
CHIPUL
VIITORULUI

Mai 1980, fii binevenit pe 
pămint românesc I Iți 
urează bun venit și apele, 
și munții, și cimpiile, și, 

in primul rind, oamenii, harnicii 
oameni ai României socialiste, l-ai 
găsit in ipostazele lor consacrate, 
in ipostazele muncii. Sini, in 
această primăvară, pe ogoare, cu 
treburi multe și felurite, pe umerii 
lor apâsînd o mare responsabili
tate : responsabilitatea pentru pli
nea țârii, pentru că toate bucatele 
pămintului inseamnă, de fapt, piine. 
In bătălia pentru pime nu sînt sin
guri, lingâ ei, permanent, se află 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vizi
tele de lucru ale Președintelui țârii 
in unități agricole, intilnirile cu oa
menii ogoarelor au deschis noi ori
zonturi de muncă și de gindire crea
toare. lată, Intiiul de mai al acestui 
an ne află muncind pentru piinea 
țării — muncind nu oricum, ci zi și 
noapte, cu toate forțele, avind în
credere in lanurile mănoase ale 
verii și toamnei. Este acest Intîi de 
mai 1990 și al muncii avîntate din 
industrie. De fiecare dată această 
zi a muncii și a solidarității a aflat 
România pe o treaptă mai sus in 
itevenirea ei socialistă și comunistă. 
De pe treapta acestui Intîi de mai 
ea iși poate privi cu deplină încre
dere prezentul și viitorul, așa cum a

fost configurat de Congresul 
Xll-lea al Partidului Comunist 
Român. Sărbătoare a muncii și a 
omului, 1 Mai este in România un 
reper important de existență comu
nistă. In această zi, poporul român, 
creatorul unei civilizații noi, supe
rioare, vine in fața Timpului patriei 
sale unit, solidar, increzător în 
istoria sa nouă.

1 Mai este o sărbătoare și un 
imbold. Respiram aerul acestui 
întii de mai și ne bucură prospeți
mea lui de floare și de Irunzâ în
mugurită, de ape lucind la soare. 
Ne bucură mireasma pămintului 
proaspăt răscolit de tractoare, pri
mind sămmța bună, a viitorului rod. 
Căci 1 Mai este poarta spre pri
măvară a anotimpului. Mai spunem 
cu indreptâțire despre primă
vară că are chipul viitorului 
Chipul viitorului nostru. Al viitoru
lui de aur. Este metafora care ne 
luminează existența creatoare. Este 
metafora sub care înălțăm steagul 
tricolor și steagul roșu, al partidului.

Bine ai venit, 1 Mai 1980 I
Te primim cu muncă și cintec. Te 

primim in casele noastre, in con- 
știmțele noastre. Toate porțile iți 
sini deschise.

Bine ai venit in România, patria 
Primăverii I

r Forumul tinereții
Sub bolta de lumină, de 

miresme și puritate a 
începutului de mai tână
ra generație a țării se 

lntîlnește tn forumul său națio
nal — venind din miezul fierbinte 
al faptei, al muncii pentru țară, 
al pasiunii și dăruirii eroice — 
pentru a da expresia cea mai cu
rată și mai profundă a atașamen
tului ei față de marile cauze ale 
prezentului, față de viitorul cu 
care iși identifică devenirea și 
idealurile. Mai mult decit în ori
ce altă împrejurare, unitatea de 
gînd și de voință a întregului nos
tru tineret își relevă forța, capa
citatea de a cuteza și a împlini, 
de a conferi timpului istoric pe 
care ii trăim dimensiunea pro
priilor aspirații. Firesc, faptul 
acesta se datorește rolului șl locu
lui pe care generația tînără le are 
în societatea noastră, identității 
cu care ea se afirmă în toate do
meniile de activitate. Tineretul 
este o puternică forță socială, vi
itorul însuși al națiunii noastre 
socialiste ; acest adevăr — enun
țat de conducerea partidului, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înscris în Pro
gramul partidului — a fost și este 
în măsură să mobilizeze întreaga 
energie creatoare, elanul revolu
ționar și spiritul.de inițiativă ale 
tuturor celor de o vîrstă cu pri
măvara sevelor rodnice care fac 
patria să 
toare, un 
durabile.

Tînără 
socialiste
condiții de formare șl educare în 
spiritul înaltelor valori de care 
este animată întreaga viață a so
cietății noastre. în egală măsură, 
ea se bucură de o imensă inves
tiție de încredere din partea 
partidului și statului, a națiunii 
noastre socialiste. Pretutindeni pe 
pământul țării — de regulă acolo 
unde este mai greu, acolo unde se 
cere spirit de inițiativă, dăruire 
necondiționata, prospețime și cu
tezanță — tinerii dau replica fap
tei avîntate, răspunsul lor de con
știință acestei încrederi care se 
transformă în repere interioare 
trainice, în sentimentul răspun-

dorii față da destinele lumii de 
mîine.

A fi implicat în tot ceea ce se 
decide în interesul general, în tot 
ceea ce se înfăptuiește zi de zi, a 
avea înalta responsabilitate de a 
turna în tiparul faptei temeliile 
propriului viitor — iată șansele 
de excepție ale tinereții noastre. 
Niciodată în istorie generația 
tînără nu a fost investită cu o mi
siune mai complexă, mai nobilă, 
niciodată energiile sale nu au fost 
dirijate în perspectiva unor idea
luri mai pline de semnificații 
umaniste, de atașamentul total 
față de cauza progresului. Cres
cut și educat in spiritul 
aspirații, tineretul patriei 
și face necontenit dovada 
pe deplin capabil să-și
Viitorul, să contribuie substanțial 
la făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune. Desigur, profilul său 
moral, unitatea sa de nezdrunci
nat, competența cu care se im
plică în tot ceea ce gîndește, de
cide și transpune in realitate prin

Continuare tn pag. a 7-a

Gînd de primăvară
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Luceafărul

Corneliu Ostahie

TlNĂR ÎN AGORA

Letiția Vladislav

«Perit-au dacii?»

M. Ungheanu
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care aparent nu spune 
rămasă de peste dnuă- 
care tata m-a luat pa

acestor 
a făcut 
că este 
asume

Dacia ro- 
lui Maior 
tezei sale 

de romani, 
constringa

scrie in 
cu un 

apariția
..Dacă 

un grad

«Nu aridă, ci 
literatura noastră veche, 
dc azi ar avea de ciștigat 
spre aceste venerabile 
tradiții»

< Fondul principal al culturii ro
mâne • Virgil Când ea : 
fertilă a fost 
Orice creator 
iutorcindu-se

fiecare om după o anumită bucată de vreme — și nu neapărat la bătrâ
nețe — privește in urmă, spre locul nașterii sale, spre oameniii dru
murilor sale, spre istoria devenirii sale in timp. Este o reacție firească, 
trăim doar in acest galopant secol 20, în care toate evenimentele 

par a se desprinde intr-o fracțiune de secundă de noi, lăsind locul altora la fel 
de importante și grăbite. De aceea nu ne mai miră precocitatea copiilor, minu
nății, teribilii, savanții noștri copii, care știu cum se zboară in cosmos, cunosc 
regimul de viață pe Galapagoș, știu cum ajunge griul piine gustoasă și, pină 
unde plutesc vapoarele noastre, cu tricolorul in frunte. Cred că incepînd din 
acest punct arcul memoriei ne trage îndărăt, în propria noastră copilărie, nu 
pentru aduceri aminte, nu, cl pentru a putea judeca cinstit, omenește, de ce 
fiii și ficele noastre pot primi liniștiți și pe drept Viitorul.

Gindurile noastre se întorc întotdeauna acolo unde Mureșul curge cuminte 
la vale, nu departe de satul lui Vlaicu, nici de Cigmăul lui Ion Budai-De- 
leanu. Satul nostru este mic și bătrin, Foit, un nume 
nimic. Prima imagine care îmi vine in minte, imagine 
zed șl ceva de ani, este aceea a unei zile însorite, în

fie o grădină rtrăluci- 
spațiu al împlinirilor Acoperirea
generație a României 

se bucură de minunate

Cenaclul revistei 
«Luceafărul»

• Luni, 5 mai, orele 17,00 la 
Ateneul tineretului din Aleea Ale
xandru nr. 1S, va avea loc ședința 
cenaclului in care vor citi Louriân 
Cîmpeanu (poezie) și Dorin Măran 
(proză).

Invitat de onoare : prozatorul 
Sorin Titel.

SĂRBĂTOARE
La sirbâtoarea zilei de 1 Mai Noi, care sintem mîndri că sîntem
Noi. cei care trăim in această epocă români

de aur a patriei Noi, care avem un Președinte
Noi. care admirăm cu mulțumire a cărui gindire

întinsele holde Luminează prezentul și viitorul
Strălucind pe cimpiile pămintului patriei
Pe cimpiile sufletului Noi venim cu toate aceste realizări
Noi. core muncim in uzinele zilei Cu toate victoriile și visele noastre

și construim peste tot La sărbătoarea zilei de 1 Mai.
Blocuri albe, mari combinate, 

universități Sufletul nostru roșu luminează
trandafirii din steaguri.

Noi. care ne creștem copiii
In pace, bunăstare și omenie Mara Nicoară

Patosul constructiv
în frumusețe

u știu alții cum sînt. dar eu cînd îmi 
aduc aminte de Oltul cel zbuciumat 
și dulce, zău că-mi vine să cred că 
lumea, cel puțin lumea mea interi

oară. dacă nu și plantele. si toatele, se-nvirt in 
jurul Slatinei, locul pe care-l port in inimă, bul
gărele de diamant ce-și face văzută strălucirea 
prin lume, puțină sau. multă, asta numai timpul 
o va certifica, care sînt...

L-am parafrazat, acum, la început, pe purtă
torul prin lume al Ozanei cea limpede, lin do
rința de a-mi răscoli memoria, de a scormoni 
prin geografia intimă a copilăriei. Da, cînd spu
neai, pe timpuri. Slatina, numeai un îirg obiș
nuit de provincie, dintre acelea tn care nu se 
Intimpla mai nimic, un oraș ce-ti iferea. ca In
dustrie. cîteva ateliere meșteșugărești.

Din cînd in cînd. inundațiile, adeseori ca
tastrofale. ale Oltului o readuceau in atenția lu
mii. .Apoi, totul trecea, totul revenea 
și Slatina redevenea tlrgul cu străzi 
întortocheate așezat pe Olt...

Geografia sa industrială nu putea 
multe capitole. Istoria, însă. da. Aici, pe valea 
Dirjovului si a Oltului s-au ivit vederii noastre 
urme ale celor mai vechi așezări omenești de 
pe planeta Pămint. De aici, Tudor Vladimirescu 
a plecat, in fruntea pandurilor săi. spre Bucu
rești. Aici, după adunarea de la Izlaz, slătinenii 
au jurat că vor ..lupta pentru cauza binelui po
porului, pentru susținerea intereselor revolu-

la normal 
inamte $i

număra

Dan Rotaru
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al zilelor noastre
^ntîlnesc zilnic oameni cu au-
V flete limpezi de pe neleagu- 
Mrtle mele, din orașele 0 sa

tele Banatului, unde fiecare 
răsărit de soare e mai frumos, mai 
Impunător decit cel de ieri. încerc 
atunci sentimentul datoriei de a sur
prinde In scrisul meu măcar o fărimă 
din această limpezime și frumusețe 
înălțătoare. Noi, scriitorii, sîntem da
tori «ă mlngiiem cu mîinile noastre 
și să curățim de orice spini lujerii fru
mosului — și nu avem dreptul să ză
bovim In așternutul trandafiriu pregă
tit de alte .-mini, nici chiar de miinile 
noastre. Telul ;uturor mi nul tarilor con
deiului in România socialistă a fost, 
este și va rămine unul și același : 
Cintarea omului, a muncii, a pâmintu- 
lui natal. Făcind abstracții de un firesc 
și cunoscut specific etno-geografic, 
deosebirea e doar cea de expresie, de 
limbă folosită. în acefet context, viața 
spirituală a germanilor din vestul pa
triei noastre, Pundșcuțl ca șvabi bănă
țeni, nu a fost niciodată așa de bo
gată și diversificată ca in ultimii cinci
sprezece ani.

E un lucru firesc, bogăția vieții ma
teriale a unui popor găsindu-și reflec
tarea in bogăția spirituală a acestuia. 
Fără Îndoială, toți creatorii țării sînt 
conștient! de misiunea lor educativă, 
de răspunderea pe care o au în a con
tribui, prin operele lor, la educația 
umanistă, la formarea conștiinței noi.

revoluționare a oamenilor muncii. A- 
ceasta înseamnă a crea opere de înaltă 
valoare artistică, Inspirate din patosul 
constructiv al silelor noastre, din ma
rile victorii ale poporului, din lupta 
grea §1 plină de jertfe o comuniștilor 
pentru Înnoirea destinului României, 
opere, care să propage patriotismul so
cialist, ce ne animă pe toți cei de aici,

Nikolaus Berwanger
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acă «6te un nume care se 
cuvine pomenit in primul 
rind atunci cînd vorbim de 
oei 2050 do ani de la înte

meierea stalului dac centralizat al lui 
Burebista acesta este al lui Bogdan 
PeArlceicu Hașdeu. Fără Hașdeu a- 
ceastă aniversare ar fi fost poate im
posibilă. Campania din secolul XVIII 
a Școlii Ardelene «tatuase fără drept 
de apel purismul romanității noastre, 
produci nd și o adevărată roman oma- 
nle, cu care vor avea de furcă atiția 
alții după aceea. Dar prima ripostă 
memorabilă dată exclusivismului la
tinist a fost aceea a lui Bogdan Petri- 
ceicu Hașdeu la 1860. Teza Școlii Ar
delene stipula romanitatea noas
tră exclusivă : războiul daco-roman, 
susținea istoria lui Petru Maior, a dus 
La lichidarea populației dace, locul gol 
lăsat de autohtoni fiind umplut de 
Traian cu cetățeni romani, 
mană devenea in viziunea 
și a celorlalți partizani al 
un teritoriu deșert colonizat 
De aici și pină la a 
limba română să se Întoarcă la izvo
rul latin alterat de cuvinte de alte o- 
rigini mai era doar un pas oe care 
ardelenii membrii majoritari In So
cietatea Academică română l-au si 
făcut. Rolul lui Hașdeu in modificarea 
acestor stări de lucruri a fost enorm.

Istoria literară a consacrat pe Titu 
Maiorescu ca denunțător al „minciu
nii științifice" a Invățaților transilvă
neni. Este încă unul din adevărurile 
moștenite fără a fi verificate. Cel care 
dă lovitura decisivă acestor specialiști 
unilaterali în istoria și lingvistica ro
mânească este B. P. Hașdeu la I960 
prin studiul Perit-au dacii ?. Titu 
Maior eseu va acționa pe un teren de
frișat de Hașdeu. Cînd va declara ri
tos ca false toate contribuțiile .^ante- 
Iuptătorilor" din Transilvania el va 
duce mai departe ofensiva lui Bog
dan Petricieicu Hașdeu. care înlătura 
o rea teză lnloculnd-o cu Un adevăr. 
Traiân nu exterminase pe daci. Dacia 
nu rămăsese goală de locuitori, colo
nii aduși de Traian nu erau din Roma 
ci din toate părțile imperiului. Pu
rismul latinist era lovit în chiar ra
țiunea sa de a fi. Posteritatea a con
sacrat In contra direcției de astăzi in 
cultura română din 1868 și a uitat Pe- 
rit-au dacii? intervenția decisivă a 
lui Hașdeu produsă cu unt ani mai 
devreme și cu consecințe incalcula
bile pentru cultura română.

Toți comentatorii au fost de acord 
în a constata agresivitatea neobiș
nuită a studiului Perit-au dacii ? la 
adresa doctorilor ardeleni, caracterul 
pamfletar,, dus pînă la insinuarea că 
tezele istorjco-lingvistice ale 
n-ar fi străine de interese 
neștl. Cineva chiar notează : 
ceea Hașdeu ar fi recunoscut 
incontestabile ale lui Maior 
paniei. Important este insă să 
altceva : reacția de împotrivire pro-

dusă de acest studiu, reacție care nu 
se traduce numai în cîteva articole de 
presă ci chiar in măsuri mai mult sau 
mai puțin discrete îndreptate împo
triva autorului articolului. Cînd epoca 
lui Hașdeu este numită etapa eroică 
a culturii românești nu se greșește. 
Hașdeu este sigur un astfel de erou. 
Făcind afirmațiile cuprinse in Perit-au 
dacii ? el acționa cu deliberare și du
ritatea accentelor lui era premeditată. 
S-a zis că după acest artioo-1 Hașdeu a 
recunoscut meritele corifeilor ardeleni, 
fel de a zice că atunci cînd scria 
Perft-au dacii ? nu le cunoștea. Afir
mația este inexactă. Hașdeu cunoștea 
însemnătatea Istorică a contribuției 
acestora pentru că iată ce 
Foita de istorie și literatură 
număr, nr. 1 doar, înainte de 
faimosului Perit-au dacii ? : 
România s-a ridicat acum la
înalt de ființare națională, aceasta este 
rezultatul unei mișcări Istorice. în
cepute de Petru Maior, de SamuU 
Vulcan, de George Sinea] etc. Pînă si
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IDEI LITERARE

Orlce artist are o estetică a sa șl orice poet o „poetică" a sa. La unii, spirite 
speculative și conștiințe lucide privind actul creator, ea se traduce in reflec
ții și comentarii critice, uneori chiar in teorii literare, in doctrine care in raport 
cu opera se explică reciproc. Paul Valery, de pildă, iși studia spiritul creator, 

poemele lui fiind difuză conștiința critică, denotînd profunde reflecții asupra arteiin r ___ .... ___ ... ... . ___ r____  _ ____ ______,__ _____
sale. Lucrurile nu-1 interesau, după cum declara, decit sub raportul intelectului și poezia 
sa se resimte puternic de această viziune spirituală.

Din aceeași familie de artiști cerebrali, Edgar Poe a lăsat o „artă poetică" unică 
prin „delirul lucidității" și analiza travaliului mental care produce opera, rezultat — 
după el — nu al inspirației, ci al unui efort conștient de creație. Execuția operei este 
pentru marele poet □ bemă de meditație estetică, „o filozofie a compoziției". Corbul, 
celebrul său poem, ar fi fost compus geometric, tehnicește, printr-un act de dedublare 
a creatorului și a creației, In conformitate cu poetica sa.

Continuare in pag. a 6-a
Melania Livadă

nchizînd volumul IV din 
■ „Opere alese" de G. Cos- 
Abuc (Editura „Minerva", 

1979) vplum consacrat in 
scrierilor despre cul- 

i românească, cu- 
același timp, uluit 
acestor texte, ai 
ca o dorință de 
propriilor împre- 

locul „poetului" in 
Deschizi

Întregime 
tura populară 
cerit și, in i 
de farmecul 
vrea sa afli 
confirmare a 
sii. care este ____
folcloristica românească, 
un studiu de acest fel și iată ce 
citești : „Cu toate acestea, teoreti
cianul rămine mult in urma crea
torului de inspirație folclorică. O 
anumită sfâtoșenie de dascăl de 
țară și-a dus nrea vizibil Decetea 
ne elaborările lui teoretice, de 
aceea, demonstrațiile se vădesc a fi 
nu rareori simpliste..." Judecata 
formulată aici de Ovidiu Bârlea nu 
este nici părtinitoare si nici exce
siv de severă. Este o judecată fi
rească. formulată din punctul de 
vedere al științei folcloristicii, știin
ță care-și are metodele și princi- 
piile ei axiologice bine stabilite. 
Desigur, s-ar putea replica aici, că 
în istoria unei științe. adeseori, 
ceea ce apărea ca eroare s-a dove
dit a fi (cu trecerea timpului) un 
nou si fertil nunct de plecare, iar 
ceea ce figura ca adevăr cert a fost 
considerat ulterior ca dogmă si pre
judecată. Totuși, oricît de maleabi
le si relative ar fi aceste conside
rații epistemologice, situîndu-ne in 
miezul științei folcloristice, nu pu
tem să nu observam exagerările 
simplificatoare (in linia scolii mito
logice a lui Max Muler) care apar 
in toate interpretările teoretice 
semnate de G. Coșbuc. E vorba aici

Mihai Coman
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r £ mpre] urarea că cea

Ide a douâ carte a Ga- 
brieleî Adameșteanu
— Dăruieștc-ti o zi de 

vacantă, Editura „Cartea Ro
mânească". 1979 — conține un
grup de trei nuvele $i nu (cum 
ne-am fi așteptat) un nou ro
man, pare să aibă la origine 
cauze mai adinei decît s-ar pu
tea crede în primul moment, 
formulăm o asemenea supoziție 
bizuindu-ne nu numai pe va
loarea artistică deosebită a vo
lumului (ceea ce exclude din 
capul locului ideea că ne-am 
afla în. prezenta unor exerciții 
creatoare cu finalitate deconec
tantă) ci. totodată, ne gîndim la 
fparte semnificativa confruntare 
dl ea însămi căreia prozatoarea 
ii dă curs pe cuprinsul noului 
său volum. Numai aparent pa
radoxal. punctul de vedere al 
Gabrielei Adameșteanu visează, 
acum, ideea că structurile eoi-
qb nuvelistice sint mai apte a 
da seama in legătură cu con
diția tipului de proză practicat 
In prima ei carte (romanul Lun
gul drum al zilei către noapte). 
Reamintindu-ne că. la urma-ur
mei. chiar si in romanul Lun
gul drum al zilei către noapte 
marile puncte de rezistentă ii 
formau un întreg lanț da ex
celente momente amplu nuve
listice, sâ reținem deci, ln vo
lumul Dăruiește-|i • zi de va
cantă. existenta mai mult de
cît subiacentă a acestui proces 
de autoreconsiderare cu totul 
caracteristic mentalității lucid 
analitice, prin excelentă scru
tătoare. a prozatoarei. Ajungem, 
astfel, la constatarea ci pre
cum la putini alții- adevărata 
piatră de încercare pertro Ga
briela Adameșteanu o f rmeazi 
nuvela «ii nu romanuL S’gur. !n-

GABRIELA ADAMEȘTEANU 
<l)ăruiesie-li o zi de vacanta»
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tr-un atare pariu cu «ine. in
tră si programul unor posibile 
performante de ordin comnor- 
țional. in general stilistic. Si. io 
această direcție, nu mai înca
pe discuție, prozatoarea înregis
trează progrese surorinzăloara. 
Densitatea cam monotonă ii. a- 
desea. mai greu de răzbit a 
scriiturii din Lungul drvu al 
silei către noapte, ca să nu mai 
vorbim de voita ambteuiteLe re 
planează, tot aici, asuora mo
mentelor de trecere de Ia un fir 
narativ la altuL inclusiv deli
mitarea a ceea ce numim tirrraul 
povestirii, prin urmare, totalita
tea acestor vicisitudini ce tm m
vădita anlecare «ore experiment
acum flint date uitării cu desă- 
virsire.

Poate să pară banal ce «pu
nem. dar vădita reacție a pro
zatoarei la tot ce reprezintă 
imixtiunea ..literaturii” in struc
turile enic-analitice ale celor 
trei nuvele se materializează a- 
proape exclusiv m preocuparea 
pentru identitatea fpintui'ă 
personajului, dedusă din foarte 
atenta studiere a ceea ce s-ar 
putea numi fenomenul de re
fracție psihologică a biografiei 
sale cotidian fenomenale. De 
aici, neîndoielnic, extrema 1- 
cuitate a narațiunii, instinctul 
sigur al prozatoarei de a rezis
ta la tentațiile subtilității arti
ficioase, care. vai. se știe, inva-

tale țigara. Avea exact vîrstd 
meu. «tivi «.•: to plus, tot A- 
colo. O. iii oct. invirtindu-se 
prin cameră fără rost, nestiind 
de oe să apuce, tem in du-se 
sâ deschid!, osa balconului ca 
să nu răcească, dar, mai ales, 
vrind cu tot nts^-'isul să-și go
nească amintirea lai Cosmo vi ci 
din minte.**)  dacă va izbuti 
să-și recapete de sine
desprinzindu- «e za toată ființa 
sa de coaarC- Xx. oeîuijilt ..mo
del" : anume, te «rej oferit de 
mereu ..invinV--ars<~ Anton Ro- 
mjecanu. Pmu-Mr*ț  are În
drăzneala de a r la efectiv pre
judecata «o a©ț*«"isle  si in 
final erou! eliberat de
snectni] la ul
timele nes*J.-"  ate ’r'.: timp 
crispatei lu. :-j ferrtihCi-âti a- 
dolescentiae. se? u-rimul
ceas «e cor-ta Mbertafee 
interioară < Cris
tian se ra£a»^te Sezie nle pe 
traiectoria «ijt ■ team, ui «ău
destin :

_E tfrzxu. e ae■uapt mijlocul 
zilei end =__-iă -4 teielonuL
El se rrr**"* ’- *m*_  tresa
re. mewr hmse;; roi. su-
-rtu’ â accelerează

. slssS < *»  r*  <. «te u-

i

• Din clâsâ * elegiâcă â 
Iul A. E. Bâcofisky. lnsS 
cu o notă calofilâ șl his
trionică mai accentuată, e 
și Ion Drâgănoiu. autor 
de „Sonete", și. în gene
ral, de lirică cultă șj 
manieristă. inventatorul 
„Grădinii de Iarnă"*).  Dar 
ce este „grădina de iar
nă"? Tn mintea fan
tasta a poetului este 
utopia suavă a mort îi 
lente, un absolut schi
țat eu închipuirea și 
de aceea, cu peputintă de 
explicat. Prin aceasta. Ion 
Drăgănoiu plotinîzează a- 
Buora imaginarei glaciali- 
tăți somnolente : „Ea nu 
este grădina potecilor 
care se bifurcă, f ea nu 
este un spațiu ovoidal i 
care urcă dintr-un vis ar
gintiu cu fluturi de-ar- 
gînt, / ea nu este un loc 
in care florile mint. / ea 
nu este un fel de poves
te / a unui singur ano
timp. / Ea nu se petre
ce in timp. / Ea nici nu 
este". Tn „Grădina de iar
nă". ca atare, iubirea e 
un somn care aduce le
tali ta tea si. expljcind li
ric. Ion Drâgănoiu se în- 
chiouie. precum Hamlet, 
șovăielnic și anxios : „Să 
dorm ? Mi-e mai ușor. 
Visind să zbor I sunt zbo
rul insusi. fără de arioă,! 
«3 mă înalt cit vreau și 
să cobor / îmi e ușor în 
fiecare clipă și totuși f 
zborul, aripa mă cheamă / 
și nu ideea lunecoasă, 
rece".

Soiritul este’ neîndoios 
liric cu o sugestie livreș
ti si de aceea efectul es
tetic vine ne un jmnal cul
tural. Apoi, imaginația în 
«ine erte de formulă es- 
tetic««te «rtificîfllă. înie- 
îe«!nd prin aceasta că 
poetul croiește troc! si 
fzcleazâ o substanță re
lativă în baza ideii teore
tice inițiale. Tot ce dă e- 
tect liric. e?te aci gindit

viata cărților
poezia

Un poet 
livresc

și schițat Încercat la un 
foc filozofic anterior. Ma
teria friabilă si suavă, 
„gipsul” opresiv, flora te
ribilă (floarea de carne, 
de gips și de gheată), li
chidele prefăcute „in
tr-un nor de pucioasă", 
marea imaginară „de fa
ianță” sint. in fine, ele
mentele substanțiale de 
unde lirleul extrage sen
timente. Si totul — arti
ficial. tăiat mi nu ti o? In 
vederea unui rezultat : 
cit calcul, atita poezie.

Insă acestea sint con
statări critice și conțin o 
descripție, iar nu o jude
cată de valoare ; poetul 
este remarcabil si inteli
gent fantast la un nivel 
filozofic, manierist cultlc. 
inanalizabil In fragment.

„Alunecau thscuri de 
aur deasuDra cimniei / 
Marea de aer înghețase 
in valuri de-argint”. Mo
dernă e ad mișcarea în 
sioe. cu an izbitor sunet 
ocult In&ău originea liri
că e In simbol i«m (Mae
terlinck nu tnthlDuia alt
fel). si. mai departe, in 
man ieri s ti. Extrase din 
mediul lor. imaginile cad

• Poteia este pentru
Alexaniteu Mîran un 
_»oăon d'Ingres” al Cul- 
^ni. Bafinamentul inte- 
•jjumI al autorului face 
mi poezie o serie de
aJ^atl arimrate (filosofice, 

«rir- literare, tnitolo- 
fte*)  cL intr-un joc al 
te 1 ei-iArikir. din Cultură 
• nevfirriU aluzie poeți- 

DM-.ăuaeaUL experi- 
e-iz rtetesrii se joacă din 
-■w ta cînd in misteri- 

-Terreaite" a poeziei.

