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Pentru Pârvan CU FIECARE SCHELĂ

Al. Raicu

în 
noi

Feciori-n drumul sărbătorii de-aur 
la alte schele-ajung vuind sub soare 
sub flamurile roditoarei zile, 
trepte urcind spre ziduri viitoare.

Și iar să ne-am intim întruna 
Că bmpu-aici de veci ne-a pus, 
Avem conducător de seama 
Și-O patrie fără apus.

Lumina vestitoare se așterne 
pe frunți de-arcade ce s-au proiectat 
unde golașe palpitau vâioage 
in pâpurișuri terne, altâdat'.

Ea se ivește-n turnuri de uzine 
înveșmintind întregul șes-n-aramă. 
In noi tipare iși fixează țara 
piloni pe-a broderie de maramă.

In noi tipare țara se-nveșmintă 
cu fiecare schelâ-n cerul pur 
O noua carte scrie cu mistria 
spre-a se-nâlța ca pasărea-n azur.

Să ne-amintim câ-ntorși la viața 
Pe-acest pâmint neodihnit
S-ou tras cu trudă multe drumuri, 
O țara noua s-a clădit

„Primește-1 ca drag, Moldovă iubită, tu 
cea care de veacuri ne dai pe istoricii Pa
triei. și culcă-1 domol, la sinul tău cald, la 
umbra răcoroaselor ramuri...".

sosită aici nu 
într-o vizită de 
ci pentru a se

Made in

și riuri. Sau 
destin — îmi

Vitomirești

Proletari din toate țările, uniți-vâ I

Luceafărul
Sâotâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socihlislâ România

HOTAR

al treizecilea an al li
bertății noastre, ulti
mul din seria cinci
nalului in curs, și al 

cinsprezecelea din seria celor 
mai fertili și mai distincți ani 
din întreaga istorie — iată, în
tr-o sumară evidentă, trăsăturile 
și contextul în care tara-și săr
bătorește Ziua sa națională, jubi- 

ileu al muncii și strădaniilor sale.
Ca în orice împrejurare de o 

asemenea anvergură, ne întoar
cem, desigur, în timp și nu pu
tem să nu vedem că Ia acea me
morabilă dată care este 23 august 
1944 — început de nou destin, 
început de nouă istorie — și pînă 
astăzi, la zi, . sensul revoluției 
noastre de eliberare socială și 
națională s-a confirmat intru- 
totul și s-a îmbogățit permanent 
urm în d un drum mereu ascen
dent și multilateral al creației, 
vizionar și concret în toate do
meniile de referință șl manifes
tare umană.

Timpul politic, timpul social 
pe care-1 trăim stă evident in 
deschiderea de orizont pe care 
a realizat-o Congresul al XII- 
lea al partidului și in configu
rația de făpt a programului sta
bilit atunci de către acest mare 
forum al națiunii. Timpul con
cret, timpul politic și social ale 
cărui rădăcini vin și mai de 
departe și care, în acea me
morabilă zi de august și-a fi
xat o dată pentru totdeauna 
măsura șl ritmul egal, dlnaml- 
zator, propriu cerințelor și po
sibilităților noastre cele ' 
directe, dar și exigențelor 
care noi înșine ni le-am pus 
și ne-am hotărît pentru edifi
carea unei opere de cel mai 
pronunțat și mai larg umanism. 
Din această perspectivă, semnul 
evident sub care trăim șt gin- 
dim este acela al creației. O ex
traordinară dovadă de spirit și 
abnegație, un extraordinar simț 
al datoriei și o solidară, pro
fundă vocație a înnoirii au fă
cut din ritmul și chipul acestor 
ani imaginea de ansamblu, 
globală, a însuși modului nos
tru de a fi și simți, un tonic 
reflex de personalitate și, în a- 
celași timp, o inconfundabilă, 
susținută stare de muncă și li
bertate. Astfel, la ziua sa na
țională, Romania se prezintă 
pe treapta celei mai înalte în
floriri economice și sociale din 
întreaga sa istorie.

Tabloul celui de al 36-lea an 
al revoluției noastre de elibe
rare socială și națională cu
prinde în el o întreagă paletă 
de transformări rare, din per
spectiva generală a scopului a- 
sumat, ne apropie și mai mult 
de clipa acelei Românii socia
liste multilateral dezvoltate și 
înscrise definitiv în perimetrul 
țărilor 
punct 
Pentru 
social, 
șî-a spus deja și-și spune cuvin
tul. Opțiunea sa fundamentală 
pentru cea mai dreaptă orin- 
duire are de acum o acope
rire istorică în fapte, iar bilan
țul realizărilor din toate dome-

niile de activitate reprezintă un 
argument și o întărire in con
știință dintre cele mai revda- 
toare. Dar, cel mai mult și mai 
mult, forța marilor noastre ar
gumente stă, așa după cum 
bine se știe, în însuși faptul de 
a ne ști conduși de către parti
dul nostru comunist in frunte 
cu cel care a dat țării și po
porului său cea mai dinamică și 
mai strălucită personalitate, se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii. Nicolae 
Ceaușescu. Opera sa rămine veș
nic legată de identitatea de azi 
a României socialiste și rămine 
mai rti seamă ca una dintre cele 
mai edificatoare dovezi de con
știință și patriotism, de slujire 
fidelă, neabătută a cauzei și in
tereselor fundamentale ale po
porului Independența și suvera
nitatea patriei, prosperitatea ei 
mereu crescindă. solidaritatea, 
spiritul de colaborare și coope
rare, asigurarea unui loc demn 
și respectat in lume, sînt tot 
atitea date și răsfringeri ale a- 
cestei uriașe opere politice și 
sociale prin care România se 
călăuzește și-și face o datorie 
sacră printre popoare, ajutind 
— pe măsura puterii și aspira
țiilor sale — la întronarea unei 
noi ordini, cea a dreptății și e- 
cbității pe planetă, a păcii și 
securității naționale și interna
ționale.

Principiile acestei .politici sînt, 
de fapt, bine cunoscute in lume 
și, prin vocea președintelui nos
tru, ele au dobîndit o distincție 
și o circulație dintre cele mai 
largi. Ele, aceste principii, au 
un reazem puternic acasă, ele 
ne definesc și ne consacră ca oa
meni care, < 
societate, se 
plină, egală 
se edifică în 
înșiși, intr-o 
existenței și 
acesteia, _ , __
umanism concret al muncii și 
vieții, la un umanism concret 
al creației, șl aceasta in spiri
tul celei mai alese prețuiri și al 
celei mai înaintate concepții 
despre lume și om. Umanismul 
ca stare, ca dimensiune și, in 
același timp, ca modalitate și 
finalitate a creației a fost și ră
mine de altfel temeiul tuturor 
străduințelor și înfăptuirilor din 
acești ani, parte inseparabilă, 
de fapt, a însuși programului 
nostru politic și ideologic, gene
ricul sub care fenomenul cul
tural și artistic românesc a cîș- 
tigat cel mai mult in amploa
re și profunzime. Depun măr
turie în vreme și fac nu numai 
un serviciu artistic posterității, 
ci și unul politic și social, de 
înțelegere a unui drum deopo
trivă de greu și glorios, căr
țile, operele de artă, 
care înfruntă prin

construind o nouă 
construiesc in de- 
responsabilitate și 

i primul rind pe ei 
i nouă

un nou 
esențial.

creațiile 
valoare 

timpul și îl consacră totodată 
prin valoarea-om.

Valoare care, în Istoria afir
mării sale celei mai depline, 
iși are începutul în acea me
morabilă zi de august, hotar și 
cumpănă între vremi.

Luceafărul

Un capăt de apă
înt riuri 
estin și 

vine sâ zic.
Riuri repezi, ascu- 

întoarse-n meandre ca 
pe care un țara.i va fi 

vreodată, ori a atir- 
capătul de grindă a

țite sau 
o seceră 
scăpat-o, 
nat-o în _
unei case dinspre păduri. Podgo
ria — aceasta e, ca o balanță in
tr-un sanctuar. O pendulă intre 
tot ceea ce semnifică și poate 
naște viață și lipsa acesteia ca o 
față ascunsă, nebună a lunii. 
Cind plouă însă podgoria este o 
adevărată gură ae rai. Riuri se 
nasc și mor singure acolo, și 
inviază și cresc, se pierj iarăși 
și ies cine știe, din nou, la su
prafață, amintind tot de zborul 
mereu uscat și Irămintat al pri
goriei. Capătul girlei pornește 
năvalnic și întrece ploaia, așa că 
se intîmplă că undeva, mai la 
vale, să fie cald și bine, iar mai 
sus, in întunericul dinspre pă
duri, norii să curgă șiroaie. Un 

, bubuit surd, girla-și rostogolește 
virful de lance și se anunță ca 
un mare spectacol ce va urma.

Plouase astfel și noi, copiii, 
săvirșeam ritualul dintotdeauna 
al tuturor copiilor și al întrebă
rilor iuți din podgorie, alergînd 
în întîmoinarea capătului de apă 
și însoțind, mai înaintea ploii, 
vuietul c’in^nre nasuri al aces
teia, pe niște maluri care parcă 
se scufundau. începuseră stru
gurii să se pirguiască și. juin 
cină (a i-'Ld» mai săream gardu
rile și înspre vii. Pe cer se în-

tretăiau dîre roșii de cartușe tra
soare care căutau să arate ceva. 
Și pe urmă, canonada. Apoi li
niște iar, și iar citeva trasoare 
și iar bubuitul de arme care se 
Îngemăna cu aceia al ploii și al 
ecoului ce se întețea. Nemții îșl 
zidiseră o cazemată în pădure și 
nimeni nu se putea apropia. 
Mai mult, în ultimele zile părea 
că acolo are loc o petrecere de 
pomină, numai cîntece se au- 

*zeau zi și noapte. Războiul îșl 
fixase un cuib parcă și își adu
sese aminte de viață. Nimeni nu 
vedea nici urmă de neamț șl nu 
se simțea nici o mișcare Drin 
preajmă, ci numai cintece, niște 
marșuri mereu țipate și repe
tate, anunțate și urmate de 
uriașe orchestre care, de aseme
nea, nu se vedeau și nu se țtia 
un-î’e sînt.

Misterios șî înfricoșător, locul 
însă chema. Ploaia a spart deo
dată zidul acela nevăzut al mis
terului și, cu un tunet grozav, a 
rupt marginile cazematei, pă-

Continuare în pag. a 2-a
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PENTRU 23 AUGUST
La sărbătoarea cea mai mare 
A patriei, in noul rost,
E timpul să privim mai bine 
La tot ce este și ce-a fosL

Să nu uitam eâ Libertatea 
N-a fost un dor ce ni s-a dat 
Și pentru ea, Partidul, Țara 
Și-atiți eroi ou lingered.

ACUM
Noi celebrăm in august 
timpul 
care tot vine fi trece, 
lupta celor ce n-au cunoscut 
meserie mai bună 
dec it aceea de muritori pentru patria ; 
pămintul ii sărbătorește singur — 
intii la prima înverzite 
cind pomii toți devin nebuni 
apoi in vară 
cind recoitele-s mai grele 
decît semănătorii lor 
ori toamna cind o blinda moarte 
umple pădurea de aramă 
fi vine iarna cu hlamida 
singurătății celei pline 
li le-acepere-amintirM 
sub stelele mereu vecine, 
iar noi poporul viu 
acum in august 
n-avem plăcere mai aleasă 
decît de-a ne purta copiii 
pe umeri ca să simtă gustul 
plutirii-n aer, libertății.

Gheorghe Pituț

există un „timp al acu
mulării" după cum 
există ți un „timp al 
creației" sau un timp 

al renașterii, luind cuvin tul in 
sens metaforic. Dialectica eternă 
a celor două mișcări, inspirație 
și expirație, ahsorbțiune și eclo
ziune, se regăsește in cultură 
sub forme specifice, care atrag 
destul de puțin atenția. Ca și 
alte fenomene, cultura se mani
festă prin pulsații ritmice.

în viața individuală, timpul 
acum.: larii / cuprinde, in mod 
normal, fragmente de tinerețe, 
tinerețea întreagă, de prelun
gește in maturitate ; la unii pă
timași ai lecturii, la care obliga
ția informării s-a transformat in 
plăcere pură, timpul acumulării 
se confundă, finalmente, cu în
treaga viață. Nu putem ști dacă 
acest destin — pe care opinia 
comună îl declară nerealizat — 
este, în fond, atit de nefericit pe 
cit se crede ; îmi amintesc, ine
vitabil. de cite ori vine vorba de 
această categorie, de exemplul 
marelui filolog Jacques Byck, 
profesorul de Ia Facultatea de 
limba română, poate cel mai 
adine și mai subtil cunoscător al 
istoriei limbii române din tfți 
am întilnit : acest savant com
plet a dat opera vieții sale in
tr-un magnific curs de Grama
tică istorică, rămas in paginile 
unor studenți din urmă cu 20 de 
ani I Narcisismul științei se tn-

• Semn al senectu
ții, probabil, de la o 
vreme nu mai cetim 
decît autorii pe care-i 
știm, lectura, de la o 
anume virstă, credem 
noi, echivaltnd cu un 
act de virilitate fron
tală, cu o reculegere 
ori cu o sărbătoare... 
și de pe Ia prieteni și 
de prin biblioteci pu
blice am strins toate 
cărțile lui Vasile Pâr
van, recitindu-ie nu 
pentru „a-mi îmbogăți 
cunoștințele", căci pe 

'Vasile Pârvan nu-l re
citim pentru un enunț 
sau altul, pe Pârvan îl 
recitim „pentru Pâr
van" cum spunea Mir
cea Eliade, ...ca șl pe 
Eminescu. ca și pe Sa-

• XXXVI Viitorul se naște din trecut
drept intr-o dimineață cu rouă1* de • Pavel Perfil • 
„Noi țăranii, de cind ne știm, abia acum am învățat 
umblăm cu pâmlntul" de • Eugen Mihăescu • MPf 
Valea Crișului Repede se cintă Enescu" de • Dan Mu

cenic și • Constantin Stan (In pagina a 3-a)

TARA NOASTRA, ANUL XXXVI

• ur-împrejur, pă- 
Jmîntul se abando

nează unui superb 
elan vegetal. Pe 

prispa unor dealuri copleșite 
de podoaba pădurilor ames
tecate, drumul urcă în cer și 
serpentinele scurte readuc in 
memorie chemarea îndepăr
tată a muntelui. Și am a- 
juns la Vitomirești, unde oa
menii locurilor ne Încredin
țează că am ajuns in Sinaia 
județului Olt Peste toate, 
mai aflăm să un adevăr care 
le-a apăsat existența timp 
de veacuri In șir : amăgitoa
re. explozia clorofîlei. aici, 
se dovedește mai puțin un 
semn al rodniciei și mai 
mult o simplă podoabă. Sub 
vălul învălmășit de verdea
ță, pămintul e istovit, gifiie, 
ogoarele desțelenite pe ume
rii lui sînt minuscule, infer
tile, și abia dacă scapără cite 
ceva din puterile lui puține 
prin livezi și prin vii. într-o 
istorie ale cărei file din 
urmă se mai scriau încă 
acum clțiva ani, satul și cra
ma au stat spate la spate. La 
Vitomirești, verbul a supra
viețui, supraviețuire s-a con
jugat cu o trudă de-a drep
tul dramatică. Cu speranța 
că mai devreme sau mai tîr- 
ziu se va ivi în privire, în 
sfîrslt, un liman.

Cind am descins în Vito
mirești, mal bîntuia prin eo-

truchipeazfi de puține ori în ase
menea exemple perfecte.

Ceea ce este fascinant în ordi
nea individuală devine steril în 
cea generală, unde faza acumu
lării se cere depășită. In dome
niul umanist, acumularea veri
tabilă se traduce intr-un singur 
mod — prin sporirea numărului 
de exegeze fundamentale și de 
instrumente de lucru in filolo
gie, istorie, filosof ie, critică etc. 
Din acest punct de vedere, ulti
mele două decenii, in special, 
au reprezentat o acumulare bi
bliografică fără precedent pen
tru domeniul umanist român. 
Discret, aproape pe neobservate, 
am ajuns in posesia instrumen
telor de lucru indispensabile. 
Cind trebuie să dau exemple, te 
izbește dificultatea alegerii : 
DEX-uI și Dicționarul literaturii 
române Dină la 19M se află pe 
toate mesele de lucru ; biblio
grafia istorică de bază a ajuns 
la proporții de invidiat (dacă 
n-am aminti decît seriile para
lele Fontes hisioriae daco-ro
manei. Documenta Românite 
Hist ori ca, Colecția Hurmuzachi 
nouă. Cronici medievale. Ins
cripțiile antice și medievale) ; 
nu mai menționăm monografiile 
specializate pe probleme, care 
rotunjesc imaginea unui mo
nument de proporții.

Mihai Zamfir
in pag. a 7-a

mună o delegație a unei 
mari întreprinderi din Rim- 
nlcu Vilcea, 
așa, doar 
curtoazie, 
tocmi și pentru a obține ceva 
de la oameni care știu să se 
tocmească și care nu se lasă 
ușor. Alt semn al adevărului 
că Vitomlreștii de astăzi au 
ajuns în sfîrșit la un liman 
rivnit ni s-a părut nouă a fi 
și lehamitea nu tocmai vaga 
a lui Nicolae Serban. direc
torul Asociației economice 
Industriale din comună, de a 
aceeota o convorbire cu pre
sa. Era adică un semn reve
lator al siguranței de sine a 
unor oameni obișnuiți să 
facă mai mult și să vorbeas
că mai puțin, cum dealtfel 
se și cuvine. între a se bate 
cu pumnul în piept și a mai 
cumnăni, spre o pildă, mă
surile ce se cer întreprinse 
pentru onorarea la timp a 
unui contract de export în 
Ungaria, Nicolae Șerban ar 
fi ales îndeletnicirea din 
urmă, desigur. Dar nu mai 
avea încotro.

Nu s-a bătut cu pumnul In 
piept, dimpotrivă. A trecut 
destul de repede peste pro
priile sale brevete de Inven
ție. dintre care cel puțin 
unul, și anume brevetul Ra
dicalului, praf original de 
curățat obiectele casnice, ob
ținut cu cheltuieli minime 
din tufuri vulcanice și șla- 
muri sodice, îl regăsim în 
chiar temeliile Drosoeritâții 
de astăzi a asociației amin
tite mai sus. A trecut repe
de și peste faptul că propria 
sa experiență de organizator 
și de om neobișnuit să lu
creze în pagubă, acumulată 
cîndva în unităti ale Indus
triei locale, se regăsește șl 
ea în temeliile acestei pros
perități. Anăsat și de crijl, 
dar și de nlanuri de viitor, 
adică si chibzuit si vizionar 
totodată. Nicolae Serban a 
preferat să ne așeze în fața 
unei istorii scurte, dar densă 
în izbinzi care nu mai sînt 
ia indemîna oricui. Si 
substratul acestei istorii 
am recunoscut cel puțin unul 
ăintre motivele statornice 
care definesc psihologia suc
cesului : ca să izbutești, tre
buie să-ti prooui teluri teres
tre și limpezi. $i în ce țel 
mai terestru și mai limoede 
poate sta în fața înaintea 
unui sat româneasc încolțit 
de sărăcia pămîntuluî, în 
ceasuri de cumpănă și de 
profundă prefacere a vieții, 
decît acela de a supraviețui 
prin propriile sale puteri ? 
Pentru că adevărul acesta 
este : cei din Vitomirești știu 
prea bine câ De generozitatea 
societății noastre de astăzi se 
poate conta. însă ei nu sint 
nici infirmi și nici lenești. Si, 
firesc, ceste încrederea amin
tită a mijit în conștiința lor 
și gindul înalt de a-și rindui ) 
existența in matca unei pros
perități întemeiate prin pu
terile lor.

Mihai Pelin

doveanu, .„autori a 
căror magie orfică ne 
poartă spre „centrul 
lumii care e tăcerea", 
autori inimitabili prin 
accentul de transcen
dență ascensională al 
fiecărei împerecheri 
de cuvinte in dulcea 
limbă românească... 
cei care au emis jude
căți suficiente și im
becile despre cite un 
enunț izolat din opera 
lui Pârvan, ne apar 
astăzi de două ori mai 
stupizi și mai prezum- 
țioși și neinvățați de 
mici din cărțile de 
școală cu „Credința

Cezar IvSnescu
Continuare 
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Una din căile funda
mentale pentru redi- 
mensionarea exege
ticii eminesciene este 

întoarcerea la text, utiliza
rea cît mai echilibrată a ju
decăților axiomatice pe care 
eminescologia le-a asimilat, 
reevaluarea — cu metodele 
noi pe care critica analitică 
modernă le-a ridicat Ia nivel 
de sistem revelator — a ope
rei în sine, pornirea din cu- 
vînt către afirmație și de
monstrarea, pe calea științi
fică a studiului infrastructu
rilor textuale, a vechilor in
tuiții critice făcute Ia nivelul 
general al operei.

Gh. Bulgăr este un recu
noscut prețuitor al cuvlntului 
eminescian ; fără a-și propu
ne o restructurare esențială a 
viziunii interpretative înde
obște acceptate asupra lui 
Eminescu și fără a avea un 
caracter sistematic, studiile 
sale vizînd stabilirea coordo
natelor principalelor trasee 
„de la cuvînt la metaforă în 
variantele liricii eminescie
ne", cu lucrătură migăloasă 
în cuvînt și scrupulozitate 
documentar-didactică, — in
dică unele căi pertinente în 
abordarea de profunzime a 
rostirii eminesciene. Intr-o 
constelație de nume care în
conjură stilul poetic al lui 
Eminescu — T. Vfanu. C. Nol- 
ca, Perpessicius, Q. Cfillnescu, 
M. Dragomlrescu, L. Gâldi, 
G. I. Tohăneanu, A. Guiller- 
mou, D. Irlmia — numele lui 
Gh. Bulgăr semnifică mai cu 
seamă repunerea în drepturi 
egale cu opera finită a va
riantelor, valorizarea nu nu
mai a esențelor extrase din 
creuzetul poetic, ci șl a alia
jelor, a materiilor prime pe 
care rostirea eminesciană le-a 
alchimizat pînă la perfecția 
aurului logic. în cuvintul îna
inte al volumului De la r»- 
vint la metaforă în va dame
le liricii eminesciene (1975) 
autorul afirmă pe bună drep
tate că '„dacă desDre postuma 
s-a putut spune că ne dau un 
nou chip al lui Eminescu. mai 
înalt, mai complex (...) va
riantele poeziilor publicate 
de el configurează laborato
rul poetului, cu marca prefa
cerii miraculoase a cuvintelor 
in artă supremă poetica.- 
Studiul Variantelor inteamni 
în cazul lui Eminescu mult 
mai mult dedt o operație si
milară exercitată asupra unei 
alte creații poetice ; urmări
rea pas eu pas a acestor va
riante (dintre care multe pot 
fl numite, metaforic vortxnd, 
faze alchimice) poate dezvă
lui multe din esențele rotlirii 
poetului ia genera) și o teo
retizare a mutațiilor pe tare, 
la nivel mental, afectiv și 
lexical poetic, le iureg^auea-

• Adriana Biud a intra: .- 
literatură cu verauri puntica'.e 
sporadic în reviste Literare, ast
fel incit ar fi fost de așteptat 
ca primul «i voJum jă fie o 
carte de poezie. Totuși Lurniri 
intr-un pod albastru*  este o 
selecție de proze insolite, ne- 
incadrabile Intr-un gen anume, 
avind aparenta transcrierii unor 
vise care ar face deliciul unui 
psihanalist. întruclt debutul s-a 
produs relativ tirziu. iar autoa
rea a publicat rar si cu exi
gență, ae poate presupune că 
scrisul ei cu aspect de produc
ție necontrolată. generată de o 
atare intermediară întfe veghe 
și vis, aste In realitate foarte 
elaborat, tlnzind sore ermetism 
ca deziderat 
faptul că titlul 
mctto-ul sînt 
Ion Barbu 
ment cu valoare de 
Rigoarea elaborărti se 
tește. printr-un proces 
și inefabil. în poezie a 
lui. deachizînd accesul 
spațiu labil, dominat 
morfoză.

