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Sărbătoarea 
solidarității

a în mai toate primă
veri le postbelice ziua 
de 1 Mai găsește 
poporul român con

centrat asupra uneltelor intr-un 
efort constructiv plin de semni
ficație. Bătălia pentru viitoarea 
recoltă marchează aceste nle 
de dinaintea marii sărbători. 
Țărănimea, muncitorimea, inte
lectualitatea. întreaga suflare 
activă a țârii îți îndreaptă 
atenția in direcția marilor bă
tălii ale muncii. Acestea «înt 
legate indestructibil de pace. 
Clnd bat tunurile, pluguri e în
cetează să are. Munca eiprimă 
implicit dorința de pace. Iar 
sărbătoarea in te moțională a 
muncii, ziua de 1 Mai. este Încă 
un prilej pentru exprimarea 
acestui deziderat profund ome
nesc, dezideratul pașnicei con
viețuiri a oamenilor din lumea 
întreagă. Elogiul muncii în
seamnă implicit un refuz al stă
rii de încordare, al înarmării, al 
războiului.

Locuitorii de la Cnrpeți ți de 
la Dunăre nu în spate o Istoria 
plină de învățăminte. A fi „în 
calea răutăților-, cum zicea 
cronicarul, înseamnă o acumula 
un depozit de învățăminte cars 
rodește în mintea străbunilor 
trecind la urmași. Poate că 
acest popor de la Carpați șl de 
la Dunăre este unul dintre po
poarele cele mai doritoare de 
pace ți bunăînțeleqere din în
treaga lume. Istoria lui nu ex
hibă războaie de cotropire. 
Arma a fost ridicată aici mai 
ales pentru apărare șl niciodată 
pentru un scop nedrept. Tradi
țiile istorice cristalizate in me
moria colectivă a poporului 
constituie un îndemn în plus 
astăzi la o politică a muncii 
constructive, a colaborării și 
coexistenței. Intr-un moment al 
istoriei universale cînd relațiile 
dintre popoare sînt atit de vii, 
indiferentismul politic devine o 
Imposibilitate. Ideea unei mari 
păci universale este dezideratul 
pe care-l exprimă implicit o 
sărbătoare a Muncii. Azi cînd 
glasul armelor, mijloacele de 
omucidere în masă mai gră

iesc încă amenințător in crte un 
colț al mapamondului este ne
cesar cu atit mai muh să ne 
solidarizam in jurul ideii păcii.

Consecvent eu ideile sale 
afirmate p susținute neabătut 
partidul nostru care cere res
pectarea suveranității inde
pendentei naț onale pentru ori
ce popor don tor de hbertate, 
iți exprimă limpede dorința 
unei colaborări eu toate cele
lalte partide comuniste din 
lumea întreagă, a unei solida
rități a clasei muncitoare din
colo de gramți. a reunirii tutu
ror forțelor progresiste pentru 
realizarea unui climat al păcii 
țj securității umăr toții. Produ
cătoare a valorilor sociale in
dispensabile vieții, clasa mun
citoare de oriunde ar fi ea est a 
deesă să opere posibilitatea de 
a făuri bunuri materiale ți Spi
rituale. de a apăra pacea $i 
bunăstarea popoarelor, de a 
milita pentru un trai mai bun 
pentru toți oamenii cure mun
cesc. Ziua Muncii este un bun 
prilej de recapitulare a acestor 
adevâruri pe care le reafirmăm 
in orice primăvară cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

Chemările insuflețrtoara la 
muncă rostite de partidul co
munist român exprimă constant 
această atitudine de apărare a 
omului și aspirațiilor lui. Ele 
sînt strîns legate de chemările 
pe care partidul nostru și întreg 
poporul le adresează lumii în
tregi prin vocea secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nobil mesaj de re
zonanță pe care îl cităm aici : 
„In actuala situație internațio
nală încordată, să sa întărească 
unitatea, solidaritatea și cola
borarea forțelor progresiste, 
antiimperialiste, a popoarelor 
care doresc să trăiască libere 
și independente, să fie stâaine 
pe destinele lor. In scopul de a 
opri accentuarea încordării in
ternaționale și de a asigura 
continuarea politicii de destin
dere, colaborare, pace și dez
voltare independenta a tuturor 
națiunilor-.

Luceafărul

ARGHEZI - daian de Caeilonlie PllletA

Centenar Arghezi
Arghezi — destinul postbelic m

Dreapta restituire 
a lui Hașdeu

după pesta o ju
mătate da secol 
de tăcere, lovi
turi joase și 

frond facile, uneori vul
gare. puse in circulație — 
cum deseori m Intimplă 
— de cei care n-au citit 
nid măcar ln grabă 
opera marelui și poliva
lentului istoric, B.P. Haș- 
deu e pe cale de a-și 
ocupa locul pe care-l 
merită. O Întreagă serie 
da publicații — monogra
fii. corespondențe, studii, 
precum și începutul im
primării totalității scrie
rilor sale, pare să fie 
hunii augur! ai unul act 
de justiția lJ onestitate 
intelectuală.

Dia La Plata. Argen
tina. m parvine un cor
pus dintre cele mai inte
resante, publicat sub în
grijirea Tui D. Gazdaru: 
Cartas de B.P. Hațdeu 
■ H«^o Schuchordi. Ro
manica. 197ft, p-5-140. E 
vorba de 36 de acrișori 
eșalonate Intra 1874 fi

1888 aparținind perioadei 
cele! mai fecunde a vie
ții savantului român. 
Laborioasa-i pană așter
nuse pe hîrtie, în tot 
acest interval, vreo 123 
de articole și opere, dar 
ce opere! Să cităm ci- 
teva: Principii de filolo
gie comparativă indo- 
europeană (1875). Frag
menta pentru istoria 
limbii române. Elemente 
dacice (1376), Istoria cri
tică a Românilor (1873, 
1873, 1878) Limba română 
vorbită Intre 1550—1600 
(1877—1879) și, in fine, 
acest monument și apo
teoză care e Etymologi- 
cum Magnum Romanian 
(1887—1898) Cînd, în 1888, 
după tragica dispariție a 
fiicei sale, va semna 
aceste tulburătoare rin- 
duri: „vă scrie un mort. 
Nu mai exist nid pentru

E. Lozovan
Continuare in pag. . T .

ÎNSEMNĂRI de scriitor

«Etimologie 
necunoscută»?

110 ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

Simbol al spiritului 
revoluționar

aniversarea a HO ani de 
la nașterea lui Lenin 
conolituie un orile! de 
a releva semnificația ți 

valoarea contribuției sale la 
dezvoltarea teoriei revoluțio
nar*. bogăția de idei, spiritul 
creator si atitudinea novatoare 
ce-i caracterizează ooera. Per
sonalitate complexă a secolului 
XX. «im bal al * O intui ui revolu
ționar. Lenin ilustrează mai 
presus de «unerLativele care i re 
acordă o sinteză strălucită a 
teoreticianului cu omul de ac
țiune. Aceste laturi fuzionează 
intr-un mod original in struc
tura personalității sale. Carac
terul multilateral al activității 
sale si adinei mea transformări
lor istorice asuora cărora «i-a 
pus pecetea, contribuția remar
cabilă in plan teoretic si oolitic 
prin care a îmbogățit substan
tial conținutul materialismului 
dialectic si istoric in condițiile 
epocii sale ii conferă statutul de 
figură proeminentă a mișcării 
comuniste ei muncitorești, de 
coautor al conceotiei despre 
lume si viată a clasei munci
toare.

Dincolo de conținutul concret 
al ideilor sale, dincolo de sem
nificația istorică a unor teze si 
soluții elaborate în acord cu ce
rințele specifice ale epocii in 
care s-a manifestat, de o rezo
nantă deosebită in zilele noastre 
se bucură oeea ce îndeobște nu> 
mim spiritul creator, atitudinea 
novatoare pe care a avut-o fată 
de filozofia marxistă. modul 
profund dialectic in care a gin- 
dit relația dintre teorie si prac
tica socială, fervoarea cu care a 
afirmat si aoărat ..sufletul viu“ 
al marxismului : caracterul des
chis. creator. Dersoectiva dialec
tică de interpretare si înțelegere 
a fenomenelor, refuzul de a im

pune realității o seberhă ab
stractă. preconcepută. Adversi
tatea constantă pe care a mani
festat-o fată de orice tendință 
de a denatura ii canoniza teo
ria revoluției si a contracției 
soicaliste. pasiunea cu care s-a 
oocs dogma ti zării marxismului 
si a ornon or sate teze teore
tice «nt si astăzi pilduitoare. 
Receptivitatea fată de expe
riența socială dinamică si de 
atitea cri Imprevizibilă, mobili
tatea intelectuală, spiritul pă
trunzător si elastic, refuzul gin- 
dirii schematice, red unioniste, 
care sacrifică complexitatea rea
lului si preferă confortul gene
ralităților lipsite de conținut in 
locul analizei concrete a feno
menelor. refuzul unilateralității 
Si viziunea cuprinzătoare, con
ceperea teoriei ca un instrument 
de transformare a lumii si con
fruntarea permanentă a teoriei 
cu exigentele realității concrete, 
cu cerințele vieții — toate aces
tea au alcătuit un adevărat pro
gram metodologic si o normă de 
conduită a marelui dialectician. 
Menționind contribuția deose
bită pe care a adus-o la dezvol
tarea creatoare a socialis
mului științific, tovarășul Nicolae 
Ceausescu indica cu precădere 
această particularitate a gindirii 
Si activității lui Lenin : „In 
această aderenți deplini la 
realitate, la concretul istoric, in 
adaptarea permanentă a teoriei 
lui Marx la condițiile sociale in 
continuă schimbare rezidă va
loarea excepțională a leninismu
lui. uriașa lui vitalitate*'.

Grigore Georgiu
Continuare in pag. a 6-a

O posibilitate de existență a
marilor personalități, ba 
chiar un indiciu al personali
tății o constituie declanșarea 

de opinii contrare asupra operei 
sale. mal ales in viață și câte
odată postum. Tudor Arghezi este 
un asemenea autor, poate cel mai 
Interesant din acest punct de vedere. 
Istoria literară a urmărit aceste aspecte 
pe anumite perioade ale vieții și ope
rei autorului, dar pare a nu observa 
și axioma personalității mai sus amin
tită.

In legătură cu ceea ce >e Intimplă 
poetului după 23 August, este bine să se 
observe eă deocamdată încă se face 
eroarea de a se reduce cazul Arghezi 
la articolul tui Sorin Ton^a. O breșă ta

această viziune a făcut Ion Cristoiu 
Intr-un serial remarcabil consacrat ca
zului Arghezi in Amfiteatru. Rindurile 
care urmează încearcă să reia soarta 
Iui Tudor Arghezi, specul i nd une
le amănunte. Situația lui Tudor 
Arghezi nu este speciala, nici prin 
operă și nici prin poziția sa socială și 
politică in raport cu alți scriitori ai 
epocii. O operă ca aceea argheziană 
putea fi omologată de critica vremii, 
dacă autorul ar fi aderat la noua di
recție politică. Să fie vorba de un ln-

Marian Popa
Continuare in pag. a 6-a

• eres* • • Fondul principal ai culturii române. Cum ne revendicăm clasicii.
Semnează : • D. Vatomamuc • G. Pienescu • Florea Fugariu • Proză de Vasile Rebrea- 
ru • Umven filmic in opera lui D. R. Popescu • Ale >er 'iterar de Geo Dumitrescu • An- 

ts'ogia -Luctolănjl- • Cronica literară • .Viața cărților.

taamna pâilniirti
ire este pentru marele 
jublic o adevărată 
M-emieră. Cartea vor

bește cititorului de astăzi despre 
participarea României La primul 
război mondial lăsind de o parte 
limbajul cifrelor și al ordinelor 
de front în favoarea detaliului 
elocvent de epocă. De La cete 
trei volume ale lui Constantin 
Kirițescu, Isteria războiului pen
tru intregirea neamului cititoru
lui nu i s-a mai oferit pină la 
cartea scrisă de Vartan Ara- 
chelian o privire atit de cuprin
zătoare asupra României in fo
cul primului război mondial. O 
bogată literatură memorialistică 
a urmat acestui crucial eveni
ment ln care existența statului 
român fi-a aflat pe muchie de 
cuțit Este semnificativ că 
oameni care nu simțeau vreo 
chemare literară deosebită au 
crezut de datoria lor să lase 
pagini de luare aminte asupra 
celor petrecute. Adăugate celor 
semnate de ziariștii de profesie 
cărțile care alcătuiesc împreună 
bibliografia participării româ
nești la prima conflagrație mon
dială constituie un fond docu-

0 evocare lucidă:

«Toamna
V ■ ■ ■ ■ ■pătimirii

men tar extrem de bogat rareori 
folosit de literatura de ficțiune. 
De altfel imaginea primului răz
boi mondial, este in romanul ro
mânesc pe cît de promptă pe atit 
de departe de grandoarea marii 
încleștări care a angajat întrea
ga energie și suflare a poporu
lui român. Vartan Arachelian 
nu se adresează prefabricatelor, 
puține, ale romanului românesc 
ci acestui depozit de amintiri 
dramatice, de o mare autentici
tate.

Toamna pătimirii noastre este 
cartea unui ziarist care știe să 
lucreze cu cele mai bune modele, 
și instrumente ale genului. Im
pulsul îi va fi venit desigur de

articolul publi
cat deunăzi de 
Mi tinea Gheor
ghiu Ln revista 

România Literară, text 
de o temeinică gin dire 
și de o răspicată res

ponsabilitate. ne-a hotă
rî t să dăm cura «nnă- 

iior rindirri.
Dar, mai tatii, să des

prindem din riguroasele 
propoziții ale articolului 
citat (el ae numește pro
gramatic -Tei re i tal ne • 
«liter«tară*-) acest pasaj: 
-Ar pntea să pară eiadai, 
Insă cam re explică per- 
■everenia unor filelor! In 
a fixa eticheta origină 
neeuMcstă** de ritul anul 
ații de mare număr de 
cuvinte din limba rămână, 
atenei eînd coterii Ier tra- 
colori le-ar fi pătat fur
niza niște criterii de cer
cetare etimologică cel pu
țin interesante fată de o 
ații de simplistă declarația 
de ignoranță ea privire la 
fondai lexical prelatin al 
limbii române ?*

Din Dicționarul limbii 
române (tezaur, asa-l nu
mesc lingviștii pe caro 
l-am întrebat pe la ee li
teră au mai ajuns?) mi-am 
procurat cu greutate, to
mul VIL partea I Litera N, 
Editura Academiei R.S.R„ 
1971. Mai Dosed ei o fasd- 
eolă, a 3-a din tomul VL 
aceeași editură. 1968. scoa
să Intr-un tiraj de 3 330 de 
exemplare...

Litera -N“. cum «tiu si 
amatorii, nu-l dintre cele 
mai productive ta limba 
română, nu-i fecundul ,,AJ 
la care a lucrat atit vreme 
Hasdeu_  Apoi. multor
cuvinte de aici, cele ale 
negației nu mai trebuie să 
le dai etimonul nentru că 
trimit! științific (nu-l 
așa ?) la cuvîntul de bază. 
De care nici nu l-ai glo
sat tacă... Cunoaștem pro

cedeul : un dicționar enci
clopedic (vol. I. 1962) pen
tru noțiunea „Ardeal" zi
cea neted și doar atit ! 
„v Transilvania-. Volu
mul IV, unde avea să fie 
Inclusă a doua noțiune 
urma că apară după cițiva 
ani buni, sfidindu-se ast
fel faptul că nu poți trimi
te La ceea ce nu este. In 
cai normal trimiterile se 
tac dinspre final spre în
ceput, in caz contrar n-ai 
dreptul să zid doar „vezi 
|i-’.

Ei bine, această modes
tă literă „N“ ocupă to
tuși 584 de nagini (format 
mare, oe două coloane). 
Pentru poeți, dacă sînt si 
ti m boli ști. n-au valoare 
dedt vocalele. pentru 
prozatori au oarecari 
drepturi ii consonantele...

Gheorghe Suciu
Continuare In pag. 7

pămînt de dunăre 
pămint fierbinte 
sar pomii in floare 
și stelele acide 
in inserare

acum se decide 
soarta-nfloririi 
sinelui cumpănă-i omul 
geamănă firii

in rotire astrolâ 
in zenitica rază 
mă desparte ușor

de propria-mi umbră 
un cocor inalt singuratec 
e timpul e timpul de zbor

solidaritate
zi a lumii 
inceput de lume 
iau lucrurile toate 
iarăși nume

Iarba șl pom 
și vestita poveste 
o Ipi a fost și va fi 
și este

din stele înalte 
legind cetățile 
de cetăți

se vede «tul 
uriaș al supremei 
solidarități

timp
din invîrtlrea adinculul 
odihnit indelung 
marmură de marmură 
scinteind s-au ciocnit 

in lăuntrul de taină 
focul curat l-am zărit 
ochiul cel fix de lespede 
la temelia puterii infipt 

vede văd de subt roțile 
trenidui izbucnind 
un cimp înverzit

In văzduhul tot mai mare 
mai repede mai departe 
mai nemărginit

Șezători 
ale „Vieții Romanești"

Știri]e Inserate in paginile co oglindesc „Viața 
literară" tint prin natura lor telegrafică reci 
ca niște cifre și insuficiente mai- ales prin 
eludarea stărilor de excepție ce se nasc la 

intîlnirile cititorilor cu poezia contemporană. Fiind de 
părere că orice dialog, șezătoare de poe2ie sau proză 
constituie un foarte serios examen al receptării litera
turii actuale de către marele public, am fost îneîntați 
să constatăm la sfirșitul lunii martie un adevărat entu
ziasm al cititorilor din județele Saiu Mare și Maramureș 
la intîlnirile lor cu un grup de redactori și colaboratori 
al revistei Viața Românească în frunte cu Nichita Stă- 
nescu.

De la Început trebuie remarcat nivelul organizatoric

Gheorghe Pituț
Continuare in pag. a 6-a

noastre»
la cărți celebre ale ziaristicii 
europene și este cu atit mal me
ritorie cu cit aplică excelent 
această formulă fluidă și sin
tetică unor evenimente capitale 
din istoria românilor. Nu des
prindem din acest gest nici o 
intenție polemică, dar cartea 
lui Vartan Arachelian este un 
răspuns firesc acestei litera
turi de colportaj care oferă 
cititorului român abundent și u- 
neori la noi excesiv o mitologie 
recentă de extracție occidentală 
Toamna pătimirii noastre în
toarce ochii aceluiași cititor 
atit de ispitit de literatura 
documentară, de mare succes 
astăzi in toată lumea, către eve

nimente din propria istorie, că
tre fapte care au tot atîta drept 
1a proiecția mitică ca și cele 
răspîndite de bine confecționa
tă literatură pe care o traducem 
Închinată unor mari operații 
militare engleze, franceze, sovie
tice, unor misiuni speciale tip 
comando ale acelorași și altele 
la fel. Toamna pătimirii noastre 
este dedicată uriașului efort și 
neobișnuitului devotament uman 
pe care armata și poporul unei 
țări sacrificată de interese stră
ine pe tabla de șah a unui răz
boi pe care nu-l declanșase îl 
duce in condiții de-a dreptul 
tragice. ■ Frontul anglo-francez 
cu germanii, ne-atrage atenția 
Vartan Arachelian, era lung de 
700 de kilometri în linie dreap
tă. Cel al românilor angajați in 
același timp In război cu.austror* 
ungarii, germanii, bulgarii și 
turcii era aproape circular și 
avea o lungime de I 200 de ki
lometri. La care se adaugă ab-

M. Ungheanu
Continuare in pag. a 7-a

ATITUDINI

Un ..instrument de lucru44 ?
reacție absolut firească, apariția unei 

lucrări precum cea intitulată Mircea
Ellade — contribuții bibliografice (So
cietatea literară „Relief românesc* — 

București, 1980) redactată de Mircea Handoca. 
este de natură a stirni cel mai viu interes. în
tâmplarea fericită face ca opusculul (240 pagini 
plus 25 fotografii-ilustrație) să vadă lumina 
tiparului tocmai ln momentul ln care persona
litatea și opera marelui scriitor și savant rein
tră triumfal în conștiința publică românească. 
Prin editarea la noi a unora din operele sale 
fundamentale (este adevărat, acțiunea, la care 
— cu modestele ei forțe — a participat și 
revista Luceafărul, se află încă în faza 
de început, dar avem toate temeiurile 
6ă sperăm intr-o continuitate de durată ; ne 
gîndim, de pildă, la exemplarul spirit de dăruire 
ce caracterizează eforturile depuse de excelențli 
tălmăcitori Maria și Cezar Ivănescu) si, 
nu mai puțin, prin elaborarea unor exegeze 
de inatacabilă ținută științifică precum cea mai

Nicolae Ciobanu
Continuare în pag. a 6-a
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Poezia și în general opera
Iul Tudor Arghezi în
cepe să iasă din ..conul 
de umbră" al tăcerii aș

ternută în jurul creației sale 
Imediat după moartea autorului 
șl să fie valorizată la adevăra
tele dimensiuni și reintegrată 
fluxului permanent al literaturii. 
Critica ultimilor ani, scuturin- 
du-se de Inerțiile sale, a des
chis marea aventură a cunoaș
terii în profunzime și interpre
tării universului arghezian, în 
fond destul de puțin cunoscut. 
De altfel, poetul Cuvintelor po
trivite repetă lntr-o oarecare 
măsură cazul Eminescu : opera 
incă needitată In întregime din 
cauza ritmului precar de apari
ție, croșetarea și forfecarea ne
justificată a textelor, propaga ■ 
rea excesivă in școală a scrieri
lor așa-zise cu „mesaj" (1907, 
Liniare omului) dar mai puțin 
realizate estetic, comentarea de
formată și slmnlistă a unei anu
mite părți a liricii sale (tncer 
carea ridicolă de a-1 transforma 
pe Arghezi din Psalmi, în ateu 
optimist etc.). împotriva acestor 
baraje succesive care izolează si 
semnalul a fost dat. Deja re
marcabile studii parțiale aoar- 
țlnînd lui Al. George au inau
gurat si consolidat un «H 
orizont de receptare a creației 
Iul Tudor Arghezi. Pe această 
orbită se înscrie șl cartea lui 
Nicolae Balotă, prima monogra
fie de anvergură Imbrățișind 
aproape totalitatea (minus un 
sector al articolelor social-noli- 
tice) manifestărilor spiritului 
arghezian.

Ne aflăm însă în fața unei 
abordări sistemlce, ordonată și 
structurată In funcție de motive 
și teme — perspectiva diacroni
că fiind abolită — metoda des
criptivă îmbinîndu-ae cu de
mersul hermeneutic. Cum este 
șl firesc, poezia ocupă locul 
principal, criticul surprinzlndu-i 
cu mare finețe analitică articu
lațiile și tn același timp dezvă- 
lulndu-i liniile de forță. In acest 
scop, textul este pur și simplu 
„asediat" de pe poziții concen
trice, eu metode conjugate in 
care sugestiile criticii tematiste 
și psihocriticii mi se par cele 
mai fecunde. Astfel, intenția 
fundamentală, condiția operei 
este stabilită Intr-o dublă miș
care ; de negare a propriei iden
tități și afirmare a principiului 
divin: „Ambiguitate a sacrifi
ciului, punere sub obroc, Îngro
pare a vieții trăite, sub con
strucția literară, și totodată ani
mare a «acesteia prin viață subi
acentă. transformată Intr-un 
duh mitic Însufleți tor-. O 
dată desemnată geneza po
eziei oarecum in stilul teo
riei lui Maurice Blanchot din 
Spațial literar, criticul proce
dează la identificarea șl Inter- 
relaționarea unei întregi pleiade 
de teme, motive și figuri : ezi
tarea ontică, vocația nlhllului, 
col difuz, dumnezeul evanescent, 
tentația densității gț îngreniării

cronica literară

NICOLAE BALOTĂ: 
«Opera Iui Tudor Arghezi»

etc. In acest sens, absolut re
marcabil este capitolul ontologia 
poetică, ale cărui metafore sem
nificative, de fapt, le-am amin
tit. Aici, Nicolae Balotă face o 
demonstrație de aplicare suplă 
și eficace a sistemelor critice 
moderne. După ce stabilește mo
tivele cheie și cimpurile (rețele
le) lor semantice, adică primele 
două etape ale psihocriticii, «șa 
cum este teoretizată și practicatâ 
de Charles Mauron, Nicolae Ba
lotă le raportează unei albii te
matice unice, nucleului seman
tic central — la Arghezi atrac
ția neantului (golul) și transcen- 
derea lui printr-un surplus exis
tențial (plinul), demers specific 
tematlsmului. în paranteză fie 
zis, Nicolae Balotă întreprinde 
paralele și comparații utile, de
pășind veșnica apropiere de 
sf. Francisc din Assisi, cu pa
tristica sau Confesiunile st. 
Augustin. Cred că extlntand 
și mai mult aria. referințelor, 
fără a exagera totuși, se pot de
tecta și (influențe ?) similitudini 
cu ideile teozofice ale unui Al
bertus (De somnii et vigilia) în 
ceea ce privește relația trup, su
flet, spirit, atît de des intilnitl In 
ontologia șl metafizica arghe
ziană.

Dintre numeroasele judecăți 
?1 propoziții revelatoare mențio
nez afirmația paradoxală dar 
pe deplin argumentată, a fasci
nației tăcerii la un poet cu debit

hugollan (element compensato
riu) și pe aceea referitoare la 
preeminența cu vini ului asupra 
tuturor formelor de existență. 
Pentru Arghezi, spune criticul, 
la început a fost euvintul și va 
fi mereu. De asemenea, aș a- 
minti originala interpretare a 
eroticii prin „negativul- mitu
lui lui Pygmalion : frumoasa 
statuie după ce prinde viață prin 
dragostea creatorului, ii pâră- 
sețte. De altfel, Arghezi 
unui dintre poeții care 
sistematic serjul $i
simbolurilor tcri'îdu-le *~îr-< 
mitologie S
Nicolae Balotă ire r.i perma
nent. firi i f>rm-jj£ ri
atare, «i pană ir. ecatul
arghezian in raport eu rea
ronsacrati î- - limb, exegeza 
pMÎmtaor . la PmJmI.
admirabilă Ir. «.re. r.u este rali
ată tn rufidentl Ia an
samblu. Nu !n v*leg de ce au tort 
analizați intr-un bloc separat 
(desiimr. prezintă «moțați; spe
cifice) șl du au fost integra*! vi
ziunii de ansamblu cu atit mal 
mult eu cit figurile oece-a’e ia 
Onlaliffia poetică sau Firea, la
tre secetă și rad constituie pen
tru mul ți psalmi osatura jar *e- 
mantic*. Si in ceea ce severe 
tratarea motivului «patia-MU
am unele rezerve. Limitarea re
gistrului simbolic doar j (tess- 
nifieația de IneercuprlzaoU- 
raî, finitudine eaîe i

Sînt poeme in care boltirea spa
țiului nu mai înseamnă doar 
închidere sau amenințare a fi
inței ci cupolă so fi ani că (folo
sind o sintagmă din Trilogia cul
turii Iui Blaga), adică medie
re a harului intre ins și divi
nitate. Cred că ar fi fost de ase
menea indicată corelarea acestor 
ipostaze cu formele spațiului 
benefic (grădina uberală, ogra
da, casa) din Miniaturale : do
mestice șl copilărești. Dincolo 
insă de inerente omisiuni de 
concepție sau fond. Imaginea 
propusă de Nicolae Balotă asu
pra liricii argheziene este nu 
numai cea mal complexă și mai 
coerentă de pini acum dar și 
stimulatoare tn vederea unor vi
itoare studii.

Proza beneficiază șl ea de o 
cercetare solidă tinzlnd spre 
exhaustiv, de data asta fără 
redundanțe șl parafrazări inu
tile, viciu mal vechi al autoru
lui. Romancierul fără voie. Sati- 
ricon imaginar și staple absur
dă, Subiecte : arta naratorului 
sînt tot atitea reușite critice, 
substanțiale în informație și 
propunlnd In interpretare noi 
unghiuri de vedere. Demne de 
reținut sint mai cu seamă 
considerațiile despre viziunea 
grotesc!, multiformă, care di
rijează dm puri le narative pre
cum și cele referitoare la 
tehnica absurdului. Exerci
țiile de poetică a prozei sînt 
cwnnletate de instrumentele sti
listicii in caoitolele Profiluri î 
aria partretistal»i Caractere : 
aria morali rial ai. Pamfletul iau 
Arta de a sporea franas.

Dar aceste rc—r.butiî sint 
mai puțin interrm-’” nici ma
teria nu mai este atit de ge
neroasă. ele ma: «istema-
tîzind |i reorientiEd afirmații ale 
is tortei li tarare. Dar un cap i toi 
ca Flatai ea mm FaoeăoațiiJe pic
torii tratare dkr rou atenția 
prin cotoar.tarea kbcc texte mai 
patia racaaK-JSe. Mjk mult de 
atr* Mta uusâ ta jaramâ admi
rau denactită a Arghezi 
pwru r rriz-ă. rara consideră 
■rtele r'MCjrfS" a o Leonardo da 
Vlad K L raui m q de pte- 

latee >x €• înot an t
a_- fi fort sroia drept

ortxaxa.-*» s Kruct^ra- 
fM »—-r — i-w-t: -»-> duoâ

mme-.e estice (așa
eaa a «cr-e Malraux
u- «wrxa: mm ce na
Zreeseiuaă ta A**r>-
ratre. «-*-• > art » raude

după lucrările biobi
bliografice asupra lui 
Alexandru Sabia și 
loan Slavici, după stu

diul spiritului critic ai „Con
vorbirilor literare" și după 
atit de utilele cercetări asu
pra lumii sidoveniene. re
centa carta a hn Panui i- 
liu Mareea — precedată de o 

•ctrjn^Me £e x •
a «tataralta xt «F-ț «sa — «•

ca o rimpiă culegere de vcprta r 
articole oeariooale. ci; mai * -ea 
ca o sumă de aritadiei errre- 
ideologice, aproape toate turbă
rile înscrise sub semnul Leita 
rilor fidele avind la origine aaM 
Ca finalitate un impuls polonie.