ML âte « •

fără viață ; în aerul unde 
le-a așezat autorul, ele se 
vivifică. Prin urmare, 
poetul este manierist la 
un mod cumulativ, sco- 
țind sensuri din întreg si 
este calofil nu atit prin 
prețiozitatea lexicului ex
terior. cit din sforțarea 
meticuloasă de a construi 
sensuri globale. Manieris
tă os t£. de ăsemenea. 
ideea de a scoate efect 
liric din grozave hiero
glife convenționale : „Dis
păruse Grădina. lăsind 
ochiul ars ca de ghea
ță /.../ numărul Fiarei era 
Unu I iar Unul eu în
sumi eram /..J mă visam 
disc de aur alunecînd 
tieasupra cîmpiei / lumi
nă deasupra luminii ce 
.poate sâ vadă / violetul 
Florii de carne de sub 
zăpadă".

Izolate in retortă. ..Gră
dina". „Fiara". „Unul", 
„Floarea de carne" nu în
semnează formal mal ni
mic. căci poetul le dă 
sens în relativ. însă, sub 
raport substantial, va
loarea creste prin adău
garea acestui sens nou si, 
la ochirea sumară, ocult.

„Grădina" e un soi d« 
ficțiune, o „monadică 
lume de gînd", „Unul" în
semnează reducția la o- 
riginar, „Floarea de car
ne" feste, înțeleg, erotică. 
Acestea sint simboluri cu 
un confinut invariabil și. 
filozoficește, unitare. însă 
din simbolul unic nu iese 
poezia, căci flacăra lui 
absolută nu are efect li
ric in timp, intruclt poe- 
2ia iese din explicație o- 
cultă, iar nu din semn 
izolat. Atît creezi, cît 
construiești. întrucit crea
ția fiind artificiu se în
țelege că, artisticește, 
este si edificare. Toate a- 
qestea se deduc ușor din 
lirica Iul Ion Drăgănoiu, 
care este un.poet livresc 
remarcabil. inventator 
fantast de simboluri, ra
reori ironic în notația 
directă, căci perspectiva 
lui e mereti absolută. 
„Ca un infuzor, conti
nuam brownian să ascut / 
sub bancă lemnele mele 
colorate, lumea mea ilu
zorie / Mina învățătoru
lui avea degetele îngăl
benite de nicotină / Cum 
puteam să-1 ascult, vă- 
zindu-1 înrobit de albas
tru și galben ? I Doar 
gesturile lui rrti-au rămas 
în memorie. / Cuvintele 
sint o lume ce se destra
mă, / acum, cînd m3 
plimb liniștit Drm Gră
dina de iarnă".

Puține, sub raportul 
cantității și al proporției 
estetice, astfel de repor
taje sentimentale (cite 
unul în gustul Mihai 
Ursachi. însă mai dis
cursiv) nu tulbură senza
ția elegiacă globală. Poe
tul e un actor sublim. în
grozit de masca ucigă
toare așezată pe chip.

Artur Silvestri
•) Ion Drăgănoiu — 

„Grădina de iarnă". Edi
ții m „Dacia", 1980.

Cultura 
ca poezie

• Prozele reunite ln cd de-al 
doilea volum *)  al lui loan Dan 
Nicoleeeu se grupe i i după trei 
tendința distincte. Volumul de- 
hutenzA cu dieva «chite _fan- 
fartfce" tn rere wa ao^-
tw paratei w ratevx mw st 
ahaaarta*  mnmn n~'”? 
banale (Upa4a flMTl' Ca» 
ew vine). Ex*aziunea  hnci op» — 
un teritoriu al purității — Mirii 
contaminat de reprezentări de
rizorii — coti chinului trivial si 
amorf. Fantasticul se manifestă 
cu coeficientul necesar oe ambi
guitate, în mod preponderent ca 
seducția lenta și nu ca agresiune 
brutală, autorul cultivind jocul 
subtil intre deriziune și poezie. 
Intre ironie și patos, intre luci
ditate și fantazare. Clteva proze 
de la sfîrșitul volumului ilus
trează o altă tendință — aceea 
parabolic-Iegendară (Valpea. 
Cuceritorul, Cel mai Frnmna). 
ln care substanța narativă se 
organizează conform unor in
tenții moral-ilustra five. scrierea 
din urmă fiind animată totuși 
de un fior metafizic si de su
gestii mal bogate.

Majoritatea scrierilor din vo
lum sint însă cele care contu
rează un soațiu aparte. Orașul, 
care trăiește o existență Ia li
mita extincției, in care se pro
duc fenomene bizare, ln ace 5 
cetate aflată la marginea rn. 
invadată de limfi — sobol*  ni 
vorbitori cu statut social accep
tat — străbătut de pasărea an
tropomorfă Helga — mesacer al 
morții, personaje insolite trăie«c 
drame obscure, pendulind intre 
tragic și grotesc. între lirism și 
ironia vocii narative.

Destine aflate sub semnul 
enigmei absolute se derulează 
inexorabil (Lacul carașilor aurii. 
Cea mai fericită femeie di« 
lume, Fiul) in această topogra
fie imaginară a Orașului, scrie
rile reluind personajele (Berta. 
Bătrlnul, Helga. Funcționarul) 
pentru a le plasa in rolul de 
protagoniști principali sau nu
mai pentru figurație ln dramele 
altora. Prozele acestui ciclu, 
neorganizate distinct, dar for- 
mlnd nucleul cel mai substan
țial al volumului nu sint scrieri 
„fantastice", cit reverii meta
fizice, vag onirice, in pofida sti
lului simulat „obiectiv". O lo
gică obscură guvernează eveni
mentele, cărora personalele 11 se 
conformează acceptind această 
ordine ca firească. Stilul proza
torului are un caracter obiectiv 
detașat de cronica modernă.

proza

Ficțiune 
și lirism

Lrr.’T

coc?emr.i±d «<
tulbuo . _A îx>-- CL—.
spdum_.-.Lâ£<we —‘1
SC abătuseră Crsta^s.
Vinîul ;jfia ea o fiară 
scormonind r~~ t- -f
colți acopertăisrSB*  atsr^r. srs:--
gindu-to. ;i~3 
bt^ericite- pu*cte»_  te care 
rx;/.. t!r>ri»*d  ri t-’tt-
b*ț*4e  de apos, w? Un" Aii Law rr. 
pături. dirtfcnd de kp®î-=A. »*-  
(țarinele. nrte aresretoie — sco
ntau \~*nz>tooa  — te tedMăM 
singure” el

in proza hn loaa Daa Xk»-

a serate Ca

O NOUĂ ISTORIE A LIMBII ROMÂNE

Det *tef Ejm Scit P*a- 
YfsK E ^ras ne roa- 
tt waat aa «efiner* ' tir
pan aaars vtesarS de 
tarpon ' P-« Diver^cii

teaerocaetea efta grime si- _.. - _ ... ». » . . . * * fartm-Lj-Ta®. hei limxji Ln 
traatea te «tea aau pre- 
țteaSMI stilistice. colin- 
<lnd • haae miniaturală 
dar ca *oh<*tăti  de peri
au taacînar. antte nostal- 
Cfie (roatei sK*  «uteni- 
nate da olteerca capti
vantă a «pertacohriui in
terior. mărtorteirfe de 
tocmi hieratic ctec’ama- 
tR, feericui de gustul 
abcardulni si echîlihruT 
de fervoarea dechi zărilor 
atftarwMaotate Teatre 
Utatea nu reri^ă aia nu
mai tn tonalități, d si in 
atitudinile omoTTti-zii li
rice. regizata rimoht âar 
semnificațir‘ deverul su
mar al eului devenit pe--
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Suzana Dalciu; „Iederă pe cotoaee"

Editura Cartea Românească. 199ă
• Suzana Delclu cultivă tn linia actuală a gustuhil pen

tru Ironia relativizantă și limbajul șocant o poezie mo-

Veialesee: „Mini demente"
Editura Cartea Românească, 1980

• Constantin Voieuleseu este un fmagist dovedind capa
citate de asociere șl Înclinația către cu vin tul frust, remar
cabil ca semnifleant, iată o poezie constituită In pastă

argheziană ! „Simt tn cane iDinni dta eălcfl 1 m face iar 
luceafărul dinții / dezLLnțiiind prin tatnleelr ipațM t 
puroiul Îngroșat eu ecu ații, // să iacă pe același păt de 
moarte I lingă afăioșM «ștri fără carte J dar încă Jtndnlnd 
intre tenebre / la (Ura Instetatetor algebre. // Imaginile 
tn sine sint bina Mnmrate d au sumai cele din sfera con
cretului. poetul mani fee tind o anume abilitate In a da 
densitate și termenilor noțlonaH-abstracți- ..Oar din această 
predispoziție lexicală gl ușurință In exprimare rezidă și ris
cul acestei poezii. De la an punct imaginile zlștigl ud grad 
de autonomie, aș spune mecanic, neiusțlnut de Idee. Altfel 
apus, densitatea |i concretețea fizică a tropilor nu sint 
dublate și de una semantică. $1 !n genere, te poate ipune 
că spațiului său liric U lipsesc organicitatea șl coerența In 
jurul unor nuclee semnificative Iradiante. Sint Insă jl 
poezii In care imaginile nu se mai cheamă autumată 
constrînse numai de regulile prozodice (uneori o muzicali 
tate supărătoare, de șlagăr) ci au și o motivație seman
tică (Schimb, Ecuație, Rondel I, Ipostaze, Frescă). Constan
tin Voiculescu este un autor pentru care expresia nu mal 
constituie un obstacol (fază pe care unii nu reușesc să o 
depășească In ciuda numeroaselor volume apărute) dar 
care nu atinge Încă șl dimensiunea profunzimii.

Ion Hurjai: „Poemia"
Editura Junimea, 1980

• Și ion Hurjul este un imagist dar In alt sens decît 
Constantin Voiculescu la care accentul cădea pe mate
rialitatea cuvîntului. Autorul Poem iei, dimpotrivă, prac
tică un limbaj aluziv format parcă, din moliciuni șl adieri, 
din umbre și lumini calme.. Ascultă cum bate-n fereastră

rite, onecrl tnmptet «iră- 
ine literatnru. raritatea 
culturală, aluzia prețioa
să. omen tails mul paletei
de sugestii care Jnwteazi 
textul poetic, constituie 
un spectăroi in «ine. la 
Urnita dintre eonceptia se
rioasă «î gratuitate. M te
nie tare «e joacă de-a 
poezia sint : Patra ‘ (Pas
cal : Fe—ff >. Newton.
Mauekrancbe. Pnar^tn*.  
Da Vxnri. Van Helmon*„  

(si altri). Hera- 
c2e tfc Ef« icarartertd. 
sete pocni ea această

d^ac te «easac often

cooden*ăfi  ezoterice. Poe
tul e deopotrivă elegiac și 
bucolic, încruntat șl nepă
sător. copil și savant, ve
ne rind materia ..groasă", 
rteugnită in imaginație 
din _vremea sulfuroasă”, 
dar ii ideea Înaltă, fine
țea imaterială. în spirit 
herachtean. „Hades e 
□nul «1-același cu Diony
sos”. Termenul cult fuzki- 
neazl cu cuvin tul frust. 
S-=ele «e luptă surd cu 
nasinete ci din țeastă 
xkhimie a spiritului iz- 
voritase o poezie a cărei 
gagnealiiate . ae ragă^ește 

te tr-te's juperfacnate
mm ci te .a>

rârtr ce oot fi roatiie : 
frijă pertm biio- 

trase Kwar.ga. / N-a
sud oirxxx. nic cit un 

r’ *-».  / Prin sat *e  nâhi- 
mre ' in pîtrf
te paean tea. 1 privați*  
prră tadărăml ochilor 
de ar» ; I de«i aleargă

in sudoare, stă pe loc, I 
doar brațele îi zugrăvesc 
în aer flori / înfricoșate 
de agave, / El e chemat 
să-nfrunte numai forme
le / cuvintelor, nu miezul 
cărnii lor solare, li SI 
cum sâ-i spui nesinelui 
cu gheare și canini, l 
acelui altceva cu slava de 
blană tărcată / și cu sal
tul lacom de sînge / ca 
o poruncă străbună, / 
care, de toți bănuit *și  de 
toate, /.pîndește-n hățișul 
savanei ? / / Mi-e teamă 
pentru bunul, uriașul 
Kwanga / să nu ia nume
le panterei ln deșert". 
Hieraticul Kwanga, ne- 
deprins cu solaritatea cu
vintelor, cu substanța lor 
cultă — veșnică aluzie 
poetică —, se poate pier
de în hățișul formelor. Un 
altceva, o risipire (nesl- 
nele) amenință „bunul 
sălbatic". Cuvintele cu 
conținut concret sau ab
stract. derivate insolite 
sau rarități lexicale (poe
tul scrie tunată, încovo- 
rez, bivoli, tufani, evis
cerate. somnoreșie etc.), 
sini parcă iradiate de o 
termeelioerc rfîdură su- 
IteMmriL Intensitatea cu

Boetiri Cul-
txn isl Lui amprenta 
pini la Mturatte — subli
ma zodia a nou-vechiulul 
_jouixieur" plin de can
doare gi rațiune, care e. 
autorul — In această nouă 
carte a Iui Alexandru 
Miran.

Costin Tnchilă

*) Alexandru Mlran i 
„Cran iei". 11. Editura 
„Cartea Românească", 
irra.

■onaj-de-ama UK noap
te. mid. p-mi pare etea 
Marină / Pipotă friastea 
sfori, / Manonetă i Ca 
ochii «curși, cu «c-a 
lungi, bonetan, nu teist- 
fică atitudinea, ci. dim
potrivă, o susține prin 
motrast (..Si «mi că-n 
mine va să crească / Tă
cerea grea, tioere*  al 
grămezile / Așa cum crem. 
pe drumuri vechi p haegi 
zăpezile"). In cadrul a- 
cestui spectacol mterior. 
primăvara devine ™ Joc 
^uh hohote-albastre*  w- 
de „un cofiac mimează 
că moare", iubirile în
cepute frenetic devin 
jocuri sclipitoare CJlu- 
mlnați ne azurim / Sub 
foșnet de ariechinadă» i 
Si-n pelerinele de fulgi / 
Cădem cu stelele gră
madă"), triste căderi de 
cortină peste jocul minu
nat (Uimitele pierderi) 
sau, dimpotrivă, melan-

ooue crudă, ca in foar
te expresiva VdJenescă 
l_M£ cru)e muma vieții, 
aaitotfivâ, i Dacă mugeai 
dm mărul bun și rău. I 
De paratdfeuri Evă pier
zătoare, / Nudă fugind 
prin tulburele hău"). I- 
maginile copilăriei trec 
pnntr-o „inimă cu zur- 
lâlân pierdut" ca o „ju
căria de înger topită re
pede pe deget / sub 
ochiul ars in fluturele de 
«url5”, spteen-ul marilor 
călătorii iți țese pinzele 
tewrMare [p® niște 
_ Grand Meanlnes-, în- 
trrtJ nteapra de camaval 
. ■ 1 ■venită fără virată și 
in care „un fluture cade 

f la mersul pe loc 
din himeră", iar invoca
rea strămoșilor se face 
ln cadre ritualice. de 
teatru exuresionist (Fin- 
tiaâ de gite).

Personajul-de-sine care 
se conturează aici nu este

f Un fluture ro^u — I Cu aripi aprtoae fn noapte / 
Săgeți dulci de ploaie, / Suav amenință / Să-intre-n odaie. 
// Tu Încă-ml vorbești de corăbb / întoarse acasă-n 
Izbtndâ — / Tu cea mal plăplndi 1 // Ascultă • liniște- 
afarfi, / etnd eimpul respirt-ndott / Un fluture roșu co
boară. / Noi stăm tn acrea și tăcere / Prea b lin dă — f 
Petale de fluturi pe zid. (_)". (Tril și trup) ..Plăpînd", 
„suav", „săgeți dulci", „petale de fluturi" etc. sint lexeme 
ca desemnează un spațiu al fragilității traversat de un 
secret fior tactil. In această viziune poezia este și ea o 
subtilă prelungire a simțului tactil, un mod de „imbilnzire” 
a realității. „Pcemele sint metafore / bllnde. balsam ’ 
Înecatului / știlndu-1 poet. H Nufăr alb / plutește pe ape / 
încet — parcă ar mai fi înainte o viață." (Nufăr alb). Intr- 
adevăr gesturile țd mișcările au o anuma lent o are sugerlnd 
plutirea șl deplasarea ea ta apele visului. De fapt. Ion 
Hurjul dovedește, intr-o modalitate poetică proprie, □ 
sensibilitate buccUcâ ce încearcă, de teama contactului 
direct cu realitatea să se înfășoare, asemeni viermelui cu 
tirul de mătase. Intr-o plasă țesută din cuvinte „suave- șl 
„bllnde-. Interesant e3te că atunci c’nd trece la altă stare 
de spirit mai abruptă, mal tranșantă Ișl schimbă șl registrul 
de exprimare, versul alb. care Insă nu se integrează an
samblului. (Am avut un prieten). Ion Hurjui este un fin 
artizan pe un teritoriu reatrîns al poeziei, rămtnind să-și 
Îmbogățească șl amplifice aria tematică șt procedeele 
poetice.

Paul Dugneanu

travestirea unui narci
sism opac la alteritate, 
ci. dimpotrivă, o suită de 
deghizări vlzînd un grad 
sporit de veridicitate, 
tonul teatrtiJ dictînd însă 
o superioară (dar ludică) 
conștientă : „Cind voi 
pleca pe-un falnic ga
llon / Ca o vikingă arsă 
de război, 7 Secretele cu 
magic lexicon I Ți-or re
vela nemoartea dintre 
noi"; lată o altă deghi
zare, unde prețiozitatea 
pozei și falsul hieratism 
(„De te-ar mistui meri
dianul / Verde curgind 
subt oceane, / M-aș re- 
calcifia intr-o scoică, i Aș 
reinflori din mărgene") In- 
tîlnesc tablouri nordice, 
de estompări gi asprimi: 
„Dă-mi mina. Pornește 
corabia, / Mireasă cu 
albe batiste. / Pe cheiuri 
de zgură și ceață / Ex
piră Lsoldeile triste // 
Spre celta legendă cu 
tine !“

Deși exersată deocam
dată ln registru minor, 
apetența ludică a aces
tei poezii este garanția 
viabilității ei*  Atunci 
când poeta se detașează 
de temele gi notele sce
nariilor gi spectacolelor 
interioare, zonele poetice 
apar falsificate, In ciuda 
sincerității care le animă 
gi a seriozității rostirii 
(Poveste de dragoste, 
Ucide-ml primăvara. 
Toamna, căderile, Cine- 
va-Cine ?, Odă iubirii) ; 
numai accentele arghe
ziene, bine prelucrate 
(Hulub, Flori de gheață 
și mai ales Mereu, poem 
integra] citabil) si unele 
accente parnasiene (ca 
în Burgul de sare sau 
Perenitate) feresc evadă
rile din spațiul ludic de 
căderea în sterilitate 
edulcorată.

în măsura ln care 
spectacularul va fî ordo
nat si regizat cu o aspră 
măsură, gindit în spații 
mal ample, dar anulin- 
du-și orîoe excrescență 
declamatlvă gi cenzurînd 
sentimentalismul în fa
voarea imaginarului, poe
zia din Această albă, 
simplă floare va căpăta 
unitate și profunzime.

Dan C. Mihăilescu

•) Tina Ionescn-Deme- 
irian : „Această albă, 
simplă floare", Editura 
„Eminescu", 1980.



— In prezentare*  Istoriografiei umanis
mului românesc cu care încheiați volu
mul Rațiunea dominantă, de la care plea
că prezentul interviu, vă ocupați firesc 
de studiile cu tematică umanistă asupra 
literaturii române vechi. Cum erau pri
vite insă trăsăturile umaniste ale scrie
rilor din secolele trecute în istoria noas
tră literară înainte de ultimul război 
mondial?

Cercetătorii gîndirii. scrisului și culturii ro
mane Vechi în general au inregistrat și pină 
acum patru decenii manifestări care puteau in
cita la identificarea notelor umaniste românești, 
contacte directe, eu cultura occidentală, cunoaș
terea limbii latine, familiarizarea cu scrieri ei 
idei umaniste, capacitatea de a crea Ja nivelul 
altor literaturi. Dar aceste fapte nu au fost 
considerate suficiente pentru asocierea lor in
tr-o explicație umanistă. A existat pină nu de 
mult — la unii cercetători persistă — o ontică 
falsă asupra cronologiei istoriei noastre politice 
si culturale, care situa fenomenele românești cu 
cel puțin două secole de întirziere fată de fe
nomenele general europene. Așa de pildă, dacă 
evul mediu în Occident era considerat ea în
cheiat în 1453 (căderea Co n stan ti no polului), el 
este împins in istoriografia română pină la 1821 
(a se vedea, de exemplu, „Istoria României in 
date". 1971, sau versiunile engleză și franceză 
ale cărții. 1977. dar și alte manuale sau trata
te de istorie a poporului nostru). La fel. epo
ca veche a istoriei literaturii românești este și 
acum considerată că durează pină la sfirșitul 
secolului al XVIII-lea. /oricîț de greu ar fi șa 
incluzi în aceeași epocă de cunoaștere si scris 
pe Neagoe Basarab și pe Dimitrie Can tem ir, 
autori atit de diferiți ca erudiție, idei si expre
sie), iar „Bibliografia românească veche" cu
prinde- încă producția tiparului nostru Dină la 
1830 (motiv pentru care operele lui Cantemir 
in engleză, franceză, germană, figurează In bi
bliografia națională românească la partea ei 
„veche", dar in bibliografiile culturilor străine 
care le-au editat 1a partea ..modernă"). Această 
perspectivă cronologică a viciat multe judecăți 
asupra trecutului politic și a creației spirituale 
românești, generind un adevărat complex de 
inferioritate cultural^, pe care Mircea Eliade 
îl observase in 1937. în remarcabila sa „Intro
ducere" la ediția de ..Scrieri" ale lui B. P. Has
deu. Eliade scria atunci : „înainte de Emines cu 
— la Heliade Rădulescu și. mai ales. Ia Has
deu — cultura românească se situa altfel fată 
de Europa. Avea curajul să se as^ze fată în 
fată, în raport de egalitate. Nu contam Europa, 
nici nu o respingeam — ci ne măsurăm cu ea. 
Hasdeu, marele naționalist, nu are nici un sen
timent de inferioritate față de Europa. în ar
ticolele sale politice, comoara adesea România 
cu Italia. Nu avea sentimentul că participă Ia 
o cultură mică, meschină sau modestă (a&a cum 
credeau, bunăoară. Maiorescu și Caragiale). De 
aceea găsim la Bălcescu. Heliade Rădulescu $1 
Hasdeu cea mal bună atitudine spirituală șl po
litică fată de Europa pe care o poate avea 
România modernă" Din motive pe care nu le 
vom evoca acum, această atitudine se modifică 
spre sfirșitul secolului XIX. Așadar. Nicolae 
Iorga vorbea în 1901 („Istoria literaturii româ
ne In secolul al XVIII-lea") despre „un fel de 
renaștere tîrzie La un popor întîrziat în dez
voltarea culturii sale"), iar Pompjliu Constan- 
tinescu în 1934. acceptînd că în secolul al 
XVII-Iea cronicarii moldoveni au cunoscut uma
nismul în școlile iezuite din Polonia, afirma 
că totuși, „la ei nu se poate vorbi de o con
știenta concepție umanistă". Chiar după 1945, 
P. P. Panaitescu. excelent cunoscător al cul
turii românești a secolului al XVII-lea. consi
dera, intr-o primă perioadă a preocupărilor sale 
desore umanism Ia noi. că acest curent nu a 
putut avea loc in Țările Române, datorită tlr- 
ziel formări a burgheriei șl pentru că ..epoca 
umanismului trecu«*.  în secolul al XVII-lea nu 
mai exista umanism". Reputatul istoric și-a 
schimbat ulterior vederile. Dealtfel se știe că 
nu el a Înfățișat mai intii In istoriografia cul
turală românească legătura ..obligatorie" dintre 
ridicarea burgheziei și umanism, ci Andrei Oțe
tea in cunoscuta sa carte ..Renașterea si Re
forma" (1941 ; ed. a 2-a. 1968). Judecățile radi
cale, adesea nedrepte ale lui Oțetea, care opu
nea o Renaștere strălucitoare și liberală unui 
ev mediu întunecat și retrograd intr-un con
trast abisal, neomologat nici de cugetarea, nici 
de creația culturală a veacurilor XV—XVI, a 
atras cuvenitele puneri la punct, invitlnd la 
o mai nuanțată interpretare a fenomenelor, din 
partea prof. univ. D. M. Pippîdi (..Renaissance 
et Humanisme". în „Revue historiaue du Sud- 
est eurooeen", 1946). Deși nici unul dintre au
torii amintiți nu se referă la fapte românești 
de cultură, i-am citat pentru a arăta existen
ta la noi a interesului față de umanism, chiar 
pe vremea cînd el nu fusese încă identificat in 
manifestările lui locale.

— Din acest răspuns se poate trage 
concluzia unui tratament diferit de 1*  o 
etapă mai veche * cercetărilor la una 
nouă. Prin ce sc deosebește lectura cer
cetătorilor înșirui ți în Istoriografia uma
nismului românesc de lectura predece
sorilor? Textele sint aceleași. Pentru ce 
rezultatele sint diferite?

— Același text, același document, dezvăluie 
puțin sau mereu mai mult din informațiile și 
sensurile lui in raport nu ațit cu dorința de 
cunoaștere (orice cercetător vrea să cunoască), 
cit cu atitudinea comprehensivă și îndrăzneață, 
sau excesiv pozitivistă, prudentă, complexată 
adesea, a cititorilor. Istoriografia culturii ro
mânești înregistrează azi un salutar reviriment. 
Nu mai vedem in creațiile spirituale din tre
cut fenomenele întârziate ale unei culturi pro
vinciale, periferice față de mișcarea de idei eu
ropeană. ci manifestările unei arii spirituale au
tonome. cu identitate. motivații. idealuri și 
ritmuri proprii. Firește că. recitite din această 
perspectivă, textele românești dezvăluie valen
țe nebănuite pină acum. Iată două exemple lua
te chiar din ..Rațiunea dominantă" ; „Triodul- 
Penticostar" de la Tirgo^4ște (1649) a intere
sat prea puțin pe istoricii literaturii române și 
în publicarea lui s-a văzut, mult timp, doar un 
act de relații culturale (Elina-doamna Ba
sarab tipărea o carte de cult în slavonă pen
tru călugării athoniți-sirbi de la Hilandar). Re
luată in -studiu cu alte preocupări, s-a văzut 
insă că predoslovia cărții era un mic tratat ..Des
pre dărnicie" cu amplu orizont cultural. „Bi
blia lui Serhan" a fost cercetată mai mult sub 
raport lingvistic și într-o măsură redusă pen
tru reușitele ei literare, dar iată că ea cu
prindea un tratat prețuit de cărturarii antichi
tății și de umaniști, „Rațiunea dominantă" (in 
treacăt fie zis. cite observații va prilejui „lec
tura nouă" a cărților sapiențiale cu tezaurul lor 
de termeni de filosofi e si morală, cărora Mi- 
lescu si Grecenii le-Căutau pentru intîia oarâ 
echivalente românești !). Mă aștept ca modifi
carea de atitudine de care vorbeam să per
mită o cu totul nouă valorificare a moștenirii 
noastre literare șl culturale în general..

— In critica și istoria literară româ
nească incursiunea pe care G. Călinescu 
o face in spațiul vechilor cronici ori texte 
religioase este considerată drept una din 
cele mai importante cuceriri exegetice. 
Lectura criticului care s*a  aplecat asu
pra filelor d- altădată educat de estetica 
secolului nostru * sporit interesul pentru 
textele vechi ale literaturii române. Ce 
preia din G. Călinescu noua atitudine fată 
de literatura români a secolelor trecute ?