în prceele Adrianei 
produce o permanentă 
mare a realului, lumea organi- 
zlndu-se haotic, după o logică 
proprie visului, 
muna se pierd, 
obiectele asociindu-se ca în re
prezentările suprarealiste, co
erente în sine, dar incompatibi
le intre ele. Fapt care nu con
trariază. acceptat ca logic. în
registrat ca «tare, cu atitudinea 
proprie viaului aau literaturii 
programat insolite. Scrisul A- 
dHanoi Bittel este raportata! 11 
genul cultivat de Alexandra

estetic. De altfel, 
volumului si 

preluate de la 
reprezinți un ele- 

proeram. 
conver- 
complex 
incertu- 
intr-un 

de ana-

Bittel se 
destră-

Se râurile co- 
fenotnenele si

viata cărților
• Cunoscut cititorilor 

revistei Teatru prin frec
ventele interviuri 
unor dramaturgi, 
zori, factori responsabili 
de buna desfășurare a ac
tivității de educare și 
formare a publicului, dar 
și ca un cercetător serios 
al structurilor mitologice 
autohtone (vezi studiile 
din Ethnologies), Paul 
Tutungiu, în Dialoguri 
despre teatru •), reușește 
să anime o amplă masă 
rotundă pe temele vechi 
11 noi ale teatrului româ
nesc și universal. Această 
primă carte cu dialoguri, 
avertizează Paul Tutun
giu, „nu este — cum s-ar 
putea crede — Un volum 
de interviuri, în sensul 
îndătinat al speciei jur
nalistice".

Este adevărat că dialo
gurile sale trec mult pes
te nivelul unui simplu in
terviu. Fibra reporteri
cească transpare în anu
mite momente ale dialo
gului, nefiind, însă, ele
mentul esențial. Ceea ce 
este important este felul 
în care Paul Tutungiu 
„scrie* 4 scenariul dialogu
lui purtat cu personali
tăți diferite ca tempera
ment, structură, etc, din 
compartimentele vieții 
noastre teatrale. Fiecare 
dialog concretizează, in 
ansamblu, organizarea 
superioară a Întrebărilor. 
Fie că este vorba despre 
..Istoria și teoria teatru
lui “ (folcloric și cult) „Fi
lozofia teatrului14 (un dia
log foarte dens cu Henri 
Wald), sau despre ..Crea
ția teatrală contempora
nă" (cele trei secțiuni ale 
cărții). Paul Tutungiu 
conferă fiecărui dialog 
specificitate, îl antrenea
ză pe colocutor în reve-

pe lingă caracterul lor 
evocator, să propună 
confruntări între experi
ența veche și condiția 
modernă a criticii de tea
tru.

Dialogurile despre tea
tru, consemnate în scris, 
sînt rare la noi. Este a- 
devărat că dezbaterile 
periodice, colocviile tea
trale șl, uneori, mesele 
rotunde Organizate de re
vistele de cultură (cite ?, 
și cit de profitabile ?) re
prezintă un moment im
portant în dezvoltarea 
actuală a criticii de tea
tru, a activității teatrale 
la orice nivel. Totuși, a- 
cestor confruntări le lip
sește, nu rareori, acea 
tensiune, cunoașterea e- 
xactă a celorlalți, a tea
trului in general. Dialo
gurile realizate de Paul 
Tutungiu cu oamenii de 
teatru menționați (cărora 
li se adaugă Stefan O- 
prea, Mihnea Gheorghiu, 
Paul Anghel, Dan Tăr- 
chilă, Romulus Guga, 
Vasile Nicorovicî, Ion 
Băieșu) creează adesea 
atmosfera și căldura ne
cesară unei înțelegeri re
ciproce, profitabilă pen
tru elucidarea unor as
pecte controversate, prost 
cunoscute, confuze, ale 
fenomenului teatral. Cre
dem că puterea de a par
ticulariza sau generaliza 
modalitatea de a construi 
contextul întrebării și în
trebarea însăși, dovedită 
de Paul Tutungiu, con- 
itituie aspectul cel mai 
îmbucurător al Dialoguri
lor despre teatru.

precum șl 1n cazul abordării 
unei teme de interes special 
(Unirea 
manilor 
reclamă 
poetului 
atmosferei, cel puțin jurnalis
tice, a epocii.

Două studii remarcabile 
prin acribie și finețe disocia
tivă — Detprc sinonimia le
xicală in variantele emines
ciene și Pagini biografice și 
de artă expresivă in varian
tele ultimelor poeme emines
ciene — aduc date prețioase, 
cel dintîi asupra raportului 
arhaism-neologism, simplu- 
complex (cuviate'sintagme) ; 
cel de-al doilea, ocuplndu-se 
de cele 7 poeme apărute in 
„Familia- din mai 1883 pină 
în februarie 1894, stabilește 
cu justețe raportul dintre 
coeficientul pur subiectiv 
(tensiunea afectivă) și opțiu
nea spirituală pe care o con
ține un poem ca „Din noap
tea- față de „Cind amintiri
le...-. Mai ales acest al doilea 
studiu m impune a fi conti
nuat printr-o analiză de de
taliu a în trecui ui grupaj pre
dat de Eminescu Iui Iosif 
Vulcan in primăvara lui 1883.

Subliniind pertinența com
parației dintre „Făt Frumos 
din tei- ti _rv*eetea  teiului" 
(O treaptă a limbajului
poetic tmiii irtan), ceea ce 
se Impune a fi numaîdecit 
relevat este srJdiul Dia cam- 
paaeatele ■■bajalni emines- 
eiaa — ■anele de metale : 
cLncoio ce ccoriuz.Je stilisti
ce ia care se ajunge aici, 
obiectul treberse urmărit și 
ce acum Inaxcte pentru va- 
tențeîe paaftir» pa care le con
ține ide comparai cu studie
rea pietrekr prețioase vis-ă- 
vte ce pomra barocului, de 
răve G Gr-ucrne' ti care, eo- 
reâstâ cj Maaatait croma- 

MBbtifeati —ii nr wirne 
&jc bestiA-râta. cu prefe- 

xrxe-jue sau univer- 
.-jce ailcmerate sen- 
r -cmega un chip 

al poetutaL 
re ecr.țme, 
ceea ce pro- 

C-b_ B ulgăr 
dcschsdara

M. EMINESCU
Coordonate istorice si stilistice

ia

unei poete

£e

luate 
regi-și independența ro- 

văzute de poet), ce 
dezbaterea opiniilor 
simultan cu cea a

Gh. Bulgăr:

eeie

„întâmplările

■au tatariee și stilătice rj 
are, ram arată să till ui, omo
genitatea cărții din 1975. f^ind 
axată p« coordonate biografi
ce. pe abordarea unor teme 
ale QnUidsticii eminesciene

cronica literară
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l:W. âK*

Sultana Cran

»»

și, nu In ultimul rtnd. pe 
analize stilistice. Un «5«.-C:d 
compact ș* pildsito: 
librul și ouiLâUuea 
țiilor esto
pal (1171—lttS. d
cu șf

expartrr. îrisge
lie

r^ee sa a_ -atjra

ză traseele spirituale ale la
boratorului eminescian ar 
concretiza mare parte din as
pectele ce compun adevărul 
conform căruia opera poaiică 
este in primul rînd exorcizare 
a cuvin tul ui, revenire obse
dantă la ma&ia și energia to
talizantă a acestui lo^os. con
cept a rit de comentat ș: to
tuși inepuizabil.

Iată pentru ce studiile 
Gh_ Bulgăr, alături de
ale eomactaxonlcr n unu ți mM 
înainte, trebuie sâ stea In 
atenția oricărui viitor exegrx 
enuneadao. de impunir^ta-se 
a fi conunuiie și nebune ia 
nivel de aaalfaă MBiâakă. 
stilul. euvîr.tuL In cazul 
Eminescu. sau abordarea « 
tseă, a opera, fiind nu tarto
rul așa-zis formai ci factorul 
prim, de pură spinmalitata 
poetică ft eu de tehnică pro- 
pnu-xxsâ-

U Kt» fll
ka

• iîn cărțile Norei luga, 
autoare aflată neîndoios 
intre poet ele de primă va
loare din imediata actuali
tate. feminitatea dezlăn
țuită conviețuiește și chiar 
•e confrunta cu puternice 
tușa intelectual-virile. Ni
mic nu e numai fe
minin In această poezie și 
nimic numai viril. O căl
dură matemă dezvoltă 
un simț special al apro
pierii universului ; poeta 
aduce cu sine aerul dra
maticei familiarități cu 
obiectele lumii Înconjură
toare. La Nora luga, sen
sibilitatea lirică poartă ln- 
tr-un imens spațiu inte
rior al imaginii universul 
obiectual și, printr-un re
cul, este purtată de aces
ta. Avind In față cele pa
tru volume ale poete! 
(Vina nu e a mea, 
1968, Captivitatea cercului. 
1970, Scrisori neexpediate. 
1978 șl foarte recentul 
Opinii despre durere*),  nu 
atlt modernitatea limbaju
lui ie impune dtată, cit 
un punct de vedere de 
larg interes : expresia po
etică se Întoarce devora
tor anpra «persoanei- li
ric» care r

Dialogurile
necesare

CARTEA DE DEBUT

Târziu la care ie mamfțstâ >naă 
intenția moralizatoare *:  aoe- 
tența pentru crocescD hf-i-. Au
toarea Loervilor iatr-u pa» 
albMira are. «timnotrivă. o ia- 
elinație către oniric.
reculul In fața realului. Se ca 
evaziune in reveria noecjc*,  Se 
ca alunecare in co«&ar. Pram ia 
sale creează un axmraaal 
aenzației. între care grtvfaaa ara 
rolul ho țări tor. Spațiul 
cete pooulat de personaje stra
nii. dintre care unele ca «■**  
„numai dudOI". devoraion fCu- 
prinderea și fracasaaaanxJ. 
tele cu ochi a<a <■ Gulnaz 
cu ..ochi de oglindă" privind 
spre nfcăierL (la ti ■■tare ta 
Aadragiaal). De alțlai armăm 
•ttelarllar este un Beat mb&î- 
ficant anulare a omni ore- 
ciie. intra ra in toatiul formelor 
vast al noctnnrflar confine, 
abandon In fa'.a tmei seducții

• Caietele Mlhai Emi- 
aeaaa care apar la edi
tura care poartă numele 
poetului lub redacția 
scrupulosului Istoric lite
rar Marin Bucur au ajuns 
la tomul V. Cu toate că 
nu ti-a propus tă apară 
.calendaristic la date 
fixe, criteriu care ar o- 
bllga la improvizații su
mare" (tom. L 1972). ob- 
•ervârn că de la prece
dentul vohiin pină la cel 
de față au trecut trei 
xnL- lntirxiere care, după 
euxn am fost informați nu 
se datorează aid coordo
natorului și nici editurii... 
Oricum, noi credem că ți- 
nlnd cont de numărul 
mare al cercetătorilor o- 
perei eminesciene, pre
cum si de calitatea Ia 
care a ajuns investigația 
In acest domeniu, o apa
riție anuală a acestor 
Caiete este cu putință. 
Să nu uităm că a ti tea pa
gini din E^ninescu sint 
pină la ora de față nedes-

Cartea sub protecția lui Hercules
• Tinărul si talentatul poet Octavian Bochin, 

în calitatea sa de slujbaș al Casei creației popu
lare din județul Caraș-Severin, mi-a adresat 
onoranta propunere de a face parte din juriul 
concursului de poezie interjudețean „Hercules", 
ce se desfășoară anual in străvechea și totuși 
âtît de discret moderna stațiune balneo-climate- 
rică Herculane. Odată ajuns in agreabila așezare 
situată in im păduri tul peisaj montan de pe 
valea — riscăm cuvintele ! — poeticului și. de 
ce nu, muzicalului rlu Cerna, aveam să constat 
cu surprindere că sezonul estival, la Herculane, 
este, realmente, un sezon al ..expansiunii" cul- 
tural-artistice. Neorganizindu-mi atributul de 
reporter — fie și de ocazie! —. îndreptățit a da 
seama asupra întregului complex de fapte ce se 
înscriu în dinamica a ceea ce s-ar putea numi 
„Vara cultural-artistlcă, Herculane ’80“. mă mul
țumesc doar să relev extrem de bine gîndita 
inițiativă a organizării unui salon al cărți*.  „Sa
lonul" este găzduit în impunătoarea sală de ex
poziții a Casei de cultură, situată, aceasta din 
urmă, în chiar centrul orașului, adică acolo unde 
familialul șl totuși distantul monument al miti
cului erou-patron, cu înfățișarea lui luminată de 
o aspră blindețe, veghează asupra bunului mers 
al faptelor ce-1 înconloară. Se vede treaba că 
și salonul cărții beneficiază din plin de acest 
spirit protector. De data aceasta, evident, intră 
în discuție ipostaza subiacentă, cea a inteli
genței creatoare, organic implicată in metafora- 
concept originară asumată de adine—umanul 
titan. Competența și pasiunea organizatorilor — 
Comitetul de cultură și educație socialistă Ca
raș-Severin, Centrul de librării județean și li
brăria din Herculane, al cărei responsabil, situa-

poetul Sabin 
peste tot La 
impresia este 
ce decorează 

constituie in-

tie de un inedit fermecător, erta 
Opreanu — și-au spus cuvintul 
treapta contactului strict vizual, 
revelatoare, căci marile panouri 
pereții monumentalei Încăperi se
tr-o expoziție aui-generii a eoperții de carte. 
Efectul cromatic, în chip firesc, face loc celui 
informativ, grație succesiunii de titluri și sta
tistici chemate a edifica pe vizitatori asupra 
procesului editorial românesc din ultimii ani. Pe 
de al ti parte, standul cu cărți (din nefericire, 
nu tocmai -bogat ■ din cauza rapidei epuizări a 
austerelor tiraje) vine să arate pe viu cum 
anume se prezintă lucrurile. Presupunem, Insă,

că tot atit de atractivă este fi cealaltă dimen
siune a Salonului. Mă refer. In apelă. la aceea 
pe care aș numi-o dimensiunea spectaculari, 
materializată in succesiunea „zilelor" consacrate 
majorității editurilor din întreaga tari, dnd citi
torii se intilnesc cu autori ai cărților recent 
apărute (am asistat, de exemphi. la foarte 
reușita lansare a romanelor Verile aaMii de 
Augustin Buzura și Edenul de Ion Murgeanu, 
tipărite ia Cartea Romăneaacâ). De aaemenea. 
pe aceeași linie, se înscriu clăii cile șezători, be
neficiare. la Herculane, si ele de un atent și efi
cient „ceremonial" organizatoric. Numai aatfel se 
explică, fără îndoială, atmosfera de aobri comu
nicativitate sub semnul căreia s-a desfășurat 
șezătoarea literară găzduită de Casa de cultură 
a sindicatelor țparticipanți : poeții Radu Căr- 
neci. Toma George Maiorescu. Sabin Opreanu, 
Octavian Doclin, prozatorii Petre Novac Doling*,  
Nicolae Mărgeanu, Ion Marin Almăjan, Mlbaf 
Georgescu și criticii Stellan Vaailescu, Mircea 
Martin și autorul acestor Însemnări). Cit despre 
vizita in localitatea Plugova, învecinată cu Her
culane, unde oficiul de gazda absolut tndntă- 
toare a revenit profesorului Ion Florian Panduru 
(totodată, un real talent comico-satiric în dome
niul prozei scurte și al piesei de teatru Intr-un 
act), nu cred că exagerez cu nimic spunlnd că 
respectiva deplasare a constituit ..summa" pro
verbialului spirit de ospitalitate bănățean.

Firește, reporterului de profesie l-ar fi putut 
reține atenția și unele aspecte avind o „epică" 
mai puțin plăcută. De pildă, constatarea că la 
biroul de voiaj diagrama rapidului „Traian" este 
de mult epuizată, în timp ce același tren rine 
de ta Timișoara cu nu puține compartimente li
teralmente goale. De unde se poate deduce că, 
uneori, muncilor lui Hercules le iau locul acelea 
ale lui Sisif... Ceea ce nu este cazul cu Salonul 
cărții „Herculane ’80u.

Nicolae Ciobanu

tarea propriei poziții față 
de subiectul abordat, așa 
cum fac, printr-o mare 
sinceritate, Valentin Sil
vestru, Dumitru Solomon, 
D. R. Popescu.

Un dialog foarte inte
resant, nu numai pentru 
că subiectul său este rar 
discutat la noi, este cel 
realizat cu Romulus Vul- 
cănescu. Aici sînt anali
zate raporturile dintre 
teatru și folclor, dezvol
tările contemporane ale 
teatrului folcloric diver- 
tlsmental, evoluția sa 
spre teatrul neofolcloric 
șl metafolcloric (caracte
rizat prin întoarcerea la 
Izvoarele sale tematice), 
raporturile dintre teatrul 
folcloric și cel cult.

Paul Tutungiu alter
nează în mod remarcabil 
puținele întrebări „fixe" 
— Va dispărea teatrul ?, 
Scrieți pentru un anumit 
actor ?, Ce v-a determi
nat să scrie(i teatru ?. —

cu întrebări care denotă 
o bună cunoaștere atît a 
activității în teatru a co- 
locutorului cît și a con
textului teatral contem
poran. în această privin
ță exemplare sînt dialo
gurile cu Dumitru So
lomon, Iosif Naghlu, Pe
tru Vintilă, Teodor Ma
zilii, D.R. Popescu.

Diversitatea dialoguri
lor este reliefată și de a- 
legcrea unor personalități 
cu o îndelungată și boga
tă activitate în teatru. 
Convorbirile cu N. Ca- 
randino („Cronica dra
matică se făcea Ia zi"), 
Traian Selmaru („Cel 
mai pasionant mi se pare 
să descoperi noi autori, 
să-i ajuți pe ei să se des
copere") sau Mircea Ște- 
fănescu („Am observat, 
de cîteva zeci de ani, că 
există cronicari de teatru 
care nu cunosc nici mă
car definiția elementară 
a melodramei"), au darul,

Marian Popescu

•) Paul Tutungiu: „Dia
loguri desnre teatru*'.  Edi
tura .Junimea". IMfl.

voezta

„Opinii 
despre 
durere"

tele Norei luga par scrise 
cu emoția celui care se 
simte sfîșiât de propria-1 
creație. Aruncată în lume, 
experiența maternității 
însuflețește totul alimen- 
tind „nesfîrșite canonade", 
trensformînd obiectele în 
tot atîtea opinii despre 
durere. Maternitatea, co
dificată acum de accen
tele maturității și, alături 
de ea, însuflețirea erotică 
pină la rătăcirea simțuri
lor și debusolare vitală 
(„Je faime jusqu’a j’apha- 
iie“ se potrivește Oricăreia 
din cele două vod ala 
Serbărilor^). se transfor
mă' șt Mai ăles traaal*-  
mâ te:tr-o forță iaexpug- 
ubtla. de acerbă vinLtato. 
materie șz spirit, ambele 
mțeieae ca „lumi pocibtle- 
b care zac, înșirate intr-o 
dezordine a lungii absențe, 
energii latente, ini Uniri 
surprinzătoare. revelații 
tăcute, in sCrșit o Jinișie 
minerală" ușor da reacti
vat, de readus la presu
pusul dinamism anterior. 
Ochiul poetului luminea
ză radioactiv această lume 
Închipuită și afirșește prin 
a fi distruj, desființat de 
izbucnirea ei „nucleară". 
(,„„e grota unui ochi / ce 
a luminat cindva / o lume

stinsă / această descom
pusă femeie / cu icrele el 
fosforescente / proiectînd 
orașe / pe un imens de
șert / doamne fotografia 
somnului meu i înghițită 
de mlaștină", fotografia). 
Imaginea „femeii descom
puse cu icre fosforescen
te", fotografie baudelairia- 
nă tratată cu acizi supra
realiști, de o „urîțenie* 4 
programată. e explicită 
pentru dramatismul în
străinării cu matură cruzi
me instinctuală a propriu
lui act de expresie. Căci 
poezia este, în cadrul struc
turii temperamentale re
prezentate strălucit de 
Nora luga. o despărțire 
definitivă, o scindare ire- 
veraibilă a eului ți In 
la măstiră o metamorfoză: 
sunetul lyrei ra întoarce 
•<. con tem plin du-se o cli
pă intr-o oglindă invizibi
lă. '*/  ____
i-a dat naștere. Din mie
zul acestei „1_
chipuite țișnesc văzduhuri 
interioare, ochi vegetali, 
curse infernale proiectate 
în eter, lumini care ating 
bizare fosforescențe, tan
drețe și candoare înșelata 
da acuitatea simțului su
veran, al combinației Ima
gistice neașteptate, „muș-

sfișie struna care
.tragedii" În

c'mri albe", așadar o a- 
gresiune estetizată, ajun
să astfel la paroxism în 
linie ideatică, în ciuda au- 
portului emoțional. Trăi
rea senzitivă este la Nora 
luga „contrafăcută" firasc, 
neobservabil, în trăire a 
ideii. Sentimentul sa ge
nerează direct in spațiul 
ideii.

Retorica imagistică a 
Opiniilor..., mai mult de
ck în alte volume, eviden
țiază un „suprarealism do
mestic" (Marian Popa), de 
fapt o feminizare a arbi
trarietății imaginarului 
promovată de tipologia 
poetică în speță. La Nora 
luga, limbajul sa încarcă 
de libertatea definirii prin 
aleatoriu — trucat, desi
gur („omul ștampilat iese 
pe bicicletă”, „vaza e ca
mera verde a lirei**,  „simți 
gîfîitul cintărețului / în 
cubul de sare", „acest pla
netariu uriaș / în care de
slușesc rostul nasturilor / 
și al nărilor de cîine" etc.) 
dar nu de dragul specta
colului în sine. Dimpotri
vă, așa-zfsul suprarealism 
al expresiei sale ține cap
tivă libertatea, o închide 
In apa țiul dat. a utod evo
ca for. O obligă la „rebe
liune" oferindti-1 Insă 
doar cadrul Încălzit de pri
viri al unul acvariu. Aid 
viața „2_1“ _ ___ ___
poate fi programată, con
dusă spre mișcări ordo
nate, acomodată la lipsa 
de gesticulație exterioară, 
ta absența șocului Imediat, 
terifiant. Opinii despre 
durere este cartea unei 
voci puternic reliefate a 
literaturii contemporane.

Costin Tuchilă

„dură" a Imaginii

•) Nora luga : „Opinii 
despre durere", Editura 
„Albatros", 1980.

comvendlu
Caietele

Mihai
Eminescu
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cifrate, iar rostul unei a- 
semenea publicații ar fi 
— și este — și acela de a 
oferi prime lecțiuni din 
manuscrisele poetului 
care apoi să intre in e- 
ditia integrală a Poetului.

Tomul pe care îl pre
zentăm este i 
pe relația operei 
nescu cu istoria.
L4, Eminescu și 
duratei, datorată

structurat 
i lui Emi- 
. O table- 

vocațla 
regreta-

In capăt de apă
Urmare din pap. 1

trunxlnd înăuntru cu o furie de nestăplnit. 
$i, minune ; ne uitam și nu ne venea să cre
dem. pe firul apei, spre noi. plutea un mic 
licrlu care ciuta. O cutie de tablă care sălta 
din ioc in loc și se înconjura de cercuri albe 
de apumă. trimitea in văzduh o orchestră de 
clopote parcă și turnuri resfirate peste înăl
țimi. Ci nd și cind, sicriul acela trosnea și 
căuta tă-și sară negru din încheieturi, să 
m sfarme, fulgerat de icnet de marșuri șl 
țipete care nu mai încăpeau în eL o armată 
Întreagă fusese închisă parcă in acea cutie 
0 tropâia, bâtea acum cu pumnii în pereții 
de tablă, ca să iasă, să se elibereze. Am 
luat-o incet-încet la vale și, mai oprindu-ne, 
mal uit!ndu-ne in urmă, am ajuns in eat o- 
dată cu capătul acela de apă și cu cutia aceea 
cintătoare. fiind și nedumeriți și mindri de 
alaiul cu care ne făceam intrarea — destul 
de glorioasă astfel —, printre batrinil și fe
meile care căscau ochii mari la noi. Așa s-a 
aflat povestea, destul de simplă a acelei in- 
timplări și anume : nemții părăsiseră caze
mata și lăsaseră să le țină locul acea minus
culă mașină cintătoare, peste care apa, cind 
a dat a luat-o cu ea la vale printre gră
dini și livezi. Ploaia a înlăturat astfel mis
terul și. deși nemții se depărtaseră, cu 
tunet al ei, ploaia, a făcut, după cum 
vede, dreptate.

tulul poet și om de cul
tură care a fost Al. Phi- 
lipplde. precede un sumar 
bogat în care contribuții
le documentare se îmbină 
in chip fericit cu exege
zele operei eminesciene. 
Al. Zub semnează artico
lul Sensul duratei istorice 
la Eminescu. Iar Marin 
Bucur se ocupă de Cultu
ra istorică la Eminescu 
(....poetul se arată a fi un
adevărat erudit, cu 
noștințe 
mat la 
mentare 
mic eseu de o subtilă pă
trundere
gar Papu : Imaginea șl 
simbolistica Romei în 
„Memento mori" („...Emi
nescu rămîne totuși unul 
dintre cei mal valoroși 
exponenți poetici ai «ideii 
latine*").  Un amplu și te
meinic studiu aparținînd 
lui Paul Cernovodeanu se 
ocupă do Eminescu 
traducător al 
volum din colecția 
muzaki, evidențiind, 
de o parte, „surse 
inspirație sau de 
mentare", iar pe de altă 
parte scoate în relief u- 
nele valori stilistice ale 
tălmăcirii, care va trebui 
înglobată Vastei opere a 
poetului. Alte contribuții:

cu- 
metodice, infor- 
izvoarele docu- 

capitale"). Un

semnează Ed-

ca 
primului 

Hur- 
pe 
de 

docu-

D. Vatamaniuc — Emi
nescu și lupta „tinerilor44 
din Transilvania pentru 
unitate culturală și in
dependență naționala ; 
Gheorghe Lascu — „Ai 
noștri tineri la Paris în
vață" — posibile surse 
transilvănene; Ștefan Ba
dea — Valori stilistice ale 
termenilor social-istorici 
în lirica eminesciană; Dan 
C. Mihăilescu — „Intr-o 
lume de neguri" — nu
cleu al Scrisorii I; St. Ca- 
zimir — Rectificări (clte- 
va pertinente îndreptări 
de lecțiune); Henri Zaiis
— Eminescu — poet me
sianic; Nestor Camariano
— A talia fii os Hristopoulos, 
Anton Pann și 
(Șic I) Eminescu 
comparativ) etc.