Primele pagini ale cărții des
chid un capitol, am zice. capi
tal pentru viitorul criticii hie- 
raro românești, anume raportul 
dintre critica așa-zu nirasjîl 
care-si face din obiectul abordat 
un pretext al demonstrau te pro
priei sale capacități specutarc 
coordonata axiologică axintta-^ 
pe structura demersului critic șa 
nu pe datele imanente texte! k-. 
iar, de cealaltă parte. cnv.ca 
adecvată la obiect. sâ-i ziceai 
„tradițională", lupertoară pna 
obiectivitate șl, nu prin exage
rări subiective. -Critica ea _mr 
ventează** literatura este, pna 
însuși orgoliul ei. o rearae a 
unui soi de complexe de inferio
ritate față de „creatori con ± pa 
esențială a exegeztt fiind adec
varea" la obiect_. Criticul trebuia 
să aibă, deci, conștiința limpede 
că se află in slujba unei opere 
cu o existență de sine stătătoare 
pe care este chemat să o expbre, 
să o Interpreteze, s-o aprecieze, 
s-o clarifice.» In fine, «orgoiml. 
cum se știe, e cauza uu.lor 
păcate, cum ar fi tentativa aaio- 
nomizării criticii, a îndepărtării 
de obiect, pe calea unor divaga - 
ții sterile. Subiectul se conver
tește în simplu pretext aproapa 
se pulverizează”. Este limpede 
că autorul Lecturilor fWeâe ae 
situează pe poziția ceiui de-al 
doilea tip de demers. pocoe 
validată, insă, numai in măiura 
în care coeficientul cm pa tic din
tre operă și comentator pornite 
sesizarea notelor esențiale ale 
celei dinții. Deschidem o paran
teză : personal nu aderăm la 
sistemul fidelității exagerate a 
criticii, înțelegind actul comen
tării ca unul de valarizare a 
infrastructurii textuale in cane 
raportul de subordonare a 
exegezei față de o operă să 
preceadă, numai, raportul de 
egalitate cu acesta, gindirta cri
tică (atunci cind, firește, nu eate 
animată de infatuări sterile, ci 
de dorința sporirii potențialului 
spiritual al adevărului operelor) 
avindu-și totuși drept in cetate 
egal cu gindlrea creatoare 
propriu-zis. Faptul că aderăm la 
o infidelitate creatoare a criticii 
față de operă și nu la o fidelitate 
care să închidă «upapele fapte
lor artistice nu ne poate deter
mina, insă, a comenta cu opa-

POMPILil MABCEA:
«Lttliri fiielt»
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ți eseul vesel

• O mostră de eseistică 
veselă oferă Ecaterina Țară- 
lungă în volumul Secvențe 
critice (Ed. Cartea Româneas
că, 1979), despre care revista

C 47 M. WagACă
tret OMMtaM M CWMB pr>- 
Wf ImCmtw .re ă9^
pUăM «1 MAMlhM •rr'.M»“. •*>- 
nrv! fi is-d ceMFMae m «CI âa 
apocăijn a •« ttt Jb

• Tradițional, în absența 
invenției exterioare si. ca 
atare, clasicist. A treia zi 
de Gheorghe Schwartz •) 
este un remarcabil roman 
social. Fapt curios si cu 
gradul Iul de suroriză, 
căci prozatorul aflat la 
a patra apariție, mi se 
nare, ne dăduse un sir de 
productiuni notabile mai 
ales sub raportul virtuo
zității tehnice si fantaste, 
însă mai nimic din toa
te acestea aci. deși, sti- 
liceste. oroza este clară, 
inteligentă si cu □ salu
tară fluiditate.

Mai intli. Izbește canti
tatea de viată sufleteas
că in sine, ușor rezuma- 
bilă si întinsă pe o pin- 
ză vastă, umezită din 
tfmp ca pentru o zugră
vire a fresco. în Lugojul 
antebelic, citivâ potentate 
intelectuali și inși fără 
căpătîi își revelează op
țiunile politice intr-un 
moment dificil, sub te
roarea „cămășilor verzi". 
Aici prozatorul a schițat 
corect conjunctura și a 
izolat bine psihologiile ti
pice. Teroriștii sint. pri
viți global, un soi de im
becili fără dumnezeu, ma
nevrați in chiD iscusit de 
forte oculte. în plasa de
lirantei lor campanii cad 
și cîțiva indivizi „de con
diție". unii nu fără cultu
ră. dezorientați și cu 
mintea febricitantă.

Sub aspect istoric, ma
șinăria noljtică este de
scrisă corect si Drozato- 
rul nu s-a înșelat în ju
decățile lui. Dar acest 
fapt nu alunge spre a ne 
da o Droductiune esteti- 
cește valabilă și mă gră
besc să spun că. in haza 
unei interpretări 1-ton ce 
adevărate. Gh. Schwartz 
ne-a dat si un roman so-

• Este firesc gindul că 
In fața haosului de date 
ale realității, conceptul 
este acela care ordonează 
și da sens întregului ma
terial discutat. Ce ne 
vom face, oare, atunci 
cfad haMn] ține nu de 
structura obiectivi a rea
lului. d de structura su- 
kaectivă a discursului teo
retic ? Sau. cu alte cuvin
te. dud insesi conceptele 
âat fokMi«e haotic și in- 
eoerenl ? Prezentarea unei 
aoenenea «ituații $i râs- 
WUzjuJ firesc ni-1 oferă 
OBrieUrt lui Dsoeurie Pet
ru. car-:* dedkată con- 
captxzlM de etnic. Este 
•*e acesta determina: de 
tentai pjl tan ba on de 
aMstanteJe spirituale a'e 
oui popor ? Sint ares
ta rooeepce ooeran- 
> ? St zare că r x 

exMti) adeseori dorxâ 
«tai pe iertata trrttorta 
an dis: Ideatice pe t«n- 

drfenta. Tl. eetad 
larucad aui «ls au etnî 
rrmfi! n. te cei aiai SaA 
=*a «EZzoae generahlitl 
»rer* a*e

viata cărților
___ vroza

Realism 
psihologic

idkt* ta Cbn0a*K resiesM m
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vta aaMTMarK MU fl <*• 
firavă Tțhwac. SmI eomarda-

al hal ° IMta^n OM taaHa ra* 
;x fir lai se unei d sri»-

re-î “_i_ vt£> a> cărx — 
Trei ămrefl Ac «■■rw McvatI 

al eăr-jc wor-
ba>M a® la me. SrrfxejcxJ

ruU ta «bw paritaeat*. pro- 
pr'ni ia Mbun un pretfC a> 
^artbcO aatveraltar*1” șt fnxtfaa-

aU <netm.tai OMactta watH 
« iar«xâ m ui cărui, cit
aerwfVUM COaLttUăfli rt pCta 
ap.'karM nemiloritl La Iteomc

exatXedar puncte 4e redare •«- 
pM de-a *xhra] eărtiL Cu alta

•uite, treiera mtUfi ti âevtri
Untmati fiind A» Același aAiu-
bru și spirit dtaociatlv) — leetara 
UteraiariL

Dan C. Mihăilescu

• '. furnal da debut aJ 
N»aana Buga *1 aste a 
ctr*a de poezie interesan
ta. vibriad oe o țpintua- 

gravi. Autoa/ea te 
străouaeșs* Mereu să a- 
jungl ia a artl de ab- 
Kradtaara a hrtanuJui. 
euherindu-M de conți u- 
geru și carnal, de praaiu- 
M-a fimțurGor și îngijrfi- 
M datelor particulara. 
Există in fiecare poem a 
nevoie de a organiza sau 
umaura a aoul ordine în 
confuzia sene biIul ui. a 
larrarv La care 4int supuse 
trăirile p impresiile prin- 
tr-o apamtl înghețare a 
lor in dmitam, alegorii 
■usterioaee sau simple li
nii. aerase de o geometrie 
ciudată. Vemrile aspiră 
dire BMHi per* ta 
aaM, rauc -ia soi de ipo
tecă a anei matematici U- 
m, despovărate de for
mata vm*UL capabili să e- 
race p o rafinată delecta
re gjateleesuală : ..Stau
singur șt mă dizolv / in 
apa rece a leerlzii, f la 
țărmul unor vremi un 
eaeh !ucrează-nce< la 
dahni mâru. Răznjn u- 
șoară-stre văzduhuri. ’ 
privire întreită e adinei 
zare, subi •«, veche ipo
teză f « vocea mea din fie
care". (Kaata. Această 
lucrare mergind pini Ia 
abstractizare șt a o tec
(mai ran poezia părăseș
te simpla tăimldre a nu
melor șl tarrlrilor Năzări a 
Buga are aerai ei ar sta
dia reahrf. impietrtndu-l 
In formule, ecuații ta ipo 
texe, multe dintre ele 
foarte vechi PoecuJ Iți 
alega cncdltia de arheo-

noaitrl s-a oraranțn ta 
vreme. Acrii nd dețre
tem* la mod* : pnxocroci»- 
muL Ce a înțeles E-T. cin 
toatl chestiunea ? Ea desco
peri ^circulația, la dieva de
cenii după Lor in eseu. > con
ceptului de sincroniam ; în
soțit de data aceasta, nu de 
cel de diferențiere, d de wo- 
tocronism. Polemici apnoac 
au fost prilejuite De iceastl 
temă de lucrarea lui
Papu — Din doicii ■•tari. 
Contribuții la idee» »n»i 
protocronista nmiBtsr. De
clanșarea polemicii aparține 
revistei Luceafărul si felul 
cum se pun problemele de
pășesc afirmațiile cărții. Pro
motorii protocronismulul a-

firart praarrîWra rar fean- 
fner< c*—înrxrf rom Lper.î 1- 
saera țs^c D
ta rcigăog Mtaca tpe tare ■ 
numesc ^jwr.rjf tm~1) itan 
■■■matai (la.]. AnrasZl ooe- 
r»Ue aste flcutl îa nriuirara 
■HTMltor e» ADO0ul (ce cre
deți Ti de a detecta șansele 
vtitoare de mrrar® ta unutver- 
sahtata a cnltnni noastre" 
(p. 19).

Eaeișiii veseli mi cunoac 
rigoofM. erirtmța auDunerii 
la obiect e«ie datagur pen
tru ei un moft. Dod e ade
vărat că dedansareo discu
țiilor aparține revistei L«- 
ceaflrul, ceea ce urmează 
ține de fantezia «seismului 
veseL De pildă : „promoto

rii protocronismulul“ nu pot 
fi cei vizați de autoare pen
tru d aceștia sint ceva mai 
vechi și se numesc Hașdeu, 
lorga. Căi in eseu, Streinu. 
Noul e noțiunea și discuția 
care a lnsotit-o. Cum nid 
Hașdeu. nici lorga, nid Că- 
bnescu nu mai sint la modă 
ignoranța autoarei capătă o 
motivație de sezon. Faptul d 
participant!! la dezbalerea 
revistei Luceafărul resping 
sincronismul cum scrie deda 
amatoarei noastră de «inte
ze e desigur o consecință a 
propriei imaginații ori con
cluzie „după ureche". Alter
nativa „Drotocronism sau 
sincronism" este inventată de 
alte voci, discuția din Lacea-

fărwl fiind intitulat! etfificatoc 
pentru ua autor corect Pr»- 
ieeraaiiHi u «iaerMfare. Cit 
despre faptul c* ^sromocortr 
protoa-amsnralui ^afirmă pri
oritatea unor fenomene cul
turale ramlneștl asupra ce
lor universale" asta te noate 
numai dac* „promotorul" e 
Ekaterina Ța răi ungă. Kseis- 
mul vesel nu e desigur obli
gai să știe ce e acela un fe
nomen. Altă fabulație înve
selitoare privește scopul dis
cuției care ar fi făcut prog
noza asupra șanselor viitoa
re de a intra în universali
tate ale culturii române. Și 
asta mintenaș. Dacă ar ti ci
tit lucrurile despre care scrie 
ca și ecourile lor, E. Ț. ar fi

cial cu suport psihologic, 
croit in marginea adevă
rului. Social în roman, se 
știe, este tipic în mediu 
istoric și psihologic. Un 
țăran acționează, esteti- 
cește. ca un țăran, cu 
mentalitatea lui mecanică 
și cu filozofia lui orală, 
ingenuă. Un individ ratio
nal și cult. în circumstan
țe contradictorii, cores
punde Dsihologiceste pro
porției dintre rațiune și 
instinct. Acestea sînt ob
serva țiuni elementare și 
cine examinează A treia 
zi le deduoe cu ușurin
ță din amănuntele aloge
ne. Să notez că Gh. 
Schwartz n-a făcut totuși 
roman balzacian, expu- 
nînd adică factorul uman 
moțiunii cronologice, ci o- 
perează cu un criteriu 
dramatic. Psihologiile nu 
se modifică fiindcă tim
pul este limitat, raportul 
de forțe, ca să zic asa, nu 
se preschimbă în chip e- 
^ential. însă densitatea e- 
Dică este, de aceea, spo

rită, deși scade simțitor 
valoarea, de altfel esteti- 
cește fără sens, de docu
ment. Gh. Schwartz are o 
vădită însușire în a tăia 
brusc și adine în materia 
nrozastică propriu-zisă. la 
momentul temperaturii 
maxime sufletești, mane
vrează umanitatea In 
gustul romanului de sen
zație și suspendă cu vir
tuozitate substanța ia 
timpul oportun. Observ 
că acestea nu sînt tehni
că goală căci acțiunea 
propriu-zisă Ie determină 
pe deplin funcționarea in 
acest fel. Remarcabile 
sint pslhologiile : Fitaoek, 
un doctor rational în 
plină stupefacție morală, 
un june bogătaș. Vancu, 
amorezat de orgă Si ab
stras din realitatea înne
bunită. Bîrzu. un judecă
tor în retragere scos de 
la naftalină de teroriști și 
slăvit ca un martir, pa- 
tru-dnei chinuri caricatu
rale. de torționari, cu în
fățișare tioîc lombrozia-

nă. Penescu — un profe
sor de liceu, latinist, com
plet neînțelegător, corner- 
santi locali, picați in in
fern ca niște tragici heru
vimi. în examenul carac
terologic precum si în ti
pologie prozatorul este, 
hotărît, remarcabil. EH a 
inventat umanitatea de 
care avea nevoie, a ma
nevrat-o scurt șl cuprin
zător. Sub aspect faptic. 
A treia zi e un roman 
mijlociu : un grun tero
rist lugojean face o 
festivitate la restaurantul 
central și In acest timp 
cîțiva aderenți atacă pe 
un negustor, omoară un 
comerciant, amenință, pun 
la cale tot soiul de tîl- 
hărti. In acest mediu se 
amestecă inși de felurite 
convingeri și din reacții
le tuturor rezultă carna
ția epică propriu-zisă care 
se bizuie pe psihologie.

Dacă factologic roman
cierul a inventat puțin și 
strict necesar, făcînd e- 
venimentul totuși plauzi
bil. psihologic rezultatul 
este remarcabil. Tn des
cripția de mentalitate. Gh. 
Schwartz este prozato
rul tînăr cu mina deo
camdată oea mai sigură. 
Clarificat pe deplin. în 
A treia zi. dedat investi- 
gațiunil realiste, cu baze 
în faptul verificabil insă 
dezvoltată psihologic cu 
un creion ascutit precum 
bisturiul chirurgical. Gh. 
Schwartz este așadar un 
psihologist de speti rea
listă.

Artur Silvestri

•) Gh. Schwartz : „A 
treia zi". Editura Emi
nescu, 1980.

critica
rfe K'FXte

Incursiuni 
antropologice

pede LnutiL A ta delimita 
(am punct de vedere ști
ințific) presupune a ur
mări «sontradicțiile in- 
terue ale sistemului anali
zai. precua și Incapadta- 
tca lui de a da seamă de 
totalitatea realității pe 
cAre o articulează teore- 

In acest sena, lucra
rea semnată de Diouiaie 
Pf*.cu este o dovaAâ de 
«-irrucstate îo^ră și o fi
reasca introducere în teh- 
hrre oricărei metodologii 
Ctuntifxce. Da aJtfeL in- 
îectta cărții nu cate de loc 
pciesucă. sau. mai exa^i. 
ea erta polemic* doar in 

n care orice efort 
cc răzxare a adevâralixi 
E"3pbcă o aseeeenec «2-

tare preia»ta gptateme 
îoore *_ss ’--xjjaLe. un a- 
•e-rc=ca tzp de racsotia- 
aaer.t este cei mai eioc- 
Tcst pentru relevarea 
±fjcultăuxr (teoretice și 
practjceJ implicate de efi- 
verMbie teoni ar.sllxate. 
Cntka lui Dtonirie Pet
ra vizează an adevărat 
trius^hi al «orilor : a- 
ainoricmul (etnicul «te 
o esență imuabili. et«ra 
datA indiferent! 1» mu- 
tAțiila istoriei), empiris

r cartea 
de debut

/
Tentația 
lirismului 
abstract

leg adudnd la iveală re
licve, hieroglife și stele 
funerare, din vechime.

In Desen dintr-o singu
ră linie sensibilitatea pen
tru antichități, dublată de 
ac®aa pentru abstract, ni 
se dezvăluie aproape ca 
0 profesiune de credință : 
^subtila ei foame, niște 
mecanisme și o sumă de 
canoane". Un alt poem — 
dintre cele mai realizate 
ale cărții —• Tîuguire iu 
Ec ba ta na face trimiteri la 
timpul in care ființa se 
exersează celebrind tre- 
eerjA și lenta iransuo- 
staBțiere. Poezia din acest 
volum e abstractă și prin 
această atitudine a ei de 
exercițiu premeditat. lu
crat îndelung, poemele 
fiind comparabile cu niște 
studii lirice, cu demon
strații, experiențe și re
petate experimentări ale 
unor viziuni, metafore și 
simboluri mai vechi, in
tr-un laborator construit 
dup! legile frigului, umi
linței, purificării. Frigul 
este un cu vini cheie in 
poezia Nazariei Buga fi
ind folosit in accepția tui

constatat c* ceea ce se re- 
proeează partidpanțtior este 
tocmai preocuparea lor de a 
evidenția aspecte ignorate 
ale trecutului cultural. Aceas
tă zestre de rezerve ignorate 
ale culturii române, cum le 
numea Tudor Vi a nu. au fost 
de altfel tema reală a acestei 
dezbateri. Dar pentru a for
mula acest adevăr cerem au
toarei prea mult, să citească 
textele despre care acrie.

mul (analiza se face In
tuitiv, pe tranșe limitate 
spațial și temporal) și 
subiectivismul (intuițiile 
autorului sint ipostazia- 
te ca esențe ale obiectu
lui). Mereu autorul ne a- 
trage atenția că hu 'apa-1 
renta (l.e. ideologia su
biectului uman) ci esența 
(i.e. dialectica structurii 
sociale) explică dimen
siunile și dialectica fe
nomenului etnic î ..Tn sis
temul de concepte al vi
ziunii marxiste conceptul 
da etnic se inscrie, așadar, 
pe -aceeași axă cu acelea 
de subiect, obiect, mod de 
producție, formațiune so- 
riata Natura lui nu va 
mad pute» fi, aed. n|d 
pmW-wBMdL nki

<P- 25X).
D^fiÂuea etniei tfin- 

tr-un punct de vedere 
rițtiroa științific și bine 
întemeiat filozofic im
plică transformarea unui 
termen mitizat. ideolo- 
gizat și intena conotat a- 
fectiv intr-un concept o- 
perațicnal. Această trans
formare Înseamnă, de fapt 
reducerea sferei lui de 
sensuri (vagă șl contra
dictorie) la un set da de
finiții (limitat și coerent). 
Eznia va apărea astfel ca 
a determinare a existen-

ței sociale, sau, mal exact, 
ea o individualizare a u- 
nor formațiuni sociale 
concrete și Istorice. In 
acest punct, etnia devine 
un concept științific de
oarece ea poate explica 
transformarea, evoluția 
dar și constanța și perpe
tuarea unor atribute con
siderate (inițial) ca tipi
ce pentru cniar profilul 
ei teoretic. Este aici o răs
turnare fundamentală de 
perspectivă : întemeiată 
ca un concept riguros 
științific (pe baza celuilalt 
concept al viziunii mar
xiste) ea explică și dâ sens 
acelor determinări (lim
ba, teritoriu, cultură, 
spiritualitate) care utili
zate inițial pentru a ex
plica etnia o făceau inex
plicabilă, contradictorie 
și golită de orice sens.

Cartea lui Dionisie Pet- 
cu se caracterizează, in 
primul rînd, prin rigoare; 
in logica demonstrației, 
In selecția materialului, 
in constituirea profilului 
real al conceptului de et
nie (nu pot să nu-mi a- 
mintesc, la antipod, de 
paginile din recent apă
ruta „Introducere In et
nologie" cire, deși dedica
ta aceleiași probleme, 
■ot ancorAte in vagi și 

geaeralitâti și 
dan aovadl da o regreta
bil* lipsă de consisten
ță științifică). Din acest 
punct de vedere mi se 
pare că lucrarea semna
lată aici este una dintre 
cele mai interesante, pro
funde și Originale contri
buții românești Ia consti
tuirea unei antropologii 
culturale marxiste.

Mihai Coman

*) Dionisie Petcn : „Con
ceptul de etnie". Editura 
Științifică șl enciclopedi
ca. 1880
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de luciditate și veghe, de 
coborîre în infern și ini
țiere prin moarte. El este 
mai puțin o temperatură 
a poeziei și mai mult o 
emblemă, un peisaj in
terior invocat cu obsti
nație. adevărata și gra
va întimplare prinsă în 
liniile acelei vechi gra
vuri. Frigul nu exclu
de combustiile ci dimpo
trivă le potențează. El nu 
claustrează ci eliberează 
adevărul vieții și semni
ficațiile generale ale 
realului, conservîndu-le : 
„Pot face liberă o floare 
pe cimpurile mele reci". 
Nazar ia Buga proclamă 
frigul ca spațiu al revelă
rii de sine. Livrescul a- 
cestei poezii reprezintă o 
altă ipostază a înghețării 
contingentului, figurativu
lui din preajmă, printr-un 
apel constant la spații cul
turale diferite, de dragul 
configurării unul adevăr 
general : trecerea, uni
versalitatea : „înot in
claritate prin trupuri di
ferite, i in universuri sim
ple doar trecere cunosc". 
Și lată poetul ca abstrac-

Pentru ca veselia eseului 
să fie deplină, autoarea tri
mite drept justificare biblio
grafică a tuturor acestor 
năzdrăvănii la un articol din 
Luceafărul 1 sept. 1S77. deci 
apărut înainte de dezbaterea 
începută In 8 sept, si conti
nuată !n 15 sept. 1971 sub 
titlul Protocronism și sincro
nism. Articolul are un singur 
autor, dezbaterea cinci... Dar 
eseiștii disprețuiesc aritmeti
ca.

Următoarea ședință a Cenaclului revistei „Luceafărul** va 
avea loc luni 5 mai erele 17, la Ateneul Tineretului. Invitații 

cenaclului vor fi anunțați in numârul viitor.

ție, ca poezia pură : „A- 
troce-nchipuire să mă 
feresc ae zile", reînnoit in 
Meuitație asupra iernii, 
aaevarata contemplare a 
sinelui. Ar mai fi ae ana
lizat oosesia casei, a lo
cui ui împrejmuit de pe
reți, visul anxios al labi
rintului, alt taler al baLan- 
ței acestei poezii, rafinate, 
prețioase. Un vers sen
tențios ca acesta : „e casa 
mea surisul morții in cris
tale" spune aproape totul 
despre poetă. La fel un 
altul ; „devorînd în frig 
aceeași întimplare1* ni 
se pare concluaent pen
tru mecanica acestei poe
zii de aparent „rece ana
liză" și „ statornic edifi
ciu de himere".

Abstractă, muzicală, Na- 
zaria Buga are și darul 
detaliului revelator ; „Ca 
un Roentgen ml-a lu
minat adincul) o floare, a 
lor din pustie" (Vechii mei 
părinți). Abstractizarea, 
purificarea, jocul secund 
și test la care-și supune 
exercițiile e mai mult un 
act de voință decît de sen
sibilitate : „Vreau să trec 
părinte, zidirea ce sepa
ră / ochii mei de boala în 
care au văzut". „Părere 
e convoiul la care mă ală
tur < urmărit de-o umbră 
cu al umbrei vid" (nox et 
solitudo). Lupta dintre 
iluzie și esență înfiorea
ză pretutindeni versurile 
(Diaspora ; Le message, 
Requiem într-o casă a 
nimănui). Ea generează 
spaimele și soluțiile de 
salvare mereu și din nou 
abstracția se relevă a 
fi o lucrare intru ipriji- 
nirea realului.

Renunțind la „ciorchi
nii" de trimiteri culturale, 
eliberîndu-se de teama sau 
oroarea de limbajul direct, 
această poezie labirintică, 
abstractă și misterioasă 
mai are de luptat cu arti
ficiile vizionare, cu o se
rie de incongruențe de 
sintaxă și de limbaj. 
Oricum, Nazaria Buga 
ara două calități indis
pensabile poetului, in a- 
ceat volum : talent și cul
tură. Mai trebuie să cuce
rească lucrul cel mai greu: 
firescul acestora.

Doina Uricariu

*) Nazaria Buga : „In- 
tîmplare di 'tr-o vi *h>3 
gravură", Editura „Lite
ra", 1980.
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D.
VATAMANIUC:

«întocmirea
edițiilor 

integrale 
se impune

ca un imperativ 
de interes național»

1. Editura mă asigura, In 1965, cind îmi face propunerea 
șa preiau editarea operei lui loan Slavici, că ediția se afla 
intr-un stadiu înaintat de elaborare și că dorea să recupe
reze intirzierea în tipărirea scrierilor acestui clasic al lite
raturii noastre. Pledoaria mea pentru o ediție integrală 
apăru, atunci, inoportună și mi s-a făcut concesia ca acest 
angajament să figureze în Nota asupra ediției numai pen
tru secțiunea scrierilor literare. Pentru bibliografie, cu care 
prevedeam că se va încheia ediția, am putut specifica 
„exhaustivă și analitică". După două decenii de investigații 
în periodice și după ce am întocmit Bibliografia loan Sla
vici, in colaborare cu Teofil Bugnariu și loan Domșa, aș 
modifica formularea în : „analitică și, pe cît posibil, ex
haustivă".

Programele, proiectele și promisiunile sînt una șl realiza
rea lor cu totul alta. Nu mă refer, firește, la cele făcute la 
mesele rotunde și in interviuri. Asigurarea ce mi se dădea 
de editură potrivit căreia ediția se găsea intr-un stadiu 
înaintat de elaborare se dovedi iluzorie. Am putut prelua, 
In colaborarea colectivului de la Cluj, numai primul volum, 
Poveștile. De aici înainte am făcut totul de la început îm
preună cu Teofil Teaha (vol. II-V) și Constantin Mohanu 
(vol. VII—IX), care participă și la elaborarea vol. I—V ca 
redactor, responsabil. Precizarea de pe copertă ..Sub îngriji
rea unui Colectiv" este neconformă cu realitatea.

Editura nu și-a onorat promisiunea de-a tioări in fiecare 
an cite un volum, dar a găsit modalitatea să tipărească pen
tru fiecare an cile un volum. Dună vol. I și II apărute in 
19«7, tipărește vol III și IV in 1970 și vol. V In 1971. De 
aici înainte procedează Ia comasarea volumelor, ca să ajun
gă din urmă termenele. Volumele programate inițial IV—IX 
și XI—XII sînt comasate în VII (1973), VIII (1976), IX 
(1978). Anii de apariție sînt acoperiți, insă volumele, fru
moase și atrăgătoare, pînă Ia jumătatea ediției, iau, de ia 
vol. VII, înfățișarea de mamuți.

Editura a procedat la derogări de la planul anunțat în 
Nota asupra ediției și teatrul, programat după romane, tl 
tipărește înaintea lor. Nu este, evident, o nenorocire, deși 
planul ediției s-a făcut după criterii bine chibzuite. Dar 
Teatrul, tipărit ca vol. VI, nu se integrează în seria de 
Opere prin faptul că s-a preluat atit textul cit și aparatul 
critic dintr-o ediție cu alt profil. La scrisoarea mea de pro
test mi s-a răspuns cu mustrarea că asemenea „documente" 
se păstrează în sertar. Editura avea dreptate. Dacă aș fi 
păstrat măcar o copie, o puteam reproduce, aici. în anexă. 
Nu este, de altfel, singurul incident. Editura deținea în por
tofoliul său monografia loan Slavici și lumea prin care a 
trecut și, spre marea mea surprindere, mi-a pus in vedere 
că nu o putea tipări, fiind de tip academic, Înainte ca să 
pună în ctroulație una care se adresează unui cerc mai larg 
de cititori. Am înțeles că in materie de editare există și o 
strategie și am transferat monografia la Editura Academiei, 
unde a și apărut în 1968. Am satisfăcut, 'astfel, dezideratul 
priorității.

