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in așteptare, pe pod târziu.

Măreț animal este zimbrul cel mut 
O mie de ani de săgeți și rafale ! 
Dar el. melancolic ca și la-nceput. 
La nimeni nu-nchină puterile sale.

Fe sine se poartă in negre păduri 
Și trapului lui grea furtună anunță 
Șl-și duce lumina In ochii lui puri 
Și tropot de zimbri-viței in sămînță

5i du Icre dată acei re-l păzesc : 
. Ridieă-te, zimbru, tradiție sfântă î“ 
Dar pafta s-a stins in mileniul câinesc 
Degeaba al zimbrilor imn li se cântă.

Mal bine trăiesc liniștiții plăvani 
Furajul la iesle întruna le vine 
Decit cel gonit de o mie de ani
Decit cel purtând libertatea in sine.

Măreț animal șl podoabă de preț 
El liniște n-are nicicând și niciunde 
Din simplul motiv că e-atit de măreț 
Că ei nicăieri nu se poate ascunde.

Ca milă privește spre brazda de plug, 
Spre iesle nu-i tremură botul și nara. 
Mai bine vânat decit vită în Jug
Căci zimbrul nn ia de la alții povara.

Șl el nici n-a prins păcătosul Învăț 
Să stea-n colivie, bârlog sau în cușcă. 
Decit aă-i miroasă a bici sau a hăt 
Mai bine-a săgeată și-a strigăt de pușcă.

Pe Bărăgan.

O mie de ani vînăiarii zeloși 
Visatul snpr?m al pădurii-l vinari 
Na perei. căprioare, fazani și cocoși 
Ci zimbri, că ei sânt pe stema de țară.

Greoi ram siot el, ca surparea de zid, 
Chiar viața și-ar la*—• dar nu au unealtă.
Si-al «ari stan ra-nretnl și se sinucid. 
Nici ochii spre ambra ra are nu-i mal 

soită,

Destul hăituit i. zac in mare plictis. 
Nimic ns-i irită — sini parcă strigoii 
Pe care a mie de ani l-au trimis 
Să-scarce de-o sectă revoltă și boii.

Dar dapă o mie de ani de coșmar 
Se șterge suns ui și doliul se leagă 
Pe-u mante in Hațeg în codrul bizar 
Rămân zece zimbri din rasa întreagă.

91 mugetul Ini, ea de vechi patefon. 
Abia mai ridică suflarea bolnavă 
i-an tras și lumină, 1-aa pns telefon, 
Dar zimbrul, ra vremea, devine epavă.

Rațiunea

H aid na mai cred că există vreun om. 
Sătul de prigoană, așteaptă un glonte 
Rl erați in pădure, in ultim sindrom, 
U-l moartea plăcere și viața un front e.

Destul l-an belit, l-an ucis, l-an gonit. 
Destul i-aa tăiat din copite cu coasa 
Caisa mineral zace zimbrul scârbit 
Strivuada-și in sine jignirea și rasa.

Săi ui de prigaaaă, f-aa muget absent, 
Abia de aaai pasc și mai iiorpăie apă. 
Si aici au le pasă că an parlament 
Băiriaa Iar rasă ar vrea a-o re-nceapă.

Rezervația

Nepoții «relee reieși vinăteri
Ii roagă pe ximhri ai ae înmulțească 
Dar ti ar mari de c mie de ori
Deci iacă-c dată bb zimbru ai nască.

in vatra de pîine a țării

Luceafărul
Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

)

„Anul acesta sărbătorim împlini 
rea a 2050 de ani de la const'tuirea 
primului stat dac centralizat și inde
pendent — prilej de a adinei ți mai 
mult cunoașterea trecutului istoric, a 
caracteristicilor definitorii ale proce
sului de formare a poporului român, 
a condițiilor materiale, sociale și spi
rituale specifice care i-au creat o 
fizionomie proprie ți au determinat 
întreaga sa evoluție ulterioară. Stră
moșii noștri, dacii, împreună cu ro
manii, au dat naștere poporului ro
mân, au creat aici un stat puternic ți 
au dus lupte grele pentru dezvoltarea 
de sine stătătoare".

NICOLAE CEAUSESCU

știință socială de permanentă ai in 
^.permanenta actualitate. iasoriB nn-sa 
^^epuizează niciodată argumentele ra- 

• puni! sale constructive. actaesindu-se 
umanității din chiar mediul și de la resursele ei 
fundamentale. Trecutul nu-i un simplu pretext 
și nici doar o unitate, o perioadă de timp irevo
cabil închisă, ci o solidă bază de înțelegere a 
prezentului și viitorului, o experiență în circuit 
— altfel spus — in care drumurile, aspirațiile 
șl faptele popoarelor formează la un loc ma
tricea lor de rezonanță, cimpul gravitațional din 
care se desprind cele mai mari învățăminte. 
Istoria românilor este de o considerabilă ve
chime și de o cuprinzătoare evidență in arest 
sens ; ea dispune, la ora actuală, de suficiente 
probe materiale și spirituale capabile să contri
buie la adâncirea cunoașterii, a elucidării și Înțe
legerii unor probleme deosebit de importante 
privitoare la evoluția umanității, la dezvoltarea 
și influențarea reciprocă a diferitelor civiliza ut 
care s-au succedat de-a lungul secolelor și care 
s-au constituit in rele din urmă intr-un patri
moniu universal.

Istoria României, rea trecută și cea prezentă, 
formează un tot unitar in care se împletesc și 
capătă convergență de natură modelatoare ciîeva 
idei de bază, cum slnt independenta și suverani
tatea, libertatea națională și socială, neameste
cul, lupta continuă pentru i o Ararea arestară, 
munca pașnică pentru consolidarea și dezvol
tarea lor, respectul și prețuirea celorlalte po
poare, Înțelegerea și cooperare*  ea mesaj ai ex
presii tipice pentru configurația unei himi a 
păcii și a prosperității.

Progresul însuși in afara studiului și învă
țămintelor istoriei nu poate fi conceput. Ome
nirea iși e contemporană prin întreaga zestre, 
prin întreaga moștenire a istoriei, cu învă
țămintele el cu tot, dar, paradoxal, ea iși este 
contemporană și prin acumularea celor mai cum- 
plite mijloace de distrugere a acestei moșteniri 
și. odată cu ea. a Însuși prezentului și viitorului 
umanității. Iată de ce. în fața acestei perspec
tive, studiul și cercetarea istoriei treimie să se 
constituie In mijloace de aoropiere și Înțelegere 
a popoarelor și nu de divizare a lor. Aceasta 
este, de fapt, și una din principalele teze ale 
președintelui nostru care, ca personalitate proe
minentă a lumii contemporane, a dat alas de 
atâtea ori politicii de pare a României și a 
pledat de fiecare dată pentru instaurarea unui 
bun climat, a unei ordini care să fie intr-adevăr 
a respectului și a înțelegerii pe plan Internațio
nal. Rațiunea istoriei să predomine asunra aces
tei uriașe construcții a lumii care nu trebuie să 
abdice și nici să se sustragă de la solutionarea 
celor mai dificile și mai complicate probleme ale 
contemporaneității, având in față temeiul politic 
al ințelegerii și nu pe cel al unor cunoscute și 
mndamnate metode care țin de ansamblul unor 
practici mai vechi sau mai noi- Istoria ca mij
loc de înțelegere și apropiere intre ponoare con
stituie rațiunea predominantă a vieții la zi șî 
cheia de fapt a unui viitor care să inspire și să 
indreotățească cele mai mari speranțe.

„Acționind unitar, popoarele, ferț«,e înaintate 
ale umanității pM asigura pare*  și securitatea 
internațională, pot făuri ■ tstarie ntoi liră 
războaie și vărsări de singe, pot edifica și lăsa 
generațiilor viitoare a lume mai bună și mai 
dreaptă" se sublinia in mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat particinanților la cel 
de-al XV-lea Congres tatemaponal de științe 
istorice desfășurat timp de o săptămână în Ca
pitală și, evident, prin litera și soiritul unui 
asemenea demers se resimt deopotrivă, o mare 
grijă pentru istorie și o mare responsabilitate in 
istorie.

Durată In pac im a »*a

n pod de lemn peste 
un rîu trudnic și bolo
vănos face intrarea in 
Dara, satul despre care 

am toate motivele să spun că 
este ca o terasă spre cer. Dimi
nețile sînt limpezi iar pasărea 
înșeală ochiul zburind parcă 
de-a dreptul prin stinci. Intr-o 
dimineață ca aceasta, cind nimic 
nu părea să tulbure și să mai 
răscolească inimile, un om 
zdrențuit parcă de lume și via
ță s-a oprit în capătul podului 
și s-a uitat lung in sus, sfrede
lind aerul cu ochii și apăsind 
tare păm intui cu un picior foar
te ciudat. Era in vara anului

nuității poporului român pe 
aceste meleaguri, a unității 
sale de neam și de limbă, a 
legăturilor economice, poli
tice si spirituale care au exis
tat, de-a lungul secolelor, in
tre Moldova, Muntenia, Do- 
brogea, Transilvania și Ba
nat. Ei pun in evidență forța 
creatoare a poporului român, 
«puntul său constructiv, paș
nic. robii pe care l-a jucat in 
apărarea civilizației Europei 
împotriva valurilor popoare
lor migratoare.

Investigarea, cunoașterea și 
tufăpșarea autentică a luptei 
poporuhri român pentru eli
berare socială și națională, a 
spiritului său de dreptate 
cunoaște, tn ultimii 20 de ani. 
a cuhne prin lucrarea hii 
David Prodan. — Răscoala lai 

Rod al unei activități 
• de ani. monogra- 
tă răscoalei măre

ai poporului ro- 
ematl un adevărat 

Re itAi iută al isterio-

FE5TWĂLUI NA DOM L < CRETA REA ROMÂNIE/*

t fără milă, stingindu-se lent, 
Moul din stemă abia mai tresare, 
■ l-a votat uo întreg parlament 

Să fie-apArat, aub pedeapsa cea mare.

și desăvirșire
CERCETAREA ISTORICA 

IN SLUJBA PĂCII
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speranță
Al BA'A-

reflex
1944 și războiul trecuse de câte
va ori Intr-o săptămână ca un 
tăvălug peste sat Mai veneau 
oamenii in permisie, unii se în
torceau de tot. alții nu mai ve
neau. Noi, copiii, ne jucam pe 
acel pod ; fugeam încolo și în
coace, iar pe marginea Iui. re
zumați de balustrade, stăteau 
bătrinii. Podul era al copiilor și 
al celor in vârstă. Femeile șe
deau ceva mai departe in des
chizătura dinspre sat a podului,

iar uneori, in amurguri, se strân
gea acolo întreaga suflare a 
acelui sat_ Noi ne vedeam mai 
departe de joacă iar ei. bătrinii 
și femeile, priveau printre noi 
in josul podului, vorbeau ce 
vorbeau A*r  cel mai mult tă
ceau. Și spectacolul acesta, jocul 
acesta de fapt ar fi putut să du
reze tot timpul, pină la căderea 
iernii sau pină cind am fi cres
cut noi mari dacă, așa cum spu
neam, intr-o dimineață în care 
nimic nu mai părea să tulbure

str-o lume agitată și contradictorie, 
.1 care, de prea multe ori, de mult 

prea multe ari, a fost încălcat ieri cu
vântul oe alaltăieri- in care, din ne

fericire. inrl ae mai încalcă azi cuvintul de ieri, 
Stt istorieuhii rămâne fundamentală. In
tr-o crthne a lucrurilor din care derivă înseși 
pacea și liniștea tuturor oamenilor. Cind e dusa 
la capăt, cinstit și cu brine, misiunea aceasta 
readuce uneori in conștiințele noastre speranța 
sublimă că nimeni nu va mai încălca mâine 
omnnil dat azi. $1 noi, românii de la Dunăre și 
Carpați. am văzut in această speranță, mereu, 
neoexeniu și încrezători in dreptate, mai mult 
decit un simplu răgaz sau o amăgire pripită. 
Pe amăgire contează numai cei care încă mai 
cred că libertatea popoarelor stă numai in vir- 
fnnle lăncilor lor. Si cer întruna răgaz numai 
cei ce și-au făcut din uneltire o tristă profesie, 
nutrind pofte trudnic de potolit.

Mai devreme sau mai târziu, fiecare înțelege 
pe propria sa piele că nu există o istorie vala
bilă in abstract, pentru toți, pentru toate cli
pele și pentru toate împrejurările, suavă, roză 
și surâzătoare ca o plăsmuire la care se ajunge 
printr-un plebiscit ideal. Există, in schimb, isto
rii ale națiunilor, sedimente și aluviuni de în
tâmplări și jertfe a căror onoare e de apărat 
cu ghiafele și cu dinții, și este mai mult decit 
limpede că adevărul și numai adevărul din in- 
terstîțiile lor, din temeliile lor, le garantează in

Mihai Pelin
Continuare in pag. a 2-a

A.I. Zăinescu
Continuare in pag. a 4-a

In pagina a 3-a
• Fondul principal al culturii române : • „Isto
ria unei ediții" de Nicolae Gheran • „Recurs : 
Un roman âncă greșit considerat" de Marian Popa
• „Heros — călărețul trac" de Gheorghe Mușu.

CONFABUIE

rau aproape pustii. 
Din cind in cind 

un autobuz sau un tramvai 
se retrăgea cum se retrag 
frunzele toamna. fără spe
ranță. Ce specanță ? Pe jos 
drumul era mai sigur $z mai 
drept, intre două ferestre lu
minate, cit mai departe una 
de cealaltă. Orașul dormea 
sau. cum ar fi scris un con
temporan. ..respira ca un 
monstru sătul așteptând dimi
neața" (n.n. se înțelege, mi
cul dejun). O mașină a salu
brității cutreiera bulevardul, 
măturînd. Era o mașină nouă 
și defectă, nu arunca apa in 
dreapta și in stingă. Nu 
arunca apă deloc. Iși freca

periile de asfalt ridSrfad pra- 
fuL Un praf care, fiind noap
te, nn se vede*,  dar se sxm- 
țe*  hw-ă plutind de-asupra 
noastră. Departe, foarte de
parte. taxăm e trei e apăreau și 
dispăreau ca șă cum și-ar fi 
căutat poterii.

Era noapte. C5te nn auto*  
boz. Întotdeauna cel de care 
nimeni nu are nevoie, trecea 
uruind cu zgomot prin fața 
noastră. Orașul dormea, pă
rea că doarme.

— Nu are nici un rost, mi 
s-a spus. Nu are nici un rost 
să așteptăm.

Am luat-o „pe aid 
și pe acolo", ne indepăr-

Iulian Neacșu 
Continuare fn pag. a 5-a

Ia grevă re lulele sale s-au pus
Și reeierii lui sâut useați de prigoană, 
Puteri, ea aă pască, aproape că nn-s 
Ș4 para I di-i dau apă dulce din cană.

Se roagă de ct dar se roagi-n zadar, 
Sini gaia aă-1 lase să fugă, dar zimbrul 
S-a tras și dia stemă, a-a tras din ziar, 
Si pleacă tărat și din ultimul timbru.

Rugina pe puștile morților vechi 
Cit molia este, pe arc șl săgeată, 
Dar zimbrii păstrează distante perechi 
Și nu vor mal fi pe aici niciodată.

Se stinge un neam chinuit mii de ani, 
Un neam luminat și puternic șl mândru. 
Jignit de dușmani, ieftinit de plăvani, 
Se-nchlde-n afară șl fuge-năuntru.

A4



f-----------
dintre poeții generației 

lui Petre Stoica nu 
este prea mare numă
rul acelora care s-au 

dovedit in stare a se opune în 
chfp firesc, adică în conformi
tate cu impulsurile instinctului 
lor artistic, avalanșei de tenta
ții sincronizante ce au prolife
rat cu derutantă forță de Imix
tiune în decursul ultimilor 
două-trei decenii. Or, intr-un 
atare context în care, pentru 
mulțl, singura regulă vrednică 
de atenție pare că este doar 
aceea a cursei de urmărire, in 
măsură, pasămite, a conferi un 
loc in plutonul fruntaș, autorul 
volumelor Pietre kilometrice. 
Miracole, Arheologie blindă, O 
casetă cu șerpi. Bunica ie așea
ză in fotoliu. Sufletul obiecte
lor, Un potop de simpatii etc. 
face figura unui solitar, să spu
nem astfel, a unui alergător in 
afara concursului, preocupat, 
așadar, de recordurile ce se În
scriu in palmaresul său sui-ge- 
neris. Semnificativ și curios in 
același timp este faptul că de
bordanta sociabilitate a omului, 
tradusă șl într-un aproape ire- 
presabil apetit pentru conver
sația înecată în taclale, în ca
zul poetului are drept efect o 
astfel de retranșare ce echiva
lează cu afirmarea unui program 
poetic al cărui cuvînt de ordine 
rezidă în ceea ce am numi in
diferentismul esteticește avizat 
și scrutător. In ultimă analiză, 
important este că toate acestea 
își au originea într-un tip de 
sensibilitate umană pe măsură 
și că, de asemenea, percepția 
poetică însăși se structurează în 
așa chip incit înfățișarea sensi- 
bil-metaforică a versului lși ■- 
sumă — cu aparent inocentă, 
chiar jucăușă dezinvoltură și si
guranță de sine — dimensiunea 
unei gnoseologii etic-filozofice 
implicite de o frapantă prospe
țime. Asemenea precedentului 
(Un potop de simpatii), recen
tul volum al lui Petre Stoica 
(Copleșit de glorie". „Cartea 
Românească", 1980) atrage aten
ția prin citeva atribute de □ 
factură mai specială in compa
rație cu ceea ce se știe Îndeob
ște despre universul liric atit 
de frapant distinct al acestui 
poet. Reducînd faptele la esen
ța lor, am a spune că înainte de 
toate surprinde decizia de a se 
trece dincolo de contemplația 
afectuos ironică, persiflant ele
giacă, cantonată într-un spațiu 
mitic de o încintătoare prozaid- 
tate domestică, în favoarea unei 
atitudini intens autoacrutâtoare, 
traversată de întrebări limită in 
ordine existențială. Se poate 
aprecia deci că în cea mai re
centă fază a evoluției ei, poezia 
lui Petre Stoica tinde la identi
ficarea propriilor puncte de 
sprijin etico-filosofice furnizate 
de însuși substratul metafizic a 
cărui nebânuită existență in
tr-un spațiu al domesticității 
automatizante se constituie in 
dimensiune Intim biografică 
fundamentală. Acum, ținta fina
lă a descripției poetice — căci

cronica literară

PETRE STOICA:

„Copleșit de glorie"

Petre Sttrica. peste to*.  « tm tri
mită tel deacnpciv — ui mai
este doar acna or a iterațim- 
cv s-a zu cAscr, poezia 6o- 
didtnlă șa. to±=ji de-a dreptid 
palpabilă !) a otaerxeter. Ac«±t 
tip de poezie a vieții. latouL- 
tă. multă nane prin puterea 
de a da iluzia men*
tată tn existența atterwăor ja 
drip feti ța rari noruatau rit 
amintire, la drept wtatnd. cale 
pe fată pus ta teflO» sa aertaw 
amendat : npet caz. egre
tele zăpoDe * ghrtxcte dHpar 
la fel m an Asprime prm ca
lendar oriBete unor ventile bă-

trariilitate cedează ie faza
htiții lucide Ar Migniiri dr*  
este percepută ezmaoța hen
rilor in regim uzual-metafizic. 
Obsedată oa punctul teuAc al
Jntilnirri dintre creat

lei âearwat al trwwu fl pe-

Laaori teal luptei dintre crgaoăc șa aanr- 
ganic, privirea trece Aaeate de 
tvpraXrțote anMbMM anatfeari

A «ei A* ewa aâ
Ute *

aqua forte
T a in — t a ni

• In revista Arta nr. 4—ăl 930, trri cri
tici de specialitate Ui exersează cu frenezie 
nețărmurita putere de adula pe și exercițiul 
lor este dus, cu o obstinație rari, pini la 
punctul din care pagina Începe te emane 
un iz persistent de tămiie. Iată ce acrie Olga 
Bușneag : „Adevărat șoc : ți ne taie respi
rația. Un univers, un edificiu arhitectonic, 
o catedrală !“ Și după ce și-a tras cit de 
cit sufletul, specialista adaugă, negru pe 
alb : ..... trăire rară, în care fericirea con
templației se contopea cu a emoție aproape 
viscerală..." Sublinierea fiind a noastră, cu 
precizarea că ne aparține și virgula, singura 
din citat. Apoi, iată ce scrie Victor Ieronim 
Stoichiță î „... o sărbătoare a culturii, ase
meni celor prilejuite in Renaștere sau Ba
roc, de dezvelirea cîte unei capodopere". 
Dar pentru noi este limpede că abia Andrei 
Pleșu se arată a fi pur și simplu Lipsit de 
egal în această privință : „Sîntem neîndo
ielnic dinaintea unei opere epocale (subli
nierea autorului, care nu se dovedește cu 
una cu două convins că acest cuvînt ar avea

creator—

aparent scăpată de rwb rmnmL : •
regizată si ii—hfl arvh—rtmi. erjestz-J r—

un elogiu ceva maz Airet sa k~m- -
ipocrit aAts caeintă'_
Andre Pleșu acrie « *W î
altfeL ne Ir. cetit — ri e. —. «năi —
Lntr-un absorbant 4e*r  al

nimeni nu ne cunoaște"), evi
dent, s-a reținut că este vorba 
de o prefăcută resemnare ; toc
mai aici, în această disimulare 
a mesajului ..didactic” depistăm 
resortul ce declanșează drama
ticul demers existențial al poe
mului. Fiecare din preceptele 
incorporate in șirul de „sfaturi- 
din care se compune poemul 
este răstălmăcit subiacent gra
ție autoironiei Insidioase a to
nalității lirice generale. De alt
minteri, acesta ni se pare a fi 
marele și inar.alizatalul .jecret 
de fabricație” re prezidează 
excepționala performanță artis
tică marcată de cvaniniajorita- 
tea poemelor din categoria celui 
mai înainte dtat (Slainri pentru 
etl care vrea -ă-ri aetenahe Hâ
dul de viață, SI atari pentru cri 
care nu vrea iă-A «ctaMbc Me
dul de viață, Masuri peatra cel 
care dorește «ă landuri pe a*  
rec ași tiradă ea Miaa. Staluri 
pentru cel tare dorește aă ba
zeze ta Mine. Staturi peatra 
cel care darefM te navigheze iu 
afara cnntinenitetei aaaua f.r.1) 
Iată de ce. *c uza de a
fi abuzat de o ta tel or
masive, nu r» totuți re
prima plăcerea de a mai trans
crie un alt p'wx. tuTbcL-ătnc 
prin fir-a lui inaue moralistă și. 
nu mai p— - pna AazaatăcrJ 
fior ronfevrr verfert topit te 
materia deșerte*?-.a  metaforă: 
„Ami-lsy.e-i că este
■ creatură perfect asimetrică / 
Atjenește m» ce Bepfaă-

dzoirate tAtad fie nuia ta 
cu mila temAb care na ne «*-

in s» vuarr ■ As. «3 M

rent exclusiv către eaa±a«e. u

o suficientă prestanță prin ss-at frpesS 
de a-i fi coaie—pnram e. poatru om w 
privilegiu- Un privilegia parah«~? per z-a 
critic...” Si repede v_»-

‘ S na f ■ •
Ar*  * s» a» 4

M_ P.
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• Un subtil și para
doxal eseu asupra poezi
ei lui Ion Barbu produce 
Șerban Foarță, poet de 
aleasă cultură, a cărui 
deviere spre critica lite
rară era inevitabilă. Șl, 
parcurgind cu atenție ul
tima sa plachetă de ver
suri Copyright, alegerea 
poetului mi se pare 
și ea, simptomatică, răs- 
punzind gustului eseistu
lui cei puțin din două 
puncte de vedere : poezia 
ca text pur fără obiect 
direct sau referent, dis- 
pensindu-se de fabulă șl 
poezie ca exercițiu su
prem de dificultate a spi
ritului. Idei in parte hi
merice. tipic barbiene, 
de care mai tirziu, nu 
fără amărăciune, in ciu
da unui ton de paradă 
chiar autorul lor s-a de
zis, transferindu-și obse
sia perfecțiunii in spa
țiul matematicilor. Dacă 
ne-am Întreba asupra 
cauzelor ce au determi
nat acest abandon, așa 
cum discret o face une
ori șl Șerban Foarță, fără 
a Îndrăzni să răspundă, 
*1 mă Întreb cine ar reu- 
și-o motivație ar putea 
fi sugerată de teama re
velației : un fel de com
plex al lui Molse care pe 
tabernacol nu a Dutut in
dura epifania divfciă. Ci
tite In literă textele teo
retice, mărturiile și inter
viurile poetului exprimă 
o anume insatisfacție 
față de poezie ca instru
ment și posibilitate de 
afirmare deplină a spiri
tului dar din ,.subterane", 
dimpotrivă lși trimite e- 
eourile, aprehensiunea 
surdă că nu va fi capa
bil că se ridice perma
nent la adevărata dem
nitate a liricii, a „odei 
pindarice*.  Dar revenind 
la obiect, euvint care-i 
provoacă hri Șerban 
Foarță. probabil, frisoane, 
te vedsn naai pe larg

cxiBaea eărtii «te 
■xtotâ ca inventivita- 
r deal bm HpriLâ de
ipbațri. e<- obicază

j-iăcmiri tegxce da 
te. cu *

t te tri
ad gti-

cartea de debut

Un poet 

despre altul

motivele care l-au deter
minat in alegerea poetu
lui și a metodei, o spu
nem de acum insolite, în 
exegeza noastră. Dar să 
dăm cuvîntul autorului : 
„Pesemne, orice abordare 
a poeziei lui Ion Barou 
este un soi de „anghelo- 
manie" (...) Complexe — 
de tot felul —, de infe
rioritate ; o stare de aler
tă și disgrație ; greu de 
a alege între alternative» 
de a miza pe una din ele, 
de a te „îmbarca" ; pre
sentimentul unor mari 
izbînzi, înăbușit, însă, — 
curînd — de gustul În
suși al definitivului eșec; 
nevoia (puerilă și absur
dă) — se pare că de la 
Al. Paleologu încoace 
convorbirea telefonică 
este pe cale să devină 
metodă critică (n.n.) — 
de a-1 chema a$a zicînd" 
la telefon" pentru a-i 
cere după plac, avizul 
asupra osebitelor soluții 
la „problema" poeziei 
sale („răspunsurile" că
reia, desigur, nu se gă

sesc la... finea cărții !) ; 
plăcerea, conștiința și u- 
neori trufia unei „difi
cultăți învinse", ameste
cate totuși, cu panică și 
cu anxietate... — iată, o 
parte numai, din „roma
nul" unei abordări a lui 
Ion Barbu 1 „Roman nu, 
dar în orice caz text lite
rar da. Ceea ce nu în
seamnă că lipsește criti
ca. Șerban Foarță prac
tică o lectură de tipul 
(dar nu chiar ca) Roland 
Barthes din S/Z, adică 
un discurs unitar format 
din citate șl comentarii Ia 
ele fără a fi aproape in
dividualizate. Pentru a 
da și mai mult iluzia con
topirii și unității frag
mentelor de poezie cu in
terpretarea lor, autorul 
recurge și la ajutorul 
...prozodiei ; repetiții, in
versiuni sintactice, ritma- 
re a frazei, sugestie și nu 
denotație, jocuri și fasoa
ne lexicale, etc. Procedee 
care intr-adevăr ridică 
gradul de poeticitate dar 
îl scad pe cel de penetra

ție analitică. Dar in fond 
este cartea unui poet 
despre alt poet și chiar 
dacă nu sîntem tocmai 
îneîntați de acest stil poe- 
matico-critic nu putem să 
nu recunoaștem origina
litatea unor puncte de 
vedere, subtilitatea for
mulării altora și eleganța 
preluării unor idei ante
rioare fără a ti mențio
nată neapărat și sursa 
originară. De asemenea, 
trebuie subliniată ironia 
fină, strecurată în doze 
mici dar cu efect distru
gător asupra preopinen
tului, care punctează un 
discurs polemic în între
gime, fără a avea aerul, 
cu exegeza barbiană an
terioară. Pentru că în 
primul rînd Șerban 
Foarță întreprinde o cri
tică a bazelor cercetării 
literare dedicată lui Ion 
Barbu și adiacent, parcă 
ușor stingherit (cită vi
clenie) propune ipoteza sa 
pe care, apoi o argumen
tează decisiv. Hotărît lu
cru, poetul „simpleroze- 
lor" se anunță un jupin 
Renard al criticii noastre. 
In ceea ce privește inter
pretarea propriu-zisă, de
pinde atît de mult de sti
lul eseului incit a o re- 
formula altfel este aproa
pe o improprietate, deși 
o discuție în acest sens 
nu este imposibilă ba 
chiar de dorit dar aceasta 
ar însemna un alt arti
col. Concluzionînd se 
poate spune că, deși per
sonal aș fi preferat o a- 
bordare mai carteziană, 
eseul de față reprezintă 
nu numai o interesantă 
profesiune de credință 
pentru poetul Șerban 
Foarță dar, alături de 
Cosmologia Jocului se
cund a lui Basarab Nico- 
lescu, una dintre cele mai 
substanțiale tentative da 
pătrundere în universul 
liricii barbiene.