De un deosebit 
Sînt pentru noi 
inedite din

Mihail 
(studiu

interes 
paginile 

Eminescu. 
Astfel, pe lingă continua
rea publicării textului 
german din Mss. 2 285 
(transcriere și traducere 
de Adelia Perju), Marin 
Bucur publică cîteva zeci 
de pagini din caietele de 
la Academie, ilustrînd 
obstinanta preocupare a 
poetului față de docu
mentul de orice natură, 
precum și necontenita sa 
meditație asupra istoriei. 
Cu atlt mai binevenite a- 
8emenea dovezi extrase 
din atelierul poetului, cu 
cit se mai găsesc unii cri
tici literari, venerabili 
altfel, care susțin că ma
rile proiecții dacice ale 
poetului ar fi doar niște 
pure viziuni poetice șl nu 
ar avea nici un reazim 
documentar. în tot, to
mul al V-lea, pe linia ce
lor anterioare, se consti
tuie intr-o contribuție de 
mare responsabilitate și 
Înaltă ținută științifică.

G. S.



DRUM DREPT 
într-o dimineață 

CU ROUĂ
Cnd a venit aici i s-a arătat patul cu

tare din dormitorul 2. I s-au pus In 
>rațe două pături, două cearșafuri și o 
:ață de pernă. Se simțea un părăsit de 

lume. Dar 1 se spusese, incă de la început : nu 
Uita că pleci într-un șantier, și nu la băi la 
Slănic. N-a uitat, dar nu-i plăcea mirosul ăst i 
de cărbune ars, care venea cind de la centrala 
de alături, cind din godinele așezate in tăvi mari 
de tablă zincată. Acasă n-o dusese mai bine, 
adică tot așa, viață de șantier, cu rare întoarceri 
spre casa părintească, unde mirosea a rășină de 
brad și a gutui, așezate pină sub streașină, in 
polițe dese.

Mă rog, asta e, și-a zis el ; orice început arc 
nevoie de două pături, două cearșeafuri. o față 
de pernă din panama, nici albă, nici prea cenu
șie, toate făcute sul, ca foile de viță in sarcelată. 
pentru sarmale. Și, apoi, oamenii, unii buni, alții, 
și așa mai departe. Nu-i cunoștea. Să-i invite la 
bufetul rece din cufărul de pefele. închis bine 
cu două paftale din aramă coclită ? Cițiva s-au 
apropiat, dar fără a da semne că vor să-l 
numai in cămașă.

— Avrămescu Petre Îmi zice. Poftiți. De băut 
n-am găsit decit șlibovița asta la jumătăți. In 
gară la Tirgu Jiu...

T- De unde vii flrtate ? a zis tmu blond si 
creț, cu o față tăiată in riduri de*e.  dar eu un 
zimbet care nu era m stare st te păcălească : pă
rea om la locul lui săritor la nevoie. Părea—

— De la Podari. Bacău....
— Nu. mă. din ce ?
— Șofer. Șofer de categoriile A. Be. Ce, De. sL 

poate. Ia vară iau si E-uL
— Te dai mare ri no e bine. Mai cftaețtl ta 

băiat care nu-i vaUbsî p te pune pe jar.
— Nu apăs pe clanță pină nu nu se gxra 

„intră I-
Așa au tot vorbit in prima lor seară. Nc 

încontrat dar au tot mers pe marginea sanțu\a 
plin cu apă și volbură sufocată. Erau H seara 
și noaptea cunoaștem. In dormitor mirosea a 
șliboviță și a ceapă spartă cu pumnul să-: xzră 
inima pină sub patul de vtzavi. Se «iau de 
acum bine. Cel cu părul creț era Vi
sile, familist din Ttsmana. cu nrrxeă înotă
toare și cu doi copii prin dase mvi de școală 
primară. Celălalt, din patul de xîâtxm. ’***«  
din Prahova. 51-I știa lumea de eel mai bun me
seriaș in branșa asta. Pe brațul sting avea ta
tuată o ancoră, iar pe piept o stimă despletită, 
cu părul in valuri zbuciumate. A mai stat n un 
topograf lingă ei. dar s-a dus repede : O aștepta 
soția acasă, in Tirgu Jiu. A zii că-1 cheamă Mi
nei, Minei Ionescu și i-a promis ho Petre cea 
mai bună basculantă din autobaza lui Harta. 
Nu l-a crezut nimeni, dar i-au zii că e nevoie 
de mai multă grijă fată de noii venițL

Pe la două s-au culcat Petre a visat RABA 
aia fără pereche $i i-a visat și pe omenii ăia oi 
fețe acre care trebuiau să-i dea categoriile in 
meseria de șofer de basculante. Visa că mințise. 
iar gindul ăsta ii făcea să ridă în somn. Ce fețe 
or face cind i-or vedea cartea de muncă : n-a 
șofat decit trei luni pe o basculantă deșucbiată. 
una din alea care trebuiau date demult la casare.

Dimineața s-a bărbierit a făcut și un duș ; îi 
înverzeau urechile de frig. S-a dus Ia Barta, și 
Barta l-a ghicit Era meseriaș vechi, uns cu 
toate alifiile : i-a dat cea mai hodorogită mașină. 
„Dacă o ții pe asta o lună in funcțiune — i-a 
spus — ajungi șofer de cea mai înaltă clasă-. 
Venea iama. începea mizga. noroaiele, zăpadă 
sclifosită prelinsă printre haturi, venea viața de 
Pefele, cum ii zicea unul din șantieriști.

Trecuse și iama, mașina lui Petre căra spre 
haldă bulgări de pămint și cărbune, rezista. iși 
trăise viața aia de o lună și trecuse peste ea. Să 
fi fost meritul omului ? sau Barta era pus 
atunci pe șotii ? Oricum, mașina își trăise traiul, 
își m incase mălaiul.

— Trage-o pe dreapta, a zis Barta, o dăm 
la casare. In cîteva zile ne vin mașini noi. Am 
să-ți dau una din ele.

— Pină la basculanta aia promisă, dă-mi două 
anvelope nu prea uzate. Hurdughia asta poate să 
mai meargă.

A mai circulat o lună cu ea. După ce a primit 
mașina nouă l-au dat la cărbune ; se ajunsese la 
stratul de cărbune, a fost una din zilele mari 
pentru brigadierii șantierului.

Apoi l-au mutat din baracă într-un bloc nou 
de garsoniere, cu ăla blond și creț și cu fața 
tăiată în riduri dese, Văcăroiu Vasile, șofer, cu 
soție, învățătoare in Tismana. Cantina era can- 
tină-restaurant adică dădeau citeodată și bere 
seara și pui la rotisor, cu cartofi pai. Bufetul 
de alături nu mai avea numai piine neagră, sta
vrizi in sos tomat și biscuiți de un 1 leu pache
tul. Găseai și ciorapi și săpunuri și cizme de 
cauciuc, pufoaice, căciuli îmblănite șî bluze din 
silon, cu inimă roșie săgetată, aplicată pe burtă. 
Oamenii ciștigau din ce in ce mai bine : chioșcu
rile și bufetul se goleau repede, marfa n-avea 
timp să se învechească. A început să dea din 
cind în cind prin șantier și un ins cu o to netă 
plină cu sucuri și înghețată. Oamenilor le miro
sea tot mai rar a fum de tren. Cițiva s-au că
sătorit cu fete din Tirgu Jiu și din satele de prin 
apropiere. Statul le-a dat garsoniere și aparta
mente in blocurile construite lingă șantier.

Trăgea din nou spre iarnă. Petre ducea cărbuni 
la Turceni. în față săltau prin ceață un șir de 
mașini noi. abia venite de la Sibiu. In spate 
basculanta lui Văcăroiu. Convoiul tăia repede un 
tunel zgomotos prin ceața dimineții. Grupul 
unu trebuia pus in funcțiune ; din minut in 
minut se aștepta sosirea celor douăzeci de bascu
lante. Deodată Văcăroiu a apăsat pe accelerator. 
Mașina a țișnit și a ajuns repede în dreptul 
basculantei lui Petre. Asta i-a făcut semnul, 
„adică ce. ești nebun, domnule ?“ Sile Văcăroiu 
i-a răspuns, tot prin semne : „oprește omule, că 
te dai de-a dura-*.  După asta bărbatul învăță
toarei din Ttsmana a luat-o înainte. Se vedea ca 
o pată îmbrăcată într-un nimb de mîzgă. Petre 
a oprit, a dat roată mașinii. între anvelopele 
dreapta spate intrase un metru si mai bine de 
sirmă ghimpată. „Dacă n-au crăpat ele pină 
acum, or să reziste pină mă întorc la garaj“ și-a 
zis. Anvelopele erau totuși uzate, cu inserția me
talică ieșită afară. A băgat repede mașina intr-a 
treia, a apăsat pe accelerație ; bolidul din față 
se vedea tot mai clar. încerca să-și reia vechiul 
loc in coloană, dar era cu neputință. Sile claxona 
ca un dement, făcea tot posibilul să-i tempereze 
foamea de vitază. Așa a mers pînă la ultima 
curbă a drumului care dă în centrala de la Tur
ceni. Acolo s-a întimplat necazul. Una din an
velope a plesnit, iar mașina a ieșit de pe partea 
carosabilă. Ușa din stingă s-a deschis brusc Iar 
Petre a fost proiectat în șanțul cu apă. Saltul 
ăsta de pomină l-a salvat. Sile a oprit la două 
sute de metri mai încolo. A ținut-o intr-o fugă ne
bună pînă la locul cu pricina. Omul trăia, nu năti- 
se cine știe ce. Cel puțin așa stăteau lucrurile la 
prima vedere. „Trăiești, zăbăucule ?", a zis Vă
căroiu. Dar celălal^ n-avea cum să-i răspundă. 
Se bălăcea în șanțul cu apă. L-a tras afară. în 
șosea. „Ai avut mare noroc, mă, dacă nu zburai 
afară, veneau ăia de la morgă să te scoată 
dinăuntru".

După o lună de spitalizare, pentru o fractură 
la brațul stîng și cîteva zgirieturi pe fața, și după 
o săptămînă de convalescență s-a întors la auto
bază. Barta i-a dat aceeași mașină, aia cu care 
ajunsese în șanțul cu apă. ,.Ai grijă, a doua 
greșeală nu te mai lasă întreg**,  a zis. Știa și el 
asta. Era într-o luni. început de săotămină. Por
nea bine la drum. Marți a aflat că l-a căutat o 
soră de la spitalul din Tirgu Jiu, acolo unde își 
vindecase urma căderii în șanțul cu apă. Miercuri 
și-a pus costumul de oraș și pardesiul lui Văcă
roiu și a plecat. S-a întors abia vineri dimineața. 
Barta I-a făcut cu ou șl cu oțet și l-a pus să 
lucreze și duminica. Cu asta cearta s-a încheiat. 
Petre era om de cuvînt. iar lucrul ăsta se știa 
în autobază. De la „ședința" cu Barta n-a mai 
lipsit decit o singură dată : o lună mai tîrziu, 
cind s-a oficiat călătoria între Petre și Luiza, 
soră la spitalul de adulți.

Deduseră din nou de cărbune, sub un strat 
gros de steril. Era de muncă berechet. Veneau 
tot m"i multi mmeni din țară. Avrămescule, 
i a zis intr-o zi comandantul șantierului, răs-

Pavel Perfil
Continuare în pag. a 6-a

VIITORUL 
SE NAȘTE 

DIN TRECUT

Sob h Bclsțfl : .Alegorie*

NOI, ȚĂRANI DE CÎND NE ȘTIM, 

ABIA ACUM AM ÎNVĂȚAT 

SĂ UMBLĂM CU PĂMINTUL!
n anul 1980, prin luna septembrie, în 
.atul Goicea Mare din Dolj se va pe- 
.rece un eveniment senzațional — va 
fi dat în folosință primul bloc. De vă

zut au mai văzut țăranii apartamente, nici vorbă, 
dar la ei in sat n-au mai văzut și tot privesc la 
cele ce se ridică acum în satul lor și Lot exclamă 
fără să vrea ca în povestea aceea cu grădina 
zoologică : Așa ceva nu există ! Specialiști ai 
satului se vor muta cu tot calabalicuL, mai puțin 
cățel și purcel, și vor trăi ca la oraș cu apă-n 
perete, cu baie la orice oră din zi și din noapte, 
cu vecini sub dușumea și in pod, cu liniște la 
anumite ore, cu ore de bătut covoare și de joa
că pentru copii.

Dar blocul din Goicea Mare nu va fi nicicum 
un edificiu stingher, ci va avea și are in jurul 
său o școală generală cu două etaje, o grădiaiță- 
creșă, o centrală termică, un cămin cultural 
mare cit o sală de sport

Ce-i mai trebuie in acest caz unui sat aflat in 
plină cimple a Băileștilor, pe malul stîng al riu- 
lui Desnățui, cind are in zestrea sa actuală ferme 
pomicole, o fermă zootehnică, o fermă legumi
colă, o cooperativă agricolă cu 27 de milioane lei 
avere, o șosea asfaltată, ulițe pietruite, un șan
tier pentru canalizare și apă curentă, oameni să
nătoși și copii frumoși, ce poate să-i mai trebu
iască decit liniște și pace, decit ploi la timp și 
cu mană in ele ? ! Viitor ? I Un sat ce-și zidește 
școli atit de înalte și de temeinice cum e tea 
din Goicea Mare crede cu toată tăria in viito
rul său, in ceea ce îl așteaptă pe suișul timpu
lui. Goicea Mare e un sat ce vine da demult. 
Aproape de centrul său. după ce treci de o clă
dire albă, o iei pe mina dreaptă și dai de o 
poartă liniștită pe care nu scrie nimic, o poartă 
larg deschisă, care parcă te așteaptă s-o treci. 
Și-ntr-adevăr o treci și pătrunzi in parcul de 
odihnă al satului, parc ce-a fost construit Ia 
cooperativizare, pentru că, spune președintele de 
atunci și de acum al cooperativei agricole, Eroul 
Muncii Socialiste Dumitru Dinișor, țăranul tre
buie să sd recreeze și el, trebuie să-și învese
lească ochiul și să-și hodinească sufletul... Un 
parc de odihnă intr-un sat ! Grădină publică, 
cum i se mai spunea pe vremuri. Și ceea ce este 
și mai de mirare decit girafa cu gitul lung e că 
în acel parc din Goicea Mare se află și o gră
dină zoologică, fără tigri din Malaiezia sau hipo
potami din fluviul Limpopo, dar cu cerbi și că
prioare și chiar cu urși carpatini. Copacii sint 
acum destul de mari ca să dea omului o umbră 
deasă, aducătoare de răcoare. Acești copaci 
poartă In trupul lor inelele anilor, inelele vîrstei 
cooperativei agricole. Mai spre luncă te intîm- 
pină un grup statuar din piatră albă și roșie. 
Trei fete, una purtînd un snop de griu, alta o 
seceră, iar a treia mînînd un berbec cu o mioară 
semnifică materializarea legendei satului cres
cut pe locurile unde cu aproape două mii de ani 
în urmă călcau legiunile romane abia scăpate 
de furia apelor Dunării. Că de la Goicea, Du
nărea nu-i departe, mai jos e un sat care chiar 
Dunăreni se cheamă. Și spune legenda : „...că
pe la 1400, un cioban coborînd cu oile sale din 
munții Transilvaniei a poposit pe aceste locuri 
pe care le-a lăsat moștenire celor trei fiice ale 
sale Ciuta, Goicea și Dulceana care au pus te
melie acestui sat ce poartă numele celei mai 
frumoase dintre ele". Monumentul e ridicat prin 
contribuția strănepoților celor trei fiice de cio
ban, strănepoți care, în cîmpia lor arsă de soare, 
cu satul înotind de sute de ani prin valurile 
de nisip, au ajuns atît de bogați îneît și-au per
mis să dea bani chiar și pe un monument de 
piatră.

Dincolo de parc începe obișnuitul, adică Goi
cea cu rîul ei, cu tot păsăretul domestic, cu pă
durea cu sălcii, cu motopompele ce trag apa rîu- 
lui și irigă hectarele cu legume, cu pădurile de 
porumb în care te poate minca lupul dacă mai 
trăiește cumva prin cîmpia Băileștilor, cu mi
riștea griului dată sub brazdele încinse. Și mai 
departe se întindeau nisipurile zburătoare ; pină 
acum 25 de ani peste Goicea treceau norii arămii 
ai nisipului, vămile pustiei se instalau la poanta 
cerului in locul luminii soarelui, ia»*  întunericul 
cădea in plină zi. Acum peste dunele migratoare 
se întind trei ferme pomicole cu vișini, caiși, 
piersici, cireși, meri, peri, apoi pășuni și iar pă
șuni și păstorit ca-n timpurile din secolul pai
sprezece. Și din loc in loc răsar colonii de stupi 
care parcă trag peste fierbintea cîmpie o pătură 
groasă de tihnă, o ploaie de lumina în care totul 

e bine înfipt în hotarele firescului și care se mută 
tot timpul anului după rotația florilor, după 
soare și anotimpuri.

In urmă cu 55 de ani satul Goicea Mare, un 
sat specific românesc, pe acele vremi însemna 
un sat sărac într-o confruntare îndărătnică cu 
natura și lipsurile materiale și spirituale, făcea 
obiectul primei campanii de cercetare sociolo
gică rurală. Oamenii de bine ai acelui timp tră
geau încă un semnal de alarmă asupra stării ce
lor din satele țării. Și ceea ce atunci chiar și 
pentru cei mai îndrăzneți cu visul și cu idealul 
era o preafrumoasă închipuire, astăzi este in 
Goicea Mare un fapt obișnuit In ziua de azi în 
satul Goicea Mare este o centrală telefonică cu 
200 de numere ! Își dau țăranii telefon pentru a 
se invita la potcovit caii ? ! Nicicum ! Altele le 
sint preocupările lor, tot preocupări de țărani 
bineînțeles, dar ce vizează alte domenii, alți ter
meni de viață. Și totuși nu e imposibil ca Ma
rin V. Blagu să dea un telefon lui Marin Po
pescu, motopompist, pentru a merge la cules de 
roșii sau pentru a se intilni la sifoane, sau pen
tru a se anunța c9 e adunare generală la coo
perativă. Da, telefonul intr-un sat mi se pare 
cazul cel mai șocant, mai șocant chiar decît 
baia personală. A spune că există 100 de trac
toare în brazdă, că 30 de „Gloria" seceră în cîte
va zile tot griul care cîndva muta în cîmp un 
sat întreg, că în anul 1980 s-a produs (termen 
de uzină 1) un munte de griu — peste două mili
oane de kilograme, că porumbul, porumbul ca și 
pătlăgica roșie de pe stratul din grădină este 
irigat, că oamenii au peste 200 de autoturisme, 
că trăiesc nu într-o odaie mizeră, ci au rînduri 
de case, că au in toată comuna lor aproape o 
mie de televizoare, că tot ce se construiește îi 
sat este zidit, finisat și dat Ia cheie nu de meș
teri de la Craiova sau din altă parte, ci de ță
rani cooperatori din sat sint aspecte mult prea 
obișnuite ca să mai mire pe cineva pentru că 
noile granițe ale firescului s-au extins, după 
cum se vede, foarte mult, atit de mult că in 
urmă cu 55 de ani nici oameni cu exercițiul gin- 
dirii si al prospecțiunii viitorologi ce, nici oameni 
împătimiți de visare nu-i puteau prevedea ho
tarele.

Și tot în acest an în Goicea Mare este aștep
tat robinetul, cel care va muta, pe încetul. în
setatele cumpene ale fîntinilor in sertarul cu 
amintiri, sertar în care și-au făcut loc atitea ce 
păreau veșnice.

Acum, zicea Ion Segărceanu, unul dintre frun
tașii satului, Ia noi în sate nu se mai construiesc 
case. Cum adică, m-am mirat eu. Așa cum spun, 
a zis el, se construiesc vile, numai vile se con
struiesc. oamenii nici nu mai vor altceva. Șl5m 
să umblăm cu pămintul mai bine decît acum 
douăzeci de ani. parcă noi cei de acum două
zeci de ani am devenit alții, parcă nu tot noi cei 
care aoăsam toată primăvara și toată toamna ne 
coarne1 e nlugului sîntem. Știm să vorbim altfel 
cu pămîntul, i-am pus bine șaua în spate și ne 
duce unde vrem noi, nu unde vrea el.

★

In partea dinspre sud, cumva spre Dunăre,- la 
Goicea Mare s-a ridicat un nou „cartier" al sa
tului. I se zice Satul Nou sau „La Popovici". 
Este partea cea mai dinamică a bătrinului sat ; 
în Satul Nou șl-au ridicat case cei tineri, cei 
care răspund de chimizare, mecanizare, de fer
me. de creșterea dreaptă în lumină a griului, de 
sistemul de irigație, de repicatul tomatelor, de 
lotul semincer. Printre ei mai sint unii care mai 
iau cite o „convenție" si merg să muncească la 
Băilești, Segarcea sau Portărești, dar se pare că 
totul e numai temporar deoarece prea au rădă
cini adinei în sat, sînt rădăcinile caselor pe care 
le-au zidit cu palmele și sudoarea lor.

Iar cînd te duci într-un loc cu oameni plin și 
oamenii îți vorbesc de construcții și copii în- 
menii acelui loc sînt hotăriți. acolo, în locul lor 
seamnă că acel Ioc are un mare viitor, că oa- 
de baștină, să ducă mai departe carul cel mare 
al Istoriei. Și nici nu se poate explica altfel 
faptul de ce fiecare ță’-an din Goicea este atît 
de mîndru de un bust al lui Mihai Viteazul, bust 
ce se află în centrul comunei șl despre care fie
care crede că îi aparține sufletește, bust a cărui 
umbră cade peste sat ca lumina astrului Soare 
pe planeta Pămînt.

Eugen Mihăescu

PE VALEA CRIȘULUI REPEDE 
SE CÎNTĂ ENESCU

Srăzi înguste, pietruite după legile cele 
nai vagi (poate chiar uitate... sau ig- 
jorate) ale urbanizării. Drumul mași
nii e permanent veghiat de priviri — 

nu atit curioase, cit mai degrabă experte, cîntă- 
rind cu iuțeală priceperea șoferului. O poartă 
de lemn intr-un zid inalt de piatră. Poartă des
chisă lăsind să se vadă, in curte, o ușă, des
chisă și ea. Castani de-o virstă cu amintirile 
celor care-au devenit străbunici. O clădire pu
ternică și veche (se va fi ridicat odată cu plan
tarea castanilor ? Oricum, nu prea tîrziu după 
aceștia). O zi de vară indemnind la zimbete, o 
zi de vară, in sfîrșit, adevărată. Se cuvine o 
plimbare pe malul riului din apropiere, trebuie 
căutată răcoarea. Singure, cuvintele nu pot fi 
moleșite de fierbintele amiezii.

O ORCHESTRA CARE A TRANSFORMAT 
UN SAT

„Scriu cei de la vioara I : Primele șase mă
suri — pruzâ. Apoi : do diez pătrime cu punct, 
la opume. fa doime. Bară. Do de jos notă in- 
irtăgâ—- Copiii aLațj in pauză (cei de la vioara 
a «vflî’on-. cei de la percuție așteaptă pe
tcăn. Glir— e școlărești. Dictarea se aude în con- 
tir.uare prin fereastra deschisă a clasei de ală
turi. O undă răcoroasă amenință cu așteptata 
inserare.