După aceste incidente, colaborarea cu editura se desfă
șoară normat Nu pot să trec cu vederea faptul că. fără 
sprijinul tov. Aurel Martin. voL IX nu ar fi apărut Opera 
literară slaviciană se tipărește. în cele nouă volume — in
tegral. Meritul ii revine editurii. Cu voL X, programat pen
tru anul acesta, trecem la publicistică.

2. Cauza principală a stagnării tipăririi clasicilor — gi nu
numai a lor — o formează lipsa instrumentelor de lucru. 
Asupra acestui aspect s-a stăruit si în intervențiile anterioare, 
și pe bună dreptate. Pentru ediția Slavici a trebui: să na 
întocmim noi bibliografia, pe baza parcurgerii in curs
de trei decenii. Pentru Eminescu dispunem de o bibliografie 
a noastră, pe fișe, pe care o ținem la n ți cu des-^i 
specială spre sectoarele din opera poetului. *ncă netipirttă 
în ediția națională. Colecțiile periodicelor sint. pe de altă 
parte, incomplete și multe din ele intr-un stadiu swiKtat de 
uzură. Și mai grav este faptul că periodice româneai, la 
care trimite Eminescu in articolele sale, nu *e păstrează in 
bibliotecile noastre, iar pentru cele străine sint ne-rsâaare de
plasări peste hotare. Se alătură la acestea și recomp~---rfta 
derizorie a muncii de editor și adesea nici atit incit nu-1 
rămine decit satisfacția morală — că si-a îdit* contribuția, 
după puteri și pricepere, la progresul culturii națiucale.

3. Evaluarea la justele dimensiuni a geografiei mei litera
turi impune, ca o condiție indiscutabilă. inre«i pe
harta ei a tuturor formelor de relief. Singura prvbî» r-Q
se pune este ca explorarea să se facă cu compete a indife
rent de forma de relief, incit să nu mai fie 
explorări.

4. Nu am cunoștință de un asemenea for. ceea re nu 
înseamnă că el n-ar putea totuși să existe. Aid sint nece
sari. ca pretutindeni de altfel, oameni potriviți la locul po
trivit.

5. Nu se face distincția Intre edițiile de referință, instru
mente de lucru și edițiile de celelalte tipuri. Nu se poate 
comenta un scriitor, fără o ediție completă a scrierilor sale. 
Ce exemplu mai ilustrativ am putea da dedt ram! publi
cisticii eminesciene, comentată, in comparație cu scrierile 
literare, cu totul intimplător. Și pe bună dreptate. Nu *e 
poate face un studiu al publicisticii lui Eminescu din qxrs 
Curierului de Iași pe baza celor vreo 60—78 de articole din 
ediția I. Scurtu din 1905, tipărite in mare parte și fragmecLar. 
Față de această recoltă săracă, voL IX. de care am vorbit 
mai sus, repune in circulație Încă dteva sute de articole. 
Viziunea asupra ziaristicii eminesciene se va modifica fun
damental in sensul că se va vedea că poetul nu face numai 
gazetărie ideologică, ci și cronica de politică externi, croni
că de politică internă, cronică culturală, și-l vedem, situație 
neconsemnată de nici un istorie literar, in postura de repor
ter de gazetă. întocmai edițiilor complete s? impune ca 
un imperativ de Interes național și prin faptul că vicisitu
dinile prin care a trecut poporul nostru au dus la distruge
rea colecțiilor de publicații care se păstrează de regulă in 
unicate, incit texte pînâ și ale marilor noștri clasici nu mai 
pot fi recuperate. Stadiul înaintat de U2ură al publicațiilor, 
de care am mai vorbit, impune editorilor ca o datorie de 
conștiință față de actualitate și posteritate să procedeze cu 
toată răspunderea la salvarea operelor scriitorilor noștri de 
la o dispariție inevitabilă.

Ediția de referință, instrument de lucru iși pierde acest 
caracter de îndată ce se operează omisiuni in texte, fie ele 
cit de neînsemnate. Nu încape discuție că ediția de referin
ță ar trebui să stea la baza tuturor edițiilor de alt tip, mai 
mult sau mai puțin selective, așa cum se întîmplă și in 
alte țări, cu vechi tradiții culturale.

6. Problemele de transcriere nu se pun în funcție de se
cole, ci de perioade mult mai scurte. Un rol hotăritor l-au 
avut aici dezbaterile îndeosebi din a doua parte a secolului 
trecut, cu privire la fixarea unor norme ortografice unitare. 
Presa reflectă studiile în evoluția normelor de transcriere, 
cărora li se supun, în linii generale, și scriitorii. Ortografia 
eminesciană din articolele din 1870 este „cipariană", folosită 
în presa transilvăneană, cea de după această dată „maiores- 
ciană", de la Convorbiri literare. Filologii ar fi putut în
tocmi, după presă, un îndreptar, practic și fără explicații 
șavante, in care să prezinte stadiile ortografierii literelor 
din alfabetul nostru în cursul anilor. Un asemenea ghid ar 
putea^ servi, ca orientare generală, în fixarea normelor de 
transcriere pentru fiecare scriitor în parte. Nu încape discu
ție că intîlnim numeroase exemple din care se vede că scrii
torii nu se supun normelor folosite în presă. Slavici, de

f

1. Care este situația edițiilor pe care 
le-ați inițiat, de care răspundeți, la care 
ați participat ori participați ? ; 2. Care 
este cauza principala, după dv., a stag
nării ori intirzierii unor ediții importante 
din clasicii noștri ? ; 3. Este tipărirea de 
scriitori de plan dai o pricină □ nereaii- 
zârii edițiilor hotâritaare din clasici ? ; 
4. Există un (actor de coordonare (Aca
demie, Consiliul Culturii) a edițiilor din 
Clasici ? ; 5. Cit de întemeiate sînt crite
riile după care se efectuează eliminări de 
text din opera marilor clasici, uneori a 
unor opere întregi ? ; 6. Ce probleme spe
ciale de transcriere ridică textele de pinâ 
în secolul al XlX-lea, ce probleme ridică 
cele de după 1900 ? ; 7. In ce consta ob
stacolul administrativ, contabilicesc al 
muncii la edițiile din clasici ? ; 8. Ce ex
plică tirajele insuficiente din clasici ? ;
9. Colecțiile de documente, scrisori din 
clasici se integrează acestei acțiuni de re
editare ? Ce probleme ridică ? ; 10. Rubri
cile de „cronica edițiilor** și Premiul Muzeu
lui de literatură română oferă un climat 
suficient pentru editori ? ; 11. Ce propu
neri aveți pentru îmbunătățirea condițiilor 
muncii de editare î ; 12. Ce mai aveți de 
adăugat ?

Discuția noastră este deschisă tuturor 
celor interesați de „fondul principal" al 
culturii noastre.

pildă, utilizează. cu incăpăținare, forme ca nour, voue, șî altele 
de acest fel, deși este criticat sever de Ov. Densușianu 
pentru arh ai zarea limbii, potrivită in povești nu însă și in 
Mara, roman cu o problematică modernă. Este un fapt po
zitiv că s-a încetățenit practica de-a enunța normele adoptata 
in transcriere. Editorilor le revine însă și obligația să fie 
consecvenți in aplicarea lor.

7—9. Mă raliez la opiniile exprimate de participanții an
teriori la această dezbatere.

11. O singură propunere — tratament nediscriminatoriu în 
raport cu celelalte sectoare ale producției editoriale.

12. Adresez un apel călduros tuturor bibliotecilor din țară, 
pe unde încă n-am trecut, precum și persoanelor particulare 
care dețin colecții din publicațiile din anii 1870—1883 să-mi 
semnaleze : Bacăul, Bukurești Hirado, Craiova, Curierul 
Bolgradului, Die Epoche, Drapelul român, Farul, Ialomița, 
Luptătorul, Națiunea română, Reforma, Salvarea Piteștilor, 
Vulturul. Sînt publicații țâre au trecut prin mina Iui Emi
nescu și le consemnează in articolele sale. Editor al gazetă
riei eminesciene, sînt în situația incredibila de-a nu fi putut 
parcurge colecții complete, iar unele din aceste publicații 
nici nu le-am văzut măcar cum arată. Și aceasta se în
tîmplă in cazul poetului nostru național.

G.
PIENESCU:

«Imixtiunea 
incom
petentă 

în structura edițiilor»
9

L Pe .-ori si fiânnd jfntntiri siisîe" «4 . dureri ină-
— e&re, poeî*. ăt merita fi» <1—ia

iwfe'-o _pr»rili Ă» morală practic* — Ecr.:k-r.t2 :
•> de eâxîi critice — „Opere-, Unsa ii. in 1956. La
LS.PLx.. dsr £±tuni Academiei (in <raț'-=iir=-"~:-* ar

fccetatăi sner mgermie administrative,
îngerului arguEiB£=Lizus;-t3 bciAiUca ca «tructura
2 *eii=» . bi critrcă « up-rdat Im Gdobescu. coordo-a'*
de Tunar Vkaoa, la su-
nxarW 9 3onr»> l'Aiucntte fiioJogic? pentrij in-
tree-gs sene. ® pubbcarea cnucâ a iexx.c’or
|a variantelor dm voiumuj toiik apărut ir, 196S. dea oupr. 
stingerea fe viață a hn Tudor Vi^rvu. In âcrîzș; an. touI =ef 
dr- cn=ecuv m-a jnmormintat- (ca intr-una dm aa&a-ai- 

acme. acUvuIl alăiuri de (folosind —
f*ra măcar o singură grațioasă me.r.iune „pceiumă- — nu 
numai st: ■x_t*îra țj sumarul, iar și normelor de țranscriere filo- 
loficăl ; c) ediția definitivă, de autor, a scrierilor lui Tuaor 
Arghezi. concepută in CI de volume, pregătită, vreme de 13 
am. sub directa supraveghere a poetului, ediție a cărei publi
care a început in 1962. ajungind. după 18 ani. la volumul 31 ; 
dacă va menține ritmul actual de apariție, ultima carte va 
apărea. probabil, in anul 2000. Am pe masă, in curs de rc pre
gătire (pentru că seismul din 1977 mi-a îngropat sub haosul 
lin de molozuri 30 de ani de muncă, și nu numai...), volumul 
intii din ediția critică a operelor lui Tudor Arghezi, structurată 
după criterii istorico-literare noi. pe rare le-am expus si apli
cai intr-o ediție a versurilor argheziene ce urmează să apară 
sub egida editurii Cartea Românească.

2. Este greu de ales cauza principală unică între mai multe 
cauze principale, unice și ele. dar toate dezavantajoase ediți
ilor critice, contravenind în felurite moduri si submoduri, nuan
țe și subnuanțe încrucișate, hotărîrilor și indicațiilor privind va
lorificarea patrimoniului literar național. încercîndo selecție, 
— nu o ierahizare — aș indica : a) tarifele neremuneratorii 
(fixate in anii 1956—1957) pentru munca filologică de elabo
rare a edițiilor din clasicii români ; b) tarifele, insuficiente 
azi (neschimbate din 1952), pentru dactilografierea textelor 
(între 0.40 și 8.80 lei pagina !) și alte operațiuni conexe elabo
rării unei ediții (control dactilograf ic. corecturi etc.); c) hiper- 
birocratizarea aparatului de „deservire" administrativă grefat 
pe sistemul editorial și hipertrofierea funcțiunilor lui para- 
trofice (a se vedea răspunsul la întrebarea a 7-a) ; d) dificul
tățile materiale de documentare și elaborare a unei ediții cri
tice. Nu există, tipărite sau cel puțin xerografiate, instrumen
tele de lucru elementare, adică biobibliografiile marilor scrii
tori. bibliografiile principalelor publicații periodice, cataloagele 
analitice — de manuscrise, periodice și cărți — ale marilor 
biblioteci din țară. Nu se tipărește periodic, sub coordonarea 
unei personalități special angajate în acest scop, pricepută în 
arhivistică dar și cu orizont de istoric literar, o colecție de 
documente — acte și corespondență — comentate, de tipul celei 
inițiate pe vremuri de I.E. Torouțiu, pentru a se preîntim- 
pina distrugerea sau pierderea unor arhive de interes națio
nal și risipirea altora prin mai toate publicațiile literare șl 
neliterare. Redacția revistei Manuscriptum muncește cu folos 
în acest scop, dar ceea ce publică este prea puțin în raport 
cu imensul material inedit din colecțiile publice și 
particulare. Volumele de „documente literare" publicate de 

Editura Academiei și de Editura Minerva reprezintă șl ele o 
contribuție, mai importantă, poate, decit aceea a revistei 
Manuscriptum, dar întimplătoare. Să mai adaug, prin
tre dificultățile materiale majore pe care le lntîm- 
pină autorul unei ediții critice, canonul minăstiresc al co
pierii mânu propria, în bibliotecă, după manuscrise și perio
dice, a numeroase texte — „labeur dur et force" care oste
nește’ochii și nervii și risipește puterea de muncă intelec
tuală, de sinteză critică a editorului, irosindu-i și entuziasmul 
inițial și sănătatea prin supunerea la un calvar absurd in 
acest ev al tehnicii electronice, cind un xerox — o jucărie 
frumoasă, pe care o poate mînui și un copil — i-ar economisi 
cel puțin 50®o din timpul și energia necesare unei ediții. A se 
vedea in acest sens povestea adevărată a martiriului lui Per- 
pessicius pe textele eminesciene, martiriu răbdat cu stoicis
mul idealistului, împotriva șicanelor născocite de niște can
taragii cu ocaua mică ai culturii, acești oameni cu simț prac
tic sănătos, munciți, după expresia lui Arghezi, de un sin
gur ideal : să facă burtă la creier.

3. Nu, nu este. Și într-o „economie editorială" bine coor
donată ar trebui să li se acorde acestor așa-ziși scriitori de 
plan secund importanța cu care ii investește istoria literară, 
adică să fie publicați — așa cum propune Călinescu — in „ediții 
complete pentru cercetători". Călinescu dădea și un exemplu 
de scriitor secund : Radu Ionescu (publicat de curind, intr-o 
ediție de „scrieri alese"...). Dar oare numai scrierile lui Radu 
Ionescu i-au lipsit lui Călinescu. pe dnd redacta Istoria lite
raturii române dc la origini pînă in prezent, din care am 
citat ? Tot atît de bine i-ar fi putut menționa pe lordache si 
Dinicu Golescu, pe Țichindeal. Gr. Pleșoianu, Hrisoyerghi, 
C.A. Rosetti, Faca, Bălăcescu, Cătină, Pelimon, C.D. Aricescu 
și mulți, foarte mulți alții, care lipseau pe atunci și lipsesc și 
azi din rafturile librăriilor. Și mai adaug un argument in fa
voarea publicării acestor „scriitori de plan secund" in ediții 
complete. Fenomenul literar național este un fenomen orga
nic ; mai cu seamă scriitorii care trăiesc in limitele aceluiași 
timp sînt legați intre ei prin circulația unor idei, teme, 
motive, subiecte, modalități de expresie cît de cît asemănă
toare — ca să nu mai vorbesc și de un anume „stil" al fiecărui 
moment istoric. Editorul, adică insul care face, cum spune 
Arghezi, „spionaj literar in bagajele scriitorului" pentru rea
lizarea monografiei fiecărui text, nu este interesat, ca istori
cul literar, numai de ierarhizarea valorilor și de afinitățile 
majore ale operei, în ansamblul ei. cu literatura națională si 
cu literatura universală, ci, folosind critica filologică de text, 
urmărește si similitudinile de idei, motive, teme, procedee, 
forme artistice etc. Pentru a scrie, ca istoric literar, desnre 
Eminescu și pentru a defini eminescianismul nu e nevoie, 
poate, cum observa Călinescu. să cunoști ..poezia mediocră și 
soiritul public din România pînă Ia 1871". eminescianismul 
fiind „un produs al lui Eminescu". Dar editorul lui Eminescu. 
editorul ideal, care trebuie să studieze monografic fiecare noe- 
zie, nu poate omite existența, paralelă cu Eminescu. a unui 
talent eminescian „avant Ia lettre". primul lui euigon s-ar 
putea spune, dacă am ignora că unele din poeziile ..emines
ciene" ale lui Samson Bodnărescu, pentru că de el e vorba, au 
fost publicate înainte ca Eminescu să le fi publicat pe ale 
sale. Si ar putea fi date și alte exemple.

4. Da, există. Și pare-mi-se că nu numai unul sau doi. 
ci mai multi. Dar n-aș putea să precizez nici ciți și nici care 
sint acești factori.

5. Aș putea răspunde, glumind, că aceste criterii au ca te
mei, la unii, teama de frica de care li-e teamă, iar la alții, nă
ravul scaunului, deprins probabil de la pămint. pe care (se 
știe din proverbe) îl apucă uneori toana de a fugi, insă de sub 
picioare... Gluma e glumă, dar adevărul este că multe 
texte clasice sînt amputate pe baza zicalei cinice, ridicate la 
rang de principiu, „Ce se taie nu se fluieră" — sau, după 
impresia, subiectivă și caprițioasă, deci irațională, a cutărui 
editor sau a cutărui redactor. Această chirurgie texfologicâ. 
intempesivă șî efnotivistă a dus nu o dată la publicarea^ 
în doua ediții, apărute aproape concomitent, sub același 
titlu dar sub supravegheri diferite, a două „variante", dife
rite, si ele una de alta și. bineînțeles, diferite față de textul 
autentic. Asemenea imixtiuni iresponsabile în operele litera
turii noastre clasice trebuie combătute cu toată fermitatea, 
unicul criteriu pe care ni-1 indică documentele partidului 
fiind resnectarea adevărului istoric. Or. respectarea adevăru
lui istoric in edițiile critice, de referință. începe cu reprodu
cerea textelor în integralitatea lor și continuă. în mod nece
sar, la „comentarii", cu interpretarea lor critica. în contextul 
istoriei civilizației spirituale românești, de pe pozițiile mate
rialismului dialectic și istoric.

6. Aceste probleme speciale sint atit de numeroase, lndt 
nu pot fi nici măcar menționate aici și acum. N-ar încăpea 
in pagină, iar înșiruirea lor ar fi extrem de fastidioasă. De 
aceea mi se pare mai util scopurilor anchetei dv. să amin 
răspunsul pentru un alt prilej.

7. Una din consecințele mie mai grave ale acestei evoluții
(vezi punctul 2 c) este imixtiunea ..aparatului", i neom Detentă, 
ded abuzivă, in structura edițiilor, in travaliul filologic și 
•- — ri^tm ’ — aor^erca calității acestui
travaliu. lazÂ numai două exemole de asemenea imixtiuni 
(rider/em dktre De-;. intr-o zi cu soare.

la ordine reda clarul unui volum recent 
auărut -din. si. eds’ii Ti tu Maioresru. Opere, si.

eu fkceîiîl acuzativ, o ne*S suVsnea^: din aparatul 
critic rarianv-:. ii Întreabă cu cel mai disprețuitor ton
reglai : _Ce scrie aici **. Redactorul, contrariat w*

iriicEvedaiL nesâs«tat. citește : ..Text anulat Je
Titu Replica :-.u imi-rie e violentă : ..Și d-ta
n-ai virat ? De ce l-ai ne editor să publice textul,
daci Mziorescu insusi l-a anulat ?! Numai asa. ca să înca<eze
mai mulți hani ? Lasă, că verific eu I—“ Strict autentic ! 
în:r-aîU zi cu ăoare. dțiva exponenti al acestui .^oarat-. 
^utoinuiti-HN^'j-se intr-un fel de comisiune. au pus miinile 
pei citeva creioane roșii (unelte meriminante Ln rechizita 
I socratică) șî pe citeva ediții din clasicii români și 
au început să „defalce", prin Încercuiri și sublinieri, varian
tele «i rititel^ din aoaratul critic ..Operațiunea" a durat cit a 
curat rzile ? săptămînî ? luni T). dar a meritat investiția de 
timp, energie și pricepere intrudt a verificat „pe viu" pre
misa care o declanșase ! citatele și variantele nu fac parte din 
structura aparatului critic, ci sint altceva. Hic iacet le- 
pus și miezul intrinsec al problemei, nodul ei gar- 
dtîn. ?i pentru că nu aveau la Indemină sabia legendară 
a Iui Alexandru, acești satirgii suferinzi de El ori odă birocra
tică l-au dopirtit cu instrumentul interpretării lor contabile, 
stabilind că variantele sînt citate din ooera scriitorului, iar 
citatele din comentatorii operei, antologie. Deducție sui ge
neris. hazată pe un raționament asemănător : „Antologia este 
o colecție de texte reproduse întocmai. Citatele sînt texte 
reproduse întocmai. Deci : citatele sini antologie". Nu e chiar 
clasicul exemolu de silogism eronat: „Cometa are coadă. 
Vaca are coadă. Deci : vaca este cometă". Dar. să nu fim prea 
preten*iosi. Numai că raționamentul incorect prin care vaca 
devine cometă este fără consecințe „anlicative" in astronomie 
pe cind raționamentul incorect al „comisiunii", trădînd ne
cunoașterea semnificației corecte a fiecăruia din cuvintele 
folorite și. ducind. din aproape In aDroape. la falsificarea 
literei și spiritul Legii dreptului de autor, va fi aplicat Intru 
penalizarea editorului pentru „vina" de a se fi străduit să 
respecte rigorile profesiunii sale. filologia. Urmînd același 
subtil raționament, aceeași comisiune va „demonstra". într-o 
bună zi. cu aceeași „candoare", că Istoria literaturii române 
de G. Călinescu nu este ceea ce ^e știe că este, ci... o anto
logie însoțită de comentarii. Și cite nu i se mai pot întîmplă 
unei ediții, cind ii cresc cometei coarne !

9. Am răspuns mai sus la această întrebare. Aș adăuga 
o sugestie : sarcina editării documentelor literare într-o co
lecție cu periodicitate (propun) trimestrială, să fie încredin
țată Editurii Minerva, care dispune de redactori cu o foarte 
bună pregătire filologică și cu o îndelungată experiență pro
fesională. Ce probleme ridică deocamdată o asemenea colec
ție? După părerea mea. numai două: a) asigurarea cadru
lui economic optim — subliniez : optim — pe care îl oferă 
actuala Lege a dreptului de autor. în scopul cointeresării 
reale a celor ce se vor dedica ani de zile acestui travaliu de 
mare răspundere profesională și de maximă importantă pen
tru valorificarea complexă a patrimoniului nostru literar ; b) 
elaborarea unui plan tematic de perspectivă, cu colaborarea 
tuturor instituțiilor interesate — Arhivele Statului, muzeele 
de literatură, marile biblioteci publice —, plan din care să nu 
fie omisă eventualitatea valorificării colecției Torouțiu.

10. Premiul Muzeului de literatură a fost o bună iniția
tivă și inițiatorii lui merită omagiul de sensibilitate al edi
torilor. uitați de alte instituții — ca de pildă. Academia R.S.R., 
Academia de științe sociale și politice sau Uniunea Scriitori
lor — extrS muros, deși s-ar fi cuvenit să fie intra muros. 
Rubricile de „cronica edițiilor", susținute odinioară cu per
tinență și autoritate profesională de Geo Serban. Mircea 
Zaciu ș.a., au cam dispărut din paginile revistelor sau cu 
excepția recentelor cronici ale lui Gh. Suciu, s-au transfor
mat în banale „prezentări de popularizare", deci nu oferă 
„un climat suficient pentru editor". Poate că o soluție ar fi 
dublarea calității de editor cu aceea de cronicar de ediții. 
Și poate n-ar fi de neîncercat organizarea, de pildă la Mu
zeul literaturii, a unor simpozioane trimestriale pe marginea 
edițiilor din literatura clasică română. .

11. a) Publicarea instrumentelor de lucru menționate 
ln răspunsul pe care l-am dat Ia. întrebarea a 2-a din ches
tionarul dvs. ; b) Instalarea a cîte unui xerox în fiecare 
mare bibliotecă din țară, xerox accesibil editorilor pe baza 
unui tarif unic convenabil ambelor părți, c) înființarea, pe 
lingă catedrele universitare de literatură și de limbă română 
a unui curs și a unui seminar avînd ca temă critica textelor 
și tehnica edițiilor, d) Reciclarea aparatului de „deservire" 
administrativă grefat de sistemul editorial, în scopul familia
rizării cu noțiunile profesionale elementare ale sistemului pe 
care azi îl „deservesc" dar pe care mîine, după reciclare va 
trebui să-1 servească, e) Aplicarea Legii dreptului de autor, din 
1956, în litera și spiritul ei generos, care stimulează creația 
literară și științifică, și nu în interpretările meschine, incom
petente și în esență antiliteiare și antiștiințifice ale unor 
tahsildari ai editorilor.

12. Sentimentul tonic al încrederii că ancheta dv. nu va ră
mine fără ecoul pozitiv așteptat și că toate răstălmăcirile Le
gii dreptului de autor, potrivnice spiritului ei și eticii socia
liste a muncii, vor fi. cu sprijinul forurilor superioare de 
partid și de stat, delăturate. odată cu spiritul birocratic care 
le-a făcut și Ie face posibile, și că, prin hotăririle și măsurile 
ce vor fi luate, va fi recreat climatul propice desfășurării 
responsabile a valorificării patrimoniului literar prin edițiL

FLOREA
FUGARIU:

«Tirajele 
sînt 

fixate arbitrar»

1. Stagnată de multă vreme : Lexiconul lui I. Budai-De- 
leanu nu interesează pe cei care s-ar cuveni să-i intereseze. 
O antologie in trei volume de Școală Ardeleană iși așteaptă 
de peste 10 ani colaborarea unui istoric literar, întrucît sub
semnatul îmi declin această competență. Volumul al cincilea 
si ultimul din Gh. Șincai este pregătit, dar n-am făcut nimic 
să insist să fie înscris in vreun plan, pentru că nu se cuvin* 
să insist eu... Un comentariu de 500 de pagini, la Țiganiada 
mi-a fost restrins de editură la un sfert. în aceste condiții 1 1 ! 
Asupra Țiganiadei voi reveni, la pensie, cu un comentariu 
exhaustiv.

2. Ni> este vorba de o cauză principală, ci de un ibomplex t 
restrîngerea treptată a interesului general pentru cultura 
scrisă, în favoarea altor mijloace de satisfacere a necesităților 
culturale. Acum 20—30 de ani litera era instrumentul princi
pal de informare și desăvîrsire spirituală a tineretului și pu
blicului. în generaL Astăzi este imaginea, sunetul, etc., mai 
comode. Și deplasarea interesului către tehnică și o viață di- 
namic-activă, nu reflex!v-meditativă, își are aportul său. 
Fenomenul este general. La obiect însă, „cauza" constă în 
discrepanța dintre efortul cerut editorului si putina prețuire 
publică ce i se acordă. Voi reveni.

1 Volumul de timp ne care îl poate acorda tineretul școlar, 
grevat de programe suprasolicitau te. lecturii particulare este 
foarte mic, in condițiile invățămintului nostru cu un subliniat 
caracter tehnic. Cit despre cei maturi, preferă destinderea in 
fața ecranului de televizor, competiții sportive, cultural-edu
cative etc. Citi inși pot citi și înțelege, la prima lectură, au
tori de secolul XVII—XVIII ? Este de înțeles așadar orien
tarea editorilor către cartea românească sau străină a unor 
scriitori de „plan doi". întrucît iși au și ei. editorii, planul lor. 
Romanul oe aventuri in tiraje de ordinul sutelor de mii sus
ține financiar editarea clasicilor. Tributul îl plătește cititorul 
leneș, dornic să se destindă, nu să se instruiască. Problema 
e complicată — in ce măsură putem interveni in educarea 
bunului gust al cititorului. Oricum, autori de prim sau al 
doilea plan trebuiesc editați complet, în tiraje rezonabile (pen
tru că treaba tot trebuie făcuta odată).

4. Mă asociez răspunsului Iui N. Ciobanu. adică nu cunosc 
ei nu am fost întrebat niciodată dacă si cind s-a constituit.

5- Mi raliez la răspunsul hii Ni cola e Ciobanu.
C. Editorul este ținut să știe mai bine limba epocii sau mo

mentului respectiv oecit însuși «criitoruL Trebuie să dispună 
de o solidă pregătire filologică, ceea ce este mai greu de gă
sit. Trebuiesc antrenau cercetătorii de la Institutele de ling
vistică ; nu se ooate improviza. Specialiștii, obișnui ți cu 
neștiința editorilor care angajează ediții fără o calificare su
ficientă. nu catadicsesc aă intervină, tn general un autor nu 
poate fi încredințai pe mina oricui. Așadar, un for superior 
de coordonare trebuie sâ ființeze, fără nici o imixtiune de 
altă natură decit conștiința profesională in Juarea deciziei. 
Să se scoată la concurs. Am să revin în cursul dezbaterii, 
dacă xTem să nu rămină literă moartă această anchetă.