— Aș vrea să remarc că nu George Călinescu 
a aflat cel dinții frumuseți în scrisul românesc 
vechi. Am cunoscut, în tinerețe în munții Mol
dovei, în zone în care criteriile estetice ale li
teraturii noastre moderne nu erau încă nici 
măpar bănuite, profunzi cunoscători ai cărților 
veacurilor XVII—XVIII, ieșite din teascurile de 
la Tîrgoviște. Rîmnic. Snagov și Neamț, citi
tori pentru care numai acolo, numai in ase
menea nagini se ascundeau adevăratele valori. 
Acești cititori continuau orin criterii și opțiuni 
o atitudine tradițională în cultura noastră, de 
care modernii au Zost moți printr-o întoarce
re anroaoe obsesivă, timn de un secol, spre va
lori literare de irpoort. Mihai Eminescu. mare
le oretuitor al scrisului românesc vechi, s-a in
spirat din el in asemenea măsură incit a pre
luat motive șl sintagme din traducerea nem- 
teană a ...Cărții pentru oaza celor cinci simțiri" 
(de Nioodim Aghioritul) în versurile sale din 
..Icoană și privaz", sau „Venere și Madonă". Mi
hail Sadoveanu. Tudor Arghezi si alți proza
tori și poeți ai noștri fac parte din aceeași ca
tegorie de cîtițori comprehensivi. Cu alte . cu
vinte. nu cred că George Călinescu a inovat 
anlerîndu-se asunra vechilor scrieri românești 
pentru că era „educat de estetica secolului nps-

Interviu cu
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VIRGIL
CÂNDEA

FONDUL PRINCIPAL 
AL CULTURII ROMÂNE

«Nu aridă, ci fertilă a fost literatura 
noastră veche. Orice creator de azi 
ar avea de cîștigat întoreîndu-se 
spre aceste venerabile tradiții»

tru“. Cred că, mal degrabă, el a avut, spre deose
bire de alți critici și istorici literari contemporani 
lui, curiozitate pentru vechiul scris românesc, fa
miliarizare cu el. incredere in valorile lui. eru
diția comparatistă necesară aprecierii realizări
lor autohtone (cunoașterea profundă a literatu
rilor europene medievale și moderne) și că 
aceastâ atitudine i-a fost răsplătită. Nu este 
exagerată observația că mult timp istoricii li
teraturii noastre n-au mai citit texte vechj. ti
părite sau manuscrise, altfel nu-mi explic, cpm 
N. Iorga putea âfirma in 1901 că ..Divanul*  lui 
Cantemir ar fi o „compilați’^ greoaie, rău șdH- 
să și'fără scop", în cuprinsul căreia „putini mai 
pot avea curajul să rătăcească'". Era tocmai car
tea prin care Călinescu găsea că principele În
cercase să ^aducă „in limba natală toate gra
țiile unei fraze de cărturar", și în care găsea 
pasaje „de o stranie frumusețe litanică". Ca
zul „Divanului" este, de altfel, exemplar pen
tru o anumită atitudine de incomprehensiune. 
Datorită insuficientei cercetări, timp de peste 
oct decenii mai toți cercetătorii i-au reproșat 
stilul greoi, siingaci, silit etc., pentru ca abia 
Perpessidus s*  apreciere, dimpotrivă. ..natura
lețea cu care Cantemir toarnă limha româneas
că și lexicul, fie neaoș. fie savant, al vremii 
sale, in tipare atit de armonioase— semnul fău
ritorului de expresie literară". iar acum zece 
ani, Dragoș Moldovan să demonstreze c*.  de
parte de * fi exercițiul stingaci al unui înce
pător. ..Divanul" reprezintă folosirea conștien
tă și consecventă .a unui procedeu de stil linie", 
numit de greci .Jiiperbat". iar de latini ..verbi 
transgress ia". Așadar, pentru a fi prețuit la 
dreapta lui valoare, un text vechi românesc tre
buie mai intii corect ritit. studiat, înțeles-

— Din ce spaaetl reiese că • Iertară 
liră .aparat" este (■pwlMlă I*  spațial 
literaturii vechi. Textul aa ae mai poate 
citi dear in sine ca literatură de driertire 
ci raportat mrrea la contextele driertni- 
nante. Care e metoda de lucra pe care se 
întemeiază studiile din Rațiunea domi
nantă?

— Mi-am exprimat și cu alte prilejuri con
vingerea pe care am aplicat-o prin metoda de 
lucru folosită in edițiile operelor lui Cantemir 
sau Odobescu. câ reeditarea textelor clasicilor 
literaturii noastre trebuie insotită de comenta
rii ample, istorice, culturale, literare. lingvisti
ce. oferind citi locului tot ceea ce erudiția, cer
cetarea pot aduce la înțelegerea deplină a unei 
opere. Seneta spusese : ..Si iudicas. cognosce". 
Delectarea pe care O provoacă lectura textu
lui vechi vine adesea după înțelegere*  lui. după 
obișnuirea. familiarizarea cu această categorie de 
opere, ca și in cazul arhitecturii sau picturii 
vechilor noastre monumente. La fel am pro
cedat in ..Rațiunea dominantă", publicind și 
analizind textele lui Năsturel sau Milescu.

— Vreau să ne «prim puțin la formu
larea „nu numai blocul continental căreia 
aparține geografic". Harta geografiilor cul
turale ar fi deci alta decit harta geogra
fiei propria-zisă. N. Iorga fixa și el tipo- 
logicește cultura română intr-un spațiu 
cultural-geografic legat intim de Medite- 
rana răsăriteană și de Asia Mică. Reve
lația acestui spațiu de cultură compa
rată propriu culturii române este vizi
bilă la tot mai mulți cercetători. Rapor
tările mecanice, excesive de multe ori, 1» 
fenomenul cultural occidental, sint pe »- 
ceastă cale corectate. In acest sens nu vl 
ae pare eă există o mare apropiere a hăr
ții de cultura comparată pe care o folo
sesc cercetătorii literaturii noastre vechi 
cu harta de cultură comparată in interio
rul căreia își lucrează foarte multe studii 
Mircea Eliade? Prefața la De la Zalmoxis 
La Gingis Han mi se pare grăitoare in a- 
ces< sena.

— Istoriografia literară a restrinș aria de afir
mare a culturii românești pentru că această 
istoriografie s-a născut in epoca „tiraniei la
tiniste" (expresia este a lui Mircea Eliade) și. 
adaug. In aceea a orientării noastre exclusive 
spre Occident. N. Iorga, dar înainte de el Has
deu, știau că aria noastră culturală este mult 
mai largă, ea înglobind tot teritoriul fenome
nelor de ..Bizanț după Bizanț", așadar, socie
tățile Mediteranei Răsăritene cu care am avut 
schimburi active de valori în secolele XIV—XIX. 
cînd de la Sinai la Ierusalim și pînâ in insu
lele Mării Egee. la Athos, Balcani și Marea 
Adriaticâ nu era așezămint și vatră de spiri
tualitate fără protecția politică, sprijinul ma
terial și bogatele daruri în bunuri culturale 
(cărți, opere de artă, ctitorii) din partea voievo
zilor români. Aceasta nu înseamnă că timn de 
cinci secole am aparținut acestei arii pentru a 
căuta abia apoi spre Apus. Am avut contacte și 
schimburi cu Apusul în întreg acest interval, dar 
nu numai cu el. Geografia tradițiilor si valorilor 
românești e mult mai întinsă. Să recitim recen
zia Iui Eliade la „Cărțile populare în literatura 
românească" de N. Cartojan (1929—1938) publi
cată in revista „Zalmoxis" (1942). Cele mai răs- 

plndite motive ale literaturii noastre populare II 
duceau atunci pe Eliade la asocieri, mergind din 
epoca protoistorică și din antichitatea precreș
tină, cu teme de largă lăspindire*  in culturile 
anatoliene, sumeriene. central-asiatice. Desco
periri arheologice din ultimele trei decenii au 
confirmat contactele străvechi dintre populațiile 
acestei arii si acelea din spațiul carpatic-pontic- 
danubian. Cred că numai cu o hartă înglobind 
deopotrivă Orientul și Occident^ poate lucra 
Istoricul unei culturi de schimburii continui, șin- 
teză și originalitate, tradiție, și ini)oțre} ca aceea 
romanească.

— Întîrzlerea descoperirii trăsăturilor 
umaniste ale literaturii române vechi in 
toată amploarea lor se datorează rapor
tării lor Ia etaloane culturale inadec
vate, altfel formulat : la model exclusiv 
occidental, ori pur și simplu este vorba 
de o metodă de lucru nrglijentă, insu
ficientă?

— Studiul literaturii române vechi si al înce
puturilor ei moderne presupune o pregătire foar
te complexă in care intră, duo! însușire*  cuno
ștințelor istorice, culturale »; liteore d? h-ză. 
istoria societăților $i hîeratu—lor ooooarelor 
halcanice și din Orientul Apropiat r-*."3«tin;e  nu 
numai de latină, dar si de elină. slav<wî și ara
bă. cugetare*  autorilor medievali rr-i'tnuniai oc- 
cidestazi dar și biza.-*;r.i  ev. Numai astfel va 
fi cercetă!oral ir. ma-vrl să aprecieri*  carac
terul unei șenem ve<rii (t“±j--e^s onxi-;.■=-!».
ce este Împrumutat «: ce e autohton in ca. cum a 
oătTuns :n iăzeratura r-’.aertante
ir.nmre cuormde ș-a_m_± Nusr.*.;  aștfeț i* izo
la in textul recri; modirirânle de pregătire si 
orientare, dec: -V stznsder.e ale cărturarului.
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chiar cînd el nu face decit să traducă sau să 
compileze, și numai așa ii poate identifica pe 
umanist.

— Intr-un studiu despre vocația sinte
zei in cultura românească Dan Zamfires- 
cu afirmă: „Secolul al XVII-lea româ
nesc stă în întregime sub semnul unei 
largi deschideri spre umanismul renas
centist (...) și harocului european, vehi
culai de Contrareformă. Sfirșitul secolu
lui al XVII-lea (ace din Constantino- 
pol o altă sursă puternică de difuzare * 
ideilor occidentale iu Răsărit. De fapt, 
secolul al XVII-lea și primele decenii 
ale secolului al XVIII-lea reprezintă 
„veacul de aur" a] literaturii române". 
Tropunerea lui Dan Zamfirrscu are ele
mente convingătoare. Este intr-adevăr *-  
ccsta veacul de aur al culturii române?

— Pentru că nu dispunem decit de trei metale 
nobile dar sint ceva mai multe secole de înalte 
reușite ale literaturii române, vă mărturisesc 
că mi-e greu să impart fiecăruia dintre ele un 
calificativ și o medalie absolute. Prin „Învăță
turile lui Neagoe Basarab" literatura română a

secolului al XVl-lea are față de tot ce urmează 
avantajul unei creații care participa numai la 
ceea ce era mai bun in tradiția noastră spiritua
lă de pină atunci : atitudinea — cu rădăcini ar
haice — față de lume, viață și problemele grave 
ale omului și societății și fidelitate*  față de civi
lizația romană in expresia ei doctrinală răsări
teană. bizantină, alcătuind împreună forma men
tis românească. Dan Zam fires cu. editor și exe
get al „învățăturilor", preocupat de atestarea au
tenticității lor nu numai in literă, dar șl in spi
rit. înțeleg^ ce mă\refer. Tot așa. încerc și 
ispita să atribui medalia de aur scrisului nostru 
din veacul al XVIII-lea, inaugurat de Cantemir, 
cu atit mai sus. ca măestrie literară, erudiție și 
reflexie, față de Înaintașii săL Și așa mai depar
te. După cum vedeți un asemenea arbitraj este 
foarte greu. Dar e corect să vedem in scrisul de 
la mijlocul secolului al XVII-lea pină La înce
putul celui următor, o epocă de mari biruințe ale 
creației noastre spirituale : apariția de genuri li
terare noi. inaugurarea atitor discipline umane 
de pionierat, sinteza Orient-Occident, puternica 
afirmare a unui specific românesc in cugetare și 
cultură nu numai in Apus, dar și in Balcani, 
Europa răsăriteană. Orientul Apropiat, conștiința 
funcțiunilor majore multiple ale culturii ca ac
tivitate -de ob$îe“. mijloc de comunicare și uni
ficare spirituală, instrument de perfecționare, de 
autodepâșîre e omului, dar deopotrivă armă po
litics pentru împlinirea unui rol regional salutar 
Sprijinul acordat popoarelor dominate de Tur- 
cocrație). și mai ales national (cultura In slujba 
idealurilor de libertate și unitate ale poporului 
român). Aceste manifestări aproaoe explozive, cu 
preocuuarea folosirii unei limbi vernaculare me
reu mai îngrijită. „înțeleasă de toți", in cărți a- 
dresate „către toată ^emenția românească", dar și 
In latina, greaca, poloneza. în care trebuiau să 
le al îl conferă literaturii noastre din
acea epocă virtuțile unui „veac de aur", cum 
bine îl definește Dan Zamfirescu.

— N. Iorga protestează in Introducerea 
sintetică la istoria literaturii românești 
din 1929 împotriva inerțiilor după rare 
omul de cultură român din trecut ar fi 
fust străin de înnoirile Apusului. Dacă 
avem in vedere apariția in 1924—1925 a 
Istoriei civilizației române moderne de 
E. Lovinescu, putem acorda acestei atitu
dini un sens polemic. „Am avut și noi 
Renașterea noastră", exclamă marele isto
ric. Ce a făcut să dispară ori să nu mai 
fie elocvente dovezile acestui contact per
manent cu Occidentul, ce a relativizat 
probele comunicării noastre în secolele 
trecute cu lumea de eullură latină?

— Omul de cultură român nu a fost și nu pu
tea fi străin de înnoirile Apusului. Le-au cu
noscut conducătorii noștri politici, in continui a- 
lianțe și contacte cu statele occidentale ^îngrijo
rate de expansiunea otomană. Le-au cunoscut 
șefii spiritual; preocupați de păzirea purității 
doctrinare Împotriva tendințelor prozeliste ca
tolice. apoi reformate (vezi Varlaam), Le-au cu
noscut in inima creației lor călătorii români in 
Apusul cultivat de la Petru Cercel și Milescu 
pină la Constantin Cantacuzino si bursierii pado- 
vani ai lui Constantin Brâncoveanu. care in trea
căt fie zis avea cu Ttalia și Imperiul Habsburgic 
și alte relații sau interese — politice, economice 
—, mai asidui decit am putea crede. De la ele
mentele gotice si renascentiste în arhitectura 
moldovenească, pină la latina lui Luca Stroici 
sau notele baroce din operele patronate de Iere- 
mia Movilă sau Matei Basarab totul demonstrea
ză contacte cu Occidentul ale culturii roma
nești. Făcind bilanțul cercetărilor mai noi Mihai 
Berza arăta in 1975 că existența unei mișcări 
umaniste la noi. inscrisă în umanismul sud*est  
european, a foșt suficient demonstrată și afir
mația sa marchează depășirea unor îndoieli 
sau rezerve pe care le exprimase atita vreme 
istoriografia noastră culturală. Ceea ce cred că 
a intirziat identificarea elementeloi de umanism 
și Renaștere in cultura românească au fost ju
decățile de tipul „Un fenomen trebuie să fi avut 
loc la noi în aceleași condiții ca în Adus și în 
același timp ca acolo" (vezi mai sus. P. P. .Pa
naitescu : in secolul al XVII-lea românii nu au 
avut umanism pentru că in Occident acest 
curent încetase). De fapt fiecare fenomen tre
buie raportat la condițiile specifice culturii în 
care el are loc. La întrebarea dacă am avut și 
noi Renașterea noastră, cum afirmase Iorga. în
trebare reluată de Tudor Vianu in 1958, un 
specialist francez, profesorul Alphons Dupron 
răsoundea că a nu fi avut Renaștere a fost, 
dimpotrivă, un privilegiu pe care numai 
cultura românească l-a cunoscut. îl citez 
(dună afirmațiile lui la București, la Colocviul 
International de civilizație, literaturi și limbi 
romanice) : ..în familia romanică voi. sinteti 
un caz sipgulai. o treaptă foarte avansată in 
ceea ce numim epoca modernă ; voi v-ațî făcut 
fără să renașteți. Aceasta reprezintă o evoluție 
istorică unică in soecificitatea ei. Nici o altă 
tară romanică nu are același privilegiu, care ar 
putea fi foarte important pentru a lumina in
tens experiența noastră romană comună a Re
nașterii". Nu contactele noastre permanente cu 

Occidentul au lipsit, dar mai multe generații 
de cărturari le-au minimalizat, considerîndu-le 
derizorii, intîmplătoare, in realitate ignorîndu-le, 
ceea ce explică afirmația lui Iorga. profund cu
noscător al tradiției $i amploarei acestor rela
ții : „Am avut și noi Renașterea noastră".

— Cit de veche este în realitate litera
tura română pe care o numim deobicel 
„veche"?

— Cred că începuturile literaturii române 
vechi se confundă cu acelea ale poporului ro
mân, pentru că nu se poate concepe colectivi
tate umană caracterizată de dimensiunile unui 
popor, fără o limbă proprie, fără o gindire pro
prie, fără o creație spirituală proprie. Nu nu
mai in domeniul istoriei culturale, dar și al ce
lei politice și sociale s-a făcut mult timp ab
stracție de experiența anterioară atestărilor din 
primele documente, pentru că, după cum știm, 
pozitivismul nu accepta decit fapte, dovezi, evi
dențe concrete și a interzis istoricilor construc
țiile întemeiate exclusiv pe logică. Dar ni se 
pare evident că populația romanizată și crești
nată de Ia Dunărea de jos, care a format apoi 
poporul român, avea cel puțin două capitole de 
literatură, a căror existență n-o putem tăgădui: 
pe de o parte, creația orală, folclorică, pe acel 
fond de motive arhaice și datini pre- și para- 
creștine pe care tradiția Ie-a păstrat in litera
tura noastră pooulaiă, pe de altă parte mini
mul de literatură cultă necesară vieții spiri
tuale a comunităților creștine, așadar cărți de 
cult, cateheze, predici, culegeri de drept cano
nic. Această a doua categorie de opere nu a în
semnat, Ia început, literatură creatoare, dar ne
îndoielnic a pregătit-o, prin idei, motive, ge
nuri și expresie. Așa cum un poet sau un pro
zator mai întîi citește, apoi creează, o literatură 
națională demarează printr-o perioadă de fa
miliarizare cu modelele unei culturi majore, de 
tip universal — cum au fost culturile latină și 
bizantină, prin adaptarea modelelor propuse la 
matricea stilistică proprie. De aci mai departe 
începe creația cultă, dar cred că „anii de uce
nicie" nu trebuie scoși din perioada in care se 
poate afirma că poporul nostru avea o literatu
ră. Citiți istoriile literare ale oriecărei națiuni 
europene : primele secole sint pretutindeni ocu
pate de traduceri și adaptări după modele de 
prestigiu, pentru ca apoi să apară creațiile ex
plozive. de afirmare a geniului național. Așa 
cum nu mai poate nimeni accepta că „Scrisoa
rea lui Neacșu" este primul text în limba ro
mână, cînd chiar cursivitatea ei dovedește o 
mult mai veche practică a scrisului în graiul au
tohton. tot așa nu putem fi de acord câ „Pri- 
pealele" Iui Filotei au fost cea dinții manifes
tare literară intr-o cultură în care, cu mult îna
intea acestui cărturar, literatura bizantină era 
cunoscută în clasa dominantă a boierimii si cle
rului cel puțin printr-o parte din creațiile ei — 
teologice, iconografice, juridice, fie și prin in
termediarul slavon obligatoriu atunci în Europa 
de sud-est — iar poporul „necultivat" își hrănea 
viața spirituală dintr-un tezaur de credințe și 
mituri arhaice exaltate azi prin studiile lui 
Mircea Eliade.

— Constatați vorbind In Rațiunea domi
nantă deapre lucrările închinate lui Dimi- 
trie Cantemir „situarea lui hotarită în 
perioada modernă a culturii românești, rc- 
prezentind astfel (prin lucrări datorate 
lui St Giosu, Dragoș Moldovan. Ma
nuela Tănăsescu, Doina Curticăpeanu, 
Elvira Sorohan, Petru Vaida, Dan pă- 
dărău, P. P. Panaitescu, precizăm noi) 
tot atîiea contribuții la o nouă cronologie, 
mai îndrăzneață, și. după opinia noastră, 
mai corectă a acestei culturi (Cantemir 
este inc*  inclus de tratatele academice »" 
perioada „veche" a culturii noastre)". 
Considerați că noile cercetări asupra li
teraturii lui Milescu, Dosoftei. Cantemir 
și alții vor permite mutarea hotarului 
Literaturii moderne in secolele XVII— 
XVIII ?

— Dacă prin literartura română modernă în
țelegem genuri noi, idei noi și, mai ales, expre
sie românească in grai ales — tot atîtea inova
ții față de creația anterioară, de la „Pripealele" 
amintite ale lui Filotei, pină la Coresi — pu
tem. firește, muta pragul nu numai in secolul 
al XVIII-lea. ci chiar in a doua jumătate a se
colului precedent, al XVII-lea, marcat de cronH 
carii „clasici", de poezia lui Dosoftei, de scrisul 
umanist al lui Năsturel și Milescu, de începutu
rile lui Cantemir. Toate aceste manifestări erau 
noi, „moderne", nu numai în scrisul, dar mai 
ales în gindirea $i atitudinile noastre. Ce ne îm
piedică să fixăm atunci începuturile unei lite
raturi române moderne ale cărei idealuri au 
fost apoi exaltate, prin Școala Ardeleană și ro
mantici, pină la jumătatea veacului trecut ? De 
ce ezităm să adoptam o cronologie literară, cul
turală. proprie nouă, pe care negreșit școlile 
științifice străine o vor accepta ? De ce ni se 
pare câ „modernismul" este Ia noi un fenomen 
datind abia din secolul al XIX-lea. cind apar 
„modele" apusene și că alcătuirile anterioare 
ar ține doar de „premodernism" ? Mi se pare 
modem in creația noastră literară și in concor
dantă cu cărturarii occidentali contemporani Do
softei care. în tiparele și ritmurile culturii 
mânești de atunci Îndrăznea să traducă Psalmii 
Intr-o limbă neacceptată drept „sacră" de Pa
triarhia ecumenică și mai ales în versuri care 
nu redau cuvint cu cuvint originalul ebraic sau 
grecesc. Efortul modernist al lui Dosoftei a fost 
superior multor Încercări de a inova ale epigo
nilor săi. De ce, așadar, nu l-am considera pe 
Dosoftei drept un autor din epoca „modernă" 
a literaturii noastre ? Pentru că este mai cu
noscut nouă orin versificarea Psalmilor, o operă 
religioasă ? Dar el a tradus deopotrivă în româ
nește Erofili, drama lui Chortatzis, pe cit știm 
o creație modernă a literaturilor Italiană șl creta- 
nă. Nu e un modern stolnicul Cantacuzino care 
concepuse cu o asemenea lărgime de spirit și 
vastă documentație ..Istoria Tării Românești", 
conștient încă din anii studiilor sale padovane, 
ai lecturilor sale bogate in biblioteca umanistă 
de la Mărgineni, ai corespondenței cu Ferdinand 
de Marsigli cum se scrie în Apusul contempo
ran lui ? Nu e modern Cantemir. strecurat la 
noi intre „preiluminiști". clasat bibliografic in 
„epoca veche", cind Occidentul l-a înregistrat 
de mult intre erudiții europeni moderni ? Aș fi 
bucuros să particip la o atit de necesară discu
ție despre revizuirea cronologiei istoriei noas
tre literare, măcar pentru a afla, in sfirșit, de 
ce Cantemir este așezat la noi in aceeași peri
oadă de creație cu Filotei de la Cozia, cu Nea
goe Basarab, Daniil Panonianul. dar despărțit 
de Școala Ardeleană pe care a stimulat-o cel 
puțin pe plan istoric prin „Hronicul" său.

— Despre literatura „veche" se zice că 
ar fi un teritoriu „arid". împărtășiți acest 
punct de vedere?

— Cu riscul de a părea foarte „special" în op
țiunile mele estetice și intelectuale, mărturi
sesc că scrierile vechi românești îmi oferă sa
tisfacții incomparabil superioare scrierilor de 
azi. Acum două secole scrisul românesc con
semna valori „filocalice" în care nu se pot re
găsi romancierii noștri de azî. dar pe care le 
exalta Dostoievski și, după el, Bulgakov, Ber- 
diaev și Losski. Nu aridă, ci fertilă a fost lite
ratura noastră veche. Orice creator de azi ar 
avea de cîștigat intoreîndu-se spre aceste vene
rabile tradiții.

— Cu aceasta vrean să încheiem discuția 
noastră: Rațiunea dominantă are drept 
subtitlu următoarea precizare: „Contri
buții la istoria umanismului româ
nesc". Intenționați să scrieți și o istorie 
a umanismului in literatura română așa 
zis veche ?

— Ar fi o mare satisfacție pentru mine să 
pot scrie o asemenea carte, in care va trebui să 
răspund Ia mai toate întrebările privind „forma 
mentală", specificul gîndirii și geniul creator ro
mânesc. Dar a afirma că este posibil acum sa 
se scrie — de mine sau de altul — o istorie 
completă a umanismului românesc ar însemna 
să tăgăduiesc ceea ce arătam chiar în prima pa
gină din „Rațiunea dominantă" și anume că ..re
capitularea etapelor străbătute de poporul ro
mân nu poate fi încercată intr-o viziune globa
lă decît după cercetarea critică și evaluarea 
comparativă a tuturor faptelor de cultură din 
trecut, despre care avem mărturii capabile să 
ne restituie aceste fapte cu suficientă autenti
citate și în toate semnificațiile lor". Așadar, 
cred că istoria umanismului românesc nu este 
deocamdată temă pentru o lucrare de stnteză 
scrisă repede, pe baza a numai ceea ce se cu
noaște pină acum, ci invitație la cercetări siste
matice, paciente și solide ca și în alte capitole 
ale istoriei culturii și literelor românești.

M. Ungheanu



DRAGOȘ VICOL
Ca-« țara mea...
Nicăieri nu poate fi frunza codrului 
mai dulce la cintat și la-nflorirea 
în vis a primăverii și-a iubirii, 
ca-n țara mea, ca-n sufletul de-acasâ I «

Nicăieri nu poate fi apa rîului 
mai limpede spre-a-ne-oglindi făptura 
și tinerețea fără bătrinețe, 
ca-n țara mea, ca-n sufletul de-acasâ I

Și nicăieri nu poate crește-n griuri 
eternitatea, să-mi pătrundâ-n piine 
pe drumul dintr-o istorie in alta, 
ca-n țara mea, ca-n sufletul de-acasâ I

Și nicăieri nu-i poate fi mai cald și 
mai primăvară, mai frumos, mai dulce, 
iubirii de pâmint și libertate, 
ca-n țara mea, ca-n sufletul de-acasă I

AL RAICU
Poem
Cu tine sintem zi de Mai aleasa 
scăldată in lumină și culori, 
purtând o diademă de mireasă 
pe-ntreg pămintul însetat de flori.

Cu tine sintem zi de Mai aleasă 
cind primăvara-și trece pe pâmint 
frățeasca ei câldură-n orice casă, 
în orice țară, sub orice veștmint.

Cu tine sintem zi de Mai aleasă 
scinteietoare sub al păcii-alai 
cind te arați in mantia-ți spumoasă, 
in orice colț al lumii,-n-orice grai.

CONSTANTIN ATOMII
Temeinicie
Am Intrat in primăvara bucuriilor depline. 
Urcă înspre flori de fapte seva marilor idei, 
înflorim grădini de stele și de vise mai senine, 
Marile izbinzi trăirii ne sînt azi mai bun temei.
Tot mai multe sate-mbracă strai de tinere

orașe.
Cimpul țării soarbe aur pentru spice grele iar. 
Libertății vieții noastre ii deschidem noi 

făgașe, 
Viitorul ne suride aspirațiilor, solar.
Din statornicia noastră se înalță Tricolorul, 
Fluturîndu-și stema păcii și-a eternelor iubiri. 
C-un trecut de glorii-n suflet, demn și 

suveran poporul 
Iși trăiește existența luminoasei lui meniri.

La hotare sintem veghe cu străvechi aureole, 
Pe ogoare și în fabrici purtăm nimb de 

hărnicii.
Pe-ale Patrii albe schele, ca urmași ai

lui Manole, 
înălțăm cetăți de soare sub cupole azurii.

VALERIA DELEANU
Sărbătoare

i.
De-atita frunza pădurea-i sonoră 
ingină cântece vechi — și nu oarecare ian 
Dă'Mi gura, «bit ziditor, da-ai gura 
să-mi rezem o urare.

Totul a simplu și sacru. 
Ziua ne conduce cu bucurie de mină.
Obrazul de mire, obrazul de părinte

se întregesc, 
pe-o legătură de soare șl alta de lună.

Sărbătoarea se face buchet de flori., 
slavă neîntreruptă, pe neîntreruptă planetă. 
Urme de mâini pe drumuri de aur- 
Victoria e concretă.