Cel mai grea ■« descurcăm, taiasi, ca parti
turile. E mult de seria și incă destul de gTtu 
pealra ei. la rest, a-aș patea zice altceva decit 
că ariud iastiumente. a disciplină de muncă 
prafniauăstă și dragoste de muzică ne prelun
gim taste bucuriile interpretind Enescu și Beetho
ven. Bartab. Caadala saa Brahms. In fața por
nirii spre Irumes greutățile sint fire de nisip 
aelnate in scamă de a spă rnrgălaare.

Nu este, desigur, ușor — deși tocmai acest 
lucru nu ni se spune — să alcătuiești și să duci 
spre performanță o orchestră semisimfonicâ for
mata din copii. Copii care să studieze de pe 
partituri. Copii care să-și sme singuri partitu
rile. Copii care să fie educați ca muzicieni și 
nu doar să apară pe scenă astfel. Nu e ușor dar 
e neasemuit de frumos, dă încredere in puterea 
de a mai face $1 incă mai bine ca pină acum, 
muzică serioasă. Seriozitatea ca atribut al copi
lăriei ? De ce nu. a ti ta vreme cit există pa
timă paumă din cele adina, tulburătoare, mo
delatoare

Am intilnit In multe alte locuri aceeași pre
ocupare pentru formarea și informarea compe
tentă a artiștilor amatori (care se numesc așa 
in primul rind pentru ră sint amatori de artă, 
deschiși spre artă și plini de disponibilități ar
tistice). La Școala populară de artă din Giurgiu, 
o pictoriță profesionistă — om de talent și das
căl înnăscut — pe nume Silvia Grosu Jelescu 
oferă celor ce încep prin a picta naiv (pentru 
că, așa văd și simt nicidecum pentru că așa se 
poartă) lecții de istoria și tehnica picturii, lecții 
făcute după toate regulile învățăm intui ui cu ade
vărat modern și tinzind mai ales spre atingerea 
de către toți cei ce iubesc pictura a nobilului 
statut de spectator informat de gust

Poate mai mult decit orice altceva, Festivalul 
național „Cintarea României" iși propune forma
rea unui public pe deplin competent, accesul 
avizat al maselor la cultură. Nu neapărat numă
rul de spectacole sau de premii contează, ci nu
mărul de repetiții, bogăția de repertoriu, apro
pierea oamenilor de frumosul adevărat, pe care 
să știe a-I căuta mai ales in el înșiși.

PE SCENA MARELUI FESTIVAL

La Ploiești, am văzut defilarea portului popu
lar și a formațiilor artistice din zonă, ca apoi, 
în fața Casei de cultură — un obicei vechi, 
uitat o vreme și readus in scena satului de bă- 
trini, javrelele. Era ca o competiție, ca o loială 
și frumoasă întrecere a flăcăilor in fața fetelor. 
Ca încercările prin care orice tînăr trebuie să 
treacă înainte de a se numi bărbat. încercări 
dintre care cele ale bunului simț (artistic sau 
civic) ale bunului gust nu lipsesc, nu pot lipsi, 
într-un fel sau altul, e o probă în fața colecti
vității, căreia trebuie să-i însușești obiceiurile, 
tradițiile și căreia trebuie să i le poți duce mai 
departe. Cit de departe ? Pînă spre copiii tăi. 
Este mai ușor să înveți ceea ce știu cei din ju
rul tău („poate chiar se transmite ereditar, nu ?, 
glumim, glumim...") sau, dacă e să înveți — să 
o faci temeinic și nu după ureche (fie ea cit de 
fidelă).

La Encscu nu ss poate ajunge decit trecind 
prin muzica populară. Prin cea de bună calitate, 
autentică. Noi cintăm. armonizate pentru orches
tră semisimfonică. multe piese populare — din 
folclorul românesc, maghiar sau german. De la 
ele, urcușul spre Enescu e natural, așteptat 
parcă, iar sonoritatea muzicii sale e deja anti
cipată, trăită in noi.

Se pot afla aici, în resorturile acestei firești 
și necesare ascensiuni spre arta trăind prin cu
rățenie și prin puterea de a se reprezenta ca 
stea sau cristal, răspunsurile unor întrebări ce 
pot fi ușor de depistat in multele mese rotunde 
centrate pe ideea dispariției sau poluării folclo
rului. Răspunsul care se impune de la început 
e«;te acela că arta autentică există, dar că a 
reușit (nedorită performanță, pe caic noi cei 
dinții am determinat-o) să treacă nlobservată. 
Acum, grație marelui festival național, începem 
să o reconsiderăm și să ne dumirim. Acum, cind 
lăutarii cei limpede cintători pot să apară la 
televizor și să cinte așa cum știu doar ei și cum 
au făcut-o, neluați in seamă, atita și atita timp ; 
teatrul popular — bazat pe vechea tradiție a 
sancționării de către obște a tot ceea ce intră 
in contradicție cu normele propuse de ea — 
revine cu acea incintătoare bucurie de a impro
viza un spectacol — cum de sute și sute de ani 
se dau la Șanț și nu numai acolo (vă mai amin
tiți scenariile regizate și jucate de Ilie Moro- 
mete ?) : calmul si tenacitatea cu care soții Vic- 
șoreanu cred Ia Horezu in ceea ce fac e încă o 
dovadă a neclintirii artistului care știe relua po
vestea de o întreagă istorie a unui meșteșug 
legind ana de tărină cu măiestrie și har : n-au 
reușit să ne sumrindă vreme în ’elungată ușu
rința cu care bătrinii se obișnuiesc cu scena 
atunci cind este vorba de a prezenta o tradiție 
veche de cind lumea lor (și tinerii cunosc obi
ceiuri străvechi și se simt legați de ele : mer
geți in Tara Zarandului, pe valea Crivului Alb, 
pe la Hălmagiu. și veți intilni. la timo de pri
măvară spre vară „tirgul sărutului**,  la care ti
nerele căsătorite in anul ce-a trecut vin imore- 
ună cu soții ca să-și vadă și să sărute, pentru 
ultima oară, pe flăcăii de care fuseseră îndră
gostite pînă a deveni neveste. Cei rămași fără 
dragele lor vin cu daruri și cu doruri, se în-

Correîiu Brâescu: 
„Constructori11

tîmplă o scurtă furtună în inimile tuturor după 
care viața, mai curată cu un sărut pierdut, re
vine in matca pe care chiar tinerii au dorit-o ; 
sau — dacă e vorba tot de tineri, una dintre 
cele mai emoționante balade pe care le poartă 
cu sine prin timp neamul nostru — „Balada 
cerbului cu stea în frunte" — am aflt-o culeasă, 
in zona Galaților, de elevele unui liceu sanitar, 
culeasă și apoi cintată de ele cu toată puritatea 
cu care o asemenea baladă se cere cintată. Și 
cite incă nu s-ar putea aminti...

Ca să po(i spune cu mîna pe inimă că tot ce 
faci e adevărat, autentic, cum vă place să ziceți, 
trebuie să al răbdarea de a căuta și să mai ai 
și ceva știință de asemenea întreprindere. Aflind 
melodii vechi șl frumoase ai impresia — și poate 
așa și este — că străbați poteca bătută de 
Enescu. Și că e imposibil să nu-l găsești după 
o vreme.

IN ORIZONTUL MARILOR SATISFACȚII

Greutățile nu se văd (pentru că nu e bine să 
se vada) pe scenă. Deși, vă mai spuneam, nu 
scena dă verdictele. Ci toată truda din spatele 
ei Șl, dacă e să tiu incă mai sincer și mai exact, 
satisfacțiile cele mari n-au venit nici măcar de 
la reușitele incontestabile — ale orchestrei, ci 
de la efectele acestor reușite. Dacă un sat cum 
e acesta are acum sală plină la căminul cultural 
cind se cintă muzică „grea“, dacă părinții co- 
pnlor din orchestră au ajuns să priceapă (oa
meni simpli, cum li se spune, adică țărani, pă
durari sau crescători de animale) necesitatea 
studiului individual, nestingherit. acasă, dacă 
toți cei din aceste locuri au putut trăi mîndria 
de a fi vizitați de redactori ai radioului, ai tele
viziunii sau ai ziarelor — iată, chiar dumnea
voastră sinteți un exemplu —, totul a pornit de 
la orchestră. O orchestră care a transformat 
un sat.

De ce să nu recunoaștem, că am fost plăcut sur
prinși de aceste vorbe : mîndria de a fi vizitați 
de redactori. Dar aceleași vorbe ne-au dat și 
de gindit, ca cititori atenți de reportaje. Atunci 
cind unul dintre atit de așteptați] redactori a- 
junge la Vințu de jos, să zicem, doar pentru 
ci la întoarcere să mănince coloanele unui ziar 
anunțind pe toți cei care nu știau (poate o du
zină să mai fie in țară) câ amintita localitate, 
nod de cale ferată fiind, este și loc de oprire a 
tutiyor trenurilor ce trec pe acolo, formula mă
gulitoare ne apare puțin ironică. Ca să nu mal 
vorbim de o emisiune radio (cu greu aleasă din
tre miile sale de gemene) în care se vorbește 
(mult și cu dicție impecabilă) despre o stațiune 
cu „reale valențe turistice" unde există o „re
cunoscută întreprindere- ce are „o interesantă 
formație de lucru" ale cărei eforturi sint canali
zate „spre ușurarea muncii fizice din partea to
varășelor femei" — mostră lesne de depistat a 
unui linbaj cu care redactorii-vizitatori nu pot, 
realmente, comunica ceea ce văd. Încearcă, ce-i 
drept, să o facă uneori prin cit mai scurte no
tițe „de informare", semnate cit mai scurt (e o 
adevărată inflație de I.B. sau I.C. sau I A. în 
paginile publicațiilor noastre) sau deloc, prin ru
brici inspirat intitulate „Timpul liber — timn 
activ" (s-au creat chiar anecdote legate de acest 
timp) sau „Căminul cultural — vatră a con
strucției spirituale" și cite altele. Reușitele —

Nicolai Constantin : 
„Cintarea României*

Cite sînt nu pot umple de mîndrie pe cei vi
zitați (poate, uneori, de veselie). Ceea ce este 
cu adevărat plin de sens și de importanță este 
spațiul acordat creatorilor amatori, fie în emi
siuni anume specializate, fie atunci cînd sînt 
descoperiți de realizatori de emisiuni plini de har 
(poeți entuziaști sau prozatori frenetici, necum 
reporteri de profesie sau angajați ai radioului 
ori televiziunii.). Cele create de oamenii țării — 
chiar dacă nu din această creație își cresc copiii 
sau pleacă vara in concedii — ajung înapoi la 
oamenii țării — oamenii cei doritori și admira
tori de frumos și nu atît de comentarii insipide, 
de fraze explozive sau de expresii obosite de 
mult

-AȚI FI PUTUT AJUNGE LA ACELEAȘI 
REZULTATE Șl LA ALTA LOCALITATE 
DIN ȚARA?.

Omul care a răspuns tuturor acestor întrebări 
se numește Tiberiu Hertzeg. Timpul (de această 
dată nu timpul liber, ci acela realmente activ) 
ne-a permis un dia.og de proporții reduse. Peste 
numai cîteva minute urma să înceapă concer
tul orchestrei semisimfonice pe care a format-o 
ia Valea Crișului — sat din județul Covasna — 
m urmă cu cinci ani. O orchestră alcătuită din 
copii. O orchestră laureată a fazei finale de la 
ultima ediție a Festivalului național „Cintarea 
României". O orchestră care a fost invitată să 
concerteze la Sala Palatului din Capitală. O or
chestră dintr-un punct al țării, un punct anume 
care putea fi oricînd a.tul dacă profesorul 
Hertzeg (fost component al Filarmonicii „George 
Enescu") s-ar fi hotărît să meargă în altă parte 
decit la Valea Crișului. Aceeași muncă ar fi dus 
la aceleași rezultate. Aceeași pasiune ar fi for
mat și transformat — cum ne-a spus chiar el — 
alte sate. De ce aici ? De ce tocmai cu acești 
copii ? Cite ore de repetiții au fost necesare ? 
Cite ore din. timpul pe care putea sâ și-1 dedice 
sieși le-a pus în slujba educației muzicale a 
copiilor acestui sat ? De ce e — totuși — mai 
importantă repetiția decit spectacolul ? Ce se 
petrece, totuși, în suf.etele copiilor atunci cînd 
încep să repete „Oda bucuriei" ?

Ar mai fi fost încă alte întrebări de pus. Ar 
mai fi fost nevoie de incă alte amănunte pri
vind metodele adoptate, încercările făcute, pri
mele eșecuri — de vor fi fost —, primul mare 
succes, așa, după tot tipicul. Nu s-a ivit încă 
prilejul. Am rămas cu aceste întrebări în vreme 
ce de jur împrejurul nostru s-a lăsat o liniște 
deplină.

Sală înțesată de lume. Și, dintr-o dată, lu
mină multă, venind nu de la becuri, ci de pa 
scenă. La umbra arlechinului scenei de la cămi
nul cultural din Valea Crișului nu se mai pot 
gîndi alte întrebări. Se cîntă Enescu.

Dan Mucenic
Constantin Stan

_______ )
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ION TRIF PLEȘA
Patria
Sui o treaptă de sudoare sâ mă uit 

pînâ departe, 
mugurii se trag spie ramuri intr-un iureș 

care crește 
scriind aerul acesta cum ar scrie la o carte 
peste care stele blinda stau și-nvațâ 

românește.
Soarele pe-un cer subțire, cu cămașă 

sărutată, 
înfioarâ sinul ierbii și foșnește-un 

lapte-agale... 
Patria in jurul nostru nu va seca niciodată, 
tricolor curat de rouă stă in jurul frunții 

sale.
Somnul cimpului se scurge, nimeni nu îl ia 

in seamă 
rotunjim în flori sărutul ca să fie cum vrem 

noi.
Glasul patriei s-aude, e egal c-un glas 

de mamă 
sau c-un glas cu care vara griul e strigat 

de ploi.
Orice brazdă intilnită e arată românește, 
zorile la colț de strada de lumină 

au crăpat 
Haina iernii e prea strimtă, pe copaci acum 

plesnește, 
patria i-mbracâ-n grabă cu ce are 

mai curat

DUMITRU ION DINCĂ
Ev socialist
Trăim intens aceste clipe-n care 
N-e sufletul incandescent și pur 
Cu vârstele străluminați de țarâ 
Și visele in steme de azur.

Trăim înălțător aceste ceasuri, demni 
Istoria cu noi rotind biruitoare
Această frunte ‘naltă Partidul Comunist 
Sub țărmurile patriei solare.

Mi-e brațul scut cutezâtor și drept 
Ca o lumină ce dezmiardâ zorii 
Cind inimiie-adinc ne bat in piept 
Pentru partid și veșnicia țării.

I0AN ȘERB
Cîntecul patriei
Vatră strămoșească, vatră sfintă, veche, 
Neamu-mi, de-o vecie, pe dulcile-ți plaiuri 
Ființa-și nesfirșește, pe-o gură de raiuri, 
Vatră sfintă, veche, vatră strămoșească.

Vatră glorioasă, vatră preafrumoasă.
Visul nalt și spațiul liber pînă-n ceruri, 
Lupta-ți spre lumină doinele-n veci cintă, 
Vatră preafrumoasă, vatră glorioasă.

Vatra mea bogată, vatra mea iubită, 
Cu singe străbunii sfințiră-orice piatra I 
De dușmani călcată, de-mparați râvnită, 
Vatra mea iubitâ, vatra mea bogată.

Vatră moștenită, vatră inâlțatâ. 
Testament lăsară moșii, luptătorii,
Să-ți sporim de-a pururi zestrea de victori^ 
Patrie măreața, mumă iubitoare.
Vatră strămoșească, vatră viitoare, 
Veșnic ți-i poporul, ram de-aur Eroul 
Care-ți stă la cirmâ, vrerii-ți nalt ecoul. 
Vatră viitoare, vatră strămoșească.
Vatră luminoasă, vatră norocoasă, 
Te inalți, columnă fără de sfirșire, 
Steaua-Umanitâții, de pace, iubire,
Vatră norocoasă, vatră luminoasă.

GEORGE OSTROVEANU
Graiul nostru
Braț de bărbat.
Un soare arzind in unghiul

Columnei infinite.
Lăudat de cintecul
Vremilor fără întoarcere 
Graiul strămoșilor mei 
Hotărnicește Istoria
Ca un plug cu mai multe brâidare.
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IVAN MARTIȘ
intiiul nostru comunist
E necesar un cintec curat
E necesar un cintec de azur 
Pentru acest bărbat minunat 
Strâluminînd ca un fulger in jur

Cu fruntea de cremene și ochi de bazalt 
In strălucirea de miine privește 
Deci trebuie-un cintec adine și înalt 
Pururea cald și rostit omenește

Ne trebuie deci o înaltă făclie 
Trecind prin istorie ca un voievod
De la visele lui și pinâ la glie 
De la neatirnare șî până la rod

Cel îndrăzneț cum este un talaz 
Cel ce vorbește tandru depărtării 
E-ntîiul nostru comunist de azi 
E-ntiiul nostru Președinte-al țârii I

E-ntiiul nostru comunist de azi 
E-ntiiul nostru comunist de miine 
In țara de luceferi și de brazi 
La temelia Patriei române 1<______

Un om trecut de treizeci de ani își poate 
îngădui să afirme că și-a văzut moar
tea cu ochii fără a stirnl prea mari sus
piciuni. Astfel de prilejuri, din neferi

cire, se ivesc și Ia virste mult mai tinere, iar 
ceea ce numim viață liniștită și retrasă, cu nu
meroase. chiar infinite măsuri de precauție, mer- 
glnd uneori pină la a nu mai ieși din casă, la 
claustrări imbed 1 izante, nu pare a fi o pavăză 
in calea neprevăzutului. Ani la rînd el fusese 
urmărit și hărțuit de agenți, condamnat la trei, 
apoi la șapte ani detenție grea, cu regim de ce
lulă. și numai rare ieșiri in curtea interioară, 
pentru dezmorțire, dus de la o Închisoare la 
alta în miez de noapte, prin locuri pustii, intr-o 
perioadă dnd pretinsa încercare de fugă de sub 
escortă era cel mai nimerit și mai la-ndemînă 
pretext de lichidare : el luase parte la manifes
tații cu mii de oameni, cerind piine și drepturi 
și libertate, in timp ce gloanțele ii șuierau pe la 
urechi, iar tovarășii lui cădeau cu zecile, cu su
tele, transmițindu-L intr-un ultim efort, îndemnul 
la luptă și credința In victorie: cu numai trei ani 
in urmă tn ace! singeroa 13 decembrie 1918. Iul 
ti muriseră oameni in brațe, cei mai a prop ia ți și 
mai dragi. In coate și eenunchi. sub gloanțe, se 
Arise de la unul la celălalt Totuși, niciodată in 
nici o altă împrejurare, moartea nn i se Înfățișase 
atlt de concret sub forma unor ace cu gămălie, 
pe care băiețandrii aceia cu aparentă blajină, ne- 
mincați de cine știe rfn± nedormit! și sotoși — 
le scoteau din reverele hainelor. «fin cozorocul 
șepcilor pătate cu uleiuri, arse cu țigara, pînâ și 
din șireturile ghetelor acilciate. VLad Stanca pri
cepuse că asta era arma lor de atac și anărare. 
cea mal siguri, mal eficace, ușor de purtat 52 de 
ascuns chiar și in detenție. In condițiile unor se
vere și repetate percheziții corporale. Cu toate 
că pentru ei. care-și plănuiseră evadarea din sub
solul cazărmii, fiecare minut era prețios, mai 
avuseseră totuși răbdarea să chibzuiască un de-ar 
f! mai potrivit să-1 înțepe, și de cite ori. pentru 
a obține efectul scontat : moartea, adică. Era im
portant să-l știe mort, nu leșinat, nu zbătindu-se 
în chinuri tocă o vreme, mort de-a binelea — 
unul dintre ei și pregătise oglinjoara, gândind 
să-l verifice, după aplicarea înțepăturilor, dacă 
mai respiră — evident. din spirit de prevedere, 
spre a evita surprize nedorite, ce i-ar fi Împo
vărat cu sentințe de ocnași. El. martorul evadă
rii, trebuia redus la tăcere pentru totdeauna. Ar 
fi fost de ales și de țintit inima. Ti derută însă 
faptul că el avea un piept de atlet, cu proemi
nențe mușch iu lease. Nu existau cine știe ce ga
ranții că un bold de numai doi centimetri i-ar 
străpunge și inima și mușchii, iar de experimente 
se fereau, dintr-o ciudată superstiție, care inter
zicea să chinui oamenii (dar nu și sâ-i omori pe 
loc).

Atunci 11 Îngheță pe toți o voce răcnită, 
de gradat alanisit. obUaujt să se răzbune
pe subordonați, după ee șefii mai mari ae 
răzbunaseră pe el : Care ești Stanca VLad,
mă ? 1 Citeva clipe mai tirziu se și-auzi zornăit 
de chel, șl-apoi cheia potrivită răsucindu-se in 
broască. Nici pe departe Vlad Stanca nu și-ar 
fi putut imagina că băiețandrii aceia molii și la 
vorbă și-n mișcări, pinâ și-n momentele de vlrf. 
de Intensitate maximă, cind chibzuiseră in ce fel 
să ia viața unui om — au in ei at 1 tea rezerve de 
agerime și de istețime, tocit să șteargă urmele 
și sâ-și modifice structural starea de spirit, ca 
la o comandă : pe cind gradatul bătriiar. exi © 
cheile respectabilă și mustanță căruntă, nisuaîâ. 
cu tunica pe umeri și saboți in picioarele scurte. 
noduroase, pășea to încăpere — Vlad Stanca toc
mai se rezima de un perete, teafăr și cu miinile 
libere, iar cei doi băiețandri cu acele, transfor
mați brusc In slugi credincioase. îi periau cu 
palma costumul și pantofii Totuși, gradatul 
un Început de încăierare. Nu. zise Vlad Stanca 
n-a fost nimic, am leșinat eu de duhoare p de 
foame. Este o batjocură sâ fim toghesuiți coo 
persoane intr-o colivie ca asta, și-am sâ protes
tez la domnul ministru de interne.