Paul Dugneann

’T

La revedere, 

pe cit 

mai curînd!

Gelu Ion eseu, «te și el 
un fermecător păgubos, 
cel autematic trezit în 
nopțile cu ploaia rece, 
xxnuls din visuri holly- 
woodiene pentru a fi tri- 
mij in misiuni neplăcute. 
Comparația cu eroii ge
nului ii este defavorabi
lă, privirea hid ageră 
Ciad da fapt miopie La- 
tentete aate da aoCar ine-

faca Tetei ia» ului, de te 
■3 fih> ai Gary Cooper.

le de celibatar ale că
pitanului Ionescu.

In evoluția narațiunii 
autorii introduc frecvent 
raportarea malițioasă la 
clișeele genului, amuzîn- 
du-se împreună cu perso
najele să le constate fal
sitatea șl preferind in 
Orice caz o ipostază mai 
puțin infailibilă și mai 
omenesc-verosimilă: „Era 
o A^id-aauaxă plăcut^

că- Dc-ata fi avut a de-

nJ pffc oat oferă ■ varl- 
■etă a «al v> torni oi. «im- 
patte hfiară : „Cri batan- 
•eAri peate pijama. Gelu 
m avictâ. probabil nu cu 
»q;teteo tari Gary, dar 
mirat de aeeleaai notele 
MBtimente. Strada era 
pustie si ca-n cela mai 
» Jtec&tice filme de sus
pans. pinna mărunt A- 
vtatal aăo cavaleresc fu 
■sar muiat de ploaia pe 
cura a simțea prin pa
puri”.

Intervenția se vs solda 
cu on cucul și cu o serie 
de alte complicații pentru 
convingerile |i tabieturi

c&ptXâbLA an fi putut 
te>a zefirrsirs adiere să 
ne răvășea<ră părul, să 
ne Îmbujoreze obrajii. El, 
con du cin d ca Nicky Lau
da. și-ar fi Întors frumo
sul profil — din dreapta 
e adorabil — spre mine, 
m-ar fi fixat cu văpăile 
oriiilor săi, iar eu... eu 
m-aș fi făcut mică, o bia
tă gizi fără apărare, zum
zăind fericită ca._ Doam
ne, sint oare la virsta cri
tică. sau e un Început de 
senilitate precoce ? De 
fapt ea nu e decapota
bilă, soarele s-a cam 
pierdut fntr-o masă gri- 
cenușie de nori amenin
țători, zefireasca adiere e 
un vint sănătos $ aspru 
de noiembrie, el conduce 
parcă ar fi un handica
pat fizic, profilul lui e

cam deteriorat, privirea 
cam mioapă, iar eu nu
mai gizâ nu pot fi cu 
cele... kilograme ale mele! 
Dar el e Gelu șî, ciudat, 
mă simt minunat".

Galeria personajelor 
simpatice este întregită 
dc imbatabilul ABC, prie
tenul lui Gelu Ionescu, 
cel care în finalul cărții 
răstoarnă presupunerile 
cu privire Ia evenimentul 
matrimonial, el devenind 
protagonistul și împăr
țind în cele din urmă cu 
Gelu numai grijile do
mestice care fac oroarea 
oricărui celibatar. Nu 
mai puțin amuzantă este 
adorabila bătrînică spor
tivă, mătușa Amalia, a- 
deptă a dușurilor scoție
ne, a gimnasticii de dimi
neață și a unor glorioasa 
tradiții culinare.

Cum spuneam, roma
nul cucerește nu atît prin 
articularea logică a eveni
mentelor. prin motivația 
pMholagică sau prin rit
mul acțiunii, sces'.ea fiind 
caiilăple comune ale ge
nului. deci oricum obli
gatorii. ei prin savoarea 
stilului, prin comicul de 
bun gust al comentariu
lui, prin maliția intelec
tuală și prin fina inten
ție parodică. Autorii nu 
dețin numai o perfectă 
știință a construcției ro
manești, provenind din 
asimilarea procedeelor 
„clasice" dar posedă, mal 
ales, a inteligență reală, 
selectivă, umorul și deta
șarea scriitorului culti
vat, ceea ce conferă ro
manului lor calitatea de
lectabilă, cucerind ne
condiționat.

Sultana Craia
•) Morogan-Salomfe, 

„La revedere, pe curînd!" 
Editura ..Cartea Roma
nească". 1980.

In căutarea sensului pierdut
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Un umorist, cu note de Ironie și sarcasm, 
tentat de satira socială pe teme minore, 
dar șl de drama existențială cu deschi
dere mai mare către condiția umană, 

așa apare, in ansamblu. Ion Băieșu din «cest 
masiv volum •) care reunește quasi-totalitatex 
creației sale drama tur gioe. apărut in sena
Teatrul tnmenliL Citeva cuvinte despre strue- 
tura acestei generoase selecții. Piesele sint pre
fațate de o prezentare critică de tip ea«ti«atteiir. 
urmează textul propriu-zta, cu indicații, atunci 
clnd este cazul, privind data, tecul și disinhitia 
premierei, in fine, fragmeate ale eameaiariilar 
din presa de specialitate. Volumul se eon:.2_ă 
cu un studiu al lui Eugen Simion (TeaXrwl tari 
Ion Băicșu) și se încheie cu fișa biatetatiam-'ira. 
Pe alocuri encomiastică, in general favoratelă. 
critica a observat descendența din Carag_ate te 
unele comedii (Preșul), procedeele abaurduhn te 
teatrului existențialist (Iertarea. Vtervatall sau 
ale celui bulevardier (Fantaaiaria. CtRfMi 
Ini). Inexplicabil, după opi_ia ncnszră. rămi.-- 
efortul vizibil al cronicarilor dramatiri de a 
descoperi la tot pasul, in piesete lui Băicpa. pro
funzimi și sensuri ascunse, meditație gravă ■ 
dramă filozofică. Efectul acestei obstinații «te 
supralicitarea valorică a drameter Iertarea. 
Vinovatul. JoeuL Adică tocmai piesele 1b cere 
relațiile dintre personaje sint simplificate !a 
vederea demonstrației, replica nu mai are spon
taneitate, ritmul trenează. Să luăm ca exemplu 
Iertarea, in care un cronicar vedea ,-im simt atlt 
de acut al tragicului, o atit de tulburătoare și de 
gravă viziune a raporturilor umane In urma 
unui traumatism moral din anii studenției, da
torat unei infame delațiuni, George se izolează 
de oameni, inventînd un accelerator al timpului, 
care-i permite ieșirea din conjuncturile existen
ței și echilibrul singurătății. Dar Lia, delatoarei, 
îl caută peste ani și vrea să-1 recupereze. cu 
orice preț. în ciuda opoziției disperate a lui 
George. Intenția autorului este să ne ofere o 
dramă a incomunicabilitâții. centrată pe rapor
turile complexe posibile dintre călău și victimă. 
Proiect interesant, rămas din păcate doar in acest 
stadiu. Căci, Judecate la rece, raporturile dintre 
cele două personaje, pe care stă toată miza piesei, 
trimit in zona patologicului. Posibilul tragism 
al unor cazuri de conștiință eșuează (vrind- 
nevrind) in ciudățenia unor cazuri clinice. 
Vinovatul e doar o variantă, puțin modificată, 
a Irrtărll, cu accent pe tema culpabilității, expusă 
didactic, iar Jocul rămîne o exemplificare onestă 
a versurilor lui Arghezi din De-a v-ați aseun- 
selea, fără fiorul tragic al originalului.

Cu adevărat autentică este însă dotarea lui 
Bâieșu pentru comedie. Profesionist al genului, 
autorul manevrează cu egală abilitate comicul 
de limbaj (șarjat în Preșul), de situație (Alibi), 
de caracter (Chițimia), reușind să stîrnească ha
zul din nimic. Din nimic pentru că, în general, 
miza comediilor sale este minimă. Dar faptul

RfVBTA PRESE 
însemnări de scriitor

in „SCÎNTEIAM

MHtol prla rare o toteâ^teaBHim 1 ^miaral.

Atevtevl este H M M »-• prrfigaraa >a staM 
te oert. sate. b*u 4a acta 4e teariarș a rievoaua

Mascâ da coH da parada descoperită lingă 
soțul Rașca, jud. Olt (sec. II e.n.)

Sublima
Vrmare din png. 1

Ted neclintirea. Iar de old Înainte, misiunea 
istoricului rămîne fundamentală doar din clipa 
in care a fost asumată ca pledoarie perpetuă 
pentru adevăr și dreptate.

Și dacă lucrurile așa stau și nu altfel, nu rom 
conteni niciodată, pentru a desluși dimensiunile 
acestei misiuni, să ne reîntoarcem te marile 
cărți ale istoriei noastre, la paginile ieri se cind- 
va de un On ciul, un Xenopol, un lorga. un Păr- 
van, un Giurescu, pentru a trage din ele învă
țămintele care sint de tras : in opera acestor 
bărbați glorioși, în întreaga lor operă, nu exista 
nici două cuvinte care ar putea fi întoarse vreo
dată împotriva acestui popor. Și intr-o lume in 
care hotare și legi, dăinuind de milenii, s-au 
năruit și se mai năruiesc încă pentru o virgulă 
așezată anapoda, la indemina pescuitorilor in 
ape tulburi, de asemenea, este limpede pentru 
noi că istoria începe cu gramatica poporului tău. 
că adevărul începe și el cu gramatica poporului 
tău, minciuna fiind prin firea ei agramată, ilo
gică și crescută dintr-un răsad de prostie.

Acum, cînd apele s-au mal limpezit cit de cît, 

te cei riadi|rM»« sal 4e dnd la franței țării 
sa află wvarteBi Nlcetee Ceaoșesca. certitudine, 
(ara neaitiă. tedoxirtelă, «griceli. științifică, teh- 
Bteă. maaroU l re riad de te starea de proiect 
te stârv te rertitaritec p« care ne-a revelează
• riâflcdtte taprărHe”. (Seiateia, 9 august, 1980,
1 aariă vrerinteftar a e asini ieri.) Rin du ci patetice 
«ESprt permanent efort constructiv și paș-
nie «I țârii noastre, exprimat In cel mai înalt 
grad prin atitudinea tovarășului Nicolae 
Crw*  . . in ncesxe cunoscute vizite de lucru, 
«er>e Dmu Săram.

( u*  poți Interpreta altfel si cam poți să 
rănui ■ afara naeftel privi nd v-l pe emul care 
■i-a asoaaai destinai întreg al națiunii, ce la 
r arini ei st La ales drept psrtăter de atindard 
r«M pod Interpreta altfel med cuina*  a cercetară
• reatatâtij Marele! Cana bina! aiderurgle de 13 
Gateți — deafăinrai pe aproape M3 de hectare, 
nate tetiaate ari. riteva »eri de ml! de oameni, 
na neee mtl ei peste patrnneci de aiil — cerca- 
tarea atentă si răbdătoare a fiecărei fabrici, a 
fteeteei hala, a fiecărei secții, pălruDzătaarex cu- 
rîunitate te a ști total, da a Tedea eu ochii tăi 
Is tal, te a rteenll fiecare ungher și de a stabili 
4arg tecrarite atât axa eam trebuie să fie și 
rinei nu rasva ele pol să fie chiar șl mai bins 
ehihnaite”. (OcinteLa, li august, 19M, Mindria 
otltorlell.

Despre aceeași vizită și despre bogatele ei sem- 
BificnTii ae exprimă și Ion Lancrânjan in pagi
nile boaieta continulnd parcă cele două însem
nări serutoricețti anterioare : „Aceleași lucruri 
ar ^lea fi spate, de fapt, despre întreaga țară, 
pe care te vară) nj Mea iar Ceaușescu, secretarul 
geaeraj al partidului nostru șl președintele

speranță
poate mai puțin in virtejul de fapte nu totdeau
na prielnice pentru pacea lumii, care ne poartă 
spre vuitor, și mult mai mult in cugetele celor 
ce na au încetat să creadă că viitorul este to
tuși ceva care vine, cînd popoarele tuturor con
tinentelor revendică din ce In ce mai hotărît 
audiența cuvenită pentru adevărul trecutului și 
prezentului lor, e un privilegiu pentru noi să 
fim martorii reașezării istoriei in demnitatea ei 
unică prin Însuși cuvîntul conducătorului unui 
popor încercat.

Menirea istoriei ? Ca știință șl instituție, în 
mesajul său. adresat port id pa nț i lor la al XV-lea 
Congres internațional de științe istorice, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu reașează istoria 
intr-o luminoasă efigie : „...să desprindă din 
nrteșa comoară rie experiență acumulată de-a 
lungul mileniilor și aă Îmbogățească activitatea 
prezentă și viitoare ea învățăminte șl concluzii 
penlrn mersul Înainte al popoarelor pe calea ci
vilizației, pentru pacea și progresul Întregii 
umanități".

Cuvinte care închid în vibrația lor tîlcurl 
limpezi ca lacrimile ce au curs și mai curg încă 
pe obrajii națiunilor care intre pierderea liber
tății și neatirnare au ales mereu lupta.

României socialiste, a bătut-o și a străbătut-o 
de nenumărate ori în acești ani aspri, dar și fru
moși, plini de dificultăți, cunoscători totodată ai 
unor Izbinzi de răscruce, principala lor izbîndă, 
izbind*  noastră, a tuturor, fiind creșterea țării 
intru independență și libertate, o creștere com
plexă și amplă, dar șl nouă, pentru că indepen
dența noastră de astăzi nu se bizuie pe „ran
chiuna naționalistă", cum au spus și spun unii 
Făstălmăcitori de meserie, cel ce ar vrea să de
venim cu toți denigratorii propriei noastre țări, 
să fim e simplă și cam abjectă pleavă psiholo
gică, pe care s-o împingă dumnealor cu venti
latoarele intereselor proprii pînă la pulverizare. 
Independența noastră de astăzi, al cărei iniția
tor și constructor lucid și înflăcărat a fost șl 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întemeiat 
și se întemeiază, dimpotrivă, pe respectul șl pre
țuirea tuturor popoarelor, a tuturor țărilor, a 
avut și are drept principală deviză buna înțele
gere, a fost și este factor de întărire a păcii — 
al prieteniei și nu al vrăjmășiei, al cinstei și 
nu al minciunii denigratoare și provocatoare, 
care mal spîrcuiește din cînd în cînd lumea, al 
cărui șuierat nu trebuie să ne oprească din dru
mul nostru drept și suitor, afirmarea prin muncă 
și prin luptă a unui popor fiind și devenind, 
cum o atestă viața, factor de sporire a armoniei 
întregii lumi".

Vocea scriitorilor, în acord cu o operă literara 
animată de aceleași idei, vine să se alăture șl 
să întărească larga adeziune de masă a poli
ticii constructive, pașnice, de cordială înțelegere 
cu alte popoare pe care o duce România prin 
președintele României și secretarul general al 
Partidului Comunist Român, Nicolae Ceuașescu.

Placd ornamentalâ de argint aurii din tezaurul 
de la Cioata, jud. Hunedoara (sac. III e.nJ
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ara sociat mereu scrierea menorukr 
cu virata senectiuzui. Dar cum *nn  
bat rine tu «e conjuga uneori n ca bp-

area unor
fi darii ta

fie. râmine in firea lucrurilor. reo^ca ori
căruia dintre noi fiind scutită de rabatul pc*~  
judecă till or de orice naturi. Virsta inair.teU * 
unor distinși confrați este in nrtamJ ruta. •
glorie, dar spre regretul noatra. si • podara- 
Ea nu trebui să devină insă nir îndată • po
vară a istoriei literare, dtă vreme iura.mn 
rarea unor file trecute ae abale de h- ades âr-
Edulcoraxea unor împrejurări regretatele, paer- 
dute în timp, ar cauza bunelor intenții fie azi te 
de mime, tocmai atunci cind mcvrcAra ta to-

Ca KteA te am te «ta te ararai m»-

te aeia ■arx-r» a Miel te
M armul "te eutT» a ■*—ri x

vățăm și din greșelile trecutului. Scriind aOB ••« 
rînduri, nu am uitat te in viată ade
seori bit rin i cu suflet tinăr ca p lire obo
siți prematur, im bă trim ti _in cu«et n ta*
Independent de starea biolocică a ftecăru-» 
dintre noi. adevărul râmine adevăr.

Toate aceste gin duri, la urma ui uei te han
simt, mi-au însoțit lectura unor negru cu ca
racter memorialistic, ninaori ro cenușă p --*-  
curind a chestionarului revista Lraeaxarw pri
vind editarea opera lui Lmnecu.

Curn mereu ne întoarcem la Perpeaorna ar d 
încercăm să ne deslusm mu na M
tar imul stin?os si incă n-morarul al mfin 
poetului national dar si al tamm tataafifita*  
tex to logice, s-ar cuveni te-1 asraJ-.âra □-
nou. Simeni nu-i poate lua dreptul la Ita 
fie măcar pentru ce a făcut uentru culr-ra 
neamului său. dacă nu fi pentru ce ar “ 
fi dorit să facă. „Replica- se află in dosarul 
de documente (datate, majoritatea, intre actl 
1658—1964), întocmite de Perpessirius ăi înain
tat unor factori de decizie- Penim a o înca
dra mai bine in timp, s-ar cuveni, in prealahi 1- 
citeva mențiuni.

La sfîrsîtul anului 195S. Consiliul de Mi
niștri ai Republicii Populare Române emitea 
o Dispoziție specială privind ediția critică a 
operelor lu Eminescu. In spiritul indicațiilor 
superioare de partid. înaltul for de stat dove
dea nu numai o profundă înțelegere a nece
sităților culturale, ci si a sprijinului concret 
ce trebuie dat pentru „întocmirea acestei lu
crări ce urmează să apară in 20 volume in
tr-un termen cit mai apropiat". (pag. 1) tetă 
cum sună primul punct al respectivei Dispozi
ții (nr. 171/12 dec. 1959) :

Lucrarea Ediția critică a apervlar lai Mihai 
Eminescu avind o importanță deosebită pen
tru cunoașterea științifică a marelui poet, se 
încadrează încep in d cu voL VL in cazurile 
speciale de remunerare prevăzute de art. 11 
din H.C.M. nr. 632 din 24 aorilie 1957. privind 
aprobarea normelor de remunerare a autori
lor si stabilirea tarifelor si a modalităților de 
plată, precum urmează :

Ministerul învătămintului si Culturii va sta
bili remunerația cuvenită tov. acad. D. P. Per- 
pessidus, la o sumă care să cu ort a dâ teec>- 
turtle de autor pentru astfel de lurterț potri
vit tarifului general prevăzut de hotănrea Con
siliului de Miniștri nr. 6321fc7 te ctebaielîl» 
efectuate eu plata cal a bara tarii «r faMil de 
autor pentru această larvare (subiuuerea ce 
aparține).

Planul de lucru, termenele de executare a br
rr ăr ii precum si numărul roteboraioolar. re
munerația $i durata angajării tar ®e aprobă 
in viitor de Prezidiul Academiei R-P-R-“

Deci, mină liberă !
La 29 martie 1960. prea bunul adjunct al mi

nistrului Invătămintului si Culturii. C. Puf
nea fie-i țarina ușoară, aeroba procxmen.e 
Academiei R.P.R.. comunicând ..remunerația 
globală" : 219 924 lei pentru voL VI, si 715 525
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el Însuși „natura". In Gorila personajul central 
existe, dar el nu este simpatizat : rolul său este 
doar acela al unui pretext pentru concentrarea 
verosimili a unui număr de fapte, situații și 
personaje necesare constituirii imaginii clasei 
politice. Fiind martor, un asemenea personaj 
este și mărturie, adică material nesupus inter- 
preterii de către autor. Ținind seama de această 
particularitate a personajului naturalist s-ar 
putea și ar fi util sâ se renunțe și la preju
decata mai vecbe. după care Titu Herdelea ar 
fi neapărat un alter-ego al prozatorului. Titu 
Herdelea apere și in Gorila, ca ziarist imbătri- 
nrt p rutinat, devenit fără voia lui deputat cu 
ceva txm simț, dar atras și de micile fapte, 
vod» și intrigi ale Camerei, avind in Niculina 
• Mtie grobiană, descinzind direct din Chirit"! 
tai Alecsandri sau din Gaițele lui Kirițescu, și 
ta Zachj un fiu mitocan și fascist. Caracterul 
Qr obiect conferit personajului central poate fi 
conUnuu probat de prezentarea sa detașată ; 
adrcMri funcționează ironia, care este un act 
dehberat tac un produc secundar al distanțării 
n ctaaa«ku.1ui naturalist. Personajul este privit 
tta*  Keaa.iaEncnie. m<£.cl^du-se ceea ce are bun 
căra teu. mearhin au elevaL Bogatul Utalea ii 
mm t aranWate ignoranța. reacțiile lui
Tema amt r-rnrhinf r „Pahonțu. in primul mo-

taâ Lrnrarai ca un poet revoluționar". In altă 
parte. ere cm» dualitate a personajului : ..Se 
ă ’ ■>*  neîncetat te trebuie te ptaee. te el nu e

VII mi * ci Ite •»-
mcrmi wvtew aoteMi te tetete
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«Mtead «tea*  Om ca*  ta e*»Hn —e • viață 
peatm n-hi a- eu Adevăra^^xc M^eument Emi- 
ue+cu. p a ce^u: e= tx-aci in curtea
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ae iVsjflt: Nu «e
w^, mfWle atajere dm cauza iubirii, iu-
ikrea nu pc^^e tssi r»âboL Erotismul si
pocrir*  s=m met situații
ew?rn-—~r^* f ; tuci ea r.s se poate realiza 
jnn ceal^^x. ortewe dace la e«ec_ Iată ded o 
> 7-—- iu ■■» dp A extremă moderni
tate. atil de cucaaeute bteraturii postbelice, de 
la Sartre la Gr-sa.

O axiomă a naturalismului este impersonali
tatea. Oris atiur normai va remarca faptul că 
nu exîctă nici un personaj sau doctrină favori
zata de prozator. Există o obișnuință a realis
tului de a-$i evidenția viziunea asupra lumii 
sau problemelor sociale prin personajul central, 
prin „erou-. Naturalistul refuză un asemenea 
ponei de vedere subiectiv, preferind să devină

niciun cult al zeităților n-a lăsat in 
ținuturile locuite de traci — cele 
două MoesiL Dada ți Panonia — 
* mai multe urme dedt așa numitul

Călăreț-Herofi-, scria, acum o jumătate de secol, 
savantul bulgar Ga vrii Kațarov. ale cir*  i lucrări 
continuă să rămină fundamentale in j\est do
meniu. Iar săpăturile arheologice care au urmat 
au scos la suprafață un număr din ce in ce mai 
mare de asemenea mărturii, diseminate pe teri
toriile Bulgariei. Iugoslaviei. României și Unga
riei. Dar epitetele și funcțiile sub care apare 
respectiva divinitate continuă să lase descinsă 
problema, mereu mai grea, a rosturilor și înfă
țișărilor sale inainte de a intra în circuit cu 
zeități ale elinilor din Pontul Sting, inainte ca 
populația tracă să fi împrumutat in iconografie 
tipul eroului călăreț elin.

Spre deslușirea acestora — pe cit posibil — ș*  
îndreaptă in primul rind studiul de față. Iar in 
drumul spre ele apar mai intii unele re - 
liefuri mai remarcabile, cind reprezentările sub 
care ne-a ajuns respectivul Heros-Călăreț Trac 
au putut fi împărțite in trei mari grupe bine 
cunoscute.

— Iar noi să ne Îndreptăm acum spre descifra
rea mesagiilor aduse, transmise de aceste re
liefuri, să vedem cum s ar putea desprinde, 
contura mai apropiat, din umbra vrem îl or. 
Călărețul Trac

Și în urmărirea scopului propus din marea 
bogăție a epitetelor, din care unele vor fi in
dicat locul, tribul unde era adorat, in mod firesc 
mult mai numeroase — ajunse pină la noi, 
aproape toate, în scriere elină : 
Aularchenos (Aularker.os).
Baridenthes, 
Baskidithias, 
Kendrisos, 
Manimazos, ori Manibazos, 
Vetespios, Outaspios,
Pyrmeroylas, Pyrymerylas, 
Saldobyssenos, Saldoboysenos, 
Saldokelenos,
Stovroyloos, Strooyla, 
Tarsozie (is)
Zeindroymenos.

Si să vedem ce lumini ne-ar putea aduce 
acestea în calea reconstituirii portretului său 
dinții, sub „retușerile“, ori notele suprapuse — 
cind unele ne-ar aduce numai mărturie despre 
locurile, triburile unde a fost el adorat — așa 
cum am spus ; și astfel not fi considerate numiri 
ca Aularchenos, Saldoboysenos, Saldokelenos.

Dind. deci, atenție relativă unor epitete ca 
Zeindrymenos, care ar proveni, iarăși, de la un 
loc de cult al acestuia, 
semnificative, cum este

să trecem la epitete 
Baridenthes, cuvînt

I1ER0S - călărețul trac
compus, nelămurit pini acum. îr. fa*2  bii. d« 
punem numiri cu aceîeiș: două «Î€£De=:e. mu cu 
unul, serie, în cxre elementul tara a fote pes 
în legătură cu elinul phera, Uunx fero. „teși, 
port”. Iar noi relevind te m cu mărtu
riile evocate mai inainte. mai avem un loc boc>t 
in vin. care se numea Detehit. situație care se 
precizează, cind ni se «ptme te in acneaei regiu
ne. drnlhii însemna „vin-, amintind te teaaalia 
numea orzul și prăjitura făcută din faină de orz 
prăjit, ne întoarcem să lămurim strâvefuSe cu
vinte compuse trace. Barideathes. Deateetaris. 
și traducem : (Locul sau aeuU _Purtâior de orz . 
cind, in lumina antroponimelor Demaetarii și 
Orsobaris. Baridenthes este mai ruruxd ou eo»te< 
al respectivului Heros. Astfel epne:al Baridrn- 
thes vine să contureze mai puternic p varia: 
reprezentarea sa cunoscută de mai inainte. ttai- 
nitate ocrotitoare a lucrărilor agricole : vine in 
intimpinarea și explicarea identificării sale cu 
Dionysos, zeul vinului, înlesnită pe această teJe 
și prin informația repetat transmisă de antici 
despre pregătirea vinului din orz la trad.

Epitetul imediat următor in ordine alfabe
tică. Baskidithias pune grele probleme insa nu 
fără luminișuri la capăt să ne scoată la lumina 
dorită. Astfel, după intelesui dat de ele foȚ- 
mei baske cu varianta bas tiza, epitetul Baski
dithias îl arată pe Călărețul Trac drept eroul 
divin care vine să stea alături de credincioșii 
săi. iute să-i asiste in toate nevoile : o repre
zentare in profund, larg acord cu rosturile sale 
cercetate, cu înfățișarea sa exprimată in epite
tul de limbă elină. Epekoos. ..Cel care ascultă 
rugile" etc. ; dar în fondul autohton ances
tral. în forme noetice : 
Fie-ti îngerii aproape.
Somnul dulce ;
(„Somnoroase păsărele").

Deosebit de interesant se ridică aool numitul 
Heros — cu ușoare variante de grafie sau pro
nunție — in hypostaza Vetespios Ovtaspios, 
Ovtespios cu un clar element de limbă in al 
doilea component pentru care să se compare 
vechiul persan aspa, sanscritul acva — ; „Al 
calului, cabalin". La rindul său. primul element 
ar Dutea să ne aducă mărturie despre hyoos- 
taza sa ..Tînărul" — eventual si cu substrat 
zoomorf — dacă In ultimă instanță partea 
intiia a numelui său Outesoios, vetesnios, s-ar 
continua în cuvintul român vătuî „ied (miel) 
de un an", cînd componentul trac ar conține

Monezi dace

reprezentarea „Tinărul cal“ „Minzul", ultim 
termen de origină tracă de asemeni.