7. Nu strică să afle oubhcul care jri închipuie, probabil, că 
editorii se scaldă in bani primiți centru niște texte date la 
dactilografiat și atit. că majoritatea edițiilor meritorii au fost 
fiusținute din chenzina curentă a editorului, a prietenilor și 
din expediente. Propun ca acel for existent sau care urmează 
să se Înființeze, sa aprecieze dificultatea lucrării și să aloce 
o sumă lunară care să nu depășească veniturile medii ale 
unui muncitor calificat. Bineînțeles, cu scoaterea din produc
ție (majoritatea editorilor sint angajați permanent) pentru că 
cine face două treburi deodată le face prost pe amin două. 
Vorbesc foarte serios. Mai propun ca onorurile oficiale ale 
„fochiștilor". cum ne numește Luceafărul, să nu depășească 
pe cele ale sportivilor de nivel republican. Dar să 
nu fie mai mici pentru că așa e făcut omul, îi place 
să constate că munca lui e cotată pozitiv de societate. Se mai 
crede, cu rare excepții, ră munca de editor este o formă de 
paracultură. că editorul este un nerealizat in creație (roman, 
poezie, eseistică, etc., etc.). Această mentalitate este ilustrată 
și de tarifele de retribuire care sint soectaculos diferențiate. 
Adică, un mare clasic este un tezaur nu numai spiritual, ci și 
material, pentru că ooera fiind retipărită de mai multe ori in 
cursul unei singure generații d rochi ce milioane șî milioane, cu 
investiții minime. Iar o ediție completă bună, pe lingă un act 
de pietate pentru memoria scriitorului, constituind o bază so
lidă pe care se clădește cercetarea culturii naționale, este și o 
sursă inepuizabilă de venituri. De aceea este nevoie să se 
creeze condiții pentru lucrări durabile.

8. Propun tiraje rezonabile, care să nu condiționeze însă 
retribuția editorului, pentru.că. de regulă, textul este reluat 
în repetate ediții de masă care aduc și venituri. Tirajele sînt 
fixate arbitrar, adică dună criterii străine țelului însuși de 
promovare a culturii naționale. Să se afecteze un spațiu tipo
grafic definit care să nu poată fi redus (de mărit nîcl vorbă) 
după bunul plac al oricui.

9. Bineînțeles. însă sâ nu fie lăsate pe mîna unor neispră- 
viți pentru că. de regulă, aceste colecții cuprind activitatea 
unor personalități culturale, oameni foarte instrui ti. poligloți. 
Or, un asemenea editor trebuie. încă de cind angajează lucra
rea, să se miște liber in variatele dificultăți ale unor docu
mente. manuscrise, nu să ia lecții de franceză (sau chiar de 
română) de la dactilografa poliglotă transformată în medita
tor. Zău că e adevărat !

10. Desigur, dar ineficient. Umbra blîndă a lui Perpessicius 
ne consolează si ne îndeamnă. El a lucrat cu o singură mină 
și a făcut mai mult ca noi toti. $i fără pretenții din partea 
lui.

11. Rezultă din cele spuse mai sus — crearea unui for. pe 
lingă Uniunea Scriitorilor, din editorii care s-au ilustrat, fără 
nici o dădăceală administrativ-birocratică. Acest for știe el 
mai bine ce are de făcut, decît „contabilii" care se uită la 
carte ca mița in calendar.

12. Să se repună în discuție Ediția Eminescu, fiind vorba de 
un tezaur național. Caut 2-3 moldoveni care să mă accepte 
colaborator la o ediție Creangă, foarte lăudat, și prea puțin 
înțeles. Mulțumesc redacției pentru invitația pe care mi-a 
făcut-o să-mi dau părerea.
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Tainică
Din ce odihna blinda te vei fi trezit, 
dacă fâcindu-ți-se din nou cunoscut 
conturul unei lumi ce amurgise...
Cind tocmai lumea aceea, pradă o lâsasei 
haosului ei firesc
pe care nici dragostea! nici umbra eit 
0. nici zorii tiranici ai singelui 
sau acel palid soare al amintirii...
Și dacă limpede e zarea iarăși 
nefiind tu cel ce incepi să știi 
sau cel din urmă care intrind în noapte 
află stingerea și nu se mai întoarce... 
Căci fără să fi mers alături de tine, zeul, 
și fiind asemenea oricărui 
vinovat de cele ce sunt, 
fi pentru tine este făcută trecerea... 
Că pentru nici o izbindă te-ai născut 
acolo și fără margine de timp 
ai vrea să fii mereu copac unic și nalt și 

verde...
Cind deodată tot așteptind 
te recunoști și te mintui 
în ceasul mâsurînd acut adincul nopții 
aflind acum rostul întreg 
șî intorcindu-te spre izvorul fluviului tău 
limpede fir în piatra dinții să intri 
unde nu aștepți și nu vrei și nu curgi.

Cei doi
Ceața cade încet în văile orașului 
degradînd lent dar sigur cristalul dimineții 
Astfel că cenușa aerului 
se așterne peste cenușa timpului
Mă născusem din vis cu o speranță : 
eram la poalele unui munte 
încă împădurit încă verde 
in piscul căruia se afla soarele. 
Voiam sâ-l urc, sâ mă înstăpinesc 

vremelnic acolo 
deasupra tuturor : adică glorios.
Acum nu se mai vede piscul nici soarele 
iar eu pe fundul cazanului de ceață 
simt că mă împart în cei dai.
Doi ce nu vor să se privească 
nu vor sâ mai știe unul de altul 
și pornesc fiecare de capul sau 
în ceață pinâ nu se mai văd. 
Se duc nu știu de se vor mai intoarce 
dacă se vor intilni vreodată 
și se vor mai recunoaște.

Sunt vegheați amindoi 
de o singuratica stea 
neagră neutronlcă 
un nucleu foarte dur.

Dar și ea era dublă, steaua, plecată demult 
și in muțenia sa 
niciunul n-a vâzut*o vreodată.

Despre tăcere, lună...
Tâcerea-i ca o matca boltită, 
din ea cade clopotul cristalin 
al lunii
Nu e, se pare, nici viață, nici moarte 
cind a însingurare
Și cu acest sfirșit începe noaptea
A dormi, a delira, a medita 
subt această cupolă -

lulia Doarbeș : „Portret"

Castelul era situat po malul unui lac șî 
era plin de creatori, dramaturgi, poeți, 
scenariști și soacre. Noi nimerirăm însă 
într-o cameră alăturată de cea in care 

stătea un maestru care, deși la o vîrstă foarte 
înaintată, venea in fiecare după-amiază însotit 
de cîte o naiadă. Maestrul pleca pe Ia 10 dimi
neața și fata ieșea pe terasa scăldată in soare, 
răsfoind somnoroasă, cu un aer languros, o carte 
masivă și bine legată în piele : era Casa Buden
brook. O priveam pe furiș și nu fără o admirație 
cît se putea de discretă și mai ales insinuantă, 
ca să zic așa. Regizorul o și vedea figurină prin
tre fetele ce urmau aă se scalde goale în sec
vența cu nul. Lucrarăm aproape o săptămînă, 
nu că era frumos castelul, era chiar frumos, dar 
bătrinul aducea în fiecare după-amiază altă 
nimfă pe care, cum o vedeam ieșind pe terasa 
însorită citind șl ea Casa Budenbrook, era clar 
că nu ne mai gîndeam dec it la scena cu scăl
dătoarea și cu fetele denudate. Zilele, fetele tre
ceau una după alta, era o ambiantă de vin șl 
de discuții aprinse și toamna se pregătea să mai 
ucidă o vară. Încercarăm să lucrăm noaptea, să 
uităm de figurantele cu Familia Budenbrook, 
cred că fiecare din fete. In cursul unei jumătăți 
de zi, pînă venea alta, ajuaea cel mult la pagina 
a treia a cărții. Dar nopțile se dovediră și ele 
nefaste. Nucii cu parfumul lor greu făcură roade 
și în camera bătrinului maestru, pină pe la trei 
dimineața, se auzea mereu ciocanul care lovea In 
nucile tari. 11 și botezarăm Spărgătorul de nuci. 
In afară de asta primeam citeva telefoane pe zi 
și cîteva telefoane pe noapte din partea redac
torului de film : timpul presa. Lucram contra 
cronometru. Pericolul schimbării decorurilor, 
muzicii, costumelor, plutea deasupra capetelor 
noastre asemeni săbiei prea bine cunoecute inc* 
din antichitate— In cele din urmă maestrul 
avind de făcut o călătorie in Occidentul respin
gător și plin de contradicții disuăru si cu tristețe 
infinită evocam pe toate cititoarele Casei Badea- 
brook atit de pline de lan a oare, de soare tinăr d 
somnoros. Ce n-am fl dai să fi continuat noi 
lectura paginilor a patra d următoarele.. Regi- 
lorul era acum disoerat : era greu că reali ren, 
să faci o filmare de ri;e maii. mi refer la sec
vența cu scalda, tară acele fete atit de pămân
tene incit păreau, per d i_nr-=lu. de pe aJlâ 
lume— In cele dm urate. ra mijloace auenfi.ee 
Keystone, află că fetele erau manerfirne la • 
mare Casă de modă. Se Izzxisu. Secvența ca rnri 
era salvată. Puteam te leruunăcn refaosve sce
nariului— Reale două era niM unatru te-: 
facem marea sumrrea redactori îtui Căra orrai 
telefonul ne d trimise o sânul to. la
Ambasador, comandară» iar de «arara-
nie pentru terbâiorfrea nrtoru. Cu dBcorwâe 
Încă mergea, izveemte rag toamna, dar se uuira 
si asa. munca tnergea. noat jneie la f*L c iâ 'x 
fie puțin frig, e arene. artmZor round Lxrfix wri 
la briu. dar n-o rt-i dtzori-Am ue to<- pe cei 
mii tineri doar, snnru □ a^eaii corn w m
rwiăsi (era n « nceua d» «m: 1 — ai a*a se 
filmează de b dbianiX iar iu nrtaa-oiaa. In utoc 
american «c_ ti rita ue hnen. Ba mai arcTL 
Brior.i. tn scena re*oectrr* uctcau la o adirâ te 
greble» La-ha_ Sau. ta cnre caz. «4 ttnl • 
scurtă consfătuire de fetru decora viitoarele «e- 
ml-ături. Lucruri> se mrurexa txfm eu acera 
seceratului. A<ta chiar era definitiv paerdută. 
rocnoromisă. Regizorul era rrataeoie dx^era: s 
blestema terasa însorită a Castenum. Soărgă- 
tnruJ de trod «i toate manechinele de la Cure 
de modă efin Pin*. București șa Frarkfutt. la 
sfirșit. ae consola «xrtommd :

— Keystone ’ Ce mal ăsta-i Kemone-^. 
Redactorul ins* îl poiob R ne rzuae r* itrec- 

torul de fttm. un tin sema. ru eaiMibaiL arae- 
totuL Nu era mri o traa«At rmoarteMt fi

ind că scenar-.u’ a ieșit perfect. Gî ar ie— 
scena seceri suim. tHivctond fiuteeal to •
comandă la una i" resrumitete Su'ram icrtrtw1 
experimentale, care ta«c^*e-ă ^emăaatuf 
Eri asa ci pe bmarese ’or bme Wir-wrar ru 
grin raedaL in chera irato ra 3 »
apse, sjrie to totul e OX.

— Ke^«tort ! d reuiuarul ae rtdbră Iar to 
miini. de fapt Htr-o guri urf-ă. rs cetetote 
dorind irieia rn șampanie La nr i se bfnd-e aar* 
tel. eolmd-o. frind cu eapx2 ri ?os. 3 perfcr- 
tnar.tă. mi-am dai arami. dtu.'ă Ae «wcarâ 
plaxxri Kevx-.ooe

— S: «calda ? enral ue jljuu-w
— ’• - s . - I - ----- Zi

csrî -a ■'y rasR. »
J — Kenacme ' »r_ rrf • w pi
yv r» t

•ni

Urat tor te
«ar. i

vasile rebreanu

CHEIA 
DE AUR
Freacă in r»manBl <Lc»ill->4 conurile <c sieurdnia»

— M*. Qaar. rana-ms t
CtaMa» < Mă m Mstart m Aacrtaăraa

— Î5 «rAa da Puaoev-

>—1 Dbr au • «upauiu mbA» be_
Tjra£ un bk aeo. «era toaauor-; oe ee? dtn 
■ ftdaareirA. ates um Ab seum-e-a

oerpre frisszsețea fetelor care □ aerveau mal 
pe e< ea pe Ștefan al Moldovei.

Eram trei art^jem. dar. după re haiirâm vîm»1 
părr-^n nxj&e prinți ct^i Ferentari, avind tuîuți 
marvția Sibiului, Alber Nfc^udulm- Bătrinul 
Ca^oreanu a zu că-: de acord să cobească r pe 
zăpadă, cu o eor—țje inii, am continuat eu. Sâ-I 
Lăsăm el în frunte Prim-plan american. Apoi 
e**. si ahu al tneuea ai fie Qubotârașu ! Nu-ți 
place ideea ?

— Omuje. ie auzi vocea sfîr$it& a regizorului. 
Dar nu l-am lăsat să termine.

— Horea Popescu zicea că el, fecior de popă, 
r.u știe cosi, că deți are de pa o piesă la Na
ție nai- fi are un drum b Paris, vine tOtUȘL Nu 
vrea să scape o asemenea scenă antologică.

— Ce-I ai Horea Popescu ? se auzi vocea ca 
de pe aliă hme a regizorului.

— Zicea râ el face pe pontatorul Contabil,
ev*a in genul ă^ta. Cu ochelarii lui ar fi nimerit 
ta rol de coelabtL de ponta lot. Știi doar, doi cu 
una. cuc ra mapa. Și mai aduce ci ți va oche- 
UHrL odtoiâriști cit mal groși, actori, regizori, 
rhesrwri de La Atteuee Palace, cu șerpare. im- 
trăcau rmiunw aapocale. Aduce și pe Ionel 
5*r£e*>*i cu ur^ectra hii. să fie c rv—Ae tro 
ABk ■■ eira— cA «1 gtemea. Aar «A «Ui
M w-< Aa A. Ar 1 • amA W «to m.

— Nu vreau probe.
— Dar ce vrei ?
— Să-vii-la-București !
— Vin. Dar de ce ?
— De vedere.
— Ce-i aia de vedere î CS doar nu-a mireasă?
— Ba ești I
— Pot juca și travesti. Dar II al pe Miluță 

Gheorghiu pentru așa ceva. Și atunci o pui pe 
Draga Oltean□ pe poet de cosaș.

— Birte, făcu el la capătul puterilor. Se vede 
că n-am cu cine vorbi. Sau ești beat, Basil, sau 
ai înnebunit.

— N-am înnebunit.
— Bine. Atunci, am înnebunit eu. Te șun 

miine;
Și închise telefonul fără aă mă salute.
A doua zi eram la București. Mă gîndisem nici 

să nu ma bărbieresc, ca să am o figură cît mai 
țărănistă, să fac rost de niște izmene de prin 
Oaș, voiam doar să facem un film cit se putea 
de realist, adică tn limitele realismului socialist. 
M-am bărbierit totuși, cît despre izmene mă con
solam că, în cazul in care nu le posedă ei în 
recuzită, o aă mă filmeze gol pînă în briu, 
aveam un piept de cosaș atletic și mă gîndeam 
că fac o figură bună între Calboreanu și Ciubo- 
tărașu. Nu eram pre# sigur dacă Ia Buftea aveau 
coase autentice, dar, oricum, nu asta conta, niște 
coase, fie și de plastic, se puteau confecționa în 
renumitele ateliere ale cinematografiei.

La aeroport mă aștepta o mașină prevăzută cu 
redactorul și regizorul care, sigur, mă Îmbrățișa 
fără celebra-i euforie Keystone.

— N-am izmene, m-am ras, n-am coasă. Sper 
că la Buftea aveți și bărbi și izmene și coase, 
am spart eu în țăndări tăcerea care creștere ca 
un zid uriaș, in timp ce mașina străbatea în vi
teză triumfala șosea, care îmi dă întotdeauna un 
sentiment de măreție, de gînduri Înalte și min- 
drie pentru Capitala noastră... Mă și vedeam în 
fața reflectoarelor, La probele de filmare, dar, 
spre mirarea mea, mașina nu o luă spre Buftea, 
cl coti brusc spre dreapta și opri în fața Casei 
Scînteii.

— Facem probele aici ?
— Da, spuse laconic regizorul.
— Cu atit mai bine, am convenit, și co hori

răm... Intrarăm în biroul redactorului de la etajul 
opt și sorbirăm cafelele, gata pregătite, într-o 
tăcere misterios orientală. Așteptăm cu renu
mita răbdare a unui ardelean medftabund. Ne 
priveam fără suris, ei doi chiar Încruntați, eu 
așteptind să apară operatorul cu echipa, pregătit 
să-mi expun bicepșii spre lentilele aparatelor.

— Nu vă impacientați- Dacă nu vine, nu vine! 
Nu vă faceți probleme. Eu tot am treburi și pe 
la scriitori, pe la edituri. Putem face operația 
și miine.

— O operație, dom*le ? 1 Cine aă vină ? ! Iz
bucni de data aceasta regizorul in oel mai veri
tabil stil Keystone.

— Lasă că-1 cunosc eu pe operator^
— Care operator ?
—- Battista ! Tăvi 1
— Ești netwn ! Tăvi nici nu-1 In București. 

Filmează pentru Drăgan.
— Atunci altuL
— Stai liniștit. Ti-»1 băut cafeaua ?t
— Sper că nu pentru cafea m-ați chemat. Și, 

la urma uimei, ce-i cu aerai ăsta funerar ?
— Nu-i mri un aer funerar, dom Te 1
— A murit cineva ?
— A murit Dracu ’
— A fcut reapini— mă-ngălbenll eu.
— Pușchea pe limbă !, făcut principia! redac

torul PapadopukM.
Mai sUturăm o jumătate de oră In aceeași tă

cere care, acum, ml ie părea Încărcată de adinei 
semnificații Fotografii pentru probe nu mai 
aoseau.

— Să ieșim, apuse hotărlt șl laconic regizorul.
— Hai și-om mere..., U completă redactorul nu 

cu vocea răsculatului Horea, ci cu una de sufleur 
bătrin, ascuns in cușca lui de sub acindurile 
scenei.

^■i rl 2»ew*s ^zczrh rJKal elaborării «ee-

- iată ce nu se poate
Fabulosul e inalt in veșnicia lui 
de neatins
Nu există culoare sau lumină 
e negru limpede, s-ar putea inche a.
Dar... lumea e strinsâ-n somn
și timpul-singur se ascute lot mai mult 
ca o lamă de brici
Clipa ce va urma va fi istoria, 
odaia asta pătrată și rece 
și tot ce mi se pare că vad mai barbar
— ziua de miine
Clipa de care spun nu-i ca un strep de rouă 
unde se scaldă luna
O lamă e ascuțită ca un fulger 
greu de crezut.

mart r
£

— «ă-mJ fad probe ? !, l-am între
ba'. £j2d-ud»-aaă la nu rol epi>o<fic de cosaș.

— Lasă probe>.
— Tutauc- ce mare lucra, tal lan niște Izmene,

»er că izmene in recuzita de la Buftea,
—-toi trebuie. Chiar dacă-i frig, dau un 

rr—to. ea dracu’. doar sint scenarist și dacă 
■Lt «ăd tovtoăcat pînă la briu pe mine, ca au
tor. Hto topur el si marii hătrini. monștrii sacri, 
te seOraeA d ei. Cu nea Fănică Ciubotărasu am 
«ertaf ■ toi-a spus că Iui nu-1 pasă de frig. Știe 
Mui $i d»r± □ lămurim si pe maestrul Calbo- 
ceanu. autem făcuți 1 Slnt prieten și cu nea 
Gecrfirl 1 Las* pe mine ! Nu-ți face probleme 1 
Pt»s că î-a clădit rolul Am fost cu el și cu 
Herta Popescu La Murlatlar și l-am povestit 
chctcia eu taialul ierbii. E de acord, cu o con
diție inaă.

— Tu ești neban !, am auzit vocea exasperată, 
ajunsă b paroxism a regizorului.

— Pe cuvint, am revenit eu cu același entu
ziasm. amintindu-mi crama regală a Murfatla- 
rului și pe maestrul Calboreanu tronlnd, vorbin- 
du-ne cu vocea lui voievodală, lui Horea Po
pescu și mie, despre vinul zeiesc și solar șl

IIi« Boc a • JoMtonore*. V
(Din expadția „Prezențe culturaăe blcăuane In 

Capctalr*).

comparat cu o muncă de ocnaș. Ce zici ? îl 
chemi și pe Horea ?

— Basil, oe cuvînt că al înnebunit..., auzii iar 
vocea sfîrșită a regizorului.

— De ce ?
— Vorbesc de acasă.
— Și ? Ce dacă vorbești de acasă ?
— Mă costă, și tu știi că sint pe drojdie.
— De ce n-ai dat cu taxă inversă ?
— Omule, nu-1 vorba de bani. Am glumit.
— Dar de ce ? Nu mă mai distribui ?
— Lasă asta...
— Birte. Am înțeles. Nu-s bun nici măcar de 

cosaș. Dar pe cuvînt că știu cosi.
— Bine. Știi cosi... Dar-vino-la-Bucurrșii. 

Urgent 1
— De ce ?
— De-vedere.
— Dar ce probe mal vrei ?

Ieșirăm pe lungile coridoare și pașii noștri se 
«fundau în covoarele verzi. Aveam un aer plin 
de mister, parcă eram trei gangsteri Înaintea 
unei mari lovituri. Ușile masive păreau ale unei 
bănci. Pe care să Intrăm. Mid și mari funcțio
nari ai cinematografiei ieșeau pe aceste uși, ne 
cahitau plini de efuziune, erau oamenii casei și 
aici nu bănuiau spargerea, marea lovitură a se- 
strâta pe care urma i-o dăm. Ba unii ne pri- 
raau ca c nrrttoimutată invidie : vedea sccna-

- _ • kA. a apnviafiilul tur de ma-
sw-j. tocite de sur eonslds,ate ehlar
• sxce krritizri. Regizorii O salutau cu un res- 
>ect invidma pe marele Keystone ! Era chiar de 

invidiaL Ne plimbarăm astfel timp îndelungat, 
mie îmi place mișcarea, dar Îmi place mai mult 
in aer liber. Mi-ar fi plăcut un dmp. un clmp 
plin de oameni cosind Iarba, dar, chiar și aceste 
lungi cori doare-clmitlr-al-tinereții-mele, cum zi
cea tragicul poet, trebuie sa reciinO6c că nu-mi 
displăceau prin tăcerea lor ceremonioasă și nu 
lipsite de o anume somptuozitate. Tutun aveam, 
cit despre răbdare, ce să mal vorbim... Tăceam 
și îmi spuneam, filosofînd desigur, că și tăcerea 
iși are farmecul ei, nu-i așa ? Sau, ca să voc- 
fcdm gindlnd, chiar și tăcerea poate vorbi, sti
mați domni șl stimate doamne și gingașe dom
nișoare. „Plimbarea de dimineață" pe aceste 
coridoare adinei și verzi începuse la ora 10 și 
se făcuse, fără exagerare, ora 14,30. Mereu tă
cuți, mereu ginditori, cu desăvirșire misterioși, 
invldiați, trei domni creatori în pragul gloriei.

Covorul verde de pe lungile coridoare solemne 
îmi amintea cîmpul bucolic In care ÎI vedeam 
pe Horea Popescu și pe alți țipi cu ochelari su
praveghind u-ne, pe meșterii Calboreanu, Clubo- 
tărașu, Draga Olteanu in travesti, și pe mine, 
toți cosind cu un entuziasm de țărani de tip nou. 
Numai că, drept să vă spun, această plimbare 
pendulatorie, CU o durată cît ai urca Ceahlăul, 
mereu aceleași Uși care se deschideau, alte fi
guri care ne salutau, noi trei cu mîinile la spate 
salutind, salutînd, surîzind, surizînd, pljmbîn- 
du-ne de la un capăt la altul, mi se păru, și 
chiar așa șl era, mult mal obositoare decit o 
lungă zi de coasă, in arșița verii, unde se mai 
spun glume, ce să mai vorbim de minunata 
orchestră a lui Ionel Budișteanu, care nu apărea 
nici ea.

In cele din urmă regizorul spuse :
— Roiul 1 Putem pleca...
— Misiunea a fost îndeplinită, completă redac

torul.
— Am obținut un mare succes ! tună regizorul, 

revenit iar la epoca de aur a Keystonului, în 
timp ce coboram treptele de marmoră, opt etaje, 
aproape In fugă, fuga unei victorii, a unui mare 
entuziasm, rîdeam amtndol cu adevărat fericiți, 
cu adevărat victorioși, urmați de redactor, ra
dios și el.

Mașina ne aștepta șl am pornit din nou spre 
hotelul Ambasador.

— Ce bem ?
— Șampanie 1 tună regizorul șl Inșfăcă apara

tul telefonic și comandă o frapieră cu cinci sti
cle de șampanie. După ce sosi șampania, mâes-
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Anastasia trecea...
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este un film foarte biqe făcut, in care 
scenariul (□. R. Pouescu) iși găsește 
un interpret in lumea peliculei, de 
orima mină (Alexandru Tato<) Nuvela, 

scenarizată de* chiar autorul ei, nu pierde nld 
din dramatic, nici din fine;ea notației literare — 
care de obicei dispare in ecranizări. Amănuntul 
descris în text este atît de bine captat și redat 
de imagine îneît senzația cea mai puternică pe 
care filmul o creează și o lașa să persiste in 
spectator este aceea de participare la întreaga 
întîmplare. Sensibilitatea regizorului realizează 
un echilibru perfect intre tragic și cari care, intre 
amănuntul aparent nesemnificativ dar foarte 
grăitor si întregul copleșitor. Fiecare scenă ilară 
poartă în ea o încărcătură tragică, amănuntul 
grotesc se deschide mereu printr-o explozie dra
matică. Povestea Anastasiei este de fapt poves
tea tuturor celorlalți din sat, concentrată sau, 
mai bine zis ascundă in povestea ei. Lipsa ei 
de frică — gestul ei este un act de noțiune nu 
de intîmplare, este de fapt frica și lașitatea ce
lorlalți. Rezolvînd excelent construcția filmului, 
regizorul impresionează prin atenția minuțioasă 
pe care o acordă fiecărei secvențe, fiecărei ex
presii, fiecărui gest, fiecărui fundal, fiecărui ton 
de culoare. O adevărată galerie antologică de 
„portrete vii“ din lumea satului, „notabilități"

1 ■

v

na oumeru ie riad, si ®e perindă înaintea ochi
lor. Ca»..nâu-ne R Yoa> sce
nele de la cxrouml Liră cusir. Taa*.e per- 
aooajeie -u necocui unei Iscpiraie distribuiri. 
An da Onesa. in A^astaszeu aiinie nume
roase momente nhrmora>:«. :ră±nd 
calități interpretative pentru film. Primarul 
(Amn Pellea), Pro*tul satului (Cristian 
ooctotul (Biro Levente), riwîumarn! «;rb (Tarr 
Laszlo), slujnica arătca*ă (Imola Gaspar), Iubitul 
Anastasiei (Cătălin Ciornei 1 formează o echipă 
unitară, de rară expres irita te filmică. Ca ți fi
gura pa. aleasă și folorită cu a ti ta Inderalnare. 
Alexandru Tatos nu «e teme de efecte «imbo
li ce in întreaga desfășurare ■ filmului, dar fina
lul simbolic pe care II impune, mi se pare ușor 
didactic și fără acoperire artistică. In compara
ție cu realitatea puternică, dramatică pe care 
filmul o comunică atit de izbutit. Există In acest 
film scene de mare frumusețe (imaginea : Flo
rin Mihăilescu), cum ar fi plecarea camionului 
cu recruți. Anastasia cu cununa de flori In ju
rul gitului, indreptindu-se spre mort, trecerea 
riului noaptea. Pină și rochiile Anastasiei au 
ceva de spus în acest film, ca și detaliile vesti
mentare ce povestesc transformarea slujnicei 
arătoase. Sub specificul local se ascunde drama 
genecal valabilă — războiul și atrocitățile lui, 
sub amănuntul neimportant, al gestului sau al 
zimbetului, sau al tăcerii într-o anumită clipă, 
ae ascunde un caracter sau o atitudine față de 
viață. Filmul Duios Anastasia (recea... este făcut 
sub semnul acestui adevăr.

Corina Cristea

Ecranizare
și Virtuozitate

O suita (era sa zic o avalanșa) 
țâri apărute aproape simultan 
itenpa fn ultimele sâptămlnLO sultă (era sfl zic o avalanșă) de ecranl-
târi apărute aproape simultan au reținut 
itenpa fn ultimele săptămlnL Fiecare 
Sin filmele care pornesc de la texte lite
rare consacrate (Blestemul pămintului, 
blestemul Iubirii, Duios Anastasia trecea) 

ifnt, în genuri diferite, creații remarcabile. Dacă 
adăugăm acestei serii șl recentul Rug și flacără 
(după romanul Iul Eugen Urlcaru), am putea spu
ne că spectatorul filmului românesc are motive să 
fie. In sfirșit, satisfăcut. în unele momente chiar 
fericit, ultlnd pentru o vreme submedlocritatea 
unor scenarii care tac Ilizibile sforțările actorilor șl 
regizorilor p? sute de metri de peliculă. E drept 
însă că aceste filme, repet, de valoare, trăiesc sub 
ocrotirea textului literar. In umbra apropiată a li
teraturii.