Cămăruța de cazarmă, dt o chilioară, 
cu ciment pe jos ș*  gratii la ferestrt. 
amenajată la repezeală in biroci 
pentru crxnisarul de poliție. <xl 

carp-i avea to răspundere Dt dettosțu poli
tici și da drept comun găzduiri pruviaom to 
cazarmă, era goală ; fumul de Uzară țxurind 
In straturi groase pînă aproape de tavan, pa-ea 
fi o dovadă că fneeae pdkrfcstă ie cnrtotL A_ 
țme-mâ aoasane 1 ae ramă jenatads.

p«Ma=3ML ce n t ir Aiepc penă ca At» 
na m*.  3. «mmK e u

gări pe ama «R să-î predea pe âra=Mt.. Wm 
jumătate de ori se- prețzsEbiarâ ne czjomtv. pe 
ecân. de La oa etaj la atoui. fără m- : ia one a 
in te«mâ : gradatul bătea la «R pat unde naosa 
alți gradați. raporta scurt r Je-tkRa ca ujeri- 
turL Era trecut de asaesm nopai. r La 5nvsaea 
aceea solda ăi (fcrmean. gradații jwsrz pocher _ 
Nici un jueâior de poefier ru adtarfte sâ fie a£» = 
de la masă dtn pry.na mu artsiv! -5»c±
acesta nu tine de clar Aria ist Grattan «dre
să nsor saatîneie. ELrâ a eă ordnoau «
numai prooantod sâ-1 afbă to grt.'ă ne acess Vhtd 
Stanca. ptoă mal aleargă <*  pe unde Ai-
nîd o sartmeiâ na ^e-avdl au n pm-kzui 
regulament să pi at ft an <-.nzr aveai de
păzi: a cazarmă, fnanoa ta ceiuik prtotre ăep- 
ruții de ns iă-î m
dnd. de todati ce pc-tntse cr-ton sâ-I acoato 
de-aeoâa Salvarea îe veri R er«-
dat r dejinut. L*s  cazi js speranța si
răbdarea. șțsta să-r arxno? rorhe
Ms.h-xre» > -.-«sti <ăr. .«antacoceae*.:
tinâr. Uâ-UMie. t^Jtait
pe o cimnea rfc: ci.nc, oE“pilaf de gardă, ca 
tirtica rab ca;, to iac de pemă. r citind fc 
Pe-cta jprri.. Nu știa pe OT.de ar C rătăci ia
era aceea Para^can (ei embă, cu tn
anume toțafc». TUod Stanca tiraae cec-
cfuzta ni rvspectito:: crtmsar se afU to cazaraeA. 
angajat totr-un pocher de-o noapte 1. tos*  oaml 
docnnuku Stârci 1 era euntwouf.. îl avea to csri- 
dențâ. r.n ta răspundere, numai m evid-azL Azt- 
feL graoanzL se vtei ahaoKit de porarâ. todar:- 
na: chiar Mi ca pv de wran. iar hB Vlad
Stanca piaztoml de pe cuioar h adese aa 
scaun ca tpâtar isah sâ o tabaret. pe cam slr-R 
ttel ptraoareX Sita că regtaol de eetulâ. de car
ceră te totepeorșie- vă rog sâ vă ăestindeu. 2 
invită RtbBOCD?epenrzL Mmcare na avem. Dacă 
dosi S’lad Stanca se rugi de o or,? cu
apa R-o pgarâ. nn rm! ftxpa-e de două «ue. 
p-cbetul de țigări i-’ hmeră bâietamtii oe- 
hiââ (-rrai pacheol nj R faunii, ceasul de aur. 
verigheta. medaLonu! tot de rar_) Ctun $ă fa
cem pot ? se frimirlă. dup*  o vreme, suîmoco- 
țenmtnl Domaule Stanca, stated eomnr.-<t. o 
știu nu numai dto evidecță r dto relatări — îr- 
timplâtor. v-am dîlx și niște artacoto. m. *e  parc 
el s - a u reprodus și fragmen îe tfi n cirri n tarea 
dumneavoastră la congres— In princto«L toți ct>- 
mumaUi se pretind oameni de onoare- Există 
tosa și probe contrarii, iar datoria mea este 
le fac £ațâ_ Cu gesturi puține, eu tademtoare de 
expert, tinărul sublocotenent Lși incărcă pistolul, 
ti trase niedica. apoi U lăsă pe pat. to partea 
dinspre perete. Eu am să stau totins. r vă pre
vin : Daca, din nenorocire pentru dumneavoastră, 
vă veți simți tentat s-o lua ți spre usâ. am jă vă 
Zâuresc fără sen^ție ! Așa cum precizase, el 
se-ntinse pe canapea, spre a-si continua lectura 
dto PestakMzl. Cazarma părea căzută to somn 
greu, Încăperile unde se juca pocher erau la 
etaj, din afară, din cartier, nu răzbea nici un 
zgomot. De două zile șl două nopți. Vlad Stanca 
nu pusese geană pe geană, din pricina băiet an- 
drllor din celulă, care nu-1 slăbiseră dto ochi, 
trecind de la suspiciune la simpatie ji încredere, 
o atît de mare încredere — indt li ceruseră să 
evadeze împreună, și-abia cind el refuzase, ex- 
plicind pe-ndelete că este deținut politic, nean
chetat nejudecat nici măcar nu cunoaște mo
tivul arestării, și-n aceste condiții se vede obli
gat să refuze evadarea — abia atunci, convinși 
că el are să-i trădeze, anume râm ine in celulă, 
ca sâ-î trădeze, băiețandrii ii hotăriseră soarta, 
îi rostiseră sentința fără drept de apel și tot ce 
fusese simpatie și încredere (ești de-ai noștri, iei 
de Ia ăi care au și dai Ia alde noi î) se transfor
mase într-o dușmănie netedă, mai mult necesară, 
decît izvorită din cine știe ce nepotriviri gau 
resentimente. Dealtfel, lichidarea unui martor fie 
șl numai ipotetic primejdios, în anumite împre
jurări, cind ești pe punctul de-a obține liberta
tea rîvnltă, nu se face neapărat din ură. justifi
carea cea mal la-ndemlnă și mai aproape de a- 
devăr fiind aceea de necesitate...

De la sediul din Sf. Ionică, unde se desfășu- 
raseră lucrările congresului în ziua de 12 mai (în 
primele zile se-ntruniseră la clubul de pe atr. 
Academiei) — și pînă aici, la cazarma din Plev- 
nei, Vlad Stanca fusese adus. împreună cu alți 
șase tovarăși, cu un camion fără prelată, condus 
șl împresurat de agenții siguranței. Camionul 
pornise întîi spre închisoarea Văcărești, însă pe 
drum se primise vestea că nici la Văcărești, nici 
la Jilava nu mai sînt locuri, singura soluție, pînă

nicolae 
țic

După 
amiaza de 
12 mai 
K________________J

Iz marilor închisori, fiind în- 
irv® Ia vrea cazarmă. După ce staționase 

vreo două ore îs PtoiE Vitozî. atrăgind sute de 
csrioși- dbRKxrea agenții or, siciiți cu în-
xrobBn. zUqr rorbe to ooi peri, camionul se 
trai r-^r^ei. Dovmee apără și ferește !
așa ratr ‘ riaere Bocan, dînd-o
pe gfea*.  R to tocătoare am rămas de
«Arm*.  Maree j*  mereu, mimai la urmă. Este 
drepc că mo VL*d  Stanca, mei Anghel Bozan nu 
mani!estiascr 1 ireo dorință de-a 6 arestați prin
tre primii. că ia astfel de situații și primii
r uluzmi m-k tjato ajung. Nu bănuiseră câ vor 
fi dtopenaU. Hptâ de locuri. Despărțirea de 
ceîlak: terrarâ» *e  ră*fr*n«e  asupra lor, abia cind 
nimeruri to 1 *■<  1 cazărmii, printre hoți și cri- 
mtoalî cu x M ia evadare (prilejuri, aici, se 
rreaxi dto to etod). Două zile trecuseră de 
La aresxare. r TLad Stanca (era convins că nu 
-unsai «□. tori s=j afLase motivul arestării, nici 
un poAxâeS. «n a a agenț nu ae-a bă tu se pe-a id, 
cav grtete'3 "«Esaenlulug ae cavalerie, in chip 
se tR «P-i saboți! pe culoare. Cu
Vera «e ^rizaae. <toar schimbase citeva vorbe, cu 
toTocrea agectijcc. numai șt numai din intim- 
piare, ne tfartriâiig is Piața Vitan. trecuse 
ea pe-acato. to «toana «pce ntote cliente simandi- 
roa». r 1 «e d*vpre  ron<rebiștii arestați.
Ce dTEtsj a= e=a eon: iar ? ii rtrigase Vera. Ni- 
T3oc tău. amăr rtx a asigurase Vlad
Ssarira. Dara at tfi erw. spuse, pi «1 ce
câ fac pfcâ te MnRci tu? mac torrebaje fără, xft 
a-BsaaflsaMt. ă»r ffto «A ac ș»
Ptoâ zoi toSiîw, rsMczâ ‘ Vera nramisese că are 
■to v awat rh—r to acea xu Nu mai
toietoR sari « rdflb-l că se țtonise de corint : 
&l»=*  rz rixh£«e ptoâ auei- era numri din
pr-ic=2ă <£â =■ ftoa f de sâ-î caute. Vlad Stanca 
afcăa «atartm de ta mbuaâ (ceruse euvir.tu) pen- 
trw a oară, arind de adns tr>e> precizări
<■ Rrtire to «frec oara agrară), rine urile fălii 
tauL*H  stee«te pereți r din toate părțile, in- 

Virgil Demetrescu Duval : „Cetatea de toc" (Hunedoara)

toanai ea la atac, năvăliseră zeci de polițiști și 
de agenți Înarmați, hotăriți și mohoriți, imuni la 
proteste, refuzind orice explicații, jignind și bru- 
talizmd cu 6înge rece, pe deplin convinși că is
torie Ie va fi recunoscătoare. Cînd șarpele lese 
la drum, dă-i în cap. mă ! uriașe un comisar, 
exasperat de împotriviri. Agenții răcneau și ei 
■â se termine cu lozincile, nu mai există lozinci, 
nu mai există partid comunist, nu mai există 
comuniști. Experți ai siguranței statului (aceștia 
tăcuți, mal sobri, cu ambiții de eleganță și dis
tincție) se ocupau de adunarea probelor, de ceea 
ce urma să constituie corpuri delicte, capete de 
acuzare, desprinzînd cu grijă lozincile fixate pe 
pereți, scormonind peste tot in căutarea hirtiilor. 
actelor compromițătoare. îndată după evacuarea 
sălii, tot ei aveau să sigileze sertarele, ferestrele 
și ușile, tot ce-ar fi putut să se-nchidă și să se 
deschidă, spre a instăpîni aici pustiul și nemiș
carea. Jos călăii ! Jos regimul de dictatură ’ scan
dau congreslștii, tot mai puțini. înghiontiți spre 
ieșire. Trăiască partidul comunist 1 Trăiască In
ternaționala a III-a 1 Istoria se rostise, consemnând 
și vestind un început, partidul clasei muncitoare 
există, tovarăși, strigase Loga Dobridor Comes- 
cu. In timp ce-1 împingeau spre mașina poliției, 
chiar de-ar fi să murim în clipa asta, noi dato
ria ne-am îndeplfnlt-o, iar viitorul ne va da 
dreptate, lui Cornescu îi puseseră cătușe, un con
gres arestat, in cătușe — în acea după-amiază de 
12 mai 1921, cînd ei porneau intr-un lung calvar, 
sub baionete, cu cită speranță avea fiecare... 
Vlad Stanca, despărțit de ai săi. ajuns printre 
borfași, lipsit de informații, de orice posibilitate 
de comunicare. încă nu se desmeticise : operind 
numai cu presupuneri și deducții nu era chip 
să-și limpezească nici măcar motivul, sau pre
textul arestării, cînd toate formalitățile fuseseră 
îndeplinite, semnăturile obținute (în cea de-a 
doua zi a lucrărilor li se dăduse, de căre Minis
terul de Interne, și aprobarea pentru sediul din 
Sf. Ionică, iar la congres asistase, ca observator, 
și un ofițer superior, reprezentant al guvernului), 
nu se petrecuse nimic în afara celor convenite 
cu autoritățile, un cît de mic incident, spre a 

aervi ca pretext... Cit despre transformarea par
tidului socialist — In socialIst-comunlst, asta se 
știa, era Inclusă chiar pe ordinea de zi, nu pu
tea să mai însemne o surpriză pentru oficiali, și 
nici afilierea la Internaționala a IlI-a, se știa și 
asta... Cuvîntul hotărâtor, mai bănuia Vlad Stanca, 
poate că 11 avusese, ca in atltea alte împrejurări 
asemănătoare, ministrul de interne Alee Arcu- 
deanu, pe care și-1 Imagina acum la o întilnlre 
cu ziariștii, încorsetat într-o redingotă surie, di
baci croită, incit să-i mai preseze osînza, cu jo
benul căzut pe frunte, preumblîndu-se scurt 
svîcnit, doi pași încolo, doi încoace, și manevrîn- 
du-și cu dexteritate bastonul de bambus între 
degetele mîinii stingi : Doriți să știți de ce le-am 
îngăduit să-și tină congresul ? Notati : Fiindcă 
așa am crezut eu de cuviință. Doriți să știți de 
ce le-am întrerupt lucrările și i-am arestat ? 
Notați : Fiindcă așa am crezut eu de cuviință ’ 
Domnilor, vă mulțumesc... Pînă la această oră, 
lui Vlad Stanca îi erau cunoscute doar motiva
țiile așa-zis-ofîciale, pe care guvernul, prin co
misarii regali, le-ar fi adus în eventualitatea 
unui proces — nimeni nu i le divulgase, și nici 
n-ar fi fost nevoie, erau aceleași, n-ar fi putut 
fi altele, pregătite odată pentru multă-multă 
vreme, folosite în procesele de după 13 decem
brie, de după greva generală : crimă contra si
guranței statului, clandestinism, conivență 
inamicul din afara granițelor, îndemn la revoltă 
internă. Erau formulări cuprinzătoare, abil con
struite, sugerînd tot ce putea fi mai cumplit pen
tru destinul unei țări, de la convulsii sociale Ia 
crimă și înaltă trădare, fără a conține însă nici 
o precizare, fără a da nimic concret (precizările, 
concretul fiind cuprinse în anexe ținînd, după 
cum se declarase în atîtea rînduri, de secretul 
de stat). Cu dumneata cum are să rămînă ? în
trebase, cu oarecare jenă, Anghel Bozan, chiar 
in momentul cînd se pregăteau să coboare din 
camion, și cînd își presimțeau despărțirea pe 
timp îndelungat, dacă nu cumva pentru totdeau
na. Vlad Stanca îi pricepuse îndată și jena, și 
aluzia. Eu sînt comunist. Am luptat pentru parti
dul comunist. E dreptul meu să am un punct 
de vedere. Cit am trăit, n-am trăit cu capul 
altora. Ce altceva pot să-ți mai spun ? ! Imbră- 
țișindu-se, își doriseră din tot sufletul sănătate 
și să se revadă cît mai repede cu putință, in
diferent de condiții, fie și la Jilava. Anghel Bo
zan adusese cu el, în haine, în obraji, parcă 
și-n albul ochilor — mirosul de cărbune, pra
ful de cărbune, praful ăsta, îi zisese, intră odată 
în noi și nu ne mai iartă, pînă nu ne bagă în 
marmînt. Cu dumneata cum are să rămînă ? — 
era, dealtfel, întrebarea pe care Vlad Stanca 
și-o pusese și el, înainte de vot, o pusese și 
după aceea, în plen, cerînd un răspuns, pe loc : 
Eu sînt comunist, sînt pentru partid, pentru afi
liere la Internaționala a III-a, dar nu pot ac
cepta toate cele 21 de condiții, socotind că în 
anumite probleme interne tactica și strategia 
trebuie să le elaborăm noi, comuniștii români, 
pe specificul nostru.., I se dăduseră mai multe 
răspunsuri evazive, pînă Intervenise Cornescu : 
Pe loc, chiar așa, pe loc, nimic nu putem ho
tărî, o să ne lămurim intrebînd la conducerea 
Internaționalei... Atunci avusese mai mult o 
senzație că a pierdut, pornise într-o direcție și 
nimerise în altă parte, printre oameni mai pu
țin cunoscuți, sau deloc, nu ostili, ci numai preo
cupați de treburile lor, nu și de ale lui. Citeva 
luări de cuvint, mai energice, vizînd delimitări, 
il trecuseră pe Vlad Stanca în rîndul socialiști
lor unitari-centraliști (dar eu sînt comunist 1 
se apărase el, insistînd mereu să i se mai dea 
cuvîntul) — în rîndul celor lipsiți de fermitate, 
veșnic ezitanți. Astfel, impresia că s-a desprins 
de ai săi, treptat se transformase aproape într-o 
certitudine, mai ales după înfruntarea cu Ma
rius Sauker, într-una din pauze : In partidul co
munist, îi declarase acesta, înfulecînd dintr-un 
sandviș, nu avem locuri pentru domnișoarele 
de salon !... Peste această nesiguranță cu ac
cente dramatice (răspunsul Internaționalei are 
să vină tirziu. și n-ar fi fost exclus ca el să 
fie drastic, definitiv), Vlad Stanca își repeta că, 
într-un fel, măcar intr-un fel, datoria și-o fă
cuse. un vis se împlinise, partidul comunist 
exista — soarta indivizilor contînd mai puțin in 
astfel de situații.

Era ora trei dimineața cînd tînărul subloco
tenent lăsă cartea, Își frecă ochii obosiți, întîi 
cu dosul palmei, mai apoi cu o batistă albă, 
vaporoasă, oferită lui de vreo domnișoară, șl se 
sălră pe margine patului. Acum, in luptă cu 
somnul părea dispus la conversație. Ce vreți 
«Un.rirfOMterl. comun Util. Înainte de-a fi pri- 
Ejeydfca. tsac absurd, regret că trebuie să vi-o 
spun- PrecautaU naționalizarea pămintului toc- 
iztai cind guvernul burghez lace împroprietări
rea. dă pămint țăranilor... Cum ați crede, în 
■certe împrejurări, că o să-i câștigați pe țărani 
de partea dumneavoastră ? Iar dacă nu-i cîști- 
gati pe ei, care sînt cu milioanele, grosul popu
lației. cu cine-o să mergeți mai departe ?...' Nu 
se aștepta ca Vlad Stanca să-I dea dreotate, 
păru chiar surprins, derutat. La fel de absurd 

este $i punctul dumneavoastră de vedere in 
chestiunea națională, continuă, cu un început 
de înverșunare. La numai trei ani după unirea 
tuturor românilor intr-un stat, pretindeți auto
nomia, mergând pînă la desprinderea naționali
tăților de statul unitar. E o crimă, domnule 
Stanca. Eu sint profesor de istorie la Tulcea, 
șase luni nu mi-a venit leafa și-am aranjat să 
mâ concentreze, e o soluție pentru mine, sin
gura, umilă și dinoasă. totuși, o prefer pe asta, 
decît sâ încap pe mlinile dumneavoastră. El se 
revoltă și izbi abia in clipa cind Vlad Stanca 
ii dădu din nou dreptate. Nu, domnule Stanca, 
nu așa ! Dacă ești comunist, trebuie să mă-n- 
frunți cu argumente, nu să treci spăsit de partea 
mea 1 Știu tot ce ai putea să-mi spui, dar mi-e 
silă. Iți interzic, am să-ți expun eu părerile, cu 
toată abilitatea de care te mai cred in stare : 
Da, există puncte nevralgice in programul nos
tru. sîntem perfect conștienți, intr-un viitor nu 
prea îndepărtat și-n condiții mai prielnice co
muniștii români au să gindească mai limpede, 
cu capul lor, important este pentru ei, pentru 
România, că acest partid există... îți recunoști 
argumentele ? chestionâ tînărul sublocotenent, 
cu un zimbet ce anunța îmblinzirea. Mărturisi, 
apoi, că mai purtase discuții și cu ceilalți de
ținuți politia găzduiți în cazarmă. Vlad Stanca 
îndrăzni să-i ceară o favoare : ar fi vrut să se 
vadă, fie și numai pentru trei minute și in pre
zența unui gradat, cu Anghel Bozan din Lupeni... 
Astfel află că ceilalți fuseseră transferați la Vă
cărești, în cătușe, cu călușul în gură, sub pază 
severă. Dumneavoastră ne-ați rămas aici ca un 
musafir întârziat.

dintr-o raniță pitită sub canapea, 
sublocotenentul scoase un pachet în
velit in hîrtie de ziar, erau niște 
sandvișuri acolo, luați și dumnea

voastră, îl invită pe Vlad Stanca, insă acesta 
se dovedi interesat numai de petecul acela de 
ziar, pătat și boțit, cerind permisiunea să se 
uite peste rîndurile care se mai puteau citi. Pe 
o pagină, pe cit mal rămăsese din pagină, erau 
numai reclame : „Apres diner demandez un 

Cointreau triple aec“ — șl-apo! : Vorel I — 
asta-mi aparține, informă Vlad Stanca, m-am 
ocupat intens de reclame, pot să vi-o spun pe 
de rost : „Suferiți de reumatism ? Suferi ți de 
gută ? Aveți dureri de șale ? Aveți dureri la 
încheieturi ? Vă dor mîinile, picioarele ? Atunci, 
cereți la toate drogheriile și farmaciile : Reu- 
masol Vorel 1 Urotisana Vorel 1 Thermovata 
Vorel!" — vedeți, dar, cît de priceput sînt în 
a susține, contra onorariu, un produs nu tocmai 
eficient, și pe care nu vi-1 recomand... Pe cea
laltă pagină dădu peste o știre de numai cîteva 
rinduri, cam înghesuită printre altele, și 
care-avu asupra lui un efect neașteptat, năuci
tor (poate că de vină erau și nesomnul și zdrun
cinăturile suportate îndeajuns de bărbătește pînă 
în acel moment) : „Sao Paolo, 20. Un corespon
dent de ziare din Stockholm asigură că Lenin a 
fost ucis și aruncat in rîul Don în cursul călă
toriei sale în Caucaz. Delegațiunea sovietică 
dezminte această știre". Tînărul sublocotenent 
îl zgîlțîie ușor de umeri, ajutindu-1 astfel să-și 
mai vină în fire. Nu s-a confirmat nimic, lămuri, 
binevoitor, zvonuri, propagandă, am intrat sub 
zodia hărțuielilor de propagandă, nu mai știm 
ce ține de istorie, și unde se insinuează minciu
na ! (Era, într-adevăr, o perioadă cind marile 
cotidiene, cu excepția „Socialismului" șl-a ce
lorlalte publicații de stînga, nu se dădeau în lă
turi să consemneze cele mai aberante știri trans
mise de agenții, de corespondenți, sau chiar de 
persoane particulare, neprezentînd nici o garan
ție de autenticitate — cu condiția să servească 
propagandei îndreptate împotriva statului so
vietic). Aș sugera, mai zise sublocotenentul, să 
vă adihniți aici, pe canapea. Lăsați, lăsați, nu-i 
mai purtați dumneavoastră de grijă lui Lenln. 
Vlad Stanca adormise pe scaunul cu spătar 
înalt.