O altă veche hypostaza se deslușește, în 
continuare, din ce in ce mai bine — cu posi
bile deschideri spre stratul primar — mai in
tii prin luminile pe care pot să le aducă epi
tetele sale Stoyroyieos., Strooyla — formele de 
Limbă tracă — credem noi — ale epitetului său 
de limbă elină Ischyros „Puternicul. Tarele11 
Iar îndreptățirea la o asemenea situare, inter
pretare a neînțeleselor cuvinte trace alături de 
care noi mai punem acum si numirea Sterissa 
purtată de tatăl vestitului rege dac Diurpa- 
neus, care-i transmite lui Decebal tronul Da
ciei —. ne-o aduce compararea lor cu forme 
ca elinul stereos, anglo-saxonul steark, ve
chiul islandez sterkr. vechiul suedez starker, 
vechiul și noul german de sus stark, toate 
forme adjectivale, cu înțelesul „puternic, tare": 
familie identică semantic, atit de apropiată fo
netic de aceea căreia aparțin, recunoscute di
nainte antioponimile trace Tarula. Tarsa, Te
res. hydonimul trac Tearos și cele iliyre. Ta
ros, Tara. Iar dacă ultimul poartă și în zilele 
noastre acest nume, dacă la aromânii din Re
publica Populară Bulgaria se păstrează încă 
numirea de origine traco-phrygiană Paris, nume 
și al vestitului „erou" din războiul Troiei la 
aromânii din Grecia avem numirea de persoa
nă Zdrula. hypocoristicâ Zdru (cu dentala so

noră in locul celei surde, dună care si proce
sul asemănător, s>-z), descinzi nd din văzu
tul epitet al Eroului Trac.

Icoane atit de grăitoare simțirii noastre, dar 
incă nedeșprinse clar din dimensiunea trecutului 
Spre noile punți-comparabile, intr-un anumit 
sens, cu acelea pe care le-au trecut, in îndepli
nirea lucrărilor eroii basmelor noastre, spre ori
ginarele rosturi, lucrări ale străbunului Heros 
trac, se va îndrepta studiul nostru mai departe. 
Iar în zarea acestora, noi vom considera acum 
anumită figurare a sa ne reliefuri : înfățișat, nu 
o singură dată, cu două sau trei capele ; expresie 
pe acest plan a cea ce ne-au spus ultimele epi
tete, cînd iconografia stă ca alt braț al polican- 
drului, simetric cu acela purtător al numelui. Și 
astfel ne întîlnim cu justa explicație dată mai de 
mult acestei figurări : „mărturii ale unuia și ace
luiași impuls religios de urcate în gradație, care 
(este) înmulțit cu numărul sf«nt Trei, ca să dea 
expresie unei puteri sau unor funcții deosebite1'. 
Situare în numirea Trikakasbos, cu puterea 
de potențare a numărului trei, în partea inițială 
a cuvintului, redare elină, în acest mod, a for
mei pur lyciene Kakasbos, unde aceiași urcare în 
gradul potențării a fost exprimată prin redupli- 
carea primei silabe ; justă explicație pe linia 
căreia merg și ultimele cercetări privind aceste 
cuvinte, în domeniul lycian.

Si nu vom lăsa neauzit un martor neașteptat, 
venind într-un mod anatemizat (pentru a fo
losi o expresie a prof, academician Al. Rosetti) 
de prof. acad. Al. Graur și prof. I. I. Russu, 
aceea a continuității unor nume de persoană de 
origine tracă, pînă astăzi. Astfel, noi, pe lingă 
numirile de această proveniență înfățișate mai 
înainte, venim și cu un vlăstar din aceeași fa
milie cu mai înainte cercetatele, străvechiile 
Tarsa. Tarsozie (is), anume Tatarsi, prezent acum 
cu dublare fonetică a silabei inițiale, cu aceeași 
funcție de potențare.

Cit privește valențele iconografiei sale cu două 
și cu trei capete, clare, acum, in semnificația 
lor, nu este lipsit de interes să ne referim și la 
aceea cu patru urechi și patru miini, a Iui 
Apollon, în Laconia ; și încă — în sensul ei ge
neric, de potențare, cu semnificațiile specifice 
corespunzătoare planului geo-mitic în care se 
situează —, reprezentarea polvcefala a zeului fer
tilității Svantovit, in ținuturile baltice, în timp 
ce, la polul opus, o figură mitică din Lituania, 
se luptă cu Pasutis Ratoris, călărețul sălbatec, 
pe un cal cu trei picioare, fără cap ; așa cum 
și în spațiul mitic mexican, reprezentarea, în 
arta plastică, fără cap și fără mîini caracteri-

Gheorghe Mușu
Continuare in pag. a 6-a

Arai ptrjtiv viata de salon falsă, ipocrită unde 
■ na fpeme ce crede și nu crede ce spun
a fia. r lc-tiMi au putea pleca pentru că tocmai 
rufe aceasta ffl hipnotiza și o rivnea cu pati- 

Sau. cite-o precizare a ridicolului : 
se crezu dator să intervină cu obiș- 

cuite-t emfază*.  Dur și sinceritatea intensă 8 
•eetrmentetor î _J*ahonțu  izbucni deodată du
reros de ifiâbnșir*.  Taina e un nod de conflic
te tai personaj coraptax și tocmai de aceea 
..r.eaccentuai-. Fiu de țăran sărac și rămas încă 
■ărae. el este ros de toate ambitHle într-o epocă

■ demagogiei și oanwmlor de afaceri" ; se 
știe superior celorlalți, dar este fascinat de 
lumea de sus. care nu e neapărat și superioară ; 
prins intr-o căsnicie burgheză, trăiește dragos
tea vieții sale pentru o femeie din lumea pe 
care-o disprețuiește, pe care-o alege tocmai pen
tru te l-a jignit inițial. Tatăl său speculează 
eroismul din primul război, ca și fiul, pentru a 
obține o anumite superioritate ; totuși, fiul e 
ud idealist : «Fiu-1 ispiteau averile. Ambițiile 
kii urmărea□ o glorie albă, imaculata". Apoi, 
desigur, renunțarea la orice ambiție, pentru o 
femeie_

Unele fixări de situații, unele mișcări sînt, 
pnn răceala detașării, comparabile cu cele mai 
fine pagini flaubertiene. lată reprezentarea 
magistrală a unei manifestații de regrupare 
politică : „Pe urmă Rotaru a rostit un discurs 
patetic, parafrazindu-și inteligent interviewul 
și adăogind o apologie a doctorului Ionescu subt 
a cărui energică și ințeleaptă comandă partidul 
democrat și cu adevărat național va cîștiga 
izbind^ cea mare, izbînda românismului însuși. 
Citeva minute păreau că se vor dărîma zidurile 
de ropotele ovațiilor. Șeful răspunse tot atît de 
patetic dar mai scurt făcînd elogiul lui Rotaru, 
mare jurist, mare orator, mare om politic și mai 
presus de toate mare român. In mijlocul altui 
puhoi de aplauze doctorul Ionescu a îmbrățișat 
călduros pe Rotaru. Pe urmă Rotaru a îmbră
țișat pe Pahonțu, pe urmă Motroc pe Rotaru, 
pe urmă Motroc pe Pahonțu și așa mai departe, 
în vreme ce aplauzele frenetice nu mai conte
neau și emoția lucea pe toate fețele".

Desigur, aspirînd către obiectivitate, un ro
man naturalist, distanțat, devine dintr-un punct 
de vedere excentric, partizan, obiectivist sau 
„dușmănos". O asemenea apreciere poate fi va
labilă într-o epocă dezechilibrată, dar nu și 
într-una calmă, lucidă, cum este cea actuală. 
Fără îndoială ce, i se poate reproșa autorului 
este lipsa de atitudine, marcată chiar și prin, 
finalul suspendat, care nu oferă nici măcar in
formația cu privire la sentința în procesul lui 
Ionescu, fratele de cruce criminal Dar o ase
menea obiecție este superfluă astăzi, atit din 
punct de vedere problematic cît și artistic. Mai 
intii, pentru că romanul, fiind o punere a da
telor în joc și nu o interpretare a lor, este un 
foarte modern roman deschis sub raport pro
blematic. Acest tip de structurare a ficțiunii 
lasă posibilitatea cititorului lucid să interpreteze 
el faptele, cunoscînd de altfel și consecințele 
istorice. Un argument pentru acest modern 
roman distanțat îl constituie chiar romanele 
politice nedistanțate eșuate definitiv : toate 
acestea, de la Tigrii lui Protopopescu la roma
nele lui A.G. Vaida n-au fost omologate de 
istoria literară, în ciuda unor aprecieri conven
ționale momentane...

O altă problemă este aceea a cheilor. Gorila 
este un roman cu chei, se afirmă, și este foarte 
probabil să fie așa. Dar cheile ridică în litera
tură serii duble de probleme. Pe de o parte, 
ele sînt manifestări ale mimesisului șl împli
nesc un deziderat al realismului care pretinde 
modele pentru ficțiunea beletristică. Pe de altă 
parte, dacă nu este Ia mijloc frica de conse
cințele reprezentării unor personaje istorice 
incă destul de vii pentru a reacționa, mascarea 
prin chei constituie un procedeu de generalizare 
și stilizare caracterologică, de depășire a feno
menalului în favoarea legicului și artisticului. 
Intre aceste limite oscilează întreaga literatura, 
în Gorila mascarea poate fi explicată prin am
bele serii de determinări. Numele monarhului 
nu este niciodată pomenit : se vorbește de „su
veran", „rege", „coroană", „palat" ; nu apar in
dicațiile „fascist" sau „legionar", organizația 
teroristă este indicată prin „Frații de cruce". 
Așadar, Rebreanu a vrut să dea romanului său 
și prin acest procedeu, generalitatea și distanța. 
Procedeul cheilor a fost familiar de altfel tu
turor epocilor. Se caută chei în tragediile cla
siciste și n-ar exista nici un motiv să nu se 
creadă că și poemele homerice au avut chei. 
Cheile caracterizează romanele postbelice ale 
unor George Călinescu și Marin Preda, Eugen 
Barbu și Ion Lăncrănjhn : dar nu ele dau di
mensiunea absolută a operelor lor. Rolul chei
lor este momentan, satisfăcind interesele unei 
estetici a momentanului, dincolo de care rămîne 
însă ficțiunea artistică sprijinită pe propriile-i 
calități și nu pe determinări. Or. și din acest 
punct de vedere, Gorila este un roman remar
cabil, unul din marile romane românești care 
merită soarta tuturor celorlalte.

Marian Popa
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ștefan stoian

Păi asa
se pune problema...

----------- â da greu vă mii lăsați măi oameni 
■I fii »uni. Moare omul, ba îl apucă și

— — — udecata de apoi pini să binevoiți. 
Ce mai, boieri nu glumă.

— Lasă mă Marine, așa-i acu.
Coborau anevoie scările, femeia plingea înceti
șor. Să tot fi avut vreo douăzeci de ani dar era 
îmbătrînită înainte de vreme.

— Ce să las, păi dacă și noi ăi din construcții...
— Deschide vere ușa, voi ăi din construcții.

Afară era ger uscat, zăpada scîrții sub tălpi. O 
urcară în mașină și o întinseră încetișor pe targă.

— Nu mai pot, mor Marine, mor.
Pricop o înveli cu pătrua aspră, îi aplică apoi un 
tamponament pe fruntea scăldată in sudoare.

— Stai blind fetițo, zise, nu-mi fă necazuri. 
Hai că mai ai nițel și scapi. Bă țărane, scoate bă 
cojocul.
Bărbatul îl scoase la iuțeală, dintr-un buzunar 
căzu pe podeaua mașinii o sticlă de rom care 
se sparse. Pricop trînti o înjurătură, inveli pi
cioarele femeii în cojoc apoi coborî și înainte de 
a închide ușa mai aruncă o privire înăuntru. 
Era în ordine. Se urcă la volan, își anrinse tacti
cos o țigare Amiral și pomi. Spitalul nu era de
parte, la citeva străzi. Dibaci, parcă mașina chiar 
In ușa camerei de gardă. Un brancardier somno
ros pe care Pricop nu-1 cunoștea, se ridică ane
voie din căruciorul pe care deobicei M duceau 
bolnavii și îi ieși în întimpinare.

— Ce ai adus ? îl întrebă.
Pricop il dete binișor deoparte, Intră In camera 
de gardă.

— Sărut mina, spuse, am o naștere în mașină 
și puse fișa pe cristalul biroului.

— Unde-i buletinul, întrebă o doctoriță, adu
ceți vă rog buletinul.
PricoD ieși, deschise ușa mașinii și In nici o ju
mătate de minut se înaDoie cu eL Doctorița il 
cercetă o vreme cu atenție.

— Nu e Ia noi, spuse după puțin timp, nu-i In 
raza noastră. Du-o acolo unde aparține cu lo
cuința. Nu o pot primi.

— Mi-e teamă să nu nască in mașină, spuse 
puțin rușinat Pricop.

—• Ei naște, nu naște. Fii liniștit.
— Știți cumva de ce spital aparține ?
— Habar n-am, răspunse doctorița și 11 Întin

se documentele. Cine mai știe precis, nimenL 
Vezi și dumneata.
Pricop vru să mai insiste puțin dar doctorița 
nu îi mal dădu nici o atenție ; copia ceva într-un 
registru. Se întoarse în salvare. Bărbatul ațipise 
cu capul Intre mllni. Femeia gemea ușor.

— Nu sinteți în raza spitalului ăsta, spuse, de 
ce spital aparțineți ?

— Nu știu, spuse încet femeia.
— Cum de ce spital ? întrebă deodată bărbatul.
— Așa bine, de ce spital ?
— Păi de unde să știu eu frățioare, ce eu 

am avut vreodată treabă cu spitalul.
— Bine, zise Pricop și coborî trîntind ușa. 

Gerul se întețise. Pe cer stelele păleau. La ori
zont o dungă subțire, vineție, vestea dimineața. 
Porni repede spre alt spital. Aici vechea poveste. 
Doctorul, un bătrînel simpatic și vioi ce trăgea 
binișor spre pensie îi întinse documentele.

— Nu mai tine de noi din septembrie.
In ușa cabine tu fui iti făcu apariția HrbatnJ fe
rn ei L Pricop care n cunoștea pe doctor ifea alte 
ocazii, li șopti la ureche ceva.

— Măi omule, nu depinde de mine. apuse 
acesta și ridică neputincios din umeri. Uite aici 
lista cu străzile, ce parcă de mine deptnde. 
Arătă sub cristalul biroului, o listă lungă, bătută 
la mașină.

— Da de cine depinde măi frate, de cine 
dracului depinde, spuse Marin și il privi pe 
doctor cu o minie abea stăpinită.

— De ăia care au făcut-o. răspunse acesta, măi 
Pricop du-o domnule la Polizu.

— Păi ăștia care fac liste ce parcă ei nasc, 
zise din nou bărbatul. Poate pun mina pe umil 
din ăștia și il fac și pe el să nxscă, dacă nu-1 fac 
eu să nască nici draru nu-1 face. Păi dacă asa 
se pune problema, atuncL..
Pricop îl Im Din se încet afară din cabinet. El se 
întoarse apoi după documente, le tu*.  W ceru 
scuze și ieși In grabă. Bărbatul fuma rezemat 
de aripa mașinii.

— Meștere, hal să facem o afacere, nu ml las 
eu frecat de ăștia, oi fi eu de la țară, dar nu mă 
mai Las frecat de oricine. Vrei un deca de vin ?

— Las că rezolvăm, rezolvăm noi ce mama 
dracului.

— Nu mal stau eu la frecat. îmi ajunge, sint 
sătul pină in git. Păi dacă așa se pune problema. 
Începu din nou bărbatul.

— Urcă sus și mai lasă gura că sperii femeia. 
Pricop il bătu pe umăr, ia o țigare de colea. 
Uite că așa se pune problema.

— Atunci o dau dracului si plec. Ce mă tot rog 

eu de oricine p-acilea ? Nu mă mai rog de ni
meni. Mă duci acasă ?

— Și cu ea ce facem ?
— Păi ne duci pe amîndoi, nu naște ea pînă 

acasă și acolo e mama și sor-mea. Se descurcă 
ele. îți dau un deca de vin șl o sută că nu mă 
duci departe. Eu sint din Ogrezeni, nici treizeci 
de kilometri.

— Nu pot frățioare, stai să mai încercăm la 
Polizu, ascultă-mă pe mine, mai bine așa. Hai 
urcă.
O primiră la Polizu. O doctoriță tînără îi luă 
pulsuL Pricop Iși ștampilă singur documentul. 
Scoase din buzunarul halatului pixul și il întinse.

— Semnați vă rog că sint grăbit, mai am o
naștere in mașină și trebuie să o reped pină la 
Caritas. .

— Dați numărul de circulație al mașinii să-1 
trec in registru.
Pricop il dete, obținu semnătura. în prag apăru 
bărbatul femeii cu două pungi de plastic in mină. 
Pricop luă pungile și le puse jos.

— Hal, ii spuse Pricop bărbatului, n-ai voie să 
stai aici. Acesta mai privi odată spre femeie și 
li făcu un semn cu mina de adio. La rădăcina 
nasului i se ivi o lacrimă săracă, de bărbat, ce 
adăstă o clipă acolo, apoi se prelinse spre bărbia 
nerasă. Ieși. Pricop ii întinse cojocuL

— Dacă mergi spre centru te duc.
Urcară. Să tot fi fost patru jumătate cinci, o 
luase din loc transportul în comun. Bărbatul tă
cea și privea înainte și abea acum Pricop ii ob
servă mai cu atenție fața arsă de soare, brăz
dată de dungi caraghioase : fălcile il jucau sub 
piele. Cind ajunseră în Ștefan cel Mare slobozi 
un oftat ce-i zbură documentele de pe bord lui 
Pricop.

— De ce oftezi ?
Nu întoarse capul, se aplecase numai șl aduna 
de pe jos hlrtiile căzute.

— De bine frățioare.
— Nu le mai băga in seamă că ImbătrîneștL
— Numai zmecherie, nu întorci capul să nu 

dai de-o zmecherie. La mine la serviri la fel, 
mă duc cu vorba de șase ani că îmi fac buletin, 
pă dracu.

— Nu prea se mai dau buletine, a înțărcat bă
laia. Ai ceva relații ?

— Am pă dracu. 
Tăcură o vreme.
Și băieții ăștia de la țară, se gin de a Pricop, ce 
naiba ii mină Încoace. Nici el care era atit de 
hirșit de viață nu prea li înțelegea. Singuri ve
neau la oraș și tot singuri ii căra spre Urgență, 
tăiațt de cuțite sau zdrobiți de macarale sau beți 
pulbere. Rar, cite o femeie, sau un șef, te ruga 
să fii atent cu ei.

— De cind ești însurat ?
— Ce însurat, nu sint nld tm Însurat, trăi ear 

numai cu femeia asta da copilul e al meu. Cind 
oi face rost de buletin mă Însor să nu mai zică 
socru că o iau numai pentru buletin. Nu sint 
din ăia. Mă gindesc că dacă nici acum nn-mi 
dau zmecherii buletin o iau d plec acasă. Nu 
mai itau eu la frecat acuma le-am cerul bu
telie, aștept o hmi rtrwri. poate tai rtate 
rinduL îmi dă, bine. ou. plec a firi ea.

— Ce-ai vrea a* fie. tefeat na te* T

— Ai avut mare baftă.
— P*  ikacn. «Tri ai-u ev rirxl a ai am

baftă, cind oi pleca arași ■ nd-oi tare aeră ai-i 
amor pe anerheri ea ceapă verde a eamfi bol 
A tund o si am baftă, le arăt eu cum devtse ca 
cateta verde f eu ga-ani. ai bani te
bâiatn tas pol k-fr*  de dpțaa- e*e  ?

— Vrei s* tragi nițel pe treapta, «ce cnio la 
colț, aid. Vrrau ■* iau niște pftei ta rm ?

Ai dracnhn. la re ie merge nuntea, w țl-kdta 
Prtcop. i-i ere? prad. Bărbatul nu m artă 

dreptul foimiha Ii riri ceva te bas.—ar— te- 
latului.

— Nu trebuia. itee Pneop.
— Lasă frățioare. ce parcă =.a*-ate  ești îm

pricopsit- Bei «a matale a bere Am wm a ste 
ri am spart-o tn AotxL Hal d trăjunL m
si porni si traverseze epee rteZli maninkr, 
Pricop bigi ten fcctiia dar mas=te si porniaari 
deschise ima.

— B*-i  corxstructmiie. zase. ft-i dnmre odat*
pe IU să nască, ttx: r-j ssți Apoa perrj friret
înainte, ir. call. la Ltaacu. o făcu ia ârni'i.

n-am pute» spune, „Era o ceață pu
foasă". Ar fi banal.

Era ceață. în Ionul acela era ceață. 
N-am putea spune ce era locul 

acela, sau unde era locul acela, dH cauză că 
era ceață. Nu, dacă ar fi să ne referim vreo
dată la Ionul acela cu ceată, o ceață totală, 
vrem să spunem, am povesti strict despre zgo
motele, cuvintele, conversațiile, șoaptele care 
se auzeau in ceață..

— Cîrr, cîrr, cronc, cronc.
— Nu mă atinge, nu mă atinge, se auzea o 

voce de f°meie «roasă din minți.
— Șarpele, săriți, șarpele, se agita un grup 

de fete.
— Dar dumneata, pe cine admiri dumneata, 

ni putea spune, în afară dc domnul Oscar 
Wilde ?

— Numai pe el. zi«e studentul, numai și nu
mai pe el. A fo-t o mare minte.

— A fost prieten intim cu .Andre Gide. Pe 
urmă s-ou certat, chicoti celălalt student.

— Dar re. zicea femeia, dar ce. n-ai putea să 
nu-i cumperi lui maică-ta pantofi. Cumpără-mi 
mie. mie, mie, mie.

— Dumneata nu ești serioasă, doamnă. Ce-ți 
veni să-mi oferi mie pachete de țigări ameri
cane, Eu sunt avocat. A-vo-cat.

Convins că ceața ascundea o lume, am pă
truns în ea. Mi ae lipea de haine, de mîini, de 
obraji, de mustață. Aproape nu mai puteam 
respira. înaintam ușor, prin ceață, fără să văd 
nimic, decît un cenușiu pufos, vom spune, te
ribil de pufos. înaintam ușor de tot prin ceață, 
ea mi se aș tern ea sub pași, pluteam. Cind deo
dată, un parfum și o căldură bine cunoscute, se 
aoropiată. O mină de femeie, caldă și plinuță, 
mi se așeză in palmă.

— Bună-seara. bună-seara, șoptea ea cu o
voce ușor panicată.

— O. bună-ieara. bună-seara, rosteam eu, su- 
punindu-mă regulilor locului cu ceață.

— Domnule, dragi domnule, dumneata, simt 
de la distanți, ai un suflet, ca și mine, slav. Să 
ne plimbăm prin ceață, să discutăm, să-ți po
vestesc ce mi s-a lntlmplat.

Inaintind alături, ea îmi povesti mal bine de 
un ceas, cu vocea aceea o el panicată, o poveste 
înduioșătoare de iubire.

— Acuma, rocti ea la un moment dat ținîn- 
'Hi-și răsuflarea in modul acela al ei cu care 
mă obișnuisem, acuma ne vom despărți. Dar, 
dragă prietene, despre dumneata n-am apucat 
să-mi pnwxtefti nimic. Oi fi avind și dum
neata ceva pe suflet, nu-i așa ?

Asigurind-o că nu m-a deranjat, că oricum 
nu aveam ce-i povesti, m-am desnărțit de 
doamna cea codată, cu suflet slav. Parfumul 
ei nici nu mnarar bine, că un uruit îngrozitor 
se apropia.
- Li o parte te o parte, urla o voce aSpră 

Ce, ești orb ?
Am «irit intr-a parte, țlnindu-mi cu amîn- 

rio-ă aUMtte gofetoteML
Uruitul ae apropia din ce în ce mai mult
— Na te partea aceea, urla voce» cea aspră, 

nu in partea aceea. în partea cealaltă.
ăl-am îndepărtat cit am putut mai repede

Valeria 
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Actorii
într-o direcție contrară locului în care mă aflam.

Uruitul se apropia.
— Nu acolo, nu acolo, urla vocea cea aspră, 

în partea cealaltă.
Am sărit atunci într-o direcție contrară lo

cului în care ședeam.
— Nu acolo, cetățene, nu acolo, ești orb, ești 

orb, urla vocea cea aspră și chiar în momen
tul acela, după ce sării într-o altă direcție, ceva 
greoi, duduitor, trecu pe lîngă mine, lovindu-mă 
la un genunchi, rupîndu-mi pantalonul.

Eram copleșit.
— O, nu te neliniști, îmi șopti deodată la 

ureche femeia cu vocea panicată, nu te neli
niști. Deprinde numai legile orașului acesta 1

— Ce fel de oraș este acesta, am strigat și am 
întins mina către femeia parfumată, dar ea nu 
mai era acolo, parfumul se îndepărta, un chi
cotit ușor și panicat se auzea, undeva, într-o 
altă direcție.

— Nu vă neliniștiți, zise deodată studentul 
care vorbise înainte despre Wilde, nu vă neli-

Pe umăr aripa așteaptă consfințirea, 
martor a cavalerul in zale ruginite.

Nu te tema Don Ouijote, 
cavd o vorba să ne apropiem da bunătate.

■ iubesc pe Don Quifota.
■ iubesc am strigat
Deasupra nebuniei, de-alungul memoriei 

ingrijite 
primesc să-l iaa de bărbat

Iată buchetul de nuntă
■ i-a strigat 
O said de armuri adăpostind războinici 
si pârul meu lung tăiat de mii și mii da spade. 
Și cind sini condamnată cer tumbe, domnule

Yorick, 
dar cineva intre capul lui și umbra mea șade. 
E blind, păzește reqatul morților 
ți mă privește ce tristă sint 
sub voal de verbină.
Mi-ecsa ta. orințe, ii spun 
n-i sărut mimi'e.
Eu singura in <a*a  întrebărilor lui.
Enorma sa'â de arme 
se topește r-cet in lumină.
Docâ n-aș fi *ost  1 
Dar sint cu toată făptura sint — 
Prin*t,  cindva m-ai dezgropat, 
miînile noastre se ating.

niștiți. Luați un pahar cu coniac. Și-mî pusa 
paharul in mînă.

— Iți mulțumesc, zisei, ducînd paharul la 
buze.

Un lichid amar, scîrbos, mi se prelinse pe 
limbă.

— La dracu, exclamai, aruneînd paharul.
— Șarpele, șarpele, săriți, șarpele, urlară niște 

fete și ceva greoi, alunecos îmi trecu peste vlr- 
furile pantofilor.

Inaintind ușor, plutind prin ceață, mă pome
nii rostind :

— Ce fel, ce fel de oraș este acesta ?
— Cîrr, cîrr, cronc, cronc. Se auzi o cioară 

și niște aripi mari fîlfîiră foarte aproape de 
fata mea.

Continua! să merg prin ceață, cînd mă lovlî de 
ceva tare. Un stîlp. Obosit, mă așezai, mă re- 
zemal, de el, privind ceața, totală.

Priveam concentrat drept în fața mea. Spe
ram că mă voi concentra atit pină la urmă, că 
mă voi concentra la maximum, vo! vedea deo
dată miezul ceții, chiar inima ceții o voi vedea.

— întotdeauna, reflectam așezat lingă stîlnul 
acela, întotdeauna, am iubit un fel de fum, chiar 
mai puțin decît atit, am iubit o senzație sub
țire, subțire de fum.

De ce dar n-aș iubi deodată această ceață 
deasă, de ce nu aș iubi acest loc cu ceață.

Sunt bătrîn, rostii cu voce tare, mustățile îmi 
sunt cărunte, sunt singur, am iubit toată viața 
un fum chiar o senzație de fum. De ce nu aș 
iubi, acum, această ceață.

— Ah, ceața, ceața, șopti undeva femeia cu 
vocea panicată.
* Ceața sunt eu, mai spuse ea peste un timp, 
și-și așeză mina plinuță, în palma mea.

Continuam să mă supun regulilor locului cu 
ceață, căci altfel de ce l-aș fi luat mina și l-a? 
fi sărutat-o?

— Ceața, mă gîndeam, ceața. Stăteam așa șl
mă gîndeam de cîtva timp. Mai încolo, la dis
tanță destul de mică, cred, cei doi studenți vor
beau pe rind cu doamna aceea parfumată. Nu-i 
mai luam in seamă, concentrîndu-mă să găsesc 
miezul, chiar inima ceții. Deodată fui apucat de 
emîndouă mîinlle de niște mîini omenești. Ele 
mă traseră în sus. Mă ridicam anevoie, ceața 
se retrăgea rapid. '

— Ceața, am strigat îndurerat, ceața, ceața. 
Ceața se retrage, am strigat, unde se duce 
ceața ?

Deodată ceața dispăru. Eram pe o cîmpie 
nesfîrșită, era lumină, de fiecare mină mă ținea 
cite un tînăr brun, cu dinții sclipitori. Erau fru
moși cel doi băieți și tineri, zîmbeau, părul lof 
brun, frumos, era umed de ceață.

