un sat 
Care iși trage și ol pălăria pe ochi.

Un hoț bun - dar de ce-i voi fi spus eu hoț 
Și mai ales de ce-i voi h zis, il voi fi poreclit 
Hoț de duminică V - 
Asta nici astăzi n*o știu.
Si nici nu am cum să știu, atita vreme
Cit mâ uit bine, nu imi lipsește nimic, nici măcar 
Aeest destin, clipa aceasta-de-acum, 
Trusa aceasta da primăvară cu care 
Mă plimb și operez la întimplare pe muguri, 
Duminica mai ales, ca intr-o cochilie cind 
Stau și mâ gindesc norii-afară cum vor mai fl.

Dar de ce-i voi fi spus eu hoț.
Și mai ales de ce-i voi fi spus hoț de duminicâ : 
Asta nici noi, doi, n-o putem spune.

Călătorie
Oho, ee exil.
Și ce mireasmă, oho, cite arme I -
Și doar, doar te voi ajunge
Sau mâ vei ajunge, vei sta, poatte, pâminlule.

Odată - în trei sute șaizeci și cinci 
De zile și altâdatâ în treisute șaizeci 
Și șase de zile - un cerc 
Absolut în jurul astrului tâu, o cavalcadă 
De inimi ce ard sau o recompensă 
De nori în erupție...
...Și doar.
Intr-o clipă eu însumi și doar 
Intr-o clipă, tu - lanțule, scorbură cosmică — tu, 
Somnorosule.
Cimilirule vreau să zic,
Doar dacă nu cumva, cine știe,
Tu taci și arunci pe partea cealaltă morții, 
Daeâ nu cumva tu taci și te dai la o parte, 
Dacă nu cumva, cine știe, oho, cine știe 
Și ce mireasmă, oho, ce exil 
Și cite arme, oho, ce tirziu 
Și ce păcat,

Păcat că nu ne putem îngropa in picioare.

Lustragii
La Nise, lustragii, 
Homari, cei mai frumoși, 
Și derbedei de mare 
Cu ochii somnoroși

La Nisa unde strada 
Se duce la plimbară 
Și lustragii cu perii 
Te spală pe picioare.

(dintr-un cintec de stradă)

Ne place sâ credem că stelele sint niște saboți 
Grei de lemn pe care ii lăsați afară seara, 
Și vă culcați acolo, domnilor, toți, 
In hotelul cerului roșu ca para.

Se culcă soarele in ochii dumneavoastră fierbinți,
Vă descălțați de cu ziuă și sinteți multi, 
Noi sintem puțini și umblăm desculți. 
Triști ca și cum nu am avea părinți.
— Ehei, lustragii, lustragii că tare 
Multe picioare mai sint I 
Noi le cerem tuturor iertare 
Și le curățăm de pâmint

Vă sculați norocoșilor mai devreme
Câ ne-au luat-o alții inainte 1 
Noi lustruim pantofi, 
Alții lustruiesc cuvinte.

Se face de gheață unghia și-nfige 
Mirosuri iuți de sare prin văzduh, 
Se face de rouă lacrima, cirlige, 
De care văzu-atirnă ca un duh. 
V-ați pricopsit, domnilor, liar-ar sâ fie frumos, 
Și numai de la etajul zece al capului dumneavoastră, 
Noi am rămas un fel de subsol aspru și gros, 
Numai nouă ne ploua și tunâ-n fereastra.

V _____________________

Câ istoria merge înainte, o știm și noi
Și nu sufletul nostru-nnoptat o împinge,
Ea numai cind dă inapoi
Și in ochi var se stinge
Ne-am prins de locomotiva ultimă a unui tren,
El nu se vede, numai șine scrișnesc undeva-n soare.
El nu se aude, traverse doar izbucnesc
Si ne înghit, ca niște peșteri de-acum, semafoare. 
Mai coboriti, domnilor, din acest tren suav, 
Mai lâsați-le dracului de scări si fotolii, 
Visați măcar un nor alb de praf, 
O oglindă din care curg molii.

Mai lâsați-vâ pantofii-afară scosi, 
Vi-I facem de-axur și cu cearâ, 
— Ehei, lustragii, lustragii norocoși, 
Sculați-vă că unora le-au rămas și picioarele-alarâ.

Nu se mai cunoaște as lingă os și nici 
încălțăminte de fier dacâ-ar purta nouă, 
Călătorie de cirtiță și de furnic. 
Fietbe cerul pe noi și fierbe rouă. 
Doua râzboie mondiale - cind unul, 
Cind celălalt - perle, parcă, de scrum, 
Șî-n loc de ghete-am curățat morminte poate. 
Și-n loc de morminte pietre curățăm acum.

Că istoria merge inainte, o știm și noi
Și nu singele nostru-nghețat o aprinde. 
Noi ii curățăm tălpile doar de noroi 
Și ne risipim pretutindeni.

Norocoși, norocoși ce-ați mai fost, 
Sculați-vă, c-ați putrezit, in picioare.
Unii moi umblă încă pe jos, 
Nouă vintul ne umblă prin buzunare. 
A ieșit la pensie meseria noastră. 
Nu ne mai pricopsim niciodată. 
Ațirnâ luna pe cer ca o gheată 
Din care leșie se scurge albastră.

Abatoarele de greieri
O obișnuință In plus, ce contează I 
Ce conteazâ, abatoarele de greieri — 
Această fabiilâ-a sfîrșitului de secol 
In care astenia a devenit o preocupare precisă - 
Apasă greu pe umerii savanților, 
Ei nu mai au nici zi, nici noapte.
Ca niște fierăstraie mari de liniște — greierii
Au invadat lumea.

Ei luminează prin văi, el rod aștri pe culmi
Si fac zgomot de moarte deasupra, nu tac 
Nici măcar, pentru-o lacrimă — greierii. 
Greierii care la fel de indiferenți sint 
Și la fel de indiferent pot sâ cinte
Și printre morminte și sub un trandafir. i

Greierii despre care orice s-ar putea spune. 
Orice, nu și câ secolul se slirșește insă, 
Orice, nu și câ secolul s-a și sfirșit, poate. 
Orice, o greierofobie de fapt. 
Un mod propriu de-a fi și-a te bate cu tine. 
Un nisip alb miscâtor peste care 
Secolul umbre plantează, buimac.
Pentru că in uzinele de nori ale pâminlulul
Se mai vâri insă si celelalte veacuri,
Pentru că astenia a născut cruciada,
Pentru că de astenie a suferit șt Dumnezeu,
Pentru câ din spirit de sacrificiu și nopți 
S-au inventat biberoane,
Pentru câ din capsule cosmice copiii au supt,
Si in gingiile mârii de oțel s-au spart stele 
Trebuia să se Inventeze si liniștea, 
A fost inventată și liniștea, 
Greierii au atacat-o de la inceput.

Greierii au coborit de pe hornuri, greierii — 
Ciorchine pe case — au invadat 
Om și arbore, greierii
In colonii mari, de noapte, 
De cum a răsărit luna, 
— O altă Invenție, iată — 
S-au lipit de pereți și pe geamuri, 
S-au cuibărit in arme.
Cind a fost tras primul foc de puică, 
Un copac a fost rănit de greieri.

O obișnuință în plus, ce contează 1
Ce contează, abatoarele de greieri
Apasă greu pe umerii savanților,
Ei nu mai au nici zi, nici noapte.
Ca niște fierăstraie mari de liniște - greierii
Au invadat lumea.
Dar pentru câ secolul nostru trebuie sâ sfirșeascâ in liniște 
O, pentru că secolul nostru trebuie să sfirșeascâ in liniște, 
Dacă nu cumva s-a și sfirșit, poate, și doar 
Dintr-o eroare de fus cosmic, orar,
Prin oceanice cabluri, mereu.
Ne intre bă m
Cit e ora î -

Greierii trebuie iute convinși, luați, repede-n spate 
Și invatați sâ se duca singuri spre abatoare.
Pentru că abatoarele de greieri sint
Cel mai fascinant și mai clar armistițiu
Pe care il putem face
Cu liniștea.
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Lăpușneanu: temă producătoare de capodopere Un moment
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filmul Malvinel Urșianu. întoarcerea 
lui Vodă Lăpușneanu, este o creație 
fără termen de comparație în cinema
tografia români Pentru a-i găsi echi
valențe relevante trebuie să apelăm la titluri din 

marea zestre a filmului istoric rus ori anglo- 
saxon. Această peliculă surprinzătoare înseamnă 
o ardere de etape neobișnuită, deoarece dacă in 
cinematografiile amintite experiența artistică si 
tradiția profesională au constituit punctul de 
plecare favorabil in realizarea unor pelicule me
morabile, Malvina Urșianu a plecat in filmul 
istoric românesc de la zero.

Trebuie spus din capul locului că întoarcerea 
lui Vodă Lăpușneanu nu este ecranizarea nuve
lei lui Negruzzi, Alexandra Lapușneana. ci un 
„roman" independent de prestigiosul precedent 
epic cu care nu coincide și cu care intră in 
dispută. Pentru C. Negruzzi, Alexandru Lăpuș
neanu Înseamnă ,,o pată de singe" in istoria 
Moldovei, pentru Malvina Urșianu voevodul Lă
pușneanu reprezintă un caz de mistică voevo- 
dală. în nuvelă domnul e un iubitor de norod, 
conform concepțiilor progresiste, și dușman al 
boierimii, pe care-i ucide din cruzime si aple
care „democratică". Tactul scriitorului e de ■ nu 
idealiza personajul care reprezintă in evocarea 
lui ideile secolului XIX. în filmul Malvinei 
Urșianu. Alexandru Lăpușneanu este un adver
sar al boierilor in măsura in care aceștia sint 
adversarii Moldovei mu șa tine. Domnul *re  in 
întoarcerea Iui Vodă Lăpușneanu conștiința unei 
mari misii voevodale eare-1 fanatizeazâ. ideea de 
Moldova triumfind’ asupra celorlalte. Oda
tă cu mutarea accentului s-a modificat 
perspectiva asupra tuturor evenimentelor dm 
domnia lui Lăpușneanu. evenimente care au 
acum o altă motivație. Alexandru Lăpusnea- 
nu numai rămine în întoarcerea lai Vodă Lă
pușneanu doar o ..pată de singe" In istoria țării.

Vidul psihologic al filmului istoric românesc 
este compensa*,  in întoarcerea lai Vadă Lăpai- 
neanu de intuiția scriitoricească a Marianei Ur
șianu și de intuiția actoricească a interpreter 
In chip magistral. Nu ne aflăm in fata unei ca
valcade războinice, ci a unei i«toru precumpăni
tor psihologice. Substanța sufletească a titanului 
este covirșitoare si de un efect incontrstaUL 
Ruxandra (fin interpretată de Silvia Poporicf) 
devine si ea in acest film un personaj 
substanțial. după cum o întrupare nona fati de 
cea din nuvela hii Odobescu este doamna CSiiaj- 
na. mama voevoduim muntean. Ch:ajna. mai 
tinără aici decit in nuvela Odobescului este fe
rită de unilateralitatea de tip negruzzian a evo
cării anterioare : avem in fața ochilor o femeie 
lnvesmintată ca o principesă de Renaștere, fru
moasă, vitală, realistă, energică și, firește, fără

eveniment 

cultural

Silm
ceea ea numim aatăzi prejudecăți. Melania Ursu 
este conrmgăuaare » de neuitat in CSuaj^a. Re- 
gEBoarea e interesată ta recnosutmrea ei de viața 
de xi cu za a Moidui .i $• vizita pe care Alexan
dru Lapoaneam o face bcwrnihii Troturan ră
mine unul ckn eț»<ondeie cete mai grăitoare 
pentru direcția xnvesia^uvă a Marirnei Urșianu. 
Cu tocul memorabil, o creație semarestică și ac- 
torice»ă tea dc a^fzl a tuturor interpreților 
pnnczpah ai filmului', este Moțoc. Aici mai alea 
ae fciuLcfarraaâ «faianța toță de nuvelă ți apro
pierea iumtH de izvoarele istorice părăsi
ta uneori da C. Negruzzi- Efcpă Alexandru Lă
pușneanu aeerta e personajul cel mai îndelung 
studiat ln _romarul- Marimei Urșianu. Moțoc 
nu piere aruncat mulțimii de către domn, inven
ție negiwzzianâ. ez decapitat in Polonia la ce
rerea Upavreamiiui întors cu ajutorul turcesc 
In a duna doname. Autoarea a găsit o justifi
care ***** de sens a coranortamentuhii aces
tui boer înryrtalixM ea tenebros intrigant cu 
atit mai prarfundă cu dt este legată de legea 
domniei in Moldova. Domnul țării nu putea fi 
decit un om teafăr, neînsemnat la trup și minte, 
un bărbat bine alcătuit. mouv pentru care nota 
nn călător prin Moldova (Antonio Mama 
Grazziani) vremii. sfat preferați bărbații impu
nători și frumoși- H nu se definește ca un sim
plu intrigant. ci drept o capacitate politică reală 
care nu-ți poate împlini destinul voevodal din

pricina infirmității. Moțoc este în filmul Malvinei 
Urșianu "șchiop, infirmitate care face din acest 
boier înzestrat, condus de aceeași mistică voc- 
vodalâ, un schimbător de domni. Mobilul lui 
nu este interesul personal ci destinul Moldovei. 
Neputind domni cu proprie mină caută una adec
vată felului său de a acționa. Moțoc sfîrșește cu 
capul pe butuc, dar imaginea pe care o lasă in 
Întoarcerea Iul Vodă Lăpușneanu, acut ome
nească, urmărește pe spectator. Mai înainte de a 
fi o creație filmică (regizorală și actoricească) 
personajul e o creație psihologică remarcabilă 
(Valeriu Paraschiv) prin credibilitate și ancorare 
in epocă. întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu nu 
se îndatorează numelui lui C. Negruzzi, de la 
care pleacă cel mult polemic, ci o concurează ca 
viziune cu o mare forță artistică.