1.
Iți întind mina la adăpostul unui mugur

de crin, 
Să crească degetele către sensul lor 
pe care-l știu dintotdeauna liber și senin.
1 MAI i Aducătorii de belșug îngenunchează 

pe iarbă, 
lingă miinile noastre iși lasă pâinea și vinul. 
Candoare deasupra unei trude.
Dintr-o zvâcnire înflorește crinul, 
brațul se desfășoară stăruitor, 
petale ajung pinâ la cimitirul 
unde părinții-s vârful vremilor. 
Ziua e nespus de lungă, de suavă, 
candoare deasupra trudei.
Așa cum se zidește o casă, 
așa cum crește griul, 
așa cum aureazâ oțelul, ecoul se-aude.

DAN MUCENIC
Poartă de primăvară
Curate flori, ploi albe, spăla-ne-vor vederea 
un orizont ne cheamă, ca frăți intru senin, 
să ne rostim cuvântul, voința și puterea 
născule-n pita caldă și-n singerindul vin.

Există, fără seamăn, aleasa bucurie 
a vorbei răspicate, cind știi că spui ce simți, 
cind știi câ-n zile-nalte clădim o Românie 
cu fapta și cu limpezi, clarvăzătoare minți.

Să știm să fim strămoșii ce peste-un veac 
sau două 

vor fi cântați in doine, cu blinda duioșie, 
de strănepoții noștri, din lumea-aceea nouă 
la care punem astăzi o piatră-n temelie.

In cartea dreapta a vremii. Istoria, pătrundem 
convinși de adevărul c-am spus ce vrem, 

că suntem. 
Pătrundem printr-o poartă de-aprinsâ 

primăvară 
știind cum se iubește, se apără, se ară.

ȘTEFAN DINCA
Semn sacru pe cuvint
lată cum vine timpul și cuvintă 
La tâmpla țării unde munții cresc
In luna Mai, cînd florile fac nuntă

lstoria-i un templu românesc 
Clădit in Mai, cu lacrima adincă 
Pe pleoapă de erou cu mina-n soare 
Și nume scris pe flamura de stincâ 
La ceas de Glorie și Neatirnare...

Câlcați ușor pe-aici pămintul doare.

Desen de Serban Rusu Arbore

HORVATH DEZIDERIU
Dimineață
Pămintul,
Abia trezit din somnul de ger, 
Iși resfira liber
Respirația proaspătă
Din trupul său supraincătzit 
De soarele zorilor da ara 
Pesta iarba rată c* * pnad da <

Aoert personaj te • Jovialitate re
zervata. răci există « «m ceva, care 

re*mc «d fular te mătase h 
us «uris tmneroeo—htl ta coltul buze
lor. im ru 0 ia-ziă testul de Largă, 
mergmd te ta amuzament oină Ia sar
casmul mul at. es:e japabil să pro
voace cn»parea ortcArm oetâtean iaș- 
me in casa căruia tatrl, ta invitație, 
cu iDaraui! te fotocrafiat In mină. 
Ciiorva anud o leton li sculptori ’e-a 
ruinat dteva dte bune din viată ou- 
niodu-t să care, să mute să schimbe 
«î sar să care să muie *ă ■ mestece, 
să schimbe cam oină dnd totul ■ 
devenu ce-a fost si la un moment dat. 
spre sfirșiml anei cile mu Intr-o di
mineață tocul tepjnzmd de lumină si 
de au se nie ne alți factori jubiec- 
tivi, a făcu: .ding", o singură dată.
• tea* la revedere fiscret si s-a to
pit ne nesimțire asa cum apăruse. 
Peste citeva nle apare cu un anume 
ritual. IU arată o fotografie, dar ..nu 
originalul", care dumnezeu știe cum e 
din moment ce In tau ..copiei" amu
țești. Pe scurt. Mihailopcl nu este un 
artist fotograf Dur și simplu, cl un vi
nilor de imagini. Hăituiește prada u- 
necn săptămâni In șir după care faoe 
_rting", se duce In laborator șl aco
lo nu mai știe nimeni ce năzdrăvănii 
urzește Se spune că pentru celebra 
fotografie cu fcvlecil noștri specifici 
— in tata căreia chiar Adrian Pău- 
nesru. zare nu ride asa ușor, a fost 
cuorins de un hohot homeric — Mi- 
hailopo! a așteptat cîteva anotimpuri. 
Dină rind ei au ajuns La o greutate 
individuală corespunzătoare si la un 
număr pe metru pătrat capabil aă-i 
facă tă simbolizeze măreața satisfac
ție a cultivatorului. Ca aă reușească

Prora*  ac ca to*gbeto
Acea tandreța
Pe cară
Numai culorile renâictoa alo
Pomrta cu nesaț 
Spre cucerirea par 
Le pot dărui vieții, 
Oferindu-ne
N «bănuite Iruausab sub fora*  de ■ 

aței p ji

pn-to are.

Dimineața
Nu ezita nid a clipă să lie doraîcă, 
împrăștiind ta >■ ■.retae.e Aerier da &a*c  
In culori de nigiei
Soarele tânăr
S-a oprit pan km o dipd peste fațete noastre. 
Scăldate in hmml
Fantasme de statui plutesc. 
Zămislind adorații,
Cugetul strigă spre parafat 
Despicând .hm vibrații 
De suflete vii.
Acum, cind latera ne cheamă
Cu vocea-i fierbinte 
La pieptul ei .za Id, 
Să-mbrâtisâa pcamtal 
Noii noastre Românii I

Viorel Mârgineanu : „In port-

ORAȘ 
pentru viitor

Partrou-fi amintiri ie intre praful de 
*1 -.tLiurei întreprinderi din 

a 1 -înrai _ Val urilor Dunării* 4
cfra tare demult, de fanfara x-jăa cea*  regimente din oraș,

In ebiotou. — " pam_ or^țsJui. Cernavodă pare 
ana cir &rea3c!3i t■ ■ i—e-i mai puțin influen
ta xa ae Eaie un simplu,
car prun. constatare pe
care o Urt oca; ât’-ors cu spa
tie sprt * mai apoi, cind te
v<-i maj p~>£t.. cA este net
dominat pv>4r«^< aa .«acte pentru

oe reset ’ te -j deai_rile și
elite p*  ez.-s w ; sens Tu : Carpat-

bat-departe 
e= 3-te— De _ -i- 1>r ~ ~ nT ~ 1 r amine
Cazaca, rti S», Cernavodă nu eaîe

te DsixArt u -tr numără printre
«tai Trec nd cu

acted 5; tac rera er rilteans — îma-
• saa — art<X-T«zl te ta Bu^aș

de la

vechii cetăți Axiopoliș, Axinoboli sau Axusuboil 
și-i prevede un strălucit viitor.

Ceea ce nu i-a împiedicat pe edilii orașului să 
neglijeze în așezarea orașului că centrul stabilit 
de ei este fundul ridicat (de colmatare) a unui 
riu leneș, că el, acest riu, poate scurta drumu
rile spre mare ale Dunării cu 400 de km și că 
pentru Dobrogea acest riu trebuia necondiționat 
să reînvie. Grozava eroare a ținut pe loc pină 
acum acest oraș care, la un moment dat. era cel 
mai mare din toată Dobrogea, socotind că In 
regiune se afla și Constanța, impielicindu-1 mai 
lntii să ce civilizeze (cota canalizării se afla 
pentru centru sub unda fluviului) și apoi pregă
ti ndu-i-se un viitor uluitor.

Cuprinsă din toate părțile de marile prefaceri 
pentru intimpinarea și de aici a secolului 21, lo
calitatea te primește cu imagini contrare și in
solite : un anunț dintr-o ladă foarte îngustă, 
prevăzută cu geam, construită In certe scopuri 
de afișaj, te îndeamnă să zorești către ultima 
cucerire : orașul are jocuri mecanice și ele se 
găsesc in sala clubului sportiv. într-o fundătură 
mice maidan, nice stradă !), o clădire din care 
fjmul iese ca la incendiu adăpostește nichelate 
«i colorate, o la „Lai Vegas", aparate „Chicago

VRtt CARIANOPOL
G«te< 6e m

E ttao tewacA y • retor cere
WteTV fajte re tertto

S aram șt am • ton*  wă re».

Sub faldurile roșilor drapate 
Si aib 'wbiniitul râofar 
Inbooga țară tefilaazâ-n fața 
Partidului ta-i a conducător.

E arimâvara, orimăvarâ «arași 
Veniți. pneterii, cu tintâri ji flori 
Să-i preamărim pe-acel care prin fapta 
Au devenit trăind, nemuritori I

Corn’s", „Aristocrat Nevada", „Europa" șl neaoș 
un ,.Felix". Privirile celor din jurul aparatelor 
scapără, privindu-te cu □ lipsă de fair-play con
trare nu numai sportivității, dar și elementaru
lui bun simț. Cea de-a doua imagine îți traduce 
melancolia aducerilor aminte in niște locomo
tive cu abur (înțelepte și înviorate bunici ala 
mecanismelor iuțite de focul nepretențios al 
posibilităților regeneratoare) ce cară, grăOind-o 
și depozitind-o, istorie : calcar de pe amplasa
mentul centralei electrice. Cedind acum locul de 
drept pe care-l ocupase rîului, Cernavoda se 
trezește cu alte calități, aflîadu-se la intersecția 
unor factori naturali favorabili (atmosferici, hi
drologici, seismologiei) stabiliți prin cele mai di
verse metode : de la amintirile bătrînilor, la 
observația directă sau informațiile sateliților 
meteorologici. Locul geometric egal distan
țat de acei factori stabiliți ca favorabili permite 
amplasamentul unei centrale atomoelectrice.

Este un salt și anume acela pe care omul mo
dern îl face în primul rind, condiția esențială 
a dezvoltării prin ridicarea pragului la nivelul 
de risc și Coman Ște fân eseu Niculescu, inginer 
la construcția centralei, spune despre ponderea 
colosală pe care o au în investiție problemele 
de securitate nucleară. Omul din față, care-ți 
vorbește fascinat de implicațiile filosofice aduse 
de amplasarea unei asemenea uzine, își urmă
rește un vis. prin noroaiele de loes3 în care iz
bucnește acum șantierul, cucerindu-și greu fie
care petec uscat care se traduce printr-un ate
lier, drum, depozit etc. Doctorandul în centrala 
nucleare, Coman Ștefănescu Niculescu își urmă
rește ascendent curba evoluției de la energetica 
clasică (fost proiectant la Institutul de studii și 
proiectări energetice) la energetica de virf — 
cea nucleară — trecînd prin filiera logică a pro
iectării în Institutul de Reactor! Nucleari Ener
getici. Desigur, vor mai fi și alte centrale elec
trice in țară, după cum prevăd Documentele 
Congresului aii XII-lea, dar tinărul inginer s-a 
legat de cea de la Cernavodă. Formidabila sta
tornicie, această aplecare spre concret plac și 
fac să înțelegi mai bine rlvna pe care o depune 
șeful proiectului complex, adjunct al C.N.E. 
Cernavodă in activitatea de zi cu zi, așteptând 
clipa cind săpînd in loess va ajunge la calcarul 
care-l va primi binefăcător alveolele celor patru 
reactoare nucleare. Și așa va fi, deoarece în 
1985 primii 650 MW ai reactorului nr. 1 vor tre
bui aă se multiplice orar pentru a astimpăra 
setea de energie a acestui colț de planetă care 
■intern.

Intre atltea perspective, Cernavodă, cu stră
zile sale pline de noroi specific șantierelor aș
ternut peste asfalt, așteaptă confirmările. Și ele 
ay început să apară : lucrările din zona cana
lului Dunăre — Marea Neagră prind contur final. 
Și ele se află in zona de influență (da, se pu<ite 
spune așa !), în zona liniilor de forță ale inte
ligenței unui om : Aurel Zburlea, un șef de șan
tier extrem de dinamic. Din 1067, de cind a ab
solvit facultatea, el construiește : mai lntii auto
strada București — Pitești pină la km. 37 („mo
telul s-a construit după ce-am plecat noi !“ spu
ne el), lărgirea DN 1 și construirea DN 21 per- 
mițindu-și un moment liric prin *74 —75 cînd a 
construit șoseaua Vatra Dornei — Poiana Te
iului. Acum, podul peste Carasu (310 m lun
gime) este terminat cu toate cele 9 pile și 2 
culei ale sale plasate pe o curbă, iar Petre 
Ghelcea și Manea Ion s-au mutat cu tot, dar 
mai ales cu marea lor pricepere de a înăJța po
duri la o construcție superbă : podul mixt (du
blu CF și auto) peste Ecluză, din care au ridicat 
deja svelte 2 pile înalte da 35 de metri, pod 
care va uni în 4 deschideri malurile canalului 
pe o lungime totală exactă de 245,7 m printr-o 
grindă înaltă de 12 m (incorporând 2 000 tone 
de metal).

Este gata viaductul de acces auto dinspre 
București avind 10 deschideri de cite 18 m.

Pentru o zonă care mustește de viitor, Aurel 
Zburlea iți va explica foarte normal că viitorul 
iui este astăzi, el, primul dintre toți, iși trăiește 
viitorul JucrâriL Portul de așteptare „Aval" („Să 
te urci pe o grindă să-mi spui ce drept l-am 
intins") a însemnat un volum de muncă uriaș, 
depus de instalațiile de forat ale lui Ghiță 
Țugui (care nu te lasă nici să-1 lauzi pentru 
că el de 30 de ani numai asta face „imblinzește 
metalul") și de oamenii conduși de Ionel Alionte 
și Bălan David. Și tot aici se vor enumera cele 
365 de coloane înfipte in pâmint pină la 40 m, 
pe care se sprijină deja 680 de grinzi de cite 
SO tone fiecare, confecționate de oamenii șan
tierului. chiar In șantier. Coloanele de sprijin, 
cu m diametTM de U m au fost înfipte ca o 
nasa-ana japoneză NITSUBLSHI dar și de o 
tettatone foraiaaaae! IF M conotnute in cadrul 
HBTMi CaM.—DtmAte— Marea Neafră, al cărui 

a fanrpnnat ia gantirru] lui Aurel

Cri pc care prof. Mirera Gh. Petreacă H nu- 
raete*  amCM in monografia sa „micul orășel* 4 (!!) 
■ aioratrazi M Mfl de locuitori. Ara acum 11 
ntăti industriile care produc ciment, suruhuri, 
Mgi. aifoane. piine. balast, struguri, vin. Cartea 
u de teiefOD cuprinde și alte instituții care-și 
&u aid reprezentanțe de nădejde, dovedind in- 
v*- ’» „micului orășel". „Agenția navală Iugosla
va". -Direcția de drumuri și poduri". „IFET“. 
_OGA". -ROMTRANS-, „ISPH“. toate astea în 
■tara «rari tlliaJe de vlnătnare și pescuit care 
. t 'jiizeazl, o dată pe an, un celebru bal al 

Doar ziarele mai sosesc cu Intîrziere 
tn aras. pentru că trenurile le descarcă la Med- 
g.dia pentru a fi numărata și gata numărate se 
issore ta Cernavodă.

Bannl cetltean Mircea Gh. Petrescu zice în 
no. VIL ConduziL. ale monografiei sale • 
..Acect orăjel nu se poate dezvolta prea mult, 
deoarece o mare parte din traficul de mărfuri 
■.?.« (ale D destinate incă marilor porturi dună
rene Brăila și GalațL Nu cred că este așa cum 
■-a afirmat In planurile de perspectivă ale ora- 
faltzi că in 1975—1980 populația se va dubla.44

Neîncrederii bunului cetățean, viitorul i-a răs- 
pvnz mai repede decit îndoiala ce se cuibărise 
In suflet. Nu-i așa că și viitorul se grăbește să 
devin*  mai repede azi ?

Petre Domșa 
Constantin Stan

/ teatru

1 M
A

I 19
80

Atracția scriitorilor pentru tot ce 
este actual, in mișcare și, de obicei, 
Viu reprezintă o constantă 1 prezen
tului, „replica" dată diverselor feno
mene intcreslnd in măsura in care nu 
rămîne abstractă, exterioară faptelor. 
Agitatorică in sensul larg al ter
menului, piesa lui Romulus Guga 
vizează, deloc paiadoxal, procese ale 
descompunerii, ale morții. Acele stări 
de lucruri adică dușmănoase vieții și 
istoriei, cind Istoria devine un enorm 
simulacru iar viața un accesoriu indi
ferent. Etichetele aplicate aici, „ra
sism44, „terorism,", etc., nu epuizează 
fenomenul, amplitudinea acestuia fiind 
de altfel cunoscută. Deci In numele a 
ceea ce este spus și mal ales a ceea 
ce trebuie să iamină sontlt. sueerat 
numai, dramaturgul ccmnune o po
veste dramatică in care relația călău- 
victimă ocuoă primul plan. In prima 
parte asistăm la un curios joc de mo
tive și identități, fiecare personal e- 
nunțînd o anume temă existențială In 
funcție de care se prezintă drept ceea 
ce oaie să fie. toate acestea la un loc 
vrind să dea o idee si despre destinul 
făDturii omenești. Acum, printr-o ce
țoasă transformare, are loc umaniza
rea gardianului (Honterius), pe rind 
în partea a doua așa-zisele victime se 
vor încolona în rindul călăilor. !ntr-o 
asemenea lume acțiunile slnt nrivate 
de orice fundament, sentimentele mi
mate. dialogul imposibil, etc. Sore a 
ne convinge de aceasta dramaturgul 
folosește o replică de tio aforistic, di
zolvă comunicarea dintre personaje, 
reduce conflictul dramatic la o sche
mă intelectivă. Dar in absența unui 
conflict autentic personajele slnt ab
stracte. lipsite de motivații proprii, 
lansîndu-se ca atare în meditații pre

Evul Mediu 
întîmplâtor
țioase despre noțiuni roztite ra liter! 
mare. Parabolică este uct mtemia 
autorului. Cind e fi 1 reciax’.ilui. 
ti fi rări le devin insuficiente, ființei 
Cristian Hadji-Culca care a mon
tat acest text pe »cena Teatrului 
Mic din Bu?we<tl caut*  să am
plifice nu semnificațiile dL ca si spu
nem astfel, „gesticulația" piesei. Ast
fel. prunul act se tazuie pe răbdarea 
nemărginită a spectatoni.nL barocul 
montării oferind imagini spectacu
loase uneori dar golite te ser.s. Spec
tacolul este conceput ta cenul teatru
lui bulevardier, agrementat cu mo
mente „tari", soecifice lodeobște sce
nei poloneze. Pe urmi ezisxl o fia hă 
coordonare Intre actori, unii dintre « 
vrind cu tot dinadinsul să-si «firme 
personalitatea, in detrimentul ansam
blului. în rolul Ioachim — Mitică Po
pescu. stăpin pe uneltele aitisuce. 
Nicolae Iliescu (Honterius) îsi umani
zează personajul sentimentaHrindu -1 
In scenele de dragoste si teezentin4u-l 
ca pe un cavaler al revoltei. Leopoldina 
Bălănuță, interpreta Victoriei, joacă 
In ililul pa t etic-iron ic-ce ne oros sare 
se pare eă l-a devenit lnum dar 
Intr-o stare de atitare care o de
mn spiră. Artrita folosește atltea re
gistre de interpretare fi intr-un 
mod atât de premeditat și de 
abrupt incit jocul ei seamănă cu 
exercițiile unui virtuoz care-și negli
jează telul. Doi actori serioși In roluri 
de varie importanță : Vasile Nltulescu 
și Mihai Dinvale. AdoL Jean Lorin 
Florescu, Carmen Galin. Nicolae Po- 
moje și Nicolae Dinică. Scenografia Iul 
Octavian Dibrov și muzica lui Mircea 
Florian atrag spontan publicul.

Valentin Dumitrescu

^plastică

Teatru
în teatru

să fotografieze o splendidă ciocnire In
tre oceanul planetar și o promisiune 
de iubire, se spune că a mers continuu 
vreo treizeci de ani la 2 Mai. vara 
bineînțeles. Dar cite nu se spun des
pre artiști. Că sînt histrioni, că se cred 
geniu că noaptea scriu poezii și ziua 
dorm etc. Cu Mihailopol sint adevă
rate toate. Este și histrion, are și ge
niu. scrie și poezii, in felul său. cu 
imagini. Este adevărat in ce-1 priveș
te fi tot ce se cuprinde In acel ețc. 
te mai ms. De ce să nu fie... 7 Eu 
personal din acel ele. mai desprind 
doar faptul că $e <pune — cu reproș, 
cu admirație, cu Invidie. Invinuindu-l. 
lăudindu-1 ji Lar etc. — că (ace tea
tru. Desigur. Face riiiar teatru In tea
tru. Viața oentru Mihailopol este o 
imensă sală de spectacol șl In inte
riorul ei. pe o mică scenă, se mai poa
te improviza ceva pentru cine întoar
ce privirea. Piesele Lui slnt scurte, se 
petrec In fracțiunea de secundă cînd 
a apăsat oe declanșator. Dar Intensi
tatea lor emoțională este uneori enor
mă. ldeea se transmite violent, pe re
tină se impregnează o imagine care 
te persecută. Trecerea de La duioșie 
la burlesc, de La tragic la sublim, se 
poate face, arată Mihailopol. fulgeră
tor, Intr-un singur cadru, fără expli
cații. fără derulări ca la cinematograf. 
Actorii acestei treceri sintem noi toți, 
cu existentele noastre, mal goale sau 
mal pline. Este, să o recunoaștem, me
ritul revistei ..Flacăra" de a fi ono
rat cum se cuvine, prin organizarea 
expoziției la Dalles, talentul acestui 
exceptional artist.

Grigore Arbore

Răspunzind Încercărilor muticii (si 
literaturii) contemporane de a reveni 
Ia simplitate — simplitate nu in 
sensul unei sensibilități olane, repro
ductive. ci incercarea de a asimila ex
periențele contradictorii ale «ocielltilor 
tehnotronice fără a recurge la exnre- 
Eia ermetică, ta suprapuneri de codifi
cări — cîteva lucrări proouM de Mu
sics Rediviva au demonstrat prin 
exemple bine alese, acest fenomen.

Trăsătura de unire Intre muzica ve
che românească, preferată de ansam
blul lui Ludovic Baci, și ..metaforele" 
creațiilor contemporane, a-a dovedit a 
fi : linia sobră a unor construcții mo
dale. sugerînd ogive medievale („Epitaf 
pentru Miron Costln" de Liviu GIo- 
deanu) ; metamorfoza unor ml erori ta te 
folclorice („Heterosyntheslș II" de 
Fred Popovici) ; coloratura rafinată — 
joc de armonice, flageolete. procedee 
tehnice dintre ce! mai moderne apli
cate unor structuri de concizie precla
sică („Concertul pentru contrabas si 
orchestră" de Mihai Moldovan), „dlc- 
tia" riguroasa a textului, sinteza pro
prie Intre elementele folclorice si bi
zantine (..Divertisment de coarde" de 
Nicolae Beloiu), simplitatea ilustrativă 
(„Suita pentru orchestră" de Alexandru 
Pașcanu).

Această siguranță a liniilor, cizelarea 
elementelor, proprie deopotrivă muzi
cii medievale cit și acelor orientări 
contemporane care au depășit agluti
narea. receptarea .„seismograf! că" a 
realului, găsește în ansamblul lai Lu-

Simplitatea 
elaborată

devie Baci un Atent arhitect. Cîteva 
nume de prima mărime ale membrilor 
orchestrei (Ioana Popa, Nicolae Duca. 
Gheorghe Ioanitescu). precum si ale 
■oliștilor (Georgeta Stoleru. Stefan 
Thomasz). au asigurat rigurozitatea si 
transparenta Interpretării. Un exemplu 
de coeziune camerală a oferit, de 
pildă, „Divertismentul" de Nicolae Be
loiu. In care trecerea temelor De gru
puri de instrumente a năstrat acea 
fluidă unitate timbrală atît de greu de 
obtînut.

O altă lucrare de Nicolae Beloiu. 
„Clopotele Alba-Iuliel", punînd In va
loare, alături de coarde și alămuri, în
deosebi percuția (clopotele ca instru
ment solist) a fost de curînd cîntată si 
de Filarmonica de Stat Oradea (dirijor 
Aurelian Bonis). Caracterul celebrativ 
al lucrării i-a prilejuit tinărului dirijor 
o Însuflețită elaborare a părților ma
iestuoase, o gestică amplă, „italleni- 
zantă". Alături de Imperialul beetho
venian (dirijor Nikolai Evrov. Bulga
ria). remarcabil prin exactitatea acom
paniamentului. și Simfonia I-a de 
Brahms, de un romantism cursiv, ma- 
jestuoi. conceput cu antrenări dinami- 
zante și accelerande stăpînite. ..Clopo
tele A1ba-Iuliei“ au repetat succesul 
obtinut de filarmonica bucureșteană. 
Simplitatea ..elaborată" pare să micșo
reze prăpastia intre creațiile cele mal 
modeme și marele public.

Grefe Tartler

spectatoni.nL


•
 ,,E vorba de fapt de un talent nou care se impune

din capul locului, prin autenticitate ți prospe
țime, prin forța de a fi el însuși in timbrul versurilor 
sale (...) Puțini poeți creează poezia adevărat, însoțită 
de acea senzație rară de autenticitate și firesc pe care 
o au numai poeții veritabili. Dumitru M. Ion e dintre 
aceștia".

I. D. B41«.n <1969).

•
 „Odată cu această apariție, (Vlnătorile), Dumi

tru M. Ion izbutește să demonstreze că actul poe
tic nu este un gest intimplător, supus fluctuațiilor care 
au loc intre sensibilitatea receptoare a individualității 
lirice și mediu — ci unul cu destinație precisă mizind 
pe posibilitatea creării unui univers sistematic".

Mircea Ci o bana (INS).

• „Vinătorile e cartea unei crize (...). Obsesia mar
ții e cea care desfigurează percepția universu

lui. Moartea individuală, respinsă din timpul abstract, se 
infiltrează in toate aparențele și se descoperă sub for

mele cele mai inocente. Dincolo de fața chemătoare a 
marții, poetul găsește, eu o voluptate de autosupliciere. spectrele degradării. Moartea ■■ e doar destinul a tot ce 
există, ci și condiție revoltătoare a vieții ; trăind ca să mori, trebuie ta huaji ad dui’i^i Regnurile se perpe
tuează in cicluri de geneze ți stingeri, consumindu-se unul pe celălalt. Viata, aacn/icia repeta: ce arată la fel de In- 
spăimmtătoare ca moartea (...). Dumitru M. Ion (...) se lasă inundat de a ;•*  poeficd ia fiecare secundă a exis
tenței, ștergind orice barieră intre lirism ji viață*.

Magdalen*  Popesc*  (1N9).

dumitru m. iun
Sub geamul iluziei
în extaz se desface 
AI conversației lotus : 
Sub geamul iluziei 
Cobor in sera de apă 
Și-i tai rădăcina. 
Mă bîlbîi ca-n fața 
Unui furt dovedit, 
Dar mina-mi rămîne-ncleștatft 
Pe lama de aur.
Sap îngrozit epitaful conjuncției. 
Și : in mină (in un cuțit.
Ceva mult mai viu
Și mai dureros decit viața.

Drogoț Mororescu t „Cetatea Callatis" (cera pastel)

•
 „Grete Tartler scrie o poezie ceremonioasă, de 

invocație ți totodată de celebrare ; dacă simbo
lurile ți motivele de proveniență cuiiurulă au o rela
tiv mare frecvență, lirismul rămine totuși proaspăt și 
chiar de o mare ingenuitate. Fabulosul și stilizarea se 
întrepătrund intr-o subtilă ți tofuji deloc greoaie or

chestrație, a vin tată, armonioasă. Este o transfigurare 
produsă nu doar in planul expresiei 51 al imaginilor, ci 
la nivelul chiar al atitudinii lirice*.

Mircea loryulescu

•
 „Un univers liric constituit, neamenințat de apăsarea 

livrescului, marcat de limpezime și cugetare, 
oferind abil ia domeniul concretului ți ia cel al abstrac 
tului... vădind nu o sensibilitate care poetizează grațios ți 
facil, ei a adincime spirituală remarcabilă".

Dan C. Mihăilescu

„Majoritatea poemelor riat concentrate bl jarul unor subiecte de meditație gravă asupra existenței. Dialec- 
tica ciefii ți ■ morțji ți contemplareg eternei armonii a lumii susținută de arderile destinelor individuale ; dia

logul intre fiiafa reald ți /bafa virtuala cuprinsă ia aceeași entitate umană, risipirea existenței în memorie, 
conștiința dublului, ■ ambrei1*.