— Ceața, l-am întrebat îndurerat pe cel din 
dreapta.

EI mi-a zimbit seînteietor.
— Ceața, l-am întrebat și mai îndurerat pe 

cel din stingă.
El mi-a zimbit seînteietor.
— Ceața, am zis, scuturat de tristețe, de du

rere. Ceața.
— Ei, ceața, ceața, ziceau ei și se răsfățau în 

soarele cel slab, de toamnă.

In așteptare, pe pod
Urmare din pag. 1

șl să răscolească inimile n-ar fi soait și nu s-ar 
fl oprit acolo în capul podului, ace! om cu o 
privire rece, uscată, și cu un picior foarte ciu
dat. Parcă ar fi avut un trunchi moale de ie
deră și l-ar fi înfășurat in jos printre bandaje 
șl răni, peste un alt trunchi care nu numai că-1 
îngreuna dar nici nu-1 ajuta prea mult, și se 
vedea bine că nici nu-f convenea. Piciorul lui 
era o pușcă de fapt, o pușcă întoarsă cu țeava 
în jos și patul prins cu o curea la subsuoară, 
o pușcă inutilă In felul ei inițial și răzbunată 
parcă, transformată acum, supusă la probele 
unui exercițiu milenar. Omul se rezema cu mina 
de închizător și își mișca, odată cu piciorul dis
trus, și cirja aceea ciudată și grea și ceva aspru, 
ceva dușmănos se ridica aproape ca o înju
rătură în aer, un praf galben-roșcat stîrnit da 
icnetul și tîrșitul acela al puștii în pămînt, se 
trăgeau rare și anevoioase, lungi focuri de armă 
parcă, iar omul, cu fiecare cfilcăturfi, împușca 
parcă p Amin tul și se elibera. Noi ne-am retras, 
aproape că nu mai respiram, tăceam îngrozi ți ?i 
alarmați prin toată ființa noastră de un senti
ment pe care nu-I mal cunoscusem pină atunci. 
Pe teritoriul jocului nostru pătrunsese o lume 
stranie și mutilată. Bfitrinii ne-au luat repede locul 
iar femeile au Izbucnit în plina. Și fiecare a 
început să-și strige bărbatul și copiii, fiecare 
avea pe cineva de chemat și așteptat. Omul a 
început să vorbească și, printre sughițuri de 
plîns, aă spună despre unul și altul, pe unde l-a 
lntilnit și cind crede c-o să se întoarcă.

O femeie, și rîzînd șl plingind, a venit într-un 
vîrtej cu o căruță cu cai și l-a urcat lîngă ea, 
ducîndu-I în sus, peste dealuri, acasă. Din ziua 
aceea noi n-am mai avut loc pe pod, nu ne 
mai puteam juca acolo pentru că, de dimineață 
și pină seara, niște femei cu basmale și șorțuri 
negre se așezau pe scăunele la marginea podu
lui și așteptau.

4

teatru
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Un laborator 

singular

16
 AU

G
U

ST
 198

0

într-un recent turneu Teatrul Tine
retului din Piatra Neamț a prezentat 
două spectacole incitante. de factură 
modernă. Piesa Iui Tu do- Pwoe 
,.CuihuI“, care a runn^'mf nu-’x’roa** 1 
montări pe «cenele (dintre care
aceea d~ la Teatru! Va<d1e«cti m*-  
morab’lă) că«p«te în reriroruî Va’erin 
Paraschlv un lnt°rnret n*ri«nat  
propune să trateze l.i
țytrpc-ț nnfr rr)O”avilri r*' H-
ioscel" fabulei Pr^oniflrind t-ă-
săturile r”ra,'t"rnlorir,e el*  pmiirw rn 
spre a îndan^rin orice a-wWimibio. *.|  
polemizează Imnllrit cu ..blîndn“ doc
trină a oqsithri oe feo« ca răul să 
mni puțin no^ru Io*  imnorionța Iul 
abia mnrrin,’l?. Beribrul va fi Atr-- 
plot pvîndu-I In rent-n p*  1n*u*f  re
gele lupele! (noceonajui Din^tii care 
nu este însă de^ît un lnu je’-n«Ht. do 
circ, exerutînd numere de drn“ij ru 
subordonații sfii In interiorul n*onriri  
cuști. Prin urmare satira este v* v>^ 
mentă, directă dar. prin chiar formula 
ndontotă. fără prea variațiunl.
reffl’orul apelînd la mlllmrel*  comi
cului de situație pentru a di mai 
multă rulo^re scenei. Cu excentîa epi
soadelor onirice, vădit adăugate, spec
tacolul este clar în intenții, fiind tot
odată montarea cea moi realizată a 
acestei comedii dună aceea menționată 
mai sus. Remarcabflă este și distri
buția compusă din Gheorche Dănilă. 
Eugenia Balaure, Ton Muscă, Constan
tin Ghenescu, Cristian Eugen Motrluc, 
Mircea Bibac, Maria Marina, Mihai 
Cafrița, Mariana Buruiană. Vasile

Jurje e^te creatorul nu care
matertaJnează an ana c «Ww «a 
spectacol.

AJexxn<fr~u Torileora m al aâa P-x>- 
rram L H.- *■  ae pr*xr-tă  In
tr-o postură aoorte in rsnert cu <■**«  
ce ajuns să ji 'Ti" că *i  e** “
propriu. fire*c  AtegLal hn
Stephen PcPiakoff. core a eter? lumi
na «cenet si b Teatrul Bn’a-^ «oO 
titlul ..Cum «e mxmeau vei p^t-u 
B*mtle* “ el trebuie ti fl fort atraa <4*  
po-ibilitatra de a face apectarol 
mai cu acele elemente care teoretic II 
inculpă. Căci muzica nsaarL raHerTul 
acestei demon «frații, este tuetlrnl 
pu’-. Moralmente Ins*,  prin fabele ilu
zii. violențe și vidul mental pe care 
le generează, e» dor te de vroi un fac
to*  nociv. Urmărind esmhjV-o subtera
nă a unui atare proces. Tori’-scu pre
feră argumentelor ab’trac*̂  r—« 
evenimentelor Srenoerafia tal Fran
cois Pamfil mâi ales prin acea ima^ne 
a buncărului cenușiu și parră itmarin® 
din care sint lansate visuril*  atereo- 
tioe de pe benzile de magnetofon, mar- 
rhepză plastm ldeea regiznre’4. Soer- 

este fluid, tineresc, fără com
plicații de prisos. Totuși, poate că di
ferența de vîrs+ă intre personajul Leo
nard Brazii (Cornel Niroarfi) ?i Rex 
(Răzvon Ionescu) este aici cam mare, 
lucru care nu rămîne fără ronreri^t*  
asupra ansamblului. în celelalte roluri 
îl notăm în ordinea interesului pe ac
torii Anca Bejenariu. Interpreta rolului 
Jane Harris, Mariana Buruiană (Nlrola 
Davies) și Constantin Ghenesro (Pig 
John).

Valentin Dumitrescu

Una itn err.isiuflite cele mai vizio
nate si rele mai temtete ale mi cu
ta ecran. Aateaa teleTMatel. reali» 
iată de hKxgâ vreme de un poet foar
te nrsMnn : Adrian Piunescu. este 
din picate ți una din emisiunile des
pre <mre se scrie puțin. Această emi- 
mne. adesea ca reușite excepționale, 
este tar-»devăr a _ai!enâ a televi- 
ziunii*.  arezenti tn mai toate jude- 
te'e tării, avidă de Boatip culturale, 
promptă In a le propune teleîoecta- 
toruhu. C3te emisiimi ale televiziunii 
mai an o arie aiit de larjă de pros- 
pertie. die emteâuni ale televiziunii 
lnfauseară aspecte atit de inedite sau 
curorinzătoare ale vierii spirituale a 
tării, dte alte emisiuni au propus te
lespectatorilor sau instituțiilor artisti
ce atitea talente, unele complet necu
noscute. cum face neobosit emisiunea 
ronceouLă si realizată de noetul Adrian 
Păunesru in toate colțurile țârii ?

Este in rivna acestui viguros șl pa
tetic poet ceva din interesul pentru 
viate creatoare neștiută a celor multi 
pe care-1 aveaua pașoptiștii. Prezenta 
Antenei television!i pe micul ecran este 
un puternic sunort al celor care nu au 
uneori posibilitatea de a intra In marea 
compel 1!ie a valorilor, deși o merită 
incontestabil. Antena televiziunii e un 
snectacoi tonic, pe măsura realizato
rului ei. o manifestare culturală sin
gulară și fericită prin soiritul de e- 
mu'a'ie culturală, artistică pe care-1 
între ine. Momente uitate de artă 
no nu Iară sint scoase la lumină și in- 
fitișate spectatorilor intr-o haină prin 
rore n-a trecut foarfecă instructorului 
Citelor de creație. Tulburător a fost 
un joc de bărbaU de pe lingă Bacău 
Je o străvechime evidentă, după cum 
in altă e-ni iune un dans de femei 
n^-a obligat să acceptăm că șirul fe

telor de la CăpUna, ca un unicat. In
discutabil, nu este totuși fără cores
pondențe artistice pe aria țării. Tot 
aid ar trebui să adaug desconerirea 
unor autentici rapsozi populari, in
tr-un ju^eț crezut pină acum fără ve
chime folclorică : Ialomi a. Pe lingă 
contribuția la arxirirea prețiosului re- 
licvar al creației pooulare. Antens te- 
levitianiL găseste datorită excepționa
lului el animator șl realizator, talen
te noi. care cunosc aid nrima trean- 
tă a lansării. Excepțională a fost a- 
pari‘ia tinerilor frați Chirtec, Ion șâ 
Gelu (15 si 17 ani), care au realizat 
un remarcabil duet, chitară ti arom- 
paniament vocal, pe textul Marții eă- 
prioxrri de Ni colac La big ți al Ță- 
răneii de Adrian Păunescu. Timbrul 
lor. puritatea vocii, tensiunea asnira- 
ției care străbate interpretarea acestui 
atit de tînăr și necunoscut cuplu, sint 
o nesperată promisiune.

Antena televiziunii este ?i un viu 
cenaclu de poezie. Aici se recită ori 
ae cintă multă poezie contemporană 
și nu există credem instituție con- 
temoorană care să fi făcut mai mult 
și mai eficient pentru difuzarea unei 
păr‘i a poeziei noastre de azi decît 
această camnanie artistică a noetu'ui 
Adrian Păunescu. intitulată Antena te
leviziunii. Ar mai trebui să adău’ăm 
aici meritul pe care această emisiune 
il are în promovarea și popularizarea 
unor adori, a unor formații de mu
zică tînfiră Dar ne oprim, pentru mo
ment. aici Antena televiziunii e un 
laborator viu, de creație și continui
tate culturală și el este opera unui 
scriitor : Adrion Păunesru.

Spectator

Atit de răspindită, atît de cunos
cută, atit de lesne confundabilă ideii 
de folclor este Miorița" incit auzin
d-o. rostindu-i numele, doar din cînd 
in cînd gîndurlle ne mai poartă spre 
ținutul Vrancei spre a urca (alături de 
timp sau înapoia sa, alături de dru
mul asfaltat și mai mult de cărările 
dealurilor împinzite de turme de oi) 
In sus, 1» Soveja pentru a o desco
peri încă o dată și Încă o dată, în va
rianta ei ce apropie (dacă nu Înseam
nă chiar) perfecțiunea. Ținut de le
gendă. istorii și povești, Vrancea „este 
o imagine In mic a țării" (Constantin 
C. Giuresru) de la varietatea forme
lor de relief și diversitatea vegetației 
pină la bogăția folclorică, de la legen
dele istorice venind de la întemeieri 
pină la ..Pe aici nu se trece". Vran
cea continuă să fie o admirabilă sin
teză a spiritualității românești, a is
toriei românești căci rostindu-i nu
mele așezărilor Focșani, Odobești, 
Panciu, Mărășești, Vrincioaia, Nereju, 
Milcovul, Soveja, Oituz, Măgura 
Străoana îți simți inima pulsîndu-ți nu 
numai singe. Focul viu de la Andreia- 
șu și oalele meșterilor de la Irești, co
munitatea Nerejului tn parte desci
frată ca și cea a Sovejei pentru care 
lingviștii mai emit încă teorii, piatra 
de hotar de la Focșani și mausoleele 
Mărăștilor sau Mărășeștilor (înălțate 
In cimpuri tot astfel cum se înalță 
fintînile ce au nume de oameni) 
spun despre o viață ce s-a petrecut pe 
aceste meleaguri neocolite de fierbe
rile neamului.

Miorița
George Antohi (care mi se pare nu 

numai un excelent realizator de emi
siuni, dar și un reporter cu mari dis
ponibilități) s-a deplasat acasă, In 
Vrancea, spre a participa și a realiza 
„revista de etnografie și folclor" Mio
rița la „Festivalul folclorului vrîn- 
cean“ (astfel Incit „Miorița" s a sim
țit pe deplin acasă). Manifestarea. În
cepută la Paltin lă 27 iulie, va cuprin
de într-o lună de zile (se va încheia 
în ziua de 23 august) bogate programe 
artistice cu ’ autenticele valori ale ți
nutului vrîncean. în numai douăzeci 
de minute cît a durat emisiunea am 
putut asculta eșantioane de folclor 
curat, ceea ce, să spunem cinstit, ne-a 
făcut să credem în perenitatea artei. 
Sigur, emisiunea trebuia ascultată, nu 
are rost s-o povestesc eu acum. Am 
sugerat doar ceva : astfel de mani
festări artistice autentice sînt un ade
vărat tezaur și nu ar fi deloc rău dacă 
înregistrările (poate s-au făcut, nu 
știu) să fie bine făcute și fonotecate, 
păstrate cu grijă (dar nu sub cheia) 
de radiodifuziune. Și nu ar fi deloc 
rău dacă ele s-ar difuza pe posturile 
noastre cu mai mare frecvență, sco- 
țînd din circuitul public acele false 
stilizări cu care ne-au cam obișnuit 
unii dintre cîntăreții noștri.

Să nu așteptăm doar o emisiune 
(scurtă) spre a dovedi că folclorul nos
tru autentic există încă. Mai degrabă 
să învățăm profesioniștii ce înseamnă 
artă autentică, decît să-i îndepărtăm 
pe amatori de la adevărata lor voca
ție oferindu-le de cite trei ori pe zi 
oftaturi lirice.

Constantin StSn
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Urăsc biciul...

spânzurata
uri și Grigore-al Linții. La Bobotează,

2 | >jau ca să fiu mai exact, chiar in ziua
* de Sflntul Ion. Cum muri, nu se știe 

precis. S-au dus dimineața doi copii 
ai lui Matei Băcănie care-i aduceau apă, îi tă
iau lemene și-i făceau focul. Au tras de ușă, 
ușa încuiată. „Nea Grigore, nea Grigore", nea 
Grigore nimic. Numai Dolofanul, pisoiul cît un 
miel, năpirlit in jurul gitului, cu care mines 
dintr-o farfurie veche, lovea cu dinții în geam, 
făcuse coada par și chiuia, chiuia.

Sicriul ieșea din casă, mergea drept și ne
mișcat, sprijinit în vreo patru perechi de milni 
ca niște furci. Cerul era soios, ningea mărunt, 
zăpada urca și eînta o cucuvea. Dealurile, uria
șe piepturi albe, scoteau liniște mahmurie și se 
încărcau cu pulbere din sita cerească. Intre ele, 
jos, în fundul unei copăi satul dormea somnul 
rătăcit în amorțire albă. Visele ardeau în poc
nete de vreascuri și ieșeau trimbe de fum pe 
coșuri. O limbă de pămînt, ca o spinare de că
milă urca știrbă, girbovită și nimicită de apă 
spre vîrfurile dealurilor. Tot acolo, spre cerul 
negru aiurit in nori negri de zăpadă urca și 
nasul lung și uscat al lui Grigore — al Linții. 
Ieșea din sicriu și se lăsa bătut de besmeticea- 
la fulgilor. Opt mîini sprijineau sicriul de seîn- 
dură negeluită.

Sicriul ajunge lingă poartă, mîinile ca furcile 
au înghețat, au înnegrit, capetele de sub el se 
uită speriate unele la altele, izbesc în p&limarul 
putred, picioarele au sunat sec și calea devine 
Întoarsă. Nasul lui Grigore o ia înapoi într-o 
altă cățăJărie a fulgilor care se așează domol pe 
vîrful uăcat, făcînd un bobîrnac alb, pufos.

Și cum mergeau cu el așa înapoi de la poartă 
Înspre casă, Blegul Căpistere, îmbrățișase o 
ulucă putredă și amărîtă și murea de rîs. Ca să 
fiu mai exact, rîdea de-i trosnea nu știu ce pe 
jos și bea dintr-o sticlă țuică și cășunase pe 
uluca ala, care nu știu cum de-I ținea leșinat 
de rîs și cînd nu rîdea turna din sticlă, dar 
n-apuca să înghită că-1 lua pufneala șl o ploaie 
de stropi îi in vrej buia gura cu niște buze noi, 
lăsate ca la cai cînd rod ceva cu dinții : „Ce-ai, 
bă. nea Blegule, e păcat, asta se ia, bă, ești mai 
mare cu vreo cinci ca el, ia vezi !“. Căpistere 
n-auzea, rîdea, bea, pufnea, apoi far rîdea și 
bea și pufnea și cînd îi Ieșiseră ochii din cap : 
„Tu-ți groapa în cur, Grigore. nici acum nu știi 
ce vrei“ și iar rise, bău și pufni.

Intr-o cameră în care pereții erau căptușiți 
cu straturi de fum, unde într-un pat cu paie roase 
acoperit cu o pătură mîncată de găuri, se odih
nea Grigore — al Linții. ardea o chită de lumi
nări și lumina lor cădea pe bărbia întoarsă, pe 
nasul ud și galben. O cameră în care umbrele 
și păianjenii, danful și grămezi de muște moar
te, un hoit uitat la piciorul patului duhnea, 
Grigore dormea in casa iui de veci, frumos și 
mîndru.

11 scaldă două femei, ca să fiu mai exact, 
Fița lui Bobîrlău, care strigă ia cealaltă Măria 
lui Dințatu să-I frece bine că n-o să-i dea dru
mul așa. „Apă caldă, apă caldă, hai cu apa cal
dă, Săpun, săpunul, hai cu săpunul. Dă-1, Mărie, 
dă-i, nu-1 mingiia !*.  „îi dau, li țațâ Fițâ, li dau, 
frec ca la rufe, dar nu-i găsesc pielea-. „Pielea 
e pe oase, săracul, mă mir cum le-a mai ținut". 
Și cum îi suceau și-i luau straie de lut, ii alu
necase din mîini, și se îndoise puțin și aici 
Blegu Căpistere iar rîsese, dăduse sticla Mării 
Fugăreața, care văzîndu-I ocupat cu rîsul, gîlgiia. 
„Ce-ai, nea Căpistere, iar te-apucă?“ „Uite cum 
se gîdilă Grigore, uitați-vă cum rîde. Cum se gî- 
dilă, tu-i groapa lui". Pe urmă Fița lui Bobîrlău îl 
ocoli de cîteva ori și-i tăie în lung cu deștul buza 
de sub nas, îi luă în răspăr mustața și-i zise 
ălellalte, ca să fiu mai exact, Mării lui Dințatu 
să-i scoată cărbunii din pămătuful ăla de sub 
nas, cu care a lins săracul toate oalele. Și aici 
Blegu Căpistere slobozi din gît : „Aoleo, Cogin 
al meu, Pupați-aș mustața ta, cu care lingea 
oala", dar pentru că se întinsese prea tare, cor
zile gitului îi plesniră, cîntecul se rupse și un 
alt rîs horcăit porni la vale prin nămeții de ză
padă, alergind peste salcîmii goi și uscați. „Rîzi, 
nea Căpistere, rîzi, da rîz! a pagubă și a jaf" 
zise nu știu cine și el își săltă căciula și-și trecu 
grebla ghiarelor prin păr. „Ei, jaf în ciuperci, 
ce-am avut și ce-am pierdut, caprele tot alea 
sînt, ulte-o a lui Grigore cum roade gardul, 
cum o fi stat la el, că muiere n-a putut ține, o 
las dracului de ciută, mal bine-mi iau o capră, 
c-o mulg eu nu ea pe mine, îmi spunea". Si 
acum Blegu Căpistere luă o vioară știrbită de 
gît și începu să cîntă Cogin sau Grigore...

Și cind termină agăță vioara într-un ciot, se 
îndreptă spre cel din ușă, ca să fiu mai exact, 
spre Drigă Ciuciulete : „De cînd mă știu, Dri- 
gă. a tremurat cămașa pe mine să nu l-o iau 
înainte, dar și pe el a tremurat să nu mi-o ia, 
da’ degeaba că uite-1. Și acum cînd văzui visul 
cu ochii să nu mă bucur ?. Păi spune, Drigă, 
spune tu. Că-mi pare rău că e iarnă și ger șl 
viermii pămîntulul sînt înghețați și nu-i văd 
ureîndu-se pe el să-l dibuie și să-1 pieptene, că 
el a tot visat să-i vadă pe mine, dar n-a avut 
norocul ăsta. Tu ce zici, Drigă, or fi viermi vii

acum, în pămînt e cald, eu cred c-or fi, al ?. 
Tu ce zici

Cădelnița de aramă suflată cu argint urca și 
cobora, se repezea înainte și înapoi, scotea fum 
și miros de tămîie. Ninsoarea se oprise, pe sus 
urla un pui de vînt și patrafirul popii lucea 
alb-gălbui. Un stol de ciori croncăni pe deasu
pra coșului, Dolofanul cel cu gîtul gol stătea 
lingă capră și se uita speriat în curte, tresărin- 
du-și coada la fiecare lovitură a ciucurelului le
gat de lanțul cădelniții. Capra behăia lung și 
tremurat, își înfășurase funia de un salcîm pe 
care îl jupuise de coajă și o mîncase cu mărăcini 
cu tot. Dolofanul și capra erau singurele ființe 
prioonite de vrerea oamenilor care se plimbau 
fără nici o supunere, făceau ce făceau din cu
riozitate șî foarte rar erau cei care se puneau 
bine cu Cel de Sus. In rest, era vorba de ceea 
ce ne trebuie mereu, tot mai mereu : Omenie.

La jelit nu se mai gîndea nimeni. Cine să-1 je
lească ? Avea poftă cineva să strige pentru un 
străin vrute și nevrute ? Și iată că avea cineva. 
Ca să fiu mai exact, Măria Fugăreața. Veni pe 
după colțul casei, sări în sală, așa parcă ar fi 
sărit din lac în puț si cum își găsi ea un glas 
că dindu-i drumul, răsuci toate capetele și puse

Statuia da manvuia rap'eianbnd pa Herca'a ea 
Talalos de«oparită la Băile Her cu lone (sac I e->J

pe fugă vreo trei copii care arârmâs^a intr-an 
foc in ore ardeau pantalonii hri Grigore si m 
prea ardeau pentru că erau îmbibați ru da 
toate. Dolofanul țîșni pe gard și de acolo in 
vilcea, iar capra ruose funia și o rupse și ea la 
fugă. Se numea jelit, dar Măria Fugăreața cîn- 
ta. Și cînd tăcu, Blegu Căpistere îi Întinse sticla, 
ea o respinse sl bău tot el. Apoi început să lălăie 
șl printre lMăieturi aruncă „Aoleo Grigore al 
meu, dună tlne-mi pare rău", după care stătu pe 
sală și începu să rîdă.

Cele cîteva mîini proaspete și odihnite luară 
sicriul și-1 scoaseră pe sală. La poartă aștepta 
căruța cu boii. Ble^u Căoistere rămăsese cu 
gura căscată într-o bucurie tembelă și batea din 
picioare. Driză veni lingă el. ii dădu un ghiont 
in ceafă, apoi îl bătu pe spinare ca pe un ani
mal.

— Rîzi, Căoistere. rîzi si te bucuri, dar și tu 
ai făc’’t umbră cămîntului degeaba.

— Ei, și ?. Mi-e mie bine acum. mi-e.
— Asa cum ai auzit. La Grigore veni ajutor 

de la C.A.P.. sări tot satul că barim era om bun. 
N-a făcut nici un bine, dar nici rău n-a făcut.

— Și eu ?
— Tu ?. Mai gîndește-te. Trezește-te oleacă șl 

ia-o înapoi pe firul vieții și adu-ți aminte.
— Ce tot..., vru să mai zică ceva Căpistere, 

dar își înghiți cuvintele pentru că tocmai ieși 
popa, care stătu drept in fața lui, îl privi pu
țin și-i zise :

— Ce-i, nea Căpistere. te-al distrat la moar
tea prietenului, nu-i așa ?. Blegu Căoistere, care 
Înțelese că vorbele popii reoetau intr-un fel 
pe cele ale lui Drigă, o luă Ia fugă. Dar nu ieși 
pe poartă, ci piin soațele casei, se reoezî la 
vale, alunecă, porni tirîs șl nu se mai opri decît 
in rîpa din fundul gîrlei. De unde nu se mai 
sculă... N-avu cine să-1 mai jelească. Măria Fu
găreața plecase.

Numai vîntul care se pornise mai tare, se 
izbea în vioara rămasă spînzuretă in salcîm 
șl corzile vuiau și chiuiau a pustiu.

'plastică^

D J Tezaure românești 
de la Viena

în aceste zile de rodnică conlucrare 
între istoricii lumii în spiritul nou, al 
lumii contemporane, ni se prilejuiește 
ocazia de a vedea la Muzeul de istorie 
al R.S R. o serie de bunuri culturale 
de valoare și semnificație deosebite.

Astfel, muzeul amintit prezintă o 
selecție de 45 de piese culturale de 
excepție, descoperite in decursul vre
mii pe pămîntul României sau care 
conțin date referitoare la istoria po
porului român și care se afla astazi 
In posesia Muzeului de istoria artei și 
Bibliotecii Naționale Austriece din 
Vwni. , . . .

Astfel, se prezintă publicului inte- 
resat in cadrul unei expoziții intitu
late sugestiv „Tezaure ale culturii ro
mânești aliate in Austria", Tetraevan- 
gheliarul — comandat de Ștefan cel 
Mare in 1502 pentru minăstirea Zoo- 
graf de la Muntele Athoș, adevărată 
capodoperă a genului, realizata de co
pistul Filip intr-un scriptoriu moldo
venesc. .

Un alt Tetraevangheliar, manuscris 
datat 1534, comandat de Petru Rareș, 
care pune să se scrie în dedicație că 
este „fiul bătrînului Ștefan voievod", 
a fost donat de comanditar mănăstirii 
athonite Xeropotam. Mai pote fi 
văzută o Psaltire scrisă în 1588 
pentru Alexandru Iliași deasemeni 
o mare valoare bibliofilă, apoi 
alte 3 lucrări : Teoria Medicinii 
de Nicolaos Kerameus și Geografia de 
Theopllos Korydalleus (1680), legate 
împreună, pe ele fiind înscris ex librisul 
lui Constantin Cantacuzino, un Comen- 
tar la Fizica lui Aristotel (manuscris 
din 1683), fost cîndva in biblioteca lui

Ștefan Cantacuzino și o Culegere de 
scrisori (27) adresate unor personali
tăți ca domnitorul Ștefan Cantacuzino, 
postelnicul Constantin Cantacuzino etc.

în expoziție se mai găsesc expuse o 
serie de piese arheologice descoperite 
pe teritoriul țării noastre — astfel : 
Tezaurul dacic de argint de la Cioara 
(județul Hunedoara), compus din 31 
de piese și devenit celebru prin plă
cuța cu reprezentări umane ; apoi un 
lanț de argint, tot dacic, singura piesă 
rămasă dintr-un alt tezaur, cel de la 
Someșul cald (Gilău) ; alte două vase 
de bronz, frumos ornamentate, găsite 
pe la mijlocul veacului trecut la Tg. 
Secuiesc. Li se adaugă 2 statui ale lui 
Hercule, piese de marmură, descope
rite la Băile Herculane și o Venus 
Pudica, adevărată bijuterie de artă ro
mană, găsită la Potaissa (Turda).

La loc de cinste figurează o piesă 
deja celebră — Masca de bronz, ele
ment al unui coif de paradă, găsită 
în Olt, lingă minăstirea Comana. pe 
teritoriul anticei Romula. Ea a aparți
nut cîndva colecției Papazoglu și prin- 
tr-o licitație intîmplată la 1874, pentru 
2 000 franci, a trecut în posesia Mu
zeului de istoria artei din Viena.

Toate aceste valori de mare impor
tanță pentru istoria și cultura țării 
noastre, achiziționate cele mai multe 
în secolul trecut de cele 2 prestigioase 
instituții științifice vieneze, pot fi ad
mirate pînă la 10 septembrie a.c. in 
expoziția amintită, ele confirmînd 
încă o dată aportul românesc la dez
voltarea patrimoniului cultural uni
versal.

loan Opri?