Culoarea nu are o existență autonomă 
în acest film. Ea servește ca și plastica gene
rală a imaginilor tema centrală a dramei : sa
crificiile pe care istoria le impune omului. Ma
nia ascetică a lui Lăpușneanu de Ia sfîrșitul 
domniei lui nu mai cate de aceea întîmplătoare. 
Ea exprimă tendința maximei subordonări a 
domnului față de mecanismul politic, iar mă
celul boierilor so înfățișează ca o consecință a 
aceleiași atitudini Cromatica acționează funcțio
nal in serviciul acestei idei centrale, fârâ a se 
risipi intimplător in „pete de culoare locală" 
Cind prin imohearea ei artistică o trăsătură de
finitorie a întoarcerii lui Vodă Lăpușneanu.

Cazul voevodului e de altfel mai com
plex ne-o arată cercetări istorice mai noi decit 
o știa Negiuzzi. pină intr-atît incit să fie consi
derat un „strălucit", din punct de vedere cul- 
turaL conducător de țară (V. Drăguț). Regizoarea 
a exploatat filmic această latură a activității voe- 
vodulul echilibrind latura sîngeroasă a domniei 
lui. deloc singulară de altfel în curgerea acelei 
vremi. Chiar deformarea psihică ultimă a Lă- 
pușneanului (interpretat dens și fără stridențe 
de George Motoi) are o motivație treptată, o 
justificare, care nu mizează doar pe o ereditate 
bolnavă cum se desprinde din nuvela lui Ne
gruzzi. care Îngroașă romantic trăsăturile.

Reprezentările prăfuite, retrograde ale vieții 
medievale românești sint depășite de o optică 
nouă bine cristalizată in Întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu. Curtea Moldovei nu mai e văzută 
ca un mediu provincial ci ca un punct de inter- 

- secție al civilizației bizantine cu cele apusene. 
Sinteza arhitectonică a epocii lui Ștefan Vodă 
este corelată de Malvina Urșianu cu atmosferă 
vieții de rtirte ta care primează îndeletniciri ale 
spiritului, cu atit mai subliniate de turnura san
gvină din a doua domnie a Lăpușneanului. Car
tea ocupă un loc sugestiv ln acest film și asta nu 
Intimplător. Malvina Urșianu vede in domnia lui

Alexandru Lăpușneanu ceea ce n-a descoperit 
Negruzzi și nici putea să vadă în acel ceas isto
ric. Viața de curte a Moldovei trăiește iradia- 
țiile Renașterii pe un fond tradițional de civi
lizație în care componenta bizantină este evi
dentă.

Țara Moldovei nu este în acest film o încro
pire recentă, conform unor mecanisme social- 
politice proaspete, ci o realitate veche, imemo
rială, trăită ca atare de cei care au conștiința 
datoriei față de moștenirea voevodalâ. Ruxan- 
dra doamna, fiică a lui Petru Rareș, are și ea, 
ca și soțul pe care i-1 impune providența ace
leiași Moldove atotputernice, conștiința sacrei 
subordonări. Spre deosebire de nuvela negru- 
zziană personajul cunoaște și el o altă tratare 
conform noului cadru ideatic și a ambianței 
particulare pe care Malvina Urșianu a creat-o 
cu gust și pricepere plastică în noua istorie a 
lui Alexandru Lăpușneanu pe care a scris-o pe 
peliculă. Filmul restituie domniei Moldovei 
demnitatea unei instituții cu articulații și des
tinații bine definite. Caracterul somptuar al sce
nelor și ritmul ceremonios al desfășurării lor 
marchează cu deliberare artistică imemoriala în
vestitură, al cărui sens parțial s-a pierdut, dar 
care mai trăiește încă la curtea Moldovei.

întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu descrie me
canismul istoriei așa cum înțelegea să-1 demon
teze Jan Kott pentru tragediile shakespeariene. 
Ținta tuturor eforturilor este tronul Moldovei. 
Fiecare personaj al tramei tesută de Malvina 
Urșianu este o rotiță în marele mecanism care 
implacabil urmărește salvgardarea acestui „senst;: 
tronul Moldovei. Ruxandra trebuie să se supună 
acestui mecanism cînd din mireasa lui Joldsa 
devine soția lui Lăpușneanu, ori cînd la moar
tea soțului devine mama energică a noului domn: 
Bogdan. Chiar Lăpușneanu cade victimă ace- 
luiaș implacabil mecanism. întoarcerea lui Vodă 
Lăpușneanu oferă o imagine coerentă, structu
rală a ceea ce înseamnă domnia Moldovei după 
moartea lui Ștefan cel Mare, ceea ce conferă 
filmului o notă intelectuală deliberată, mijlocită 
riguros de imagine. Filmului i se poate aplica 
deviza lui Eisenstein : „De la imagine, la senti
ment, de la sentiment Ia teză".

Termenii de comparație potrivit! ai acestui 
film trebuie căutați în creații precum Faraonul 
de Jerzy Kawalerowicz și Ivan cel groaznic de 
Eisenstein. Alexandru Lăpușneanu se vădește o 
temă producătoare do capodopere. Alexandru 
Lăpușneanu, filmul istoric românesc, începe cu 
întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu.

M. Ungheanu

de referință,

L-am cunoscut pe Tudor Arghezi

Iarba de catifea o
Evocare de Ioana Postelnicii

e însemnează a cunoaște un scriitor ?

COare multi contemporani au avut pri
lejul sâ-1 cunoască pe Sadove*nu,  pe 
Minulescu, E. Lovinescu. Camil Pe
trescu ? O anchetă ar duce la concluzia că muiți 

oameni care au fot-~t contemporani cu personali
tăți de seamă, susțin că i-au cunoscut, chiai 
dacă nu ’^au trecut pragul, sau n-au schimbat 
vreun cuvint cu ei. I-au .unoscut din opera lor. 
din vreo sală de conferințe, a uzi n du-i la radio 
sau zărindu-i pe stradă. I-au cunoscut dfa fsîma 
lor. fr.cH numele, fisura iwiări pre»*'?  kr fi
zică le-a devenii fsmatari-

Cnm l-am «moscut pe Ttadnr ?
Am auzit de numeîe _ pe cad *4c«ri

la Liceul „Domni a ea A «fctcMK
in clasă numele lui ca o petardă. A zburat fs 
pe buzele coiegeiar venite din regat «a arest li
ceu care n-avea o vechime mai mare de 
patru ani. Exista fa.lre eleve o întrec*?*  Ln s 
cunoaște tot ceea ee ie desfășura si arena lite
rară, artistică, culturală. Informa-ix’.î. « cule
geam din ..Adevărul literar". -Ramr*a “ fi 
românească". Erau publicații ce ne £'i?âac io 
mină, liceul nostru încropit in dală rizhct
n-avea bibliotecă. Cete ce «e Îs Bucu
rești, Capitala țării întregite pe n-a^cssesa
încă să o vedem, dar la e*re  rivne*™  eu Înfo
care, ne aprindea mintes «• ac alinw-m.» fas^firra

Mai tatii urechile ne-au fost de crs-=ete
Iui Ionel Teodorearr. al c*rui  nr®an ^Mede
lenii “ l-am descoperă intr-tsr-. cfcHp aflai chsaff 
în clasa noastră, pe atunci a V-a. Nb era » 
dulap ci o usâ candama.'.tâa Se trăsese an zid. 
despărțind două clase. Intr^un*  dto zue. a taină 
se prefirase asupra Dînmin do ușa
înaltă veșnic încuiată. alia ceva. Oara ce ? 
ne întrebam pină cind irtr-o penei cnj-șșa noii- 
tră, Silvia Petrescu, a apucai z±£~âa. a 
a zgilțiit-o și aripile ușii «u cedat. Ifii^aea 
ochilor noștri mirați s-au infă’JLțal ±.:»va rafturi 
pe care se înșirau reviste, ziar*.  earn <*£
rîvnite de noL Regățcanca Siîvîz max ta-Jirtr- 
neață dec it noi ardeienceie. a in Trout să te cer
ceteze. Deodată a scos o exctemaț.e. A apucat 
o carte și ne-a poruncit să ne așezăm in bănci 
S-a suit la catedră și ne-a spui că ne va nti 
ceva „extraordinar". A ni se face o lectură «in
tr-o carte aflată sub cheie, nc-a ațițaf cunoar-»- 
tea. Zile întregi ne-a citit Silvia in pauze ta 
„Medeleni". Intraserăm intr-o lume mirifică. 
Moșie..., trăsuri...,, copii, prieteni, gavarmase as
cunse în sobe, aventuri si pozne. înmuguriri de 
dragoste. Olguta, Dănut erau adorații vii. rara 
ne inflamau imaginația™ Eram ametite de viața 
atît de deosebită de cea pe cam o duceam xmm 
ardeienceie, în austerul burg transilvan.

Ne-am adăpat la lectura Medelenilor apoi a 
revistelor, cu lăcomie, cind deodată a răsunat 
numele lui Tudor Arghezi ? Cine era ? ce era • 
Romancier ? Poet ? Artist ? Ne-ani tacruncM 
frunțile. Cine îl adusese ? Cine il ro«fi«« znai 
întîi in clasa noastră ? Multe dintre noi avewn 
frați studenți care veneau in vacanțe, incărcau 
cu tot felul de noutăți. Ce fel de nume era a- 
cesta Arghezi ? îi întrebam. Scrie „Bilete de pa
pagal" !’ Oh ’ Noî cunoaștem biletele pe eare le 
scotea ciocul papagalului din cutia ghiotoruhit 
în zilele de bîlfei... E un ziar, o fîjie de hirtie 
cît palma, mi s-a spus, ce se poate scrie pe un 
asemenea petec ? Am căutat pe raft in ile ascunse 
sub tăbliile ușii. N-am dat peste nimic «ris de 
el. Și totuși era un scriitor. Faima ’in creștea. 
Am crescut și noi. Eram eleve prin a VT-a de 
liceu. Lectura noastră se îmbogățise- In urechile 
noastre zbîmiiau cuvinte ciudate. Nume au dl te. 
Mitzura. Barutu. Mărțișor. Arghezi_ Arghrzi . 
dar nici o carte de a lui nu ajungea fa Sibiul 
nostru. Cel puțin in tainica și anemica biblio
tecă.

Și totuși faima lui Arghezi creștea, con tun nd 
o personalitate formidabilă : răzvrătită. ieșită 
din comun, care trăia intr-un Mărțișor tainic 
împreună cu Mitzura, cu Baruțu, cu Doamna Pa-

raschtva. ca nume rurale — ne «puneam noL 
ardriencelp. cu Zdreanță. Era un Poet Da. La 
Început a fost călugăr-. A trăit in preajma unui 
boier, la Cratova. Apoi Cînter pentru adormit 
Mitzura. care zbura de pe buzele noastre. 11 
știam pe de rost dar nlova tipărită n-am văzut-o. 
Nu. n-aveam nevoie ?ă-l atim pe acm poet. 
Arghezi. care scria tr.tr-un limbaj potrivit pen
tru urechile unor eleve de 1®—17 ani.

$i -*<a  au trecut î.nii. Personalitatea hri Ar- 
zvieta a sati«f^cm 
alteM. a r. j.

iFtOi sa "
tea o

Gee-geta Nâpurus : .Culesul"

Climatul liniștii constructive
Urmare din pag. 1

marea adunare cetățenească ce a avut loc ta Ca
pitală la 6 martie 1980 — că politica de destin
dere reprezintă respectul Independenței fiecărui 
popor, neamestecul în treburile interne ale al
tor state, al dreptului popoarelor de a-si rneerl 
și consolida independența națională, de a realiza 
transformările revoluționare pe care le doresc 
Nimeni nu poate pretinde să oprească popoarele 
de a lupta pentru cucerirea independentei, pen
tru transformarea revoluționară a societății. 
Este evident că trebuie respins cu fermitate ori
ce amestec — sub o formă sau alta, dar in primul 
rînd pe cale militară — cu scopul de a împiedica 
desfășurarea luptei de eliberare națională, eco
nomică și socială a popoarelor".