Dana Dnmliriu

grete tartler

Mandragora
Pe ascuns, la adăpostul odăii, 
Cultivam mandragora 
In sicrie de sticlă.
Fixam cu ace de păr, 
lntr-un sol prietenos 
Și murdar.
Trupuri mici și oarbe, vai. 
Cu cită greutate.
Cădeam in extaz 
Uneltind :
Cultivam mandragora. 
Nici naratul păstrat
Sub sigiliul 
Sîngeriu al lamei de roșcov, 
Nu-mi părea mai de preț 
Ca sluta plămadă
Prin care găseam : 
Calea ascunsă
Către uzufructul 
Laboratorului 
De născocit primejdii.

Vinovăție
Bolnav l-au găsit: 
Avea îngropat 
In căicii
Un eintee de greier. 
Ce ascunzi, rusinos 
Pentru obsesii '.

Măturătorii de vise

Gramatica focului
Lasă scara interioară, oricum 
ai tocit-o destul aruncind cenușa 
(în mijlocul Bucureștiului, o casă încălzită cu lemne). 
Lasă emoția de a regăsi cuvintul

Ruh

pe zid, exact cum, înainte de un examen, 
l-ai zgiriat destul de adine.
Ruh, spiritul. Rih, vintul, 
adeseori pilpiiau 
în timp ce alunecai pe linoleum-ul verde.
Aș zice să urci acum la etajul al paisprezecelea 
pe o scară de funie.
De aici ai vedea 
agenții de circulație lingă Intelecte agente, 
caroserii, argintatele mese de sacrificiu, 
porți, piețele cu migdale, geamgii 
ducind in spinare felii cristaline, 
ba chiar șl fanfara din cimitirul vecin.
De aici, din exterior, ai putea să arunci cu «moali 

topită 
(alcoolul nu va dezinfecta niciodată destul).

Te-ai asemui cu păianjenul alb, cu avionul care trece-n 
diagonală 

și ai simți 9 Îngrozitoare ispită.

Materia signata
încă imi amintesc de profesorul dispărut 
intr-an timp de cartofi. Studenții alergînd speriați 
de alicele magice, de osinda neînțeleasă î 
și ei gustaseră secretele Piramidei.
De parcă am fi atins in consoane-nn venin, 
parcă verbele triliiere ar fi năpird tricefale. 
Iu buzunar, diploma * materia signata.
Puți dure pe umeri doi sad de cartofi, 
dar dne a înghițit ultimul fruct cules de profesor 7 
(există un avertisment o semnătură in lucruri. 
Florile palide
ale mandragorei și belladonei, cu fructele lor țepoase, 
laptele corosiv al cuforbiaceelor, violetul de doliu 
al brindusei : nu-s oare primitive hieroglife 7 
Scrierea na derivă din semnături naturale 7) 
Tricicletele galbene răsărind pe artere 
ea niște păpădii prin Marile Depresiuni Economice, 
reactoarele nucleare și mireasma lor de plutoniu, 
„blinda tehnologie energetică**  — toate acestea 
sini ma! ușor de-nțeles decit avertismentul cartofului 7 
Și acum, fierbind o grămadă suficientă, mă-ntreb 
cine plătește cu viata 
ghiftuirea mea trecătoare.

Pelicanul
Armonioasă este ura 
Mîinii care aruncă 
Pe fereastră 
Gunoiul stelelor în stradă. 
Doar tu, pelican al cetății, 
Prețuiești saltul 
Acestor broaște de aur, 
Tremurul lor în noroi : 
Fetița bijutierului 
Vine în zori 
Să se joace cu tine — 
Ea, cea mai fragedă. 
Nevinovata, 
își face palma căuș 
Și-ți pune să bei 
Apă regală.
Enorm, pliscul tău 
Scoate un țipăt de tren. 
Ai vrea să zbori și nu poți. 
Frumusețe urită.

Așa cum la geam ar veni
Să mă caute
Amăgitorul duh al luminii.
La fel și voi v-apleca(i 
Peste marginea obrazului meu. 
Sărutindu-I cu foc.
Aici ingheață metafora 1 
In vreme ce spre amurg 
Lumina simte
Din ce in ce mai apăsătoarea 
Mustrare de cuget
A nopții,
Voi, măturătorii de vise. 
Nu aveți parte
De această sacră povară.

Cul-de-sac
Ca miine vin ploile, 
Acest studiu perfect 
Al fricii, al fugii. 
Al alunecării,
Acest zgomot al muzicii 
Care tinjește
Spre egoismul perfect 
Al meditației.
De-atitea nopți car in spate 
Praful de pușcă al zilei, 
De-atitea nopți pun la cale 
Explozia nopții.
Ca miine vin ploile. 
Ca miine n-am să mai pot 
Să culeg.

Acupunctură
Faci acupunctură acestei bezne 
în care cineva te calcă-n picioare î 
Își cere iertare, te calcă
Pe nervi, faci acupunctură : 
Faci ce poți,
Cu toate că nu mai e 
Nimic de făcut, 
în tinerețe credeai 
Că ești numai bun 
Să schimbi lumea 
Și iată, acum
Lumea te schimbă pe tine.
Faci acupunctură : 
Cu singe rece te-nmulțești 
Tu, beznă.

Frica
Din tinerețe tot scriu 
Tratatul acesta
Despre cultivarea răbdării 
Și a vitei de vie.
In cartea a șaptea, pe care o-nchin 
Combaterii pietrei
Și-a mor (ii pretimpurii.
Adaug
Sintaxa perversă a fricii : 
Alege-un leșin
Pe potrivă,
O excrescență a visului 
Năruit de o mină
Care-n umilința ei te mingile. 
Dacă nu ești prea crud, 
închide ochii și taie-o ! 
Reprimarea acestui gest punitiv, 
Egal totdeauna plăcerii, 
E-n fapt o prostituare 
A fricii de moarte.

Seibon Zoinao 1 „Flod gol bena*

Floarea focului
Camioanele duc zăpadă : încă 0 pagină 
din Liber Mundi !
PROFESOARA DE MUZICA (plivind răzorul) î 

Oricum, și plantele au nevoie de muzică !

înlocuiește strunele rupte de harpă
cu ață de pescuit, nailon dintr-o rachetă de tennis, 
spală faianța internatului, un cimp de Dictamnus albuș, 
eu saponine, substanțe amare.

PROFESORUL DE BOTANICA: Un cîmp de Dictamnus 
albuș, 

da, am văzut „floarea focului**,  al cărei ulei
« aprinde in caldele-amiezi ca o aură, 
un cerc, o cunună, uleiul eteric..

Intră un grup de eleve, rîzind ; iși așează 
bentițele sițpraelastice ; timp extensibil, 
dus pretutindeni in buzunare, purtat de nevoie.

Magnetul de ceață
Patru corzi ale luth-ului
iți brăzdează palma. A cincea, roșie, 
e chiar vina de pe tîmplele mele.
„Piatra e doar o pecete
a focului din adîncuri. Așa cum stai aplecată 
deasupra lumii, o poți atrage spre tine 
ca pe o ceață**.

Astfel, prin ceață și semințele de brîndușă, 
prlntr-o grădină botanică a văzduhului, 

plină de fulgere și de grindini.
Sufletele ni se lipesc de glezne : 
aripi sau cilni. Le mai lovim, 
să ne lase singuri. Mușcăturile 
lor incă prietenoase : boabele roșii 
de lemn cîinesc.

Oracolul
Legată de mijloc. Grabnic cobori 

In tunelul metroului (aripa unui liliac).
Un convoi luminos trecea : la dreapta, la stingă 7 
Chiar fără mușchiul copacilor, tot ai simțit 
voluta gigantică, o rotire completă.
Deasupra e alb Soracte, iar tu
prin vaporii de sulf abia treci (și cine mal vrea 

oracole 7)
— Să cumperi pîine_ — La seminarul acela, auzi? am._
— Uite ce, măcar o singură dată— 
Nu ești decit a miliarda făptură
care trăiește-acest drum. Al 11 de repede 
te cuprinde teama, indiferența, mirosul de guano. 
Și la primul pas spre ieșire, violentul parfum 
tropical. O frunză de țelină 
pe scara de marmură. Zumzetul piețiL

Atelier
Balansul norilor, al orelor in,Irate 
asemeni lăutelor intr-un atelier (cu una 
din ele-mi ciștig existenta : 
fecit Viennae 1761, Joannes Georgius Huber). 
Soldatul in mersul său ritmic prin fata ferestrei mai 

ftie 
un dram de lutierie, cum se așează căluțul 7 
Ca un avar
Imi păstrez rubinul in palme ; metronomul 
stricat grăbește puțin. In zăpadă, pe urma bocancului, 
tic-tacul unor ace de pin.

În labirint
In fiecare zi
Douăzeci și patru de pisici 
Fugăresc un șoarece orb : 
La ce-i vor mai fi de folos 
Țipătul șchiop, 
Pasul pe stinca peretului, 
Fuga în groapa 
Culcușului ?
In fiecare oră 
Șaizeci de pisici 
Fugăresc un șoarece orb. 
La ce-i va mai fi de folos 
Priveliștea neagră 
Din viziunea oglinzii 7 
în fiecare minut 
Șaizeci de pisici 
Cu două sute patruzeci de labe, 
Cu o mie două sute de gheare, 
Pindesc dușmanul abstract. 
Dacă ar vedea adevărul 
Șoarecele orb al gîndului meu 
Ar înnebuni

| în labirintul grețos al luminlL

V___________

Chirurgii
Aștept î absolvenții Agrippa, Bruno, Alstedius, 
cu mined bufante, Intră în sală.
Jos, unelte, foarfeci, <m ghem de sfoară, 
între geamuri, un pat cu ;ăblie de lemn.
Soba aproape rece ; pe rafturi, retorte, 
o carte (poate poeme), un măr.
AGRIPPA : Diseară bem bere. O să stăm la taclale.
BRUNO 1 Nu știți că Saturn poate-aduce și ciumă 7 
ALSTEDIUS : Primarul pare doritor de-nnolre. 
AGRIPPA : Dar cauza ciumei e numai in oameni. 
BRUNO : Prin pasiunile lor 

stirnesc dezordine in natură.
ALSTEDIUS (spălindu-și miinile) : Pe vremuri, 

oamenii erau altfel.
(La geam se adună femei, bătrini : imagini știute 7 
Se aude in fine un țipăt : noul născut.
în tot acest timp,
eu privesc prin cristalul beryllic).<____________

' Da Capo al Fine
Se lasă noaptea, cărțile se schimbă în zmee, 
iti luminezi camera cu un piepten in timp oe 
laleaua scurtă consoanele negre.
Astfel te zbuciumi
că in paharul gol se ciocnesc pămintul, apa și tocul, 
că se face inventarierea copacilor, 
că pămintul crapă ie poți să vezi 
pină dincolo, și .viciul suprem
e a nu cunoaște divinul"... Dac-aș striga
DORMI LINIȘTIT s-ar auzi oare 
prin zumzetul zmeelor ? 
E un zgomot in creștere, 
nici cornul lunii nu se aude, nici arcul sprincenelor 
încordat, e un zgomot in creștere
pe care profesoara de muzică II confundă
cu televizorul vecinilor, ori tramvaiul prin subterane.
Ah. supreme Cizelator, mai lustruiești un safir
deși chiar la intrarea in bloc scrie :
„studiul la instrument — in orarul pentru bătutul 

covoare!or ?“
Paharul e plin, nici nu se aude căzînd 
ultimul strop... E un zgomot in creștere, 
o lumină în creștere

(Da Capo al Fine) î

_ _____________________________ >
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Centenar Arghezi

Arghezi — destinul postbelic <«>
dacă nu este fin. Scnr. Toma

este abil făcut. tn corr^xUu encrt:. a- 
ceasta abilitate suscită a-^nto Inlre- 
bâri și încurajează iot felul <*•  ipoteae.

Mai intLi. acceutlndu-w neemtau*  Doi ci a 
studiului, se pune întrebarea de ce el n-a fost 
seria de unul dm eritmi atotouternici a: 'Tem::. 
Mai multe ipoteze poc decurse de aid : n o 
un critic al epocii nu s-a încumetat sâ oubbce 
un asemenea articol; nu există o siifioentă în
credere a conducerii culturii in criticii epocii, fie 
ei si autoritari : exista a evidentă confuzie sau 
echivalare a profecunu de critic literar w a ace
leia de activist do buc. care-si poate afirma opa
lul le In orice sector al metu materiale «i spiri
tuale. ascendenta activistxâ fund in acea epoci 
preponderentă. Este de asemenea interesant ci 
studiul despre Argheri este singurul consacrat 
literaturii si de altfel singurul cunoscut al au
torului care, avi nd funcțiile cunoscute, nu este 
prea prolific, cei putxn sub semnătură. Aceasta 
duce la alte întrebări M. evident, la alte ipoteze. 
A fosx Senn Toma un ctitor de literatură ? Per
sonal. ca tinâr asistent ia Catedra de literatură 
universală a Facultății de limha si literatura ro
mână din Bucuresîi. aw examinat in anul 1967 
pe studentul la fără frecventă Sonn Toma și 
nu am fost impresionat de cunoștințele sale. In 
sfirsit, a sens ei studiul despre Arghezi sau 
acesta este rodul unor eforturi colective, asa 
cum era in obișnuiau epoch ? Stilistic vorbind, 
aceat studiu nu poate fi corelat concludent cu 
alte articole ale autorului. Nu este așadar im
posibil &ă se susțină caracterul anonim colectiv 
al textului. Un alt fam care intră oricum in dis
cuția nominalizării ; autorul este fiul celebrului 
. poet revoluționar" A_ Toma. care a putut fi 
propulsat numai m condicile Înlăturării masive 
a valorilor momentului. Ion Vitner (Pct2ia pu
trefacției km putrefacția poeziei. Pasiunea lui 
Pavel Corveagh**,  Editura de stat. 1949) legiti
mează atitu<^nea negativă a hii Sorin Toma 
priE.tr-tm istoric al receptării interbelice a poe
tului. folosind două artificii. Unul constă în sub- 
1 interes refuzului poeziei argheziene, chiar de 
către autori deja expulzați de noua literatură, 
ca lorga și loneecu ; celălalt se bazează pe ideea 
că nici unul dintre apologeți, de la Călineecu la 
Pompiliu Constaniinescu. n-au sesizat semnifi
cația exacta a acestei poezii Vitner are insă și 
„obiecții" față de articolul lui Sorin Toma, In 
măswa tn care acesta n-a mers încă prea de
parte. ArtfeL se afirmă că nici inițial Arghezi 
n-a avut predispoziții revoluționare : el n-a fost 
omit tm „revoltat haotic**.  Severitatea se sprijină 
pe o imagine personală categorică : opera arghe
ziană șj chiar viața acrii torului pot fi echiva
late cu un personaj-simbol creat de scriitor : 
papagalul Coco.

De bună seamă, studiul lui Sorin Toma tre
buie privit nu prin el însuși, ci ca element al 
unui context Violența Iui mi deranjează ca atare 
mai mult decit o negare interbelică a poetului, 
în care perioadă ar fi fost ignorată iar ulterior 
considerată dreot o curiozitate. Semnificația lui 
constă in faptul că este unica atitudine atestată 
a epocii asupra poetului și in aceea că această 
atitudine este efectul sau csuzt unei et’minări. 
a hii Arghezi din literatură și din viața literara. 
Erte bmpede că procesul intentat lui Arghezi tre
buie motivat Înainte de toate prin factori ideolo
gici. Arghezi este una din personalitățile cele 
mai puternice ale epocii și ale secolului : chiar 
dacă nu a făcut scoală, el a fost oriei nd ca na bil 
de a influența opinia publică și de a o repre
zenta.

Punctul de vedere o finalizat este generalizat 
imediat și cu orice ocazie. O eroare curentă este 
azi aceea de a se considera numai atacul lui 
Sorin Toma. c-.nd în realitate. acesta e**e  dei- 
voMat ia ecourile de cran «iartă. Ia zausiPtl 
£prg n «o*  areat <«' erezie; liler*rr  prezentat 
de Zahana Stanca La Conferința pe țari a teri- 
torikw din 25—27 martie 1M9. Tudvr Arghezi este 
cțițicat alături de Strana Gurian. Ionel Teodo- 
reanu. Octav Dessita. Ion Barbu etc. sen.tori 
considerați Lp bloc drept autor: de ..lucrări m*-  
tile, ba chiar dăunătoare" (v. l’iafa 4
nr. 3—4. martie-apnlie 1949. pag. 205) Re ferm- 
du-se la poezia din perioada războiului. Nkolae 
Morarj găsește și el ci Arghezi esie tin ooet 
jnameliorabil : „Un caracter deceplionisL Irosit 
de orice perspectivă si elan de viată ee decaia 
din poeziile maeștrilor vremii. din versurile for
mal răscolitoare ale lui Tudor Arghezi fFie- 
"tente noui in poezia românească. Studii fi etern 
K5PLA I960, pag. 167). In anii iarnă ton. tăcerea 
devine completă, poetul nemaifiind folosit nici 
chiar ca exemplu necativ. Să fi fost această tă
cere o etapă de pregătire a reconsiderării poetu- 
tului ? Nu. pentru că intoleranta fată de opera 
sa este fără cusur. O vizită la Mărțișor poate 
aduce sancționarea unui elev de la Școala de 
literatură ..Mihai Eminescu-'. Ulterior Demos- 
tene Botez incriminează faptul că in această pe
rioadă. directorul Școlii de literatură ar fi pe
depsit pe elevii săi deoarece l-au citit ne Ar
ghezi (v Congresul Uniunii Scriitorilor dm Re
publica Populari Românâ, ESPLA 1966. pag. 
250).

Un alt moment In evoluția om ni î lor despre Ar
ghezi îl constituie enormul articol ourtind titlul 
Cu privire la valorificarea moștenirii culturale de 
Nertor Ignat (Scinfeia nr. 3020. vineri 14 iu’ie 
1954. pag. 2—4). Se știe că din anul 1053 în
cepe reiaxarea in toate domeniile culturii noas
tre ți îndeosebi in reconsiderarea atitudinii 
față de scriitorii in viață încă neomologati si 
fată de moștenirea literară. E«te perioada in 
care Pavel Țugui si revista Contemporanul duc 
primele tratative încununate de suocee cu Ar
ghezi si Aurel Covaci aduce revistei primele 
texte. Totuși, re’axarea ecte Drimtă cu nruden- 
ță : înainte de a i se sublima părțile poetice, 
se avertizează asupra posibilelor erori libera
liste. Principala Dreocupare e*te  să se evite 
..preluarea in bloc” «u preluare*  necriti- 
ră“ a unui autor. Pentru aceasta se re- 
mrrge la Lenin care afirmă : „Noi luăm 
din fiecare cultură națională sumai e’emente’e 
ei democratice și elementele ei socialise. > 
luăm numai pe acestea si im mod erefuitr in 
opoziție cu cultura burgheză, cu national «mul 
bunzhez al fiecărei națiuni”. Cum ae deo*etoe«te  
necativul unei ooere de pozitivul el ? Prin -tră
sătura caracteristică dominantă”, care este evi
dent. nu una artistică, d una îdcooolitică, Ehtj 
acest punct de vedere, există autori total nega

tivi. uenroerahili. ca Lucian BLaga. *•  alții pe- 
<aî?vL dar recuperabili, ca Tudor Arghezi. cu 
care Nestor Ignat realizează opoziția. Dar si tn 
cazul unui Arghezi trebuie cin tin tă valoarea po
zitivului in raport cu negativul operei : există 
elemente „realiste” in această operă la începu
turile ei si mai există de asemenea posibilitatea 
unor opere viitoare acceptabile ale poetului, dar 
care nu îndrituiesc in nici un fel accentarea in 
bioc a operei, deci a elementelor ei in că nega
tive. ,^A lua in considerație numai poeziile du
rable. scrise îndeosebi in perioadele mai vechi 
ale activității lui Arghezi și a trece cu vederea 
lucrările pline de mudgajuri și bube, de afec
tare mistică și de jocuri de cuvinte, sterpe și 
tnnale. ar însemna o încercare de a strecura — 
odată cu ce e valoros in moștenirea literară — 
și uscăturile și putregaiuri Ie literaturii burgheze, 
de a crea confuzii profund păgubitoare dezvol
tării literaturii noastre". Opțiunea pentru nou a 
scriitorului cu anterioara act iritate negativă nu 
presupune acceptarea acesteia : ..FaDtul că unii 
scriitori care au mers pe căi greșite in trecut fac 
astăzi lucrări utile, că de pildă poetul Tudor Ar
ghezi a dat o tălmăcire a fabulelor lui Krilov, 
iar Lucian, Blaga lucrează la traducerea lui 
.Faust- de Goethe, nu poate justifica o atitu
dine neprincipială față de scrierile lor decadente 
din trecut". Nu exiătă încă posibilitatea de a se 
accepta fermele untului drept categorii estetice. 
Aceste categorii ale urituluj sint exact cele care 
fac obiectul unei culegeri ca Die nicht mehr 
schonen Kiinste (Wilhelm Fink Verlag. 1968, sub 
îngrijirea lui H. R Jauss).

Poziția față de Arghezi rămine ambiguă sau 
prudentă in următorul an. deși poetului i se ti
păresc poemele 1907. Aceasta este încă situația 
la Congresul Scriitorilor din 18—23 iunie 1956. 
care poate fi comparat cu un fel de cumpănă in 
considerarea operei argheziene și a omului. Teo
retic. congresul face procesul dogmatismului si 
oferă deschiderea spre o nouă viziune mai ge
neroasă asupra literaturii, discutlnd insă proble
mele momentului : negativismul, formalismul, 
liberalismul, naturalismul, etc. Dar. In afara lup
telor pentru putere, congresul se maj caracteri
zează prin demersurile de repunere in circulație 
a scriitorului Tudor Arghezi. Așezarea lui Ar
ghezi in prezidiul adunării si alegerea sa in Co
mitetul Uniunii Scriitorilor sint fapte semnifi
cative : nu e mai puțin adevărat că alegerea este 
onorifică, pentru că in Biroul Uniunii și in Se
cretariat. organisme care fac munca concretă 
și curentă intră alții. Oscilația ooiniilor despre 
Arghezi se manifestă Încă, ba chiar si în ra
portul principal purtind titlu] Literatura d:n 
R.P.R. si perspectivele ei de dezvoltare. Raportul 
justifică articolul lui Sorin Toma'in cadrul mai 
larg al luptei împotriva decadentismului și for
malismului. pentru instaurarea noii literaturi : 
..O deosebită însemnătate a avut, incă in anul 
1948. înainte de a lua naștere Uniunea Ser.no
rilor. articolul lui Sorin Turna din Sciate^_ care, 
studiind aspectele pozitive cit si cele negative ale 
poeziei lui Tudor Arghezi din trecut a luat ati
tudine împotriva formali<nuhii $i decad^u-- 
mului. deschizind astfel focul împotriva princi
palelor primejdii din afară pentru poez’a t»±«- 
trâ. Dar studiul lui Sorin Toma. dir. caur ■
exagerări și a concluziei re^uste cu pnvre li 
perspectivele creației lin Tudor Arghezi. a con
tribuit la o temporară izolare a mare
lui poet Dar nu trebuie ma uiută. rud 
minimalizată importanța acestuj articol în 
lupta ce s-a dai apoi In general contra ma
nifestărilor ' formaliste și decadente din poezea 
noastră" (Conpresul Umunti Scruumior-. ed_ «t 
pag. 16—17) Dar vorbHorii au alte punct*  de 
vedere dedt raportul- Vasko Popa îl conndcrâ
pe Arghezi eu această ocazie *•  —— -u»
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ARHIVA «LUCEAFĂRUL»

Pasăre
cu cîntecul aprins în gură
-tr-un oraș cu fabrici și industrii cen- 

1:er.are, trăiește un tinăr poet de o rară 
puritate a sentimentelor peste a cirul 
prea*nl^ editorială — „Neliniștea pur- 

paref" — cniica a trecut cu prea multă indife
renți desigur $i pentru motivul că de la Reșița 
pină la redacțiile revistelor noastre distanțele 
sint nebănuite. Octavian Doclin (recomandat de 
Anghel Domhrăveanu și Gheorghe Grigurcu) 
este un poex de maximă concentrare, poemele 
din această primă culegere a sa fiind rodul unui 
talent strucrurat pe dteva idei și metafore, cum 
le spunea B a ga. revelatoare care, în evoluția sa 
vor fi. poate, nucleele unei mitologii poetice per
sonale.

Fără a amâna cu cineva anume, revin obse
dant cu fiecare poezie : mu*,  masadrrai, crinul, 
pasărea dia sad. vocea, plinsul, (din lucruri și 
ființe) etc.

Intr-o muzicală climă se concentrează norii 
și sudoarea sielelor in bobul de rouă iar noap
tea nemărginită iți adună puterile intr-o mireas
mă de crin.

Poetul are intuiția și conștiința existenței uni
tar?, îh timp și in spațiu, a spiritului și măterieî, 
pornind de la cunoașterea de sine a flintei 
umane. Esențiali zar ea expresiei dă unora dintre 
poeziile lui Octavian Doclin un aer initiatic.

Intr-bn poem antologic (Dagmâr) poetul evocă 
timpurile medievale într-o concentrată baladă 
modernă. Poezii cum sint „Singurătate oarbă", 
„Dar cine nu plîngc", „Inel“, „Masaderai", „Falsă 
baladă**,  „Ciritec“, „Mai trece o toamnă, mal 
vine“, „Sfinta iubirea", „Remember", ..Miinile*',  
„Ca o frunză", „Să-ți amintesc amintirea", „Ve
cea", „Către crin“ și .J’ără-amintiri" ar trebui 
citate integral pentru ceeă ce am numit la în
ceput concentrarea expresiei. Ne multumfm cu 
aceste versuri : „Tn adîncuri. In adincuri / unde 
șade steaua-n plînsuri / cre$te-un glas spre din
afară / (glasul lumii ÎI omoară) / în adîncuri, 
in adincuri / nuntă e fără de cînturi / nu se știe 
de apusuri / în adîncuri în adîncuri".

Gheorghe Pituț

CONTEMPORANII NOȘTRI

0 subvenție 
pentru Zalmoxis

vara anului 1930. pe strada Palade, Ia 
numărul 43, funcționa redacția in care 
se zămislea Zalmoxis — revistă româ
nească de studii folclorice și isto- 

rico-religioase. Revista și animatorul ei, Mircea 
Eliade, găsise sprijin și audiență morală in 
cercurile de aleasă cultură a epocii; Se știe 
poate mai puțin — vremurile au fost deosebit de 
bogate in evenimente care au deplasat atenția 
cercetării spre zona politicului, cu implicațiile 
sale interne și externe — că cercetările și pro
pagarea ideilor în acel încă nedefrișat domeniu, 
atrăseseră binemeritata atenție a factorilor gu
vernamentali. într-un cabinet ministerial din 
care făceau parte, alături de alții, Mihai Ralea, 
Petre Andrei, C. C. Giurescu, gestul lut Armand 
CăHnescu (primministru, ministru al Apărării și al 
Internelor) de a acorda un fond pentru tinăra 
revistă, pare firesc. Suma nu era exorbitantă. 
Trebuie însă să se știe că era intr-o vreme cind 
principalul efort financiar al guvernului era în
dreptat spre înzestrarea și întărirea armatei, sub 
presiunile externe care puneau in pericol inde
pendența și integritatea țârii. Intr-un set de co
respondență personală adresată primului mi
nistru, o scrisoare pe care o reproducem, cuprin
dea mulțumiri pentru sprijinirea unui act de 
cultură.

Temerarul lucid
ei. in alte Împrejurări, m-aș 

fi ctî reticențe de un aseme-
--a ma.Uv vohrni ambiționind să in- 
sMdă iaine coperțile lui cîteva zeci de 

ani de poezi*  ir-'ipc;: ckidva, ca sursă, in epoca 
numită „dir-ire ceî-e ded războaie”. Prea ade
sea. re\*emn  orrulutia dată de tipar unor 
nume din acra au adus gustul sălciu al
prov-iTv-ki.’icm'i aj j, al vetustului, cărora li
teratura romană ±e-a plăiit «i continuă să le 
plătească triut. Nu e=ie cazul Im Mihail 
Ci ama. poc: tie primă v-ar^are. prezent discon
tinuu in Lbrâru. făcir-d parte nu dot dirrtr-o 
generație iirâfcCA.j, atMixn oe Iod Caraian. Di- 
mitrie SteLxrc. Geo LXiovdrrseu. Sîe£=D Augus
tin Doinaș. G-fî i Naum *i  al:- otiva. d din cea 
mai solida a issenei poeziei româneați
contemporane. degrabă avem de-a face,
aici, cu paraiiuX. animări de către
poezia de az: h d*  cirr- crTTca de poezie a ceea 
ce «'.s*®  S-j o n>***  - au “-mai o exemplaritate 
de taV>V, culmră. cr^Lia ui m^snaiea de 
apărare a t*~  J _: t ’.xmaa.-Maii. d*  răirr litera
tură. a •***'  r-â. a£ orezar « aranjarit*  în 
sen-ui rel mae ?: ±s-ert. * Evi
dent. ex”<. -> ale acestei
nedrepți;. . ” ss i ră trebuie
CăuU.:-’ m rx*z.  * p: de roituri.