Urâsc biciul care 
l-a chinuit 
pe Emineseu 
bolnav

★
Lipitoarea sociala 
calm și cinic 
retează cu dinții 
esența vitală 
a geniului

*
Sfișlat 
intre geniu 
și viața socială

★
Patria utopica 
leagăn de aur 
visul pentru paria 
poetul

★
Fie blestemați 
acei care întunecă 
copilăria 
copiilor *• “ 
mei 
puternicul soare 
inimitabil 
al poftelor lor 
nevinovate I 
Fie ca 
un cline mare și negru 
să mănince in veci 
sâmința copiilor 
nceîor bîestemaS
De s-ar grăbi noaptea 
noaptea cea adine strivitoare 
de lege 
și o boabă de singe 
să se rastoaoleascâ 
de pe buzele 
cce'or blestemați I 
De s-ar grăbi noaptea 
noao'ea cea adine strivitoare 
de lege 
«• un :"'etot 
să se înfigă 
in cea'a 
acelor blestemați

★
De s-ar grăbi noaptea 
roco‘M cea adine strivitoare 
de lege
si im drug de lief birofH 
sâ stfăDungâ
Inina acelor b'ostemab I 
O! do-or înfieri urai devreme 
aoaotoa coa adânc strivitoare
de lege 
să nai pat cobori 
lingură in fetiră 
ti m cane naro și 
tot noi inbmdat.
tot nai feisbt

9 -
■catar Waslaaatf I

neg ni să niriâa

Te ști 
d» de aaril 
ini lipsMto 
pocea

♦
Shat osie eapftd 
loial da 
angraaapd oaooi

♦
Pentru altine nară 
deasupra niimler Wi 
împreunate
Oda in metru mtic I

★
Numai Oriee

(lorica mitroi
numai 
numai Orfeu eu line 
de-a pururi de-a pururi 
să ai parte 
do această blnecuvîntare 
de-a pururi de-a pururi 
cu tine 
copilul meu pierdut 
cîntecul lui să facă sâ-țl tresară 
pleoapele ochilor 
intr-un vis drag și fericit 
Megentropia, negenîropla 
să ai parte 
da această bineeuvintare 
de-a pururi de-a pururi 
copilul meu pierdut 
nu te voi întreba unde te duel 
și nici 
nu vei face semne tainica 
pe pâmint
Megentropia, megentropia 
să ai parte 
numai Orfeu eu tine
Intr-un vis drag și fericit 
nu le voi intreba unde te duci 
și nici 
nu voi face semne tainice pe 

pâmint

Eu sînt țiganca
Numai lapte și miere 
vorbele orale 
nuarai lapte și miere 
pentru leeoara pa caro 
o nasc 
sâ vă ridicați și să pieriți din 
umbra mea singerindâ 
pentru fecioara pa caro o nasc 
și gura de sfinx rinced a Urmii 
sâ lie arsă 
pentru fecioara pe caro o nasc 
Să vă ridicări ti să pieriți 
(tin umb~a mea singerindâ 
pentru fecioara pa caro e nasc

Eu sini țiganca ratio ca tocul 
tremur discret pentru norocul 
fiicei mea tom moașe 
și visătoare 
intre apngeto ogimzi solara

★
Eu sfat e țigancă 
aa iți nwtic • 
pnntn cnsto a Miirfecta 
cind roșu pătrat Oraram

desfâ aripi albe m noapto

★
Spectacolul nu, nul aurii 
ei calcă ie picioare 
iubiți părinți pe coral Mind 
sâ râminem lucizi, sâ chemăm 
vulturii pe inimi palpitiad

★
Aminâ-mă moarte 
măcar cu o noapte 
câdetniți solara 
pa pirrtece goale 
roșu de bujori 
pe la subsuori 
Sub mine 
se clatină 
marmora 
Eu știu î 
sub mine 
se clatină 
marmora

As suna 
AM PACEA 
înconjurirdu-mi copiii, 
lotușii pectorali 
cu care înot 
prin mî.ul ovului 
aș rpune
AM PACEA

★

Știi să iubești 
Nu și nimeni nu Știe 
cu prețul cruzimii absolute 
moartea mea 
ți-am dăruit-o ție 
pa cind erai un taur 
de ceară 
fierbin'e 
cu ochi animalici 
moartea mea 
țj-am dăruit-o ție 
bărbat cu păr de femeie

Poem pentru M.
Cobra este poemul meu african 
furia și bufnița verde 
in miezul evului contemporan 
sufletul mau antic sa vede

cobe rin d din lună și p’esnindu-te 
peste față 

cu seta 
cu inima mea plapitindâ și arsă 
îmi ești dator mai mult ca oricind 
să stai cu mine la masă

★
Și sâ primești bucate antice 
din miinile mele fatale 
un cazan do lacrimi opărita 
m erti tele lațe și goale

★
Să rină lepra 
să to caute 
cu mii de mnni 
călind descămate-n fiori 
• tu șobolan de aur 
care mi-a fecundat pieptul 
cu o floare de aur parfumată 
să te caute lepra cea oarbă 
cum stai ascuns printre delatori 
sâ te caute 
cu mii de mîini
călind 
descărnate-n flori 
e, tu șobolan de aur

Poet al mării
Selecția inaptrat*  p« cere Anjhel Dumbrâ- 

.emu a fArui-o la «pt dintre volumele 
Mie pentru colecții Cele mai frumoa.se 
poezii aduce ia fața lectorului e cuceri

toare producție Uriel, mtarâ pria seriile tematice 
reluate mereu, diverse ia planai expresiei și al vi- 
i iun ÎL Dau A reaUUU se kaatitule cu pregnanți a- 
proape In fiecare dintre pecse, prezența lor pretu
tindeni devenind obsedaeti ; Iubita |i Marea sint 
oxigenul poeziei, flrA de care arta Iul Anghel Dum- 
brâveann ar pArea de neconceput. Este de ajuns sâ 
spunem d nici un alt peet contemporan nu a de
dicat femeii și mirii atltea poezii ea autorul Ilumi
nărilor mării. Poet de o naturi complexă, Anghel 
Dumbrlveanu depășește a$a-ziaa monotonie a te- 
me’or prin Mociații expresive sau imagistice neaș
teptate, unele cu valoare de experiment. Ceremo
nios șl solar, el subliniază existența luminii, viața 
copleșitoare a semințelor, reetirea șl arta sa poetlcâ 
avind ceva din exuberanta uner plante sudice șl 
glnditoare. Pe textele sale cel interesați pot des
coperi mal multe straturi de Înțelegere poetici. Fa
cila comunlcabilitate ce-o descoperi unii ia prima 
lectură este de cele mal multe ori efectul ambala
jului expresiv șl a lenei lor de a Înțelege.

Poet al mării, cum • vedem noi In flecare vară, 
Anghel Dumbrăveanu nu poate fi ; el clntă o mare 
născută din suflet, mal teribilă decit cea aevea, 
cind „Vlntul bate-n neștire din aripi, lovind / Pin
gele de metal de pe-acoperișele mării**.

Poezia ultimelor două volume (Singurătatea amie
zii șl Dtllgența de seară) ne dezvăluie un poet tot 
mal melancolic, dar cu antene parcă mal speciali
zate pentru fenomenele greu detectabile ; cu trece
rea timpului, el simte cum crapă coaja protectoare 
a lucrurilor șl intuiește cum se degradează și 1m- 
bătrlnește materia. Inceptnd cu Iluminările mării 
aproape tn fiecare poem Intllnlm acel aer nostaiglc- 
meditatlv motivat de categoria dominantă a tim
pului.

Intr-un inextricabil amestec, natură și ce'.-xte pri
mesc culoarea acelor construcții de suflet aurite de 
un tlnâr amurg.

In aceste puține rin duri nu am dorit decit să 
omagiem un poet de talia confraților săi de gene
rație, o generație cu cele mal pregnante prezențe 
In lirica noastră contemporană.

Gheorghe Pituț

Z muzică A

Muzica 
la vedere

care mi-ai fecundat pieptul 
cu o floare de aur parfumată 
pe marmora morții in zori

★
Orgoliul meu sâ fie hrănit 
cu neputința ta de rob 
cum stai ascuns printre delatori 
trimit după tine un orb

★
Sâ te caute cu mina udâ de lepră 
cu Inima de lepră uscată 
te va găsi și-ți va spune ceva 
cu vocea de lepră sfișiată

★
Sâ șCii că te-am blestemat 
ca pe un cal sâlbatic alergind in vint 
să știi câ te-am blestemat 
pe cînd mi-ai scuipat pe 

pruncu-mi rîxînd

Ieși furie, naja, haje, presllnto 
din pieptul meu african
Ieși furie, naja haje, presfinta 
din pieptul meu a.'rican

Descolâcește-te, intinde-te și 
bucurâ-to 

la vederea lui ca la vederea lunii 
la vederea lui ca la vederea 

semin'.ei tale

★
Sâ ne unim limbile 
pentru vecie 
acum, cît incâ in jurul nostru 
mai este pâmint I 
Nu, am strigat plinâ de 
răutate, 
nu te iert I 
In frunzișul des 
dacâ-ml bag miinlle da 
oarba 
le scat 
pline de singe 1 
Și nu te iert I 
Iartă-mă, mi-a spus 
îngerul 
ingălbenîndu-se, 
iartâ-mâ I 
Ah, nu, nu, nu 
nu te iert 
acum, cind lncâ in jurul meu 
mal este pâmint I

★

Cel mai frumos e grecul, 
el urcă pe marmore 
și rupe trandafirii 
El, azvlrlindu-se 
in măduva spinâril mele 
face teiul bărbătesc să 
înflorească 
și mă Iaca sâ plîng 
și mă face să pling 
in hohote 
el este ca luna, 
și sunt 
zeița cu barbâ, 
el este un taur 
cu gura de femeie I

*
Azi termin cu poezia 
eu câ lato rose noaptea 
la lumina adevăratului șarpe 
caro-mi dezvăluie cuvinte 
Și senzualitatea mea intărltatâ 
nu este decit cerebralitatea mea 
slâpinâ 
peste dansul dragostei 
pietre mari, blocuri mari 
coloane 
cind fierbinți și cind înghețata 
cind umanoide, 
ca un hohot de plins 
in miezul cal mai dulce coboară 
Azi termin cu neputința, 
cu poezia.

Leagănul
Urmare din pag. 1

tasem de strHda mare, era liniște, o liniște cum 
numai întunercul și somnul o poate avea. Cind, 
deodată... Ce am auzit ? Risete, poate, Ia în
ceput. Pe urmă chiar și dialoguri, nicidecum 
șoptite. Ajunsesem într-un scuar. O mică insulă 
de verdeață, adunată între blocuri. O umbră de 
frunze pe beton sau, mai precis, cîțiva castani, 
un cerc de nisip, bănci și leagăne. Să fi fost 
cumva îndrăgostiți! ? Aceștia Insă sînt din ce 
în ce mai greu de intîlnlt, chiar și ziua, in parcu
rile cele mai mari ale orașului.

Nu, îndrăgostiți! nu erau. în jurul leagănelor 
din scuar, tomberoane. Lingă tomberoane, mă
turile, măturile acelea ale orașului. Iar in lea
găne, pendulînd, ca niște semne de circulație 
fosforecente, măturătoarele. Se dădeau In lea
găne. Jachetele speciale luceau veseL, aus-jos, de 
la dreapta la stingă, de la stingă la dreapta, 
sus-jos Decolau și aterizau. O clipă m-am în
trebat dacă nu li s-ar putea intimpla ceva. Un 
accident, de exemplu. Dacă...

Nu 11 se putea însă întîmpla nimic. Jachetele 
lor erau speciale, fosforescente. Numai un avion 
le-ar fi putut călca, provocînd, desigur, un acci
dent de muncă.

Mobilitatea 
ascensională

Cantitatea și densitatea orelor de 
muzică clasică ale programelor de te
leviziune au crescut considerabil în 
ultima vreme. Și, dată fiind audiența 
deosebit de largă a instituției, acest 
reviriment nu a trecut neobservat de 
cercurile cele mai diverse ale mai ve
chilor sau mai recenților melomani, 
în ultimele luni, am auzit zeci, poate 
sute, de remarci aprobative, de la 
ne specialiști, privind revenirea de 
formă a muzicii T.V.

Prin zestrea documentară de care, 
nu fără efort, dispune, apoi prin ni
velul prelucrării informației, serialul 
„Seratelor muzicale**,  semnate săptă- 
minal de Iosif Sava se detașează ca 
emisiuni culturale de apel și rezo
nanță. Am vorbit de „prelucrarea in
formației" fiindcă muzica în mass-me- 
dia poate fi transmisă și „brut", și 
avem, desigur, transmisii de concerte, 
așa cum se procedează săptămînal cu 
producțiile celor două orchestre bucu- 
reștene, uneori cu cele ale altor cen
tre muzicale, dar capacitatea educa
tivă, stimularea nevoii de muzică 
cresc arunci cînd se adaugă un comen
tariu inspirat, Intr-o emisiune gîndită 
ca atare, pe care își pune semnătura 
un realizator (ne amintim ce splen
dide „Bucurii ale muzicii" ne prile- 
juia mai demult Ada Brumaru) cu în
treaga tehnică ce a făcut ca realizarea 
unei emisiuni să fie de domeniul unei 
profesiuni aparte.

Pe Iosif Sava îl alută în izbînda ca
litativă a emisiunilor sale în primul 
rind neobosita sa pn.siune. Peste com
petența muzicologică și disponibilita
tea de spirit, vine acea aderență en
tuziastă la transmiterea informației 
muzicale, la dimensionarea avantajoa
să, convingătoare, a faptului artistic

paginat. în jurul cărții de memorii a 
lui Yehudi Menuhin se înfiripa, cu 
tehnica gazetăriei active, cu pasiunea 
căutătorului, o „serată" în care nostal
gice documente de epocă, Impresio
nante mărturii de artă muzicală, erau 
scoase din tihnite arhive și construise 
să ne vorbească de trecut în perspec
tiva prezentă. Să ne vorbească, nu nu
mai să ne cînte, adică să ne conducă 
intr-un miraculos voiaj prin epoci și 
medii, străbătute și regîndite de mi
nunatul discipol al lui Enescu.

Săptămîna următoare am ascultat 
împreună cu Iosif Sava rezonanțele 
actuale ale faimei componistice a lui 
Maurice Ravel, pe care unii o consi
derau prea stabilă, prea univocă, prea 
ajutată de o infailibilă tehnică, pen
tru a mai trezi constant interesul me
lomanului sau muzicologului. Dar s-a 
vădit că Ravel este și el „un contem
poran al nostru, de cursă lungă", că 
această „ultimă cristalizare în rostire" 
a muzicii raveliene (expresia aparține 
unuia dintre cei mai avizați comenta
tori în domeniu, Romeo Alexandrescu) 
nu limitează “atracția posterității, fie 
și pentru că de perfecțiune nu înce
tezi să te miri.

Revin la ceea ce spuneam — Iosif 
Sava nu semnează transmisii de con
certe, mai bogate sau mai sărace îl 
evenimente documentare, cl emisiuni. 
Adică, documentația de care dispune 
este paginată, ierarhizată, decupată, 
ordonată pe spații de emisie conside
rabile, singurele care îți permit în- 
tr-adevăr călătoria muzicală absorbantă.

Costin Cazaban

Contlnuînd linia întemeiată de W. 
Berger în „Moduri și proporții", dar 
extinzind dimensiunile modale șl asu
pra ritmului. Petru Stoianov creează, 
am putea zice, un nou limbaj muzical, 
limbaj în stare a surprinde mișcarea 
imaginației, și nu doar substanța sa 
aeriană. Prin cercetarea unor tri — 
sau tetracorduri observat de Bartok 
în folclorul românesc și a „proporției 
de aur" din modurile propuse de Ber
ger pe linia Fibonacci, tinărul compo
zitor o obținut ceea ce el numește „su- 
netul-dirată", Investit cu dublă rapor
tare modală. Elasticitatea sistemului 
este remarcabilă, esența folclorică a 
discursului muzical este In permanentă 
subliniată, sunetul-durată devine cel 
mai bun conducător de energie imagi
nativă (pe un singur sunet-durată 
Fetru Stoi2>nov construiește chiar și

Medalion de lut ars repreientînd-Q pe 
leița Bendls

un contrapunct la șase voci). O temei
nică știință a contrapunctului era vi
zibilă și în lucrările de Început ale 
compozitorului (Variațiunile pentru 
pian pe un colind cules de Sabin DrĂ- 
goi, Mișcarea simfonică, Passacaglia, 
Cvartetul de coarde — scrise într-un 
limbaj modal cu trăsături neo-seriale). 
Dar abia In Proporții II (pentru două 
instrumente soliste) și în cele „Patru 
afirmații în sprijinul realului" (avînd 
drept pretext poetic versurile lui Ni- 
chita Stănescu) această știință compo
nistică se aplică sunetului-durată.

Ultima lucrare, scrisă în patru părți 
(avînd drept motto — programatic — 
„afirmațiile" stănesciene) deschide o 
nouă perspectivă asupra imaginației 
ascensionale : metaforelor înălțării, 
profunzimii, căderii, le corespund su
nete — durată, valorificînd muzical 
ethosul Boemului (verticalizant). Par
tea I, „Cîntecul pietrelor", pornește de 
la un sunet grav („strămoșul tuturor 
pietrelor") în pianissimo care crește 
pînă la intervenție*  tuturor instrumen
telor (vioară, violă, cello, pian, clari
net). Printr-o punte spre partea a II-a, 
„Timpul visului", se marchează sensul 
dualită+il aspirație — limită biologică, 
viola și violoncelul fiind apoi cele care 
conturează heterofonia zborului. După o 
parte dramatică, a „căderii", în care 
clarinetul intonează un bocet comolex, 
ultima primește valoarea concluzivă a 
luptei real-imaginar : „pricina ochiului 
nu e lacrima, ci vederea". Am snune 
că această nouă „orientare, probată 
deja de simfoniile lut Berger. „Arca
dele" lui Stroe" s.a„ (dar numai pe li
nia înălțimii) a făcut deja un pas spre 
„muzica viitorului".

Grete Tartler
_____________________________________
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CRITICA EDIȚIILOR

Corespondența
lui Bazil Munteanu

Scriind, anul trecut capitolul consacrat 
lui Bazil Munteanu din noua ediție a 
tratatului academic de istorie a litera
turii române sau. puțin mai înainte, 

un articol despre com para tis mul românesc in
terbelic, am avut ocazia să fiu surprins de 
puținătatea datelor pe care Ie avem despre viața 
și activitatea acestui reprezentant ck- seamă al 
cercetării literare românești, dispărut «rum nowa 
ani, in plină forță de creație incâ. Am 
că șl profesorul Ciopraga. in recentul profil pe 
care i-1 consacra in „Cronica*.  ace

*) David Prodan, Răscoala lui Horea, Editura 
științifică și enciclopedică, 19.9, p. 710.

-) Paul IWackcndrich, The Dacian stones speak, 
The University of North Carolina Press, 1975.

J) Paul Macxendrich, Pietrele dacilor vorbesc, 
Editura științifică și enciclopedică, 1977, p. 9.

leași greutăți care nu se ridică numai hi fața 
curiozității noastre, ca -ă ne asa. anecdotice, 
legitimă și aceea față de un cărturar al cărui 
nume a depășit de mult, și cu cince. graaiuie, 
ci și a cunoașterii directe — viață, activitate, 
operă — a unui savant care a eoctnixji*  esen
țial pentru cunoașterea cu buni h Litera urm 
noastre in străinătate : amintesc doar câ Rjb-
stanțialul său compendrj ai literaturii 
moderne, apărui in 1938 1a Pana p pru=_; cu 
unanime elogii de criiica nciiaâ. a csaruad
tradus in engleză, germani portughezi si ita
liană — și r.u de »uUil raoun. a de ettztarn 
respectivi, căci canea fitsese eâcgMM prtsisâ fi 
in străinătate. Publicațiile sale ■——>?
numeroase și cele mai nuKe pmvsc h>rar^n 
română, pe care acest roaptn^t »4r»-
pre care Paul Hazard afirma odată câ nH
mai bun elev al săuj a eonf iraiiî te • iksxoti 
toată viața, cu devotament sj tu pr*3-prrv  Pre
zentările din -Retfue de hztcra=ure roețorrr*  
sint întovărășite de articole tăverse despre Gaga. 
PillaL, Vianu. Voronca. Pârvan și if_i te__

Cită luciditate, atu orgoliu
A
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un tinâr de ÎS 1 
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terea ur.ui pram ho
ghtdiu e in Jy.d a
prin intermediul rrftert 
gine ..obiectivă*  
trebuie eliminară (Sn 
personajul dessw ia 
testi a prr’—<-> pe 
atiei. de acees pr± 
există în carte, pe 
tivism aprins in pcrrax-jL a*  
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personaj balzacl^r. e © «-xwiSTs W 
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face Ștefan es
ții*  in plan 
fel se petrec c re ® prrswfes
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tivele uriuu r
aceleași 4$i 5* î tara • Pte terste.
Nu ea se sch;rx5â pe ri eL Tai praer-ii
prin alăturarea de probe : _Aw • dareacz. răz
vrătind. fermecător seamă oacterteie iJk ta bă
cănie și io aceteșa timn im ivind ea «flaU tex
tul cu cârti, pe care ea na te citea. <ter aria rvS 
puțin că prețuiau muh. ba cbiar te frerreraa a 
se interesa de ete, cu pobtetea ca care «al *>
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fășoară sub înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialele Bornă o ia. Ni colac Ceaușeacu. 
in cel de-al 2B5d-lea an al înființării pomulu*  
stat dac centralizat și indepesdeaL Istoricii au 
analizat, au studiat și au precizat această reali
tate, mai exact și mai cuprinzător dedt ar 
putea-o face un scriitor : n-j poc. totuși, să nu 
mâ gindesc, cu emoție și sfială, la semnificația 
de durată a lui. Cind Burebista iși unea tribu
rile. dacii aveau pe acest pămint o existență 
multiseculară, atestați fiind de Herodot cu cinci 
secole înainte ; pe atunci Cezar punea caDăt 
republicii romane, deschizind epoca Romei im
periale, helenismul era in declin, ca și Egiptul 
ptolemeic ; de atunci au trecut peste două mi
lenii. imperiul roman a pierit, a pierit și cel 
bizantin, a crescut și s-a stins imperiu) arabilor, 
cel al turcilor otomani — și noi am existat și 
continuăm să existăm pe acest pămint al nos
tru, pe care prețuindu-1 și iubindu-1 l-am știut 
apăra și păstra ca pe un loc sacru al duratei 
și desăvîrșirîi noastre. Munca, toleranța, omenia 
sint atribute care, alături de multitudinea altora,

Introduction a l'etude du lyrisme roumain, in 
Melanges Mario Roques, și cite încă !

O bună inițiativă; dublată de o muncă iubi
toare și înalt calificată, vine astăzi să risipeas
că. cel puțin în parte, nedumeririle și îndrep- 
tătitele noastre curiozități, sub forma unui ele
gant și impozant volum apărut la Paris, la sfir- 
1 roi anului trecut : Bazil Munteanu, Corespon
dează, publicație îngrijită de Emanuela Mun- 
Iron. aopa savantului prea curind dispărut. 
Sta*  aici, in cele 672 pagini ale cărții, peste 
erori sute de scrisori de la douăzeci și nouă
«te eateentL cuprinse in intervalul de timp din 
HU pteâ în 1947. cei mai mulți colegi și prie
teni tettrațt intre care găsim nume dintre 
cete mai ilustre și mai reprezentative ale epo
ci : poeți ca Lucian Blaga (de care l-a legat 
o trainică prietenie și de la care se publică 40 
de amsari). Darie Voronca (pentru care B. Mun- 
*mbu este ..tres cher Ami“, „generosul și iubi
ta! meu prieten*.  ..a cărui binevoitoare înțele
gere a fost una din cele mai mari bucurii ale 
anfaruhu-). Ion PillaL prozatori ca cei doi Pe- 
trvscs. Cam»1 gi Cezar. critici de artă precum 
Cteorge Oprescu și AL Busuioceanu, critici lite
rart ea Perpessirius. L Chinezu, P. Comarnes- 
ol ninna ca larga și CC G iureș cu (alt prie
ten toarte apropiat), profesori, cercetători lite
rari. ornai de specialitatea sa ca N. Cart o j an, 
X-3L. Conduits. Ch Drouhet (al cărui urmaș 
te catettea de franceză urma sâ fie), S. Pușca- 
rw Râftelescu-MoCru, Demostene Russo, Tudor 
Voaa și alții.

Du<m, multe detalii ale acestei bogate șl 
pa mod ante corespondențe referă asupra unor 
c^Msteacu care-î privesc in primul rind pe emi- 
tesp — și smnatex această bogată mină de in-

dintre scriitorii noștri de
frnate — dar anul te ae leagă direct de preocu- 
pa_-_K_ de aoxTităute, de speranțele și reușitele

s ae rxxnnul important pe
sare-i -—te a ?teis: rnrapenir te plic- 
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Wter Afaaxite

EagteiM Bortte : ^oaoaW vraa pace*
Du» >L'.. .*.•*  .ăteter.^ Anei

evidențiate de ae-w supravie
țuirea și care la oua ere socialiste,
deschise in istoria patriei de Partidul
Comunist Român. îrj context, -mesajul pre
ședintelui Nicolae Ceau-<e?c-d. dincolo de faptul 
câ. prin claritatea și bogăția s*din;incă  a conți
nutului său. se înscrie ca un document de bază al 
lucrărilor Congresului mă emounnează toc
mai prin omenia lui care rezumă și ex
primă desăvirșit o atitudine și o trăsă
tură tipică și permanentă a noastră, a ro
mânilor : dragostea de pace și bună înțelegere 
in întreaga lume. Axată simplu și concret pe 
înțelegerea adincă a istoriei și exprimată cit nu 
se poate mai limpede și mai omenește : „In 
actualele condiții internaționale, care s:nt deo
sebit de complexe, cea mai inaltă îndatorire și 
răspundere a istoricilor este ca. studiind dezvol
tarea societății, evenimentele istorice să des
prindă din uriașa comoară de experiență acu
mulată de-a lungul mileniilor șl si îmbogă
țească activitatea prezentă șl viitoare c i învă
țăminte și concluzii pentru mersul înainte al 
popoarelor pe calea civilizației, pentru pacea și 
progresul întregii umanități".

Iul Bazil Munteanu. Multe scrisori aduc ecouri 
directe ale receptării lucrărilor sale, întră care 
Panorama de la litterature roumaine din 1938 
se bucură, fără excepție, de o primire cu totul 
deosebită : „Je suis vraiment emu de la lecture 
de votre magnifique livre... La preface seule 
vaut tout un livre..." îi scrie Ilarie Voronca, 
„prețuiesc lucrarea Dtale drept une oeuvre 
maitresse, cum critica noastră literară n-a pro
dus de mult" scrie Vianu, „admirabila carte" 
pentru Cartojan, „un model de lucrare, cea mai 
bună care există despre literatura românească" 
pentru Blaga și așa mai departe, aprecieri de 
unde, peste amabilitatea prietenească, răzbate o 
apreciere sincer superlativă. Dar nu numai a- 
ceasta ; Rădulescu-Motru discută amănunțit lu
crarea sa despre Episodes kantiens en Suisse 
et en France și Notes sur la synthese en his- 
toire, Blaga comentează favorabil articolele lui 
B. Munteanu asupra sa ș.c.l.

Din fărime de detalii refacem, treptat, și firul 
„carierei" literare a acestui neobosit muncitor, 
a cărui bibliografie — care va trebui odată în
tocmită — numără sute de titluri, cel puțin ju
mătate din ele fiind publicate in străinătate, 
deci sute de titluri de recenzii, studii, sinteze 
despre literatura română destinate cititorului 
străin ; în 1921, acesta era funcționar la Biblio
teca Academiei, pepiniera atitor cariere in cel 
mai bun sens al cuvîntului. apoi bursier la 
Fontenay-aux-Roses, lingă Paris, pină in 1925, 
dată după care predă cursuri de română la Ecole 
de Langues Orientales, publică in citeva reviste 
și ziare franceze, este secretar al Elenei Văcă- 
rescu și, în 1939, conferențiar de franceză la 
București. Ceea ce datele seci de biografie nu 
pot transmite este freamătul intelectual care în
tovărășește fiecare pas al „carierei", fiecare 
nouă publicație, fiecare idee care pasionează, 
incită, devoră timpul destinat altor preocupări, 
în general acea viață intimă a savantului ade
vărat care este agitată, precum a eroului lui 
Anatole France, nu doar de evenimentele stu
diului său, ci și de locul lor intr-o lume la 
îmblinzirea, perfecționarea, înnobilarea căreia el 
însuși se simte chemat, potrivit credinței și 
uneltelor sale, să ia parte.