Desigur, și acest lucru a fost subliniat ta re
petate rin duri si de Îndrumătorul politicii ex
terne a tării noastre, drumul realizării Dăcil și 
destinderii nu este ușor. Forte noi politice își 
fac insă loc tot mai pregnant pe arena istoriei. 
Sint acele forțe pentru care România a revendi
cat întotdeauna un loc egal în drepturi si înda
toriri ta marele dialog asupra destinelor umani- 
tățiL Vocile țărilor mici și mijlocii, ale celoP eli
berate de curind de povara colonialismului, ale 
celor ce, abandonind vechi stări de lucruri ră
mase ta lada cu amintiri a istoriei. își croiesc un 
drum, timid sau mai puțin timid, spre o orindui- 
re mai dreaptă, se aud. în acest dialog, tot mal 
energic. La această redeșteptare a interesului 
pentru soarta omenirii a unor factori politici ce

Gaargrta Naponts. «Coiwpopție. Camera albastră" (stingă) ; "Portret» (dreapta)

Primul sentiment pe care l-am avut vâzînd 
filmul Malvinei Urșianu*  — întoarcerea Iui Vodă 
Lăpușneanu — a fost acela de surpriză și deru
tă. După filmele istorice de pină acum (și nu 
numai cele românești), după nuvela lui Negruzzi 
care părea să fie singura imagine posibilă despre 
Lăpușneanu și epoca lui, te duci să vezi filmul 
așa cum ai face un drum pină la Constanța doar 
ca să te convingi că marea e tot acolo... Deși la 
adresa filmului istoric s-au exprimat critici jus
tificate, deși slăbiciunile superproducției isto
rice au fost îndeajuns de limpede formulate, 
obișnuințele și convingerea intimă că nu se va 
putea ieși atît de ușor din acest lanț al slăbiciu
nilor funcționează probabil atit de puternic, incit 
filmul Malvinei Urșianu devine o surpriză de 
proporții. în genul istoric prejudecățile au fost 
preluate și date mai departe, ca intr-o ștafetă 
obligatorie • de la elementele de decor și costum 
pină la dialog și formulă dramatică, de la ga
leria de personaje care culmina cu statuia ec
vestră a domnitorilor, pînă la ideile vehiculate. 
In fond, epoca era folosită mai mult pentru fastul 
costumației și pentru libertățile pe care le oferea 
fanteziei, ca să se ofere spectatorului două cea
suri de aventură și spectacol eroic, pe care se 
lipeau ca pe un caiet de compuneri școlare, eti
chetele cîtorva idei. Malvina Urșianu refuză ca
tegoric tentația aventurii și a spectaculosului 
sprijinindu-se pe o cultură, un bun-gust și o ho- 
tărîre remarcabilă. A doua domnie a lui Alexan
dru Vodă Lăpușneanu devine, în interpretarea 
Malvinei Urșianu, o dramă omenească în care 
tăcerile spun mai mult decît cuvintele care se 
schimbă. Mai mult de jumătate din film se con
sumă în interioare, între zidurile cetății de scaun 
și pentru prima dată cred că avem într-un film 
istoric sugestia atmosferei reale, admirabil rea
lizată atît prin decor și costume, cît și prin 
regie, jocul actorilor și muzică. Subteranele pu
terii în care se simt tensiunile istoriei sînt cu 
atît mai convingătoare, cu cît pe lîngă portretul 
„oficial" al domnitorului, filmul lasă un loc im 
portant și chipului și vieții sale de toate zilele, 
obiceiurilor si protocolului de Ia curte. Faptele 
sîngeroase ale lui Lăpușneanu, consemnate de 
istorie, trec pe planul al doilea, doar ca o ultimă 
expresie a unei personalități, a unui caracter 
asupra căruia se concentrează întreg Interesul. 
Tocmai din cauza aceasta întoarcerea Iui Vodă 
Lăpușneanu este o creație, și nu o ilustrare con
știincioasă a unor fapte petrecute cîndva — un 
eseu de o mare finețe și ținută intelectuală, 
înaltul echilibru al scenariului și regiei Malvinei 
Urșianu s-a transmis întregii echipe de realiza
tori în care e de subliniat în primul rînd rolul 
jucat de George Motoi cu tuse discrete de ca
racter, cu un simț al proporțiilor cu atît mai 
lăudabil cu cît viața interioară tumultoasă a per
sonajului ar fi putut foarte ușor să împingă la 
exces. Silvia Popovici în rolul Ruxandrei Doam
na și Melania Ursu în Doamna Cbiajna, apoi 
Valeriu Paraschiv, Eusebiu Ștefănescu, Eugenia 
Bosînceanu și Ion Niciu au, fiecare în parte, 
creații actoricești de ținută care nu lasă să apară 
obișnuitele discrepanțe între valorile unei dis
tribuții. în întoarcerea Iui Vodă Lăpușneanu 
avem fără îndoială un film istoric de referință 
— unul din momentele care nu trebuie lăsat să 
treacă, pentru a-i putea înțelege pe de-a-ntregul 
și pune în valoare consecințele.

Nicolae Mateescu

J

Însemnări 
despre proză
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Un limbaj de încercare ®

deși a publicat vrea patru cărți, din 
•are > si «electat-o — cu vădită grija 
— pe cea de fată, una dintr-însele și 
premială (insă de cite ori un premiu 

un talent *).  rru-1 citisem, cu cel mai 
ochi. cu o suficientă concentrare și cu 

r.-Trs' «teres pe Vasile Vlad. Poate și pentru că 
s? v-sră i-am auzit vorbindu-mi nu favorabil 

ie «iipexLativ despre el pe Alexandru Ivasiuc, 
- «s r-Arui gust literar. îndeosebi cind era vorba 

«fc- ooexie. mă abțineam să-mi Îngădui să am 
rcespirtă încredere. Ca după aceea tot Ivasiuc 
îâ ZBi-l cirtească. să-mi declare in sfirșit altceva, 

să afișeze scepticism despre vocația lui. 
SiL rwr -poi, in genere, să mă las îndeobște 

de flerul altora, pieferind orientarea 
fi-mi displac și înflăcărările intermi- 

umflate și desumflate. aprinse și stinse 
degrabă, avind reacții inhibatorii la țopă- 

jefile de umoare.
însă mărturisirea mea, dacă este o explicație, 

aa noile fi $i scuză in sine. De aceea o si fac, 
ffc mă bucur că nu o fac prea sau orga din 
ciîe afară de tirziu. As fi regretat Căd Vasile 
»iad e un autentic poet Îndrăzneț, care prile- 
jukrsxe multe reflecții.

I-r; roi îngădui, nu intr-o didactică suită hine- 
developarea unora din ele.

Timpul nostru literar e un timp care azvirle 
in ter^â șansa ori barem riscul in orice caz 
dț'perarea multor feluri de a vorbi interior, oe 
a gir.di ambiguu, de a ne manifesta contradic- 
Iflrîu. de a exprima cvasi-inteligibil obscurul și 
anrowe abscons, aproape obscur claritatea in- 
lerferind zone ale abisurilor sufletești neinves- 

pină acum, aflind forme altădată in uzuale 
Drr.tru comunicare, pentru caieeoriile trăirii și 
imaginației : ..și mă gin dese la bruh «i mă gin- 
desc la uh. Trăiască uharii și trăiască oharii. 
Uharii jir.t indivizii / care fac uh. Oharii sint 
indivizii care fac oh. i t Din pricină de unu pe 
cer apăruseră / norișori de unu / i Purtători de 
umezeală / și cartonașe se numesc purtătorii de 
umezeală / și cartonașe. / / Ne-am respectat de 
bună voie Pauta. / dar tu. cu un scuipat pentru 
toată eternitatea. / gugui ca un porumbel pe 
teritoriul arogantei. / / Sălbăticiunile ce mai 
fac ? Sălbăticiunile 1 fac pui de sălbăticiuni. / 
hai să ne sinchisim / Cineva cară prosop*  in 
gară, t cineva scoate hastoanele din oraș, i nu 
trebuie să insiști" etc.

Cu consumuri de energie și inventivitate com
parabile De alocuri însuși războiului de selecție 
si supraviețuire a speciilor, se experimentează 
pe materiale sin taxi ce și morfologice, pe psiho
logii. semnificații, aluzii, amestecuri de pudori și 
directitâtl de ezitări și impulsuri, de indecizii.

pînă acum nu aveau ponderea cuvenită ta cro
irea viitorului acesteia, exemplul României a 
contribuit nu puțin, cum nu Dutin a contribuit 
acțiunea sa constantă îndreptată in sensul asi
gurării in forurile internaționale a unei audiente 
corespunzătoare a tuturor statelor. Stima fată 
de România a acestor do©oare Își are originea 
in conștiința faptului că ea este o apărătoare a 
demnității tuturor prin modul cum iși apară 
propria demnitate. Pe un plan mai Larg, la nive
lul întregii comunități a statelor lumii, această 
stimă se traduce în sentimentul acut că tara 
noastră, politica ei externă, orientată ferm de pre
ședintele Nicolae Ceausescu, poate servi drept 
punct de ieper în procesul de regindire a căilor 
de rezolvare a marilor probleme actuale ale lu
mii. poate oferi sugestii valide si initiative de 
urmat în promovarea unui climat de liniște con
structivă. de înțelegere, de libertate și egalitate, 
climat de care astăzi avem cu toții nevoie, pre
cum de aerul pe care îl respirăm.

amînări, sfieli și drastice, și aîcîitoare, și provo
cante expresii care nu se aruncaseră niciodată 
pînă acum în joc. Publicul e derutat, comenta
torii cîteodată în afară de subiect. Natural, poe
zia are nevoie și de un sistem osos, nu numai de 
penaje. Nici numai de nervi. Chiar dacă există, 
într-adevăr, nervi.„

Spre stupoarea bătrinei doamne, estetica, pi
sica noastră cea de toate zilele, zgripturoaica 
zgripturoaicelor, adorata adoratelor, — o serie 
de cuvinte și noțiuni, o sumă de atitudini în 
tamponare, de exhibări, de „monstruozități" 
(monstruoase și nu), de interpretări plauzibile 
(sau ba), de stridențe, de inadmisibilităti. și 
reminiscențe, șl stingheritoare spețe de a cir
cula atît printre alții cît si printre lăuntricele 
noastre spectre, ipostaze, perplexități, desuetu
dini propiectii si rătăciri, toate acestea dau 
insă un spectacol de reușită cînd și cînd for
midabil cînd și cînd descumpănitor pentru cei 
cu un instinct de adaptare mai puțin elastic.

Ne acomodăm greu, dar viata are grijă de 
resL Singură. In taină. De estetică, și de rest. 
Se va adapta si estetica. Nu ar fi întîia oară. 
A si început. Se teoretizează.

In cazul lui Vasile Vlad. ce fabulos, ce divers 
material de laborator™ ..Cînd voi fi mare I voi 
deveni vinzător de păianjeni ! / / Ce vrei să 
te faci, băiete, i Cind vei fi mare ? / — Ană ! / / 
Bine. Dai nu uita. / Eternitatea / efemerului imi 
duce pleava / / Ce mai. / funcționam pentru 
fericire bucățică cu bucățică /! Incilcrt, duios, pe 
jumătate măreț. I ca un crăcănat jignit observ 
destrăbălarea / destinului. ! Te interesează as
pectele, o. atit de încăpătorul / destin al aspec
telor / / Eu. evident Singurul și Preamări tul ! 
Inventator al mersului pe jos / / undeva — 
se conjugă insuportabil" etc.

Ca să faci un pas mai departe în poezie, tre
buie să știi unde și pină unde s-a ajuns ; și 
cum : prin recurgerea la ce mijloace tehnice, 
prin frăm in tarea in ce fel a materialelor.

Vasile Vlad a citit, a asimilat, a meditat la 
cele asimilate și la elementele lumii din sine 
și s-a născocit, s-a construit, a elaborat un 
contur, o structura a sa. un profil, o schemă 
distilată dintr-un polinom de scheme, propu- 
nind lumii exterioare, obiective, o modalitate o 
ipoteză a Iui, desigur in intenția de a o ști viabilă. 
Această ipoteză-1 reală? Corespunde cu el? E ficti
vă ? S-a compus doar din furnituri halucinante, 
ireale ? Ori cit ar conta ca s-o aflăm, tot n-am 
afla-o niciodată. însă nu contează. O convenție, 
în artă, ea se relevă egală cu realitatea. Este 
realitate. O convenție care se cere admisă, res
pectată. El Însuși ar obosi inutil, să încerce a 
stabili cine Și dt este el insust Si apoi care 
din noi înșine sin tem ? Toți. Depinde numai de 
o circumstanță sau de alta. Dacă e cald, ieșim 
imbricat! subțire ; dacă nu. apărem — figura
tivi sau nonfigurativi — tacotoșmănati in foile 
de ceapă sau de varză ale cojoacelor și cojo- 
celelor noastre abstracte. Iar garderoba deghi- 
zamentelor nu se sfirșețte aia. că sint roluri 
multe si interpretări multe. O convenție, am 
spus. N-aveți decit s-o numiți mască. Sau alt
cum („Lată masca și osul / marile însemne ale 
cetățeanului printre nedreptăți / și diviziuni"). 
Se poate pomi de la treptele și vibrațiile sale, 
ca de la un cod — și in poezie tot ce interesea
ză aceasta e. Ca in algebră și ca in Dedal : să 
ai un fir. Că necunoscutele pot fi una. două, 
sumedenie Nu e criză de necunoscute. în do
meniul abstracțiilor. Nici nu va fi.