Xi. •rrurrae vn de
de o *t. sate, ru timpul, a
=7<rț>rtin^s bv dsr-tțrtea eu temerea

t .?-:r dr a :xr± >iwe - rr *ur-'  rlirr.-iîut spe- 
c f ai artei ea oe ' —t a i :<ju'-i:atea 
ărt.n 2 e hctm». -T: — v-j. di'tnrt.
i". coatextui so<--' —ez ea Mihai*!
Crama nu »s e-n de r. rrca ce pri
vește poarta t-' * '*  -’ *na  k’erarâ.
Scriiul ;-j. C' ■ * ” * ■*-  i'ba bă
tuta pe i-- "»-*  v - «nenghină. pi-
’i’.a. ipt- a de
suTiet. rx= z-i'-a -W--ez^ Ba m via.

Dese-* de Serba* Rusa Aibore

Saf Je. B *cî ne-a învățat. Tupcecc artL? rj*ie.  
f -v. ^jetănle formaie- ilar ms hfK*ic  o

» ■ r ; PGS -4J a n cî J“S-
sae» 5_ia-.:e. de-a lungul i t^e? sete de
»*••*-  La^c.î este, in timpul p
pe--**  -. cel care merest. H la ©n fel

*» in marile lui cu «inge-
*’>ț—.ie < : repere, □ «:-*  to*~±*t4  ;
Tpersonaje! dfesrt. toîui «i
a ra atare, drer" l M iniretoe de o m>e de
«-I Bl ee ? Din acest p r--— de v*dereL  pnen*  M 
V i Oama are teosîorrfa cocidianubei rapor
ta; ia «ăâmitate, iși «ubardonează n carac?țs-j- 

rt*rnitatea.  Drumul este rerrumra la 
•biVKt H concret, iar csîAă. trerâtoar*
eaoe la rang de sunboL Poetul <»ae toiul,
a smerit totul, a trăit toate triumfurile p toeze 
«ăBenie și va mai trăi i.'id at'tng & iuțea 
fcî.5sfc?- nu acceptă necondiționat. Versurile dense 
»> tn. Mihail Crama nu »£ tem de nimic, im 
s*  ai-ră câ ceva anume s-a intimplat, a. mai 
«2 tifAx-ă, uimirea ar fi fort dacă evenimentul 
c-ar fi avut loc. „Toată noaptea a fort un frig 
3TOT*  ' se zvonește că undeva / i-ar fi format 
podiril pre balcanic, undeva aproape dtț)ă at

Livia Dandara

Zalmoxis
Revue des etudes religieuses
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Urmare din pag. 1

Acordul dintre spiritul creator «i luci ta tea 
hii critică existentă și in Diva<a|ifle Cu: Mal- 
Larme. «ib forma unei estetic ea însăși ?terară_ 
poetică.

înaintea celor trei poeți — teorer.event. F"j-j- 
bert ji Baudelaire inaugurează sena artirLcr 
care, medr.ind asupra artei lor p a artei ri 
genere, dezvăluiau mu?e și importante secrete 
literare și formulau teoru ce au fărot epocă m 
viața literatum.

In .-artele poetice”, in con fes —este*  re 
sau in eseuri-e entire aie «erutor-.Ior. ide-.Le lite
rare reprezintă nu numai documente p&ibojogire 
și materia] *es  wind la cunoașterea operei 11 a 
autorului ei. dar au^rtrtrtiatea f șutate nri ta tea 
lor le conferă un intere» pe care — la aceeași 
măsură — nu-1 pot avea aceSea aparținind unui 
critic sau istorie literar care — pentru a synne 
astfel — nu le -tăieste" pe rm. taerti M pmo- 
tr-un proces de dedublare.

★
La noi, Tudor Arghezi reprezintă ca aden-ira! 

un ..caz" In ceea ce Drtverte confe<rtmea creato
rului care iși scurtează conștiința poetiră. 
meșteșugul, procesul creator. Ostil orncăror • 1 • 
muie și canoane estetice, el v> refuza «ă nro- 
pună rețete, să teoretizeze, dar va emite asuota 
artei in genere și asupra celei ce o profesa un 
enorm material confesiv, o artă poetică deno
ți nd o conștiință artistică agitată, patetică, in
tens și obsedant preocupată de misterul PotrieL 
Cunrinse în ..tablete", „bilete", ..medaltoane-, 
„cronici", ideile sale literare atacă toate proble
mele literaturii și toate aspectele vieții Uterelor. 
Nimic nu-i este străin sau indiferent totul e 
supus opticii, crezului, convingerilor sale arîis-

_____________________

ARGHEZI - IDEI LITERARE
tirfe Tji va KTZie aeziet rovtatal în e*ica  pro- 
feryxială ca f£ exigența er-^ucâ mo 3 rriioa 
livrară =spârtâstnc >etrtrr*-a ”„ z»nâ la eț: - zare. 
mai a_-es i. etfejyâe ia^» â eu arta
•crtxujts. Latinii o z^erar^a: i zstțaMâCă. poeme 

de o adevărată religion’.ate a ru^atu- 
Sui pa c neam ne ee=ineate mfirc*a_  de
Lă de extaz netă Za coosdnia u=u btosțzm
ș: a ttertzn Lnexcrzix„ Apcjogta evTÎBtafcai.
ca F ana ixa uenesran^ a «rtfennlei și voZupLă- 
țn e:. -rrvra ne Smf a
artMrtrâ. vogala benetbrtmă. eterna ucenicie, au 

^arel-x: poet tier !:*-erare  care »-au 
enV-alizas ș; ia paer■ de pitoâ tn celebrul

★
D-irtre ide^e ^ă ^ectâm cîteva. eoen-

^a> pecm ^âeperaa arte: poetice a lui 
Argbez: ca a relației <tnttre acearta p opera sa. 
Xu fără precizarea câ acerte ufe: prm lipsa lor 
oe zrzzaze. ^aratserx eontraBctorm P rahatanța 
kr evndem îrerxri sint departe de a constitui 
• '-ecoe poemă- un corp de principti estetice. 
Ele «•?.: ați: de -^argheziene- Incit ne diete ca 
pagini de poezie, ea poeme nacerate autorului 
lor de nevTK.a vnaTl de a răspunde unui neastim
par lăuntric ore ctinmla confesiunea in 1 aport 
cu tainele poeziei, ale a«a|iei ei.

Ce e»to poeri-L himerica întrebare la care 
atiiia poeți, cri ti d sau filozofi au încercat să 
răspundă încă de la Platon, care o socotea o 
„divină nebunie", se va întreba și Tudor 
Arghezi, tfrid cu gravitate și extaz : „Poezia e

!n«k=i viața ; e umbra <i lumina care catifeleiză 
savura și dă omului senzația că trăiește cu pla- 
r*e"a  lui in cer... E o stare religioasă a sufletului 
nostru”, cind in maniera sa malițios-jucăușă : 
_E ceva care nu e nimkrt. Ariei scrisului ii va 
consacra — ca nici un aN «criitor al nostru — 
cu evlavie și umilință frartciscană dar și cu un 
sentiment de exaltat orgoliu un adevărat imn. 
ct-tmd destinul său de poet și slujitor al con
deiului. A scrie a însemnat pentru el a trăi : 
„Trebuia să scriu. Mi-era foame, mi-era somn, 
să scriu-. Cind te arunci in cerneală e pe 
toată viața... Cit mai sint pe lume viu, / Nu 
trăiesc decit cind scriu". A scrie înseamnă a 
accepta „o mucenicie... și o ucenicie continuă".

Sistf al scrisului, suferințele și bucuriile ii 
veneau de Ia damnatul material al acestuia. 
Este unică patima ce-1 devora pe marele poet 
in apriga luptă sau dulcea împăcare cu cuvintul, 
..miracolul suprem... de un neam cu apele, cu 
vegetalele, cu minereul". Tableta Scrisoare cu 
tibișirul este o pagină de adevărată apoteoză a 
cuvintului, considerat a fi înzestrat cu puteri 
demiu^gice. Spontaneitatea și luciditatea con
verg in făurirea Iui („slova de foc și slova 
făurită") într-o eternă ucenicie a artizanului 
lucrind cu o materie primă cind rebelă, cind 
docilă și supusă exigențelor poetului. Se cunosc 
paginile antologice din Ars poetica în care 
Arghezi dezvăluie frenetic cind diabolicul și 
cind dumnezeiescul său travaliu verbal („am 
căutat cuvinte virginale, cuvinte puturoase.

se pare" (,'.Dimineața"). Nefrica, lipsa de uimire 
pină și in fața geologicului- enorm, interogația 
francă adresată Măriei sale Vremea determinmd 
tot timpul această tensiune interioară, drapată 
in vorbe aparent simple, nu sint mai puțin o 
conștiință etică a unei poezii măsurată intr-o 
epocă in rare, nu doar metaforic, poeților H s-a 
pus revolverul in piept, H s-au cerut abjurări 
de la demnitate și cultură. Are patetic dreptate
Ion Caraion in studiul introductiv al ediției cin4 
vorbește despre generația acestor poeți căre 
a luat aproape totul in serios (familia, morala, 
istoria, libertatea, dreptul, boema, războiul, 
arta, iubirea, politica, societatea, prostia, umanis
mul. teologia, mizeria, umanul, disponibilitatea, 
arlechinadele, viața și moartea), In timp ce tim
pul pe ea o lua in derîdere, sfișilnd-o, umilind-o, 
punindti-i pumnul in gură-.". De aceea și mie
lul tare al acestor poeme, sentimentul că sint 
riposte, salve trimise adversarului, salve de ne
abătut. Lntr-o severă stăpinire de sine : ..Pe 
un drum — desigur drumul care duce spre 
moarte m-am intilniț cu Soarele — era imens

'• jm ic — mt-aduc aminte, domnilor, in ziua 
s șaptea era / undeva lingă glasul singelui jos" 
(„ Perspectivă ”).

însumind șase titluri de volume, primul datat 
1047, ultimul Î976, „împărăția de seară” e o 
carie a timpului siguranței de sine, a lucidității 
chiar rind versul pare a fi reflexul cizelat al 
autointrebării. „E toamnă sau moarte, nu știu
— încerc pe toate drumurile zăvoarele toate,
— de-alalLăieri ard *in  salon - portretele noastre 
ciudate Dau să ies din amintire ca dintr-un 
ostrav. mi-e inima grea intre porți. / ieri 
printre copacii care-au fluierat la nuntă / au 
trecut siluetele Don Juanilor morți" („Culori de 
toamnă-). Lua di ta tea, chiar în nostalgie $i ele
gie, privirea perforantă peste straturile timpu
rilor face din această poezie una din cele mai 
hpsite de inocență din literatura noastră. Poe- 
tul-personaj e un copil bătrin peste lume și in 
propna-i copilărie, epoca l-a ars pe dinăuntru, 
pregăhndn-1 și soHeitindu-I intr-o perpetuă 
l-.rriâ. Nu e timp de candori : „Numai copilul

ar .4—.ie mirat c-im fo«t 51 eu copiL 
•— T*-  ' *■  • «Mmâ Ma pâr. gnmtea
-X--1 «t **■  -rf «^e lMârJt*  viețu. ne- 
rt =xre bârfe*u  la parti.

de apa met fimini
-z z ac^zz . pmâ ia rmnereunle 

ro iustti-âdevăniim*  (_F?ot“l. 
. cțr-ana r^zn nu * drat o dur*  ma*ematică  
~ Tvii. priaie. nevoi — < trec câ mă ta ni

n.»- _ — d*  sx? perte noi" (..Copilărie”).
’rpsâ de inocenți, deci pre- 

r-. -Z-: "ți xi.or tan pare predestinarea
k --"«.rt»r „Cj-” a fort 51 cu decapitarea

: —«x-i=îaa_ apoi virsta-a doua, 
a traa. a pama_ i_) Era o decapitare alba^- 

o . jebuAjr îs alb. nevinovată ca uciderea 
— - am pavea!. • «a acum fericiți la fiecare că- 

ae exo «i-l pmvearr: roMogolindu-se pină 
depone ia nafle ra-ririi” („Cum a fost-). Cum
.ț-i'vau «â «e petrec*  decapitările, pină unde 

sâ ** mrteoeie»«că. in lingers te sau mumi-
fusîe. capeieie. portul mărturisește cu o memo
rie care e preaenud ororii : „Stau lingă tine. / 
re.pew. imoortbsuiatee uitării./ eroică lume

• 1 o mani aoldap— Atunci eram tineri 
ea fronzele-n martie" G-Auschwitz“).
Jntrert cruțară, ca expresie, ca tensiune 

jî. firele, cn o obsesie a marilor teme — 
nașterea, suferința, moartea, dar mai 

al**  lupta, opoziția, senzația de rațiune — 
„Tmpărăfia de seară" este exemplară prin 
știiața nuanței, fcn construcțiile sobre. Ia fă 
,.!»uaru~. frumoasa poezie care o încheie, 
model, după opinia mea. de simbioză In
tre aeniiten. penumbră și luciditate, rostire 
a redă, uneori șireală : „Plouase, drept, in ia- 
auarii. / crescuse iarba peste noi — ' aceste 
trupuri pieritoare / «e zbateau ca-ntr-un lasou 

»’ de plante lungi, agățătoare 7 Nu mai știam 
iscoCro-i calea, / să-ntindem miinile am vrut — 
/ era o eeață : n-am putut Simțeam, subțire, 
rab picioare / mustind pămintul de eroare. /•' 
* drept in ploaie ne-am privjtJ Batea un vînt 
Stăteam adus — creșteau iluziile in sus, / de
plante lungi, cotropitoare — / mustea părtlin- 

«ub picioare i de-o rană veche de nespus." 
Fără să fi fost vreodată absent, cu „împără

ția de seară" MihăiI Crama e prezent în poezie
mai mult ca oricind și doar dacă va musti pă- 
mintul „de eroare" glasul Iui nu va fi auzit 
vibrant ți major, pe merit.

Platon Pardău

cuvinte cu riie. le-am avivat rănile cu sticlă 
pisată și le-am infectat pe unele complect" etc.) 
realizind plasticitatea și materialitatea cea măi 
acută cu care vreun poet vreodată a înzestrat 
cuvintele supuse unei reforme lingvistice fără 
precedent in poezia română.

Tableta Dintr-un foișor e confesiunea elogiu
lui și devoțiunii supreme a conștiinței sale ar
tistice și profesionale : ..Scrisul, născocit ■ de 
oameni ca o zămislire din nou a lumii, are o 
putere egală cu aceea exprimată de Geneză.. 
Scrisul, ea și dragostea e poezie... (și) sint cu 
consecințe, te legi față de sine, de răspunderi 
secrete care privesc de-a dreptul conștiința". Si 
n-au fost doar vorbe, cunoscut fHnd că și-a 
tipărit prima carte in versuri abia la patruzeci 
și șapte de ani. O etică severă a artei pe care o 
profesa, un sentiment al noviciatului se reflectă 
în mărturisiri ca acestea : ,jnă socotesc drept 
ceea ce și sint. un începător intirziat și un per
petuu debutant".

Nu vor linși nici glumele serioase în stil 
arghezian, după atita zbucium al reflectării de 
sine, in deruta pe care o trezesc concluzii ca 
acestea : „N-am făcut altceva nimic, m-am 
jucat... Toată viața am avut idealul să fac o 
fabrică de jucării, și lipsindu-mi instalațiile 
m-am jucat cu ceea ce era mai ieftin și mai 
gratuit in lumea civilizată, cu materialul 
vagabond al cuvintelor date".

Chiar dintr-o sumară parcurgere a artei 
noetic*  argheziene atît de dificil de reconsti
tuit, o impresie constantă și reprezentativă pen
tru opera marelui poet ca și pentru viziunea ei 
estetică domină și se impune, aceea a unui 
extraordinar rafinament al limbajului poetic și 
conștiința lucidă a dublei naturi a genezei lui.

4 iulie 1939 
Domnule președinte de Consiliu,

Dl. Profesor Al. Rosettî mi-a încredințat astăzi 
suma de 50 000 lei, subvenție pentru acoperirea 
cheltuielilor de tipărire a primului volum din 
Zâlmoxis. Veți putea aprecia, Domnule Pre
ședinte, importanța acestei arhive de studii fol- 
klorice și istoric-religioase pentru hunul renume 
al științei românești peste hotare. In al doilea 
volum, rare intră acum sub tipar, vor apare 
riteva studii asupra zeului Zalmoxis și cultului 
cerului la strămoșii noștri. Revista aceasta a 
fost excelent primită in cercurile științifice 
streine, ea fiind, deocamdată, impusă la toate 
Universitățile din America, Suedia și Germania. 
Sini bucuros a vă aduce toate acestea la cu
noștință, ele vorbind îndestul asupra adevăra
telor mele preocupări.

Odată cu mulțumirile mele, vă rog să primiți, 
Domnule Președinte, asigurarea distinsei mele 
cons id erați uni.

Mircea Eliade
(Arhiva l.S.l.S.P., fond XV, dosar nr. 451, f. 249)

Revelațiile 
unei ediții

Urmare din pag. I

de reducerea complexității simbolice a tex
telor populare românești la o structură ale
gorică in care conflictele dintre personaje ar 
reprezenta de fapt antinomiile din cadrul feno
menelor astronomice si meteorologice. De exem
plu. dialogul dintre bătrinul Crăciun și divinită
țile canonice (asa cum apar ele in colinde) e 
oglinda diverselor etape ale traseului solar pe 
bolta cerească. Bătrinul Crăciun reprezintă soa
rele de toamnă, de aceea, cum spune colinda, se 
«caldă in riu de vin si e vinător. Sfintul Petru 
e soarele veni, de aceea e păstor in colinde... 
«a.m.d. Simplificarea și arbitrariul analogiilor 
tint evidente aici. Dar. să nu uităm acest lucru, 
Coabuc era exponentul unui «intern de gindire 
cvasiunanim răspindit. într-o epoț-ă in care cer
cetările lui J. Frazer. M. Mans ori S. Reinach 
incă nu ajunseseră să însemne ce^a ce înseamnă 
ele azi. pentru studierea științifică a mitologiei.

Și, in fond, nu despre știință ar trebui să vor
bim aici. Co<șbuc. ca și generația de mari cule
gători de folclor (Simion Florea Marian. T. Pam- 
ffie. T. Burada. C. Radulescu-Codin etc.) este 
mai puțin interpretul și mai mult păstrătorul și 
restauratorul valorilor artei noastre populare. 
Poetul s-a născut la sat, iar lumea (ctnograficâ 
și mitologică), pe care o descrie ii este familiară 
si apropiată. Civilizația in care el s-a înscris, 
universul cultural cu care s-a înconjurat este 
insă unul de natură urbană. Arta și cultura 
populară, transpusă aici, decupată din mediul 
ei vital și prezentată in forma unor secvențe 
fragmentare, riscă să fie alterată și defăimată 
de neînțelegerea celor „cultivați". Iată de ce 
G. Coțbuc nu interpretează, ci traduce. Chiar 
atunci cind atacă claviatura conceptelor teore
tice, deslușim in metoda sa aceeași intenție ini
țială, aceea de a familiariza pe cititor cu speci
ficul modului de gindire al poporului român, cu 
specificul sistemului de semnificare al culturii 
populare.

Nu o dată, autorul suride cu maliție in fata 
ignoranței și a prezumției „estetizante" a „tirgo- 
veților". Iar poetul trebuie să le explice că cine 
Sile ce vorbă din bătrini („a sufla in borș“, .,a-$i 
lua lumea-n cap", ,.a lăsa în moarea lui"), că 
cine știe ce obicei bătrinesc ori cine știe ce ima
gine din poezia populară nu înseamnă ceea ce 
deducem noi prin simpla alăturare a două cu
vinte. două gesturi ori două metafore. Adevăra
tul sens este mult mai adine și el se desprinde 
din investigarea contextului etnografic ori simbo
lic general, determinant pentru orice manifes
tare a culturii populare. Coșbuc n-a studiat acest 
context, el l-a trăit. Coșbuc nu l-a reconstituit 
teoretic, el l-a purtat in și cu sine din fragedă 
couilărie. Tn textele sale nu savantul (minuito- 
rtil conceptelor abstracte), ci săteanul înțelept 
(minuitorul sensurilor tradiționale) este cel care 
vorbește. Iată de ce se poate vorbi in toate ar
ticolele lui G. Coșbuc de un mod imanent de a 
interpreta : fenomenul este explicat prin pro- î 
priile (și uitatele) sale premise și nu prin ar- \ 
mătura complicată a conceptelor științifice. 
Coșbuc vorbește astfel nu desnre lucruri neștiu
te. ci despre lucruri uitate. Mai puțin interpret 
(căci aceasta ar însemna explicarea lor nrin 
recursul la planul general al gindirii umane), el 
este un traducător (căci aceasta înseamnă înțe
legerea lor nrin planul particular a] to^itiei lo
cale). De altfel, din această „sfătoțetnie*  și par
ticularizare derivă si farmecul studiilor sale. 
Cititorul de azi, dezabuzat. poate, de marile 
incursiuni în orizonturile abstracției, este cucerit 
de candoarea și sinceritatea aceluia care, inter- 
pretind. iși amintește de prooria-i copilărie și, 
exnllcînd, aduce în fată universul pitoresc al 
unui sat de la sfîrșitul secolului al XIX-lea : 
„Mititica așchie de piatră numită a trăsnetului, 
pe care am văzut-o în vara asta ca amulet la 
gltul unei fetițe intr-un sat de prin Gorj, era 
un vlrf de săgeată de cremene puțin cam rosia- 
tecă... Eu le știam acestea incă de pe vremea 
cind eram tot asa de mic ca fetita asta si-mi 
aduc aminte cum am căutat o^ată Diatră de-a 
trăsnetul, cu mai multe, si de virsta mea, si mai 
mari, oe-o vilcea de pe dealul de deasupra casei 
noastre. Un vecin, om bătrin. văzuse trăsnetul 
căzind in vilcea si. dună potolirea furi’inii. s-a 
dus să caute oiatra căzută din cer. Noi. coniii, 
dună el. pioată... Ce e anume uiatra trăsnetului 
n-am știut niciodată de la oamenii dm satul 
nostru, căci nu știau nici ei anume... Atita se 
vorbea numai, cu știință de obște că ea cade 
odată cu trăsnetul din cer. cind lovește în ane 
și ră a^uce noroc". Savantul noate suride în
găduitor : studiul lui G. Cosbuc. care se nre’U- 
Dune că ar da o soluție ori ar explica un fqnt 
folcloric erte. de fant. bază, doaiment foiri orie 
pur sj simplu, pentru un alt studiu, scrupulos 
Stlin+ific.

Articolele lui G. Cosbuc sint. ele însele, unul 
din oele mai nretioase materiale etnografice. 
Poetul nu a vorbit în numele sistemelor ab
stracte. ci în numele „stiintei de obște". Citit 
aetizi, într-un moment de mare expansiune și 
rafinare a științelor etnologice. G. Cosbuc ne 
readuce în memorie conștiința si sentimentul 
faptului viu.- naloabil, nrezent cu discreție. El 
pare a ne reaminti că fantele culturii ponulare 
române pot fi nu numai interpretate si analizate 
științific, ci si trăite si înțelese nrin contactul 
direct, uman, cu lumea, satului românesc.



atelier literar
' posta redacției )

STERIADE TIMUR : Ne aș
teptam să vă referiți, în scri
soare, la răspunsul nostru ante
rior, la • problemele și întrebă
rile pe care le ridica. Dv. insă, 
ne înșirați „noutăți" din dughe- 
nele analfabetismului veleitar, 
periferii insalubre unde mișună 
refuzații și naufragiații tuturor 
poștelor redacționale, juni neis- 
prăviți peste care s-a „prăbu
șit" școala mult prea devreme 
(lăsîndu-i cu abia două-trei 
clase in plus față de cele ale 
vagoanelor de cale ferată...) și 
care, părăsind toloaca de dra
gul trotuarului, Iși filfîie pletele 
soioase (și bezna de sub ele) pe 
la ușile din dos ale diferitelor 
cenacluri șl pseudo-cenacluri 
din marile orașe, în căutarea 
unei himerice pricopseli fără 
muncă... Dar „știrile" dv. nu 
ne interesează cîtușf de puțin 
(și ar fi o mare greșeală să vă 
lăsați atras de „pitorescul" mi
zer și nefast al acestei faune !... 
Dacă nu include spirit, talent, 
combustie intelectuală, bo.ema 
nu e decit un fenomen perife
ric, de circiumă...). Ne-ar fi 
interesat mai degrabă să aflăm 
că v-ati hotărît să faceți efor
turile necesare pentru a ieși 
din imnasul In care vă afl^H 
(si pentru <nr*  nu există aUă 
cMe decit școala și studiul !> 
Vă mat cerusem în arel?M răs
puns să nu ne' mri trimite»! 
texte cu tontanul si să vă pre
zentați manuscrisele mal îngri
jit. mai citeț, etc. (e o chestie 
de bun simț, la urma urmei, 
nu ?). Ne-ațl trimis, însă, din 
nou, pagini prea multe, scrise 
in același fel înghesuit și neclar, 
care depășesc puterile și răb
darea ochelarilor noștri. (Reci
tit!, deci, răspunsul nostru ante
rior și conformați-vă recoman
dărilor, dacă doriți ca textele 
dv. să poată G citite).

OV. SIHLEANU : V-ațl ales 
cea mai avantajoasă interpre

tare. dar nu e vorba de „scule 
de foc", ci de capacitatea de a 
însufleți cuvintele, de a le face 
să „emită', să poarte un ecou. 
De altfel, lectura răspunsului e 
greșită : nu e vorba de concep
ție, ci de „confecție la rece", 
meșteșugărească, apteră. Ceea 
ce e valabil, cu precizările a- 
dăugate, și pentru ce ne-ați 
trimis acum.

G. M.—Buc. : Schița nu e rea, 
dar suferă de pe urma risipei 
de vorbe și înflorituri. In ver
suri, nimic nou.

C. VUTCANI: E un lucru 
scris cu îndemînare și efort 
(cu un stil cam pompos, pe 
alocuri), dar el urmărește cu 
fidelitate schema și mijloacele 
unui anumit gen de povestiri 
(„extraordinare", ea să zicem 
așa), fiind aproape un fel de 
„â la maniere de"...

ALEX. BURG UI : Schitele 
sînt cam simpluțe, scrise destul 
de nesigur și greoi, dar nu lip
sesc unele însușiri de povesti
tor. Lipsesc, în schimb, expe
riența și studiul pe cărțile ma
rilor meșteri ai genului.

I. NEDELCU : Impresiile
vechi se confirmă, deși paginile 
de-acum au zigzagurile unei foi 
de temperatură de... malarie. Dar 
sint lucruri care făgăduiesc un 
viitor echilibru, mai fecund și 
mai unitar („Copilul", „M-ai 
crezut", „Pictură rupestră", poa
te și „Western".

AR. RO. : Relatarea e destul 
de vioaie și cursivă, dar tocmai 
ci nd trebuie să Intervină mina 
prozatorului, în final, lucrurile 
eșuează în nLște supoziții și 
considerații vagi, banale. Meri
tă, totuși, fiă insistați.

A. ALBU : Lucruri mai slabe, 
„făcute", de data asta, doar 
citeva atingind o oarecare con
sistență și vibrație (..Chemarea", 
„Trup înflorit", „Adierea").

V.B.-M.M. : Un lucru destul 
de curat, fără a depăși un nivel 
mijlociu. 11 vom preda celor ce 
v-au promis atunci...

R. ROCA : Mai bine, de data 
asta : citeva pagini rotunde : 
„Lămiiul“, „Mărul* -, „Piatra", 
„Apunere", „Cal troian".

MANUSCRISE NEISCALITE : 
„Crezare**,  „în infinitate". ,.!n 
speranță", etc : ..Descoperirea 
tăcerii", „La muzeu", „File de 
reportaj", „Cam plictisit", etc. 
(de dactilografiat); „Nu poți 
acuza", ..învățat) ce-1 adevărul", 
„Noi tinerii acum”, etc.; „Che
mare", „Aș vrea să fiu", ..Re
flecții": ..Să trăim in pace și 
prietenie", etc.: „Și eu și- 
frunzele". „Singe aburind", ..în
ceputul-Andante", etc.; ..Satc, 
„întrupare", „Drept pentru 
care", etc.; „Destin”. „Resem
nare". „Neliniște"; „Casa copi
lăriei", „Pădurea". „Sfinta fa
milie" etc.; „Nu-i numai eu": 
..Sporească in bogăție al Româ
niei cincinal". etc.: ..Proiect 
pentru o inovație". ..Despre pu
terea luminii". ..S.O.S.". etc: 
..Privești”. „Amor". ..Obra2 de 
catifea”, etc.: ..Rostul ploii". 
„Final nocturn", ..Pereții goi 
din ruine", etc.: „Nu dispera si 
nu fii trist-, ..Părăsire"; ..Omul 
fantomă", ..Involuție”. ..Copilul 
bombă", etc.: ..Gin-tel care 
ucide”. „Lumină". ..Incinerare 
dacică-, etc.: ..Rugăminte". „In 
timp" „înnontare": ..Puterea 
dragostei" (fragment) : „Vis și 
realitate", „Apel către oamenii 
pămînt ului". „Dor zbuciumat", 
etc.; „Tu". „Sonet".