Dincolo de ceea ce ii datorăm memoriei lui 
Basil Munteanu, avem încă de învățat și de 
profitat din opera a*  ; o bibliografie, o ediție 
selectivă, un studiu asupra sa sint lucruri care 
ne-ar îmbogăți.

Mircea Anghelescu

Mori*  Mai| .Daol-
ZMa npiniM te ClUnnt Arid

HEROS -
călărețul trac

la iiftea

da fte

itari >tx

da woa-

ac

Cte as

iaurâ

Cartea de istorie
în peisajul editorial

r

xxm. Ac

aotetex a ra

m_________ _____
•■te cCMMrk teoeedâ rorviiâ șl potent 

tte tete. cantedarlBd arvetea 
■tewtera tazâ «amantira • aaoMrti traxnc» 
hvrm, barară, stead ta vodtev owaraoa rpatet» 
rrprwotetara warn rteesaU. H a CăiârvndM 
T>w. Octete potebal «ta a iinanoa raport și te 
■ewahi 4a arate. rarv laaA LtteA
4te4Maâ prtebtaHM auecaaartM și vsria*M«  toi 
Oatetetea a infăUfAri a =e-
Ete-.t • ștmbm mavens. De aseea. :n rrrir.firra 
—.x: de aproaue a problemul m căutarea puac- 
r^.-m arr.nedic pe care sâ se înalțe fresca ian- 
nm mitire a Călărețului in Lastră, noi ne vo-n 
sprijmi pe un termen de comparare di * fimi- 
ha prebeilemcâ și hellenicâ văzută. De Herarle*.  
croat pna excelență, venind im-Wint eu nnîe 
Croeriee și «pecifice, prezente in fijiiriZe și nu- 
—jiie beroo. heroes. Iar acesta, ia începuturi, 
czv.-irtatr tehxncâ. mai mare ssu mai mjea. era 
adorat mb asemenea rosăor: «i in ^rmca ur
mătoare. and ii erau închinate sanctuare, cum 
era acela de lingă Olimpia, unde, piși in vre
mea lirzae. pint oare a lăcașului exercita funcția 
increduilată ei de zeița pâmintului, anume de 
prezicătoare a prosperității modelor câmpul ui și 
turmelor. Tot astfel, el insusi era arătat ca slu
jitor al cultului Demetrel la Mycalei^o^ iar la 
Megalopolis era înfățișat intr-o grupă de statui, 
alături de aceasta și de Care, sau. încă, pe Tar
get. alături de Demeter Eleusinia. Si. tot așa, 
culte comune — ale sale și ale Demetrei — erau 
in așezările de la țară, așezări care, in mod fi
resc. păstrează mai îndelungă «Teme stările 
arhaice, dinții în asemenea punct de plecare si 
reprezentare se va fi situat la origini și Călă
rețul Trac. Heros în apelativul generic elin : 
dhdnjtat*  a n^mintului. robirii, rm amre 
explicit în epitetele sale considerate. Baridenthes 
etc., divinitate telurică scoborind și fn spațiul 
htnnlan. Ia vremea.re»* ”tă f'e me'-'i! fi-»’.

Iar dacă intre vestigiile rămase de la Călărețul 
Trac, dat fiind reprezentările sale clasic și pre
dominant eroice în vremea din care au ajuns la 
noi. cu greu putea să apară vreuna cu semnul 
pătimirii din trecerea anuală prin Tărimul de 
Jos, așa cum este declarat de însuși numele său 
l-i Dionysos ..Șchiopul lui Zeus“. sora ele n» în
dreaptă și ne cheamă asemenea icoane din păti
mirea zeităților telurice trace, acelea descinse în 
folclorul român în motive „stigmat" din coborâ
rea lui Făt-Frumos pe tărimul lui Statu-palmă- 
barbă-cot, călare pe un iepure șchiop, ca să 
aducă de acolo pe Core, 2eița rodirii, Ileana 
Simzeana, sub soare : în interferența și succesiu
nea icoanelor canonice la punctul criti- ai mer
sului firii, rodirii, apare și el șchiopătind.

UN EȘEC REMARCABIL <»
X n urmarea unor sinteze cu înfățișare 
1 personală și fatal incomplete (E. Si-

mion, Gh. Grigurcu, Petre Poantă, Ion 
Pop), „Literatura română contempora

nă, I. Poezia" (ed. Academiei, 1980) este un vo
lum uriaș, de 790 de pagini, întocmit de Insti
tutul „G. Călinescu" printr-un colectiv de 21 de 
cercetători. Unde este masivitate fizică pare a 
fi și „seriozitate", unde este înfăptuire în co
mun pare a dispărea subiectivitatea răutăcioasă 
și prețuirea tulburată de facțiuni. Cititorul co
mun așa gindește și, pină la un punct, cu temei 
și nu m-ar surprinde dacă, in absența unui exa
men judicios, „Literatura română contempora
nă I. Poezia" va fi un „best-seller". Totuși, Ia o 
expertiză in amănunt, contribuția în chestiune 
este neserioasă și pe deplin nefolositoare. în
cep de la aspectul ei „colectiv" și observ că 
astfel de operațiuni nu sint recomandabile. Sub 
raoort critic se pot întocmi în comun „bibliogra
fii"/ „dicționare", antologii și ediții însă nu 
sinteze și panorame. Critica este o creație per
sonală, sinteza este un punct de vedere global, 
cu proporțiile ei inefabile și subînțelese în amă
nunt, ea nu e cu putință în grup sau în echipă 
si nid una dintre producțiile cu o relativă uti
litate n-a fost compusă în colectiv. Totuși, să 
zicem că materia este enormă și depășea puterile 
unui singur om. Dar 21. cîți au colaborat in a-cest 
volum, este prea mult, aceasta dacă admitem 
că inițial fiecare vine cu o ierarhie proprie, cu 
un raport imanent al faptelor, cu o reprezen
tare subiectivă despre substanță. Cinci-șase ai 
fi fost de ajuns și aceasta cu condiția inițierii 
fn domeniul colectiv și a unor judecăți în prin
cipiu unitar. Fiind totuși 21 de semnatari era dc 
așteptat ca aceștia să fie in curent cu faptele și 
să ne fi dat totuși semne de receptivitate lite
rară contemporană. însă printre ei sint compa
ratiști și esteticieni (N. Balotă și Marian Vasile) 
istorici literari (Marin Bucur, Mircea Angheles
cu, Cornelia Ștefănescu), slavologi și angliști 
(M. Novicov și Ileana Verzea), poligrafi (E. 
Mânu și G. Muntean). în rest, anonimi sub ra
port critic, mai mult bibliografi, dintre care nu
mai Mihai Vornicu, Mioara Apolzan, Adriana 
Mitescu și Roxana Sorescu par a fi în legătură 
cu fenomenul curent, fâră a dovedi însă vreo 
aplicațiune ieșită din comun. Ce decurge de 
aci ? Că metodele sint *complet  diferite întrucît 
se modifică de la un articol la altul, în confoi- 
mitate cu semnatarul. O analiză este descripti
vă, alta — impresionistă, una — bibliografică, 
cealaltă — criticistă, avind negațiuni furtunoase 
Perspectiva este ca atare heterogenă și avem 
alături cutare observații conținutistice și fără 
interes estetic (M. Novicov, Corina Popescu), 
speculațiile estetice ale Mioarei Apolzan, des
cripțiile școlărești ale lui G. Muntean și fante
ziile- lui E. Mânu. Admițînd că sub raport ana
litic se poate discuta („stilul e omul" și avind 
21 de autori nu pot fi cu mult mai puține me
tode). totuși ar fi fost preferabilă o repartizare 
dreaptă a contribuțiilor. Așa cum s-a făcut, ea 
mi se pare lipsită de sens. N. Balotă semnează, 
din aproximativ 335 de articole, două, adică în 
jur de opt pagini. Mircea Anghelescu, mi se 
pare, șase. In schimb, Emil Mânu acoperă 85 
de articole (studiind, de preferință, directori de 
ziare și reviste, de edituri, redactori influenți. 
șefi de secție la diverse instituții, persoane din 
administrația de stat, amici, colegi de la revis
tele unde colaborează), iar M. Bucur — 36. N-am 
făcut o statistică finală, dar, excluzînd încă 5—6 
inși (care nu semnează mai mult de 20—25 de 
articole fiscar4) ceilalți 15 autori sint practic 
decorativi șl se exercită în nimicuri. Aerul de 
obiectivitate provenit din „munca în colectiv4 
este de aceea inexistent, căci autorii au lucrat 
izolați și fără idee de întreg. Tot ce S-a făcut, 
s-a făcut arbitrar căci scara de valori care a 
rezultat de aci este de neconceput și cine își 
reprezintă valoarea prin elementul cantitativ nu 
înțelege, in fine, mai nimic. N. Crevedia are 
atita spațiu cit anonimul St. Cucu, E. Jebelea- 
nu — 5 pagini iar M. Banuș — 6, cit Magda 
Isanos. Despre Veronica Porumbacu sint 6 pa
gini și jumătate, cu una mai mult decit asu
pra Ninei Cassian. Ion Bănuță și Vlaicu Bârna 
au cite 4 pagini dar Gellu Naum — 2, mai pu
țin decit Eugen Frunză — 3. Dimitrie Stelaru 
(7 pagini) e comentat mai mult decit E. Jebe- 
teaau. Radu Stanca are o pagină jumătate, mei 
■■ID decit Traian Ian cu (2 pagini). Ni- 
<Ate> Siăr-esca are 5 pax."^ Minn Sorcscu — 
R. Bffrtjga Ia.ian —X c: MVoe» ’vî~e<cu- Victor 
TuJbtMc — 3 u ^nar-iteie. dar Emu Botia — nu- 
teai X George Suru — 2, m timp ce Dan î-*--

Urmare din pag. 1

de lăți se înscrie — ca dealtfel toate
lucrările s^le : I«bă<ia in Transilvania in 
veteol al XVI-lea, 3 voi., Supplex Ll- 
beâoa Vatecharaio, L'rbariile Țârii Făgărașului — 

rinchil marilor lucrări de istorie ale ne amu- 
hi : Braalral vechimii Romano-Moldo-Vlahilor 
a 1-i Dimitrie Cantemir, Istoria românilor supt 
Mihal Vodă Viteazul a lui Nicolae Bălcescu, 
Uranica ramânilar și a mai multor neamuri a 
iui Gheorgbe Șincai. Revoluțiunea lui Horea în 
TraorilTania și Cngaria 17R4—1785 a lui Nicolae 
Densusiar.u. Getica. Dacica, Civilizațiile stră
vechi din rcri™0rile Carpato-danubiene, înce
păturile vieții ramase la gurile Dunării, toate 
aje hxi Vasile Pârvan, Istoria românilor a lui 
Ntcotee Iorga.

Băseoala lai Harea se înscrie în istoriografia 
românească ca o adevărată lucrare de filosof ie 
a îriontri. care surprinde nu numai lupta româ- 
rdl-jr pentru «liberarea socială și națională, ci și 
modul lcr de cugetare, principiile gindirii și 
arvunii lor sociale. Lucrarea poartă cu sine fap
te' e românilor, demnitatea lor socială și națio
nală. truda milenară pentru lucrarea pămintului 
lor. grija pentru a nu și-1 pierde, dar și gîndi- 
rea, spiritualitatea lor, exprimate prin noțiunile 
de _neam românesc*,  „națiune română", „limba 
română', „pămint strămoșesc*,  „unitatea națio
nală-. „lupta împotriva nobililor", de orice 
neam etc.

Studiul atent al lucrării lui David 'Prodan, ca 
de altfel al tuturor lucrărilor de istorie, ne arată 
de ce in timpul migra ți ii or „nici un popor mai 
fanenmat nu s-a așezat aici", pentru că erau 
strămoșii strămoșilor lui Horea, poporul daco
român *■  apoi poporul român. Ei, cei din timpul 
râzmalei veneau cu drepturi și obligații mile
nare fați nu numai de contemporanii lor ori 
urmași, a și față de bunii și străbunii lor.

Eăte meritul lui David Prodan câ a pus în 
evidență ți vechimea și continuitatea românilor 
pe meleagurile Transilvaniei Documentele vre
mii arată câ chiar sub dominația austroungară 
papulația din Transilvania era majoritar româ
ne ască.

Pâtrunzind esența lucrurilor, a faptelor și ac
tivităților. David Prodan le înfățișează in ace
lași timp in unitatea lor indestructibilă, in sensul 
ți direcția desfășurării lor naturale, firești. Oda
tă izbucnită, răscoala, menționează acesta, a lnat 
proporții ți-a lărgit simultan, „aria cu iuțeala 
focului sau a revărsărilor de ape". In desfășu
rarea sa nu a cunoscut decit o singură dimensiu
ne socială umană, dimensiunea luptei de clacă, 
împotriva asupritorilor. Unde i-a găsit in cale, 
subliniază David Prodan. ..răscoala a luat cu 
sine si iobagi unguri, iar agitațiile din afara răs
coalei si mai ales mișcarea pentru conscrierea 
militară din preajma ei au implicat categoric și 
iobăgime urgurească. săsească deopotrivă"!).

Răscoala lai Horea face parte dintre cărțile 
fundamentale pentru știința si cultura istorică 
românească și universală și ea trebuie apreciată 
ca atare.

Cititorii unor asemenei cărți, din interiorul 
granițelor României sau din exteriorul acestora, 
indiferent de grad de cultură, de pregătirea pro
fesională. de limba în care gindesc. de credințele 
lor politice și de confesiunile religioase, vor 
găsi în ele — dacă sint animați sincer de cu
noașterea adevărului istoric — informații bo
gate. judecăți de valoare, bazate pe date, fapte, 
evenimente, activități, valori materiale și spiri
tuale obiective, care au avut loc sau s-au desfă
șurat pe aceste meleaguri, fapte istorice care ne 
arată c»ne au fost și ce au făcut în această parte 
a lumii de-a lungul istoriei tracii, geto-dacii, 

rșnțlu, N. Prelipceanu și Marius Robescu au 
cite o pagină. Romulus Vulpescu 4, Cezar Ivă- 
nescu — una și jumătate, mai puțin decît Petre 
Rezuș și Mihal Stănescu (cine or fi ?).

Fără a fi contabilitate goală, aceasta e o 
condiție critică inițială, căci e cu neputință a da 
senzația valorii într-o pagină de comentar în 
timp ce unei nulități ii dedici de trei-patru ori 
mai mult. Atita spațiu, cită valoare. Sfirșind 
observațiile, ca să zic așa, organizatorice, trec 
Ia împărțirea materiei. Aci dificultățile au pă
rut insurmontabile căci este mai întîi senzația 
de provizorat pe care o lasă panorama fragmen
tară de unde și ideea că operațiunea este impo
sibilă din moment ce istoria literară analizează 
opera încheiată și după ce s-a desprins de om, 
ca un precipitat chimic. Stabilindu-se asupra 
poeziei postbelice, erau de clasificat mai iniii 
autorii activi înainte de război dar și după 
aceea, apoi un lung șir de poeți cu debutul 
postbelic și opera neincheiată, în sfîrșit ultimii 
debutanți.

Aici, rezultatul este discutabil căci materia 
în sine e mai înțîi, incompletă. Comentatorii 
s-au oprit analitic la 1975, au întins un arc bi
bliografic pină in 1978 ; așa cum este, „panora
ma" s-a născut cu o perspectivă depășită cu 
mult de evenimente. Dar să admitem că era 
imposibil de consemnat totul la zi (pînă în 197S 
se putea face) și să convenim că domeniul este 
cel unde s-au exercitat autorii (cam de la război 
pină în 1975). Atunci, invenția unei clasificări 
plauzibile era obligatorie, însă aceasta care s-a 
făcut este nulă. înțeleg că fenomenul viu nu 
este armonic ci mai degrabă discontinuu însă 
era de stabilit un criteriu și reținut acela pre
tutindeni, ca o cheie universală de lucru. Prac
tic, erau cu putință cel puțin trei, utilizabile to
tuși în chip exclusiv căci a le combina nu era 
cu nimic recomandabil. întîiul este cronologic, 
văzind faptele pe „generații", „promoții" sau 
„valuri" și ar fi cuprins o „generație clasică" 
(Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia, Philippide, 
Voiculescu, Vinea), o „generație matură" sau 
„micii clasici" (E. Jebeleanu, Geo Bogza, Z. 
Stancu, R. Boureanu, M.R. Paraschivescu, Ma
ria Banuș și încă vreo 30—40 de aceeași vîrstă) 
apoi „generația ’60", cu cel cunoscuți, și încă 
vreo 3—4 promoții ulterioare.

Al doilea examina materia tipologic și fără 
obligația cronologiei (liricii „patetici", „fante- 
ziști", „abstracți", „imagiști", „livrești", „bala*  
diști", „erudiți", „vizionari", „experimentaliști", 
„clasiciști" etc.).

în fine, era cu putintă o hartă de „grupuri" 
sau de „școli", utilizabilă pină la un punct, de 
unde ieșeau apoi individualitățile din -sistem : 
cercul de la Sibiu, suprarealiștii postbelici, „ge
nerația pierdută", liricii momentului ’50, gene
rația ’60, școala clujană („Steaua"), poeții de la 
Iași (momentul 1968), „echinoxijtii" etc.

Oricine are spirit sistematic mai poate închi
pui încă o clasificare sau două și am sugerat 
numai cum se putea tăia nodul gordian. Fiind 
liber în criterii, nu pot face totuși abstracție de 
cronologie așa incit oricum am vedea tabloul 
global, el are a se desfășura în cadru Istoric ! 
nu Dot așeza generația ’60 înaintea „cercului do 
la Sibiu", si nici pe suprarealiști după genera
ția anilor. ’50.

Artur Silvestri

Euoaniu Barau : „Nuntă dobrogeană*

daco-romanii, românii. Ele au darul să clarifice 
pe cel care ia cunoștință de cenținutul lor de idei 
și poposește atent asupra acestuia despre bogă
ția descoperirilor arheologice de pe teritoriul 
României, despre civilizațiile care s-au succedat 
pe teritoriul carpato-danubian.

Totodată, lucrările mai sus citate pun cît se 
poate de clar în evidență „obiectivitatea" și 
„competența" unor „istorici" contemporani de 
peste hotare, care-și propun să dea lecții despre 
„istoria popoarelor Europei", despre „originea 
românilor", despre „populația de a2i a Româ
niei", trăsăturile antropometrice ale românilor", 
ele arată „stăruința" acestor „istorici" de a do
vedi cu orice preț că „poporul român nu s-a 
format în spațiul carpato-dunărean", ci oriunde, 
în orice parte a Europei, chiar în afara acesteia, 
că el „a venit pe aceste meleaguri doar în seco
lul al XlI-lea".

Asemenea idei sînt împotriva evidenței isto
rice. Cine dorește să se convingă cu adevărat, 
de vechimea, continuitatea și unitatea neamului 
nostru pe aceste meleaguri poate să meargă nu 
numai la lucrările românești contemporane, ci 
și la opera lui Hesiod, Eschil, Sofocle. Euripide, 
Herodot, Xenofon, Platon, Aristotel, Pythagora, 
Virgiliu, Horațiu, Titus Livius, Ovidiu, Plutarch, 
Ptolemeu, Diogene Laerțius, Casius Dio, Ammia- 
nus MarCellinus și mulți, foarte multi alți mari 
oameni de cultură. Găsește în opera acestor 
titani ai lumii antice dovezi grăitoare, de netă
găduit privjnd vechimea și continuitatea moșilor 
și strămoșilor noștri pe aceste meleaguri.

Mărturiile lor privind istoria poporului nostru 
sînt completate de cercetători și oameni de ști
ință străini contemporani. între aceștia pcate fi 
menționat, in primul rind, Paul Mackendrieh cu 
lucrarea The Dacian stones speak. ^) Istoricul 
american, prezent pe multe șantiere arheologice 
românești în anii 1971—1972, a luat cunoștință, 
după cum singur mărturisește, de vestigiile ma
teriale ale străvechilor locuitori ai României : 
ceramică, sculptură, sate, cetăți întărite cu zi
duri, rețele stradale, edificii civile și religioase, 
fortărețe uimitoare ascunse în tăria munților 
etc. Imaginea dacilor „încleștați în luDtă sau co
pleșiți de înfrîngere" 1-â îndemnat să-și consa
cre „cartea acelor oameni ai antichității române 
și istoriei lor de peste șase milenii, care începe 
cu eleganții sculptori neolitici de la Cernavodă 
(3000 î.e.n.) și cu olarii de la Cucuteni (2700 
î.e.n.) și sș încheie cu luptătorii căzuți eroic pe 
zidurile Historiei, la începutul secolului al VII- 
lea al erei noastre, în încercarea lor disperată 
de a rezista invaziei slavilor".2)

Autorul lucrării Pietrele dacilor vorbesc, fas
cinat de istoria poporului român, detaliază și 
explică științific, obiectiv momentele princinale 
ale acestei epoci istorice. Mărturiilor sale arheo
logice despre istoria strămoșilor noștri și a pă
mintului locuit de ei, pe care le-a pus în eviden
ță cu o rară. competența profesională li se adau- 

întormațiile adunate cu grijă și migală, în 
Calatori străini despre țările române. Ele aduc 
un foarte bogat material privind istoria, econo
mia geografia, viața socială și spirituală a stră
moșilor noștri, ocupațiile și modul lor de viață 
spiritul lor pașnic, gospodăresc, de grijă față de 
vecini și de dîrzenie față de dușmani.

Din cele 10 volume au apărut pină în prezent 
6 volume. Cel de-al șaptelea apare în cursul 
acestui an.
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B.D. : Lucruri inegale (unele, 

foarte încilcite și neguroase) din 
care nu lipsesc, insă, semnele 
poeziei (mai ales, in „Cinci pă
trare", „Ce noapte tristă".

LUCIA N. : Ne pare rău, dar, 
dincolo de limitele acestei ru
brici,. n-avem cum să vă ajutăm 
(de altfel, sonetul însoțitor e un 
lucru mai degrabă modest). 
Oricum, dacă vă aflați în faza 
contactelor cu editurile, cum 
spuneți, e cazul să duceți bătă
lia pînă la capăt. Vă dorim suc
ces.

MIRCEA ! Ciudate și cam 
contradictorii, cele două scrisori. 
„Expediția" dv. (nu prea con
vinsă, pare-se) ne uimește — 
orice redacție literară. Uniunea 
scriitorilor, etc, vă puteau scoa
te din impas. Oricum, casa pe 
care ați admirat-o „pe dinafa
ră" si telefonul (din „carte") pe 
care l-ați folosit nu ne aparțin 
(pe cel adevărat 11 puteți obține, 
ca toată lumea, în modul cel 
mai simplu, de la secretariatul 
redacției).

ION ILIESCU : O poveste 
lungă, tnclldtă, confuză, scrisă 
foarte inegal (cu unele pagini 
curate, dar și multe altele care 
vin prea aproape de agrama
tism), cu o imensă cheltuială de 
vorbe, descrieri și „filosofări" 
prelungi și banale, plictisitoare, 
cu personaje fantomatice, pes
trițe, nedefinite, cu o intrigă 
precară și indecisă, cu un final 
confuz, „în coadă de pește" etc.

M. ABALARU ! „Poeții" e un 
lucru destul de bun, scris in
tr-un stil nițel cam prea studiat, 
afectat. Nu e rea n|ci „Unchiu", 
dar, după un început promiță
tor, textul se transformă într-un 
fel de rezumat, foarte precipitat 
și schematic (care pierde din ve
dere pînă și punctul de plecare 
al povestirii).

MARY BAKKEN : Chiar așa 
se prezintă situația și acum : 
„sînt unele semne". Dar șovă
ielile persistă, mari variații de 
nivel, etc. Ceea ce înseamnă că 
ați rămas pe loc. Adică, ați pier
dut un timp prețios. Elemente 
promițătoare se mai află încă, 
mai ales in 2, 14, 20, 25. Să ve
dem ce mai urmează.

ILIE LIPOVEANUL : în pro
ză, lucruri slabe, însăilate, arti
ficiale, neverosimile în care, 
mai ales în „Moara", vă ocupați 
de domenii și probleme pe care 
nu le cunoașteți îndeajuns. Pa
ginile sînt scrise urît, îngălat, 
agramat, parcă mai rău ca ni
ciodată. Versurile sînt și ele la 
un nivel apropiat, respirind ace
eași pregătire intelectuală pre
cară, aceeași incultură (ceva, în 
„Mă-ndoiesc"). Dacă n-aveți tă
ria să vă apucați serios de în
vățătură, toată această osteneală 
„literară" a dv. e fără rost și 
fără perspectivă, timp pierdut.

EM. GV. î Dintre ultimele (in 
general, mai „exoeditive"...) 
ceva mal bune „Versuri de 
ploaie", „Cerul albastru".

VI. CO. : Greu de spus ceva, 
pe marginea unui fragment în 
care nu se-ntîmplă nimic, se 
cam Înșiră vrute șl nevrute, nu 
se „văd" încă personajele, etc. 
E adevărat, se poate spune că 
paginile sînt scrise relativ cu
rat, cursiv, dar cu asta nu v-am 
răspuns la întrebările dv. fun
damentale. formulate și nefor
mulate. Dacă aveți cumva o 
proză de sine stătătoare, de di
mensiuni rezonabile, sau dacă 
puteți alege un fragment mai 
rotund (din care să se vadă ți 
ce fac oamenii și cum se price
pe să construiască autorul, etc.) 
atunci mai putem discuta. Dacă 
nu, cereți părerea unei edituri 
asupra Întregului manuscris.

R.S. — CONSTANTA : Vă 
aflați, după cum atestă și scri
soarea, într-o stare de febrilita
te și agitație, iar deciziile pe 
care vă pregătiți să le luați cer, 
dimpotrivă, calm și luciditate. 
Sînt, în cele două plicuri, o se
rie de texte demne de interes 
(„Celălalt", „Recunosc", „Stare 
de agregare", „Strigoii", „El ar 
vrea", poate șl „Greva poeților") | 
dar sînt și multe piese progra
matice, greoaie, asetorice, care 
nu prea ajung la freamăt și in
candescență (lucru parțial vizi
bil chiar în această „Grevă"). 
Dar autoîncrederea din finalul 
scrisorii e, oricum, exagerată și, 
în acest sens, argumentul forte 
îl reprezintă chiar paginile dv. 
cele mai bune, trimise anterior, 
care dovedesc că vă este accesi
bilă o treaptă suoerioară (...și 
atunci de ce să „ieșițl în lume" 
cu una intermediară ?...). Vîrsta 
debutului e una valorică (există 
destule exemple notorii) si 
n-are nimic comun cu „crizele 
de timo" si presiunile vîrstei 
biologice. Oricum, înainte de ,.a 
lua taurul de coarne" (și nu cre
dem că „firma" citată ar fi cea 
mai bună variantă) e bine să 
vă lăsați, pe larg și pe Îndelete, 
sfătuit și judecat de prieteni si 
confrați (sint. bunăoară, in ju
rul revistei dv.. o serie de oa
meni de calitate care vă pot 
ajuta, fără sentimentalism con
cesiv, să vă cintăriți mai bine 
manuscrisul). Vă rugăm să ne 
țineți la curent.

MARIN NICOLAE : t-panai 
cu mere“-halal I LV. Periaaa. 
I. Popescu (ceva. !■ „Bebilon"), 
Magda Căpățină. I«a Birt*.  Ma
ri*  Botez. Benny Mlădiu. VU- 
diana Valuri, Paul Manx (^In
candescentă"). Jean Cinai. Iuli
an Moca nu : Nimic nou !

Geo Dumitrescu
N.R_ : Manmrriarte ■■ ae oaa- 

pciaxă.

Există
Exista mereu în largul mării 
cîte o pasâre cu aripi albe 
străduindu-ie sâ ajungă 
pe ramurile înflorite 
ale unui pom 
după cum 
mereu un gînd se zbate 
sub geana unui nor 
o vioară care așteaptă 
o mină de om
un cerb însetat în căutarea
unui Izvor in care 
de pietricele se sfarmă 
luceferi și stele 
o mare pe care 
din cînd in cind o umplem 
cu lacrimi 
și o numim 
tăcere...

O. M. BUCOV1CIOR

Suprafața unei zile
Jumătate din suprafața Pămintului, 
suprafața petecului de cur cuprins 
de ochi.
mai adaug suprafața corpurilor care 
mă înconjoară apoi, eu lux de amănunte, 
suprafața trupului meu.
însumate, dau suprafața unei zile.
Atita întindere aridă.
atit deșert 
fără tine...

LOtENA PAVALAN

Me rarul
O' cite speculații profunda, foso'Xînte, 
or mtrepr-'de vajnicii ki*- : gînd»to-d, 
on cite noi vesminte s-ar da recitat 
sâ estompeze faptul co-n von te lupți și mor.