Ion Caraion

nu neapărat numai în cea scrisă în anul 1979 
— viața așa cum este ea, neajustată de con
deiele mai mult sau mai puțin generoase ale 
scriitorilor ?... După atîtea cărți pe care cu ani 
în urmă le-am citit și ale căror titluri, din fe
ricire, în mare parte, le-am și uitat, cărți care 
reproduceau viața in eprubetă, dacă viața se 
putea numi ceea ce se prefabrica acolo, auten
ticitatea, adevărul vieții, a devenit, pe bună 
dreptate, principala obsesie a oricărui scriitor. 
In spațiul golit de orice respirație umană, cît 
de neașteptate, de surprinzătoare au sunat 
vocile oamenilor încă din momentul în care 
scriitorul s-a întors la uneltele sale !... Și to
tuși, și totuși, aceste voci, se fac ele în mod 
suficient auzite în romanul românesc de astăzi? 
O întrebare pe care ne-o punem și care nu 
ni se pare cu totul lipsită de temei. Tentația 
unei anumite literaturi elitare risca, de pildă, 
la un moment dat, să ne îndepărteze de viața 
de fiecare zi a oamenilor „obișnuiți". Cărți în 
care găseai cu duiumul „directori cu proble- 
me“, oameni cu „funcții de răspundere", unul 
mai frămintat și mai problematizat decît altul. 
Muncitorii, in schimb — dacă acțiunea roma
nului era plasată într-o fabrică — apăreau cel 
mult în „scenele de masă“, plantați în sălile de 
ședințe ca simplu decor, undeva în fundal, 
unul mai convențional ea celălalt... Am greși 
însă dacă nu am observa că unei astfel de li
teraturi i se răspunde totuși. 1 se răspunde 
unei astfel de literaturi, al cărei „succes" e asi
gurat, cu o literatură ce se află tocmai la 
polul opus.

In romanul lui Mihaî Sin, Bate șl ți se va deschi
de, viața de fiecare zi a oamenilor cbișnuiti pă
trunde cu o remarcabilă forță. Prozatorul nu 
înfrumusețează și nu schimbă nimic din ceea 
ce vede. Viața cea adevărată poate fi mult mai 
incomodă pentru un scriitor decît cea prefabri
cată în laborator, dar cît de tulburătoare, de 
imprevizibilă, de tragică, uneori, de absurdă 
citeodată, de înduioșător de simplă de cele mai 
multe ori, poate fi ea ! Și cît de fericit este un 
scriitor atunci cînd are curajul s-o privească în 
față !... In ultimul său roman, Măștile, publicat 
și el anul trecut, Virgil Duda își propune sa 
pătrundă în complexa lume a unor tineri in
telectuali din zilele noastre. Eroul principal al 
cărții este un tinăr „anchetator" care, prin prie
teniile pe care le cultivă, se implică în viața de 
fiecare zi a unui spital modern, rămînînd tot
odată un „străin" care își păstrează luciditatea și 
o anumită detașare față de mediul observat. 
Numele de „anchetator" este și el simbolic, căci 
ce altceva sint excepționalele romane ale lui 
Virgil Duda dacă nu o amplă și bogată „an
chetă", o cercetare asiduă a vieții contempo
rane !

La polul opus al acestei deschideri spre co
tidian, spre viața de fiecare zi a oamenilor, s-ar 
afla tendința de a aduce în spațiul literaturii, 
cu o tot mai fermă hotărîre, lumea bogată a 
imaginarului, lume față de care m parte a cri
ticii a manifestat, pină nu de mult, o foarte 
mare neîncredere și suspiciune. Un eseu de fi
lozofia istoriei scris cu mijloacele literaturii oni
rice ni s-a părut a fi romanul lui Andrei Bre- 
zeanu. Un roman „mitologizant" este cel scris 
de Valeriu Anania, Străinii din Kipukua, mus
tind de vechi credințe havaiene, carte in care 
speculația teoretică mai reduce din ceea ce ar 
putea să pară angoasă metafizică, iar exotismul 
face să se risipească maleficile umbre a unor 
demoni necunoscuți. Pe o linie oarecum asemă
nătoare, se înscrie și romanul lui Platon Pardău, 
Scrisorile imperiale. Cartea se construiește ca un 
fel de parabolă a așteptării, a degradării și 
alienării datorită unor prelungite aminărL O 
Înaltă misiune trebuie să fie îndeplinită și, din 
motive obscure, ea e amînată mereu. Sugestiile 
vin din istorie (să ne amintim de pildă de Horia 
și scrisorile sale către împărat). Cartea rămîne 
in tot cazul deschisă unor interpretări dintre 
cele mai diverse. Cu o mare plăcere, prozatorul 
se lasă purtat pe aripile imaginarului, nepunîn- 
du-și niciun fel de opreliști, în romanul său 
totul devine posibil.

Rindurile noastre incomplete, despre proza 
anului 1979 au drept scop doar să atragă atenția 
asupra unor direcții spre care se îndreaptă proza 
noastră de astăzi Aceste direcții nu sînt însă 
singurele și nici nu transcriu unicile opțiuni ale 
celui ee a scris aceste reflecții. Lecturile sale, 
restante, vor completa desigur harta incom
pletă, pentru el, a romanului scris la noi în 
anul 1979.



atelier literar
posta redacției J

V. P. MĂRGEAN : Predomină 
jocul metaforic dezordonat, 
gratuit, ocolit de idee, fără sem
nificații. Ceva mai bine, acolo 
unde jocurile de articificii vehi
culează si un gind. un eseu 
(„Țara soarelui*', „Afiș-, „Ma
rea legătură**).

V. CROI TO RU : Psalmodieri 
prelungi, monotone, lincezitoare, 
greu de citit, in care rareori 
cuvintele ți imaginile se încăl
zesc si iradiază |i mai rar încă, 
reușesc să emită o idee, să de- 
gaje un gind. un înțeles. Ne aș
teptam să mergeți din ce în ce 
mai departe in sensul decantă
rii dt mal exigente a substan
ței nobile, In sensul concentrării 
și esemializării lucrurilor. In loc 
de asta, fr_să, v-ați oprit (mult 
prea de vreme !) la această for
mula manieristă, țircovnicesc- 
discursivă. de care păreți foarte 
mulțumit (cu totul nemotivat !) 
îi continuat! să fabricați acest 
coi de ..pastă de vorbe" intermi
nabilă (care a ajuns acum la 

pachete" de cite 4 pagini !...). 
E un drum profund greșit, fără 
perspective !

MINEL BADEA ! Nu lipsesc 
unele predispoziții lirice, dar, 
deocamdată, paginile sînt căzni
te si greoaie. ..făcute**, sponta
neitatea și fantezia fiind ..ținu
te1 * ** prea strins, pină la gîtuire. 
Să vedem ce*mai urmează.

Urmare din pag. I

aspirații. Literatura anilor din urmă s-a reven
dicat într-o măsură așa de pregnantă ea însăși 
Incit, ca orice literatură adevărată, a început să 
creeze epigoni la propriii noi autori. Dar parcă 
și calitatea epigonilor este in ultima vreme mai 
acceptabilă, masa mare de lucrări aflate drept 
soclu al capodoperelor nemaiputind fi comparată 
per medie cu ceea ce ^-a scris cu cincisprezece 
ani în urmă. Fără a-i înzestra pe toți autorii cu 
același geniu, soarta i-a fericit cu posibilitatea 
de a scrie într-o vreme in care sinceritatea a 
fost repusă in drspturile ei, adevărul la fel, arta 
avînd voie să ridice aceste condiții ia rangul de 
operă. Dealtfel, dacă s-a ajuns pină aici, aceas
ta s-a întîmpfet • tocmai prim îngemănarea in 
aceleași lucrări a-sentimentului curat cu privi
rea scrutătoare țnv^tat^de a vedea și cu fio
rul măiestriei*. BCTpa îh câre a ajuns doar una 
dintre aceste condiții pentru a fi considerat scri
itor a apus. Cetățeanul învățat să nu se mai 
mulțumească oricum și cu orice nu se mai mul-

Urmare din pag. 1

omogenizarea forțelor noului și din egalizarea 
surselor sociale, din capacitățile generative als 
experienței revoluționare pe care o construiește 
dezvoltarea multilaterală a socialismului. Ea nu 
este o simplă recunoaștere sau un simplu cali
ficativ, ci o stare obiectivă a vieții noastre so
ciale, o dimensiune a realității înseși. Este un 
fapt pe care, reflectîndu-1 cu clarviziunea și spi
ritul revoluționar ce-i sînt caracteristice, secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl exprima la cel de-al XII-lea fo
rum comunist, ca reper strategic al dezvoltării 
capacității politice a societății noastre : „este 
necesar să se acorde o atenție deosebită îmbi
nării armonioase a activității cadrelor mat In 
vîrstă care au mai multă experiență, cu entu
ziasmul și elanul cadrelor tinere, păstrind un 
raport rațional și o structură corespunzătoare, 
asigurind o permanentă împrospătare a parti
dului, pentru a-$l putea îndeplini în cele mai 
bune condiții atribuțiile ce-i revin". Partidul, 
centrul vital al națiunii noastre socialiste, își 
însușește așadar dimensiunea tinereții ca una 
dintre dimensiunile definitorii ale propriei sale 
capacități de acțiune politică. Este, în aceasta, 
o strălucită expresie a consecvenței spiritului 
său revoluționar, a statorniciei cu care secretarul 
său general își deschide gîndirea și acțiunea că
tre inovarea de fond : pentru că însuși rolul 
conducător al partidului, modelat în lumina tezei 
de principiu a acțiunii dinlăuntrul faptelor, al 
realităților, se construiește și prin implicare în 
dinamismul profund al tinereții, prețuind — cu 
discernămintul maturității politice — atributele 
de elan și entuziasm pe care le probează un ti
neret activ și conștient.

Modelul forței sncial-politice a tineretului se 
alcătuiește prin urmare, in joncțiunea dintre sta
rea obiectivă a capacităților și prelucrarea stra
tegică a perspectivelor care le au noile generații. 
Este un model care so bazează pe opțiuni fun
damentale. de înaltă principialitate și valoare 
practică. Un model ce se operationalizează pe 
sine in cele mai variate planuri și sfere ale 
vieții, acolo unde tineretul face din omniprezența 
sa un cadru al emergentei spiritului revoluțio
nar. al convergentei de resurse și al promovării 
noului valoric superior. Nu vom recurge acum 
la exemple. Ilustrările ar putea fi pe cit de nu
meroase, pe atit de semnificative, inscriindu-se 
cu probe neîndoielnice ale materializării unei 
concepții profund revoluționare și prospective,
în raport cu forțele progresului, promovată ca 
atare de partidul nostru, de secretarul său ge
neral.

Și, pentru că am amintit de dimensiunea 
prospectivă, vom spune că — in aceasta — iși 
află izvorul o altă caracteristică a forței social- 
politice a tineretului nostru. Este cea care pleacă 
dinspre puterea gîndirii științifice anticipative pe 
care o „desface" din sine concepția noastră 
despre lume, despre om și destinele acestuia. 
Avînd, de-a lungul timpului, cele mai alese cu
vinte de prețuire la adresa tineretului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a numit, nu o dată, „viito
rul națiunii noastre socialiste". Un viitor care, 
făurindu-se pe sine astăzi, in plină actualitate, 
implică — așa cum tot secretarul general al 
partidului aprecia — o deplină responsabilitate _ 
comunistă in adoptarea deciziilor actuale, astfel 
Incit generațiile viitoare să beneficieze de o 
..moștenire istorică" superioară și, la rindul ei 
propulsivă, incitantă în raport cu creativitatea 
și descătușarea de noi energii.

în acest plan al analizei vom spune, așadar, 
că forța social-politică a tineretului nu stă doar 
în avansul său cronologic și traiectele construc
ției de experiență revoluționară, ci — mai cu 
seamă — in posibilitățile nelimitate de afirmare 
pe care i le deschide un „scenariu" desenat de 
pe acum, cu mina sigură și cu responsabilitate, 
de către partidul comuniștilor. Este o chemare 
lucidă la conceperea viitorului în termenii facerii 
continue a prezentului, la di«cernămînt si chib
zuință, Ia învățătura și activism, la fermitate 
ideologică și neimpăcare cu vechiul. Forța so
cial-politică a tineretului, probată de acum, în 
procesul viu al făuririi noii societăți, nu are deci

I. VOICHIȚONIU : Nu e rftu, 
pentru început —^vioiciune, ver-

. fantezie, o anumită dispozi
ție spre umor (care. însă, îm
pinge lucrurile, uneori, spre 
zona pamfletului și cronicii ri
mate) dar și o undă lirică sub
iacentă, mai ales în „Păsări fal
se**. „Starea de zimbet" (cu 
unele inadecvate crudități de 
limbaj). E cazul să insistați.

CONST. COTEA ! Hotărîrea e 
Înțeleaptă. Dacă veți concentra 
toate energiile asupra școlii 
(vorbim, firește, de studii supe
rioare) peste cîțiva ani vetl des
coperi cu adevărat (cu alti ochi) 
poezia. Poate si ea pe dv. !.„

LUCIA MORARU : Totul plu
tește în evaziv, șl versurile, șl

proza, din care, exceptînd mici 
pasaje (sesizante, subțiri) nu se 
poate Înțelege mai nimic. Din 
păcate !

DAN ANCADAN : Prea multe • 
pagini in care nu spuneți nimic, 
căutind cuvinte și mingiindu-le 
îndelung, fără a reuși să le fa
ceți să „vorbească". Un fel de 
lucru manual, cu materiale reci, 
uscate, inerte. Ceva, puțin și 
vag, in „Aqua forte", uscat și 
retoric. în „Cu viteza**. Mai bine, 
in „împăcare". Ne puteti trimi
te, firește, și cîteva din cele 
mai bune schite.