Universul cu posibile miracole, relatate cu aer de 
pur* realitate, al lui D. R. Popescu pare greu de 
filmat. deși proza sa, mai ales de la F (iflflfl) 
încoace,>țre toate virtuțile unei ample înscenări. O 
falsă corporalitate teatrală ne tntfmpină In nuvelele 
mal recente sau !n romanele autorului. Identitatea 
fizici ■ personaje’or e îndeobște neglijabilă. Per
sonajul Iul D. R. Popescu, spuneam cu altă ocazie, 
este o voce care se sprijină pe o mască. Teatrală 
pare retorica discursului său narativ, articulat prin- 
tr-un sistem de înscenări mono’ogate sau dialogate, 
în întreaga proză a Iui D. R. Popescu se vorbește 
enorm. Vorbitorul e modul propriu al prozatorului 
de a face colosul grotesc al universului său epic 
să se miște cu subtilitatea repede credltabilă a ipo

tezei Intr-un cerc In care totul devine posibil. Spa
țiul fizic al „poveștilor Iul D. R. Popescu e In 
permanență mascat de urieșenia manieristă a sis
temului său retoric. Firește, Duios Anastasia tre
cea, nuvela apărută In 1S67, nu e comparabilă din 
acest punct de vedere cu împăratul norilor (1976). 
în puțini ani. prozatorul, devenit regizor desăvîrșit 
al relativizării, a străbătut o întreagă retorică per
sonală, comblnind aproape Infernal intuiții vechi 
cu procedee clarificate pe parcurs. Totuși, această 
nuvelă cu titlu superb stă foarte bine lingă oricare 
din romanele in care scriitorul, ale cărui teme șl 
motive cu aparență reală sînt transgresate In 

neobișnuit prlntr-o dispoziție epică groteac-halucl- 
natorle, devine din povestitor — regizor de 
discursuri. Șl fn Duios Anastasia trecea, acomodare 
la spațiul autohton a mitului Antlgonel, cum s-a 
spus, conflictul e schițat în cadrele discursului 
vorbit. Tensiunea nuvelei se desprinde in mare 
parte din dialogul lung, aproape dezbatere presă
rată cu clrcumstanțiallzfiri epice, dintre Anastasia 
și Costalche.

Se poate filma universul „vorbit- ariul D. R. Po
pescu 7 Filmul reușește sâ ne convingă admirabil 
de virtuțile cinematografice aicunse, de expresi
vitatea vizuală a universului miraculos al poVestl- 
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trill Keystone destupă cu tgomotul atit de 
specific una din sticle, al cărei dop era să spargă 
un candelabru și, repetind figura devenită deja 
clasică, se răsturnă cu capul în jos, stînd intr-o 
mină, și, printr-un fenomen fizic imposibil, 
Inexplicabil, fachirie pur și simplu, goli în aceas
tă poziție, dintr-o răsuflare, tot conținutul 
înspumat al minunatei și atit de festivei băuturi. 

Pentru mine misterul se adîncea. Ce fel de 
victorie ? Nici tu probe, nici tu izmene, prim 
plan american, marii maeștri nici nu telefona
seră măcar. Abia la a treia sticlă de șampanie 
observînd, se pare, abia acum tăcere-a mea care 
începuse să capete o oarecare încordare, văzînd 
și lipsa mea de entuziasm, se explicară vorbind 
aproape în același timp, întrerupîndu-se ca doi 
fanatici ai fotbalului, ori ai unui meci de box 
in care se disputa centura de aur la catego
ria grea.

— Ce lovitură, dom'le I .
— Ce mutre !
— L-ai văzut pe Panaitescu ?! Ei, ce zici !
— Da, ce mutră a făcut !
— Gol razant ! De la 20 de metri, la păianjen ! 
-r- Lovitură în plex ! K.O. !
— Centura de aur e a noastră !
•— Veni, vidi, viei ! Asta-1, Basil !
Eram, ca să zic așa, bulversat. Nu știam care 

gol razant, la păianjen, care lovitură in plex, 
care K.O. 1 Acum, după șampanie, îmi era dor 
puțin de Draga Olteanu în travesti. Ce să mai 
vorbesc de maestrul Calboreanu pe care îl și au
zeam : „Dragă și iubite domnule Rebreanu, îi 
auzeam eu glasul lui de mare Domn al Moldovei, 
am cîștigat și bătălia de la Podul Înalt. Să 
înălțăm deci o mănăstire binecuvântată".

In același timp Draga Olteanu spunea mono
logul Chiriței, in vreme ce, cu entuziasmul său, 
cosind mereu pe cimpul bucolic, Ciubotărașu 
spunea ceva despre Topîrceanu și Otilia Ca- 
iimir, cosind avîntat prin studiouri cu, firește, o 
coasă din cel mai autentic material plastic.

— Tu, ca ardelean, Basil, deși ai făcut facul
tatea la București, trebuie să recunoști că n-ai 
făcut pînă acum nici un scenariu.

Am recunoscut acest adevăr, pe loc, am recu
noscut logica, să 2ic carteziană, a acestei gîndiri, 
strălucitoare, fără Îndoială, mai ales prin origi
nalitatea, prin ineditul ei. Trecusem la vin, eu, 
trebuie să recunosc cu umilință, nu sunt un bău
tor de șampanie și, oricum, luciditatea nu mă 
părăsise cu deșăvîrțire.

— Păi bine, maestre, tu îmi dai telefon să vin 
pentru probe și...

— Pardon ! Sft avem pardon 1
— Lasă probele interveni și Papadopuloa, pri- 

vindu-mă tulbure.
— Asta a fost cea mai mare probă ’
— O victorie fără drept de apel !
— Procesul a fost cîștigat !
— Șl probele î
— Eu, Basil, n-am zis de probe. Tu ești bolund 

la cap, pronunță el ardelenește cuvîntul infam. 
Ai scris un scenariu genial și ți-a intrat în cap, 
poftim, domnului i-a intrat în cap să devină și 
stea de cinema. Monstru sacru 1 Monstrule !, 
țipă iar în stil Keystone și mă sărută lung și 
umed, bătîndu-mă în același timp, îndelung și 
greu, cu o palmă de cosaș de tip nou, de cosaș 
fruntaș, gata să-mi rupă umerii : Monstrule !

— Sacrule ! ingăimă redactorul, care ațipise 
cu fruntea pe masă, între cupe și pahare. — Ești... 
un... sacru— Basil... Sacrule ! și începu aă res
pire regulat, uniform, liniștit. Era somnul Iui 
Robespiere din noaptea Revoluției, după ce ma
rele francez aranjase totul, și, privindu-1 adine 
pe redactor, mi-am dat seama, in sfîrșit, că el 
este marele strateg, adevăratul regizor. Obți
nuse victoria, putea acum dormi La trezire, 
steaguri triumfale vor flutura pe marile clădiri, 
pe toate palatele.

— Scrii un scenariu genial— Bun ! Acum te 
pomenești că vrei să joci și pe Ștefan cel Mare!

— Da 1
— Și vrei poate... Da_.„ poate ai vrea ai fad 

«i regla 1
— Chiar aș face-o 1
— Vrei" să-mi iei plinea. Monstrule ! ȚI**™ 

spus că ești un monstru...
— Maestre, am revenit eu cu un glas ceva mai 

limpede, tot n-am înțeles nimic.
— Ce contează asta față de revoluția mon

dială ! ?
— Tocmai î
— Atunci ?
— Mai bine ai face, în loc să-ml explici de ce 

m-ai chemat pînă la București, mai bine ai face, 
mult stimate și iubite maegtfe Keystone — în
trebuințam acum vocea Calborsanului — mal 
bine ai da un telefon.

— Nu e necesar. Victoria e clară.
— Bun. Nu mă îndoiesc ! Dar, dară tot am 

venit, dă un telefon să facem niște probe 
totuși.

— Ti-am spus că ești bolund ! Ce probe mai 
vrei ? Lasă, te pun in film : scena cu iarba și 
coasa. Calboreanu, tu, Ciubotărașu și Draga pe 
post de cel mai harnic cosaș, fruntaș pe ramura, 
in travesti. Iți dai seama J Paișpe lovituri de 
pumnal în spatele cinematografiei mondiale. 
Os carul e al nostru I

-— Am înțeles, maestre, că nu vrei să faci pro
bele cu mine. Bun 1 Dar., dă un telefon.

— Ce telefon ? Ce telefon mal vrei, fratele 
meu ?

— Fă măcar niște probe cu scena de la scal
dă. Casa Budenhrook.

— Ura 1 Genial ! Trăiască Casa Budenhrook 
paginile unu, doi, trei și restul. Ediție de lux, 
legată în piele.

Și marele și bunul Keystone Iși scoase carne
țelul și, repezindu-se la telefon, începu, cu fre
nezie, cu o voce autoritară, să cheme personajele 
de pe terasa însorită a castelului învăluit in par
fumul frunzelor de nuc macerate.

După o oră- și ceva de sisifice telefoane am 
ajuns la constatarea dură și fără ieșire : toate 
personajele Casei Budenhrook de pe însorita 
terasă a castelului erau plecate din București, 
de cîteva zile se desfășura la Șura dacilor din 
Poiana Brașov o paradă a modei, pentru lansa
rea costumelor noastre populare pe piața Pari
sului.

<— Nu putem obține victorii pe toate frontu
rile, filosofâ cu amărăciune regizorul... Dar, Ba
sil, nu asta e important. Le prindem la scaldă. 
Fără fete, fără ii, lasă Casa Budendrook ! 
Efortul cu telefonul îl trezise, devenise lucid și 
coerent... Iartă-mă că te-am fiert, că Le-am plim
bat atîtea ceasuri pe coridoare. Da, te întrebi 
ce-a fost asta. Puteam să mă plimb și singur. 
Ori putea să se plimbe numai el — și arată spre 
marele strateg, care începuse să sforăie, așa 
cum se obișnuiește după orice victorie. Ori 
puteam să ne plimbăm amindoi, eu și maestru’. 
Nu ? Puteam ? Sigur câ puteam.

— Bănuiesc că puteți să vă plimbați. Și încă 
nu pe coridoare. Puteați să vă plimbați, să 

DUMITRU RADU POPESCU
torului. Satul Iul D. R. Popescu, în care „se petrec 
tragedii shakespeareene“ (Eugen Simlon), e populat 
de o umanitate pestriță reductibilă Ia tăcere de un 
eveniment-șoc, care să rupă Inertia bunului simț 
comun. Aceasta este faza de interpretare pe care 
prozatorul însuși, ca flutur al scenariului, o dă 
propriei sale nuvele. Dlscursul-dezbatere din textul 
literar și adaptarea Ia un tragic grotesc a mitului 
sint înlocuite cu o necesară șl mult mai liniștită 
ordonare- epică. Replicile personajelor sint acum 
scurte, vorbitului j se preferă o vizuală tăcere. Se 
vorbește puțin In acest film dar senzația că totul 
se petrece după regulile discursului oral, in confor
mitate cu o sintaxă vorbita care suspendă limpe
zimea imediată a tntlmplăril, pentru a face loc 
seriei de argumente șl ipoteze, se transmite tn per
manență. Ca o emblemă, ca loc comun al semnifi
cației, revine obsedant cadrul în care eîrciumarul 
Stoicovici închide obloanele. Tăcerea tragică, grea 
ca o zăpușeală, imposibilă pentru satul cu întâm
plări bizare al lui D. R. Popescu, unde spectacolul 
mersului pe sîrmă (oferit de Stoicovici pentru a 
atrage clientela) se tntUnrște cu copiii care merg 
pe catalige, e de o expresivitate plastică devenită 
cutremurătoare. învățătoarea Anastasia, interpre
tată cu tragică puritate adolescentină de Anda 
onesa, Iși urmează în tăcere planul de a Ingrooa 
partizanul strb ucis de nemți si așezat, ca pildă, 
să putrezească la răscruce. Tntîlnirile el cu Cos- 
taiche, primarul satului, sîrt. dincolo de elocvența 
reDllcIlcr, intllniri ale privirii. Am Pehea ioană 
asa cum ne-a obișnuit, adică excelent. Privirea lui 
In acest film nune in valoare prin contrast. Inge
nuitatea ..îneăpătînată“ a Anastasiei. Se filmează 
strlns, cu economie de gesturi dar cu insistență 
..nebună11 asupra detaliilor, Tn prima parte a filmu
lui, un șir de porți deschise, tn perspectivă, lasă 
să se vadă o coastă atîncoasă de munte, aspru- 
argintle. pe malul airbesc al Dunării, ca șl cum 
ar prevesti întimplarea, la rîndul el „colțuroasă".

K___________________________  

zicem, la șosea. Ori, și mal simplu, puteați să 
vă plimbați în gînd. Era mult mai simpiu.

— Greșești, dragul mleu, și pronunță cuvîn
tul prelung și spălat, așa cum îl pronunța in 
vechiul și dulcele stil afectat unii dintre actori. 
Aici tctul a fost vorba de o mare, genială inspi
rație. De o punere în scenă geniali înțelegi ? 
Ge-ni-ală ! Âsta-i cuvîntul. Poți să scrii nu un 
scenariu excelent. Poți să scrii o sută, o mie de 
scenarii divine. Rahat 1 Vax I Da, recunosc, sce
nariul nostru, al tău, mă rog, e foarte bun 1 Nu 
face insă două parale ! Opera de trei parele I 
înțelegi ?

— Nu.
— îți explic. Ești, In primul rînd, și te rog să 

mă ierți, un fraier.
— Asta o știam de mult, maestre, fără să mi-o 

spui tu.
După abulia cu șampania, telefoanele pentru 

frumoasele naiade ale Casei Radenbrook. după 
vinurile care urmară, trebuia să vină și ora ma
rilor mărturisi ora sincerității. Ora adevărului, 
domnilor. Și se pare eă ea era acum prezentă, 
foarte reală, foarte palpabilă, vizibilă chiar in 
încăperea camerei hotelului Ambasador.

— Tu tot li dai înainte cu probele. N-ai pri
ceput nimic.

— Recunosc, n-am priceput absolut nimic.
— Ți-am spus că era vorba de o vizită.
— De protocol, am rostit, dîndu-mi seama că 

Ironia mea era nulă și neavenită.
— Probe, chestii, Calboreanu. cosit, Horea Po

pescu. Draga în travesti 1 Nebun de legat 1
— Dar, iartă-mă, nici chestia aia cu plimbarea 

de parcă am fi fost niște ocnași scoși în curtea 
temniței...

— Tocmai asta era lovitura. Tocmai datorită 
acelei plimbări dezinvolte, nevinovate... intîm- 
plătoare, am cîștigat Centura de aur categoria 
grea.

— Mister, mister, mister...
— Evident, evident, evident
— Ce e evident ? Tu ești nebun. Mă chemi da 

parcă ar fi arzind Bucureștiul și, cînd colo, mă 
plimbi patru ceasuri ca pe un imbecil, pe niște 
coridoare, fie ele chiar fastuoase... Și, la urma 
urmei, să știi că nici nu m-a deranjat prea mult 
afacerea. Am văzut eu altele și mai minunate... 
Maestre Keystone, nu-ți cer explicații, că văd 
că tot nu mi le dai. Dar spune-mi măcar a cui 
a fost ideea.

— Ce, parcă asta contează ?1 Umblăm acum și 
după paternitatea ideilor. Știi că-mi placi 1

— Totuși
— A cui putea să fie 1
— Ei ?!
— Bineînțeles că a mea !
— Felicitări. Congratulations !...
— Merci..., ești drăguț și iși turnă tar In pa

har vinul roșu. Părea obosit și abătut. Redacto
rul își continua sforăitul victoriei. Cred că ju
mătatea Centurii cu diamante li încingea, invi
zibil, fruntea. în orice caz fruntea, briul și cele
lalte părți componente corporale alo regizorului, 
ale marelui și adevăratului Învingător, gleznele 
și gîtul erau grele de diamantele rivnrte ce 
marii luptători ai ringului. Tăcu Îndelung apot 
spuse cu o gravitate tragică.

— Fiindcă eu trebuie să gin dese (d in locul tău.
— Nu știam.
— Da. Tu stal la Cluj, al ftîi tcenanul F 

dormi in front.
— Dar ce-ai fi vrut •* fac ?

Fi Mei.

— Si nu dormi !
— Nici noaptea ?
— Nu. Nici noaptea. Eu n-i» dortnxî tuci elx 

nici noaptea.
— Și ce-ai făcut ?
— M-am gmdxt.
— Adine, coane F*fuc4=
— Da, m-a» gindtt forte adine «aaai
— In locul mea ?
— Da. M !■ Mori !
— Cmn e m W >■ law T 

te-al gtndtt ta ie tooF
— De. Ș* ta tocul M. f pesete ta

prețuitar xpre redactorul care _
rege cu fruntea incintă de îavrxibLie T. ..wC-

— înțeleg <1 te fi gindit la aoenana. La ar*»- ■ 
ma hu epică, la fabulă, la draffiatuxn, la repari „ 
La scena cu scalda.

— Ești obsedant cu pițipcencele1 Dacă vrei 
gagici îți aduc un batalion... Dar nu despre...

flit Baco : Jniamnoit’, ■

fabulă, dramatism, dialog e vorba.
— Atunci ?
— E vorba de tăcere.
— $1 n-am tăcut.
— De tăcere și de vedere 1 începu să țipe, 

devenise agitat, se plimba gesticulînd in lungul 
șl latul încăperii, înjurînd, scrișnind, iovindu-se 
de scaune, fără insă a reuși să-1 sooată din bra
țele puternice ale lui Morfeu pe bunul redactor, 
care începuse acum să sforăie ceva mai drama
tic, în concordanță cu atmosfera care devenea 
și ea din ce tn ce mai dramatică.

— Lui ce-i pasă, leafa ii merge, a bifat sce
nariul nostru și salut ’ Se aprobă sau nu. el 
va sforăi la altul. Pentru asia e plătit Să sforăie. 
Și ca să fiu mai scurt, că văd că pricepi greu, 
plimbarea respectivă era cheia noastră de atir. 
Era sesamul 1

Simpla zăbovire a aparatului de filmat pe scara 
de lemn a estradei pe cate zace mortul nelngropat, 
poate șoca. Regia lui Alexandru Tatos șl imaginea 
lui Florin Mlhăilescu (excelent în filmările de noap
te, vezi mai ales trecerea Dunării de partizanii 
sirbi, Inotfnd pe lîngă cal) s-au acomodat creator 
la universul dificil al lui D. R. Popescu. Grotescul 
e estompat de o umbră tragică, persistența „le
gendară1* a Anastasiei are parcă un misterios con
tur floraL Personajele grețoase — Doctorul, Stoico
vici, Omul cu haltere — par excrescențe bizare, 
dincolo de lașitatea „comună". Jocul actorilor se 
supune tuturor rigorilor : tăcerea rece a privirii 
e mai elocventă declt „vorba", scenele de grup 
sint îndelung studiate, cu minuția barocă a măști
lor, individualizate cu sadism. Duios Anastasia 
trecea este un film ce se lasă parcurs cu tăcerea 
progresiv tnspăimîntfită ru care privești un tablou 
de o tragică și necruțătoare expresie.

Cos tin Tuchilă

Maturizare 
regizorală

filmul semnat recent de Alexandru Tă
ios „Duios Anastasia trecea" consti
tuie un convingător argument al va
lorii unui cineast a cărui seriozitate și 

modestie implică o fermitate puțin obișnuită in 
fața concesiilor.

Aiegînd o proză remarcabilă prin gradul ei de

laurențiu cârstean smaranda cosmin
tu
tu despre care înaltele arome 
n-au aflat incâ nimic 
tu despre care însuși ținutul 
nimic n-a aflat 
nici foșnetul trestiei 
in adierea lunii 
tu despre care triajele 
nu au știința 
nici încăperile albe 
loc sa te-ascundâ
nu au 
tu precum noapteo-n 
arbori 
tu fără ceața pe umeri 
pe brațe pe ochi 
tu iară aripi 
(gata să se rupâ) 
fârâ glas fârâ gioduri 
fârâ făptura 
tu care puteai fi 
imaginea mea 
tu care nu exiști 
nu exiști 
nu exiști

această călătorie
și după e mdthmgaăă căita re 
după nopțile sterpe
și asemenea tor alte tata și Mpțl 
ce vorbesc î
dintr-o foarte mică firaeâ cutie 
dintr-uu baston pe*efa 
din sertareto W«se «ureo 
hohotea
cuvintol se deri-pesM meet 
de pe gură
plutește carie 
alunece rvotaeșd 
și ta tocta ha se aeeaxă rtpadd 
greieri ca aista farigi etotariși
ria> dupâ e ■dihmgehe i letnri 
dupâ noptoe taerpe
ocemtă totatarte.

peisaj
o

tudor gherman
Frumos

Atît de mult...
Abt de vil. aM de narii
Rărește-mă, iarnă, râmște-mă 
Si ia-mâ și creste-mă
Intre râdâcinîle cetii
Ce urcă spre rădăcina tfmiaeti 
Plivește-mă, seară, plivașta-mâ 
Cum ceata plivește
Frunțile nurilor.
Strivește-mâ, apoi, striveșie-aă 
Cum petalele cireșilor
Strivesc cerul.
Și rănile toate
Ca pe tine, insereazâ-ta.

câtâlina corvin
Graiul 
pămîntului 
Murmuratul tâu adinq 
Pom in iu le, 
Atite corzi de violine 
Tresar
In glie 
Și-i graiul tâu 
Cascadâ de sunete 
Ce-n simfonii 
Se-ncheagâ 
Atîta de abstract 
Și totuși 
Atit de-n noi 
Câ ești cuvint 
Fârâ de rostire.

Doar lacrima
«

Pe fringhie 
De vis

Cobe rH-am 
In adine
Ceresc 
De pâminL
Ardea 
Vulcani
Lava
Și era luna, 
intr-o vâgâuna
De vis.
Ardeau diamante 
Și erau flori
Ce râsâreau 
Din lavâj
Atit de albastre flori.
Dar ciad
Ajunsei
In adîncul de adine 
Doar lacrima
Cinta
Doar lacrima,M

concentrare șl prin bogăția sugestiilor conținute 
intr-o personală redimensionare a mitului Anti- 
gonei, Alexandru Tatos ne propune un autentic 
model de ecranizare, caracterizat, in primul 
rînd, prin înțelegerea deplină a spiritului operei 
adaptate pentru ecran*.

Operînd minime transformări față de nuvela 
omonimă, D. R. Popescu schițează cu mai multă 
precizie datele lui Costaiche, precum 51 cîteva 
noi personaje perfect integrate universului rural 
încremenit de interdicția punitivă, mal alee pa 
plan psihologic.

Alexadru Tatos modifică prea puțin cheia re
alismului obișnuit fii stilului său cunoscut din 
filmele anterioare — Mere roșii și Rătăcire — 
pentru a oferi substanță personajelor prozei lui 
D. R. Popescu. Lașitatea, groaza, delațiunea, du
plicitatea, perversitatea sau indiferența sint su
gerate în personaje, fără ca prin aceasta sft se 
opereze nete dihotomii menite să le schematizeze 
sau să le sărăcească în plan psihologic. Dialogul 
central al filmului Costaiche—Anastasia rămlne 
astfel susținut într-un ritm propriu, cu efecte ce 
marchează accentele tragice ale protestului 
eroinei.

Un anume hieratism, atribut al credințelor 
străbune, este contrapunctat de motivări expli
cite ale consecințelor războiului, compuse în 
replici lapidare sau gesturi eliberate de șabloane.

Un alt aspect al seriozității cineastului U con
stituie refuzul clișeelor manifestat în alegerea 
unei distribuții lipsite de nume sonore, dar dt 
mat aproape de o posibilă variantă filmică 
ideală.

vina pescărușii 
intinzind 
drept armâ 
spre ei 
frînturi de ocheane
da 
ninge cum na se intimplâ 
și ninge din nou 
cu grea nemișcare 
nu-i oare ținutul această 
uitare 
această mișcare absurdă 
sub timplă î

dar poate
un aer-lumină...
o ceață neant întreg 
e ținutul 
și murmurul pietrei 
e rugâ nu vini 
un viscol cuprinde 
încet așezarea 
ținutul nu este 
door simplă dogoarea 
cum știu câ nu poate 
sâ tie euviint,

riar poate un aer-lumină
e lumea
menesc portocaM 
pur grribeni.

grădini.
opritr-vdi 
pacea 
e poate tinuhri 
plantat cu mirese 
ta toc de stocimi

V. Crătaă Mta.tai i JMAnT

Maria
b. priaa ii, a KacAml w,
U» fewbali ^M»-a mt
Dwi iacsala i.i.Ml! da 
$i |l la dăndaic. Mori& 

lartMd-Bi fia calicia.

Grădina din spate
In grădina dm spatele vorbelor 
Vintal m cintârește
Apoi adie.
Ciocirlia se ridică
Sâ trudească albastrul 
Numai cind cerul ascultâ.
Iar greierii seni 
Fac de fapt repetiție
Pentru o seară Importantă.
Și plouă cind trebuie 
In trista gradină 
Din spatele vorbelor.

Vînt
de singurătate
Vint de Singrurâtale
Ce porți galbene frunze 
Pe atîtea cârâri
Pinâ-n mormint
De stele, 
Vint, vint 
De Singurătate,
Zefirul a plecat
Și-i pustietate,
Doar pletele cărunte 
De copaci
Mai fluturâ in noapte 
Scrișnind amenințător, 
Și-i otita noapte
Câ stelele nu-ndrâmese
Nici sâ respire
Și-i singur
Viatul
De Singurătate.

Anda Onesa, In rolul Anastasiei aduce pe ecran 
apartenența la puritatea ideatică a personajului, 
candoarea potențată de curajoasa sfidare a des
tinului, ^reionînd cu minuție un temperament, 
învingător prin superioritatea jertfei.

Amza Peltea (Costaiche) in cel mal bun rol 
de la Atunci l-am condamnat pe tofi ta moarte, 
confirmă un talent pe nedrept uzat In pelicule 
comerciale. în interpretarea lui Amza Pellea, 
Costaiche este convins de efemeritatea forței, 
profită de ea și îndeamnă la indiferență, mar- 
cîndu-?l renunțările cu atitudini echivoce. Con- 
servind ambiguitatea personajului, interpretul 
nu-1 absolvă de stigmatul unei trădări cu trimi
teri la legendă. Emil. Stoicovici, doctorul, nebu
nul satului, omul cu halterele, veterinarul, sluj
nica, capătă contururi intr-o pastă mal groasă, 
nu lipsită uneori de o elegantă teatral it ate in 
care primează durerea unor existențe puțin pre
gătite pentru situații limită.

Decorurile Iul Andrei Both, un excelent debut 
în cinematografie, reconstituie exact universul 
evocat, fără stridențe, cu harul respectului pen
tru adevăr.

Muzica lui Lucian Mețianu, funcțională, refuză 
pleonasmul imaginii cu un tulburător simț al 
dramaticului.

Operă robustă și emoționantă, Duios Anastasia 
trecea, confirmă maturitatea unui tînăr cineast, 
ale cărui calități garantează minuirea exactă a 
limbajului cinematografic în dificila operă de 
echivalare plauzibilă a literaturii.

Călin Stănculescu

Gonind pe plaja
de răsărit
Gonind pe plaja de râsârit a mârii 
Soarele pare o surpare de vâz ; 
Tînjești sâ redevii vinâtor ori 
Culegător de banane, 
Speri intr-o mai fericită împărțire 
A zodiilor și cauți, in agonia focului 
De bambu prezența celuilalt. 
Hieraticul Vineri.

El avea un parfum amărui, 
ți-arâtase impudic împerecherea 
Umbrei cu dansul, acum rareori 
Flautul tropical se râstoarnâ-n 
Sâmința ta, pigmentatâ de-amurg, 
Cine ftie...

Oamenii triști mai slăvesc 
Curbura perfectâ a lunii.