3ric‘rtă elocințâ și lux de orgurnește 
în veșnica risipă de dogma > de legi 
s-ar cheftui-n turnirul inteigentei numai 
sâ te convingi câ kj«M o domini și-nțe!egî.

Oi ci ta poezie și har de Hr^usete 
ș-ar naste-n necupnnderea och-uiuî «i- t 
neootoLndu-i setea de zbor și eontoo're 
cu tuntea de miracol <£ nccro x-a *t,

Or»crt prmos dt Jertfe-n oihiteelii uape*be  
t-or mingia orgoliul ae i.-ii>rw Dade1.
roa*  izbrtor ca or<ce tontasbc ioc de jerbe 
•:=âne adevărul cel Fmphi ți bo-e1

PETRI YIAD

Homer
Uneori doarme Homer 
și muza războiului tace, 
poeții se abat de la vers, 
uneori adversarii fac pace.
Uneori ieșim de sub legi 
și iubim cu mai multă ardoare.
uneori plinge Homer 
sub pleoapa-i nepăsetoare.
Uneori veacul vine tîrziu 
cu daruri, cu pacea promisă, 
uneori generațiile-și țin 
memoria in manuscrise.
Și de-o fi sâ reînvie Homer, 
mult mai blind, mai înalt și mai june, 
cine știe, de nu va fi orb, 
ce cintec va pune pe strune.

BORIS MARIAN

Eugenia Barau: „Vestea*

Anatni
s-a tu'burtrt :

Dacă vreL te voi purta in brațe pîna mi ine.

Bobul m. s-a-ncredințnt ;
Sint wwino, țârină și pi ine.

Norul mi-a acoperit soarele :
Credeam că veșnica schimbare te va ispiti.

Amurgul a sânrtot hotarele :
S<nt punte între noapte și zi.

S’^gurâ luesino nu mi-o vorbit 1
ae Dr«ue>deni —!-□ învăluit

M1HAELA COSMETTO

A

In așteptare
Un nor de gînduri 

mi s-a topit pe frunte 
cutezător cu trupu-mi 
sâ se-nfrunte 
și învelită-n gînduri 
ca-ntr-o ploaie 
sub care nuditatea-mi 
sa desfoaie 
aștept din cerul 
care-atîrnă greu 
răsplata unui curcubeu.

MARCELA MARIN1CA

In ochii țăranilor
Mă uit în ochii țăranilor 
și vad 
numai cimpie 
Soarele 
se tolănește 
pe spinările lor 
și devin mai puternici — 
pămintul 
sub tălpile țăranilor 
arde 
ca o vatră de pîine 
privirile lor 
spintecă văzduhul 
și vin apele 
odihna lor calmă 
se oprește pe frunte 
sau poate mai adine 
vine cîmpia ; 
din fiecare țăran 

picură 
0 lacrima 

de ceară 
culoare imensă 

aplecată 
cu fruntea 

ia pămtnt.
MARIN CIORANU

Neprins
Șira spinării parcă î se făcuse cere, 
nu moi văzuse nimeni așa ceva precis, 
și omul pe vertebre aluneca in cerc 
se alerga pe sine și râminea neprins.

mulțimea amețise privindu-l in rotiri 
dar omu-și scăpa urma de fiecare data, 
și-l petrecurâ pinâ-l pierdură din priviri, 
prin pulberea cetății tiecuse omul-roata.

O. SMEOREANU

I. PELTZ
aplecat dintre noi cunoscutul prozator 

I. Peltz, unul din ultimii supraviețuitor? 
al generațiilor care au dat literaturi 
române interbelice o strălucire parti

culară. Născut la 12 februarie 1899, dintr-o fa
milie de meseriași, 1. Peltz face mai intii stud i 
teologice după care intrâ in publicistică. Lucrea
ză la Literatorul lui Macedonskî căruia îi va 
lua in amintirile sale apărarea împotriva de
tractorilor, dar aria activității lui publicistice este 
foarte largă. Adevărul, Dimineața! Fada, Che
marea, Presa liberă. Lupta, Viața Românească, 
Sburâtorul, România literară, Cuvintul liber, Șan
tier, Umanitatea. Adevărul literar, Bilete de pa
pagal. sint revistele la care I. Peltz a publicat 
intrînd în contact cu personalitățile cele mai 
importante ale literaturii timpului și totodată cu 
paginile cele mai vii și mai mobile intelectual și 
artistic ale revistelor literare.

Ceea ce-l va Impune pe I. Peltz nu va fi insă 
publicistica ci proza. Abundenta lui producție 
care i-d creat cu vremea o largă notorietate și 
popularitate a oferit istoriei noastre literare cîte- 
va titluri de referință. In 1929 1. Peltz primește
premiul Societății Scriitorilor Români pentru 
Viața cu haz și fără a numitului Stan ceea ce 
consacră o vocație autentică de prozator. 1. 
Peltz S-a distins apoi prin romane care încearcă 
sâ facă monografia cartierelor evreiești din Ro
mânia. Calea Văcărești, 1933 și Foc la Hanuj 
cu tei, 1934, sint cărțile care impun definitiv pe 
I. Peltz în galeria de scriitori valoroși ai vremii, 
prin calitatea observației și intuiției lor sociale 
șl sufletești. G. Călinescu cita pasaje de o evi
denta subtilitate psihologica și de autentică 
p-ozo din aceste romane, in celebra sa istorie 
literară. Interesante orîcînd prin conținutul și fi
nețea observației Calea Văcărești și Foc la Ha
nul cu Tei sint cartea de vizită a unui scriitor 
preocupat profund de mediile cercetate și de 
misiunea sa scriitoricească. Numeroase alte tit
luri ale cărților lui I. Peltz au Intrat in memoria 
cititorilor, ca rod al unei cariere lungi și fecun

Ștefan Pelmuș i „Primăvara eroilor*

Atunci, tot într-un august
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Liberatoarele să ajungă la baza din Extremul 
Orient, japonezii, mai iuți de mină, au ocupat 
Tchen-Kiangul lipsindu-șl rivalii de posibilitatea 
unei riposte Imediate.

Și atunci, în lipsă de Tokio, numele răzbună
rii s-a preschimbat In Ploiești, orașul meu natal 
cu milioanele Iul de tone de benzină, uleiuri și 
motorină pentru aviația și autoorooulsatele axei 
(cea tripartită, nu cea a Pămintulul), fiind 
considerat obiectivul strategic Nr. 1, al acelei 
etape a războiului, singurul capital să-i sece la 
Inimă pe fasciști, dacă ar fi fost distrus, așa cum 
îi secase pe americani atacul japonez asupra 
Pearl Harborului. Drept care, orașul meu a 
fost trecut ca atare In capul listei priorităților, 
iar avioanele misiunii „Halpro" cantonate la 
Khartum, in Sudan, la confluența Nilului Alb 
cu Nilul Albastru, au primit ordin să vină în 
Egipt de unde s-o pornească spre Marea Neagră 
pînă la Constanța ; de-acolo să urmeze Dunărea 
in amontț pînă la Oltenița, șl-apoi, în linie 
dreaptă spre Nord, să ajungă de-asupra Ploieș- 
tiului ca să-1 facă praf și pulbere.

Treisprezece Liheratoare — număr cu ghinion 
— intr-atit de ghiftuite cu benzină, cu bombe 
și benzi de mitralieră incit au fost supranumite 
„vacile borțoase". au efectuat atunci, în noaptea 
de 11 spre 12 iunie 1942, primul mare raid 
aviatic american în adîncul continentului eu

de. După război I. Peltz (1946) scrie Israel îfi- 
sîngerat romanul dramaticei situații a populației 
evreiești din timpul progromurilor fasciste prin 
care completează vasta frescă umană pe care 
ne-o propun scrierile lui. întreaga literatură a 
lui I. Peltz se constituie într-un mesaj al înțele
gerii între oameni, a sociabilității și omeniei. Din 
lista cărților sale nu lipsesc amintirile, cu atit 
mai prețioase cu cit ele vin uneori din timpi lite
rar îndepărtați. Aceste amintiri parafează o ge
neroasă și fructuoasă carieră literara, răsplătită 
de nedezmințitul interes al cititorilor pentru paqi- 
nile de substanțială proză scrisă de I. Peltz. Este 
supremul elogiu pentru un scriitor.

L.

Maria Pelmuș : „Stratificare*

ropean ajungînd chiar pînă la Ploieștiul pe care 
Churchill il numea „rădăcina pivotantă a puterii 
germane". Eram acolo, fără să fi bănuit că 
intrasem în jocul „dinte pentru dinte" sau, mai 
exact, Ploiești pentru Pearl Harbor, dar întil- 
nirea a fost ratată. Este drept. Liberatoarele au 
ajuns pină de-asupra mea și m-au privit de la 
mii de metri înălțime, dar „vacile borțoase", ori 
lepădaseră pe drum, ori nu-și nimeriseră ținta, 
căci teribilul bombardament a trecut aproape 
neobservat, și răzbunarea nu s-a putut împlini.

Intîlnirea a fost deci, aminată pentru o dată 
care, deocamdată, era ținută în mare taină, 
făcindu-se strașnice pregătiri ca rezultatele ei 
să nu mai repete eșecul din iunie patruzeci 
și doi. Avioanele care „bombardaseră" Ploieș
tiul, după escale prelungite pe drumul de în
toarcere, în Turcia, Siria și Irak au revenit in 
Egipt, unde, pînă în vara lui 1943, s-au mulțu
mit să hărțuiască „Vulpea deserturilor" adică 
pe generalul Erwin Rommel care, în fruntea 
faimoaselor Afrika Korps ataca spațiile dinspre 
Nil, căutind să pună stăpînire pe tot nordul 
Africii. Mie avea să mi se dea un răgaz de mai 
bine de un an, timp în care, în deșertul libian, 
lingă Benghazi, de-alungul a 70 de. kilometri 
de coastă mediteraneeană, într-un peisaj de 
sfirșit de lume, Ploiestiului 1 se pregătea 
lovitura decisivă. Sentința ce I se pronunța 
purta un nume de catastrofă : „Tidal Wave" 
sau „Mareea razantă".

REVISTA STRĂINA
• CXXTTXAin. naneril iul Tndc*  A-xkesl ■

i *r.  Mexic orxa**aa-»a  anca
I * ■ sec « crițU dorrwn la
I C*  șml _Pnmen Plaoa" eapttea

țin. taica ai creația Arțbeîl aa
'«nț re&eixie — lor de pre>eciate_e c?J-

, CA-^“-'.a șl ambasadorul țâra n *»-
•re Coosta--r*  BXbA-Jo. Vorbitor"! «ti eteftet arta

I riM... ai scrierilor marriu: poet ranău
rsr-, prta va*  ~<rra operei sale a-a -japua ea unul

I c ztre -*•«  —de ■•aad eondeta ale iiawurt! ro- 
I r -j- i din «croiul noatru. Cu arest
I ; " t. a toat Kaspvate o expoziție de fotografii 

<.70! £<n viața M Tudor Argbezi.
• Tn EDITT ••• oaattfl pteieM va apArea ro-

maaiii - Vtr.tur'. de Vladimir Pooizovtld. Auto
rul relareazA bolșevicii — ta frunte cu
Lenln — a_i prezint, ta condițiile unei puternice 
reacțiuni. eca de-a aasaa Conferința de partid de la 
Praga. El ae prevalează de materiale de arhivă 
unice, cititorul descoperind tn acest roman fapte 
istorice inedite, naeunaacstte pini ari.
• IX ACZAfTA VAS A, la Borna „muriră a 

cooorit tn itradA*.  Ea a plrAait sAHle de concerte 
91 de aperA pemru a ae face aurită de cel mal 
larg public. Criza opard est a c criză ■ a pecta to
rul ui de operă ? Mumei polua tea Romei ți condu
cerea operei au concepții un program pentru com
baterea acestri crize, adevărat flagel pe cale si 
pună ta pericol occastA instituție altădată atit de 
populari, prin organl’arca mal multor spectacole 
într-c acrie de piețe- grAdlnl publice q! palate, lată 
citeva din ..scenele" pe care se va etnta Monte
verdi. John Cage, iruri că mdlanl etc, : Piața Tra
ian, Vila Bcrgbese, Palatul Brascbl.
• ACADEMIA de arte frumoase din Beijing a fost 

gazda unei expoziții de petele chineze tradiționale, 
crochiuri șl portrete apanmlnd tinerilor pictori 
Fritz Zettel din Austila gl Maria Fang din S.U.A. 
Cel doi artiști fac parte dlntr-un grup de tineri 
care au urmat în 1«71 cursurile de picturi clasici 
șl caligrafie al*  Academiei chineze de arte frumoa
se. Printre vizitatorii expoziției s-au numârat șl 
mulțl pictori chinezi dintre cel mai cunoacuți, care 
s-au arătat plăcut impresionați de arta și de teh
nica utilizării stilului picturii chineze clasice de 
către cei doi expozanți occidentali.
• UN NOU VENIT tn topul cArților publicate de 

s A p tă ml na iul parizian „n:xpreas“ : volumul „La 
Damme de Nll“, care aparține canadienel Pauline 
Gedge. Este istoria unei celebrități feminine nu 
atit de cunoscute ca, de pildă, Cleopatra sau Eca- 
terina a ri-a. dar cu o viață tot atit de tumultu
oasă și de pasionantă : Hatshepsout, regină a Egip
tului Intre 15M și Le.n. Fire ambițioasă, ea ur
mărește cu obstinație consolidarea puterii sale. Sin
gura sa concesie : o căsătorie incestuoasă, accep
tată pentru că U legitimează autoritatea. Singura aa 
slăbiciune — dragostea pentru arhitectul care a 
construit templul Delr El- Baharl. Cartea a Apărut 
la editura Ballard.
• UN DAR de mare preț ■ oferit o locuitoare 

din orașul Leninabad, Bibliotecii republicane a 
R. S. Tadjlce : manuscrisul „Comoara șahului Ho- 
rezm“. Cartea, veche, ferfenițită, cu file Îngălbe
nite a zăcut mulțl ani tatre vechituri, fără să 1 se 
cunoască valoarea. Manuscrisul, caligrafiat In arabă, 
aproximativ în sec. XII-XIII, est*  un amplu tratat 
de medicină necunoscut pînă acum.
• PRIMUL CABINET al doctorului Freud de pe 

artera vleneză Berggasse a fost pus la dispoziția 
„Societății Sigmund Freud" pentru lucrările sale de 
cercetare și documentare asupra vieții șl operei 
creatorului psihanalizei. Localul a fost Inaugurat 
recent prlntr-o expoziție de fotografii, texte șl ălt2 
mărturii despre „începuturile psihanalizei".
• SPECIALIȘTII care au studiat frescele din ca

tedrala Sf. Sofia din Kiev au descoperit mai mult? 
texte scrise pe ridurile celebrului monument, texte 
al căror conținut era aproape imposibil de desci
frat, scrierea nefolosind nlc! literele alfabetului 
grec și nici pe acelea ale alfabetului chirilic. Cum 
fragmentele descoperite narau evenimente Istorice, 
unele puțin cunoscute, șl dezvăluiau episoade din 
viața cetății de pe malul Nlprulul, petrecute în 
secolele X—XTI, lingviștii au căzut de acord că sem
nele reprezintă o scriere intermediară a cărei ana
liză va ajuta la stabilirea originilor limbii slave.
• CTTEVA STATISTICI șl sondaje efectuate în 

R.F.G. relevă date interesante atit despre „cartea 
pentru copil" tipărită fn această țară, v.ît șl despre 
specificul lecturii „micilor oameni". In 1978, în Repu
blica Federală Germania producția de carte a atins 
53 137 de titluri (de patru ori mai mult decît în 1951). 
Dintre acestea, aproximativ 3 504 sînt destinate tine
rilor. Cam tot la această cifră se situează și ma
nualele, peste 1 000 de cărți făcînd parte din do
menii apropiate : educație, invătămint. ocrotirea ti
neretului. Bo la sută rlln populația Intre 8 și 17 ani 
se consacră zilnic lecturii. Cartea (nu manualul 
școlar) e citită de la sută dintre subiecți, presa 
cotidiană de 42 la sută, revistele de 21 la sută, 
benzile desenate de 23 la sută, Iar 8 la sută citesc 
publicațiile speciale destinate tineretului. Copiii 
afectează zilnic lecturii 78 minute pentru manualele 
școlare și 25 minute pentru romane, reviste, benzi 
desenate. îiare. Un timp dublu este dăruit lecturii 
de adolescenți (13—17 ani). Patru din cinci copii 
citesc sau răsfoiesc «linie o carte, In timp ce 
adulțil, tn proporție de aproape 50 la sută nu citesc 
deloc sau se consacră lecturii o dată la două luni. 
Să fie copiii un exemplu pe care adulții ar trebui 
să-1 urmeze î
• INSTITUTUL de literatură rusă al Academiei 

de științe a U.R.S.S., Împreună cu redacția de limbă 
șt literatură a editurii „Enciclopedia sovietică", au 
terminat elaborarea „Enciclopediei îermontoviene", 
la care au participat critici literari din Moscova 
Leningrad, Kiev, Tbilisi, Minsk. Enciclopedia cu
prinde un vast material Informativ despre viața și 
activitatea marelui poet rus. In articolele multlpl" 
sînt oglindite faptele determinante ale ereăril fie
cărei poezii, a operelor In proză sau dramatica ale 
lui Lermontov. Această vastă lucrare va apărea 
tntr-un volum de 140 coli de tipar, bogat ilustrate

PREZENȚE SCRIITORICEȘTI
C*m  ducerea UnhwH Smitorflor «i Comitetul 

crs^iEaVei de porud de la Uniunea Scrutoo- 
colaborare as C.OE-S. al județului Ialo- 

rai;a_ ai: or^Anizal la Săebooia $1 la Amara o 
vinii de documer.tare a unui crup de scriitori, 
in frunte cu Geargc Maca vei ca. președintele
Uniur:: SerutorJoc din R-S, RomAnia.

Scru&ani au fnct primiți la Comitetul jude
țean Ialomița al P.C.R. de tovarășul Gbearghe 
lardacte. secretar al Comitetului județean, ți de 

Gtaeergfae Antanesca, președintele 
C.C.LS. al județului Ialomița.

Au fost vizitate obiective importante ale B5- 
ricanuiui : o unitate din agricultura coopera
tistă Amara sanatoriul balnear al Centrocoop 
Amara, combinatul de pășiri, C.A.P. Grin du ; ■ 
fost organizată o intilnire cu membrii cenaclu
lui literar „Arcadia" și cu activul cultural din 
Slobozia.

Au participat tovarășii : Vaslle Băran, Onița

In vatra de
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acestui spațiu al luminii, ca un simbol 
al aceleiași ubicuități. Identificând alternan
ța numeroaselor antinomii, același gin cti
tor citat scria : „Bărăganul e un triumf al 
identicului, dar nu e monoton. Numai un om 
neinrudit cu acest spațiu il vede plictisitor : 
pentru cel acordat cu spațiul de care vorbim, 
el e mereu inedit. Tn rare momente, stind pe 
cîmpia perfect pLană, culcat cu fața In sus mai 
ales într-o noapte senină de vară, poți avea 
impresia că te afli pe o tipsie imensă care se 
poate răsturna in spațiile interstatale.^ Dar 
imediat apoi îți dai seama că stai pe un mare 
fundament ce dă maximum de siaurantă“-

lntr-adevAr, o alternanță de stări inedite 
Iți creează această imensă cimpie de Bărăgan, 
ca un triumf al unei atitudini față de spațiul in 
care trăiești. în acest spațiu se Înrădăcinează 
permanentele Bărăganului legate de pâmintui, 
de casa și locul natal, de fintinile adormite pe 
întinderi fără de zare, de drumurile vechi ale 
turmelor de oi. și atîtea altele care configu
rează aici o spiritualitate specifică. Pămintul 
Bărăganului ascultă de om. îl Zgirii cu unghia, și 
acesta iți dă rodul împlinit. îl imprejmuiești cu 
zăpezile iernii, sl pămintul mustește de bucurie. 
11 ari adine în brazde pline, și săminta iese 
din rădăcini așezindu-se sub forma piinll pe 
vatra caldă a casei. Pămintul e inima omului din 
Bărăgan, și omul acesta miroase a pâmint, adică 
a curățenie, căci nimic nu-i mai curat decit 
pămintul. Poate de aceea aici, numai aici putea

Ștefan Pelmuș: „Compoiițin*
Din expoziția deschisă la Căminul Artei

să apară o revistă, firesc Intitulată : „Pă- 
mîntul".

Cu gîndurile de mai sus încerc să înțeleg o 
acțiune culturală desfășurată aici In inima 
Bărăganului.

i. „FIII IALOM1ȚEI" LA EI ACASA

Tntîlnirea „Fiilor Ialomiței", la Slobozia, în 
ziua de 31 mai anul acesta, prima de acest fel 
în iudeț, a fost poate pentru unii numai un 
pretext pentru a se întîlni aici în inima Bără
ganului, vatră de pîine a tării, și a înțelege di
mensiunile evenimentului. Era o fericită ocazie 
și noate chiar simbolică, pentru a se sublinia 
aici adînca legătură a „fiilor Ialomiței" cu locu
rile lor de baștină. O inspirată, deci, acțiune a 
forțelor locale de aici, această manifestare 

Bădill, Dan Cri stea, Mircei Diocacu, Ni cu Filip, 
Constantin Fierea, Ni co iac Dan Fruntelatâ, Va
leria GarsaeiM, Traian lancu. Constantin Ni
si pc a nu, Ian Larisa Postalache, Marius Robescu, 
Nlcuiae Stoian, Corn el iu Sturzu, Dorin Tudoran, 
Victor Tulbure, Violeta Zamfirescu, Haralamb 
Zincă precum și condeierii locali : Constantin 
Cerni ea, Șerbaa Cadrin, Florin Grlgorin și Con
stantin Lămureanu.

A avut loc, in cadrul Festivalului national 
„Cin tar ea României", La cinematograful din sta
țiunea balneară Amara, premiera filmului artis
tic „Lumina palidă a durerii" al cărui scenariu 
este semnat de George Macovescu, regia — Iu
lian Mihu, producție a Casei de filme Nr. 4. 
Filmul a foct prezentat publicului de scriitorul 
Platan Pardău. Au participat protagoniști ai fil
mului, actorii Liliana Maria Tudor șl Emanoll 
Petru (.

pîine a țării
deschisă, care a fost cinstită în prezenta primu
lui secretar de partid al județului Ialomița, de 
alte autorități locale. Se cuvenea să se adune aici 
toți cei plecați pentru a Întări «cea idee-forță 
a cărturarului Apostol D. Culeea. din Sudiții Ia- 
lomitei, ide« înscrisă în studiul său, cu titlul 
sugestiv : Datoria față de locul natal. O datorie 
care se împlinea acum, In timp, cu toți „Fiii 
Ialomiței". Căci erau prezente La aceasta Intil
nire generațiile mai vechi si mai noi, cu repre
zentanții lor. Momentul sărbătoresc de La Slo
bozia i-a evocat pe totl. I-a evocat si pe cei 
absenți, „Fii ai Ialomiței". Căci istoria nu se 
poate scrie decit întreagă. Ea a început pentru 
„Fiii Ialomiței" cu mărturii ce vin de departe, 
cuprinse în cadrul unei expoziții, ingenios orga
nizată la Muzeul județean de către conducă
torul acestei instituții, omul de constantă pa
siune culturală, prof. Răzvan Ciucă. Aici s-au 
intilnit generațiile pămîntului ialomitean în 
chipuri și imagini de neuitat, în mărturisiri și 
evocări anume. Evocări care au început, cum era 
și firesc, cu „Măria Sa. țăranul", acest stăpln al 
începuturilor de viață materială și spirituală pe 
aceste locuri. Nimic nu figura mai bine și mai 
precis lingă obiectele din neolitic, decît impună
toarea figură a țăranului ialomitean șl mîinile 
bătătorite de lucrul pămîntului, și fața Iul arsă 
de soarele Bărăganului, și glasul lui tulburător, 
dăltuind versul curgător pentru viitorime, versul 
adine prins atit de sugestiv de etnograful prea 
modest in felul său de a fi. și alesul om de cul
tură ialomitean, prof. Gheorghe I. Neagu, in 
culegerea sa : Colinde din Ialomița ; „Faot-am 
casă, lingă drum / Tlns-am masa pentru drum I 
Săturat-am flămlnzii / Adăpat-am setoșli / 
Fant-am flntinl reci // în cimpuri seci." Iată 
premizele unui umanism străvechi, și mereu nou, 
aici în spațiul Bărăganului. Aici, in fostul sat 
Puia Petrii, s-a născut Mihai Viteazul, domni
torul unei singure idei : Unirea tuturor români
lor. De pe aceste locuri s-a ridicat marele diri
jor șl compozitor Ionel Perlea si publicistul 
militant Gh. N. Vasilescu. evocat! alături de un 
Apoetol D. Culea. Grlgore H. Grandea. Mihail 
Petrescu. N. Anghelescu, artiști plastici, reputa
tul arheolog, Radu Vulpe, și pînă la fiii con
temporani al Ialomiței, Mihail Vulpescu. Paul 
Georgescu. Stefan Bănulescu. G. A^inteanu. 
Florența Albu. Valeiiu Gorunescu. Mircea Di- 
nescu, O. Sargetiu, și atitia alții, avîndu-1 în 
mijlocul lor și pe distinsul critic literar Mihai 
Ungheanu. Avea dreptate acesta din urmă cînd 
spunea la această frumoasă întîlnire că aici, în 
vatra de pline a tării, nu ne aflăm într-un loc 
fără o istorie spirituală, dimpotrivă. O dovedesc 
și numeroasele reviste aDărute aici în decursul 
timpului, de la „Pămintul”, „Fapta". „Gazeta 
Ialomitenilor”. pină la actuala „Tribuna Ialomi- 
tei". Cunoscutul pedagog și cărturar ialomitean, 
autor al unor lucrări valoroase In sfera educației, 
prof. dr. Ioan Vlad, el însusj sustinînd presti
gioase publicații ialomitene din trecut, arăta că 
linia de continuitate In cultură se poate sprijini 
num»i ne localismul viu. generator de fapte și 
sar’ificii nentru un ideal constructiv.

Fără a face simple constatări sau aprecieri de 
moment, această „întoarcere la Izvoare" a 
„Fiilor Ialomiței”, chiar atunci clnd ai orivit-o 
ca simplu invitat. îti întărește convingerea că 
permanentele culturii au nevoie de primeniri, 
prin comunicări si transmiteri de gînduri. de 
exoerfente pronril. de eșecuri chiar. Nimic nu e 
de prisos, căci timpul așează aceste legături 
într-un snațiu sufletesc necesar. De aceea, nu se 
coate trece neste străduința forțelor culturale 
locale de aici, de la prof. M. Antonescu, pre
ședintele Comitetului județean de Cultură șl 
Educație Socialistă, pînă la directorul bibliotecii 
județene Ialomița, prof. Ioan Rntezatu si același 
harnic si destoinic om de acțiune culturală, prof. 
Răzvan Ciucă. si alții.

Da 1 Am fost pe Bărăgan. In vatra de pîine a 
țării, acolo unde „Fiii Ialomiței" au pecetluit încă 
o dată legămîntul lor cu un nămînt fabulos, 
care-si așteaptă si își primește fiii, dună omenia 
românească străveche. Acesta e un îndemn pe 
mai departe pentru cel de aici, și nu numai 
pentru el.
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România
o carte vie

— Care este părerea dvs. despre importanța 
acestui Congres și rolul istoricului in lumea de 
astăzi ?

— Istoria și progresul se află in continuă în
trepătrundere. Istoria, întreaga istorie trebuie 
înțeleasă in sensul progresist al cuvintului și noi, 
istoricii, sperăm că pe calea aceasta să se poată 
ajunge la o lume a păcii și a armoniei univer
sale. Fără îndoială, istoricii pot contribui mult 
la acest lucru. Noi ne aflăm aici ca să ne cu
noaștem mai bine, ca să schimbăm idei și, este 
cert, ca sâ facem pași spre progres. Și, e de 
la sine înțeles, că unele din elementele funda
mentale ale progresului le constituie pacea și 
armonia.

în afară de importanța sa științifică, sperăm 
că acest contact va constitui incă un pas spre 
pace, spre cunoaștere.

— V-am ruga să ne spuneți citeva cuvinte des
pre contactele dvs cu istoriografia și istoricii 
români.