A. A. GH. : încercarea cu 
„respirația mai largă și diversi
ficarea** dă, deocamdată, rezulta
te lamentabile (efect, fără doar 
și poate, al unei pregătiri șco
lare insuficiente, al unui orizont 
de cultură precar, al unui gust 
artistic neformat, rudimentar, 
etc.). Desenul a devenit stufos, 
dezordonat, confuz, s-au înmul
țit „vorbele-n vint", în dodii, 
..făcătura" de eprubetă. trucaje
le și mimările fără acoperire, 
găunoase. In doi peri (gen „ce
nușa ațipită a brizei de primă
vară" — ?! — sau „vișinii cara 
sparg ferestrele de emoție", etc., 
etc.). Nu putem cita, din păcate, 
nici o pagină mai ca lumea și 
nu mal are rost să vă dăm sfa
turi — știți foarte bine ce-aveți 
de făcut (...dar anii trec, cum 
zice poetul...). Pe viitor, texte 
dactilografiate.

D. ELIAS : De acord cu punc
tul de vedere din scrisoare, dar 
rămine, totuși, primejdia (vizi
bilă și în textele de-acum) a 
unei discursivități aride, a efor
tului „tehnicist", laborios, cîte- 
odată calofil, din care lipsește 
acel ..unul la sută** sine qua non. 
Dar sînt si cîteva lucruri demne 
de interes : „Ziarul de diminea
ță", „Noapte", „Definiție", „Cer
cul, chiar șl" „Nebunie", „Mes
chinărie" (încă nepuse la punct, 
acestea din urmă).

R. S; RUBA : Confirmări 
îmbucurătoare, mai ales în „Ca
valer" (inspirat „operată"),

„Scrib", „Răstimp". ..Ora ceaiu
lui". Rămine prea mult. insă, in 
ultimele două (și mai cu seamă 
in cele pe care nu le-am dtat) 
din amprenta argheziană, de a 
cărei urmărire asiduă trebuie să 
scăpațl.

PETRE IVANCU : ..Roțile co
pilăriei" și „Scrisoare" ni s-au 
părut ceva mai consistente- Pro
misiunea din scrisoare nu ne 
face decîț plăcere.

Ion Craiova (ceva, în „Ian- 
cu"), Stejărel lonescu. Petre Be
duin, Maria Botez, Lucea Lucea- 
uu, Nicolae Giorgi, Napallian, 
Faaora C. Dani, Dan Cristian, 
N, Stroescu-Șovarna, Paul Gră- 
dlnaru, G. Dorobanțu, Pavel Ră- 
tundeanu-Ferghete, Marin Ni
colae, Mibai Ioana (ceva, in 
„Cina" II, cu lungimi). Dor de 
soare (ceva, in „Vindecare"), 
Marin Cioranu (mal bine. în 
„Să-l cultiv"). Lucia C. Cosițea- 
nu, Selena („Drumuri". „Boală 
și amintire"). Adrian Bogoredi- 
ță, V. Spătaru-Boghieea. Al. D. 
Fondane („La izvor"). Constan
tin Dascălu. D. Bercea („Cit 
«înteți tineri", „Poem") : Nimic 
nou I

Manuscrise neueălite : „O,
e-așa de ușor". ..Dacă ar bate 
vintul", „Inexplicabil", etc. ; 
„Ideal", „Aș vrea". „Luna bol
navă", etc.. ; „Sărutul meu", 
„Iarna". „Iubitei" : „Crimă pre
meditată". ..Superci vilizațte". 
„Vis frint". etc. ; „Deziluzie di
dactică". „Cine sînt eu". „Poem 
justițiar", etc. ; „Steaua ferici
rii" ; „Glas de ape". ..Pacea lu
mii", etc. ; „Vreascul". ..Era ziuă 
pe altar", „Cind malurile" etc ; 
„Statornicie". ..Mă vei păta". 
„Căderea Șarm i rege turei". etc. : 
„Podul" „Scrisoare poetului", 
„Zi de vară", etc. : „Lex dura". 
„Letter to Virginia", etc. : ..Să- 
mînță, cunună și flori". ..Patrie 
minunată cu nume falnic".

Geo Dumitrescu

N. R. : Manuscrisele nu se îna
poiază.

Neputință
Lucți-ne, oameni de știință, moartea 
câci viața ne-o poate lua oricine 
și-un smintit 
și-un prost 
și mai ales aceștia 
care se clânțâne-n războaie 
cum se mocâie țațele-n poarta 
pentru simplu motiv 
că - din întîmplare 
sînt vecine.
Și foamea — urfta foame 
care zilnic 
și de mai multe ori 
ne obliga sâ repetăm 
acel ritual grotesc 
al ducerii spre orificiul lacom - 

la-mi neputința vegherii, 
ia-mi somnul - moarte întreruptă 
și timp lăsat să curgă printre degete, 
întunericul minții.
Nu lăsa boala — viermilor ei 
să facă culcuș 
in mădularele supremei ființe, 
Mută-i cuibarul din coastă 
înainte de a-și chicoti dreptul la viață 
prin durere și moarte. 
Luați neputințele - toate 
ca sâ fim pe măsura 
măsurii noastre.

A. PODARII

Așternutul reginei
Un schior sare de la trambulină 
elegant plutește-n sufletul meu 
rec zăpezi improșcind la aterizare, 
existența mea gindesc • o 
s mplo întimplare-n care 
nici o regulă nu este respectată / i 
pot fi foarte bine aici și acum 
și-n același timp atinge cu tălpile 
Copul Bunei Speranțe 
si cu așternutul reginei Cleopatra
înainte de Cezar, 
e doar un exemplu banal.
Ca o locomotivă ciuruită de gloanțe 
răsuflă zeul tinereții mele, 
coroana lui terminată-n două degete 

veșnic ridicate 
vreau s-o vi nd pentru o clipă de 
concretă cădere-n real, 
cne-o cumpără ?
ofer pe deasupra radiografia plăminilor 
ciuru ti ai planetei și-o rană de-a 
tatălui mau din ai doilea război mondial.-.

TEODOR PURICE

CoflileMw Berd’IA, „Varum iitoM1

Plutim
Plutim singuri peste o lume de ceață, 
Atenți sâ nu ne picure lacrimi din trup
Să nu ne lovim cind ne-atingem
Să nu adormim, obosiți, sub vreun copac 

himeric*
Te sărat : gura ta e-o perlă de gheață
Și-m; râmîn pe limbă urme de sidef
Aș vrea să te cuprind dar mă rânesc 

intr-o cariatidă ciobită
Te stng ; numele tău a o literă mcgicâ 
la intrarea intr-un templu pâgin.
Vino. îmi zici.
Aș vrea să te prind șl
Și nu ești decit urma unui pește prin apă. 

ANCA BRATU

Laudă avionului
Sâ lăudăm deci aviorșul, motorul, 
siguranța in aer și zborul, 
priveliștea, biscuiții
pe care clănțăne dinții.
Laudă, tic, generației 
de pionieri ai aviației, 
azi nimeni nu se mai teme 
decit să n-ajungă la vreme.
Eu caut totuși pâmintul
cu talpa, cu mina, cu gindul.

BORIS MARIAN

Expediția
Sâ pornești după adevăr odată cu soarele, 
Sâ țișnești din gogoașa visului ca un fluture 
Cind străzile se binecuvintează de femei cu 

noaptea pe față, cu pași răcoriți, 
Molipsit de nebunia păsărilor să vorbești 

singur, 
să prinzi razele-n palmă,

Sâ te zgîieștl prin vitrine, alene,
Să te simți o ființă planetară și să-mpărtășești 
Plin de noblețe, cu cerșetorii această cinste 

rara,
Sâ-ți fie dragi cîinil, mițele șl muștele 
Și tot ce foiește, și tot ce aleargă, 
Să mingii gardurile, copacii,
Să prinzi umbro codanelor cu pantoful,
Să dai ziua bună cu nerușinare 
Celor moi frumoase necunoscute,
Să te dai peste cap in parc, ca un miel
Și apoi, ostenit, să citești știrile

dintr-un ziar de săptămlna trecută,
Sâ-țl legi batista ca o cravtâ la gltul unul 

trandafir,
Sâ faci semne prietenești unei vrăbii 

și s-o-ntrebi cit e ora,
Să te îndrepți câtre mare și să numeri 

vapoarele
Ca sâ știi șl tu care ■ situația
Și tot așa, câ te trezești
Deodată pustiu in amiaza fierbinte 
căutind ceva ce nu mai ții minte.

RADU ȘUIU

Aparțin
Și toată povestea prin care trecem
Curați șî singuri In bucuria
Care strigă la noi - o trăim
Pentru ziua de miina
Păpușă din piine
Cu care invățâm
Să ne Jucăm

Faceți focuri focuri focuri
Miezul vieții • un foc
In care nu exista decit început
Și tinerețe și aceste cuvinte
Pe care le spun
Pentru că aparțin
Oamenilor

GRIGORE HOJI^A

Forța social-politică a tineretului

Literatura vieții Umanism românesc
țumește nici cu adevăruri In staniol, dar are 
șansa de a asista La formarea unor generații 
succesive de autori capabili de a-i da ceea ce 
cere el într-o țară in care librăriile sint asaltate 
de mulțimea doritoare de carte.

Regăsirea de sine a literaturii nu înseamnă 
desigur numai creația generației de care pome
neam, ea reprezintă un fenomen general aJ lite
raturii noastre care are șansa de a se naște a- 
cum și aici. Regăsirea de sine a literaturii re
prezintă efectul ur.or transformări In toate ni
velele vieții social-politice, in remarcarea per
sonalității tuturor categoriilor sociale, fn Indivi
dualizarea In ultimă instanța a unui timp istoric.

Operă a Președintelui țării, acest timp istoric 
se definește printr-o nelimitată deschidere spre 
tot ce„insearQția viată, fără .prejudecăți și fără 
temeri-. Timp isteric limpede conturat de o per4- 
snnalitate puternică.’. neisaiț .«'■■■■ au fost -și 
sint fundalul in care liteOBtaaa se constituie-ea 
o latură distinctă a năzuințelor unui popor care 
trăiește și creează sub aura gîndirii conducătoru
lui său.

un punct terminal, al Împăcării cu sine : ea este 
facere continuă, deschidere superioară către îm
pliniri viitoare, marcă îmbinată otemotic cu în
vățătura, activism organizatoric, mobilizare și 
modelare de energii. Toate aceste atribute devin 
astăzi, tot mai mult, imperative ale acțiunii de 
masă pe care Uniunea Tineretului Comunist, 
toate organizațiile comuniste ale copiilor și tine
retului muncitor și studios sînt chemate să le 
preia și să le dea răspunsul practic cuvenit.

în sfîrșit, în modelul global al forței social- 
politice de care dispune tineretul nostru, alături 
de realitatea existențială a capacității de acțiune 
și de perspectiva concretă a viitorului, se Inte
grează — ca reflex subiectiv — puterea conști
inței revoluționare, formarea unor structuri 
mentale nai si a unui orizont valoric larg a con
cepției științifice despre lume și viață. Este, aici, 
un plan analitic care angajează disponibilitățile 
transformatoare ale educației calitatea sa de a 
fi pîrghie a modelării unui om nou, capabil să 
devină, tot mai mult, forță materială a conștiin
ței obiective. Virata tînără, prin excelență vîrstă 
a proiectării și construirii personalității ne apare, 
din punctul de vedere al temei acestui eseu, ca 

vîrstă pentru care putința inerentă a însușirii cul
turii se traduce In actul afirmării inițiativei, ne- 
împăcării cu vechiul, cu orice rutină, cu stări 
de lucruri frenatoril.

Este vorba, așadar, de afirmarea forței sociaî- 
politice a tineretului printr-o îngemănare a În
sușirii valorilor celor mai înaintate cu activismul 
social manifest, revoluționar. Ecuația trecerii de 
la glndire la act, implicată aici, necesită travaliu 
educativ și experiență practică, dinamism for
mativ, autoeducație responsabilă, structurarea 
unei motivații superioare a muncii și vieții tine
retului.

Cele trei dimenriuni ale forțai social-politice 
de care dispune tineretul nostru — ontologică, 
prospectivă și de conștiință — pe care rindurile 
acestui eseu au încercat să le creioneze, disocl- 
indu-le ca atare doar din rațiuni de analiză, se 
constituie în realitatea lor nemijlocită ea unita
te in diversitate. Așa cum, la nivel global, se 
constituie cealaltă unitate, a tuturor forțelor so
ciale in jurul partidului nostru, al secretarului 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, dind 
operei pe care o înfăptuim dinamism revoluțio
nar și împlinire mereu ascendentă.