Ieși pe poarta cazărmii la nouă și zece minute, 
cam fără tragere de inimă, parcă nu din voința 
lui, ci alungat : pentru prima oară, contrar pînă 
și legilor firii, instinctului de conservare, năzu
inței firești spre libertate, în sens obișnuit, 
omenesc, in afara unei cauze, a principiilor — 
eliberarea din detenție nu era de natură să-i 
dea vreo satisfacție, nici măcar să-l învioreze, 
nu trase aer în piept, nu se uită la lume cu 
ochii celui despărțit o vreme de lume, nu se 
uită la soare cu ochii celui ce nu mai sperase 
să vadă soarele, mergea agale, într-o direcție 
ce i se destinase, depărtîndu-se tot mai mult de 
locul unde-ar fi trebuit să se afle, alături de to
varășii lui, ciudat, încă mai avea resurse de re
gret, de cumplită amărăciune că detenția nu 
continuă, pînă Ia capătul zilelor, dacă așa o cere 
cauza în care se mai simțea angajat. Ajuns la 
o cișmea, Își scoase haina, cămașa, ghetele și 
ciorapii, și se spălă pină la brlu, și pe picioare 
pină la genunchi, spre marea nedumerire a 
unor femei în vîrstă, venite aici cu gălețile să 
ia apă, și care, mai apoi, bănuindu-1 scăpat ori 
de la armată, ori din vreo închisoare, îl căinară 
așa cum se cuvine, dar nu fără teamă, nu fără 
priviri pe furiș. Pină să arate și el ca oamenii, 
mai trebuia să se dea pe mina unui frizer, a 
unui lustragiu și-a unui croitor, acasă, la ne
vastă șl copil, chiar dacă Vera, la ora aceea, nu 
era acasă, nu îndrăznea să se prezinte soioa și 
boțit, știind că nici măcar femeia de serviciu nu 
i-ar deschide, doar el aducea microbi și păduchi, 
ce altceva poți s-aduci de la pușcărie ? ’ Bule
vardul Elisabeta, cu restaurante, cinematografe 
— și zeci de gherete și barăci din seînduri, unde 
fie vindeau de toate, de la brlcluri și cremă de 
ghete, la mititei, bere la halbă, ceasuri de aur 
și medalioane de aur, cunoștea, ca de obicei, o 
animație, o vinzoleală suspecte, micile afaceri 
de gang, tranzacțiile, aranjamentele pe față, pe 
sub mină erau în toi, la tot pasul te izbeai de 
indivizi îndemnînd să cumperi ceva, solicitînd 
ceva, sau numai cintărind din priviri. Aici nu 
se discuta, poate că nici nu se știa despre ares
tarea congresiștilor comuniști, era altă lume, su
pusă doar legilor contrabandei, traficului, în 
plină zi, sub ochii agenților, uneori și In cola
borare cu ei. Ziarele se vînduseră, nu mai erai! 
de găsit nici în coșurile de gunoi, nici la frize
rii, unde patronii le adunau mai mult spre a 
le oferi clienților credincioși, Vlad Stanca di
bui, în mulțime, un bătrînel cu ziarul „Dimi
neața" în buzunar — ?i se rugă, aproape suspect 
de politicos, de îndatorat, să-i fie-ngăduit 
s-arunce o privire, măcar pe prima pagină. Nu, 
nu 1 protestă bătrînelul, derutat de-o asemenea 
scălîmbăială, cine sînteți dumneavoastră, și ce 
vreți cu mine? — după care, chibzuind pesemne 
că este mai înțelept să-i lase ziarul și să-și 
piardă urma, i-1 trinti in față : Na, că eu am cu 
ce mă șterge... „Dacă nu există alt motiv decît 
afilierea la Internaționala a III-a, citi Vlad 
Stanca într-un colț de pagină, atunci autoritățile 
au pornit pe o cale greșită, la capătul căreia nu 
vor găsi decît încurcături și buclucuri". Era o 
notiță redacțională, mai degrabă de avertizare, 
decît de atitudine fermă. Era puțin, totuși, era 
ceva, arestarea congresiștilor răzbătuse in presă, 
începea să fie comentată. La frizerie ae expri
mau păreri favorabile despre garajul „Leoni
da", de curînd renovat și modernizat (unul din
tre clienții aflați pe scaun, posesor al unui auto
mobil „Lancia" 38 HP, era prieten cu proprie
tarul garajului). Cînd să-i vină și lui Vlad Stan
ca rîndul la tuns și bărbierit, se zvoni, prin 
băieții de prăvălie, apoi se și confirmă, prin 
agenții de stradă că M.S. Regina Maria va tre
ce în următoarele minute pe bulevard, în drum 
spre biserica Domnița Bălașa, unde-avea să se 
roage pentru sufletele celor rătăciți Ca la un 
semn, din restaurante, din cinematografe, du- 
ghene și frizerii, de prin case — ieșiră toii, așa 
cum se găseau, bărbați în pijama, în halate, 
femei desculțe, cu șorțurile de bucătărie în mînă, 
bețivi cu 8ticla-n buzunar, cosari, lustragii, femei 
de adunătură de prin hoteluri, bătrîni in cîrjă, 
copii isterizați de îmbulzeală, de vacarm. Ștafete 
de băiețandrii fără altă treabă la acea oră adu
ceau vești despre convoi, pe unde se află și cum 
se prezintă, cu multe călești și călăreți și un 
singur automobil (și toți ghiciră, era automobilul 
prefectului de poliție...) Spaima celor mai mulți 
dintre spectatori era să nu greșească ținta, să 
n-o confunde pe regină cu vreuna din doamnele 
de onoare, mai ales femeile se mărturiseau teri
bil de dezorientate în astfel de situații, cite unele 
confundând și caleștile — și se rugau de bărbații 
ce li se păreau lor mai ieșiți în lume, cu ochi 
mai sigur, să le-o indice pe regină, numai pe 
regină, pe prima doamnă a țării, despre care se 
spunea că e blinda și Înțelegătoare și mult bine 
a făcut, pentru mulți a-a rugat, că e rea din fire, 
mai e rea și de muscă, pe multi a obidit, pe 
mulți a Înălțat, despre care însuși Clemenceau, 
marele Clemenceau, referindu-se la împreju
rările tratativelor de pace, afirmase : Românii 
mi-au trimis o tigroaică să se lupte cu mine 1 
Apropierea convoiului sttmea fiori și storcea la
crimi. mai ales prin tropotul cailor, egal, ritmat, 
prin coloritul uniformelor, fireturi și pompoane. 
Un incident petrecut In dreptul Cercului militar 
avea să dea mulțumire deplină curioșilor, cit și 
edițiilor de dună-amiază, sporind faima reginei. 
Cine reușise, in învălmășeala bulevardului, să 
facă rost de o floare, se și grăbea s-o arunce In 
calea convoiului ; din păcate, florăresele tocmai 
Ui Începeau turneul pe la restaurantele de lux. 
pe Calea Victoriei și prin piețe, nu prea aveai de 
unde ■*  iei flori, și-atunei, !ndemnîndu-se unii 
pe alții, oamenii își scoteau pălăriile, șepci le, a- 
cllmau, se agitau, gindind că și numai a ti ta ar fi 
de-a juna, cind te la convoiul regal pe nepregă
tite. lata însă că o femeie în vîrstă, din pricini 
mal stranii, cu vreun Înțeles cifrat, sau numai 
din fior și un Înnăscut simț al ospitalității, simu- 
llnd, intr-un fel. tradiționala primire cu pline și 
«are, tn sfîrsit. poate vrind să-i dea de înțeles 
reginei că plinea e neagră și iare ca piatra (pre
supuneri. nimic mai mult. îar femeia refuză orice 
explicații) — așadar, o femeie în vîrstă se tot 
chinul să ruDă o piine tn două, pină la urmă o 
ruose și aruncă bucățile în fața convoiului. Ges
tul fu sesizat de regină In aceeași clipă. La un 
semn, se dădu cuvint de ordine către călăreții 
din escadronu! ce deschidea convoiul—și totul 
împietri, minute lungi, exasperante. Avizat, pre
fectul de poliție sări sprinten din automobil, 
x'eni la caleașca reginei : dună o plecăciune de 
efect, întinse mîna. eteri brațul, ajutînd-o pe re
gină să coboare. Era falnică regina în mantie 
albă, era statuie de marmură. Cu mîinile ei cu
lese de pe pavajul umed, mîzgos, bucățile de 
pîine. și cu ele la piept, păzindu-le ca pe-o co
moară de preț, reveni Ia caleașcă. Nu, voise să 
spună regina, prin augustul său gest, nu se calcă 
în picioare plinea noastră cea de toate zilele, 
dobândită cu sudoarea frunții. Edițiile de dună- 
amiază o numiră pe M.S. — Regina pâinii, făcînd 
șl o legătură între incidentul cu putere de simbol, 
încărcat de semnificații, și împroprietărirea ță
ranilor. Dintre curioșii de pe margine, doar Vlad 
Stanca se Încăpățâna în părerea că totul fusese 
aranjat din vreme, regizat cu dibăcie. Și nici de 
data aceasta nu se înșelase.

Fragmente din romanul „Lege șl anexă"
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Secretara Grupului de Șantiere — Con

strucții și Instalații, o femeie In vlrstă, 
cu ochelari, își Întrerupe scrisul la 
mașină și pune de cafea. O cană înal

tă, smălțuită în roșu, destinată laptelui pentru 
o familie, servește la prepararea cafelei pentru 
conducerea grupului. în timp ce pune cana pe 
reșou simte deodată, cum o absoarbe curentul. 
Afară de ușa de la biroul directorului care e 
deschisă, ușa de la inginerul șef dată de perete 
(birou folosit împreună cu directorul adjunct), 
fără doar și poate, pe culoarul etajului, alte 
uși sint vraiște. Oare nimeni nu poate ține min
te, că ferestrele trebuie să stea deschise și ușile 
închise ? Ca să nu mai vorbim ce se Intimplă 
după masa de prinz, cind In birourile conducerii 
găsești ferestrele închise ermetic, cu excepția 
secretariatului, unde ea mai curînd se lipsește 
de baie decît de aer curat, căci pe la începutul 
lucrărilor la termocentrală, tuturor cunoștin
țelor de la București, le spunea și le scria despre 
aerul curat care Ii vizitează din Paring.

După ce culege hirtia de jos, își ia de pe 
scaun o basma și se leagă cu ea peste urechi. 
Cu gîndul la praful care a înlocuit aerul de 
munte, coboară ochii și întilnește conurile de 
umbră ale coșurilor de fum, două umbre lungi 
și ferme, care din primăvară și plnă în toamnă 
se instalează pe pardoseala murdară acoperită 
de un pospai de covor care de-abia se mal ține. 
Acestea sînt umbrele el, dat fiindcă pe măsură 
ce le privești adeseori, în același ceas și in ace
eași stare sufletească, nu se poate să nu te ata
șezi cu precădere de un lucru de pe aici, din 
cite încep să lase semne. Aceste lucruri, două 
umbre suple șl stabile, sînt umbrele ei.

Directorul grupului, inginerul Ion Chihaia în
tinde mina spre pachetul de Snagov, gol, rămas 
pe birou după decizia de a nu mal fuma, luată 
cu un ceas în urmă. Mai rău : pe ambalajul ți
gărilor își citește propriul său scris, VICALIUM, 
cuvînt notat cu majuscule — nou medicament 
despre care se zvonește că ameliorează simți
tor crizele de ulcer. Pus în fața acestei alterna
tive ia ceașca de cafea șl soarbe și ultima pică
tură, rece și mălălață, apoi numai dezgust și 
strîmbături, își trece mîna intre centură și sto
mac. Dacă altădată, student, cea mal mare teamă 
pe care o incerca era ca numărul de termocen
trale prevăzut cu fiecare cincinal să nu se ter
mine mai înainte de a avea prilejul să con
struiască și el una, astăzi, după treizeci de ani, 
acest colos al grupului de șantiere de la T., și 
în egală măsură al țării, îl face să cunoască 
teama de-a nu o mai vedea odată. terminată.

Scos din toanele lui, Chihaia ocolește cele două 
mese de lucru de un galben-murdar, care alcă
tuiesc un T. Cărunt, țepos, gras, îmbrăcat cu un 
costum demodat și tocit, el atrage atenția prin 
mersul său agil. Un telefon sună, însă Chihaia 
nu se mal întoarce din drum. Primește legătura 
în secretariat.

— Alo... Trăițl, tovarășu’, vorbește el din ce 
în ce mai prins. Vremea-i splendidă, nu mă 
vait. Necazul e țeava, am nevoie de multă țea- 
văl Vă rog... Și arnolex! Ce mi-au trimis il 
mănîncă șamotorii pe pîine, nici vorbă să lu
crezi în plin la căptușirea coșului. Vă rog mult— 
Altfel plec eu, iau damlgenele cu vin și sft ve
deți cum aduc țeavă. Trălțl 1 întinde receptorul 
secretarei și spune ceea ce n-a putut spune : 
Cind sint aici, toți mă întreabă cum e vremea, 
cînd lipsesc toți țipă unde-i directorul ăla. Mai 
îmi dai o cafea ?

Secretara se uită la el cu reproș.
— Cind sosesc musafirii.
Figura lui Chihaia se asprește, prinde toate 

ridurile orizontale ale țăranului intelectual.
— Mai bine mă făcea mama musafir.
în drum spre biroul Iui, un glas, din camera 

de vizavi, il solicită prin ușa lăsată deschisă. E 
directorul adjunct, inginerul Florian Serban.

— Un montor mi-a dat o cerere a fiului său, 
care e inginer la București șl vrea să se trans
fere la noi. Ce ziceți de una ca asta ?

Chihaia ascultă cu ochii la lin grafic de pe 
masă ce-i pare o dilemă. Apoi devine atent, atit 
la adjunctul Șerban dt și la inginerul șef Ro
land Wendel, ambii instalați Ia cite un birou, 
separați de masa cu telefoane : Șerban plin de 
un calm care îi surprinde pe toți de la grup, 
nu joacă nid tragedie, nici comedie, Wendel. 
taciturn de parcă e condamnat la tăcere și la 
pîndă.

— Amatorul e constructor, instalator ? Întrea
bă Chihaia la rindul lui.

— Constructor... Sorin Blanu U cheamă.
— Vedeți ce-i cu el. S-a certat cu nevaatâ-sa, 

cu amanta ?
Serban zîmbește. Cunoaște chiar și un amă

nunt.
—Nu știu ce se pricepe să facă, dar am auzit 

că la întîlnirea unor tineri ingineri cu un ingi
ner șef, Blanu s-a prezentat astfel : Eu flint, 
viitorul inginer șef. Ce ziceți de glumă ?

— Să vină, spune Wendel pe neașteptate.
• •• «»••••

Nu se domolește bine convorbirea cu Cala
fatul, care nu este o ceartă, doar un mod de 
conlucrare mal convingător, că prin atîtea uși 
lăsate vraiște, pe culoar alții se fac auziți. Dacă 
asculți mai atent reușești fiă înțelegi că afară se 
duc două discuții aproape concomitent.

Prima șl cea mai nepotolită.
— Să vă fie clar, fraților, spune președintele 

sindicatului cu toată autoritatea. Ați scris, un
deva, băgați de seamă, că la aprozarul nostru 
nu-ți vinde salată verde dacă nu cumperi și ga
roafe roz ’

—Roz ? Păi, da. Eu mănînc salată verde și 
nu garoafe roz. Ar trebui s-o știi că ești de la 
sindicate și eu sînt clasa muncitoare.

— Lăsați clasa muncitoare !
— Ai vrea dumneata 1 Să-ți fie și mai clar ! 
A doua discuție.

—*Pe  noi altceva ne supără. Lucrăm opt oa
meni în acord și doi plecară. De ce să nu luăm 
noi banii la ăia care plecară și de ce aă-i ia 
statul, că doar...

Din inâlțimea sa de neam mai zise :
- Priviți făclia muntelui cum arde 
Priviți însemnul tălmăcit de vise 
Sâ treceți șiruri aprige de barde 
Pe-ntinderile noastre in tăcere 
Aici e locul nostru de-nviere. 
Acum este clipa, să stăm drept in istorie 
Priviți cu gindul și grâiți cu gindul 
Pecetluiți-vă țara cu glorie
Pentru neamurile care vor veni peste vreme 

de-a rindul.

Sunase cornul pe sub cer roșcat
Ca intr-un vis redeșteptat de moaște 
Văpăi de dor deasupr-au fulgerat 
Și azi in urma lor ne recunoaștem.

Mai spuse-ncâlecat in roib de parâ : 
Mărită fie nașterea cetății 
Și fiii ei ce-n veci o-ncununarâ 
Mai luminoasă ea prin voi s-apară i 
Că dragostea-i măsura libertății.

— Mai are careva vreo întrebare? strigă pre
ședintele.

Exasperată, secretara lese pe culoar. Intervine 
energic.

— Tovarășe președinte, așteptăm vizita unei 
delegații de străini. Vă rog, lntrați în birou.

Chipul liderului sindical, ca un romb, roșu, 
Își pierde orice expresie.

— Credeți că știu românește 1
— Poate că aud, totuși, e de părere secretara. 
Chihaia închide ușa, să nu își mai audă na

țiunea lui de constructori. Privește ceasul, pri
vește șoseaua ce trece pe la ferestre în frenezia 
hurducată a basculantelor de mare tonaj, la ca
pătul căreia se aude cîntecul unor cocoși. Are 
atîtea neînțelegeri de rezolvat la ședința convo
cată de beneficiar și el așteaptă musafiri.

Secretara anunță din ușă :
— Au sosit, cu un microbuz Mercedes. 
Inginerul șef și directorul adjunct ies primii 

pe culoarul lung și Întunecos, împodobit cu afi
șele bătătoare la ochi ale protecției muncii. Ul
timul lese directorul. Un grup, solemn, format 
din trei arabi șl doi români, toți îmbracați în 
costume de culoare închisă, iși fac apariția.

• •••••••••
Odată depășit acest contact, străinii și gaz

dele trec în biroul lui Chihaia. Secretara aduce 
tava cu cafele, face să dispară o scrumieră im
provizată dintr-o piesă auto în favoarea alteia 
de sticlă apoi, înainte de a închide ușa, semn al 
excepției, reflectează deodată asupra calității ca
felei oferită unora care au inventat cafeaua, cît 
și la absența unei băuturi, nealcoolizată, in afară 
de apa din cafea. Următorul, care se impune în 
atmosfera de curiozitate stîrnită, e directorul de 
la București.

— Cer scuze pentru tntlrziere. Arhitectul 
Saadî, inginerul Larbf și imamul Hilal au ți
nut să vadă două minăstiri din drumul nostru.

— Veniți de la TIrgu-Jiu ? întreabă Chihaia. 
— Da, aseară, am dormit acolo.
Wendel, după ce il observă pe unul dintre 

străini care se Joacă cu niște mătănii, încearcă 
o nedumerire.

— E cineva preot ?
— Mai mare decît un preot, clarifică tradu

cătorul. Șl, în termenii curteniei, traduce arabi
lor cele ce se discută.

Conducătorul grupului bea cafea și continuă : 
— Chihaia, dragă, te mai lămuresc eu... Prima 

problemă : Antrepriza 8 a All and Co construiește 
in una din țările arabe, o moschee de prestigiu, 
cu sens pacifist în lumea islamică. 2ic bine ? îl 
întreabă el pe traducător. O moschee cu două 
minarete înalte, cam cît coșurile de fum de la 
T. Arhitectul Saadi le-a văzut în toamna trecută 
și l-a plăcut tehnologia de execuție. Deci, vizi
tăm coșul de fum numărul 2.★

— Iar acum, partea cea mal neplăcută a vi
zitei, urmează directorul din minister. în baza 
unui acord intervenit, un maistru și doi meca- 
nici-glisori vor pleca să lucreze la moschee. Un 
maistru și un mecanic-glisor îi avem, s-a 
rezolvat cu un alt grup. Dumneavoastră ne dați 
al doilea om, peste două luni, cind terminați 
coșul de fum.

Chihaia dă pe gît și ultima cafea din ceașcă <____________
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Soare
iar cind Larbi defiface o cu-c cu mări fot 
Halma ral, primește pe loc de a tunu
La rindul lui, Wendel Începe in minte mai 
fraze ți aproape că se și Hxeiză -^3 
dintre ele : vedeți bine jtidectad după efecru- 
rile pe care le facem, asta ne-ar da de
Țara ațteaptâ energie electrică. Dar. = u îfî 
poate pamite. Proptit * *1  mai bice ss 
birou, cu un aer intransigent. Încalcă alZuL

— Dacă îmi dați asigurări că la pnnwl coș de 
320 de metri avem omul nostra ieapc«.
tâm.

— Acordurile sînt ca si K1 ta-
giner șef. cred în cele E_ cred 0 ta
schimhările care pot mterv**u.  rseeta cx-r’.o- 
rul din minister.

— Afiați care (Intre hx_
în "riiimb. dispune el amabQ. Asuzțațâ secînrul 
că venim.

După de masă de prtaz. micro?ru e
de la solul coșului de fum nc~rnzi 1 tnuem-t 
pe platforma de lucru un rresaj auigM im 
a din cui pLâmimlor. Doar vacxui rorăbsen nu; 
răcneau astfel cind zăreau pămint_

— Bossul : Și capete albe ttnx*  etedtriaar.-L 
Aceasta este porecla directa-Im de grup fî

respectiv a celorLalU țefi care poartă cățu aibe 
de protect ie_

Doar clți^’a muncitori risipi p prin 
turnului, ca niție carii care circulă prwtr-ua ca
pac, nu aud vestea, nici apelurile semez'- 
la urcarea ambelor lifturi. Printre aeețtia ■ ți 
șeful de echipă Adam Soare.

Pe a cincea pasarelă de control, abia monta
tă In jurul coșului de fum, la cota + 230 de 
metri, Soare taie o bară de her cu mișcări ener
gice. Călare pe o grindă metalică, la fiecare 
mișcare a brațului, picioarele i se hălăbăne 
deasupra unui vid verde. La intervale destul de 
egale, încălzit și obosit, dâ capul pe spate sâ-1 
răcorească vîntul ți din casca pe care o ține 
alături, ia în trei degete cirețe. cărora le dă dru
mul în gură : un nod puternic se ridică ți co
boară pe gitul lui întins.

Sabin Momi i •/tițianlț dă lupta"

Cu o nouă privire trecută pe linia zării, Soare 
se lasă peste unealta de tăiat fierul, fericit. Nu 
fiindcă s-a întîmplat ceva — n-a fost nimic de 
semnalat pe aici decît cerul și e) — și nici că 
s-a spus ceva important. Nici n-a prea deschis 
gura să vorbească. Nici măcar ce se vede de la 
înălțime nu eate ceva neștiut : un ținut deluros, 
case și mici și mari, cimpuri, utilaje, ansamble 
metalice în montaj. Dar, ajuns deasupra tutu
ror acestora, simți mai bine cum ceea ce ai te 
scutește de a mai rîvni.

Fără vreo fobie mai importantă, din cîte oa
menii duc, străinii, cît și ministerialii, îndrumați 
de Chihaia și Wendel, apar în șir pe pasarele de 
control și a coșului de fum. Cum metalul hîr- 
jîie și omul care-1 taie nu aude nimic, condu
cătorul grupului întreabă :

— Cine-i Adam Soare ?
— Eu 1 face acesta. Ca să poată vorbi, scuipă 

un simbure de cireașă, apoi altul, iar cînd il 
vede pe boss, înghite simburii rămași in gura.

Datorită reacțiilor diferite care se. desenează 
pe fața Iul Soare, a bossului și a lui Wendel, 
directorul din minister devine de-a dreptul ne
încrezător.

— Atunci, eu sînt meșterul Manole, glu
mește el.

— N-am ce vă face, răspunde Soare.
Rid toți. Din politețe rid și arabii. Soare își 

agață fierăstrăul deasupra vidului, descăleca 
grinda și într-o Iscusită echilibristică vine cu 
casca de cireșe spre necunoscuți : cireșe mici, 
necoapte, cu multe frunze printre ele, culese 
dintr-un pom, dimineață, la ieșirea din colonie 
unde locuiește Ia T. întinde casca pe rlnd, tutu
ror. Translatorul profită de acest moment picant 
și tălmăcește străinilor, în arabă, numele de 
Soare.

Meditativul imam Hilal ține cîteva cireșe, în 
palmă și nu se hotărăște să le mănince. Nicio
dată pină in această țară, urcat pe un turn în 
lucru, aproape de un altul și mai Înalt, nu a 
simțit atît de intens o stare de har și nu a 
fost atît de atras ca în fața omului care le este 
prezentat. Atit de atras de acest cer albastru, 
aceste turnuri albe care compun un înalt drapel 
al păcii, drapelul unei "națiuni care-i îmbracă 
orașele și coloanele sale.

— Oh, yes, mister Soare 1 exclamă Hilal în 
englezește. Apoi intr-o românească tăiată in- 

cearcă din nou : Do-m-nu Soare.
Translatorul explică omului In cauză.
— Sint arabi.
Cu mina rămasă liberă, Soare taie aerul în 

două.
— Nu 1 Soarelui nu-i zici mister. Nicî dom

nul e.
Aceasta condiție, tradusă, stîrnește interesul 

arabilor și nu mai puțin a Iul Chihaia șl Wen
del. După Hilal, inginerul Larbi încearcă ver
siunea sa proprie.

— No... Phoebus, Ra... 
Traducătorul ajută mal departe.
— Așa se numea soarele la popoarele vechi.
— Nici pomeneală 1 o ține Soare întruna și 

ride. Aid nu sint soare, sînt prea aproape de 
cer. Să-ml zică meștere, e mai bine. Și ce alt
ceva doresc domnii de la mine ?

Șefii grupului de șantiere, împreună cu cei de 
la București, care vorbesc în numele arabilor, li 
lămuresc scopul intilnirii lor. Astfel meșterul 
află câte ceva despre niște interese reciproc 
avantajoase, cum se exprimă directorul de la 
minister. Dar bossei, ce zice el cu adevărat ? 
Tn acest punct, sensibil, cedarea lui sau a altuia. 
Soare se dovedește de o curiozitate, uneori, stin
gheritoare- Bossul nu Ui face iluzii despre o 
asemenea plecare fi nutrește In secret un vis 
personal : vrea să țină un picior In flecare ta
bără, sâ-1 prețuiască unii ca să facă interesele 
altora ? Soare mân in că cireșe șl ascultă. Ingi
nerul Larbi., specialist In probleme de rezistență 
al antreprizei Saadi and Ce, se plimbă pe pasa
rela cotei însoțit de inginerul șef Wendel care-i 
explică soluția de execuție adoptată de ei.

fn acest timp, prezența blocurilor de oțel ridi
cate in paralel de către montori, la peste nouă
zeci de metri Înălțime — recorduri de neaomn
— rotiri de macarale cu brațele deschise in de
monstrații reci, iți pierd fascinația la simplul 
fc-fflMl al unui Dietei. Odată cu Soare, care ie 
uită in Jos, privesc ți ceilalți mica locomotivă 
-Ibastră cu roțile roții ți etichetele cremate lu
nete pfeta la ei. pină cind urcă pe șinele lustrui
te spre munți ți minele de cărbune, urmată de 
vag ■-•ar. ele tăciunii, asemănătoare Intrutotul cu 
r.-er.ulepjl m cheie, dorit mal des de bărbați ți 
mai riT de copii Tot mal aproape de gară, micul 
ten m*r*«îe  neîncetat subdimension ar ea, totul 
devine pitic la trecerea lui. podurile peste ape,

deși duduitul pe care-1 scoate
— -te am ca In ce mai mare cind intră In mi- 
a«sexJa aasarc. unde ia această oră, scutită de 
5 7hi~zxirL va lăsa dUva călători, un sac cu 
.-♦art. citare pachet*  militarilor In termen de la

eri *3  cu vețti bune de sănătate,
scrwoci note rtricte de puneri sub cer-

cunoacutele cereri bă- 
r.erJ adrg rata 11 mm U urî orilor din partea lami- 
luicr rî—-i.ee departe.

L'-z.-.er-.i LarU ți Wendel ae Întorc din vizita 
pe care _j Urnf-tJ In jurul turnului in lucru. 
Weasel tine in rriir.L peste mapa colegului
a=»t. un pUa geoeral ii a acrie de fotografii In 
-rlrri v-toarei moschee. Atent să

Ie zboare Wcndai le-a arătat ți celor-
cxre r-M le-au văzut

Score arvea dresele dm caacă, suflă in ea, o 
pe cap » pnvețte proiectul. Larbi il im- 

te .-j c da foL Ara in fața ochilor un fel
ce paLzt ai imaginat din sute de ar-
rad*  s 5*.  awnu;< pa coloane albe, cu zeci de 

alba» vast orvu alb ți scund ca înălți
me. coEceput in mirajul luminos ți galben al 
C9ertuun : împărăția setei. Toată această pro- 

țlțoețc ta alb două turnuri foarte 
xr^ite. eu balcoane, ce iau «flrșît In niște «ăgeti 
oe oteL vineții *pct  a susține două semiluni, te 
poartă spre ceva torid, r^eeunoscut.