— Istoriografia română actuală este de o in
contestabilă valoare, este, aș spune, chiar de 
Importanță mondială și mi-am realizat întreaga 
lucrare recentă pe baza cărților românești pe 
tema respectivă. In acest moment, in care ma 
aflu aici, România, cultura românească consti
tuie pentru mine chiar o mare carte vie din care 
și in care îmi formulez prima mea mare impre
sie despre această țară.

civilizații, cum sînt civilizația romană, cea a 
Greciei antice, apoi civilizația bizantină și cea 
a nordului, adică civilizația slavilor. Deci, o în
tretăiere a tuturor marilor curente ale civiliza
ției. A fost insă un timp în care oamenii de 
știință din sud-estul european nu sa aveau in 
termeni prea buni. Deoarece fiecare era imnins 
de naționalismul său, dacă nu chiar de șovinism, 
și ei se priveau, desigur, mai de mult, cu sus
piciune. De la sfirșitul primului război momial 
am început să vedem că nu există numai pe
rioade de ostilitate și conflict, dar și perioade 
cind aveam relații culturale bune și fructuoase 
intre popoarele din sud-estul european. Trebuie 
să mărturisesc că acest mesaj generos a Început 
la București, prin teoria formulată, iar apoi dez
voltată și elaborată de Nicolae Iorga. El a fost 
prunul deschizător de drum in înțelegerea bal
canică, printre oamenii de știință. După aceea, 
școala lui Iorga a dezvoltat această idee, con- 
ducind la fondarea unei asociații internaționale 
de studii sud-est europene care s-a petrecut, ce 
asemenea, la București. Cunoașteți faptul că 
această asociație, pe care am onoarea s-o pre
zidez de dțiva ani, a fost fondată la inițiativa 
Academiei române și a Comisiei culturale ro
mâne, sub egida UNESCO, in anul 1963. Atunci 
a avut loc o intilnire, mai intii la Sinaia și apoi 
la București, a oamenilor de știință din țările 
noastre. în toți acești 17 ani, asociația a organi
zat patru mari congrese internaționale. Apoi am 
avut zeci de întîlniri, seminarii, colocvii și mese 
rotunde etc., unde am discutat probleme de ar
heologie, de literatură, tot ceea ce se numește 
cultură generală. Chiar și în acest congres noi 
avem o temă specializată : cultura umană in 
țările balcanice din secolul XVI pină azi. Desigur, 
este un subiect mai degrabă specializat, care dă 
posibilitatea unor dezbateri foarte deschise, pe 
care le-am putea însă generaliza pentru înțelege
rea mai completă a popoarelor din sud-estul 
european.

Trebuie să precizăm că în România avem se
cretariatul genera], și îmi face mare plăcere să 
pot spune că prietenul nostru, prof. Condurachi, 
care este secretarul general de la fondarea aso
ciației, a asigurat o continuitate foarte fruc
tuoasă de idei in acest domeniu.

este mai interesant, cel puțin așa mi se pare 
mie, și cred că este și părerea altora. Și cred 
că aceasta esta foarte semnificativ.

— Care este, după părerea dvs., contribuția 
unui astfel de congres la dezvoltarea cercetărilor 
istorice ?

— Am sentimentul că in zilele noastre perico
lul cel mai mare pentru istorici este supra-spe- 
cializarea- în propria mea țară văd foarte mulți 
istorici tineri cărora nu le plac monografiile și 
au pierctot contactul cu lumea laică, cu oamenii 
obisnuiii care ar trebui să știe mai mult despre 
problemele istorice, despre istoria propriei lor 
țări, despre istoria societății, in general. Cred 
că marele serviciu pe care-1 poate aduce un 
congres ca acesta este să repare această legătură, 
să aducă istoricul profesionist alături de publicul 
larg. Acesta este serviciul pe care-1 face un ast
fel de congren.

SANTIAGO
JOSE POLITO BELMONTH

ARGENTINA

Filonul latin
este evident

ALEXANDR 
OGANOVICI CIUBARIAN

U.R.S.S

Avem contacte
fructuoase cu
istoricii români

— Programul congresului nostru internațional 
Include unele probleme contemporane. Avem, 
precum cunoașteți, o secțiune specială pentru 
istoria contemporană. Cred că ea reflectă semni
ficația pe care istoria contemporană o are in 
anii noștri. Oamenii de știință care studiază 
problemele contemporane găsesc, în acest fel, 
posibilitatea să folosească intreaga experiență 
istorică, experiențele trecutului, pentru a analiza 
procesele și tendințele contemporane. Istoricii 
care se apleacă asupra problemelor actuale, de 
Istorie veche și medievală, își fixează drept scop 
importanta problemă a analizelor globale fi a 
tendințelor generale, analiza «celor tendințe care 
ne dau e imagine generală a dezvoltării so
cietății.

Istoricii sovietici, de exemplu, studiază pro
blemele de istorie ale mișcării muncitorești in
ternaționale, relațiile internaționale și istoria 
internă a diferitelor țâri, iar în opinia mea, 
cercetătorii care se ocupă de probleme contem
porane au o posibilitate excelentă nu numai 
de a descifra problematica zilelor noastre, dar 
și, eventual, de a revela o tendință a dezvol
tării în viitor. Eu presupun că la congresul nos
tru putem discuta unele aspecte foarte reale 
și foarte importante ale dezvoltării, probleme 
economice, politice și culturale ale evoluției in 
diferite țări și in lume in generaL Mă aștept 
ca discuțiile asupra problemelor contemporane 
sâ contribuie la elucidarea unor probleme, de
oarece eu sint in mod special interesat de 
acestea.

In opinia mea. Congresul mondial al istorici
lor are o mare semnificație. Intii de toate 
pentru că el ne dâ posibilitatea de a estima 
ce tendințe domină acum in științele istorice. 
Avem o bună ocazie să schimbăm lucrări intre 
istoricii din diferite țâri.

Atunci cind am pregătit acest congres, la 
București, am dorit «â prezentăm leiuhatele 
lucrărilor și cercetărilor istoriator sovietici m 
diferite domenii, de la istoria veche pină Ia cea 
contemporană. Noi, istoricu sovietici, intențio
năm să avem un schimb de vederi m colegii 
noștri din țările socialiste fi cu istoria am alie 
țări, deoarece ni se pare câ aceste schimburi 
cuprinzătoare de vederi ajută la cooperarea in
ternațională, la Înțelegerea internațtonalâ m pro
blema păcii și a destinderii- Dupi cmn *ti  i. 
în acest an, va avea loc o conferință earcpeani 
la Madrid și, de asemenea, in acest an cele
brăm cea de a cin cea aniversare a Conferinit- 
de la Helsinki. Congresul istoricilor trebuie sâ 
se desfășoare in spiritul actului de la HeLmki 
și ne oferă, in acest sens, prilejul sâ arătăm 
marile posibilități ale cooperării oternapoaaLe 
a oamenilor de știință din diferite un.

Istoricii sovietici au contacte bune cu istoriai 
români. Am avut conferințe comune, seminarii. 
există comisii speciale de istoria sovietici fi 
români și. pe cit îmi dau seama, multi din
tre cercetătorii din Uniunea Sovîebeâ speră ci 
relațiile cu istoricii români vor contribui la În
țelegerea și cooperarea in domeniul stofhitor 
istorice. Cunoaștem multe lucrări ale coiegitor 
noștri români. De exemplu, eu am citii muhe 
cărți ale colegilor noștri in probleme de relații 
internaționale și am consultat aceste contribuții 
cu mare interes. Sint bucuros că am posibili
tatea, acum, in timpul congresului, de a con
tinua contactele melc cu specialiștii ranăsri 
asupra istoriei relațiilor

— Să iacepem, d-lc profesor, tu citeva impre
sii din primele zile.

— înainte de a mâ referi la congres, mi-ar 
face plăcere să spun citeva cuvinte despre Româ
nia. Este prima mea călătorie la dvs și, drept 
să vă spun, nu mă așteptam să găsesc un popor 
atît de cald, in care filonul latin este evident 
și unde noi. argentinienii, ne simțim atit de bine 
și de aproape. Și vi "pun acest lucru pentru 
că toți cei 18 argentinieni veni ți la acest con
gres simțim in acest lei. Aș vrea să fac citeva 
referiri la citeva aspecte ale mesajului trimis 
nouă de președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, cuvinte pe rare Ie-am simțit ca fiind 
ale noastre, pentru că ele se referă la libertatea 
popoarelor, la neamestecul altor state in aface
rile interne ale fiecărui popor și alte puncte de 
vedere pe care noi le sprijinim. Am dori ca acest 
congres să se încheie cu succes, să contribuie 
la Înfrățirea popoarelor. să îmbogățească cunoș
tințele istoricilor ai să coc ducă. de asemenea, la 
o mai strinsă colaborare pe echipe și pe speciali
tăți interdiscipiinare. in clarificarea unor pro
bleme istorice, spre banele întregii omeniri.

— Mesajul președiaieloi Republicii conține o 
arzătoare chemare lăwaU istoric ilar lumii de 
a contribui prin activitatea lor la pacea lumii. 
Cum apreeiați acest aapret al misiunii istoricului 
contemporan ?

— Este un aspect fundamental, căci nu se poate 
studia istoria, dacă «cest lucru nu se face cu 
scopul realizării bunăstării oamenilor și al păcii, 
căd fără a trăi in pace se poate progresa. 
Este, dealtfel, binecs—e<ură peste tot preocupa
rea președintelui CfcUMti a pentru istorie. Este 
un lucru pe care il dam deja înainte de a veni 
la București șL denii lev roc.; am pe sprijinul pe 
care președintele dn. J-a nat acestui congres.

ZEPOS PANAGIOTIS
GRECIA

Mesajul înțelegerii
și cooperării
între popoare

— Pentru început, care este, dopi dvs.. impor
tanța sud-estului european ca răscruce a civi
lizațiilor ?

— Aici, in această regiune a sud-estului euro
pean, am cunoscut o dezvoltare ■ unor mari

— Credeți ei toate acestea fac parte dintr-un 
efori pentru o Europă mai stabilă ?

— Desigur, pentru că ideile înțelegerii și coo
perării științifice pun bazele unei cooperări intre 
popoare, durabilă și profund justificată din 
punct de vedere științific.

— Puie*  descifra aai Mac raMaswOe

— Istjnoi întreprind • cmxtare asupra fap
telor trecutului. Se poate citi in tstana trezutu- 
lui, scoțind in evidență mai ales războaiele din
tre țări, ostilitate, singele care a curs etc. Acum 
istoricii au înțeles foarte bine că. dincolo de 
conflictele singeroaae, au existat lungi perioade 
de Înțelegere intre popoarele noastre și chiar de 
colaborare. Ei pot. in acest fel, să dezvolte ideea 
înțelegerii și colaborării nu numai in trecut, dar 
și pentru viitor.

— Deci, in directă legălară ea cr ați spas, rare 
este definiția istarimlni ? Este eJ aa jadeediar 
al irecutulai. simpla narxtar al fapfriar. «aa mai 
degrabă tribunal de apei penm taaae na
țiunile ?

— După părerea mea. istoricul no
un narator al trecutului, el este sawnml care 
încearcă să întrevadă in Laptele dm trecm ceea 
ce poate fi folositor pentru viitor. Dea. e*  are 
ceva mai mult de făcut deeh să ceroetene ia 
documente sau să studieze inscriptiiJe și mnr~>- 
mentele trecutului. El are pombihutea. prm 
sursele pe care le sxucSază. să deacifreze crea 
ce se va intimpla in niter.

XIA NAI
•Z. CH J5ZA

Istoria lumii
un tot unitar
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GORDON CRAIG
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Pericolul
supraspecializării
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Noi am fost foarte mindri de Congress! de la 
San Francisco din 1975, dar considerăm că se 
poate și mal bine. în ultimii cinci ani Biroul 
nostru a lucrat cu istoricii români pentru a face 
din acest congres un congres mai bun decit cel 
din San Francisco și n-am nid o îndoiala că din 
punctul de vedere al reprezentării va fi. precum 
și din punctul de vedere al programului care

Luceafărul
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ROMANIA

Tal volta fa molt que es va extingir 
en via ranys blavencs,
i el seu reflex gairebe avui 
ja nos hrilla a la noastră mirada.

— htxu tn±riu*i*atâ  șl cultura străveche ale 
Cir*"  fac parte integrant A din patrimoniul ci- 
t_ zaiiCT ^ntre^u umanități. Această bogăție pre-
tOiiâ trezește uiieresuj din ce in re mai mire 
al MTonr-Jor an «oaie țările. Numeroși oameni 
de «tiOLâ rtrămi studiază istoria Chinei, ohți- 
afrrl feruJtate îmbucurătoare In acest efort. Fi- 
re«?e. nici istericii chinezi nu pot rămina datori. 
Pe Tiagâ marue eforturi depus? in studierea is
toriei propriei lor patrii, studiul in care obțin 
remit»te de un niv^l ridicat științific, totodată 
desfășoară un larg schimb științific și colaborare 
to ftfeite forme cu oamenii de știință care stu
diază istoria Chinei, in limita posibilităților 
n»Mi» acordam facilitățile necesare desfășurării 
■meii tor de emretare.

Istoricii cMoen sint profund încredințați că 
CvtExaia chiryeiA. încă din antichitate, este strlns 
legată ăe civilizația mondială. Iar pe parcursul 
dezvoltării istorice, aceste legături au devenit 
din ce in ce mai largi și mai strinse. 1st ori "ii 
chintti ia ora actuală, depun eforturi pentru 
cunoașterea istoriei țârilor lumii, studiază is
toria întregii huni pe care o consideră ca un 
tot unitar. In acest sens, necesitatea de a Întări 
legăturile noastre cu istoricii străini este de la 
sine înțeleasă. Istoricii chinezi au trimis dele
gația tor la București, pentru a participa la lu
crările celui oe-al XV-lea Congres internațional 
de științe istorice cu un sentiment de burorie. 
Din motive diferite, de peste 40 de ani istoririi 
chinezi nu au mai participat Ia o asemenea ma
nifestare științifică. De aceea exprimăm a din ca 
noastră mulțumire tovarășului președinte al 
Congresului și tovarășului secretar general al 
Congresului pentru invitația amahilă. mulțumim 
confraților români din țara gazdă a Congresului 
pentru primirea deosebit de cordială. Sintem în
credințați că prezentul Congres va deschide o 
nouă perioadă in Întărirea prieteniei cordiale și 
colaborare largă in domeniul științei, al istori
cilor chinezi cu colegii lor de pretutindeni.

a p a m o n d
EMINESCU ÎN CATALANĂ

A l’estrella
Fins a l’estrella que va sorjir 
hi ha un tan llarg cami, 
que ha trigat mils d’anys 
la Hum que ara ens arriva.

La seva imatge que va morir 
va lenta cap al cel,

In catalană de 
Lluîs Bosch i Cruanas

Igual que quan el nostre amor 

morla en la nit,
la Hum de l'amor extlngit 
ens persegueix avui.

hi era quan no es va veure, 
avui veient la no hi es.

văzut de Ioan Grigorescu

Atunci, tot într-un august «>
rimul meu contact cu America — 
personal, dar nu nemijlocit, deoarece 
el îmi fusese „aranjat" de către japo
nezi, la Pearl Harbor — s-a produs cu 

mult înainte ca eu să fi pus piciorul pe pămîntul 
Lumii Noi. Asta s-a întîmplat la 1 august 1943, 
și avea să se repete (de-acum fără concursul 
japonezilor căci eram deja cunoștințe vechi) Ia 
14 iulie 1944 cind o frumusețe de bombă trimisă 
de Unchiul Sam prin coletăria rapidă a fortă- 
rețelor zburătoare, ne-a făcut zob biata noastră 
fortăreață de chirpici din Fundătura I-a Gheor- 
ghe Sion situată strategic la marginea de sud- 
vest a inexpugnabilei fortărețe Ploiești.

Dar primul american cu care am dat ochii, 
atunci, la 1 august 1943 încetase propriu-zis sâ 
mai fie american, căci era pur și simplu mort, 
deși încă trupul nu i se răcise și globii ochilor 
deschiși spre cerul de unde căzuse nu apucaseră 
să i se usuce. Era tînăr și desculț. Așa căzuse 
din cer pe un pămînt pe care se jertfise pentru 
a scurta războiul. Zăcea trîntit cu fața în sus, 
cu capul sprijinit de tulpina unul pom din 
livada cu nuci de la marginea cartierului Moțoi, 
de parcă s-ar fi odihnit după un drum lung și 
și-ar fi scos bocancii să-și răcorească picioarele 
obosite. Pe bluzonul lui de piele străluceau în 
ecuson cuvintele „U.S. Air Force", Iar la doi 
pași de el vîntul dădea încet filele unei cărți ca 
și cînd cineva nevăzut s-ar fi grăbit să-i citească 
paginile neterminate. Era „Cum vă place" de 
Shakespeare, în engleză.

Omul desculț căzuse dintr-un avion, sau se 
aruncase fără parașută, căci țurloaiele îi erau 
sfărîmate și așchiile oaselor albe îi ieșeau prin 
pielea însîngerată.

La trei sute de pași de livada cu nuci, pe 
maidanul cu melci și poroambe de la bifurcația 
căilor ferate din sud-vestul Ploieștlului, se 
disloca la pămînt fumegînd albastru un avion cu 
patru motoare pe burta căruia erau scrise mis
terioasele cuvinte : „Euroclydon — The Trave
ling Circus". Alte avioane treceau pe deasunra
— atît de aproape îneît le puteai lovi cu piatra
— huruind inspăimîntător și răvășind coroanele 
pomilor gata parcă să se smulgă din rădăcini și 
să pornească și ei în zbor. Bubuiau tunuri, în 
rafinării explodau bombe și ploua cu schije. 
Ploieștiul ardea. Rezervoarele de petrol săreau 
in aer aruncindu-și capacele ca niște discuri 
zvîrlite in văzduh de mina unui uriaș.

Aș fi tentat să vă povestesc cum arăta locul 
In care am făcut prima dată cunoștință cu 
America, peoiru a vâ coorinxe d el nu semăna 
eftosi 4e duRlh cu .Pășunile Raiului*  descrise 
tie Jrim Steinbeck, ci mai cori nd cu pridvorul 

Infâțifat de Upton Sinclair in „Petro
lul-. Si. pe drept cuvint. asemănarea nu era de 
loc intimpUtnare. Petrolul era destinul orașului 
meu natal, bogăția, strălucirea fi pierzania lui, 
căci din petrol eresett sji din petrol se înfrup
tase. el ii era piinea, sudoarea, aerul pe care il 
respira. Și cînd spun asta, nu exagerez cituși 
de puțin deoarece, dintre toate orașele României 
de atunci. Ploieștiul era singurul care putea fi 
recunoscut cu ochii Închiși, numai după miros, 
iar ttocâ aș fi adunat sudoarea tatălui meu și a 
tovarășitor hii de muncă de la _Vega“, și aș fi 
turnat-o in limpL sint sigur d aș fi putut 
aprinde lumina la ea. Intr-atit le erau porii 
pielei îmbibați cu benzini.

_Uleiul Vega unge axul Pămîntului*  — se 
apunea to tr-un anunț publicitar dinainte de 
război dar. deocamdată, atunci cind s-a petrecut 
primul mea contact cu America, untul pămin- 
tului prahovean trebuia sâ ungă doar axa 
tnpartită Berlin-Roma-Tokio care cam Începuse 
să sciniie. Drept care, imediat după intrarea 
armatelor germane în România, Ploieștiul a 
trecut printr-o precipitată metamorfoză, ca și 
tind ar fi fost brusc cuprins de o stranie para
noie in beton armat. Se construiau bunkăre 
patrate. bunkăre rotunde, bunkăre conice, se 
Înălțau piloni de susținere a platformelor anti
aeriene. se înconjurau rezervoarele de carbu
ranți (fin rafinării cu ziduri antisuflu, se im
plantau cazemate subterane, se săpau — căptu-

șindu-se cu beton — bazine de apă și adăpos
turi. Cel mai vîndut articol era cartonul de 
camuflaj, iar cel mai căutat, după pîine, era 
petrolul lampant care, culmea ironiei, în orașul 
unde se prelucrau anual milioane de tone de 
țiței, gazul de lampă se distribuia pe cartelă, 
întunericul nopților era spart de duelurile 
fascicolelor de lumină proiectate în beznă de 
reflectoarele de luptă antiaeriană puse să or- 
becăie prin slăvile negre după avioanele inamice 
care nu mai soseau ; zilele, cerul orașului era 
înțesat cu zeci de baloane captive umflate cu 
gaz inflamabil care inotau prin văzduh ca niște 
balene argintii, prizoniere într-un nesfîrșit 
acvariu sec, gata s-o ia razna prin oceanul 
aerian dacă n-ar fi fost priponite la pămînt prin 
frînghii și cabluri electrice. Cînd se făceau 
exerciții de apărare antiaeriană, orașul era 
învăluit în ceață artificială, dispărînd ca o 
Atlantidă scufundată într-o pîclă densă, înecă
cioasă, de unde își semnala prezența doar prin 
accese de tuse seacă și prin cele mai pitorești 
și mai intraductibile înjurături cum numai limba 
ascuțită a nepoților eroilor lui Caragiale putea 
rosti.

Ceața artificială era ejectată din niște instala- 
destul de rudimentare, amplasate prin oraș 

sutele, și cam nepăzite, spre desfătarea celor 
mine : Un butoi metalic închis ermetic, plin 
o soluție lichidă cu miros de acid sulfuric, 
tub de oxigen și o conductă cu robinet între

ții 
cu 
ca 
cu 
un 
cele două recipiente, din butoi înălțîndu-se o 
țeavă cu o sită în cap din care ceața, imediat 
cum era deschis robinetul tubului de oxigen — 
și nu trebuia decît să te apleci și să-1 răsucești 
cînd nu te vedea nimeni —, țîșnea așternin- 
du-se peste străzi într-un strat compact, mai 
greu decît aerul, căruia numai vînturile pu
ternice îi veneau de furcă. Dacă la acest tablou 
adăugați citeva sute de tunuri și vreo mie de 
mitraliere antiaeriene cu cite două și patru țevi, 
vreo cincizeci de mii nemți și vreo șapte
zeci de mii de prizonieri de război puși la 
muncile cele mai grele pentru fortificarea ora
șului, realizați cadrul in care s-a petrecut pri
mul meu contact cu America la o vîrstă cînd 
mă pregăteam să pășesc pragul adolescenței.

Spuneam însă că întîlnirea aceea îmi fusese 
mijlocită de către japonezi, la Pearl Harbor, și 
oricît ar părea de incredibilă o astfel de afirma
ție, lucrurile tocmai așa s-au petrecut. De altfel, 
ea ar fi trebuit să aibă loc nu la 1 august 1943, 
ci cu un an și ceva mai în urmă, la începutul 
lui iunie 1941 find Congresul american a 
„onorat-, In sfîrșit, declarația de război pe care 
Ion Antonescu o lansase cu nouă luni mai 
Înainte Statelor Unite, printr-o contra-declarație 
menită să „legalizeze" proiectata intilnire, pen
tru ca ea să se facă după toate regulile hunei- 
cuviințe. Ce anume făcuseră japonezii la Pearl 
Harbor, se știe. Cum au intenționat americanii 
să dea un prim răspuns Ia atacarea perfidă a 
flotei lor cantonată în Hawai, s-a aflat mai 
tirziu. Adică, în cel mai strict secret, s-a plănuit 
un masiv bombardament asupra Tokioului, care 
urma sâ fie lansat din Tchen-Kiang, din China, 
singurul loc de unde bombardierele acelei epoci 
puteau întreprinde un raid de pedepsire la o 
astfel de distanță, cu șansa reîntoarcerii avioa
nelor la baza de pornire. Drept care, o escadrilă 
de avioane de tipul „Consolidated Liberator 
B-24" și-a luat zborul din Florida, și, pentru ca 
inamicul să nu miroasă ce-1 aștepta, ruta a fost 
stabilită către sud, spre Brazilia, iar de acolo, 
mai departe, peste Atlantic, pină în Africa, de 
unde, cu escalele necesare reaprovizionării, pe
deapsa trebuia să survoleze, via Khartum, în
tregul Orient, ca să ajungă, în sfîrșit, la Tchen- 
Kiang de unde să se arunce asupra Tokioului. 
„Donquichoteasca misiune" (adjectivul nu-mi 
aparține mie, cl comentatorilor americani), 
bazată pe un plan desprins parcă dintr-un 
roman științifico-fantastic purta numele de 
„Halverson Projekt Nr. 63“, pe scurt „Halpro", 
și ea a eșuat încă din fașă deoarece, pină cînd
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sport Vîntul,
ca un armăsar în lagună

—își scutură piraiele de mușchi prin căpșuna 
florii de lucernă și azvirle roiuri de viespi, 
culese, din uliți de piersici, în urechile fetelor 
îndrăgostite, Arriva Gigi amoroso, toujourj 
vainqueur. Gigi, la Napoli sau la Porto-Fino, ca 
un măr iubit de sălcii aromate, eu, pe lingă 
farul părăsit din Tuzla, unde ciinii galbeni bat 
clopotele scoicilor mincate la timp nepotrivit, 
iar Marcel Răducanu, plus colegii lui de la 
Steaua și adversarii lor din Craiova, pe terenul 
gard in gard cu cimitirul Ghencea, copți de 
căldură, bătuți in moalele capului de toate ex
ploziile solare de peste an. Trebuie să porți 
ceafa in locul frunții ca să programezi cel mai 
important meci al sezonului, in zi de august, la 
orele 16,00, in cimpia cea mai pirjolită de soare. 
La ce folosesc piramidele alea de fier și de 
becuri oarbe din colțurile stadionului ? Mi se 
pare că pentru meciuri in nocturnă. S-au chel
tuit mormane de bani numai ca să vedem niște 
torțe negre ? Jucătorii celor două mari echipe, 
spunea crainicul televiziunii, au fost supuși, 
chipurile, unui test, care s-ar putea numi rezis
tentă la potopul de foc.

Una din două : ori cei de 
n-au pe ce lume trăiesc, ori 
in Africa. De un singur ora 
că se va topi In iarbă, de
rescu. Fădnd parte din categoria celor convinși 
că Ave Caesar e frate cu Ave Maria, el a 
fluierat (și nu i-au crăpat buzele !) doar gre
șelile studenților din Craiova. 11 știam de mult, 
dar abia acum l-am dibuit că poartă sabie și 
răniți de merinde sub piele Bravo C. Teodo- 
rescu, fii convins că s im bâtă ți-ai ciștigat echi- 
leții și un cal de lemn cu care să te duci 
să-ți speli patimile in vulcanii noroioși.

Urmează acum o poveste duioasă, ca alea de 
mi le spunea un greiere, cind eram mic și mîn- 
cam șorici, ascuns după sobă. Trei din compo-

la Federație habar 
Norvegia s-a mutat 
nu mi-a fast milă, 
arbitrul C. Tecdo

nenții lotului național, Lică, A. Nicolae și Păl- 
tinășan au primit nota 4 (patru) pentru joc mi
zerabil. Arriva Gigi amoroso !, păi pe plajă la 
Mamaia se joacă un fotbal cel puțin de nota 
5 (cinci). Se întîmplă, ne învață romanța din 
răvașele de plăcintă, ca, uneori, să scuipe-n 
ocean marinarii dar meseria lor e să-și scuine-n 
palme ca să robotească la frînghii și vele. Spre 
deosebire de cei trei tineri cu trup de mes
teacăn și plete de zlătari, „bătrînii" Lucescu și 
Dinu au primit nota 8 (opt), iar mopsul Dumi- 
trache care sare la cap cu aceeași bucurie cu 
care săream noi cînd băteam alvița, nota 
(nouă). Strîngeți de aripioare o sirenă de la 
Porto-Fino și judecați singuri ce ne așteaptă la 
Oslo.

La Galați, după victoria lui Dinamo Bucu
rești, Dunărea s-a înălțat în coadă de știucă și 
nu vrea să mai coboare-n albie pină nu i-o 
pune Teașcă pe elevii lui să-și 
courile.

Corvinul sporește producția de 
doarei, Argeșul caută urmele lui 
tul studențesc cîștigă-n fața a doi 
se leagă de dragoste bucureșteană !), Bacău gă
sește'bulboane în fiecare cot al țării (păcat de 
mînăstirile alea frumoase din ținutul Neamțului), 
iar Progresul-Vulcan ne dovedește cu ardoare că 
locul ei era lingă Rapid și Oltenița. L-am lăsat 
la urmă pe Dumitru : ce-ți trebuia, Liță, iolă 
pe Bega și cartonaj galben la Cluj-Napoca ?! 
Tot la margine de București suni doaga mai 
frumos.

La despărțire, trebuie să recunoașteți că sînt 
profet. Am prezis că Tamango, în Ardeal, își va 
mai adăuga două pene la coiful lui de cruciat 
și, iata-1, numai la o săptămînă și le-a înfipt 
glorios deasupra sprîncenelor.

Fănuș Neagu
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mănînce tri-
ctei a Hune- 
Dobrin, Spor- 
spectatori (nu
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