SPORT
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Pedepsirea telespectatorilor?
• Mexicanii au strălucit prin Dobrin care nu a 

jucat in Mexic. Acesta e primul și ce! mal sfidă
tor lucru de reținut din meciul Mexicanilor cu al 
Candidațllor la Campionatele Mondiale. Deși a avut 
In Mexic la Indemlnâ unul din exemplarele de 
lux ale sportului românesc, Angelo Niculescu l-a 
ascuns de privirile tribunelor. Ce-am zice dacă 
s-ar face la fel cu Nadia Comfneci, cu Iile Năatase 7 
Deși jucător de echlpâ, și nu de sporturi indivi
duale, locul Iul Dobrin este in mod constant mult 
peste medie. Faptul s-a Intlmplat. Pentru Istoria 
fotbalului nostru este trist. Pentru biografia teh
nicianului Angela Niculescu o pată de neșters. Gre
șeala s-a repetat cu mai mulți mexicani solicitați 
de cluburi străine să joace peste hotare, și aici 
s-a luat o hotărîre care a dezavantajat fotbalul ro
mânesc. Nici Dobrin, nici Dumitru, nici Dinu, nici 
Lucescu, nipi Nunweiler, nici Dan Coe, nici Domlde 
n-au jucat in afara țării. Deprovincializarea fotba
lului nostru a fost astfel evitată.
• Cadrilul candidatelor continuă. Candidatele la 

litiu s-au precizat : trei foste campioane : F. C. Ar
geș, Steaua, Dlnamo șl fosta divizionară B, F. C. 
Baia Mare. Cele două derbyurî ni le-au arătat pe 
toate la lucru. Indiscutabil, cel mai mult ne-a plă
cut Baia Mare. O echipă omogenă, care știe să 
facă presing, să Joace forte la dublaj, la triplaj 
dacă e nevoie, să fie și in atac și in apărare cam 
cu același număr de jucători, și mai ales să fie o 
echipă ai cărui oameni știu să joace fără minge 
cum nu știe nici o echipă românească. în aceste 
condiții jocul Stelei a fost desfigurat și am vă2ut 
echipa militară anihilată și dezorientată cum n-am 
văzut-o niciodată pe un teren de joc românesc. 
Relaxările pretimpurii ale bălmărenllor, singurul 
reproș, pe care 11-1 facem au permis stellștllor două

și sud-est
Urmart din pag. I

deci a mentalităților iud-est europene care iă 
permită, in viitor, măcar schițarea unei Lstorii 
comparate a culturilor din această zonă, cons
tituie cea de-a doua premisă ce derivă de fapt, 
prin concretizare, din pruna. Istoricul mentali
tăților |i al ideilor ie Intilnește cu filologul In 
avansarea ipotezelor transformate, treptat, In 
certitudini. Dintre achizițiile durabile și supo
zițiile ce polarizează — dintr-o direcție sau 
alta — atenția autorului Incercuim deocamdată 
pfi jS/Jelea cu un rol sintetizator în cercetarea 

£. aroftBUtrzisâ. -- ■ j
( 1. Umanismul de expresie slavonă, manifestă

rile și motivațiile acestuia sint !n directă conso
nanță cu „veacul pădureț" (L. Blaga) in care, 
„pentru a rămine ei Înșiși in fața vecinilor ca
tolici întreprinzători, bine organizați militar. În
demnați spre expansiune, românii au avut un 
puternic aliat In mărturisirea lor ortodoxă care 
putea tolera Împrumuturi In arhitectură si artă. 
In literatură, meșteșuguri, viata de curte, veș
minte și podoabe, dar nici o abatere, „modă" sau 
cochetărie pe plan doctrinar". In acest sens. în
țelegerea mai nuanțată a politicii culturale a lui 
Matei Basarab, explicarea oonoeptlei lui Udrlște 
Năsturel — „ipostază tipică a cărturarului Con
trareformei" — care folosește. In prefața Penti- 
costarulul, veșmintul, considerat încă sacru, al 
slavonei, toate acestea reafirmă un model cul
tural, cel bizantin, ce continuă să mențină enti
tatea politic-culturală a umanității carpato-dună- 
rene expusă presiunilor exercitate de Semilună, 
dar si de Occidentul catolic. Că la alt pol de sen
sibilitate dar între aceleași cadre generale, „ver
siunea românească / datorată Iul Nicolae Miles- 
cu / a tratatului Despre rațiunea dominantă / și 
pe care autorul 11 descoperă, traduce si comen
tează / reprezintă un episod caracteristic din pe-£ 
rioada de înnoire, umanistă și laică, a culturii 
noastre vechi", acest fapt amplifică conținutul de 
Idei prin cele propriu-zis filosofice din numitul 
tratat, ce conferă secolului o inedită și convin
gătoare imagine. Descoperirea primului text fi
losofic ce a circulat la noi este țin argument pen
tru fixarea, pe de o parte, a elementelor unui 
adevărat program umanist încă din acest veac 
precum si. pe de alta, pentru ilustrarea maturi
tății de glndire a intelectualului aflat „supt 
vremi". Pentru crima jumătate a secolului însă 
delimitarea rămine esențială, ca precizînd ceea 
ce, pină In prezent, era aproximat prin expresii 
ca „zorii" sau „Începuturile" umanismului. Ast
fel, „distingind în umanism o atitudine cultural- 
lrterară (admirația scrierilor și limbilor antichi
tății) și una doctrinară (antropocentrismul), con
statăm că primii noștri umanist! sint deocamdată 
numai sub raport literar adeptii acestui curent 
(subl. ns.)". Inexistența aspectului doctrinar este 
determinată de regalitatea încă a modelului, 
în care breșele deschise acum se vor dovedi me
reu mal adinei, odată cu dezacordul de mai tîr- 
ziu al lui Cantemir fată de osificata doctrină 
creștin-răsăriteană. Poate nu greșim afirmînd 
că umanismul de adaptare la tiparul slavon, ca- 

j racteristic primei faze, coexistă — prin cronicari 
si D. Cantemir — cu un umanism de revendicare 
(din moment ce dobîndește implicații hotărît po
litice). ambele forme insă fiind puse sub sem
nul conștiinței continuității contactelor noastre 
cu valorile antice, deci cu ceea ce Occidentul re
descoperea. Din acest unghi credem că se poate 
valida.

goluri care poate ar fi lipsit de pe tabela de mar
caj. La flucurești, Dlnamo și Universitatea Craiova 
au făcut un meci dezordonat șl nervos. Dacă ar 
avea craiovenii acurateța tehnico-tactică a băimă- 
renilor...

• B-ul promite două echipe de A și doi tehni
cieni de viitor. F.C. Brașov și Petrolul Ploiești 
s-au evidențiat In meciuri chele cu F. C. Constanta 
și Rapid București. Jocul brașovenilor amintește 
de modelul Matelanu. al ploieștenllor este ener
gic, tehnic, fără timpi morți. Apar atlt jucători noi 
la orizont cît șl doi antrenori despre care se va 
mal vorbi : Proca și loneacu. Semn bun. Mal ales 
la ultimul capitol, unde eram In secetă mare.
• Și, în sfîrșit, Întrebarea : de ce au fost pe

depsiți telespectatorii î Este adevărat că România 
a pierdut meciul de rugby cu Franța la un scor 
inconvenabil, dar este un motiv sfl nu mai vedem 
pe micul ecran meciurile din turneul celor 5 na
țiuni ? Șl asta tocmai în anul cînd revirimentul 
promis de Anglia de acum cîțiva ani produce răs
turnări spectaculoase în clasamentul pină ieri inert 
al ccmpetldei 7 Turneul celor 5 națiuni pare a trăi 
un salt valoric, dar ochiul amatorului și specia
listului român n-a putut urmări turneul. Se știe 
ce școală extraordinară □ fost pentru rugbyul ro
mânesc fiecare transmisie rugbystlcă importantă. 
După înfrîngerea cu Franța se creează, prin închi
derea acestui contact TV cu rugbyul de superclass 
un climat nelnsplrat rugbyului românesc.

Deci : nu s-ar putea transmite retrospectiv 
cîteva din marile meciuri ale ultimului turneu al 
celor 5 ?

Discobol

european
2. Umanismul popular, un concept doar enun

țat în primul studiu al volumului, și care merită 
să fie pus In discuție din pricina conținutului său 
destul de ambiguu. „Acest umanism, spune au
torul, cultivat de cărturari cu îngrijită pregăttre, 
nu a fost popular prin expresie, ci prin destina
ția lui, preocuparea răspindiril prin cărți de 
„obște". Numai că. definit astfel ca funcție — 
așa cum procedează, din altă perspectivă. Al. 
Duțu in cazul umanismului civic — el dobîndește 
și o expresie capabilă, poate, dacă nu să-1 
delimiteze de cel civic (ceea ce credem câ 

. „a-«este și Imposibil in condițiile permeabilit&țH to- 
— - i -ai’' nelor-J*» -ouf|!urtt ’din sud-est), in orice caz Sfi-I

. - nuanțeze. Nu( tntîmpiător „operei Iui Pseudo-10-
șephus l-a tOșt dat să pătrundă în literatura 
noastră veche" pe calea adoptării „scrierilor min- 

’’ devenite cărți populare. în altă ordine, 
bisericesc este

nomocanoane.
Năsturel de pildă Pravila era o carte de 
aceasta se datorează limbajului ce are 
narativă. Luînd un asemenea text din 
sfinților apostoli, nomocanon tradus din

juxtapus celui mirean 
iar faptul că. pentru

cinoase" 
dreptul ' 
încă în 
Udrlște 
lectură, 
suplețe 
Pravila ___ ,__  _______
slavonește și tipărit de către Coresi intre 1370— 
1580, am observat cu alt prilej că multe para
grafe conțin un nucleu epic, in buna tradiție a 
istorisirilor din zona sud-estică a continentului, 
istorisiri marcate de ceea ce s-a numit retoris
mul popular. Dacă la inserțiile de literatură 
adăugăm trăinicia „legii nescrise** sau moralis
mul constitutiv unui uriaș tezaur paremiologic 
ce a viețuit și după instituționalizarea tiparului, 
credem că putem admite latura Jbouulară" a 
umanismului asimilat, cum era și normal, de 
umanismul civic. Cu existență difuză, dar ferti- 
lizînd și înlesnind în același timp cristalizarea 
timpurie și in condiții specifice a programului 
ce instituie curentul, umanismul popular este 
unul de fond, el ilustrînd — la nivelul vorbei 
eau cuvîntului — continuitatea de esență cu tre
cutul dar și deosebirea de grad fată de acesta. 
Oricum, reluarea — la «cară mai amplă — a dis
cuției despre acest concept ar aduce, sîntem si
guri, lumini încă necesare, poate definitive.

3. Umanismul sud-est european din secolul al 
XVII-lea constituie nu doar cadrul necesar ra
portării celui din Principate, ci obiectul unei cer
cetări savante și exemplară sub raportul metodei 
folosite și al concluziilor. Complex. Intelectualul 
sud-est european în secolul al XVII-lea, studiu 
la care vom reveni mai detaliat altădată, are va
loarea unui model alcătuit fiind pe baze compa
ratiste. Pornind de la constatarea că „geniul sud- 
est european se manifestă tocmai în capacitatea 
de a focaliza luminile ce-i puteau veni din Apus 
asupra problemelor regionale". Virgil Cândea 
analizează impactul dintre „sistemul asiatic" si 
noul timp civilzator Ia diferite nivele geografice 
și sociale ce alcătuiesc sud-estul continentului. 
Pastulind faptul că. „Intr-o perspectivă compa
ratistă. termenii necesari trebuie câutați in pri
mul rînd in Orient, în lumea dominată de Semi
lună" și că. mai exact, acest criteriu „este va
labil nu numai pentru Istoria românească, ci și 
pentru aceea sud-slavă sau grecească**, autorul 
extrage — în urma examenului comoartaiv al 
atitudinilor și ideilor — asa-numiții indici cultu
rali ai Turcocrației din această perioadă. Cartea 
și școala, ambele cu un mare rol în formarea 
noului tip de cărturar răsăritean, analiza muta
țiilor din vechiul și noul învăț&mînt duc la con
cluzia că în acest veac. „Europa era în regres 
fată de standardul atins cîndva de propriile sale 
civilizații", de unde dramatismul, ridicat la pă
trat, al înnoirilor. Ele se afirmă trudnic mai ales 
în fondul doctrinar, prin abolirea trentata. irever
sibilă a viziunii teocentrice. sau în fondul etic, a 
doua componentă a intelectualului, ce — prin 
regulatorut prudentei — e „condiționat de triste 
împrejurări politice". Determinat în acest mod 
Intelectualul apare, indiferent că este 
musulman sau creștin, ca „născut din ctructyn 
în descompunere". „Levantinul', caruia 1 se face 
un portret nuanțat, este „convertit renetaț, func
ționar seu comerciant european In Mediterana 
de răsărit, de descendență greco-. turco-, sau 
arabo-occîdentală". El „gîngeste ca un occiden
tal". El „gîndește ca un occidental corupt, con
vins că mijloacele lui intelectuale Ii vor îngădui 
să reușească repede, călcînd cu superbie, cu dis
preț, legile unei lumi în care nu crede". Cărtura
rul va fi reprezentat, tipologic vorbind, de 
'ulamăî clerul creștin și dragomanul 
— tot atîtea modele ale personalului literar din 
literatura cultă a zonei, regăsibile — mAl rti 
mă în proza de evocare istorica sau de tip para
bolă — și în creația din prezentul veac.

Desfăcînd mecanismul complicat al trecerii de 
la medieval la modern in cultura românească și 
cele sud-est europene, analizind marea I]’ans" 
latio a umanismului către Orient, in sfîrșit. 
elaborînd un capitol din sinteza, ce se va rea
liza probabil cîndva, consacrata relațiilor Or^nt- 
Occident de-a lungul istoriei europene cartea hjj 
Virsil Cândea este pusă sub semnul „rațiunii 
dominante" ilustrîndu-l aventura Jivenficmd 
astfel — oare a cita oară de către intelectualul 
eurooean ? — adevărul că Homo est maxime
mens.

•IVirgil Gândea ! „Rațiunea dominantă", Edi
tura „Dacia", 1979.

ÎNTÎLNIRE
CU MARIN PREDA

• Miercuri seara. în organizarea Cercului de 
critică literară al Facultății de limba și litera
tura română din București și a redacției revistei 
„Universitatea Comunistă" a avut loc o întîlnire 
cu prozatorul Marin Preda, cu prilejul apariției 
romanului „CeJ mai iubit dintre părrunteni**.