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se ina- 

poUză.

Se (ace liniște...
Se face liniște și depărtările Îmi dau ocol 
Ca niște Feți-frumoși cu ochii vii și trupul gol 
S-apropie ți pârul galben se prelungește 

pe pamint 
Și se resfiră cuprinzător ca vorbele în care 

CÎnt.
i

Se face liniște apăsătoare în care florile
nu .cresc

Șl stelele-n mantăl de aur de ochii noștri
se feresc 

Și nu se vede mal nimfe. Dar se presimte-o 
răzvrătire 

Pornită din adincuri fine, cu nervi de 
porțelan subțire.

Se face liniște și-aud prin noaptea eerre
stâ pe labe 

Cum gîndurile curg ca apa In imaging
și-n silabe 

Și singele lovește-n tîmple ca-n nicovale 
ațgintii 

Spunindu-mi :
Pe unde ai trecut odată, a doua oară,, nu 

mai vîl.

EMIL GAVRILIU

Cind sint vinovat
Cind sînt vinovat lucrurile devin ascuțitei I 
aerul din invizibile lame pare făcut, 
strada îmi taie tălpile 
și in grădină cresc cuiele verzi.

Din bec cineva trage
cu săgeți muiate-n lumină 
ca intr-o substanță otrăvitoare.
Doar iubita vine cu trupul înfășurat, 
doar trupul ei nu mă taie, 
infașutată venind 
in purpura liniștii-

GHEORGHE SMEOREANU

Curajul
Atunci cind zbori, chiar și atunci, 
trebuie să ai curajul
să te îndoiești puțin, sâ îe-ntrebi 
dacă nu ești cumva reptilă 
care se tîrâște spre cer, 
dacă nu cumva zbori de foame, 
de frică, sau din pricina lașității 
de a trăi pe pămînt.

LUCIAN CODRIN MANAILESCU

Poezia
Copil fiind primăvara 
grăicjm fluturi : 
inepții, sublime 
ieșeam în cimp 
șl’ înflgeam briceagul 
în pămintul aburind 
voind sâ dau drumul ierburilor 
să crească 
și «ie rntr-adevăr 
creșteau creșteau 
făcindu-mâ sâ țopăi 
de fericire ca un zeu.

MIHAI CRA1ESCU

Clntec de mai
Mă răstignesc
cu degeteie miînii fremâtind 
pe lespezile aspre ale zilei 
șî-ncwc la-nțeleg 
refugiul căldurii
in. piatră.
Saldmii s-au aplecat minați 
osupră-mi, 
șoptindu-și cin tecul floral 
sorbit de sus, 
din presimțirea verii.
In forma goală
« nasului multasteotnt*'  
hulubii iși înmoaie fericirea.

CARMEN DANIELA CHH1M1A

Forumul 
tinereții
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muncă neobosită, sînt urmarea In
teresului și grijei deosebite cu 
care este înconjurat de societate,, 
eforturilor materiale și spirituale 
pe care aceasta ie întreprinde zi 
de zi în direcția făuririi multila
terale a personalității fiecărui 
tînăr în parte. De o importanță 
excepțională este, de asemenea, 
faptul că generația tînără benefi
ciază de un strălucit model de 
devenire comunistă — omul nou, 
constructorul liber și demn al pro
priului destin istoric. Organiza
țiile revoluționare ale tineretului 
— U.T.C., U.A.S.C.R., organizația 
pionierilor — își fac o datorie de 
onoare, o sarcină de cea mai mare 
răspundere din a cultiva la fie
care membru al lor aspirația de 
a se identifica — în muncă, în 
viață, în gîndire — cu acest pro
iect uman, dorința de a cunoaște 
tot mai mult, de a-și spori necon
tenit competența profesională, 
orizontul de cunoaștere șî acțiune 
politică și civică.

Răspunzînd întotdeauna cu en
tuziasm și cu legitimă mindrie 
patriotică îndemnurilor și che
mărilor pe care i le adresează se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
învăța și de a munci cu pasiune 
și dăruire pentru a ridica patria 
în care trăiește liber si stăpîn pe 
prezentul și viitorul său, pe noi 
culmi de civilizație și progres, 
tineretul României socialiste își 
afirmă cu toată energia opțiunea 
sa pentru viitor.

Din această perspectivă, apro
piatul forum național al tinerei 
generații va constitui pentru 
aceasta un nou și strălucit prilej 
de a-și exprima totala adeziune 
la programul construcției socialis
te și comuniste a patriei.

«Perit-au dacii?»
Urmare din pag. I

extremitățile fn care au fost picat acești Mr- 
bați din pricina unul prea mart entuziasm pa
triotic au adus o isprăvi buni, • isprăvi care 
nu mai poate pieri de acum in*  into, deși au 
pierii necesitatea extremităților. Cuvintul „sum 
rivis ;Romanus“, precum idee*  ri In is mulul pen
tru grecii moderni, a fost un elixir înzestrat de 
magica putere de a învia o naționalitate în
treagă..,*'  Mai Intii să observăm că înainta de a 
ii distructiv Hașdeu aprobă buna „ispravă" a 
Școlii Ardelene, așa cum nu va face Titu Maio- 
rescu, dar va face Emjnescu. de care Hașdeu e 
foarte aproape și In multe alte puncte. Apoi, 
ceea ce e de reținut pentru înțelegerea apariției 
studiului Perit-au dacii ? este câ această ispravă 
j.nu mai poate pieri de acum înainte". Șl, trei, 
că Hașdeu acceptă extremitățile ca pe o. nece
sitate. Extremismul Școlii Ardelene e justificat 
aici ca o necesitate. Ceea ce nu exclude, ba 
dimpotrivă apariția unor alte „extremități". 
Este de altfel cazul demonstrației Perit-au da
cii ? excesivă ca ton, dar impecabilă științifi- 
cește. Cu alte cuvinte Hașdeu știe câ în pole
mică a vorbi mai apăsat este o datorie față de 
adevărul pe care-1 propui. Perit-au dacii ? nu-i 
deci cum s-ar putea crede un text ireverențios 
față de „doctorii ardeleni", pe care am văzut 
că-i respectă pentru buna lor intenție, ci un atac 
de o violență calculată.

Hașdeu intră in scenă conștient nu numai de 
valoare Jnstrumentelor științifice pe care le mî- 
nuiește sau de forța incontestabilului adevăr pe 
care-1 propune, dar și de necesitatea unei În
scenări care să lase urme in conștiința contem
poranilor. Perii-*u  dacii ? este primul său mare 
studiu de ecou, decisiv pentru orientarea cer
cetărilor lui viitoare, dar este totodată și o ma
gistrală punere în scenă. Acest caracter il vor 
avea toate studiile lui Hașdeu bizuite pe ade
vărate scenarii seducătoare, de unde și entu
ziasmul de mai tirziu al lui G. Călinescu pen

/

Gind de
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cimp să-mi arate ceva fantastic pentru vksta 
mea, și pentru acel început de viață nouă : ci
teva ogoare unite intr-unui singur. Ia capătul 
căruia flutura un drapel și unde, pe o seîndură 
geluită scria : întovărășire agricolă. Nu știu 
cum au evoluat lucrurile in continuare. Știu 
doar că de Ia acel foc al credinței în ziua de 
miine au mai luat și alții seîntei. Azi, Foitul 
are toate pământurile la un Ioc. Și crește griul 
sub bătaia soarelui. Crește porumbul. Cresc car
tofii. Cei mai mici decît mine nu-și mai amin
tesc de întovărășirea agricolă. Dar fac un eve
niment din fiecare zi a vieții lor. Elena Sav 
muncește in cimp de la cincisprezece ani. I-a 
plăcut pămintul. Pentru că tatăl ei a fost om 
sărac. Muncea pe la alții și nu s-a prea bucu
rat de viață. I-a povestit fetei cum erau vremu
rile, cum era el. cum trudea din greu pentru 
piinea copiilor. Acum, mezina Elena Sav are 
douăzeci și șapte de ani, este membră de partid, 
știe că acest pămînt darnic îi aparține. Pentru fata 
aceasta nu are nimeni decît cuvinte de laudă. 
Muncește mai mult ca un bărbat, recunosc băr
bații. Este de cu zori la treabă, spun femeile. 
Mai face față și acasă, in propria-i gospodărie, 
zic părinții. Elena Sav este doar un exemplu. 
Sint multi bărbați și multe femei de virsta 
acestei fete pentru care viitorul satului face 
parte din viitorul țării. Nu poți munci numai 
pentru satul tău. Satul nu-i decît o arteră în
dreptată spre inima acestui pămint. Faci cinste 
satului tău, zice țăranul cooperator Adam Solo
mon, cinstești țara. Iar un tînăr îi soarbe vor
bele și duce peste mări și țări chipul pămintu- 
lui pe care s-a născut. La patruzeci și ceva de 
ani, comandantul de cursă lungă Nicolae Sav. 
acum constăntean, se poate lăuda că a văzut 
lumea asta miraculoasă și mare, mările și ocea
nele acestei lumi, fantasticele corturi Inchizînd 
în ele ciudățenia atîtor graiuri. Dar ceea ce 
este mai important pentru acest tînăr lup de 
mare, nu se spune în nici un port aJ lumii : „eu, 
declara comandantul Nicolae Sav. sînl un om 
crescut și format de partid. Fără acest sprijin 
fără această libertate, nu știu dacă aș mal fi 
ajuns omul de azi“. N-a uitat satul sărac ai 
copilăriei, nici ziua In care un tovarăș l-a în
trebat dacă n-ar dori să învețe, să ajute tn fe
lul acesta tînăra republică. Atunci a vrut sa 
spună că ai lui sint săraci, că nu prea are bani 
și haine de oraș... A vrut, dar n-a spus. Tova
rășul acela știa desigur toate acestea. „Vom 
avea grijă de tine. Nicolae", i-a spus, și azi, 
după atiția ani. poate jura cu mina pe suflet 
că soarta lui a fost norocoasă, câ niciodată nu 
i-au fost înșelate speranțele. ..Sînt fiul Româ
niei, declară comandantul de cursă lungă, aces
tui pămînt și acestui partid îi datorez totul : 
viața, meseria, bucuriile... De aceea, continuă el, 
oriunde mă opresc, fie în America. Asia. Africa.

tru ele. Perii-au darii ? începe vehement și a- 
cuzator pentru a trece, abia după această vio
lentă captație. pe terenul științific propriu zis. 
Demonstrația se face în trepte ca intr-un roman 
polițist prin analiza succesivă a trei surse Isto
rice decisive pentru teza supraviețuirii dacilor 
In vechea lor țară, argumentele ridicindu-se in 
crescendo cu cit ne apropiem de sursa pe care 
se intemeiează Maior. Marea lovitură de teatru, 
rafinat pregătită de Hașdeu, este tocmai trans
formarea singurului Î2var al doctorilor arde
leni. Eutropius, Intr-o sursă de argumente con
trarii susținerilor lor. Perit-au dacii î devine o 
pagină de Strălucită polemică cu dreptul de a 
figura in marea antologie a polemicilor romă-
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neștl. Hașdeu domină suveran Întreaga mate
rie avind in plus și arta de a mlădia limba de 
la 1860. nepreiucrată încă de Eminescu sau 
Creangă, după necesitățile unei dispute știin
țifice destul de specioase. Comprimat la maxi
mum studiul și-ar fi redus volumul și ar fi 
păstrat doar esența demonstrației. Hașdeu ținea 
insă la spectacol. El este unul din aavantii din 
marea stirpe a cărturarilor romani care nu se 
închid cu in că oă ți nare, cum se intimolă de 
multe ori astăzi. In dosul barierelor rigide ale 
revistelor și stilului de specialitate, ci țin să 
se adreseze publicului, să convingă pe cititor. 
Neostenita tui strădanie de a scoate reviste este 
o io vadă. Hașdeu voia să ooboar*  știința. în 
stradă. Este poate și acesta anul din motivele 
pentru care a fost excomunicai mai drziu de

primăvară
și am prilejul sâ vorbesc despre patria mea. o 
fac cu toa:ă dragoste*.  Șl nu o dat*,  după ani de 
zile, poposind intr-un port, mi se Intimplă si 
mă aud strigat : „căpitane Sav. trăiască Româ
nia I" Nicolae Sav are doi copii. Ce vor deveni 
miine ? Marinari ? Constructori de nave ? „Nu 
cred că este o problemă Viitorul. îmi spune. 
Copiii de azi. din această țară, pot crede in vii
tor. Eu am crezut fi nu m-am înșelat. Iar 
atunci, nu uita, era abia începutul." Un Început 
ferm pentru noi. fiii acestui sat Noi îăracii care 
ne purtam caprele pe dealuri și Ti team pe furiș, 
ori pe apucate, poveștile lui Creangă. Maria Mo- 
raru este profesoară la Drăștle. Ioan Enășescu 
este tehnician *a  Deva. Ef’imie Xdam este mais
tru 1*  Simeria. -Nicu Loiș este muncitor cu 
înaltă calificare 1*  Ougir. Da, eram săraci, noi. 
maturii de azi. dar am crezut In cei care ne-au 
întins mina. Acum noi sintem constructorii aces
tor zile și ai celor ce vor urma după ele. Cre
dem in Partid. Credem In secretarul său gene
ral, ctitorul zilelor noastre însorite. Credem In 
noi. Viitorul ne aparține pentru totdeauna. El 
va trece in eternitate cu numele drag de Epoca 
Ceaușescu. Desene de Raluca Grigorcea

Alejo Carpentier
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geneza nu 9-a consumat In himerica epocă de 
aur, câ facerea omului continuă și culminează 
in marea operă de transformare a lumii Așa se 
face că în Secolul luminilor, autorul ancorează 
căutarea în ani: premergători și concomitent? al 
Revoluției franceze Desigur, plenitudinea visată 
— eliberarea omului de tiranie, nedreptate 
superstiție, fanatism — suferi așteptări ș» eșecuri, 
dar necesitatea și splendoarea el nepieritoare 
sin! ilustrate de gestul fina’ al Sofiei — simbolic 
nume ' — care coboarf ir. stradă și moare, lnte- 
grindu-se mulțimii revoltatiloi de la 2 mal 1808, 
din capitala Spaniei, care luptă împotriva inva
ziei străine.

Inserarea năzuinței de plenitudine In istorie șl 
asumarea unei forme active, luptătoare, sporesc 
in operele următoare In Recursul la metodă, Car
pentier abordează problema dictaturii hispano- 
americane contemporane reușind pe de o parte 
o distrugătoare „reducere satirică" a cruzimii și 
stupidității puterii delirante a dictatorului, iar 
pe de alta o credibilă introducere în corpul 
narațiunii a factorului speranță. O nouă dimen
siune se face simțită acum în arta narativă a 
romancierului : proiectarea victorioasă în viitor 
prin figura studentului ca lider revoluționar și 
prin dinamica mișcării populare de eliberare. 
Tendința de apropiere de concretul social și do 

urmașii Intru știință. Fapt este că după acest 
studiu datorită căruia Hașdeu a fost multă vre
me aproape un ostracizat, altfel a fost privită 
originea românilor la ei acasă, altfel a fost abor
dată poziția Școlii Ardelene, altfel s-a discutat 
despre izvoarele istoriei României.

Unul din reproșurile pe care Hașdeu le-a a- 
dresat doctorilor ardeleni a fost ignoranța lor 
in materie de izvoare grecești pentru proble
mele pe care le discutau. Prin Hașdeu orizon
tul cercetării «istorice se lărgește. Ei înțelege fi
lologia comparată a limbii române în cadre 
foaîte largi, obligatoriu indoeuropene, ceea ce a 
făcut pe unii să nu-d considere și romanist — 
Iorgu Iordan pe urmele lui Ov. Densuslanu în 
tratatul de Filologie romanică il trece pur și 
simplu cu vedere —, dar care-i permit accesul 
către soluții lingvistice noi, către etimologii sur
prinzătoare, dar valide științific, către o arie 
de cercetare com narată foarte largă cu ochiul 
deschis către civilizațiile și limbile Asiei Mici. 
Pe aceste urme va merge mai tirziu Mircea 
Eliade in De la Zalmoxis la Gingia Han și In 
alt*  studii. Hașdeu se aventurează actâd unde 
ni<3 tin lingvist român n-a mai avut curaiul să 
pătrundă după el. Studiile lui despre Alfabetul 
dacic, despre Paleontologia vestmînlul!ui, armei 
și locuinței la români, despre Viata de codru 
în Dacia, despre originile agriculturii și vini- 
culturii la români, despre Originile uăsteriei la 
români, despre Doina, despre Zîna Filma. Goții 
și Gepizii în Daria, articole întregi din Etymo- 
logicum Magnum Rom an iac, ca șl Istoria cri
tică a românilor constituie un tezaur prețios de 
contribuții științifice din păcate părăsit în parte 
în publicații în edițiile princeps fiind rareori 
reeditat în culegeri banale deoarte de gran
doarea concepției marelui savant care a fost 
Hașdeu. Majoritatea studiilor citate sînt preocu
pate de substratul dacic, de cuvintele trace, de 
continuitatea românilor la nordul Dunării ele 
fiind ceie care au pregătit climatul de idei care 
a dus și la actuala aniversare : două mii cinci
zeci de ani de la Înființarea statului centralizat 
&I lui Burebista. Absența numelui și operei știin
țifice & '.ui Hașdeu ie la această aniversare ar 
fi cel mai nefiresc lucru.

integrare a plenitudinii în devenirea istorică, în 
dialectica înnoirii, se accentuează mai puternic 
în Consacrarea primăverii, în care autorul abor
dează evenimente prezente din patria sa.

Infățișind lui Alejo Carpentier liniile esențiale 
ale acestei interpretări șl încurajat de aprobarea 
sa. am continuat promițîndu-1 că vom Incereâ 
să determinăm tot ir perspectivă românească; 
metaforz centrală generatoare a întregii sale 
opere Nu am. putut sâ-I comunic rezultata' a- 
ceste; strădanii ; c fac acum ca ur ultim șl 
suprem omagiu Cred c3 această imagine e«en- 
țial£ și iradiantă trebuie găsită In „eliberarei 
înlănțuitului" sugerată de titlul lui Shelley, 
Promeleu dezlănțuit, șl comentată de Însuși 
Carpentier în Lo« pasos perdldos întreaga evo
luție a scriitorului rezultă din faptul că el pri
vește la început des-lăntuirea, eliberarea, ca un 
aci individual șl îl pune sub semnul realismului 
magic, iar în ultimele sale romane, face din 
ea un act social, tratat cu un realism vehement 
și incisiv. îmbogățit cu exuberanțe baroce și, la 
nevoie, cu valențe ironice.

în acest fel, exegeza românească adaugă noi 
determinări, concordante, tezele criticii cubaneze 
potrivit căreia „in totalitatea ei, opera lui Car
pentier se definește prin încrederea sa In om, 
prin capacitatea sa de a Înfrunta provocările 
antiumane și de a merge spre viitor, apre rin- 
duirl drepte și luminoase".

Patosul constructiv
al zilelor noastre
Vrmare din pag. 1

In vatra existenței noastre. România a străbătut, 
îndeosebi in ultimii cincisprezece ani, de cind la 
cirrnâ partidului și a țării se află marele bărbat 
de stat, eminentul conducător politic tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cea mai fertilă perioadă din 
întreaga sa existență, pe toate planurile activi
tății umane.

în aceste împrejurări și literatura germană din 
Banat a cunoscut o dezvoltare nemaiintilnită in 
Istoria de peste 250 de ani de conviețuire, pe a- 
ceste meleaguri, a șvabilor cu populația băști
nașă română, cu populația maghiară și sirbă. Au 
âpărdt peste 80 de cărți ale autorilor bănăterri, 
oare ^trăiesc și muncesc la București, Timișoara, 
Xretb Reșița. Este o realizare extraordinară, 
dacă ținem cont că însăși în perioada interbe
lică, de o așa-zisă Înflorire a culturii in limba 
noastră maternă, apăruseră doar citeva cărțulii 
editate cu sacrificii personale ale autorilor in 
tiraje, de casă. Pentru prima dată, în existența 
noastră pe aceste meleaguri, apar trei volume de 
Studii privind cultura populației germane, sem
nate de eminentul scriitor octogenar Franz Lieb- 
bard, iar tmul din volumele amintite, și anume 
„Mozaic bănățean1' a fost distins cu premiul spe
cial al Uniunii Scriitorilor. Hans Gehl publică 
in editura timișoreană „Facla", tot în această 
perioadă, trei volume cu studii de etnografie a 
populației germane, aceasta neputînd ci cercetată 
in mod sistematic decît in ultimul deceniu. A 
fost creată ?i o dramaturgie originală in limba 
germană, remarcindu-se In mod deosebit piesele 
autorilor Hans Kehrer ți Ludwig Schwarz, in
cluse tri repertoriul Teatrului German de Stat. 
Unele din ?ele tie ui Hani Kehrer au (oat juca
te fi ‘n imba română, Kehrer, oentru excelenta 
sa dramă jolitlcă ..Punea nebunilor", obținind 
premiul ’Jniunli scriitorilor, pe cind lui Ludwig 
Schwarz. ?are ie tfirmă ct un prozator profilat, 
i-a fost decernat oremiul Asociației Scriitorilor 
din Timișoara pentru volumul I al trilogiei sale 
„Un fecior de la ‘ară".

Un pas însemnat s-a făcut In direcția valorifi
cării moștenirii literare, important factor de edu
cația ți cultură, ide formare ■ oamenilor în spi
ritul respectării tradițiilor înaintate. Amintesc 
în acest sens reeditarea cărților lui Otto AIsciier, 
feriitor apreciat In tot spațiul lingvistic german, 
volumele mon>ogrnfire. dedicate poetului proletar 
din Arad, Nikolaus Schmidt, jcriitorului militant 
Johann Nepomuk Prever. care s-a raliat revolu
ției din oreritm și volumul dedicat lui
Adam MJHer-uuttenbrunn, denumit de Lucian 
Biaga pe buna dreptate, cel mai de seamă pro- 
tator al țvahîlor și un mare prieten al români
lor. Din creația cetei din urmă au fost publicate 
fn ultimul deceniu și jumătate trilogia „Lenau". 
ampla povestire „Micul șvab" (In limba germană 
|l In limba română), iar recent la editura „Kri- 
ierion", căreia H revin merite deosebite în valo
rificarea moștenirii noastre literare, a apărut ex
celentul roman autobiografic „Meșterul lacob și 
copiij săi--

Un loc important 11 au și traducerile din limba 
română In limba germană, ca și acelea din limba 
germană tn limba română, care contribuie la o 
mai bun3 înțelegere a creației scriitorilor români 
și germani. Tn acest domeniu s-au temarcat 
Erika Scharf,-Anton Palfi, Helga Reiter, Erwin 
Lessl, Horst Fassel și alții. Dintre autorii bănă
țeni, stabiliți In Capitală, aș vrea să-1 scot in 
evidență, in primul rînd. pe prozatorul, eseistul 
ai poetul Franz Storch, cutor cu o mare audiență 
la publicul cititor, un om de cultură militant, 
care prin scrisul său face ca trecutul să devină 
prezent, iar prezentul tă devină istorie. Un loc 
important in literatura germană 11 au și roma
nele tei Anton Breitenhofcr, primele cărți din 
mediul muncitoresc «le unul autor bănățean, șl 
apoi nu pot fi trecute cu vederea povestirile lui 
Josef Puwak. proza Gertrude! Gregor și In mod 
deosebit cărțile pentru copii de Hedl Hauser, 
prima șl, in mod cert, șl cea mai valoroasă scri
itoare pentru copii dintre noi. Remarcabile sint 
și preocupările autoarei in calitatea ei de redac
tor șef al editurii „Kriterion" pentru istoria 
populației germane din patria noastră, la iniția
tiva el a .apărut recent excelentul volum I al 
istoriei germanilor din România.

Cenaclul literar „Adan*  Muller-Guttenbrunn", 
care ființeazi p< Ungi Asociații Scriitorilor din 
Timisoara, ș' din car< fat parlt autori virstnicl 
șl tineri, scriitori consacraț: ș! debutanți, poeți, 
prozatori, critici și istorici literari, iși desfășoară

Adresăm ca urmare a solicitării Iste
ricului literar D. V'atamaniuc un apel 
călduros tuturor bibliotecilor din (ară 
precum și persoanelor particulare care 
dețin colecții din anii 1870—1883 să ne 
semnaleze publicațiile : Bacăul. Buku- 
rești Hirado, Craiova, Curierul Bolgra- 
dului. Die Epoche. Drapelul român, 
Farul, Ialomița, Luptătorul, Națiunea 
română, Reforma, Salvarea Piteștilor, 
Vulturul.

Adresa : Revista „Luceafărul" Piața 
Scînteil nr. 1. București. 

activitatea in ședințe bilunare, devenind nu nu
mai prin numărul participauților (25—30) un 
centru de creație literară germană. Aici și-au 
inceput cariera scriitoricească o serie de tineri, 
care prin mesajul lor angajat, atrag atenția nu 
numai in țară, ci și peste hotare. Mă refer la 
Richard Wagner. Horst Samson și Helmuth 
Frauendorfer din Timișoara, ca și la bucureștenii 
Werner Sollner și Rolf Bossert, nâscuți in părțile 
noastre, care sa pot mîndri cu premii ale Uni
unii Scriitorilor, ale Festivalului național „Cîn- 
tarea României" sau ale Uniunii Tineretului 
Comunist, dar șl 1*  Franz Schleich, Johann 
Lippet, Willi Totnk, Herta Muller și Balthasar 
U’aitz, care prin poezii sau proză apărută in 
reviste de limbă germană și română ne întăresc 
credința că și in viitor scrisul bânâtean de ex
presie germană va fi continuat de o pleiadă de 
talente care promovează o literatură nouă, un 
scris confruntat cu imperativele unei societăți 
aflate în permanentă transformare revoluționară, 
trăgîndu-se seva din efervescenta activitate a 
oamenilor muncii din această zonă a patriei, în
frățiți în muncă și viață. Esențial pentru scrisul 
de azi și de miine în limba germană din această 
parte a țării este și activitatea tinerilor critici, 
care-și fac tot mai puternic auzit cuvintul prin 
bănățenii Eduard Schneider. Gerhardt Csejka, 
Emmerich Reichrath și Herbert Bockel.

Ne bucurăm de a viață spirituală înfloritoare, 
potențată mereu de climatul propice asigurat in 
anii socialismului dezvoltării și afirmării plenare 
a personalității umane — trăsătură de bază a 
umanismului revoluționar, promovat consecvent 
de partid, de secretarul său general, care ne con
duce cu exigența revoluționară, clarviziunea po
litică șl omenia, avind ca țel sunrem al politicii 
partidului nostru demnitatea Umană șl națională.

Acoperirea 
în frumusețe

Vrmare din pag. 1

țlei...**  Si capitolele de istorie ar putea continua. 
O dată se impunea fl scrisă aici : 30 iunie 1965. 
Ziua cind la Slatina, primele hale de aluminiu 
dădeau țării și economiei naționale inttile tone 
de aur alb, vestind țării că orașul lut Minulescu 
ie trezește din amarțeala-i seculară la o viață 
nouă, adevărata sa viață, cu nemaiîntâlnite rit
muri de dezvoltare fi emancipare social-cul- 
tura 14.