Salva Mirata
Cum sâ inventezi o planta in spațiul 
Dintre doua tâceri ?
„Sacrilegiu** - striga zeii, doar gradina 
Eutopia crede : „De obiceiurile acelor 
Plante zămislite in somn mi-a vorbit 
Nu o datâ gura amorfă a umbrei" 
Cum sâ pedepsești raza ochiului tău 
Carnivor implintat in corolă ?
Și cum sâ botezi acei trandafiri de septembrie 
- Poate coeur de Marie - cînd inima Ei 
E numai plecare în plasmâ amara de fiu ?
Cum, doamne, dai hrană pedepselor spațiul 
Dintre slavă și umbră mărindu-l ?
Intre buxâ și cîntec, totdeauna hoitul 
De flaut al 2âdărniciei.„

Astfel se naște din sine Salva Mirata, 
Doamna orgoliului vegetal, 
Aidoma la staturâ, Prințe, 
Cu lancea Voastră de abur»

Hibernare
Recunosc, dulcissime rerum, 
A sosit anotimpul latenței, 
Sentimentul arhaic ; z
lama de-o tocmi ectoplasme 
Dta fomă rupestră ;
Casa mea a dispărut sub zăpadă, 
Ieri niște câni vineți alergau 
Ca melancolia haitei feroce, 
Plictiseala limfatică o fonemelor 
Vechi; hau-hau — primul nume 
AJ ■ beta lui ;
Dutcole do timpii vestite sosesc 
Mai rar, bărbatul mi-o plecat 
Intre două ninsori...
Se vor găsi poate in altă eră
Săgețile lui fumeginde, 
Amuleta de cremene...
Mi se explică sâ am răbdare l 
Peste douâ milenii - spune 
Fratele meu, astrologul — 
Zodia mea va crește sub auspicii 
Benefice.
Pînă atunci, amenințător, 
Concentric, cirduri de corbi 
Archeopteiyci...
Intr-adevăr, a sosit anotimpul 
Latenței, sentimentul arhaic. 
Formidabil, ce unghii 
Mi-au crescut astă-searâ 
Scriindu-|i poeme I

lulia Doarbeș : „Meditație"

aurel

Mic amănunt la 
rădăcina unui poem 
sau viața de familie
culoarea roz a cartofului 
precum și emailul vaselor 
de bucătărie /
îmi cem deasupra gurii 
vița ta 
viața ta ademenita 
de păsări 
și moarte 
lacrima curgîndu-mi 
de-a lungul gîtului 
ești tu cu pieptul 
lustruind catedrala 
spune femeia din păr 
scoțindu-și infinite agrafe

Turn
Această femeie 
Frumoasă 
Mă iubește 
Arâtîndu-mi 
Sinii ei orbitori 
Mă iubește 
Mărul înflorit 
Mă iubește 
Broasca țestoasă 
Privindu-mâ în 
Ochi
Mâ iubește 

Umilită moartea 
Mi se așează pe

Secol
Trece soldatul
Și mina lui
Imi acoperă inima
El merge sâ
Culeagă din tranșeea
Morții
Fire de iarbă
El merge legănat
Ca o frunză 
Copilăria lui face 
Rotocoale in aer 
Trece soldatul.

lulia Doarbeș : „Case la Babadag**
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Cînd a dispărut filosoful...
E greu de spus 

dacă este mai 
îndoliată filpso- 
fia sau literatu
ra în urma dis
pariției lui Sar
tre. în istoria 
gindirii contem
porane. a gindi
rii europene in 
general. Sartre 
va intra ca filo
soful ce s-a ser
vit fără com
plexe de litera
tură. creind o 
manieră inedi
tă de articulare 
și argumentare, 
peste care ni
meni, in viitor, 
nu va putea tre
ce. Paginile din 
L’Elre et le 
Neant sau1 din

L'existentialisme est un humanisme (insistente, 
pline de reveniri și argumentînd de multe ori 
sentimental. în disprețul metafizicii clasice) se 
susțin prin literatura lor implicită, prin‘fervoa
rea stilului. Dacă adăugăm, insă, propagarea 
acelorași -idei printr-un teatru esențial și dur 
(Huis dos, Morts sans sepulture) sau servirea 
Indirectă a filosofiei existenței printr-un roman 
de factura și talia lui La Nausee, atunci avem 
deodată imaginea unei opere puțin comune, în 
care meditația abstractă se sprijină pe cel mai 
concret dintre argumente : pe ficțiunea literară.

Care ar fi fost destinul fenomenologiei ger
mane. care ar fi fost ecoul meditațiilor lui Hei
degger fără aportul Iui Sartre ? Probabil că srar 
fi cantonat în lumea universitară, reprezentând 
încă o filosofie de cabinet, pasionantă pentru 
specialiști, semi-ignorată de marele public. Sim- 
plificind-o și turnînd-o in formule memorabile, 
Sartre a creat existențialismul variantei curente, 
oferindu-1 ca posibil răspuns la întrebările veș
nice asupra lumii. Reputatul autor .Jivresc* din 
autobiografia Les mots a avut intuiția extraor- 
dinafă că o filosofie poate deveni bun de me
ditație. comun doar coborînd în concret si fiind 
exprimată cit mai literar. Este adevărat că filo- 
Bofia neantului poate respinge pe cei incapabili 
de a gmdr pînă la capăt și cu toată sinceritatea 
condiția umană ; este adevărat că nu numai 
ideile propriu-zise, ci insusi stilul existentei lui 
Sartre au trezit antipatia multora : reproșul că 
„a uitat zîmbetul copiilor* este, in această ordi
na de idei, cel mai benign (cu toate că l-a fra
pat pe Sartre cel mai mult). Astăzi, insă, contri
buția sa la cîștigarea identității secolului nostru

REVISTA STRĂINĂ
• CINSTIND ANIVERSAREA A Il« ANI DE LA 

NAȘTEREA LUI V. I. LENIN, editurile sovietice 
tipăresc numeroase cărți care au în centrul lor 
figțira proeminentă a conducătorului Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Astfel Editura pentru 
literatură politică (Politizdat), publică lucrarea 
„Amintiri despre Vladimir Ilici Lenln-. sint adu
nate aici, In cinci volume, mărturii ale unor oameni 
ce l-au cunoscut Îndeaproape pe eminentul con
ducător al proletariatului. Aceeași ediție va tipări 
cartea ziaristului Egor Takovlev, .Portretul și 
timpul- precum șl volumele unor autori străini ca 
Alfred Currela (..în drum spre Lenln") șt Friedrich 
Hltzer („Sub numele lui doctor Tordanov”). Prin
tre titlurile care vor vedea lumina tiparului la edi
tura Sovietskii Pisateli se numără romanul „V Loturi 
roșli“ de Vladimir Ponlzovski precum si reeditarea 
unui alt roman : „Două familii- de lila Kremliov. 
La editura TinAra Gardă, alături de alte numeroase 
volume- va apărea cartea celei mai vîrstnice scri
itoare ■ sovietice, Marietta Saghinlan. Întitulată 
„Leninlana“ care reunește cele mal cunoscute 
scrieri despre Lenln și pentru care autoarei i-a fost 
conferit Premiul Lenln. Editura Sovetakaia Bossia 
a pregătit cărți semnate printre alții de Mina Pn- 
lejaeva șl Victor Ttipugm- ț* va tlpă-t. ea ți ee:*- 
lalt» nediturî o seda de culegeri de m
țrf documente, antologii rf* nnvd«- «a de 
Închinate . Iul Lenln albume de fotoarafn —- 
Alături de numărul impresionant de titluri ew 
editurile sovietice cinstesc acest Iu tril eu. sînt tipă
rite operele Iui Vladimir Pici Lenln. care, așa cum 
relevă statisticile publicate de UNESCO. ocupă 
primul loc In lume in privința traducerilor tn alte 
limbi.
• MAI MULTE DISTINCȚII ȘI PREMII LITERARE 

au fost decernate cu prilejul aniversării a 71 de am 
de la nașterea poetului revoluționar bulgar Nicola 
Vapțarpv. Astfel, premiul literar național „Nieola 
Vapțarov- i-a fost conferit profesorului Pencio 
Dancev pentru cartea sa „înainte șl după execuție-. 
Premiul acordat da orașul natal al poetul ui* erou, 
Bansko, a fost decernat scriitorului Constantin 
Kiuliumov pentru creația sa documentar-artistică 
„Nu schimba cursul apci“.
• REVISTA „Studii de literatură străină" a apă

rut de curînd in primul său* număr, fiind editată 
de Institutul de studii cu acest profil de pe lingă 
Academia de științe sociale a R.P. Chineză. Surit 
publicate lucrări ale cercetătorilor care lucrează, 
tn acest Institut precum și texte ale unor colabo
ratori. în sumarul primului număr al revistei sint 
incluse studii asupra diferitelor curente literare 
din Occident, comentarii la citeva dintre capo
doperele literaturii universale, precum și o intro
ducere In clntecul folcloric american, alături de 
alte articole care tratează probleme concrete ale 
teoriei și criticii literare.
• TEATRUL DIN KOLN a găzduit o suită de 

Spectacole ale unor trupe de „teatru feminin- din 
Franța, S.U.A., Anglia. Italia și R.F.G. Un festival 
de teatru în care „femeile joacă pentru femei-, 
subliniind de la un capăt la altul voința de „eli
berare de estetica teatrală tradițională creată de 
bărbați-. Un teatru care caută ,,o formulă proprie, 
o formulă feminină In orice ca2-. Un exces al 
„feminismului" ? Se pare că nu. Mal degrabă 
ar fi vorba despre un protest împotriva condiției 
femeii In capitalism. ,.Clnd femeile «-au urcat pe 
scenă, tie au prezentat bilanțul propriei lor situații 
in societatea de azi, sciie Christine Lemrqen In 
„Hannoverscbe Allgemeine. Festivalul de la Koln 
a arătat că femefie «e folo&esc de propriile lor 
experiențe de viață, de reflecțiile lor acupra con
diției sociale a femeii, asupra problemelor care Ie 
fră mintă-.
• PREMIUL NATIONAL pentru arte frumoase

al Spaniei va purta numel pfcrw
Velasquez. Dtstincțla. creată recent. ~t j-.a
lucrări de o deosebită valoare ale artiștilor
și se va alătura unor -11= cr recîar.j^a,-
seazâ opere importante, ea d- ?■£.•- ' *r-
vanteg-. ce se acordă p-rtru Uteratimk. Hotă? 
In Mituirii premiului -ire poartă numele celeen: *! 
„pictorului adevărului'. amorul a r>tt r-^1 
lebrelor tablouri „Torcătoarele-. „Predarea — 
Breda sau Lăncile". _M?ainele- a fost 
Madrid de ministrul «panici al enlturtL, artei £e 
la Cerva.

Urmare din pay. I 
ireproșabil (am spune) îa care s-au dr<fk*“Tzrat 
acțiunile revistei in județul Mare. tu^Je
invitații Nicbita Stănescu. Gin*. !oa
Iu ga. Petre Go< și subsemna? ui £-?«•
miți de tovarășul luaa Feri», r—-I 
Comitetului județean P.CR. Sa’.u Mare.
cu care s-au relevat aspectele aie
dezvoltării contemporane de pe pL^rcrl* u«- 
mărene precum și eforturile VietM ■•alarm 
de a promova o literatură in stere fă 
se2e un cit mai mare număr de âtnort 
toate mediile aocialei pledoariile ptrjsre 
cunoașterea și difuzarea cit mai hune a >eaiuBL< 
au fost încurajate de promit iun «-a «iar ^oc
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abonamente in județ.
La Negrești-Oas. Bekiug. Metnessri Ar»-' ■

Liceul Mihai Eminescu. Scolia de 
și fabrica Mondiala din Satu M«f, wsssnsn. 
profesori, țărani și elevv au ■■"■ftirti sa 
interes cald, nebănnit fată de pnertA causere- 
porană. întrebările ce au fort adresai® oaspe
ților și stăruința citiionktr de a mai rSsasae 
împreună fiind cele mai bnee dov«j ale
comunicări de la suflet la suflc-L

Numărul relativ mic al s-a rotimfT:
prin prezența poeților, prozatorp cti
torilor culturali care trăiește la Sate ifsre: 
Radu Ulmeanu. Ion Bledea. Ies D— jl Sa'-*
Jozsef, Dorin Sălăjan, Octavian Ion
Vă‘an. Ana Mana Pop. George Vuhnsescu. 
Valentina Mureșan, Ion Pini eseu. Saxn-
nescu și alții, despre care ne-am corvuit pn.i 
cărțile lor in primul rind și prin ceea ce scriu 
in prezent, că sint scriitori adevărați și împre
ună cu care ne-am simțit onorați aâ parte
la șezătorile „Vieții Românești-.

Dună patru zile, in Oaș. la Satu Mare și 
împrejurimi intrarea in Maramureș s-a petre
cut pe valurile unei muzici adinei cu care ne-a 

din Finteuș, vrăjitcucerit corul bărbătesc

apare capitală : dincolo de valoarea în sine a fi
losofiei existențialiste, Sartre imaginează o filo
sofie literară. in care limbajul tradițional se res
tructurează în profunzime. Nu știm dacă discur
sul existențial cel mai pur se află în demonstra
ția din L’Etre et le Neant sau în monologul 
descusut al lui Antoine Roquentin, eroul din La 
Nausee : statutul epistemologic al argumentării 
filosofice s-a modificat sub ochii noștri.

Opera plurivalentă a lui Sartre — filosofie, li
teratură, revalorizare de scriitor țde la Baudelaire 
la Genet) — este construită, toată. în jurul unei 
idei obsesive : este ideea Libertății. Titlul ci
clului său românesc (Les chemins de la liberte) 
nu apare întimplător. în jurul acestei libertăți, 
interioare și exterioare, a omului ș-a ridicat, ca 
un complement, construcția sartriană. Să mai 
spunem că întreaga activtiate a autorului — de 
la refuzul fascismului în primul rind pentru că 
obligă pe scriitor „să-și mănince manuscrisele* 
și pină la refuzul premiului Nobel, în fond res
pingere a unui onor ce se putea transforma in 
servitute — prezintă, sub acest aspect, o coeren
ță demnă de invidiat ? Se poate obiecta că insăși 
concepția despre libertate a lui Sartre — va
riată de-a lungul timpului — nu era foarte cla
ră, că libertatea interioară obținută de eroul 
existențialist nu-1 face pe acesta decit și mai 
singur în fața neantului. Este foarte adevărat. 
Dacă nu a formulat insă o definiție perfectă și 
acceptabilă a libertății, Sartre și-a dat seama 
mereu și fără greș ce înseamnă lipsa de liber
tate și a semnalat-o critic de cite ori a avut pri
lejul. mai ales in ultimii ani. Această identifi
care aproape mistică cu ideea libertății s-a tra
dus pină la urmă intr-o etică personală extrem 
de netă : libertatea trebuie apărată oriunde. Fi
losoful care a plecat de la premisa ei pentru a-șl 
construi nu numai sistemul teoretic, ci și opera 
în ansamblu se va implica tot mai mult in 
viața de fiecare zi. Ar fi greu să nu ne aducem 
aminte de cite ori cuvintul său a atirnat greu in 
cumpănă pentru apărarea libertății, in sute da 
cazuri concrete. „L’ecrivain est en situation dana 
son epoque : chaque parole a des retentisse- 
ments. Chaque silence aussi". Transpunerea in 
act a acestui principiu a umplut o viață.

O viată închinată apărării libertății esta o via
ță închinată apărării celei mai periclitate dintre 
idei. Astăzi unul dintre campionii acestei Idei a 
dispărut. Oricite absurdități ar fi fost îngrămă
dite in drumul istoriei, aveam pină acum certi
tudinea că. într-un punct geografic precis, des
coperitorul libertății tragice trăia și putea încă 
lua atitudine semnificativă. Unul dintre arhitecții 
lumii spirituale in care ne mișcăm putea supra
veghea incă. cel puțin teoretic, creația.

Fiecare dintre noi a devenit mai singur.

Mihai Zamfir

• ALĂTURI de marile edituri din Polonia, edi
turile de mai mică importanță lșd aduc o contri
buție serioasă la răsplndîrea cărții nu numtl in 
țară, ci șl dincolo de hotarele ei. Astfel. Editura 
Universității din Wroclaw a făcut deja să a pairi 
trei din cele cinci volume proiectate ale monu
mentalei antologii „Introducere In știința teatrului*. 
Selecția articolelor și prezentarea lor aparțin iul 
Janusz Deg Ier, conferențiar la Universitatea dm 
Wroclaw, sint antologate contribuții de pruni mă
rime la descifrarea fenomenului teatral uuai«« 
printre alții de Roman Ingarden. Lcon ScMH«. Jan 
Kreczmar. Andrei Prona&zko. Alături de arexx. 
in cel de-al patrulea volum al lucrării, taurulat. 
„Ginduri despre teatrul modern — de la Antnma 
pină la Grotowskl-. vor fi antologate articole apar- 
ținind unora dintre cei mal importanți ootnoB tta 
teatru din lume.
• FONDAT TN 1M9 de cetățenii Vjenri pre*ru a 

concura „Teatrul Curții-, cimioarutul azi .Vottj- 
theater" va fi supus unei renovări rare va face ea 
scena celui mai mare teatru de limb* | 
(peste 1 3M de locuri) să nu-șl mal rance 
Intre iunie IM* H august UC). în codi Jl 
renovări va fi talocvită Maca

• un > 
tbKTtwraa a 
prtod «*■ 
in fhiM*

e ar

st) tar f

MTSB MMteKrwfie-. rrz'.Me r«U*M*t • MMUMb 
«utactau da cteccia-.j* Am Mrft IB A»-

tteaa. te temui te m « Mt csa a flte teat:-mi 
arteud do * te slnam — Rwa tduBBdB mb teu

Șezători ale „Vieții Românești"
te Rteteeta teaatenteu ta Btata; te 1a

-* _Aa U t «b ta" ~
B teete BBflHta — MterAi* le-a

Etatea
i.-. sar r-tec-i-- f. pomi
tJHBt te «SiBBB te tete w teater taittar.

Gheuruh* Fa», al
PCR_ “t Ion Relegări,
•ffCTrws- ; F ‘ R *xi*’*5n Mara-
BiAiraș. Tov-ira«?»‘ Pop

fani e'-.nasrr?» ponerpaMc amecte ale 
drz-eaten rrti-""i-- rțsae >r*;iai-econo- 
bcc± a vr» .---..e
pAnain* UT ătt S*8Fbr: âtepCB
re-. .ITata Bamâueata'. 6£jpre literatura 
infBtni cana^mporacă u eforuanle întregii 
oteri ^ru:xire$a de a pAT^opa ca hxnina 
rxVfa-jgBtr» lor Lî marea operă cocstrucîivă a 
fcoctazxjeL Oasprui au urnit «A releve (ca și la 
Sate Mare) faptul că Maramsreful are adevă
rate forte scriitoricești, d prozatori care
merita intregui ăociun al Uniunii Scriitorilor 
si al Coesâinuui culturii și educației socialiste 
un jndet-

La Casa de mirară a sindicatelor. Intr-o 
sala arhiplinA. ia cea mai mare librărie din 
Baia Mare, unde a fost lar.sstă Dimineața 
mnatalal. a cincea carte a lui Petre Got, la 
Desești. Dragomirești. Sălișîea de sus, unde 
Nirtuta Stănescu a ținut o lecție de limba 
română in fața profesorilor și elevilor din

D«Ma d« Koluce Sloboieonu

Un „instrument de lucru“ ?
Urmare din pag. 1

recent apărută, datorată lui Adrian Ma
rino, Hertueneaiîca lui Mircea Euaue, așa
dar, autorul capouoperei nuvelistice La țiganei 
și al Lamentațiilor la Legeuda Meșterului jia- 
noie, para ca se impune la loc de lxunte pe „or
dinea de zi- a momentului nostru literar-cuiLural 
aciuai uia că tocmai acum un entuziast pre
cum Mircea Hanaoca ne intimpinâ cu o lucrare 
aa aspect informauv și documentar încercina a 
oieri imaginea cvasiexhaustiva a acuvitațu excep
țional oe oogaxe de complexe desfășurate ae 
Mircea Liiaae pe parcursul a aproape șase de
cenii. In aceasta airecțîe, eforturile depuse ae 
autorul Caatnauțijior tuoliograiice sint aemne 
oe toată suma, cad nu e puțin lucru a aduna și 
ordona intr-o unica „lista" cele 2 U22 titluri cit 
însumează creaua și biouograna critică eliadea- 
na cunoscuta oe Mircea Hanaoca. Simpla con
templare a impozantei „liste" releva situa
ția o pruna «^jere șocanta ca ne aflam în pre
zența uneia mutre marile personalități proteic- 
fnaaope-.i <^a istoriei culturii și artei roma
ne, Mir cm Efeaaa mscriinau-se fără îndoială in 
aneasa famj.’t-? oe spinta a lui Dimitrie Cantemir, 
Ion Heuaae-Hamuescu, Bogdan Petriceicu Haș- 
oeu. N. inrsa. V. Parvan și G. Călinescu. Dar, se 
înțeie^e, n« acecia este subiectul succintelor în
semnări aa țața. Revenind Ia Contribuțiile bibho- 
giaiiea ăm Mircea Han daca, in continuare, 
oonrn ia in rliqcuye citeva chestiuni, așa
nona, aa Sigur, avem in atenție împre
jurarea că tund voroa de prima bmliografie in 
timna rrwrur i mmaerată lui Mircea Eliade este 
io firea aacrwuor să 1 se accrue autorului unele 
or—Mt—ta MaiaMiiiu (ceea ce, in treacăt fie 

nu m refera nicidecum La omisiuni inexpli
cable prea» a prezenței marelui scriitor cu 
■uvda ■—MM Peelamiui Honigberger, prece- 
Qaca ae • CBMpKtâ fișa bio-ishliografica, in an- 

aCM <M jrwA soirtă" romanească De la Con- 
■■■■■m Mi*»*—im ia Pavel Daa, Editura „Miner
va- in. enters a RP.T. nr. MO—883). Cu totul 
<M răsune iasă concepția in virtutea
căresa fi-a praexas te acționeze Mir rea Handoca. 
H acelea ».■ J’A, „Cuvintul inainte- al lucra-
1^* — aasax: sa aram motive te nedem
că aă*_ ■» «-a gmdix nici un moment care
■i i WC i it ee n txixetează demersul in-

• Kszzszrj rep«ta perie ideea neferici
ți. ~ Mflkte tte rațiuni aentixnen-

aAcca ia ateaoa aa ca oeoea. atâa tata efl

arc^tâ mare comuni (ce a_ pe?se «ape* m:i 
o> familii) publicul a - pnmrre de

Sțăn«cu. Ion Bogdan. »ha> O*£». ion
Pf"r* Got, Gheocghe PKrja. Ioc. Miftai
Cu peen, Augustin Bolit. Ecaa Fxvwo. Ier*. 
Nâcișan. Romulus Roman Ghet-rghe
Lî Bor șa. in umbra Fietroanl jx. uimitorul poet 

Zuhajcu și dr. Ion Tomoioagă iu recu-at 
oaspeților memorabile pneene. Am avut, pentru 
a doua oară, norocul de-a ne ru Vasfle
Deac-Moșu. viceprimam’ roer^-^.— Cuhr-ț, unul 
din cei mai înțelepți oxmer.t pe cire i-am 
văzut vreodată.

Nu vom putea încSeia cronica manifestări
lor Vieții Românești in cele două județe firi 
a spune citeva cuvinte despre «ecretul rare 
le-a asigurat succesul. Presenui marelui nostru 
poet Nichita Stăn&scu la fiecare șezâioare a 
constituit pentru toți cei venip la intZr.irile 
cu poezia garanția unui succes dinainte asigu
rat Cu toate că un critic posomorit de idei 
neliterare se plingea mai deunăzi de scrisul 
ur.ora care nu știu decit să laude. există 
motive temeinice să lăudăm fără rezerve marea 
poezie a lui Nichita Stănescu, mărinimia și 
structura sa sufletească de o generozitate fără 
egal. Despre clasici sau cei mai recenti debu- 
tanți, despre scriitorii generației sale și ai 
generațiilor mai vîrstnice el a vorbit pretu- 
lii.deni. la șezătorile Vieții românești, cu 
iubire față de confrați, cu respect pentru arta 
lor. Astfel se și explică rugămințile insistente 
ale unor cititori, sosiți din comunele îndepăr
tate. neincluse in itinerariul șezătorilor, ca 
Nichita Stănescu să fie oaspe de seamă al 
localităților de unde veneau.

Simbol al spiritului revoluționar
Urmare din pag. 1

Această caracteristică de esență a materialis
mului dialectic și istoric de a fi o concepție 
profund antidogmatică, o concepție care se dez
voltă și se îmbogățește continuu prin sinteti
zarea și interpretarea critică a noilor date ale 
cunoașterii științifice și ale experienței social- 
istorice, capătă o strălucita expresie în activi
tatea teoretică și practică a partidului nostru. 
Profund ancorat în realitățile istorice, sociale și 
naționale ale țării noastre, P.C.R. consideră teoria 
revoluționară elaborată de Marx, Engels și Lenin 
ca o călăuză în acțiune, ca un îndreptar sî nu 
ca o colecție de teze valabile oricînd și în orice 
condiții. îndemnul stăruitor al lui Lenin de a 
nu ignora „caracterul concret* al adevărului, de 
a regindi și reconsidera tezele teoretice ale mar
xismului in acord cu cerințele concrete ale rea
lității, cu specificul și diversitatea condițiilor, are 
o deosebită semnificație în perioada actuală cînd 
soluționarea problemelor de mare complexitate 
ale lumii contemporane impune, prin forța lu
crurilor. o analiză atentă a realităților, o abor
dare creatoare, ostilă pozițiilor dogmatice. Parti
dul nostru a aplicat în mod creator teoria revo
luționară la condițiile specifice ale țării noastre, 
a ilustrat într-un mod strălucit spiritul novator 
și originalitatea concepției sale cu privire la con
strucția societății socialiste și la rezolvarea pro
blemelor complexe ale lumii contemporane.

Posedînd într-un înalt grad simțul complexită
ții lucrurilor, Lenin a formulat cu o neobosită 
fervoare cerința supremă de a ține cont de fapte, 
de „pulsația lăuntrică a vieții*, de a nu aplica 
mecanic teoria la realitatea vie, căci atunci „ade
vărurile generale sint umflate in așa fe.1 incit 
devin inexacte și se transformă in declamație*. 
Aceasta mi se pare a fi cerința metodologică su
premă pe care o recunoaște Lenln gindirii dia
lectice : „Esența însăși, sufletul viu al marxis
mului : analiza concretă a unei situații concrete*. 
Dacă omitem și neglijăm din corpul teoriei 
marxiste această caracteristică, atunci, spunea 
Lenin, „îl deformăm, îl transformăm in ceva 
mort, îi răpim sufletul Iui viu*. Această disponi
bilitate pentru nou, apelul la realism și lucidi
tate, cerința de a considera lucrurile in proce- 
sualitatea lor, de a le judeca într-un mod critic 
și original l-a permis lui Lenln să dezvolte cu 
mare cutezanță ideile lui Marx și Engels. Stu
diind temeinic realitățile concrete ale epocii sale, 
curentele de gindire și noile rezultate ale cu
noașterii științifice el a reușit să valorifice ex
periența socială și politică a vremii sale, legin- 
du-și intr-un mod organic numele de victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie care a 
deschis o eră nouă in dezvoltarea omenirii.

Sub presiunea evenimentelor pe care le-a trăit 
șl in focul bătăliilor teoretice și ideologice ale 
momentului el n-a avut răgazul să dezvolte sis
tematic prețioasele idei și observații pe care le-a 
cules din studiul atent ale realităților cu care s-a

Arghezi — destinul postbelic
Urmare din pag. 1

stinct țărănesc de repudiere a unei doc
trine colectiviste ? Totuși, forțele tradiționale 
sint încă destul de puternice în primii ani, și ast
fel se face că in august 1944. Iui Tudor Arghezi 
i șe decernează Premiul Național de Poezie, co
misia fiind formată din Tudor Vianu, Perpessi- 
cius, N. D. Cocea, (vicepreședinte ale S.S.R.), 
Iorgu Iordan, Mihăil Sadoveanu, Mihail Co- 
drea nu. Gala Galaction*. Presa de stingă pre
zintă o atitudine amicală față de Arghezi, publi
cat bunăoară cu varianta românească a unui 
poem inedit de II.va Ehrenburg, prezentă in fac
simil pe prima pagină a ziarului Scinteia de joi 
27 septembrie 1945. într-o recenzie a Caietului 
de paezie pe Tuna mai 1946. editat de Revista 
Fundațiilor Regale, Ion Câlugâru elogiază ex- 
d»Mi* poenile tea Tudoc Arghezi dim aulegere 
®Mz»ae*a. zx. L» ha 24 ixmjc 1MB]. Poetul «e 
tatepA—exzt «isA te a >* mrra’ i enâaborar^

«e tot mai te presa coo-iterarâ

aâs zl_i poate lâ'a
wfttemaâ ^ftargia p* râie de i oficializa.

ci în tend «aor muci eftine și de mult bana- 
hzaie. «â reâetefl ptețile bune, să indicați so- 
----- -ealine si xâ puneți umărul dumneavoastră 
■ui de vrajos la opera de- reconstrucție morală 
- maMruăâ a acestui popor se întreabă po- 
>«aManL O crooicâ literară de M. Petroveanu la 
MiaaaJ de neraU practică (Contemporanul 
zr. 16. 1 ianmne 1947) il laudă pe Arghezi pen- 
Trw a-i sublinia defectele : „îi lipsește lui Tudor 
Argteezi așchia profetică, hugoliană spre a fi un 
vizionar. A râs col ft măruntaiele, dar nu ca un 
aagur-. Arghezi nu e nici măcar un moralist, ca 
Li Bniyere. pentru că el „face morală din in- 
s'mct plastic*. Dar. atitudinea echivocă față de 
poet *e păstrează pentru că în același număr al 
r-'--------- nota .JFeriți. „Cline rău" de Ov. S.
Crohnnâlniceanu atacă pamfletar pe Ion Pogan 
te fai JUbrralal* care-1 atacă pe Arghezi la săr
bătorirea acestuia.