De fapt cuvintul „întîLnire" este foarte puțin 
relevant pentru starea de spirit care a stăpîirt 
acest adevărat eveniment. In realitate, discuțiile 
au depășit cadrul atît de convențional al unui 
dialog altfel lesne de anticipat, oonstituindu-se 
intr-o incitantă dezbatere asupra unu( roman 
care iși pune tn mod hotărit amprenta asupra 
prozei românești contemporane.

O repetăm, întilnirea cu unul dintre „cel mal 
Iubiți" dintre scriitorii români al acestor ani. a 
fost o dezbatere. Termenul acesta este un verb 
al actualității și probează faptul că romanul lui 
Marin Preda este o carte de referință a prozei 
noastre de azi. De altfel, în sală au..fost nu nu
mai filologi — gazde ale serii — ci și mulți alți 
studenți, de la facultăți cu profile din cele mai 
variate, toți preocupați fiind de aceleași proble
me, care, in fond, depășesc cadrul strict al lite
raturii. S-o spunem cu o formulă consacrată 
pentru un roman așa de mare, spațiul de „lu
cru" a fost prea mic 1

Semnalăm prezența la dezbatere a criticilor : 
Lucian Rai cu, Alex. $tef&nescu șî Mircea Iorgu- 
lescu șl a poetului Mircea Dlnescu.

Ovidiu Marian

Atelier 
al timpului

Urmare din pag. 3
mil Petrescu, Hortensia-Papadat Bengescu, Mi
hail Sadoveanu, Eugen Jebeleanu. Ion Vinea, 
Emil Botta, Ion Minulescu, Mihai Beniuc, Maria 
Banuș, Nina Cassian, Veronica Porum bacu, Du
mitru Radu Popescu, George Bălăită. Nicolae 
Labiș, Ana Blandiana. Stefan Augustin Doinaș, 
Nichita Stănescu. Petre Stoica. loan Alexandru, 
și încă mulți alți autori români care au devenit 
accesibili cititorului maghiar in limba lui ma
ternă.

Primul meu volum tradus din poezia lui Ma
rin Sorescu — De-a Icar — a unit 50 de poeme 
și a fost publicat In 1968 ; în 1971 a văzut lumi
na tiparului In traducerea mea,sub titlul Eden 
cu cai, o selecție din creația lui Gheorghe To- 
mozei. Editura Albatros mi-a publicat. In 1978, 
un al doilea volum din poezia Iul Marin So
res cu, cu titlul Ceramică, care conține o sută 
de poeme. Următorul poet român tălmăcit de 
mine a fosj Gelu Naum, volumul său intitulat 
Gladiator In autobuz fiind îngrijit de Editura 
Kriterion și publicat in 1977. Anul trecut, tot 
Editura Kriterion a tipărit In traducerea mea 
romanul lui Artiom Vesiolii Rusia scăldată in 
singe. Acum, aceste zile de sărbătoare, mi-au 
adus bucuria primirii exemplarului semnal al 
cărții Călărețul albastru, un volum selectiv în 
traducerea mea din poezia lui Toma George 
Maforescu. Am mai publicat șl alte cărți, dar 
m-am oprit asupra traducerilor cu care am dorit 
și doresc și in viitor să contribui la prietenia 
literaturilor, la buna înțelegere și cunoașterea 
mai aprofundată a valorilor noastre spirituale. 
(Găsesc necesar să menționez aici, deși tema 
merită o relatare mai amplă) că in acest răstimp 
s-au Înmulțit, In mod îmbucurător, traducerile 
în limba română din literatura naționalităților 
conlocuitoare). Zilele acestea am definitivat o 
selecție nouă din creația lui George Tomowi pe 
care doresc sâ o public cu texte paralele, deci o 
ediție bilingvă care oglindește convingător fru
musețea genului meu preferat — prietenia. 
Acum lucrez la un volum propriu, dar voi con
tinua șl munca de tălmăcire, fiindcă traducerea 
este un prilej pentru cunoaștere si autocunoaș- 
tere ; o sarcină nobilă, aceea de a fi constructor 
al unor punți spirituale ; este o condiție de auto- 
depășire, pentru îmbogățirea permanentă a in
strumentelor proprii ; un prilej de a te afla în 
contact nemijlocit și mal organic cu spirituali
tatea popoarelor din literatura cărora tălmăcești. 
Este și o descătușare, o stare magnifică formu
lată atit de semnificativ șt de expresiv de că
tre marele Blaga : „O, vreau să joc. cum nicio
dată n-am Jucat ! / Să nu se simtă dumnezeu / 
in mine / un rob în temniță — încătușat". Tra
duc fiindcă nu pot să nu traduc. Tălmăcirea, 
desigur bine făcută, este o muncă de creație și ea. 
Nu este deloc un joc secund.

Editura Kriterion — o realizare de prestigiu a 
politicii noastre culturale — mi-a încredințat al
cătuirea și traducerea unei culegeri antologice 
din creația lui Ion Caraion. Un poet excelent. 
Ultima sa carte, intitulată „Interogarea magi
lor" m-a impresionat profund. Tălmăcirea uni
versului poetic al lui Ion Caraion nu va fi o 
muncă ușoară. Această poezie este un arbore 
magic. Versurile sale, bogate în sensuri. — 
„Țară / Statuie la care timpul va sculpta veșnic" 
— te fac să simți că în atelierul timuului este 
nevoie de mintea și de brațul fiecăruia din
tre noi.
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Omagiul poeților lumii adresat României 

și președintelui Nicolae Ceaușescu
REVISTA STRĂINĂ
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ml SSELE LiGEIDA

LAMBROS ZOGAS
(Grecia)

sub palmierul libertății sfint, 
sub soarele neatirnârii sfinte I

Iți mulțumim câ viata ne-c îndrepți 
Spre-al păcii țel ce-n viitor strâluce I 
O, plai frumos, cu oameni înțelepți, 
mărire celui care te conduce I

AHMED BAHJAT FANSA
(Siria)
• Un nume : „Ceaușescu", rostit de-o-ntreagă 

țară 
și-ntruchipind ce are mai bun ți-nâlțător, 
in inima*i  fierbinte, un încercat popor 
care credințâ-i jură și crede-n primăvară I

Un nume - ca o navă eare despică valuri 
și spre un țărm de aur, departe duce-n larg 
destinul națiunii, sub glorios catarg, 
cu ale ei nestinse, mărețe idealuri I

Un nume — ca săgeata care se nalțâ-n zare, 
ca o lumină-a păcii, in zbor spre viitor 
și-ntr-nsul țara-l vede pe-al ei conducător 
iar el e chezășia izbânzii viitoare 1

Fragmente din cartea în pregătire 
pentru tipar, „Privighetori din alte 
țări slăvesc Cintarea României" al
cătuită de Raluca Tulbure și Victor 
Tulbure.

• PRIMUL ROMAN al tlnărului prozator german 
Jochen Schlmmang, „Frumoasa pasăre Fenix“, 
apărut la Editura Suhrkamp, folosește mijloacele 
eseistice. In numele unei „probități intelectuale" 
adeseori citată în paginile sale. Eroii sînt adoles
cenți teribili, care se supun unei autocritici severe, 
într-un stil distant și totuși plin de strălucire, care 
evocă, adeseori numele curente ale literaturii aces
tor ani. Critica subliniază calitățile pline de pro
misiuni ale acestei cărți, fluența narativă și strin
gența dezbaterii de idei.

• LITERATURA GHANEZĂ ACTUALA cunoaște 
un romancier de ținută remarcabilă, ale cărui cărți 
apar in mod curent In editurile europene. Este vor
ba de Joseph Abruquah, al cărui roman „.Toren
tul", este inspirat din biografia unui tinăr Intelec
tual în formare. Sint investigate cu minuțiozitate 
influențele culturale și morale, elementele de spiri
tualitate protestantă și experiențele de viață ale 
unei generații care a cunoscut anii dinaintea inde
pendenței, precum șî șocul unor evenimente ce ca
racterizează o societate In ecloziune. Autorul a trăit 
Intens procesul de formare a noilor generații din 
cultura ghaneză, avînd o arfaplă experiență de edu
cator șl scriitor.

• INTRE PROZATORII TINERI DIN UNIUNEA 
SOVIETICA critica remarcă în ultima vreme, pe 
Alexandr Liciutin, autor al unor cărți inspirate din 
viața ținuturilor îndepărtate ale Taigalei siberiene. 
Fiind preocupat de viața bogată a limbii ruse, fă- 
cînd apel la resursele limbajului popular, Liciutin 
constituie un mod glorios de narațiune pusă în 
slujba unor experiențe de vîață autentică, ale omu
lui confruntat cu natura șl cu semenii săi. într-un 
proces civilizator. Scriitorul admiră oamenii activi, 
tăietorii de pădure si constructorii, cel care ridică 
așezări și trăiesc aventuros.

• IN SERIA CĂRȚILOR sale de succes Victor de 
Villasenor a creat o modalitate inedită Se inveatl- 
de jurați într-un caz celebru, ce a zguduit conști
ința americană în urmă cu cîtlva ai^ Jury ar pu
tea fi considerat un roman, dacă avem în vedere 
narațiunea deschisă, confruntările dintre personaje 
și acuitatea dezbaterii morale. Avem însă de-afare 
cu un caz real, iar secțiunea pe care o întreprinde 
prozatorul se transformă, de fa-pt, tntr-o pledoarie 
pentru sistemul juraților in procesul de aplicare a 
justiției. Nimic nu este limpede pînă la sfirșit. vi
novăția acuzatului Juan Corona releșind mai de
grabă din supoziții, decît din probe indubitabile, 
dar cu atît mai convingător este, evidențiată dren- 
tatea celor care au hotârlt într-o dezbatere liberă 
inculparea sa. Procesul chinuitor de aflare a ade
vărului acordă cărții monumentalitate și o mare 
demnitate stilistică.

vira few G Individualitate si destin

Mondo umane

hime „ci 
murâtnai troct e» «fet 
cineastul ifWiatfi. a 
fi doar «M ori a rtmw 
fie afla uica mhrur U 
vuind, m-aaa <tes cn (■«. 
umane*.  Maa tnte. o*d  
din _SpecL^“ehil 
pi toi pe nre i- 
Mondo ni

Nu atet 
mtad, 
sire*  mai 
ireeat pfta 
Uiudmea b 
relative. Apex 
tățenit-, deren 
ftăptăminal, asa ci

Termenul rrwitirir tasta 
atit cu privire la impronzatis 
cta îmbrace o idee, a la itfteea 
in optica mea. ar fi trebuit să 
ideală, o lume a oamn 
deși, nu o dată in națta. 
ai rasei canine rnulk mai 
ii purtau in lesă— O lume j jprr i ‘- -M 
a Înțelegerii, o lume in eare p * 
țările putred de tocate si țtarOe 
race să dispară, o lume tai are ■ 
copil fiind sigur că ei vor «teee • vîaU 
bună Și cred că dacă namemi »-ar C c
astfel da speranță, specia wmal a-ar fi iama 
de mult De lista celor timitemnaic la hîdc

Cert este câ lumea in care trăim treouie ftacsta 
demnă de Om. așa cum ouate trebuie tecne 
demn de Lumea pregătită de eL S*-axa  să — 
niciodată cuvintele acelei femei btatrtae - 
Soveja Constanței, mamă a «apte eopu. care mS-s 
spus cindva : „în lumea noastră pârtewi. 
domnule dragă, există lume ea lumea, t_ Hktm 
ca ne lumea. Și trebuie să facem Lot ce 
ca, din lumea asta mare de nelma*  să 
tot mai multă lume ca lumea—“

Efortul acesta i$i merită cauza. H este de ans 
și ani depus de țara noastră pe arena tatcra»- 
ționalâ, de contribuția personală a to->-arA*um  
Nicolae Ceaușescu la instaurarea In teme a ante 
climat de securitate obținut pan aenrmm 
generală șl, in primul rind, prin devai marea 
nucleara, a unui climat de Înțelegere și coope
rare, de stimă reciprocă între națiuni pe baza 
respectării independentei și a suveranității fie
cărui stat, a nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța, a neamestecului în treburile in
terne, în scopul construirii unei păci trainice pe 
planeta noastră a cărei rațiune să na mai 
niciodată cufundată in somnul zâmislitor de 
monștrii, iar prăpăstiile căscate intre țări să s*  
prefacă în punți.

S-au împlinit recent cincisprezece ani de dnd 
acest fiu al poporului nostru, suflet din sufletul 
națiunii române, a primit in miinile sale 
tării, și cinci ani de cind a fost ales drepi cel 
dinții președinte al Republicii. Acum, prin voința 
aceleiași națiuni. mandatul său de președinte 
este reînnoit pentru Încă o legislatură. Lumea 
ca lumea, acel Mondo umano visat, ne este mai 
aproape. Tot mai puternică se va auzi ne panii ni 
vocea României, o voce proprie in corul popoare
lor care nu cintă Ia unison" și nici nu poate să 
cinte Ia „unison44.