Ur tem piu Ix mijlocul unui război.
— E o ‘.Errere. «pune Soare Impresionat.
V—rmtf or.wrtttict traducătorul, le vorbește 

strâmjor despre taitui Mif.ăîtirîi Argeșului. 
Apra ii reatl hd Soare cnnoacutele versuri :

— Sâ-cta spuneți ru <frept cu mina ia piept, 
Deeâ v-aparatL aba d durați—
N>as*eșuL  Soare răspunde prompt :
— Vtâ . pentru- nchinădune,
Writ crtlii~inail «s mult mai frumoasă?^.
Lirtx pene ta mapă fntocrafille. pliază planuL 

î deodată d-e vfwa tniinL Marele imam se
sâîrepne cu af^rtectal Saadi, mai puțin vtrbă- 
reț. Ecfltri pdreLrice. eupnnae ca intr-o surată 
p ur. vei set An Coran, ie procură lamentași 
aiaoiuve. ? â ei_ tractacătorul transmite :

— Toc mtnil eate in drum ap re un Dumnezeu,
e de Dărere Sa Hilal. Șl Al ah ackhar
— Alah cei mai mare. Dțti credincios, meștere 
Soare ? te întreabă dorn nu ie loc.

— Eu zic că ajunge de cind crede bătrîna șl 
nevastă-mea, spune el cu un respect pe care au- 
risul Iul il dezmintă. Devine pripit : In legătură 
cu minăitirea ți cele două coșuri ale ei—

— Minarete, il corectează WendeL
— Minarete turnuri— Na țin aă plec nicăieri. 
Directorul de la Bururețti urmărește ochii șe

fului de echipă umbriți dr cozorocul căștii ne
gre și astfel pare că vrea aă sublinieze că tot 
rraa ce s-a auzit nu poate fi un răspuns serios.

Apoi se uită la traducător : de data aceasta 
pentru a nu mal întîlni privirea lui Soare.

—Așteptați, îi cere el acestuia. După care se 
adresează lui Soare : Vrei să te mai gîndești ? 
Asta, da.

— La ce să mai lungim vorba. N-am ce căuta, 
acolo. Dacă doriți am să vorbesc eu, fără dum
neavoastră, cu șeful de echipă din schimbul 
care intră la ora șase. Băiat bun, face minuni 
dacă pleacă... Da, miine, azi e zi de leafă.

Chiar și fără traducător arhitectul Saadi și 
poate și ceilalți doi înțeleg că meșterul re
fuză să plece. Rezemat de pasarelă, el plimbă 
cu o încetineală extremă manșeta albă a cămă
șii și explorează rotirea secundarului pe ceas, 
in așteptare a ceva care să-i contrazică im
presia.

Directorul din minister, insistă pe lîngă șefii 
grupului.

— Tu, Chihaia, n-ai nici o trecere, nici dum
neata Wendel, director și inginer șef ?

— Asta-i pîinea unui director in construcții, 
amintește Chihaia imparțial. De găsit, găsim noi 
pe cineva, la un alt șantier. Nu vă lăsăm noi.

Surprins de atita îndărătnicire, Wendel, asi
gurat, spune pe un asemenea ton Incit nici Chi
haia nu știe dacă e al siguranței, al încercării 
sau regretului ?

— De ce nu pled, Adame ? Ai să lucrezi Ia o 
lucrare marca lux. Călătorești, vezi deșertul, 
țări străine.

Soare privește norii care la distanță gonesc 
razant cu înălțimea la care sînt el.

— Deșertul?... Cît privește țările acelea, dom’ 
inginer șef, le văd cînd vreau la televizor. Răs
punsul meu e nu.

Discuția se închide.
— Comunicațl-le că nu poate pleca, H spune 

directorul din minister, traducătorului. Mai mult 
nu-i nevoie.

Saadi și Larbi îl string mîna lui Soare, deo
potrivă de încredințați că au sosit la o intilnire 
inutilă, că s-au dedat unui lucru fără speranță. 
Marele imam, Hilal, la ieșirea de pe pasarelă, se 
mai întoarce o dată să-l vadă pe meșterul de 
coșuri înalte de fum și In rafinatul său stil de 
a gîndi, descoperă in această călătorie că nimic 
nu a fost mai demn pentru Phoebus, printre 
altele și patron al artelor și științelor, decît 
practica zidăriei.

(Fragmente de roman)

IOANA DINULESCU
Discurs despre temelie

O sămință roditoare, ÎQcâpâlaare 
cil o țara ; in inima ei, noi visam 
și zidim. Sîntem fiii pașnici 
ai unui popor pașnic, nai luptam 
cu mistria și plugul, 
nu gloanțe trimitem spre zare. 
Comunismul nu-i pentru nai un cuvin! 
dinîr-o carte râsioita in pripa ; 
viața noastra II ore la temelie, 
sub steaua lui, fapta noastră 
nu e risipă.
Respirăm in visul de zbor al unei 
aripi, înălțăm case, săpăm fintîni, 
mingiiem prunci ;
iubim floarea și rodul, 
glia și pajiștea ce-așteaplâ coasa. 
Comunismul e pentru noi toate acestea 
și, incâi • apa limpede 
pe care începutul o sloboade din stincâ.

Alegem cărămida trainică
Știu muguri plesnind de lumină. Iulie - 
poartă de jar spre roade viitoare ; 
simburii mărului mocnesc in livadă 
sub armura de rouă și de soare.

înălțăm case ; partidul ne-nvață s-alegem 
cărămida trainică de cea pieritoare, 
amestecăm varul, cimentul cu apă de munte, 
limpede să lie fereastra, dimineața de floare.

Naștem și creștem intre culmi carpatinii 
cimpii ne leagănă pe aripă de humă, 
coboară pașnic ochiul soarelui peste ogor, 
ne apără grădinile de brumă.

Astăzi și Miine - sub steagul tricolor, 
sub flamura de purpură-nsemnatâ ; 
țăranii, muncitorii - fiii partidului, de-o 

seamă - 
descoperim izvoare sub glia afinată.

NICOLAE PETRE VRÂNCEANU

Sărbătoare
In august lumina
Are culoarea piersicilor coapte.
Spice de aur s-au preschimbat in pline. 
Ard frunzele-n ramuri
Și pruncii și-anină strigarea 
în finul culcat de ultima coasă, 
țara iși schimbă în august 
cămașa de vis și de muncă 
in dalbă podoabă ;
zaua de luptă și-o schimbă 
in flamură nouă, de cîntec.
Abia se despică de ziuă 
Și rouă cu vuiet se cerne.

IOAN COSTEA
Un om pentru țară
E fără tihnă OMUL ce-nseamnă-n România 
înalta demnitate, curajul și tăria 
de-a merge către țintâ statornic, optimist, 
pătruns de forța vieții, de crezul, comunist.

Cu Ceaușescu*n  frunte. In strinsâ unitate, 
stâpini pe soarta noastră trăim in libertate, 
urcind prin cincinale noi trepte de istorii 
spre era comunistă, spre pisc înalt, de glorii

Pe El, cirmuitorul, il știm mereu prin țară, 
la cimp cu tractoriștii in prag de primăvară, 
turnind o șarjă nouă, pornind hidrocentrale, 
prefiguring pe hartă orașe, magistrale.

II știm prin abataje, prin holdele de grine, 
prin fabrici de tractoare, de strunguri și de 

pîine, 
gindind cu inginerii, la sfat cu arhitecții, 
vorbind cu-nvățâtorii, ori inspirind poeții.

E pretutindeni unde se naște-o casă nouă, 
importe cu noi greul și piinea pe din douâ, 
e prieten bun și frate cu cel ce-n hărnicie 
inalțâ noi columna pe-a țârii veche glie.

Copiii-I spun pârinte și-î cintâ gingășia 
cu care ocrotește pe cei ce-n România 
sint fragede mlâdițe din trunchi voinic de 

țară, 
purtind In ochi lumină, o nouâ primăvară.

Cei mari îi spun din suflet „tovarăș mult 
stimat'*,  

vâzînd in el modelul de om adevărat, 
neostenit in muncă, la greu răzbătător, 
slujind cu vrednicie al său viteaz popor.

Prin tot ce-a scris prin vreme, in anii denși, 
de viața, 

ne-a înarmat in luptă cu-o operâ măreață, 
Izvor de-nțelepciune, lumină și știință 
de-a birui in luptă, uniți intr-o credință.

Iubii de țara mamă, cinstit departe-n lume, 
prin glasul său puternic el face sâ răsune 
voința românească de pace și dreptate, 
de*ncredere  in viață, progres și libertate.

Cu Ceaușescu-al nostru, In cincisprezece ani, 
la vremea rodniciei, pe ghe suverani, 
ne-am făurit din trudă, iubire și sudoare 
un nou destin și-o țară, frumoasă ca o floare.

HORVATH DEZIDERIU
Constelații de august
Soarele, ce a răsărit de dupâ gratii de nori 
Odată cu strălucirea fierbinte a lui August, 
A făcut ca pămintul acesta mioritic 
Sâ primească, sâ se împlinească
In culorile zorilor.
Fața, pină atunci ascunsă a pămintului
In nuanțe de humus, se răcorea in verdele 

aprins» 
Renăscut din sâmința cîmpului.
Mioarele iși scăldau in voie
Albul de lumină din straiele strămoșești 
In apa vie din constelații.
Chipuri noi do viteji se înmulțeau
Odată cu urcușul drept al trupurilor noastra 
Spre freamătul faptelor spre adincul, ca de 

ocean. 
Ce se contura in ginduri-cutezanțe.
Zorile, parcă nemișcate, stăteau de gardă 
Frâmintârilor firești,
Izvorite din necesitățile înfăptuirilor.
Brațe de oțel se adunau in șiruri ordonate 
Sâ culeagă dulceața însetată a vieții, 
In timp ce Pasărea Măiastră se avinfa, 
Odată cu noi,
In zborul său liber spre fericire 1

VIOREL VARGA
Bărbat intre bărbați
Sint vremuri de-mpliniri, pe harta țării 
Un inceput de anotimp in glie • 
Braț de bărbat la trudă dreapta 
Stejar crescut in trup de Românie.

îndemn ești șl de-a pururea măsură 
Cetății il alegi inaltul zbor, 
Pecetea-acestui bine spre mai bine 
Gindul și vrerea-ntregului popor.

De cincisprezece ani încoace
Cu Tine*n  inimă și-n gind ne profilăm polare 
Cioplim Carpațil, Dunărea oprim 
Și ne cinstim cu pîine și cu sare.

Și pentru demna noastră libertate 
Pentru ce dai și pentru ce ne cari 
Bărbat intre bărbați îți mulțumim 
Ca pentru rod o toamnă unei veri.

In veci de veci către norod întoarsă 
Fie-ți credința pe aceasta glie 
Să urce națiunea spre comunism in ibor 
Și Tu să<i fii de-a pururi temelie.

PAVEL PERES
Urdnd in istorie
Atitea sunete mai poartă lutul 
Care*nflorește-n  praguri pe cerdac 
Că pină azi se-aratâ începutul 
Suind adine prin tot ee-nseamnă dec. 
Și daca-a fast ca sâ tresară riul 
Sub piatra păstrătoare de cetăți 
Tot a rămas și azi in lanuri griul 
Zidind columne in eternități.

In urmă, departe, departe, 
Fugarnicul veac stă aprins 
Memoria-i e peste moarte 
Acestui pâmint neînvins ; 
Cenușa din vechile-altaro 
A zale răsună și-a scut 
Pe-ntlnderea țării-n mișcare 
Luceafăr de ziuâ-a trecut

- Să lim aici In sfinta*ntruchipare  
Stâpini pe toate cite le-am făcut 
Cît mai sclipește soarele in zare 
Să fim in luptă tainici ca-n sărut I 
Sâ fulgerăm dușmanii-n gind și-n locul 
In care armele și-au pregătit 
Sâ n-așteptăm din lancea lor norocul 
Sâ fie țara - viață de trâit I

Așa grai napramicul cuvint 
Rex Burebista s hotârite clipe 
Și vulturii ca stelele In vint 
Purtau cu sine flâcâri pe aripe.

Era înalt, nu-l cuprindea vederea 
Unui oștean aproape stind 
Avea ai săi de mult părerea
Că-i forma pămîntaască-a unul gind 
Veghind cum urcă soarele-n izvoare 
Peste vecii — un neam care nu moare.

Pe clmpul arămiu dâ ceru-n floare 
Dar cind bărbații-t duși pe la râzbol 
Femeile n-adorm de întristare. 
Le țes sub lună straie albe, mol 
Și pruncii cresc blind legânațl sub vrajă 
Iar joaca lor vinare-i de mistreți 
Beau apă din ulcior cioplit in coajă 
Și cresc cu țara Iubitori, semeți.

Desene de 
Aurel Ștefan Alexandrescu
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între Neagoe Basarab 
și Manuil din Corint <D

------------------------ v---------------------------------------------------------------------------
UN RĂSPUNS AMÎNAT

Studiul intitulat RrmirquH nr lea ver
sions rrecque, slave el rfiiet Ba 
„EnseigncmcnU du prinee de alacteie 
Basarab A sen fila Thedoe" aoarut L~ 

Byza nt 1 ni sh-Ne*j  gri ochise he Jihrtotateer. usiul 
21 (1071 — 1974). la pag. 249— 771. are 23 de 3ig*.r.i  
plus 1 planșă cu fotocopia de pe manuscrisul ver
siunii slavone, cu însemnări marginale. O scurtă 
introducere generală destinată orientării auto
rului străin asupra operei lui Neagoe si proble
mei in discuție se încheie cu precizarea obiecti
vului acestui articol :

„înarma L cu aceste felurile ediții- Dl 
Zamfirescu (ce se sprijină și pe ioîaă:>a:ea 
a ceea ce a fost scris cu privire la Învăță
turi) a susținut o teză de doctorat axată 
pe marile probleme controversate pe care 
le ridică acest text celebru. Tocmai anu
mite puncte din lucrarea sa ne vor reține 
aici atenția : cum noi vedem intr-o hcm-â 
diferită unele din problemele abordate de 
el, ne permitem să schițăm aio remarcile 
noastre, care, nu ne Îndoim, sint m ‘•mie 
fiă atragă un tir de ripostă din partea *-  
cestui cercetător și al altor speoa^ti ai 
„chestiunii homerice- a literauxru rcmă^e. 
ca să reluăm și noi. după dL Uană:.- 
VranoussLs, cuvintui faimos al kd Demo<- 
tene Russo-.

în continuare, Petre Ș. Năsturel Împarte arti
colul său în două capitole : L Neatta Bacante, 
auteur ou inspirateur des ^Eoseifwaenii" ? 
(p. 249—266) și IL Le I rad or tear dea -tatei tor
ments44 en roumain au XVII-e îiecie : Udrnie 
Năsturel ou le metropolite Etienne ? (p. 266—271 . 
Ne vom ocupa in special de primul capital, din 
care vom traduce pasajele importante.

Amintind cititorilor împrejurările In care a 
avut ocazia să redeschidă, in 1959. dosarul au
tenticității" învățăturilor, Petre Ș. Năsturei pre
cizează că încă de atunci nu s-a înscrii printre 
susținătorii paternității directe a voievodului : 

„Am demonstrat că Invătăinrfle aparțin 
Intr-adevăr acestui voievod. Dar am sus
ținut că Neagoe era comanditarul *or.  de
oarece tonul foarte religios al majorității 
textelor ce compun acest tratat vădește in 
mod indiscutabil spiritul și cultura teologică 
a unui om al bisericii. Avansam foarte ipo
tetic numele primului egumen de la Argeș 
Iosif, admițind totodată că Neagoe a putut 
pune mina spre a retușa ceea ce scrisese 
acesta. Conchideam că, la fel cum voievo
dul român era ..autor" de biserici si de 
mănăstiri, de cărți tipărite și de manu
scrise, de broderii somptuoase, de icoane 
etc... el este. în același înțeles, și autorul, 
să zicem moral, al Invățăturilor.-

Referitor la discuțiile ce au urmat acestei co
municări, se afirmă că ..istoricii români (afa-4 
de Panaitescu. combătut imediat de Zamfirescu) 
au admis demonstrația mea cu privire la apar
tenența învățăturilor aceleiași epoci cu inscrip
țiile de la Argeș**  dar dacă unii au manifestat 
aceeași rezervă față de ideeea paternității 
pline (la paterni te pleine e< entSere> a :_i_ Na- 
goe _cîri mal multi, ea hrx de xri-—.it
că Invlțălarile fuseseră redocraSe !rîr->4*-.  zr - 
către voievod, prcwniat ca tr? ai V. .-
Aureliu. un M>>:avel nanăn, tm 
monarhici un gindzior ;>i=Stc fir*  vît*-
che etc. Tn ac^asiă d-aDa-. 2*'  f - -
Gheorțhe Mihăili. VL-til Cândeo, V\-i- 
goe și a’țh (dură B P. Harden1 U
specula zii foarte -‘-resarte chri- 
cit coda ti corneszahLe."

Față de aceartâ marivi aderinre !a iâeea pa
ternității cfcr-tne a 5 Noatoreî
a trebuit sâ-v. ..aștepte r*i*xi2*  < J'aiteK-daOB done 
mon beureri. adică oruejul de a deroootara yws- 
tețea opîr.:« sa>. potrivit cireta nu Xtare ci 
o altă persoană este autorul materii*  *2  (arătă
torilor.

în 1962 apare un articol de Cb_ P. Pl*rt=e'  t*  
care semnala existența unei eouso'e t*ex*ore  » 
lui Manuil din Corint către Neagoe Raorah. e- 
pistolă ce trata despre diferer.^ie intre cazri.- 
și ortodocși A fojț ocara ca Năsturel să rrvz=i 
asupra subiectului, după obținerea fo:ococn y 
textului respect-.v. Tr. ■•mânia literară (nr 51 c*.  
decembrie 19SP1 a publicat artiroiul Mio oii
din Cariat eâlre Nf car Basarab * care. jemna- 
lind desoooerirea acelui text. airisea zteîrtii a- 
strora preocuoârilor teotogx-e a-e Fr ri
trăgea cooduna că .Jncrarea (tnma veriesti 
unui voievod român) deredesae fără oM o în
doială prrompărfl® teoiodee ale hri Nrngne. O- 
adversarii autenîjatâzfa tnvAxaio-iler se miraj 
tocmai de bogăția cunoștințe Ier teoiogLr*  a> a-j- 
toruhri lor. socotind cu neoutfe'-i ca Neazoe i-i 
fi fost autorul lor. lată arw Brahe că Aaaal 
român se pricepea ia teologie, rerind la tvoâe 
luminile lltențBar străioL în •«■neriatâ. Nexrv? 
poate fi (s-aj aatorol tW AT A H tflOt si pă
rerea noastră eă a potat fi ajotat ta redan* re. 
capiii in patere".

..Citeva Itml mal tirzni — ortz-.^i ij- 
toruJ — in mai 1970. la al Il-lea Ccoces 
internațional de «urii rad-e^-etsroDer.e. 
DL Leandros Vraroass» prezenta o coer j- 
nicare •enzationalâ s-jb t:tk£ La Caoaeăk 
axtribaes aa prior? Nea<oe el le aaaaserd 
antoțraphe de lew a tarar crre. aa La 
Question hotwriane de la lirientare stavo- 
raomaiae enfin rcsaloe. Fcarte aplauda'1 
de nartiananti: români ftou aveau să dea 
înapoi la in toarcerea in București, afară de 
mine care am rămas la Atena) această lu
crare avu dubla '-ahtate de a repune pro
blema Invâțătarflar pe un teren mo 
solid, și de a orm oca m Româna o serie 
de stadii mai mult sau mai mnin întemeia
tă pe zvonuri (*tr-  des an <£•). în ceea ce-1 
privește. DL Zamfirescu se grăbi ta i 
poziție foarte nec- (se dteazâ prefața la 
edi*ia  In vă ti tari lori.

Relatind in continuare Împrejurările In care a 
fost susținută apoi, in septembrie 1971. comuni
carea de la București a Învățatului grec, P. S. 
Năsturel scrie :

..în urma acestei noi comunicări, urmă
rită cu ardoare de DL Zamfirescu. Dresa 
românească oublică mai multe articole de 
luare de poziție. Iar In cele din urmi anăru 
(1973) teza D-lui Zamfirescu. axată in bună 
parte în jurul polemicii cu bizantini^tul 
grec. Discuțiile De care Ie-a purtat chiar 
la București cu dinsul (și în prezența altor 
sa van ți) i-au permis ta nuanțeze, dacă nu 
sa modifice punctul său de vedere.

Petulant*  plină de temoerament a d-Iui 
Dan Zamfirescu riscă să influențeze pe 
cititorul cucerit de brio-ul si bago-ul aces
tui neobosit cercetător, ale cărui merite 
indiscutabile Îmi face olăcere să le subli
niez. Dar. cum eu nu subscriu la unele 
dintre afirmațiile sale, cred că trebuie să 
Iau poziție cit mai recede, sure a împie
dica astfel ca nroblema învățăturilor să 
devieze de pe linia ei autentică. O fac cu 
toată huna credință, declarindu-mă gata 
să-mi recunosc eroarea dacă-mi va fi ad
ministrată contra-demonstrația-.

Si dună ce rezumi tezele susținute de Vra- 
noussis în cele două comunicări (cititorul poate 
lua cunoștință de e1^ în d’^ert. din textele res
pective, prezentate de noi in Anexa cărții citate) 
oorindu-ce si asupra reolicii subsemnatului (..In 
rtnosta ^a Dl. Zamfirescu a insistat asupra faD- 
tului că textul grec era o traducere din sla
vonă"). Petre $. Năsturel trece la propria-i «r- 
rument,,re, pe care o vom reproduce mai de- 
n*' ’'to in ertenso.

înainte de aceasta aș vrea să atrag însă aten
ția că discuțiile de la București, atît cele cu
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2. Esențialul per.tru demonstrarea tezei .au
torului grtc- sau per.tru resprtgerva act-stet teze 
nu este grafia manuscrisului g.rr-ces<*  al Învăță
turilor, ci raportai dintre textnl grecesc și cel 
slavon al în vă |ă tarilor, der. nu examenul pa
leografie, a filologic. Di. Năsturel nu discută 
insă filologic demonstrația noastră, spre a o 
admite sau răsturna, a face presupuneri, face 
— am zice — ..literatură" în jurul chestiuni^’ 
Se întreabă, retoric, ce motive ar fi făcut pe 
Manuil să traducă învățăturile ?! îi vom răs
punde și noi, la fel de retoric 
unul foarte precis — voievodul 
să-i traducă opera in grecește și i-a plătit „îm
părătește" acest serviciu. Dacă-i 
o consultație teologică nu putea să-i ceară și un 
serviciu de traducător ? Chiar Năsturel ne-a re
velat formulele in care se adresase cărturarul 
constantinopolitan domnului Țării Românești in 
amintita epistolă teologală : „PreaÎnălțatului și 
preastrălucitului și preaslăvitului domn loan 
Neagoe mare voievod și împărat și autocrat a 
toată Ungrovlahi.a. Preaînălțate, preastrălucite, 
preaevlavioase și preaortodoxe doamne, loan 
Neagoe, voievod și împărat și autocrat a toată 
marea Ungrovlahie...4* (vezi România literară nr. 
51, din dec. 1969). Un asemenea ..patron" cu 
aere și sensibilități imperiale să nu se fi vrut 
tradus în grecește ? Și cine altul ar fi fost mai 
nimerit ca Manuil ? Rămîne desigur și ipoteza 
lui Emil Lăzărescu, înfățișată în alt articol, a 
unei colaborări între Manuil și Gavril Protul, 
după moartea lui Neagoe. Se poț găsi și alte 
motive, la fel de plauzibile. Nu se pot găsi însă 

ceruse înainte

justificări pentru •calin*  de titre dl. Petre Ș. 
Năsturel a cbeMianii esențiale : raportul filo
logic intre cele două texte, slavon și grecesc 1 
Aici nu retorica d știlnla are cuvintu! I

Să mergem mai departe :
„Mi-am mai pus și această Întrebare : 

de ce Manuil — dacă presupunem că a 
tradus din slavonă in greacă învățăturile 
lui Neagoe — p-a permis atitea modifi
cări. uneori tâind. alteori deplasind, alte
ori parafnxisd paragrafe — sau fraze in
tre ci ? (subL n. DZ.).

Și atunci am înțeles ce se în timp Lase 
(Et c’est alon que j’ai compris ce qui 
s'etait passe).