Pe măsură insă, ce Arghezi se orientează către 
direcția definită in primul rind de ziarul „Drep- 
teic-a-, critiale presei iși capătă o anumită de
cizie in opoziție uneori antagonică față de poet. 
Pn.Ta lovitură serioasă comparabilă cu aceea 
ulterioară, mai bine cunoscută, a lui Sorin Toma, 
e'.te dată de Mîron Radu Paraschivescu în seria-

. început in Scinteii nr. 784. de luni 13 martie 
1M7. Foiletonul polemic Drumurile unui poet : 
ladar Arghezi. are drept punct de plecare ta- 

i Viața literară, publicată in Adevărul și re
luată in Dreptatea. Atacul lui M. R. Paraschivescu 
este dur și multilateral. Polemistul se întreabă 
dacă Arghezi, laureatul Premiului Național dat 
de guvernul Groza (pe care Arghezi il înjură) 
e»te cu adevărat un „poet mare*. Răspunsul este 
negativ. Arghezi nu mai este mare prin conți
nut (nentru că se ocupă de „porcăria vieții* con
temporane). și nici prin formă (care este 
de ..mahala"). Punctul nevralgic al lui Arghezi 
ar fi, după M. R. P., oportunismul mani- 
feiiai de-a lungul întregii sale vieți. Cit 
despre poezie. Arghezi n-a dus niciodată vreo 
idee in ea. dar ... . s-a salvat totuși împletind 
cu migală trudnică o canava de versuri în care 
ideia inaltâ liosește, ca să abunde mai mult bo- 
rangicul și ibrisinul multicolor*. Articolului din 
Sciateâa ii răspunde cu o notă în Adevărul : 
M. R. Paraschivescu revine în Scinteia nr. 765 
te miercuri 5 martie 1947 cu „Dela Dealul Mar- 
liiăralai la„_ lasnaia Poliana", indicind clar că 
-. vizează „-.conformismul manifest din scri
sul politie al poetului. conformism manifestat 
cu a rari consecvență timp de mai bine de două- 
l dc ani : aflindu-se totdeauna de partea pu
ternicilor banului și întotdeauna împotriva li- 
o« rtăîii și a dreptății populare*. Evident, aseme- 
rea protocol de lichidare evită să invoce as
pectele pozitive ale adversarului, iar atunci cînd 
r- . inversează funcțiile și motivația. Pam- 

Bzraane, afirmă M. R. Paraschivescu nu 
a fo<t îndreptat împotriva lui Killinger : dovadă 
ar fi chiar un text al lui Arghezi in care acesta 
ar mărturisi că el a vizat un nenumit grof ungur. 
On rum. este demn de observat, că Arghezi n-a 
lost demascat mai devreme, cită vreme deci el 
n-a fost considerat un pericol eficace. Mai tre
buie amintit că însuși vajnicul critic Miron Radu 
Paraschivescu scria încă din acea vreme Jurnalul 
■nai rabai ; câ. Arghezi, prin poziția sa mo
mentană. nu infirma ideea că s-ar afla totdeauna 
de partea celor puternici ; și că evoluția sa ul
terioară. de adeziune entuziastă Ia socialism va 
deveni o ilustrare ironică a afirmațiilor lui M. R. 
Paraschivescu. el însuși din ce în ce mai încli
nat spre criticism...

Seria atacurilor continuă la Congresul 
U.S.A.S.Z. din octombrie 1947, prin expunerea 
lui Nicolae Moraru. vicepreședinte al Sindicatu
lui Ziariștilor Profesioniști : un capitol special 
a) acestei expuneri poartă titlul „Tendințele de
cadente dăunătoare ale artei lui Tudor Arghezi 
și Mihail Jora : „Mare parte din această poezie 

confruntat împotriva unor idei teoretice' sau 
ideologice care in plan abstract aveau aparența 
de adevăr, Lenln a adoptat o atitudine pentru 
care contemporaneitatea il omagiază : „Istoria, 
in general, și istoria revoluțiilor. în special, este 
întotdeauna mai bogată în conținut, mai variată, 
mai multilaterală, mai vie, «mai vicleană», decit 
iși închipuie cele mai bune partide, cele mai 
conștiente avangărzi ale claselor celor mai 
înaintate*. înțelegind într-un inalt grad dialec
tica istoriei, pasiunea sa pentru real, pentru is
toria reală mergea pina la următoarea afirmație: 
„O revoluție bujiă corectează de minune o doc
trină proastă*. Lenin a fost un mare dialectician 
și nu este întâmplător faptul că in acest domeniu 
contribuțiile sale teoretice .sint hotărîtoare.

Procesele culturale pe care Ie implică trecerea 
de la capitalism la socialism au constituit unul 
din centrele nucleare ale meditațiilor sale și 
multe din indicațiile sale practice au o deosebită 
valoare metodologică. Articolele sale asupra ope
rei lui Tolstoi, însemnările și soluțiile practice 
date diferitelor aspecte ale valorificării critice 
a moștenirii culturale sint demne de a fi reținute. 
Confruntat cu o problematică inedită Lenind re
comanda : „Trebuie șă preluam întreaga cultură 
pe care ne-a lăsat-o moștenire capitalismul și 
cu ajutorul ei să construim socialismul. Trebuie 
să preluăm întreaga știință. întreaga tehnică. în
treaga artă*. Nu sint mai puțin actuale nici 
ideile sale cu privire la raportul dintre conti
nuitate și discontinuitate în cultură : „Cultura 
proletară nu este ceva care vine nu se știe de 
unde, nu este o născocire a oamenilor care lsi 
zic specialiști in cultura proletară. Toate aces
tea sint curate prostii. Cultura proletară trebuie 
să apară ca o dezvoltare firească a acelui bagaj 
de - cunoștințe pe care omenirea le-a elaborat...“.

La încheierea acestor considerații prilejuite da 
aniversarea nașterii lui Lenin vreau să reproduc 
observațiile lui D.D. Roșea făcute într-un studiu 
pătrunzător asupra personalității in discuție : 
„Suveranitatea inteligenței lui Lenin, om de ac
țiune, se manifestă fără intermitențe prin sim
țul fin cu care e capabil să cîntărească. fără 
greș, greutatea faptelor și a oamenilor, prin re
peziciunea de instinct cu care știe să aleagă mo
mentul cel mai potrivit al acțiunii hotărîtoare (...). 
prin siguranța cu care seriază etapele acțiunii, 
prin calmul extraordinar cu care stăpînește de sus 
cele mai dramatice și amenințătoare împrejurări, 
prin puterea de prevedere care nu-1 lasă să fie 
puș vreodată în fata surprizelor greu de domi
nat, prin suplețea cu care știe să făurească forme 
noi și potrivite de luptă și să încheie compromi
suri temporare cu realitatea — compromisuri pină 
„și cu dracul și cu ta.t-sau“, dacă e nevoie, cum 
singur mărturisește —, prin lărgimea de orizont 
cu care știe să cuprindă marile ansambluri de 
evenimente, șl prin agerimea cu care știe să sur
prindă faptul de amănunt, trecător, dar semni
ficativ*.

este îndreptată împotriva omului. A mers și mai 
departe, în opera sa a incercat să exprime sila 
față de societatea în primenire*... (Să făurim o 
cultură și o artă nouă, expresie a năzuințelor și 
ideologiei clasei muncitoare, Scinteia nr. 958, 
Duminică 26 octombrie 1947).

Procurorul principal al poetului rSmine însă 
pentru posteritate Sorin Toma, fiul Iui A. Toma. 
în numerele 1013—1016, de marți 6 ianuarie 1948 
pină simbătă 10 ianuarie^ pagina a doua a ziaru
lui Scinteia publică studiul-pamflet al redactoru
lui său șef intitulat Răsfoind volumele lui Tudor 
Arghezi. Poezia putrefacției sau putrefacția poe
ziei (reluat in broșură la Editura „Scinteia, f.a). 
Studiul este tipic noilor deprinderi critice : lip
sesc analizele fine, nu există scrupule in anula
rea obstacolelor imaginate ale culturii noi, ar
gumentarea și in genere cercetarea selectivă, 
fenomenologia politică domină obiectiv, rezulta
tul fiind o cinică răstălmăcire a sensurilor unei 
oprre. Nootaiea constă in disocierea operei in 
componente etape pozitive șt negative.

Sub asprei formal, opera lui Arghezi prezintă 
trei etape : in prima, fondul și forma sint armo
nizate in sens progresist, in a doua, conținutul 
burghez reacționar descompus se află înaintea 
formei, in a treia, echilibrul între conținut și 
formă se restabilește, dar in sfera reacționaru
lui. Practic, nu se exemplifică și nu se delimi
tează istoric etapele. împărțirea fiind mai mult 
o reproducere a unei scheme dialectice la modă 
in critica marxistă postleninistă. Opera lui Tudor 
Arghezi a fost clndva pozitivă, pe timpul cînd 
poetul iubea oamenii umiliți, fiind sub influența 
lui Gherea (sic !). prin care a ajuns chiar să aibă 
accente revoluționare, împletite Insă cu servill- 
tatea. Arghezi e considerat „unul din cei mai in- 
terasați poeți pe care i-a avut România*, care 
n-a ales insă calea de luptă a proletariatului, ci 
pe aceea a îmburghezirii morale și materiale. 
Treptat, in el se stinge credința in omenire, apa
re individualismul sălbatic al societății burgheze: 
poetul il caută pe Dumnezeu, oferind surogatul 
mistic în locul idealului unei lumi mai bune si 
astfel totul devine fals, nesincer. „Lipsa de do
rință din Vraciul de a crea un om nou, e de ori
gine neroniană sau hitleriană* Cei care citesc o 
asemena poezie, nu pot „să nu aibă impresia că 
au atins cu adevărat balele otrăvitoare ale unei 
jivine monstruoase* „D. Arghezi scrie pentru 
burghezie. D-sa scrie pe gustul burgheziei. Opera 
d-sale reflectă lumea morală a burgheziei*. Re- 
negindu-și ideile revoluționare inițiale (nicio
dată precizate de critic), el alunge la egoism, 
lipsă de spirit etic și educativ, cultul cinismului 
practic. Pe de altă parte, sentimentul spaimei 
nemotivate animalice, apreciat de esteti. dar atît 
de dăunător șl de străin pentru milioanele de 
oameni sănătos! care luptă cot la cot pentru 
a-și clădi o lume nouă*. Poetul predică versali- 
tatea. psihologia înfrângerii, pesimismul, dorința 
de moarte; Versul „Vreau să pier în beznă șl în 
putregai* ar trimite direct la Iegionarism. Poezia 
lui Tudor Arghezi este cu atît mai periculoasă, 
cu cit poetul cunoaște bine realitatea și se adre
sează maselor mai bine ca alții- Aspectele bol
năvicioase ale realității, obsesiile, senzațiile tari 
caracterizează poeziile dinFlori de mucigai, con
siderate de critic drept afrodiziace pentru bla
zați sexuali. Un alt reproș privește faptul că poe
tul n-a văzut in închisori pe detinutii comuniști 
și lupta lor. Limbajul lui reflectă brutalitatea și 
senzualitatea burgheză, trivialitatea, limbajul 
mahalalelor, Arghezi fiind eventual poetul ceva 
mai rafinat al publicului care gusta teatrul Iui 
Tănase. Concluziile sint drastice. ..Arghezi a 
ajuns să strecoare publicului cititor o adevărată 
contrabandă de droguri, stupefiante, afrodiziace 
si otrăvuri spirituale... Conținutul ideologic al 
poeziei Iui Arghezi (desgustul de viată, scîrba 
și ura față de om, pesimismul, misticismul, cul
tivarea a tot ce e bolnăvicios, căutarea mort ii) 
nu are în sine nimic original si nimic ..natio
nal*. In epoca monopolurilor imperialiste, acest 
conținut ideologic reprezintă marfa standardi
zată pe scară mondială a artei burgheze deca
dente. Importul acestei mărfi în țara noastră 
pentru poporul nostru tînăr și dornic de viată, 
acelaș lucru ca, pentru China, importul de opiu: 
instrument de paralizare și robire spirituală*. 
Estetica argheziană este a unei clase aflată în 
agonie agresivă : „O asemena „estetică* nu poate 
pretinde o mai mare valoare de circulație decit 
ar putea să aibă niște obiecte fabricate într-o 
leprozerie, sau niște idei elaborate în casa de 
nebuni. Ea nu este propriu-zis o estetică, 'ci un 
fenomen patologic, un agent al contagiunii ne 
care societatea sănătoasă trebuie să-1 izoleze*. 
Pentru efortul de construcție a unei noi scări de 
valori politico-estetice. Tudor Arghezi este ire
cuperabil. „Crimpeie de frumusețe* adevărată ce 
se mai pot regăsi in opera sa nu dovedesc re
sursele unei umanități regenerabile, ci renrezm- 
tă „fenomenul ce se observă și la cadavre, cînd 
unghiile și părul continuă să crească si dună 
moartea tuturor celulelor organismului*. ..Tudor 
Arghezi ar fi putut deveni un mare poet. Dar 
Artistul din el a murit înainte de a fi ajuns la 
aceasta*, afirmă in încheiere criticul. Sarcina 
criticului nou in fața unei asemenea opere este 
de avertizare $1 lichidare pentru sprijinirea 
noului. „Rolul criticului este — fată de aseme
nea opere — în primul rind profilactic : să pre
vină pe tinerii scriitori, pe artiști, pe iubitorii 
de artă că bubele și puroiul sint molipsitoare și 
că împotriva lor există un singur vaccin : încre
derea In viață, încrederea in om“.



atelier literar
posta redacției )

AUG. SAVA î Prea multe 
scrisori și manuscrise (prea 
multe din ele, în zona „sclipiri
lor mahmure" — cum ziceți —, 
la drept vorbind, nu atit sclipiri, 
cit mai cu seamă mahmure...) 
ca să putem tine pasul, ca să 
putem răspunde „In zi“, ca să 
vă putem urmări și Însoți în 
mod coerent și, eventual, util. 
Să încercăm, totuși, să ne orien
tăm un pic în această tulbure 
invazie de esențe șl aparențe, in 
această ebuliție, nițel haotică și 
delirantă, în care < vă aflați de 
la o vreme șl care e de foarte 
rău augur, pentru prezent și 
mai ales pentru viitor (datorită 
in special stărilor de „mahmu
reală", de ante și po9t-mahmu- 
reală, totalmente și radical an
tagonice creației — nu pentru 
asta, sau nu numai pentru asta 
îl iubim noi, nu-i așa ? — pe 
Michaux, încă din studenție ’...) 
Aceste stări, în fine, care elibe
rează din obscure străfunduri un 
mic cabotin ostentativ, „alter 
ego" mărunt, nesemnificativ, 
care... încurcă foarte mult lucru
rile. Asta, la capitolul apa
rențe, nu ?... Deci : din versu
rile trimise nu se poate retine 
nimic (aparțin, toate, pe semne, 
„sclipirilor" de care vorbeați...). 
Cu excepția stihurilor franceze, 
printre care, la o primă răsfoi
re. am întîlnit lucruri remar
cabile (care merită efortul, se
rios și lucid, de a fi re-create 
In limba noastră cea de toate 
zilele). Remarcabile sint «i pa
ginile de jurnal, care ațteftotă, 
desisur, cu justificată impa
ciență „depășirea fazei de etili- 
zare“ «ti ducerea lor Ia bun sfir- 
șit. Vâ rugăm, în fina, să mai 
rețineți o imurwie a noastră — 
aceea că sinteți bine Înzestrat 
pentru literatură (virata e aceea 
a marilor Împliniri deceive). 
N-aveți nici un motiv să vi 
dușmăniți și să vă prigoniți 
alita, cit se vede și in paginile 
și scrisorile trimise. Trebuie să 
vă redresați, aveți nevoie de 
toate mințile șl energiile dv. I

M. COSMETTO : Felicitări 
pentru primul pas (nițel grăbit, 
totuși, și pe o cale oarecum la
terală..,). Sint versuri delicate, 
adolescentine, cu un freamăt 
sfios, candid. Dar, fiind apărute 
deja, nu s-ar cuveni să le repro
ducem aici. Ne puteți trimite 
altele și, firește, e justificat de
mersul și spre o editură (oricite 
greutăți, mai mult sau mai pu
țin inerente, s-ar ivi in cale). 
Vă dorim succes.

C. B. NEGHINA : Lucruri 
slabe, „făcuta*. intr-un plic mai 
vechi. In ultimul, dteva promi
țătoare : „Ieșirea din mare", 
„Bune maniere”.

L.C.M. : Cit ev a pagini mal 
răsărite, in aceeași strict ne
schimbată formulă și cam la 
același (vechi) nivel : „Mur.ât*. 
„Dar unde* si, oarecum „împă
durire".

C. IORGULESCC : Pagini in
teresante, care confirmă primele 
impreati. Le vom Inreodiita fe
liei de proză, cu care e tune 
luați legătura.

T RAI AN GRI GO RE : Parcă e 
mai outin, mai sârac. ca altă
dată. Ceva mai bine, in „Drum* 
(Toiagul). ..Grădina* irr-i ales 
2). în privința convorbirii. vă 
vum anunța la momer.'.j* po
trivii.

G. ROS CA ! Pauza r.j v-1 
priit deloc, ae pare. Proza e 
ce«a tenebros, fără intMes. Ură 
semnificație, nu numai din 
cauza formulei abordata, dar si 
din cauza stilului greoi, amorf, 
nesigur. Versurile, uscate, ss^r- 
t ori ce, lipsite de tensiune și vi
brație, sînt in afara poeziei. Ră- 
mine ciudată, inexplicabilă, 
această pierdere a punctelor 
cardinale !—

MIRCEA MIRCEA MIRCEA : 
Schița e. In fine, un lucru mai 
echilibrat, bine făcut, subțire. 
Scrisorile mișună de întrebări și 
probleme — n-avem cum să le

răspundem aici (!ntr-una, de 
altfel, ne reproșați că nu v-am 
răspuns, iar apoi citați din răs
punsul nostru ! Cine să vă mai 
Înțeleagă ?...). Ne puteti scrie, 
firește. în continuare (exercițiile 
dv. literar-epistolare, pline de 
răsfăț și de spirit naiv-fârseer, 
nu ne displac) dar e 
nu-i așa ?. că risre-’" 
noastre r.u pot fpatsti
și o trecvrr:i r-r.tnshî’e.

■. HORAS : U- o: :
prin Vretr« r^i.xrs.
dar 51 pne manuscrisele 
toare. P=?:-; Qe-y:.
zșve. rarei a?e_

a :•«*“ ri-
nc. cu . _±y-eo*
cs"J»xxm; ». trai
putin stftoase .a.--. ‘ -Ss -r-
h:. i. eer . O. ■ • -:. -_i' ■ '
tncoererua. «4C_ un Scl ie — cum 
teutel * wir» •*
lîr-de vi : 'r*- »
„Vtmr*. «Ptaaetr*. ^Dtowin

C.-D. CHITI MIA . A «„Terii
fa.Y.rabiîe. i~ c
re3’i ter.«iu.ve «• -• Mh
a’vâ aotar j-.je n~ -.e
ms: apre.:>. 1- 
transparență. t.'.- r-
deauna ra ««rera. câc&:e.i
L-'^’e resâr-ân .
Cete :j, Jxi-.-
„Marele O-. "i •-
..Scrisoare*. ie -*aT.
„Maree-.

Daa Diaa. Mata Aafta Ata- 
efcit. Im Per». R P»|»H fre- a.

.Anari, M Cîonuu. R Kow- 
bieher, AmPtrler F. t*-mWa- 
decL O-T. Stanoafar. G. Terrra, 
D.E. Resea. Maria Nlretne, 
V. Vidriaa (revi. S
„Prea mu::i . M. Târ
zia. Delmira. M.Dristara. D. Mă
lin (ceva, in «.Puterea de 3 
„Viata”), Ega ..Abă-
Laru”) : Nimic DOU 1

Geo Dumitrescu
N.R. : Manuscrisele aa aa 

înapoiază.

Căluțul
Tunul de cireș ol im peru lui 
sănătos tun 
pufăie pe nări.
Focurile de artificii 
nu mai conteneau 
deasupra sărbătorilor 
Pină și carii ascunși erau expulzați 
și se aprindeau
la contactul cu aerul sărbătoresc.
G'ne nu cunoaște 
tunul acesta 
cu pieptul de aramâ 
cu gura de foc 
cu catarame lucitoare.
Tunul acesta pe care călărește 
regele junior 
cc pe a coada de mătură.

MARCEL SAMANJA

Maree
Așezată pe un val 
pasărea mfeeobă :
- InCOtra I
S raiul ovind timp la dispoziția
i’ râsounde :
- Uite așa. spre țărm I
Pasărea '•e’amurita 
mc insistă-
- ș. op» î
Voiui calm și plin de-ngoduință 
precizează :
- O ou de ia capăt <
Pnre morxjton. gindi vietatea

I. HORASANGtAN

Oh. V. lonescu i Peisaj (ulei)

Tata care nu-l
L-am văzut pe tata-n deal. 
Dădeam oilor mîncare, 
Tata mi-a ieșit in cale.
Mi-a dat limburi de bostan.

L*a bătut pe urmă vlntul.
Șl l*a îngroșat cuvintul.
Eu de tata n-avui carte,
Cum n*avu nici mama parte.

Tată cară n-ai murit,
Blne-ml pare c-al trăit,
Bine-mi pare efi te-ai dus.
De te cred un tata urs.

Tâtâllgă, tătâllgâ -
Și-am crescut cu mămăligă.

REMUS ROCA

Nu vă uitați la ce spun
Nu vâ uitați la ce spun, 
întotdeauna vrem să părem altfel, 
mai frumoși și mai buni.
N-am nimic de ascuns șl, totuși, 
nu sint eu cel pe core-l vedeți.

Ijkatrtșiz
l> «9 -*e*3 »-cr*i trezit cu a vogă durere de

cap 
o e CPu~>dertd hni cobooise camera
o-aeor" ce* lervHul unei mopni de cusut 

p»ecoee ld*»ndu-mi o o4a-ă de lup alb 
pe doom 

c* bâ-.-t cfl^aaea «eee 
c« «e*< r- sîrtsda 
co*ene -*,•*- grdMi cu n țxe lodde 

ciudaăe *e cod 
cwqu l«te«e ocaperte cm n-pe grețoase

mesu -*jre 
*aeâ spus e ee*c să fii ooor
e CUM eâ f- poet «vocal ana piMlci 
Șr-o» început »e wdu

DAM BCJAN RO$CA

Am uitat să iubesc 
așa cum uiți o limbă-n care 
n-ai mai vorbit de mult
Știu să m-ascund perfect lub cuvinte, 
garderoba rai-e plină de măști 
pe țâre le port chiar și atunci 
ciad rămin singur cu mine însumi.

Alerg între lumi ce nu există.
Lupt pentru idealuri mărunte.
Mi-e teamă de moarte și-£dese<xi beau 
și-o invoc să mo-nfrunte,

Scutur stelele cerului în fiecare noapte 
V-m închipui că ninge 
totuși, ceva, in sufletul meu,
^•meriiatxl m Stinge,

RADU ȘUIU

Ug
Port un rău In mine fără seamăn, 
dar sînt om d® treaba intre oameni, 
doar pe mine știu sâ mă înjur, 
sâ mâ mint lucid șl să mă fur.
Nu vâ-nvinuiesc de nici o faptă, 
de iubire rodnicâ sau stearpă, 
nici de graba de a trăi oricum, 
râul e în mine, tu ești bun. 
Fiecare ascunde-n el un vis, 
eu fac jaf in propriu-mi paradis 
șl îmi biciui îngerii și sfinții, 
o minie ce-mi ascunde dinții 
ca să-mi sfișii carnea, trecâtoarea 
sâ râmină mineralul, floarea.

BORIS MARIAN

De primăvară
Cocoșul nu suportă găina urîtâ șl fardata 
Zmeeie de hirtie nu mal accepta slugi 
Cum dracu* sâ reziști Ispitei aruncată 
De fetele cochete care pocnesc in blugi

Iar soarele e-un gater ce taîe-amiezî In două 
Pe frontul înfloririi mal explodează muguri 
Doi fluturi fac iubire, un ins se-neacâ-n rouâ 
Pornind de la stafide eu mă retrag in struguri.

DAN PAVEL

«Etimologie 
necunoscută»?

Urmare din pag. 1

De 230 de ori. cred că le-am însumat fără are- 
eală, ne întilnim în acest tom VII cu nesuferita 
gi insuficienta expresie „etimologie necunoscută". 
(Universitarul Ion Coja îmi spune că pe totalita
tea literelor și, fascicolelor trase pinâ acum frec
vența acestei expresii depășește cifra incredibilă 
de 4 000 !). Să fie acest dicționar opera unor 
amatori ? Nu ! Pe o fată întreagă sint trecuți 
cu titlurile de rigoare autorii, iar ..redactorii 
responsabili ai lucrării" sînt chiar academicieni : 
Iorgu Iordan, Alexandru Graur gi Ion. Ooteanu.

Știința etimologiei eomportău în adevăr, ne
numărate riscuri gi de aceea trebuie făcută cu 
prudență. Dar pînă unde merge această pruden
ță ? Am avut mari etlmologisti. numele lui 
Hasdeu sau Pușcarlu ne vin îndată în minte. 
Cred că avem și astăzi oameni bine pregătiți In 
acest domeniu și a pomeni, în context, numele 
lui I. Pătruț. a cărui foarte recentă Onomastică 

J Românească cred că va lăsa urme, mi se pare o 
datorie. De ce atunci, la o singură literă această 
abandonare de la cercetarea completă prin ape
lul, aparent firesc, la expresia „etimoloiia 
necunoscută" ? Am fișat toate aceste cuvinte. Nu 
sint toate de soi, unele ae mai păstrează prin 
cin© știe ce sat sau cring. unora nici nu trebuie 
să li se caute în chip special etimologia pentru 
că chiar și pentru urechea nespedalistului ele 
sună, fără tăgadă, ca derivate din altele neîn
doielnice. Dar sînt unele cuvinte In această Ustă 
care nu mai pot fi trecute prea ușor cu uitarea... 
Ele dau articole bogate, intră în locuțiuni, sint 
răspîndite pe tot teritoriul vorbit de români. 
Certificatele lor de naștere se constituie în piese 
la un dosar mai mare și ca atare nu pot rămîne 
prea lesne nebotezate, fie chiar și de lingviștii 
academicieni... Să înșirăm cîteva. care nl s-au 
părut nouă mal importante : naiba (aid se dă. 
totuși, și ipoteza lui Graur că ar veni din tig. 
naibah „nenoroc*4, „ghinion*4). namilă, năgară 
(negară, numele mai multor erbacee perene !), 
nărui, născoci, năzui, neghină (oare o fi fost im
portată, precum tutunul și cartoful, de ne alt 
continent ?). neghiob, nichipercea. nițel, noian etc. 
Dar, culmea prudentei, cuvintul pe care-I simte 
atit de bine orice român și ne care-1 adaugă de- 
îndată la altele ori de cite ori vrea să-și subli
nieze specificitatea inconfundabilă, cuvintul 
neaoș are si el, în dicționar, „etimologie necu
noscută". Poate că SextU Pușcariu nu-I destul 
de concludent cînd susține (în Limba română 
ediția din 1976. p. 224) că „auș" „moș" din lat. 
avus e cuprins în derivatul neaoș (din de auș). 
dar oare iooteza lui nu avea dreotul să fie în
serată în dicționar ? Mai prudent încă. Dicționa
rul limbii române moderne (1958) nu pomenește 
nimic despre etimologia cuvîntului si nici nu-l 
dă în nici o locuțiune în care intră.

Ii mărturiseam acuma-s vreo doi ani, fostului 
meu profesor de dialectologie B. Cazacu o parte 
din aceste nedumeriri. „Și ce-ai pune dumnea- 
tale în locul nesuferitei expresii etimologie ne
cunoscută ?“ „O alta mai demnă și mai respon
sabilă : probabil din fondul autohton, urmată în
dată, de toate iootezele de luat în seamă pe care 
le-au elaborat lingviștii de-a lungul vremii*4 — 
i-am răspuns. Pentru că. îi teoretizam eu, ama
torul. fostului meu profesor (care n-are „con
tribuții44 la astfel de enormități) numai in așa 
fel poate evolua știința limbii, dacă tînărul care 
vine e pus din capul locului pe un teren culti
vat de cei de dinaintea lui. (Am evitat anume 
expresia oborul limbii, pentru a nu fi acuzat de 
neaoșism, termen despre care nu știm de unde 
vine...).

Sînt întru totul de acord cu Mihnea Gheorghiu 
cînd reclamă lingviștilor să comunice (si aă se 
cuminice) cu toate celelalte știinte. să ia argu
mente ori numai sugestii de la ele. în orice 
caz să nu-și decline incompetenta. Cînd vezi, 
bunăoară, câ atltea denumiri de plante (și negara. 
și măceșul, și mălaiul etc., etc. — sute —) au 

j etimologie necunoscută, colaborarea cu un bo
tanist n-ar fi nutut fi decît rodnicâ. botanistul 
știind și dovedind că asemenea plante au vechi
me multimilenară aici De arcul Camatilor si câ 
deci numirile lor fac parte din fondul ancestral 
al limbii noastre. (Sugestii Interesante se puteau 
lua și din studiul lui Hașdeu. Originile agricultu
ri române, unde de exemplu despre mălai, se 
spune că „este singura cereală pentru care 
românii au reținut un nume latin și un nume 
dacic totodată").

Și-apoi, oare nu este cu totul neplăcut că. 
dună mai bine de un secol de trudă — si ce mari 
savant! au ostenit De acest teren ! — să nu avem 
încă Dicționarul complet al limbii române ? Fap
tul, de pildă, că în puțin mai mult de un dece
niu au apărut trei ediții ale Dicționarului dti 
neologisme ne îndrituieste să afirmăm că avem 
si forțele specializate caoabile. precum si cadrul 
materia] optim pentru desăvîrsirea acestui mo
nument de seamă al culturii române. Restul nu e 
decît o mai complexă colaborare între totl spe
cialiștii si principii călăuzitoare mai ferme si 
responsabile, ne măsura timpului pe care-1 trăim 
cu plenitudine.