Mă gindesc ce “intern noi, scriitorii, chemați 
să facem, pentru a contribui la izbindirea celei 
mai nobile cau2e a omenirii - salvgar larea 
păcii ? Un mare cărturar francez spunea despre 
noi că am fi plugarii puși să are ogorul sufle
telor omenești pentru a arunca in el “amin a 
speranței. Thomas Mann spunea : ^Arta nu este 
decit umanism, iar umanismul nu este altceva 
decît politică !“ Iar William Faulkner il comple
ta : „Datoria scriitorului nu se reduce doar h 
înregistrarea faptelor din viețile oamenilor 
operele lui trebuie să fie în stare de a suspnc 
temelia și pilonul puse să reazime omul. că-I 
ajute să supraviețuiască și să învingă." Dar cine 
îi dă scriitorului acest mandat? Un cititor i-a 
spus odată lui Albert Camus : ..Latura de clov
nerie din meseria dumneavoastră este data ac 
faptul că scriitorul ia cuvintul fără ca cine-. , 
sâ-i fi încredințat vreun mandat pentru a-ta. 
N-aveți mandat !“ La care Camus a replicai : 
„Vă înșelați 1 Noi avem un mandat, și încă, 
mai imperios dintre toate : cel pe care ni-1 
conștiința !“

Talentul dat de natură scriitorului trebuie 
fie o investiție rambursabilă, un împrumut

■

cei 
aă

«ă 
P*  

viață cu dobînda în opere restituibilă prooriului 
popor, prin scrierile de fiecare zi ca Da bile «â-i 
.demonstreze solvabilitatea. Or, această sulvahili-

• Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

■HMteBHt. • M ■**• te la umSvt-

te jBef* 1 t fire* MteVttetecS teamte :

Gecrgeta Năpâruș : „Costum"

Redoctvr t
Niccts» Don Fruntelată.

M.ho, Un^ea nu (redactor șef 
adjunct), Teodor Bal; (secretar 

responsabil de redacție,

repere

combinația de veselie, dorință de acțiune, nevoia 
de a vorbi și digresiunea in gindire : paroxismul: 
psihopatie hi po mani a cală ; atribute : locvacitate, 
vioiciune, veselie, spirit de inițiativă, umor) ; 2. 
firea (teu mici (esența : predispoziție spre ser lo
ts L*ie  și etiasm ; paroxismul : psihopatia subde- 
presivi : atribute : seriozitate, gravitate, apetit 
oe *ctinne  diminuat, gindire lentă, tendințe de 
întristare, muțenie) ; 1 firea labilă (esența : al
ternanta Înclinațiilor hipertimice și distimice :

aemihilitate si profun-
K*a aeflti mente lor subtile : paroxismul :

• COMPOZITORUL ARGENTINIAN Mauricio 
Kagel este autorul unei muzici tncitante, sub titlul : 
,.Oe-creatla lumii", al cărei succes este consacrat 
de numeroase cronici șl de adeziunea fără rezerve 
a unul public meloman de renutată exigentă. Su
zanne Ulrlcei scrie tn cronica sa : ..Mu,zica se duce 
prin transparenta unei cornnozifH de cameră sî 
prin armonie originală. Acorduri triple, acorduri al
terate, dodecafonîsm. totul există în această „tona
litate a tonalității tulburate", care Dare să-1 poarte 
pe auditor pe drumuri bătute, tocmai nentru a-1 
înnebuni mai tare. în cel? din urmă. Solistjt si reci
tatorii. norurile colaborează toate cu orchestra, do
minată de o baterie suDramiternică. Se aud pe 
bandă de magnetofon zgomot? elementare : tune
te. focuri de armă, vuietul mării, strigăte de ani
male, urlete de sirene și motoare, bătăi de clopote."

• DOUA CÂRTI ale sociologiului Marschale Sahlins 
readuc în atenția comentatorilor de presă perspec
tiva antropologico-culturalâ în studiul istoriei. 
După marea sa lucrare : ,,Vlrstă de piatră, vîrstă a 
abundenței", din 1976, lucrarea „In mijlocul socie- 
tătii umane, rațiune utilitară și rațiune culturală" 
precum și „Critica socio-biologiel, aspecte antropo
logice" se bucură de cronici foarte favorabile. Ci
tăm : „In această controversă*  între rațiunea prac
tică șl rațiunea culturală, discuția se oprește asupra 
concepției materialiste a Istoriei. Descoperirea cul
turii atrage atenția că materialismul istoric este 
însăși conștiința societății occidentale. în termenii 
șt in limitele acestei societăți. Sahllns avansează 
ideea. dedusă din examinarea aspectelor legate de 
alimentația mondială, că producția însăși nu este 
decit o logică practică a eficacității materiale, dar 
In ac el ați timp, ea cuprinde șl o intenție culturală*'.

psihopatie readiri labili și depresiunea reactivă: 
caractensuel : sensibilitate Dină la lacrimi, mobi- 
li ta tea m micii, duioșie, sentimentalitate ridicată 
fără insă reacții afective exagerate). în interio
rul fierari subgrupe există combinații de tra- 
sătu/1 teff*  cum asemene*  combinații există și 
intre trăsăturile de caracter si cele de tempera
ment. A treia subgrupă cuprinde două clase : 1. 
firea extravertită (esența : „individul este orien
tat mai mult spre lumea percepției decit spre lu
me*  imaginației-) : 1 firea introvertită (esența: 
îndivictel _isi trăiește mai mult reprezentările 
oecit percepțiile^. Asupra valabilității clasificării 
profesorului german s-au pronunțat si se vor mai 
oraninta fără Îndoială speciali știL Obiecții, 
(fapta prima ediție germană, n-au lipsit In recen- 
niV (ttn revistele medicale, cum n-au lipsit nici 
elogiile. în ce mă privește n-am nici un fel de 
'□■me. m>i exact n-am temeiul să îmi fac pu- 
hbcă o eventuală opinie despre această clasifi
care h dacă am sumarizat-o e numai întru rit in- 
Itauntrul ei apare ca obiect analizabil si clasifi- 
cabtl personajul literar.

Să vedem deci acum felul In care K. Leonhard 
distribuie personajele literare, ca personalități 
accentuate, in clasele stabilite. Exemplele propu
se. and nu sînt din literatura germană, tind să 
acooerv o mare arie 1 Da tio- temporală si. in ace
lași tunp. evită operele literare de mai restrinsa 
cxrcuteșie : an anume cult al marii literaturi dacă 
mi rfaia- al capodoperei conduce selecția profeso- 
ra’ttL. Personajele sînt scoate așadar din litera
tura hu Balzac. Byron. Cebov. Cervantes. Cor
nelie. Dcwloaevski. Euripide. Flaubert. Goethe, 
Gogol. Goldooi. Hmro. Ibsen. Th. Mann. Moliere 
V - Racine. Schiller. Scott. Shakespeare. So- 
fode. StendhaL Strindberg. ToLstoi. Turgbeniev. 
Voita ire Zoia. alături de care găsim scriitori ger
mani mai mult saa mai puțin importanți, dar 
«rsmificetivi din punctul de vedere al psihologiei 
peraonajeior. Un prim capitol al acestei secțiuni 
ixiiesie- _bieratura psihologică In care nu apar 
raiviftealităti pregnante". Să observăm că Leon
hard consideră drept Dsiholoeirâ acea literatură 
H care avem a face cu psihologiL cu individuali
ty n^ftotogice. fie e’e accentuate sau nu. AcoeD- 

aceasta eMe Insă mult o rea largă si prac
tic. inoperantă fiindcă, in definitiv, osiholo^iile 
Lm- sonează ta orice literaturi indiferent dacă 
in ci^Are sao cutare roman există mu nu o temă 
r ^aocă. sau o alta, un discurs analitic" sau 
j--’ creator" ca câ tmprumut termenii lui 
IteâoJear*.  Individualitățile nu determină, ele. 
rsr^rt^ml psihologic al unei opere, si nu e con- 
reț-titai din nici un punct de vedere să tratăm, 
te penă- și DiiBBi Bavarr si Don Qnijote si 
Daa J*aa  o Comedia Cma*ă  si Frații Kirimi- 
x*v  drew liter atm ă psihologică. De acord cu Karl 
L*«nbard  că Femeia la treizeci de ani a lui Bal
zac suferă (fin perspectivă psihologică fiindcă 
unitatea personalității Iuliei nu este păstrată dar 
arbitrarul pe care arrutoral francez 0 introduce in 

personajului său este totuși semnifi- 
rativ. Observare*  eu ma**  dutere de pătrundere
a (hrersetar moduri de a reacționa ale oamenilor
e o calitate auctorială supra-tipologică, dincolo 
adică de factura literaturii practicate de un autor 
mj aîtuL încolo, personajele prin care Karl 
LeonL'^d ilustrează trăsăturile individuale neac- 
oentuaU justifică indubitabil repartizarea pe cla
se și dau teoriei sale un argument poate chiar 
mai eoDvingător decit cazurile cercetate clinic.
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• ROMANUL LUI CLAUDE MICHELET. ..Dtn 
gine*  auz loupa*.  apărut In editura Robert Laffont 
a primit cel de-a] 3S-iea premiu al librarilor. 
O carte despre care un critic literar scria : ..400 d*  
pagini pline de sevA șl tandrețe care-ți încălzesc 
inima". Vorbind despre premiul care'-i-a încununat 
romanul, proaspătul laureat arăta că acesta este 
..un referendum absolut democratic... Librarii sînt o 
verigă indispensabilă intre autori șl cititori. Impor
tanța librarilor mi se pare mal serioasă decît cea a 
criticilor Hterari. Intre critică șl cititori, cu sau fără 
dorința noastră, librarul se intercalează eficace".

• ULTIMA CARTE A LUI MICHEL BUTOR, 
„Envois*,  cuprinde 49 de texte organizate în 7 sec
țiuni, omagii, cronici de expoziții și diverse alte 
aventuri intelectuale, prezentate de însuși autorul 
lor în felul următor : „Pagini care s-au născut prin 
solicitări amicale, involuntare uneori, ca toate cele
lalte, dar mai vizibile aici pentru că eu însumi vreau 
ca totul să se vadă. Vreau, de exemplu, aâ lucrez 
împreună cu pictorii. La început le-am consacrat 
citeva eseuri, apoi am colaborat cu el la producția 
unor cărți și a unor obiecte artistice. Era impor
tant mai întîl să obținem un complement cît mai 
puțin disociabil ; dar a trebuit să-l disociem la un 
moment dat. săTl completez eu însumi șl aceasta a 
dat texlele din Ilustrații. Apoi am căutat conti
nuitatea, linia de unire a multiplelor povestiri evo
cate, ceea ce m-a dus la „Materia viselor". Și iată 
citeva texte la întîmplare, acompaniate de unele 
indicații asupra genezei și mediului lor".

• CAIETELE SAINT-JOHN PERSE au ajuns la 
nr. 3. care adună texte substanțiale de analiză, 
precum șl trei scrisori inedite, publicate de Roger 
Catllois. Mal interesant, in acest ultim număr, ne 
pare a fi o bibliografie selectivă pentru anii 1970— 
1979. precum și o prezentare a Fundației Saint-John 
Perse șl a Centrului Saint John Perse de la Uni
versitatea din Provence.

• CU PRILEJUL CENTENARULUI NAȘTERII 
LUI PABLO PICASSO, la Muzeul de Artă din 
Munchen se va organiza o mare expoziție care iși 
va deschide porțile în luna februarie a anului viitor. 
Dintr-un număr de aproximativ 2 Oflâ de lucrări 
ale marelui artist, au fost selectate 80 de tablouri, 
200 de desene precum și 40 de sculpturi, despre care 
organizatorii acestei expoziții afirmă că nici una 
din exponate nu a mai fost vizionată de marele 
public.

• 1N EDITURA POLONE2A ARKADY, Jerzy 
Majewski prefațează un album întocmit după o con
cepție a lui Eugeniusz Plliszek, purtînd tllul VAR
ȘOVIA — PORTRET AL ORAȘULUI. Albumul cu
prinde în prima parte capitala Polopiei anilor șapte
zeci, Este greu de crezut chiar pentru martorii rui
nelor din 1945 că toate străzile, piețele, parcurile și 
interioarele istorice au putut fi reconstruite, dînd 
actuala imagine modernei metropole. Partea a 
doua a albumului (elaborată de Stanislaw Jano
wski și Plotr Rafalski) este o cronică a momente
lor marcante ale reconstrucției ilustrată tn foto
grafii alb-negru, unele din ele de o mare valoare 
documentară.

• MAI MULTE FESTIVALURI INTERNAȚIONALE 
ALE FILMULUI au premiat, anul trecut, filme so
vietice de o formă artistică Inedită, care constituie 
subiectul unor dezbateri în presa moscovită. Regi
zorul din Gruzia, G. Danell a realizat o comedie 
lirică Întitulată : „Maratonul de toamnă", distins 
cu Marele, Premiu „Scoica de aur" la San Sebastian, 
Reputatul regizor A. Mlhalkov-Koncealovski a pri
mit Premiul special al juriului la Cannes pentru fil
mul epopeic Siberiada, iar Premiul național pentru 
cel mai bun film străin a fost decernat de către un 
juriu italian filmului „Arborele dorinței" de T. Abu
ladze. Toate aceste realizări ale filmologiel sovie
tice au abordat mijloace de expresie cinematogra
fică inedită, fădnd apel la un limbaj original.

• EDITURA „EUROPA- DE LA BUDAPESTA 
este reputată pe tot continentul pentru aparițiile 
jale de îngrijită ținută grafică, cu serii reprezen
tative pentru toate marile literaturi ale lumii. Stu
diile de analiză a producției editoriale din R.P. Un
gară subliniază îndeosebi preocuparea cunoscutei 
case de editură budapestană de a reflecta mișcarea 
de Idei șl artistică din centrul Europei. In această 
ordine de interes, este remarcată și preocuparea 
de a tipări scriitori români, îndeosebi marii clasici, 
care au apărut în ediții cuprinzătoare, de multe ort 
încă în timpul vieții autorilor.
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