De atunci și pină acum, geografia orașului a 
consemnat inițierea In producție a altor între
prinderi : întreprinderea de prelucrare a alumi
niului. Întreprinderea de utilaj alimentar, în
treprinderea textilă. $i altele. De mai mare sau 
de mai mică importanță pentru economia Tta- 
țională. dar toate la fel de importante pentru 
uriașele transformări petrecute in viata orașu
lui, devenit nu de mult timp, municipiu. Sigur, 
despre toate orașele patriei s-ar putea scrie mo
nografii. Mai groase sau mai subțiri. Pentru că 
pretutindeni, pe intrea cuprinsul țării, politica de 
repartizare judicioasă a forțelor de producție 
și~a făcut simțite roadele. Dintr-a monografie a 
Slatinei n-ar trebui să lipsească paginile afec
tate ponderii ei. a produselor ivite aici, fn pro
ducția industrială globală a tării. Sau extraordi
narei dezvoltări edilitare cunoscute in ultimii 
ani, îndeosebi In ultimul deceniu fi jumătate 
Pentru că, atunci cind spui Slatina, spui și alu
miniu. și produse din aluminiu, șl utilai alimen
tar, dar și o modernă casă de cultură, adevărată 
bijuterie a genului, și un modern spital, si po
liclinici. fi cinematografe, și zeci de mii de 
apartamente construite sau proiectate, întregind 
o imagine îndrăzneață a ceea ce înseamnă pre
zentul socialist pentru orașele patriei.

Răsfoiam, zilele trecute obicei statornic, gazeta 
t,Oltula. ce apare la Slatina, din dorința ca. în 
zilele cind pașii nu mă pot purta prin locul na
tal. sâ mi-l aduc in inimă din aburul $1 mirosul 
literei tipografice. Ochii ml-au tresărit, sufletul 
mf s-a luminat cind am citit câ în 1585 județul 
Olt va alunge la o producție industrială de peste 
35 miliarde de lei. Cifră ce poate întrece pu
terile oricărei imaginații a vreunui slătinean al 
anilor dinaintea lui 23 August 1944... Slatina, lo
cul din inima mea. mă luminează, ori de cite ori 
ii calc străzile sau ii urmăresc devenirea, dind 
sens literei pe care f-o închin: Slatina, orașul ce 
se înalță cu fiecare zi ce trece, prin eforturile 
celor, ce-o poartă, asemeni mie. in inimă. Sla
tina. orașul ce mi-a vegheat copilăria. Iși do
rește noi planuri. De viitor. de perspectivă 
Perspectivă mai apropiată sau mai îndepărtată. 
Se pot da cifre. Cifre grăitoare prin puterea lor 
de sugestie, prin „acoperirea^ lor în frumusețe...

Slatina, orașul căruia-i voi rămine dator. Cu 
un gind. cu o bătaie a inimii cu o carte Dar 
niciodată cu locul, unic șl sacru, din inima mea...

$1 pentru a se oglindi in sinoele meu. precum 
eu odinioară In riul ce-i sărută viața, revin, de 
fiecare dată cu aceeași dragoste, și ii admir 
splendorile. Splendorile ivite prin grija și mun
ca fiilor și fiicelor lui. Ai Slatinei. Orașul din 
Inima mea.
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Poemele luptei și ale speranței MĂRUL 
DE AUR

VICENTE HUIDOBRO
Chile

Artă poetică
Versul sâ fie ca o cheie 
sâ deschidă o mie de uși.
O frunza cade : ceva trece in zbor ; 
tct ceea ce ochii privesc, creat sâ fie, 
iar sufletul ce aude, tremuri nd sâ râminâ. 
Inventează lumi noi și ai grijă de cuvintul teu ; 
adjectivul cind nu însuflețește, ud de.
Ne efiâm in ciclul nervilor.
Mușchiul atîmâ
ca o amintire in muzee ;
dar nu de-aceea sin tem mai puțin puternici : 
Vigoarea adevărată se află ir. cap.
De ce dotați trandafirul o. Poeți ? 
faceți-I sâ-nfloreased in poem ;
Numai pentru noi tra esc lucrurile sub soare. 
Poetul e un Demiurg.

în românește de 
Omar Lara

AGOSTINHO NETO
A n e o 1 a

Luptă
Violență 
strigăte de oțel ven te din soare 
incendiază peisajul încă fierbinte

Visele
se destramă 
înfruntând un zid de baionete

Un val nou *•  ndkcâ

• UN INTERESANT volum a publicat ziaristul 
Lăszlo Robert in editura budapestană _,Magveto“. 
Cartea ae intitulează „In numele lui Allan- șl este 
rezultatul călătoriei pe care reporterul a făcut-o în 
februarie 1979 la Teheran. Pe ruta Paris — Teheran,'

și dorințele arxătoare se nuoesc 
vitregind trupurile neinmorm.-tote

Valul nou se ndîco oentm luptă 
o dată » «că o dală

GHIORGHIOS SEFERIS
Grecia

Ziua cea iii araa

ștom că meepînd eu zorii zilei următoare 
Nu ne va mai râminea nimic, mă măcar femeia 

sorbmdu-si somnul alături de nor.
N a măoar ommbrea bărbat e noastre

ăe od-sxri 
N in zori rWi ce wneoe pa

.Vintd umed te poarta cu m pr-doc*.
imi șoptea prietena pâțmd arâux- <*•  ■«*.  

Cu ochii ațintiți in depărta » .yar tc 
Sosită brusc in iarnă la țărmul tr*st  a - 
Neașteptată primăvară- Au trecut a*  lăto - . — 
Oare cum ne vo fi dat să mur- ?*

Un marș funebru hoinărea prin ploao — s 
Cum moare un om ? Ciudat nu s-a a-*  tit -*că  

nimeni la asta mai muh decit s-o--
La vechile cronici apuse dm vremea cn^ode^or 
Sau la bătălia navală de la Sokn“ "a-

$i lotuși trecerea in neființă este inevitable 
cum moare cu adevărat un om î

REVISTA STRĂINĂ
• IN CD APROAPE M DE AM AI EXIS TEXT D 

SALE, Institutul de marxism-leDintam de pt -'j*  
C-C. al P.C-U-S. a adunat cu fnjJ o can «ta re 
presionanti de documente apartlntad mânu?-.ti 
glndlrii revoluționare, Vladimir Hid Lenin. Fondai 
Lenin cuprinde perne M BM de manuscr»*.  tcrwon 
și documente. IM fotografii. «11 metri de peticul 
de film care l-a Imortalizat pe Lenin în vwl. i« 
discuri de gramofon pe care sint Înregistrate ruvta- 
tarile sale. Aproape SI ia sutâ din aceste documente 
sint originale. Restul fiind diferite copii (dactilo
grafiate. fotografiate etc.). Dar. evident, din întreaga 
moștenire teoretico-ideologid a iul Lenin no au 
fost descoperite tnd toate documentele- Cercetători' 
desfășoară Insă cu succes munci scrupuloasă de 
repunere In circulație a Întregului tezaur al gîndmi 
leniniste. Altfel. In ultimii zece am. Institutul de 
marxism-leninism a obținut peste MM de noi docu
mente scrise de Lenta sau cu adnotările, notițele și 
semnăturile sale. Cu prilejul aniversării a 111 am a 
zilei de naștere a conducătorului MarU Revoluții 
Socialiste «Un Octombrie 31 a Statului Sovietic a 
apărut cca de a » □ culegere ta care se publică 3H 
de documente leniniste inedite.
• OPEBA LLT JEAJN PALL SABTBE n fost ti

părită ta mai multe milioane de exemplare. Cărțile 
sale, taceplnd cu LTmaginanea (10). La Saasee 
(1931). Le Mur (10) ti sfirșmd eu scrierile apărute 
in prima parte a cteceniL-: : L'ldiav (â© ia fa
milie, Flaubert (IVII) ca și ultimele volume din 
Situation (lfî E 10) au hltut recordul abac lut al 
tirajelor. Cele mal căutate cărți : Lei Mains sal» 
— apărută In !MI și La Namee (10)- Prima a fott 
tipărită in I 0 IM de exemplare (la 31 deccmbr e 
1971). cea de a doua a atins cifra ne im OM ae 
exemplare. Le Mur a cunoscut cele mai multe tra
duceri (Cartea a fow tălmăcită tn M de l*mbt>.  
S.U.A., cele două Geimanii. Japonia șl Italia «lrrt 
țările ta care Sartre a toai citit cel mai mult. Nu
meroase texte au fost tradjr*c  tu multa timM. efa.ac 
șl în cingalez4 șl esperanto.
• CEA DE A VI-A EDrȚIE a Festivalului filmu

lui balcanic, la care au tort prezente M de fti-ne 
documentare, de seurt-metr «j și de animație apar- 
țtalnd unor cineaști din șas- țâri a etrasemnat suc
cesul acdri-metrajulul iugoslav Dae- (Marr.ai 
realizat de Stole Popov, care a fost recompensat 
cu Marele Premiu. Premiile Internaționale «pe
dale ale Juriului au fost decernate Oloiului roma
nesc ..Trd mere" de Ion Popescu Gopo. filmului 
albanez ..Lustra- șl celui turc .Ce-a-di de vînra- 
re pentru mine-. Festivalul s-a desfășurat ta loca
litatea iugoslavă Celie (R S. Slovenia).
• MAI MULTE PICTLKI, SCfLPTLtl SI DESE 

NE — vreo treizeci tn total - făcind parte cbntr-tm 
ansamblu de opere futuriste aparținlnd MuzeuTui de 
artă modernă din Ne» York au fost expuse I*  Cen
trul Georges Pompidou din Paris. Printre ele. ta
blouri de Balla (..Lampadarul). Bocetoni URisul-). 
Carra (..Funeraliile anarhistului Galii*).  Severtai 
(„Trenul blindat-) șl alții. Expoziția a fost realtzată 
în cadrul unul schimb: M tablouri de Picasso au 
fost Împrumutate de Muzeul national de artă mo
dernă din Paris galeriei nswyorkeze.

F ecare iși ciștigâ moartea, propria Iul moarte, 
moartea care nu aparține nimânui 

Nimănui altcuiva decit lui însuși - 
jocul acesta rotund e viața.M

NICOLAS GUILLEN
Cuba

Ciclon
Ci don teribil.
sosit recent în Cuba din insulele Bahomas. 
Născut in Bermude.
aar fără părinți in Barbados.
A hoinărit prin Porto Rico.
A smuls rădăcini din Jamaica.
Va cutreiera Guadelupa.
In curind va survola Martinica.

Virsto : nu moi două zile.

Pasărea de kîrtie
So*  taro, in ealnna «a tefiMKută.

ANTOINE VITEZ
Marinai

mc» c»9e S rî.-±3

Icră a a scer-*
saegoie ortor si^bcAxi de prsos 

errr “-®a uecidi or afaceri 
c oce*  «mea cKpunJor w 
gc gcce-e 

• L'N 1ECLXI M-Mll M pahCcațlel .La 
Couner de I’UXESCO’’ ac oferă o ampU imagtoe a operapuna de aaH ara a wurrtnr NubaeL Esae re- 
grartlle. datele, mim*.  tatfmpMrfta «peesacninaae 
adunate ea pot aern fiecare ta parte, ea ttom- 
mente de teegataeM va_oerc pe«Ua maoarea carte 
a Htnriel —aaatif laaă. de p-dă. povestea sal
văm umna diaire cotoee de piatră ai NuMei : 
Templul de la Aba SiaibeL, dedseaă. după nun m
știe, lid Ba mari ai K-to M «opa «ale. Neferuo. 
Mal tatfl. sub aaae de pucră. a foat pompată o ean- 
Ctaie de apă de mfltrațse N a-a trecui :a proceda
rea stamflee t-aapiMui pentra a ne fi deteriorate ta 
timpul deutoctăra ouați im ȚIr*  Apoâ aMmumentaJu] 
edificiu a tacepm sâ Or decupat ta blocuri efntă- 
nnd intre t și M de toca fiecare. TemptcO a fost 
tăiat to 10 de bucăți de piatră, earv trebuiau că 
fie transportate ta noua tactntă de am placare. Cele 
mai moderne aRBaie p atiiloaee de transport nu au 
tost sunctemte pentra ctrămutarea coloșilor de 
piatră. A fon nev Ne de m irită tag en iod taie, spe- 
caliștii aparpntad ■ailor popoare și țâri ale lumii 
ttctnd. se «pune, a ades-âratâ risipă de imaginație 
și -3mpefacța penam ea eeta patra milenii ala 
templului de ti Abu flkmbd să fie reelșugxte pen
tru generattiie vSaoare.
• PREMIUL național pentru literatură al Spa

niei. ..Miguefl d» Cervaetei- a foat decernat cu
noscutul W sertHor argentinian Joege Lcrta Borges, 
acum ta vîrstă de ti de aut pcectua șl poetului 
spaniol Gerardo Dlegn. Preaogtnaaa distincție a fost 
înmluată de regeăe Juar Carlo- al Spaniei, ta cadrul 
unei cerem-Miti caca »-« deaflbftarat ta Universitatea 
Alcada de Hmins.
• MANL'SCBJSE ale acri terilor Louia Aragon. 

Pau] E lua rd. Andre Malraux. Franpou Mauri ac pre
cum și ale generatahti De GaaDe figurează la loc 
de d nsl e 0 turi de manifeete. ziare riandesti n e. 
afișe lntr-o exporhJe consacrată Rezistenței șl de
portărilor Ex piui na. care cuprinde numeroase do
cumente ■ârtarti care enocâ anti Inptri împo
triva nazismului, momente dramatice ale M^tivltățil 
Maquls-ulai ti- deasemenl. dovezi ale ororilor săvlr- 
șlte de fasciști ta lagărele de concentrare, a fost 
Inaugurată la Paria de președintele Franței, Valery G is card d’Eatatng.

„Acelea care surd au declanșat propria lor
moarte.”

Curge, 
in miez de noapte, cu torțe, bolborosind sub 

pietre apoi 
in cer senin, alb fumul, opac și laptele, 

albastră, apa.
Noi vom rămine. Cu steaulețe murdare de 

hirtie, 
m colb scuipate, aici, peste pâmint.

noi vom rămine.
căleați în pi o oare ca turla cotropită

de ploaie, 
aid, in bcltooce de singe.

BINIO IVANOV

Nu este semn bu-
cind M«mșfcni de *âioc>  se agită pretutindeni.
Nu sete «e-v- bon
e—d ce-ere "și taârsâncâ de sub ungbâi.
or-a t s ~

Mie sec^n teru
Nu Mie semn btm.
M-jct? aba -co*Li,  
ră"S ir ocp'ca 
F e-ți tooMc sâ ațiocsti-
Rervr s*e*eu  icf'.eoșate. 
iscodit' d«e ce cotloane bate vintul.
CX«ur, Dr »’" ot ntite 
szxe loots ce«e patru zări.
Noopte. *b sinul tău împietrit 
veghez asupra neodihnei noastre.
A.notiMptd rdeon.
Zua prudentă.

Alejo Carpentier
Prin puterea necruțătoare a mort ii care 

■rcremenește dar și consacră, trâsătu- 
nk- chipului și operei marelui roman
cier Alejo Carpentier devin definitive, 

semnificauve, exemplare. Iși află acum sfirșitul, 
iMnunrfca și împăcarea o bogată și furtunoasă 
«x:*tenta  in care s-au succedat și uneori inter- 
ferj- aventura, surpriza, dăruirea, succesul, în
căpând cd închisoarea din vremea studenției sale 
pentru opoziția la dictatura lui Gerald o Ma
chado. trecind prin anii efervescenți de avan
gardă literară la Paris și de solidaritate activă 
ca Spania republicană și antifascistă, contînuind 
ca ziaristica din Venezuela și căutarța autenti
cului hispano-americane in romane de izbitoare 
originalitate și incontestabilă măiestrie, precum 
□ reia*  de este mundo, Los pasos perdidos, 
Gaerra del liempo, El acoso. El siglo de las 
lam. (Împărăția acestei lumi. Pașii pierduți. 
Războiul timpului, Hăituiala, Secolul luminilor), 
și culminind prin a pune la dispoziția patriei 
sale și a revoluției socialiste cubaneze o neobo
sită activitate creatoare care avea să ducă la 
ulnmeie sale reușite literare majore : Recursul 
la metadă și Consacrarea primăverii. Iși află 
acum înțelegere profundă și neprecupețită laudă 
virtuțile unei creații literare care se situează la 
ccl mai Înalt nivel valoric, artistic și uman, așa 
cum o dovedesc elogiile unanime ale criticii, 
numeroasele ediții și traduceri, premiile inter
naționale de prestigiul Premiului Cervantes, 
echivalent hispanic al Premiului NobeL

Țara noastră contribuie la această universa
litate a prețuirii prin entuziasmul cu care pu
blicul cititor a intimpinat versiunile românești 
ale romanelor Secolul luminilor și Recursul U 
metodă (In pregătire Consacrare» primăverii), 
prin interesul viu cu care a urmărit și comentat 
teze'e scriitorului despre lo real-maravilloso 
(realismul magic) specific literaturii hispano- 
americane, prin calda primire pe care scriitorii 
români i-au tăcut-o cu prilejul ultimei sale că
lătorii in România, cînd. fermeca ți de cuvintul 
său Înaripat și de verva sa sclipitoare, l-au 
ascultat vorbind — jumătate conferință, jumă
tate confesiune — despre poezia cubaneză de azi.

In acest cadru, s-au apropiat cu competență 
și asiduitate de opera romancierului și eseistu
lui cubanez, traducători $1 comentatori ca Darie 
Novăceanu, Andrei Ionescu, Dan Munteanu.

O deosebită importanță mi se pare a avea in

RAYMOND PATTERSON
S. U. A.

Cînd m-am deșteptat
r
Cind m-am deșteptat, 
Iubita mi-a șoptit : 
Râmii liniștit, nu te mișca. 
Tați oamenii sint morți ;
Mi-a spus.

Cine ?
Am intrebot-o.

Lumea Întreagă, 
Mi-a răspuns.

Mai bine ies in strada,
Am șoptit

De ce ?
A întrebat mirată,
La ce bun 
Sâ o faci ?

Trebuie sâ mă conving, 
l-am răspuns.

•

JORGE ALEJANDRO 
BOCCANERA
Argentina

Imagini
el azvirle o piatră la adăpostul baricadei 
ea doarme și respiră calm aerul acestei 
nopți cu steaguri improvizate din încălțări nopți 
cu automobile răsturnate și incendii violente și 
ccliziuni„in lanț și el azvirle o altă piatră 
la adăpostul baricadei in timp ce ea se 

odihnește 
In ritmul trepidant al acestui oraș de fum și 
strigate și geamurile vitrinelor cedează sub 
loviturile pumnilor spârgindu-se șl fârimițindu-se 
și rotindu-se zboară și el azvirle alta piatră 
la adăpostul trupului ei care respiră calm 
prin cioburile acestei lungi nopți da calvar 
parcă fără sfirșit

ROLANDO STEINER
Nicaragua

Năzuință
Oh, libertate, Ingăduie-mi să-ți ocrotesc

cu brațele 
trupul rânit în lupte
și să trăiesc istoria prin tine, dincolo de faptă 
nimic nu este mai de preț, palmele imi ard 
și singeie Îmi incendiază chipul 
călit in neasemuitul foc.
Ar fi nespus de frumos, sâ mâ pot mistui

• In flacăra ta.

în românește de 
Petra Dan Lazăr

cazul lui Alejo Carpentier — șl nu numai In 
cazul său, — receptarea operei sale de către 
tineretul nostru universitar cu formație hispa
nică și cercetarea științifică aprofundată, de spe
cialitate. Locul lor de convergență îl formează 
catedra de limbă spaniolă, și cursul de litera
tură hispano-americană de la Universitatea din 
București, iar rezultatul eforturilor noastre co
mune, depuse de profesori și studenți, este o 
imagine și o doctrină românească în care Alejo 
Carpentier apare ca un căutător al plenitudinii 
umane și ca un luptător pentru inserarea ei, 
hiruitoare, in istorie. Ca orice întreprindere de 
profundă analiză și definire a condiției umane, 
căutarea plenitudinii înseamnă o aventură com
plexă și dificilă, un drum pe care creatorul îl 
străbate cu riscuri, surprize și izbînzi asupra 
lui insusi. Ori cit de diferite sint — și nu puteau 
să nu fie — romanele lui Alejo Carpentier de-a 
lungul aproape a cincizeci de ani, âe au un 
numitor comun : apărarea demnității omenești, 
dovedirea creativității umane prin excelența 
artei, a literaturii. Tot ce știrbește această dem
nitate și sărăcește această creativitate este de
nunțat de scriitor cu neîntrecută capacitate de 
penetrație și de expresie. încă din Los pas os 
perdidos, Carpentier înfierează cu mușcătoare 
ironie o anumită civilizație alienată, tehnificată, 
care produce și generalizează pe „omul-viespe 
și pe omul-nimeni“ (el hombre-avispa y el 
homhre-ninguno). Dar dacă procesul de dezuma
nizare a fost relativ ușor de identificat și com
bătut artistic, drumul contrar, al umanizării, nu 
i-a apărut scriitorului cu aceeași claritate. In 
romanul citat și in alte narațiuni, Carpentier 
credea că plenitudinea ar putea fi găsită — 
regăsită — prin străbaterea inversă a evoluției 
civilizației, prin întoarcerea la rădăcinile pri
mordiale, la inocența genezei. Scriitorul a fost 
multă vreme obsedat de problema timpului, de 
impactul său asupra ființei umane, șl a încercat 
soluții fantastice ca In Viaje a la «emilia (Călă
torie spre sămînța), care, și ele, într-un fel, 
vădesc libertatea și puterea de creație a spiri
tului uman. Treptat, Carpentier a înțeles tnsă 
că plenitudinea omului nu se află și nu trebuie 
căutată in trecut, d In prezent șl viitor, că

Paul Alexandru Georgescu
Continuart In pafl. ■ 1-a

spectacolul 
lumii

văzut de 
loan 

Grigorescu

într-un praa 
de mai încărcat 
de povara flori
lor, ca acesta, 
Federația Inter
națională a scri
itorilor șl ziariș
tilor de turism 
(F.I.J.E.T.) a de
cernat Bucovi
nei*  trofeul său 
„Mărul de Aur“, 
atît de rivnit de 
toți cei ce văd 
In această dis
tincție nu nu
mai un semn de 
Înaltă prețuire, 
ci și un atestat 
de noblețe, un 
act de recunoaș
tere a unicită
ții frumuseților 
unui colț . de 
lume și a oa
menilor sălășluitorl în el.

Un măr domnesc, un măr daurit rupt nu din 
grădina Hesperidelor. ci din sufletul unor1 entu
ziaști care, cunoscîndu-ne tara, studiin’du-ne 
harul de amfitrioni si ospetîa. au găsit că me
leagurile bucovinene cu podoabele lor arhitec
turale, cu neasemuitul Voroneț, cu blindețea 
obcinelor, cu stravechimea codrilor șl cumsecă- 
denia celor din Tara de Sus, au putut concura 
cu tot ceea ce are mai frumos oămîntul oame
nilor pentru cucerirea acelui troleu al anului 1975.

Oare de ce tmi stăruie In minte chipurile 
acelor confrați de breaslă veniti din tot Apusul 
pentru a așeza între nestematele Bucovinei sim
bolul perfecțiunii sugerat de legendarul măr ? 
Se scutura in viitori de petale sidefii floarea 
livezilor bucovinene, cerbii își ascuțeau coamele 
de razele soarelui făcind vocalize pentru apro
piatul boncănît, bourii Moldovei trezeau sub 
copitele lor neadormirea pămîntului. berzele se 
roteau pe cer în căutarea roților do car snînzu- 
rate de nori pentru a-și așeza între soitele lor 
cuiburile, iar autocarul albastru cu care străba
team împreună Nordul cel primitor al tării era 
numai ochi și îneîntare. Nu sticle avea la 
ferestre, ci retine, irisuri, obiective fotografica și 
musteală de lacrimă. Se smăltiiiseră poienile cu 
flori. Voronețul își spălase albastrul cu rouă, 
bărbile colilii ale bătrînilor bucovineni deveni
seră aprige și vînjoase. ciocîrliile zburau din 
patru strune de vioară, iar fete nurlii cu sini de 
Juncne rideau în pumn codindu-se să apară 
Drea trufaterin fata aparatelor de filmat. Cei cu 
care călătoream, ambasadorii nobilului ordin al 
Mărului de Aur. erau scriitori de vaiă din 
Europa, ziariști care Iși consacraseră scrisul 
apropierii dintre oameni prin zgindărirea setei 
de a cunoaște frumusețile lumii, autori de ahi- 
duri albastre și baedekeruri. împătimiți al 
cuvintului rostit nu pentru a despărți, ci pentru 
a uni. rapsozi ai planetei care se visează încă a 
aparține păcii și armoniei.

Am simțit mărul acela greu. In palmă, și am 
înțeles mal profund cazna mult încercatului 
Hercule. Căci numai herculeana trudă a unui 
popor, iscusința harului său artistic, iubirea lui 
de frumos și dăinuire dădeau podoaba che
mătoare de podoabe a Bucovinei. O veche zi
cală glăsuiește că mărul nu cade departe 
de tulpină . și este știut că frumusețea la 
frumos trage. Oamenii aceia care ne adu
ceau Mărul de Aur erau niște peregrini, 
văzuAerft- multe la viața lor, inesrraseră și 
ospitalitatea altor meJeaguri, trăiseră și bucu
riile altora, observaseră și studiaseră Îndea
proape modul cum moștenitorii de azi al tezau
relor de frumusețe oe aparțin nu numai Tor. ci 
omenirii întregi îsi rodniceau gestiunea cu 
abnegație, cu dăruire de sine și generozitate, și 
hotărirea lor ca Mărul anului 1975 să fie 
decernat Bucovinei fusese luată după îndelungi 
și aprige dezbateri. îl mai cuceriseră castelele 
de pe valea Loir ei. monumentele Atenei si po
doabele de arhitectură ale Eternei Cetătî. Bu
covina avea concurenti redutabili, nu îi era 
deloc ușor să se impună pentru a intra In pose
sia trofeului atît de rivnit in lume. Si totuși, a 
cîstigat. Mă gindesc la făurarii care au turnat 
acel simbol al fecundității ce se vroia a nu fi 
nici al păcatului primogen si nici al discordiei, 
ci al unirii și al concordiei, al apropierii dintre 
oameni și al prețuirii trudei lor. Mă gindesc la 
cei ce l-au șlefuit și l-au daurit dindu-i strălu
cire de soare blind și netezime de obraz de 
fecioară. Unde o fi acea nouă grădină a Hespe- 
ridelor ?

N-aș fi scris acum despre un lucru petrecut 
cu ani în urmă. într-un sfirșit de aprilie, dacă 
n-aș fi primit o scrisoare de la un confrate de 
breaslă elvețian care a făcut atunci parte din 
grupul de scriitori trimiși de F.I.J.E.T. să ne 
aducă bucuria victoriei. Zice : ..Oare si acum, 
acolo. în primăvara asta cu neliniștitoare explo
zii solare, dar și cu înflăcărate explozii de 
nădejde in inimile tuturor Dămîntenilor de Dace 
si prosperitate, au înflorit la fel merii ? Oare 
oamenii aceia pe care i-am cunoscut, cu datinile 
lor fără seamăn în frumusețe, sînt la fel de 
încrezători in viitorul lor ? Am spus adeseori 
prietenilor mei de De ace^t Dămint — altul nu 
avem, și nu putem striga : „opriți planeta, vreau 
să cobor 1" —, că trebuie să credem în pace a sa 
cum cred românii, căci un popor atît de harnic 
si de dăruit de natură nu poate să-si facă din 
Dace decit însăși starea lui perpetuă de anlrii. 
de ea legindu-si speranțele si toate certitudi
nile... Mî-e dor de un ..liqueur de myrtilles" — 
afinată —. de un ..balmoch" maramureșean, de 
„pascutza" și de un „truite fumee a cobza au 
sapin" — păstrăv în cetină de brad, cum am 
mincat la Moldovitza. Ce mai face Mărul nostru 
de Aur ? L-ați meritat, atît Bucovina, mănăsti
rile ei. oamenii ei. cit si voi. minunății noștri 
confrați Intr-ale scrisului, autori neobositi în 
cin tarea patriei voastre si In credința că viata 
pe1 acest pămînt. cu toate vicisitudinile ei. me
rită să fie trăită. Mai concurați. întreaga Româ
nie sâ fie un pom cu mere de aur. Asta v-o 
doresc, așa cum o doresc patriei mele, tuturor 
țărilor din lume...- Este Gerald Lucas, un 
scriitor care, după călătoria aceea In România, 
a publicat In presa elvețiană — patria turismu
lui — cfteva articole și renortaîe de«pre turismul 
românesc, trimitîndu-mi de fiecare dată „tăie
turile- din ziare spre a mă edifica asupra ju
decăților Iul nline de exigentă. Exploziile solare 
arată că universul căruia aparținem este tînăr. 
viguros, că vitalitatea lui rămine inepuizabilă. 
Fie ca acele înflăcărate explozii de nădeide din 
inimile oamenilor despre care vorbea prietenul 
meu. să redea bătrinulul nostru continent, lumii 
Întregi. încrederea în pace, in lumină, tn tihnă 
și nrosperitate.

Desen de Raluca Grigorcea
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