<Toamna 
pătimirii noastre>

Dreapta restituire a lui
Crmerr dfai p«CL î

Hasdeu

L’rmare din pac 1

sen ța echipa meatului —
■ modem. 2*2. •
teresul aliațiior pentru 
României in pragul deza^r-stoA 
Încetineala și f^mrx*ler.ca ’--«e*- 
lor răsăritene care
dbipneitiv’il ie Isotl a« 
lui românesc. Taaaaa pâiialril 
nore ne reamir.teșle in 
zguduitor toate aceste cor.â.i»;

Nu ne aflam Insă in fața unei 
cărți de „plinger!" a o. «criere 
demnă,, lucidă, interesată de toa
te aspectele acestui război pe 
care încearcă să-1 înfățișeze in 
cea mal potrivită lumină*). Aido
ma unei camere de luat vederi 
care pornește de la Dxanun ge
nerale și de la mișcări oarr&ra- 
mice pentru a se fixa atx; ve
nind din ce In ce ma; arreape 
asuara unor aspecte parț’-ci^e w» 
chiar de detaliu. Vartar. Aracbe- 
lian se interesează mai îniTi de 
planul mare al acestui război : 
mai intli scena politică euro
peană, apoi scena atentatului de 
la Saralevo, apoi situația româ
nească. Acest drum dus întors 
al ochiului care contemplă și 
descrie evenimentele este carac
teristic întregii expuneri. Mai 
întii privirea din avion apoi in- 
timolările de pe un anume 
segment al frontului eurooean. 
D!n nou situația de ansamblu, 
din nou coborirea in tranșeele 
luotătorilor cri incursiunea in 
spatele frontului. Cartea are pe 
această cale avantajul de a nu 
pierde firul principal al exou- 
nerii, de a nu fi furată excesiv 
de aspecte laterale, de amă
nunte. Participarea României la 
primul război mondial și con
textul european al acestei parti
cipări sînt conturate cu o mină 
sigură. Vartan Araehelian mai 
avea de învins prejudecăți, iner
ții, inhibiții privitoare la pre
zența unor mari personalități ale 
epocii în evenimentele desore 
care scrie. Istoria tipărită în pri
mii douăzeci de ani dună ulti
mul război a creat un aHevărat 
vid de personalități in istorio
grafia românească. Statul ro
mân modern în această viziune 
pSrea a fi o manifestare mărgi
nită la structură fără supra
structură si fără personalitățile 
care fatalmente o ilustrează. 
Valori umane complexe au fost 
date uitării ori caricaturizate sau 
înfierate oentru că nu corespun
deau unei rețete anume asupra 
omului politic. Chiar și adversa
rii extremei drente. (I. G. Duca. 
Virgil Madgearu, Armand Căli-

•) Toamna pătimirii noastre a 
dispărut din librării ca apa că
zută pe pămînt secetos. Cele 
8 000 de exemplare ale tirajului 
s-au dovedit cu totul insuficien
țe față de marea cerere.

5îl ..J de :.r a- .••
=atie ir afara iz:ere=’j?-i oon-
temporan, ca:c-ri:â aX
sociale.

Vartan Araehelian face
abstracție de persor.sii uta DO-
Ii ti ce ale morne n: a: _u c^re1 nu
ocupă Insă ta el obsesiv scena. 
Războiul este In viziunea auto
rului pilotat de memorialistica 
la care apelează mai alea ua 
război al marilor mase româ
nești angajate in luptă ca și al 
celor din spatele frontului. 
Greutatea decisivă a acestei În
cleștări limită trăită de atatul 
român au suportat-o mai ales 
aceștia. Tradiționala stimă față 
de Ion I.C. Brătlanu se exprimă 
și in Toamna pătimirii noastre 
corectată insă de curgerea fap
telor. Dezastrul militar, ne spu
ne cartea, a venit in bună mă
sură și din îndepărtarea de că
tre șeful liberalilor de la con
ducerea armatei a generalului 
Averescu substituindu-t-se un 
om de casă al brâtienilor, ge
neralul Iliescu, tîrziu înlocuit îl 
numai in fața unei evidente care 
purta numele catastrofei. Nici 
atunci însă Interesele politice 
n-au cedat în totul. Fără a fl 
urmărită ca atare, deoarece au
torul e interesat mai ales de 
front și mai puțin da spatele 
frontului, distanța de angaja
ment și sacrificiu dintre țărăni
mea care umnlea tranșeele și 
aristocrația cartierelor generale, 
a statelor maiore. a formațiilor 
politice este insă bine pusă !n 
evidență. Marele elogiu ne care 
II aduce Toamna pătimirii noas
tre se adresează armatei de ță
rani. de învățători și mică bur
ghezie orășenească care a dus în 
spate un război de o duritate 
incredibilă oe care evocarea lui 
Vartan Araehelian ne-o reamin- 
tecte nemilos.

Formula cărții este roma- 
nescă. Este evitată pe cit cu

• De succesele evidente ale sportului românesc 
s-au ocupat dind titluri mari rubricile de speciali
tate. Noi ne vom opri asupra unor aspecte care nu-s 
echlvalabile in cifre de cronometru ori de tabele de 
■cor.

Primul eveniment este meciul de fotbal de Ia 
Craiova, dintre formația locală Universitatea șl F.C. 
Bata Mare, meci unicat In Istoria campionatului 
nostru postbelic Chiar daca el este comparabil cu 
mal vechile înrilniri dintre Steagul Roșu Brașov și 
C.C.A.. sâ nu uitam câ F.C. Bata Mare, spre deo
sebire de fostul Steagul Roșu, este un outsider au
tentic încăpățînat In a demonstra cit de solide și in 
același timp vulnerabile shit prejudecățile fotbalului 
nostru. Cu o formație provenită din B. Viore! Ma- 
telanu asaltează cu succes reduta primelor locuri, 
arăttnd cit de vetustă e ideea echipelor de vedete și 
cit de insuficientă este concepția de joc a majori
tarii echipelor noastre. In meciul de la Craiova, joc 
de angalament tehnic fn viteza, cum rareori se vede 
pe stadioanele noastre, meritul dinții revine echi
pei bâimârene. Ea a propui și impus acest ritm de 
joc. ea n-a renunțat la el nici după ce a fost con
dusă, n-a Încetat să joace deschis și demn nici 
atunci clnd scorul șl arbltialul ar fl putut s-o de
mobilizeze. Surprinzător. Universitatea Craiova a 
acceptat acest duel, a intrat In ritmul șl viteza de 
joc a adversarului, descoperind poate pen’ru prima 
dată realul el potential de joc. Mai tehnică, cu per
sonalități mal puternice șl lucători m"l experimen
tați, lucind acasă, craiovenil s-au Impus meritat 1a 
un scor, din păcate prea sever. Dar ceea ce râmlne 
pozitiv șl un caracter de eveniment este acea Ju
mătate de oră în care craiovenil și bălm&renll an
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*1 v paradă eroică pe
•wto* hbe-aie. Nu
em o âe «mia toun pen-
tri toas^aW pootar vetn«t. 
Kxa prrxtoo 3 dui Taaaiaa 
ftiuuhdi oiaMra «aia mfcnnta 
>= fx^ot de pe tron:

nre < Rferâ pentru că aa 
dr apăr.»: ii iasrScw--. -j p de rea- 
Lzat î-âtoS naat : Unirea

eu țara \*eche.
Fapce - ->• ă? wn eroism oe-
3f*±Lra:?v asame de soldați $i 
of?*t4erț autor i <~ se perindă pe
•ub ochii offis-nruhn. Dezastru! 
âe 1a Turtaca. a na Inoeaxnnă o 
retaaare de fmot ci secvențe 
neoreali.Tie de c emzime a tao- 
teior rariu. Bâs&i:*le din Oltenia, 
de pe J li a’r de rin Înțelese și 
Internretiie de Felix Aderca in 
romanul ÎMI shit privite cu un 
Ochi proaspăt nealterat de vreo 
teză pronagatMhstirâ. Aoârarea 
tragicomică a Tîrgului Jiu de 
femei. băîrtm si elevi care 
resping prima tentativă de ocu
pare a orawhd are prin realis
mul ei un aer incredibil. Istoria 
detașamentului Tlutu care stră
bate in forța teritoriul ocupat, 
episod rrrhtar pentru care al
ții ar fi cocTjmat tone de 
cerneală și lungimi incalculabi
le de pelietdâ. este readus la 
suprafața memoriei noastre de 
Toamna pătimirii noastre. Tră
darea ofițerului Sturza devine 
In acest întins tablou de sufe
rințe și sacrificii un episod izo
lat s! explicabil In contextul li
mitat al existenței personajului. 
Scenele din timpul ocupației 
Bucureștiultd au și ele aceeași 
notă incisivă oe 
prumută memorialisticii 
la noi. A dres in du-se 
oamenilor simoll Vartan 
chelian 
limitele 
asunra 
a fost 
ple de
Mai viu, _ ___ .__  ____ ...
cartea lui Constantin Kirițescu. 
războiul prim mondial al româ
nilor capătă In Toamna pătimirii 
noastre sumbra măreție De care 
literatul român încă n-a sur
prins-o într-o operă de in
venție.

earr «

care o Im- 
ajunsă 

tragediei 
Ara- 

să depășească 
propagandistice 
război, do care 
$1 să se aoro-

a reușit
opticii 

acestui 
ispitit 

Imaginea lui adevărată.
mal cumplit dec it în

tortă tic pertm patrie" — te fața et emită- 
rpxra ca cn impt -utâ.

•’«firi an oe Senta il1 wiMsw ta teifem, ■ 
perra a loc* o d.pă otwr Îu3ir.a:â da 
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— *— — »* r-.rr-hăm dară Habdeu n-e 
teto m RRCwmr « te Matei AMte I

A^^ra M potoe f*

. < ue i— — kz. Scv

câcEra.a ta Tdcjcx. ee pas>onar’-â
rfdvr dară trrbtr* ti ettm prmftre 

rirdurL te re se ««rande dtareio de
tăceri. Majoritatea Kr-.tarilar «e referi ia edi
tarea Ca rewirkzr 4e« Mtrwu, cărera Hugo

ir C tretouzt sâ îe scrie Introduce- 
rra. Dar. pe ârum. icăre redactarea primei și 

de a uvantul dm Gras tei
trtmhA pArerea ii. d-jpâ ma se pare, și 
lqqbL

Teutia a arăta crt de ntfta ar fi silinței R p«- 
btiearea eorospoadrnțex ba Hu0o SteracharaL voi 
reprotfcsre scnsorL Detașez nr. V An corpus
ul lui D. Gâzdaru și adauc răspunsul devenit 
accesibil detenta Iui C. Pogiurc.

Ma«t rfiauue prieten șt coleg.
Tocmai am primii wr. 14 din Gegenwart. 

Dar mm la noi cteafta e pentru moment, 
aosorbitd de iafrtrrea armatei rase, de pre- 
peratirete >ata de rdzboi, și amenințarea 
unei invazii turcefti pe care tintem hotă- 
rift a o respinge, amin pentru luna urmâ- 
toare publicarea articolului meu despre 
Fundația Diez in Românul. Pină atunci, imi 
ingâdui a vâ ruga să binevoiți a-mi comu
nica unele detalii despre Fundația Bopp și 
despre alte fundații similare.

Studiul meu despre Rău va apare in iunie 
sau iulie. îmi propun de asemenea să 
recenzez două lucrări ale lui Jung. între 
timp, veți primi in citeva zile ZÂna Filma. 
Goții și Gepizii în Dacia. Studiu istori- 
co-lingvistic — in care dezvolt și veți 
judeca dumneavoastră valoarea demonstra
ției — un nou argument, peremptoriu după 
părerea mea, împotriva teoriei lui Rosier.

O idee nu-mi dă pace de multă vreme 
și m-am hotărit tă v-o mărturisesc. Pină 
acum nu m-am atins incâ in mod public 
de ea și n-aș face-o înainte tă o invirt in 
cap de sute ți mii de ori. lat-o, in două 
cuvinte :

N-ar fi oare posibil contrariul a ceea ce 
iustine Roster si anume, posibilitatea ca 
romanii Macedoniei fi Istriei să fie o colo
nie emigrată In Bacia in Evul Mediu, in 
timp ce vechea emigrație din vremea lui 
Aurelian sd fi fost albanezii ? între noi și, 
a priori, ar fi absurd ? Aș fi fericit să am 
părerea dumneavoastră asupra celor de mal 
sus.

Stringîndu-vă mina prietenește 
al dumneavoastră devotat 

B-P. Hașdeu
Graz. 16.5.77,

Mult stimate prieten șl coleg,
interesanta dumneavoastră comunicare 

despre Filma n-am citit-o deocamdată decît 
superficial, cred totuși cd aveți dreptate. 
Păcat însd cd avem in felul acesta un 
„apaj: legomenon" (dovadă unică, n.n.). 
Căutați mai departe astfel de urme și dacă 
vd e posibil discutați teoria rosleriană

SPORT

Cota craioveană in fotbal și deruta rugbystică
arătat cit de bine și de modern «e poate Juca 
fotbal in România. Deci, se poate I Această jumă
tate de oră se cuvine să fle modelul de joc ■! na
ționalei noastre de fotbal. Jucind astfel • greu da 
crezut că echipa de fotbal a României va mat trăi 
meciuri de calificare atit de nefericite, ca cele p« 
care le știm. Cota propusă de acest meci e adevă
rata cotă a fotbalului românesc, câtra care orice 
echipă româneasca trebuie să aspire.
• Deruta rugbyului românesc pare ta se accen

tueze dupâ tnfrlngerea ultimă suferită In fața fran
cezilor pe terenul acestora. Recent, meciul din Italia 
cu o echipă Învinsă nu demult die români la cifre 
astronomice, a-a încheiat cu o victorie Italiană. Ce 
se Intfmplă deci fiu echipa națională de rugby 7 
Cum este pregătit șl alcătuit XV-le românesc I Care 
este climatul din campionatul de rugby ?

Situația rezultatelor obținute de echipa noastră 
națională de rugby nu este de loc lăudabilă. Ba are 
la activ, după victoria din Qlulești asupra francezi
lor. 4 înfrîngeri consecutive, dintre care trei In me
ciuri oficiale. Nu este puțin cam mult, date hind 
condițiile și valoarea rugbyștilor pe care erhloa 
României îi are ? In plus, este învinsă și de Italia.

Simptomatic poate ft șl faptul că fa campionatul 
european de juniori ne-am clasat pe locul S. Ieșind 
din cursa pentru locurile prime, cedtnd șl alct In 
fața Italiei. Nu e vorba de a trage semnale de alar
mă ci de a constata 3 stare de fapt. Suficiente mo
tive pentru ca Federația de - specialitate să între
prindă ceva real pentru modificarea situației, 
în plus, ziarul de specialitate ne-a adus știrea că 
numărul actelor de violență ’-a înmulțit pe terenu
rile noastre de rughy. Iar recent - meteahnă veche 
— Intr-o intllnire amicală de rugby cu o «selecțio
nată galezfi de mina a doua, Grivifa Roșie, echipă 
care tn optica selecționerilor e capabilă ta dea nu
meroși lucători naționalei, e „Întărită" cu trei 1u- 
eătorl străini ■ Paraschiv, Borș, Chlricenco, care au 
fleets de altfel șl toarta partidei. Procedeul este, nu 
încape discuție, vinovat față de rugbyul românesc 
Asupra ..mentalității* pentru că de a concepție de 
joc nu poate fi Încă vorba aici —. după care e con
cepută șl condusă naționala noastră de rugby vom 
reveni altădată. Clar este că rugbyul românesc 
este fn Impas șl o lnfringere cu 12—13 la Țara Ga
lilor este prea puțin pentru a ne mulțumi.

Discobol

articol care să poată fi tradus (n 
oermani sau franceză. Noi străinii avem 
mare nevoie de tnvățâturd tn problemele 
românești, dar chiar printre noi romaniștii, 
ciți pneep.românește 1

La întrebarea dumneavoastră cu privire 
ta albanezi și nacedovlahi nu mă încumet 
deoeamdatâ ta dau un răzpuns. Vă promit 
totuși ti acord acestui punct întreaga mea 
atenție p m rd spun părerea mea cu 
pr.ua ocazie.

Pentru fu udat ic Diez 1-4 format acum și 
«ua comitet xIaIum (Ase oii. Graf. Rajna,
dT)ndșn. Cneflo, Caix, Monaci Flechia) 
t cărui apei r-a edzul probabil tub ochi. 

dk«r« zile a-a tradus articolul meu 
șt - Ptneverenzji diu Milaiuo «â sper »ă-i 
determine pe italieni ta rntermnd an oner- f 
om in tarpirea program uhti berlinei. Ppat* 
sr formează și in Anglia un comitet; Prin
tre acuzațiile și amenințările la care e 
expusă acum România e desigur greu de 
crezut că lucrurile se vor urni acolo intr-un 
fel care aă aducă succes. Pe de altă parte, 
cred că n-ar fi nepotrivit ea tocmai acum, 
dud România s-ar putea totuși tema puțin 
da îmbrățișarea prieteniei sale, si fie 
accentuată cit mai convingător apartenența 
românilor la romanitatea de sud șt de 
răsărit, folosindu-se ocazia externă pe care 
o constituie Fundația Diez.

Cu cele mai sincere salutări, 
al dumneavoastră 

H. Schuchardt

Las la o parte problema ramurii române a 
Fundației Diez. Informațiile asupra activității 
■ale ne lipsesc. Hașdeu vorbește despre ele 
laconic 1 „Comitetul pentru Fundația Diez e 
constituit la noi de mult, dar nu va fi dat 
publicității Înaintea terminării războiului, 
fiindcă orice contribuție ar fi pe moment 
imposibilă datorită lipsurilor generale ți sacri
ficiilor de altă natură pe care ni le impune 
starea, de fapt. Președintele Comitetului este 
Dl." Dimitrle Sturza. vechi ministru al Finan
țelor, elevul lui Diez".

In schimb, voi analiza. In lumina cunoștin
țelor actuale, studiul despre „zâna Filma" — 
nu numai fiindcă a fost îngropat tn uitare ci 
mai ales pentru că c punctul de plecare al 
unor probleme de istorie și lingvistică română 
dintre cele mai controversate. printre care 
existenta cuvintelor vechi germanice la nord 
de Dunăre.

Demonstrația Iul Hasdeu este făcută de o mină 
ligură și se sprijină de asemenea pe o docu
mentație fără reproș. 1. — dovedește prezența, 
atestată de folclor, a zânei Filma. In Banat; 
2. — aceasta e pe urmă identificată cu una din 
cele trei Nome scandinave; 3. — fonetica nu 
ridică dificultăți deoarece fi — este totdeauna 
primar în română, adică receptat fără schim
bare; 4. — ancheta semantică care pune pe 
două coloane us-filmei (Ulfila) și pavor (Vul
gate) și ajunge la definirea atributelor Imper
ceptibilei zîne — tema și febra — constituie 
o lecție metodologică demnă de a figura 
intr-un breviar de cercetări.

Cercurile zborului Iul Hasdeu nu sînt însă 
niciodată mărunte. Depășind prima etapă 
(supraviețuirea în Banat a zeiței germanice), 
trece la a doua (poporul care a transplantat-o 
aici) și, In afirșit, la a treia {importanța 
acestui apa± pentru istoria ‘rdmAfiă). Seeded de 
pentru gepizi ca transmițători ai tradiției reli
gioase șl lingvistice.

Se ajunge astfel la un argument anti-răsle- 
rlan asupra continuității daco-române la nord 
de Dunăre. In eșafodașul teoriei savantului 
filomaghiar, absența cuvintelor vechi germanice 
in română avea o anumită greutate. Raționa
mentul său decurgea astfel: dacă românii ar 
fi trăit fără întrerupere in Dacia, limba lor ar 
trebui să păstreze urme ale simbiozei cu ger
manii. De aici, turnirul polltieo-lingvistic s-a 
redus timp de decenii la afirmarea sau nega
rea existenței In limba română a vechilor 
germanisme. Astăzi privim problema cu o mult 
mai liniștită detașare. Prezența românilor și a 
succesorilor lor etnici la nord de Dunăre, nu 
numai în Transilvania. Banat, Oltenia dar și 
în Dobrogea (Scythia Minor) Moldova și dincolo 
de Nistru pînă fn Crimeea. fiind dovedită de 
mârturii arheologice, puțin contează tăcerea 
și sărăcia surselor Istorice scrise, precum și 
hazardul împrumuturilor lingvistice. Dar situa
ția nu era aceasta în vremea Iul Hașdeu și a 
succesorilor săi imediați. tn acel moment era 
o extrem de serioasă problemă și de aici pasi
unea incandescentă care însuflețea controver
sele si care astăzi ne face să zîmbim.

Ultimul dintre bibliografii chestiunii, dl. 
Mihai Izbășescu. filtrează cu un Ireproșabil 
Spirit critic toate etimologiile propuse și acceptă, 
avlnd rezervele de rigoare, o duzină de cuvinte 
a căror origine veche germanică ar fi „posi
bilă sau cel puțin probabilă".

Acum un secol. B.P. Hașdeu deschidea un 
nou cîmp de cercetare. Ca în tot ce a împlinit, 
brazda trasă de el a fost adîncă și de neșters.

N.R. Articol tradus din limba franceză după 
«Revue des etudes roumainps-. Paris 1975. Titlul 
original: B.P. Hațdeu și zeii nordici. E. Lozovan, 
Istoric de origine română, colaborator al unor 
sinteze istorice occidentale de prestigiu, este pre
ocupat mai ales de relațiile românilor cu lumea 
nordică.
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Antolo#ia « Luceafărul »

e„-.. Poezii le lui Ion Drăgănoiu te realizează oa 
atare prin vibrația lor sensibila, de a acuratețe 
a limbajului remarcabilă, prut cultivarea expresiei co»~'‘ 

centrate, dar care te lasă purtată de razele drepte ale 
vii cu ochii deschiți.“

Dm Uasrtupo

cărui

„Proiecția ta absolut este denastatoart. Întoarce
rea pare hdriztiă doar ^tabular artistului. ti 
strai păstrează ine* arata polenului stelar "

NieaAac BaJiag

•
 ^Peutm ei Ion Dvdofotuu esU ua om WU 

aidoma unui corn de mele. fiecare P«m “M 
pe inima tai aețtund poetul— O generație de oamem 
rU te nație. O generate care se legitimează «a peso 
truawul. ci o ge^rațse pro*wmt liuără. ajezax* 91 tnmr- 
. cd fața de isUimpiare, legiterrnd-o adică. Jou. b^Mtal 

râstâjat ol țâru esu inteiectuaL El ema mai wurc 
peste o turma de notam. El este. E2 an. Slana 
de a fi e marca noăs geuencâ. loa Drăgăuo^, p~.n 
ființă poetică ța pm fel. indreptățețta raze"

NieMta fftfcarsra

dinei

„Versuri da a mare transparentă 91 puritate, dar. 
teribil de grave ji de mature, rdsunind de a- 
Intrebări"

Gen Dumitrescu

•
 „.Confesia feminină devine meditație gravă, dizol

vată in superbul spectacol al înscrierii senti
mentelor pe orbita viziunilor cosmicizante*'.

Nicolae Ciobanu

•
 „Preocupată deopotrivă de originalitatea expresiei 

poetice și de calitatea semnificațiilor închise in
ea, Doina Uricariu (...) scrie o poezie ritualică, vapo
roasă, intr-un echilibru savant da tandrețe |1 senzua
litate."

Laurențiu Ulicl

„Versurile ei sini admirabile ti înghețate...**

Nicolae Manolescn

„Pentru Doina Uricariu, poezia înseamnă deopo
trivă pindă și mingiiere..."

Mircea lorgulescu

(...)căci se simte puternic, siăjnn ri slujitor «1

toata

«Poemele meranira n n 
ele se desfășoară ia spațial 
cazanie, poeme."

ton bber, detașat de hUBO. dar cuprma fumd la faxnc. st fcmai ■ poetul 
aae fam tabere de pt.năaăp, sf*txa cm m arwrrtt mtondouMM. * as

„Discursul Uric m desfășoară ca un murmur eaal 
lucrurilor"

«Dincolo de o densă rețea speeuăatisd se aeda aa latent eum-si rafaad ance 
mărturisiri dirscU."

ion drăgănoiu
Scene de vinătoare (I)
Mănușa groasă de piele iuvriM șanul nour ridicai 
Șeimai bine dresat înfipt in Mănușa groasă de pi Hr 
Capul ascuns in sacul de pinzâ eabruasâ al șatenii. 
Iepurele fugind.
De ce se vini narile in mare î
Minuna groasă de piele :
Pentru că mtrri_
De ce se varsă narile in mare ?
Șnimnl bine dresat :
Pentru că nurca—
De ee se varsă riurfle in mare ?
Capa! ascuns : #
Pentru că marea—
De ce se Tarsi narile in mare T

10. D aetaagiaeazd i laeiai cerearBer laateetriri ta 

«I el eblar eta itatrel InmH. tbeati die earn, psaara < 
Marele enter d (kadatale ileal 0-1 luagr la m«.

Ca nun 
ca pteza unOat* la eta, *e care e deaeaiH

e aidaal tara pe care t* ■ aai paate redea Car*M M 
ta (taem adMaa la adiaeal de ectaf. El e vtad.

naria itaiaai wear, lai Iliad tapdeaL

Nici nu știi

Dan Lanrențlo

„Hotdrif, Doina Uricariu are capacttatea rară de a clătina lumea pentru a-i reda mobilitatea, a 
mobilitate echivalentă cu a spiritului.*

AL Prolopopescu

doina uricariu
Un mic luminiș
Tînin printre frwnxe de loamni, de singe 
haina men se levea de a ta
ea aripile nnei pfeâri Bătipge

Tnnse din mine se InTtnn de tine, 
rudari de pietre nebune
Bw*i din pielea, din mina

fi ia tristele, îtridcalele frunse de toamnă 
amare

lepnrHe fugind :

Apei, tu țel ruptă Mișcare B Mitnd,

Peisaj de iarnă
Zăpezi dameale. Pădnrea de aateoa 
dnfrnazită «l-a laminaari
atari de beariaa. altaaual ta ia aural 4a dpadi. 
Fără lamia. aleari* deacpltl p, nsrta

Țipatul
Poveste

la Inez. M ptata «tardi «are w tai * «a aa aa

war's!'fa' U n tata sa d 4 « «ata

Creierul marin

Fi

în sufletul ei îndestulat ce nu mal rivnește 
oare trăiește mina ei care tăcut ne hrănește, 
oare mai speră vinele albastre 
de pe brațele ei împăcate, 
mai fluieră buzele ei, mai visează 
ochiul cuibărit în amiază precum în sicriu, 
îngropat cu de la sine dorință de viu, 
oare el nu mai cheamă nimic pe potecile lumii, 
in pacea hotărind asfințitul minunii, 
liniște searbădă, liniște strecurată, 
nevinovăție vinovată

E rece obrazul ei 
sufletul ? sufletul ? moartea Iui nouă 
către cine poartă nevăzută o cană de rouă ?

Vitraliu
VnmBn larbdd. înflorai pe margini 
limd Bdrim pMTK cu grtix

Miracolul înfricoșat

Alexandru copil

0 dimineața ploioasa Aproape o natura moartă

t Uj,. te «tata< ”'U *" rwrU’

acar» 
0 ea a rata *a» eaaadi dr r« aoraau. a feaiete

0 femeie, o cană de rouă
O fasta, aaataderata,
tndni rbtnaro

< _______________________________
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îngustul hotar imaginar
De la tine la îngustul hotar 
faci numai un pas nevăzut, 
o piruetă ciudată 
ca și cum piciorul s-ar poticni 
și trupul ar cădea in lumea cealaltă.
șl numai astfel cerul gurii ar deveni 
imhlinzitor de cuvinte / „bici", „bucățică de zahăr", 

„repetă 
tar ochiul mal mult decit aduceri aminte
„Tu ești și nu ești“ se aude
■ hal pa vă visare mușcă din lucruri 
molarele dare

Toodor t «Jom6 ln TronaiIvonJo*

Finețele sunau
Fiaetcle Masa
taar arkial le lavea
prvea„ a ărje sprijinindn-se de ele
Ce faaaet «in,writalea-n rafiei 
paraiatal ta parcele, miriști, aritnră 
ea «tu ia isoviial leațân al privirii 
ea iacr-aa jl| «trlln 
pe eare-l afli raid 
de npal celei ce l-a locnit o clipă Înainte 

Și-ace* căJdara lai mă cotropește 
apraape cred că l-am labil cindva

în sanătatea iubitei
In Kăaltalm iubitei, 
rnlecăiearm sfioasă, care te tntimpină 
furioasă, cu fața tristă și trasă 
s-ao băat aceste pahare amare :
.Trecea n bărbat obosit pe cărare 
tăciodu-și curaj 
cu an ciatec de sărbătoare.
Trma an iepure eu frica-n spinare 
făriadi-și curaj 
e-are iute la fugă picioare
Trecea ou zeu sărac In adorare 
făriodo-și curaj 
ră-i ar văzut și că moare".

Cina
Lin,, masa aceea 
amintioda-ne bradul tăiat, 
iaâllimea lai sti,ictoare și blindă 
devenită ■ scindară lungă. 
Mutarea noastră alături 
pe cine mai bucură 
0 pe cine trădează T

Jamătate din obrazul vecinului, 
jamăiaie din al tăa,
a mină a Ini
«i alta a ia imi sint mal aproape, 
vechea mea se împarte egală 
ea pulberea in țevile puștii de vinătoare.
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