Neagoe s-a adresat, pentru a doua parte 
din învățăturile destinate fiului său. lui 
Manuil din Corint marele retor — adică 
oratorul b**er*eesc  a titrat — al patriarhiei 
din ConstantinopoL la fel cum procedase 
cind aiitiseae nevoie ta se documenteze 
asupra denot fcnnloc de credință ce-i opu
ne*  pe catolic șx pe ortodocși Manuil s-a 
pus imediat pe treabă și a compilat, după 
izvoare foarte familiare literaților vremii 
sale — cei mta multi oameni ai bisericii 
— și din memorie (sub! n. D^_) un anu
mit număr de texte care corespundeau 
urnii plan fonne sumar indicat de voie- 
vcxteil român Textele redactate de Manuil 
au fota tnmose fca Tara Românească, su
puse nor-tai.S! (core fără îndoială știa 
grece*»  : ti tam in mumiiate*  fostului pa
triarh Nifnr.. re forma ud bisericii din
Tara Montă iraseâ si poate că petrecuse 
vai de exd u Cnmxantinopoi <i aa fest 
■ ra^ae ia riaaaai (a^x). Voievodul dădu 
dBOJ-ie L’aJatâwraim (sau traducă tori- 
kvî. cteipă ce teoaâriae ta toe sau să adaoge 
ramre paw pe care le socotea
ftaocLsxrr tehihii urmărit de eL
V»r™i sa £koa nari • taină din izvoare- 
> saie : ponta că Nen®oe insuși ii indi
case vreu-râ*  ta ele. Pentru a ci ști ga 
:.-3p a ds mo-a de minimă rezistență — 

re s-a --Bsmpiat in toate timpurile 
•: epocale — troAjcâ torul (sau traducă- 
■jn) s-ob imam de traducerile slavone 
axe se gâaomi m Țara Românească. Nu 
er-a -jduHarirt de atunci ?

5*  iară ta ma «e explică diferențele 
• - > - pe rare lectura Tcrstanilor grea
că e iLrrasi 61 tmctaarerea lui Mihăilă 
mu taeta h raosăsă ta secolul XVII ne

u»

Ipcorza

niliwtal 
lrxV>

CB ta «- 
irf «L*xa

d- Nărtiare! ar „explica", 
m ce acrie pasaje din izvoare sint 

, - laviță iar! — versiunea s.a-
. A - » tratocmk sîa\*  ale izvoarelor

k-t».—rw taă neexplicat tocmai esențialul: 
M îxcjtar intermediare sla-

m_ imianea greacă a învățături
le M exact esențialul. Năsturel cade
-r-jctlrta „dintr-od^tă toate dificultăți-

SraltfeL bmra tragicomică a ^scenariului" său 
•_ w .-*jrvâ  pregnant atunci cind luăm act
I • j.* *- —*— absurdă spre care ne îndreaptă : 
Hk.-. m" fi tnmis. în grecește, un număr de 
>xte < Bfim are voievodul a ales, a tăiat (din 

a (m ce limbă ?) la altele, și
. ee a rezubta este— forma slavonă a Inva- 

bine. Dar ce s-a intîmplat. după 
™ jDtaen*  primă- livrată de Manuil ?

- m mi avem in grecește un pachet de 
- ta-1 fi descoperit in arhivele de

D ci avem versiunea greacă a lnvâ'
lââiriiar. tocmai la Athos ! Iar aceasta

«w.parată cu versiunea slavonă (cită 
• * pătrat) p cu cea românească — singura in-

— ta dovedește identică cn celelalte două 
la lUBtlma ei literari, in succesiunea ideilor și 

fraielor din flecare capitol, in alternarea 
vifiule cu cele imprumutate din iz- 

wwr«. (Aa arătat clar aceasta in cartea mea).
Cise a rexlixat, din „materia primă- a lui 

această versiune grecească identica 
ca cea slavonă și românească ? Tot Neagoe și 
tarturarii tai autohtoni ? Atunci de ce mai 
- . pe nevoie de Manuil. cind se lucra așa 
de perfecr, chiar in grecește, la Tirgoviște sau 
la .Argeș ?

Năsturel a foiletat în grabă („Je dois prepdre 
position au plus vite44) cele trei versiuni nu le-a 
comparat rind cu rind. și de aceea ignoră reali
tatea textoiozică a raportului dintre ele. așa 
cum igaară și raportul filologic dintre textul 
.«las» și cel grecesc. Altfel și-ar fi dat seama 
că are in față, in tustrele versiunile, aceeași 
•peră. din care s-a păstrat o treime in ma
nuscrisul slavon (fiindcă s-au pierdut reotrn 
foilor) și doar partea a doua (din care hp- 
?.-«!*  un capitol — VI — iar capitolul IV a fost 
redus si dezmembrat din rațiunile arătate de 
mine la locul potrivit) în cel grecesc, fiindcă 
numai partea a doua a fost probabil tradusa... 
Dacă ar fi făcut comparații de texte ar fi vă
zut că diferențele de la versiunea slavona la 
cea grecească sint de ordinul celor rezultate 
din intervenții stilistice ale traducătorului, «ar 
amputările ce aparțin cu adevărat acestuia 
din armă au rațiuni politice : s-au tăiat in 
versiunea greacă pasajele vădit antiotomane 
fiindcă in „Turcocrație**  asemenea pasaje pu
teau să coste capul pe cine le ținea in casa . 
Dar nu s-a modificat opera în sine.

Toate aceste masive deplasări de pasaje, am
putări, adaosuri, de care vorbește Năstnrel, se 
constată nu cind comparăm versiunile intre 
ele, ci cind comparăm izvoarele in versiunile 
lor originale grecești cu aceleași izvoare in 
forma lor slavonă, ambele categorii de izvoare 
fiind anterioare cu secole utilizărilor de către 
Neagoe ! Forma slavonă fiind aceea folosită la 
alcătuirea Învățăturilor în slavonește a trecut 
firesc, prin procesul traducerii, in... versiunea 
greacă de la Athos !

Sint obligat la această explicație fastidioasă 
a unor lucruri pe care le credeam evidente in 
cartea "" ‘ ° *T*--
turel a răsfoit și această carte, fără să 
tească realmente (la fel cum a procedat 
învățăturile !). Dacă ar fi citit-o nu mai 
nevoie de revelații speciale („Et c’est alors que 
j’ai compromis ce qui s’etait passe 1) din moment 
ce exact această „revelație44 o mai avusese ci
neva înaintea sa, și-i răspunsesem astfel antici
pat, la pagina 282, nota 16 !

mea, fiindcă constat că Petre Ș. Năs- 
și această carte, fără să o ci- - . -------- l_x cu

avea

Dan Zamfirescu

UN EȘEC REMARCABIL o
Ceea ce ne dă „Literatura română 

contemporană. L Poezia44 este insă 
de o culoare cu totul ieșită din 
comun.

Autorii încep cu „clasicii interbelici" așa cum 
era de așteptat și urmează cu „continuitate și 
discontinuitate", unde încadrează pe unii dintre 
poeții antebelici activi și după război (criteriul 
este, probabil, tipologic). Apoi, sint în chestiune 
„tradiția liricii militante" (conform unei repre
zentări ideologice și nu estetice), „resurecția 
suprarealismului și convertirile ulterioare ala 
curentului in România perspectiva este a „cu
rentelor literare"), și iarăși „poetica nouă — 
angajare patetică" (unde e repetat capitolul 
..tradiției militante44). Acționînd de la început 
tipologic, conținutistic și istoric, nu vedem mai 
nimic din realitatea literară vie care nu e reduc
tibilă succesiv la condiții sistematice felurite.

Următorul ciclu este al „generațiilor" dintre 
care două sint inventate de Roxana Sorescu 
(Generația revistei „Tinărul scriitor") și de 
enervantul Emil Mânu (Poeții generației „Ca
dran" și „Albatros") iar a treia este a „cerchiș- 
tilor44, urmate de „un prim val de poe2ie nouă" 
care nu acoperă nici un fenomen din istoria li
terară postbelică.

De Ia „generații" ne întoarcem la un fel de 
sociologie căci două capitole tratează despre 
„Consacrații altor activități" (cum s-ar zice 
„poeții intimplători44) și „actori poeți".

Fără rost e secțiunea următoare : „inscripții 
și miniaturi lirice- iar „explozia lirică4’ (acope
rind generația ’60) integrează de cinci ori mai 
mulți poeți decît ar fi meritat.

în fine, curioasă și complet supărătoare este 
partea finală, fără nici un temei, căci sub titlul 
concesiv „Debuturi-certitudini și speranțe" sint 
examinați poeți cu mai multe volume, majori
tatea foarte buni, și pe care o ceată de comen
tatori complet necunoscuți în domeniul literatu
rii contemporane ii execută cu o ghilotină ne- 
păsătoare. Aceste sistematizări izvorăsc hotărît 
din cea mai adîncă cecitate și nu dau măcar 
cea mai mică idee despre înfățișarea liricii ro
mânești postbelice. Să admitem totuși că așa au 
judecat autorii și că acestea sint limitele lor, că 
mai departe nu au văzut.

Insă din moment ce Nicolae Neagu e „con
sacrat altei activități" de ce nu și Victor Tory- 
nopol (care e diplomat ca și D. Trapcă) ori 
C. Ștefuriuc (care aflu că e cizmar, ca H. Sachs)? 
De ce V. Sâhleanu și nu ofițerul Traian Reu 
ori universitarii Gr. Smeu și Venera Antonescu 
(ultima-vag poetă) ? Este Emil Botta un actor 
cu „preocupări" literare (cum se înțelege aici) 
sau un mare clasic așa cum e în realitate ? Me
rită G. Chirilă și G. Suru să fie in pluton cu 
Nichita Stănescu iar E. Brumaru la „debutanți"? 
Oridt aș fi de înțelegător, admițind „tabloul", 
(care e in sine un nonsens) nu pot să omit in
consecvențele care sint peste tot. De altfel, com
plet ridiculă este așezarea unor poeți cu doua- 
<rei ori chiar patru volume, de altfel excelente, 
la capitolul „debuturi44. Sint E. Brumaru, Ion 
luga, Ion Murgeanu, I. Drăgănoiu, Florica Mi- 
troi, Vasîle Igna, Adrian Popescu, Dan Verona, 
Dinu Flămând, Grete Tartler, Daniel Turcea, 
Angela Marinescu — „debutant!" ? Atunci ce să 
mai zic de Ion Tudor, Dumitran Frunză, Ion 
Hurjui, Gh. D. Vasile, C. Săbăreanu care, se 
subînțelege, ar fi „afirmați" ?

O FLOARE
nu se mai poate 

trăi în pădure, 
spuse cel mai 
înțelept iepuraș 
?i plecă.

După el plecară toți iepu
rașii care îl auziseră și gin- 
deau la feL Chiar așa, in pă
dure era din ce in ce mai 
□ericulos să umbli. Lăsau 
peste tot urme și atunci... Și, 
Ji. undeva, in cîmpie, și-au 
făcut un orășel numai al lor, 
de piatră. Cu căsuțe de pia
tră. ca srăduțe de pia’rt 
Peste tot numai piatră. Din 
casă «e cobora in stradă și 
din stradă se urca in casă. 
Nid flori, nici iarbă, nid ar- 
□orl Ni-mic. Pămintul, de
desubtul orășelului, era per
fect închis intr-o cămașă de 
’orță din piatră. Nici o cră- 
□ătură. Iepurașii, mîndri, se 
duceau în dmoie după hrană 
ziua |i se întorceau spre 
seară. Urmele li se pierdeau 
acolo unde începea orașul 
lor. Mulți dintre dușmanii 
lor renunțaseră să-i mai 
caute. Dispăreau deodată, 
:um se spune, fără urmă. 
Un serviciu special, aflat sub 
directa supraveghere a mai- 
itarelui iepurașilor, avea 
grijă zi și noapte să astupe

CONFABULE

orice crăpătură prin care 
s-ar fi putut strecura o um
bră de pămînt. Pentru că o 
umbră cit de mică de pămînt 
pe asfalt însemna o urmă, 
nu ? Și o urmă...

Și totuși, iată, în piața o- 
rașului, chiar in piața orașu
lui, in mijlocul ei, a răsărit 
□este noapte, nu-se-știa-cum- 
dar-mal-ales-nu-se-știa-pe- 

unde, o floare. O singură 
*loare sălbatică, înaltă, roșie. 
Mirarea iepurașilor a fost 
desigur de nedescris. S-au 
făcut cercetări, s-au aplicat 
□edepse severe supraveghe
torilor, deși toți iepurașii 
știau că s-ar fi putut întîm- 
pla oricind ca unul dintre ei 
să aducă, fără să știe, pe o 
lăbuță, o sămință de floare, 
să calce exact acolo unde 
shiar atunci ar fi apărut o 
gropiță în asfalt și... Floarea 
însă n-au rupt-o, l-au aș
teptat pe mai marele lor. 
Acesta a venit.

Era un iepuraș foarte în

Made in Vitomirești
Urmare din pag. 1

Dar mai bine să răsfoim împreună citeva file 
din istoria mai nouă a acestei comune din sep
tentrionul județului Olt. Asociația economică in
dustrială din Vitomirești a luat ființă abia în 
1975, pornind Ia drum cu un atelier în care se 
încropeau pungi de plastic. Acum, în 1980, se 
făuresc la Vitomirești și dale mozaicate, și pre
fabricate din beton, și cantități impresionante 
din, acel praf Radical, din ce în ce mai căutat 
și în țară și peste hotare, simeringuri, obiecte 
din mase plastice și confecții metalice. Se mai 
produce la Vitomirești var în bulgări și beton 
celular, iar covoarele orientale țesute aici se 
bucură de o reputație solidă. Siderurgia alumi
niului, și ea, e acasă aici : din zgurile ahando- 
nate in haldele de la Slatina, Vitomireștii storc 
tot ce se poate stoarce, la un preț de cost con
venabil. Mai exact spus, dintr-o tonă de zgură 
considerată deșeu se extrag aici peste 200 kg alu
miniu curat. Șf haldele de reziduuri adunate in 
jurul Uzinei de produse sodice de la Govora, 
pină ieri, erau considerate deșeuri. Cei din Vito
mirești, nu demult, le-au aflat prețul real, isto
vind șlamul de sodă, pe căi știute de ei. de tot 
ceea ce e valoros și util. Pe scurt, extinzindu-și 
an de an aria preocupărilor. Asociația a ajung 
să conteze azi pe munca plină de abnegație a 
peste 650 de coooeratori din Vitomirești. Dobro- 
teasa. Dej ești- Si important ne apare si faptul 
că, deși oamenii sint atrași aici in activități atit 
de diverse, nici agricultura locurilor nu «uferă. 
Condiția acceptării oricui în perimetru] activită
ților industriale rămine. cu putere de lege. în
deplinirea întocmai a obligațiilor din domeniul 
agricol Si oamenii s-au obișnuit să găsească 
timo pentru toate. De asemenea, important este 
fantei că Asociația a izbutit să stăvilească exo
dul care bintuise cu furie forța de muncă a Vi-

Drum
Urmare din pag. a 3-a

punzi de șoferii care fac treabă la Moi. Vezi că 
ai numai băieți tineri, ai grijă, să nu-i prind că 
stau prin garaj sau în cămin. Invață-i ce crezi 
tu că trebuie să știe pentru acest șantier și pu- 
ne-i la muncă. Poți să răspunzi de treaba asta?" 
La început a spus că nu-și ia pe cap o asemenea 
belea ; el e șofer, și asta e tot. „Și atunci, cine 
moașă-ta pe gheață îi învață pe ăștia să lucreze 
bine ? Văcăroiu e la o altă echipă, Andrieș e la 
Gîrla. Te ocupi tu de ăștia de la Moi, așa cum 
s-a ocupat și de tine cineva cind ai venit aici." 
„Am fost singur-singurel pînă m-am obișnuit 
cu șantierul." „Bine, atunci fă în așa fel îneît 
băieții ăștia să se obișnuiască mai repede decît 
ai făcut-o tu."

Odată cu venirea noilor eșaloane de con
structori, șoferi, buldozeriști și mineri orășelul 
s-a animat vizibil. Apăreau peste noapte clădiri 
noi, blocuri de garsoniere și cămine de nefami- 
liști, o nouă cantină cu cinci sute de locuri, ma-

Un aer de ignoranță estetică e pretutindeni și 
rezultatul ei este această acută mistificare unue 
lipsesc Vasile Vlad, Ion Mircea și Radu 
Cosașii dar admiși A. Toma, Al. Șahi- 
ghian, Petre Pascu și încă vreo cincizeci de ano
nimi, plus E. Mânu și Barbu Cioculescu (pe care 
îi comentează colegii, in producțiile lor lirice 
fără valoare). Cam 10—15 poeți antebelici pre- 
zenți aci, sint complet inactivi în ultimii treizeci 
de ani (antologiile lor tîrzii țin de istoria literară, 
căci altfel este „contemporan" cu noi și Dosof- 
tei, din moment ce îl edităm azi), și totuși co
mentatorii îi înregistrează și produc eseuri fas
tidioase, imbrățișînd opera integrală. Pe D. Ciu- 
rezu și pe M. Moșandrei avem a-i comenta 
drept „contemporani", pe Ion Barbu — nu. Ei 
bine, aceasta nu mai are nici un înțeles. Ce re
zultat global au asemenea erori, Ia o exami
nare prea iute, minime ? Acela că, văzînd lucru
rile de sus, poezia românească de la 1960 în
coace ar reprezenta cam un sfert din valoarea 
liricii românești postbelice, din moment ce 1 
se dedică două sute de pagini din opt sute. 
Din ceea ce era esteticește neglijabil, autorii au 
făcut obiect exegetic : ceea ce era de comentat 
și cu interes literar sigur este pentru ei „explo
zie lirică", „debut", „speranță". Un aer de so
ciologism antipatic și de cugetare școlărească 
mediocră este pretutindeni în aceste pagini care 
împricinează „estetismul purist al literaturii 
burgheze" (Adriana Mitescu), poezia modernă 
„unde cuvintul caligrafie și-a pierdut prefixul" 
(E. Mânu, care ar trebui instruit în gramatică) 
și, în fond, orișice formă de lirică in regim ino
vator căci autorii au gusturi vetuste, metode 
complet inoperative șl prejudecăți insurmonta
bile. Evit să comentez textele critice propriu- 
zise căci ar fi să menționez cacofoniile Mioarei 
Apolzan, sociologismul lui M. Novicov, ino
cența Dorinei Grăsoiu (care povățuiește furioa
să pe H. Zilieru), rezumatele „călinesciene**  ri
dicule, produse de Emil Mânu, elucubrațiile Ro- 
xanei Sorescu (Beniuc congener cu Bacovia) șl 
în general, un aer de improvizație enervantă 
care este la tot pasul (la Horia Bădescu, de 
pildă, comentariul are patru rinduri, citatele — 
de cinci ori mai mult). în fine, aș putea face 
practic observații inumerabile și mă feresc de 
aceea să comentez articol cu articol. Totuși, 
faptele sint acestea și irevocabile, întrucît ire
parabilul s-a produs : volumul se difuzează, cu 
un tiraj pe care aș fi curios să-1 cunosc, și nu 
rămine decît ■ a semnala completa inutilitate a 
unei astfel de întreprinderi care nu este nici 
„dicționar", nici „istorie", nici „bibliografie", 
este o culegere de ziceri izolate, Droduse de un 
grup de cercetători, unii stimabili in altfel de 
activități, complet dezinformați în literatura ro
mână contemporană, pentru care, cum se zice, 
n-au organ. în sfîrșit. e^te momentul s-o soun, 
din tot ce a produs necălinesclanul Instituit G. 
Călinescu (citeva ediții, trei-patru culegeri, o bi
bliografie proiectata, din cite înțeleg, pe 5—6 
volume din care s-a tipărit doar unul, restul — 
lucrări personale de cercetători, fără raport, cu 
un plan oarecare) această „Literatură română 
contemporană, I. Poezia" este eșecul cel răsu
nător.

Artur Silvestri

țelept, nepot al celui care în- 
temeiase orașul, așa că nu-i 
fu greu să înțeleagă că nici 
un iepuraș nu ar fi vrut să 
rupă floarea. De aceea zise 
numai atît :

— Cu o floare nu se face 
primăvară.

Și plecă. Cei mai mulți 
iepurași însă au rămas. Unii 
:a să le explice odraslelor ce 
aste firul acela subțire și 
verde in vîrful căruia tre
mura ușor în vînt un cerc 
roșu.

— O floare, dragul meu, e 
□ floare.

— Cum îi spune ?
— E-he, asta nu mai știu 

su, poate știe tata sau tata 
lui tata.

Seara s-au împrăștiat. Nu
mai dpi iepurași, prea mici 
pentru a li se observa repede 
lipsa, au rămas lingă floare.

— Nu se mai poate trăi în 
oraș, spuse cel mai înțelept 
dintre ei,

— Atunci hai să luăm floa
rea asta și să plecăm să cău
tăm alta ca să se facă pri
măvară, spuse și celălalt.

Dimineața, din orașul de 
piatră lipseau doi Iepurași.

Iulian Neacșu

tomireștilor Oltului. In sfîrșit, întreaga produc
ție din anul 1975 a Asociației a fost realizată in 
primul trimestru al anului în curs. în al doilea 
trimestru a fost realizată producția din 1976. 
Producția din întregul an 1980 va fi dublă in 
raport cu cea din 1979, ridieîndu-se la aproape 
70 milioane lei. In fiecare an, prin aceste acti
vități, gospodarii Vitomireștilor își rotunjesc ve
niturile cu vreo 15 milioane. Ceea ce este ceva...

Am stăruit preț de cîteva ore în atelierul co- 
vcarelor împlinite de Cornelia Căoățînă, Silvia 
Zamfir Ioana Tănase sau Gherghina Chițan, 
prin nu mai puțin decît 110 000 noduri pe m.p. ; 
apoi în secția de prefabricate din beton și dale 
mozaicate, condusă de Nicolae Minculete, unde 
un maistru ca Nicolae Păun a calificat la locul 
de muncă vreo 50 de oameni ; in alte secții apoi. 
Ca redactor al unei reviste care a lansat un ce
naclu al ideilor, a fost plăcut să aflu că șl aici 
se desfășoară întruniri periodice intrucîtva simi
lare, numite războiul ideilor. O dată. Ovidiu Ma- 
rirăuc a propus asimilarea in fabricație a arcu
rilor pentru simeringuri și ideea lui, insoțită de 
documentația corespunzătoare, a fost pe loc a- 
dootată. Altădată. Elena Miru a proous înlocui
rea vatei minerale cu un termoizolant realizat 
cu resurse locale și ideea ei. iar. a fost De Ioc 
adoDtată. Fiind vorba doar de două exemple 
dlntr-un jdr mult mai lung.

Aid. la Vitomirerti. unde se spunea cindva că 
și-ar fi rupt foamea gitul. se trăiește și se mun
cește astăzi intens, ordonat, cu simt al perspec
tivei și cu conștiința menirii noi a țăranilor în- 
tr-o lume cu renere schimbate. Mai mult decît 
o simplă abilitate de a se adapta unor împre
jurări noi. efortul Vitomireștilor de a răzbate la 
liman închjde In el o înțelegere adîncă a na
turii progresului. Made in Vifomireși înseamnă 
visat și înfăptuit chiar aici, in Vitomirești...

drept
gazine și un cafe-bar. Barăcile din pefele au 
dispărut, de godine nici pomeneală. Un nou oraș, 
poate un viitor Motru, Se muta pe colinele argi- 
loase, cu iarbă palidă, nehrănitoare. La doi ani 
de la venirea lui Petre, numărul oamenilor se 
triplase, iar fața locurilor era de nerecunoscut. 
El se mutase totuși la Tîrgu Jiu. Plătește rate la 
apartament și vine cu autobuzul in carieră și la 
autobază. Luiza așteaptă un copil. „Am să-i duc 
la Podari, in concediu", gindește șoferul de ca
rieră de lignit.

— Nu ți se pare că mergem pe un drum foarte 
drept ? îl întreabă cîteodată Văcăroiu.

— Adică de ce crezi că e așa de drept ?
— Păi, cum să-ți spun, tu știi sigur că nu se 

va intîmpla nimic la nașterea copilului tău și că 
ai să pleci în concediu la Podari ?

— Știu sigur.
— Ei vezi, viitorul e cum ți-1 închipui, se des

fășoară ca un drum fără coturi, într-o dimineață 
cu rouă, fără umbre în suflet.



atelier literar
[ posta redacției J

A. ABU: Lucrurile merg mai 
curind in regres, spre compune
rea de efort, neinspirată, „făcu
tă", în care substanța nobilă, 
freamătul liric, sînt în scădere. 
Mai bine, în „Vîntul", „Tu știi14.

ECATERINA RADU: Se văd 
și acum semnele bune de care 
vorbeam data trecută, dar acum 
povestirea e mai stufoasă, mai 
răvășită, lipsind experiența con
strucției. Se mal văd, insă, ți 
numeroasele neajunsuri de care 
de asemenea am mai vorbit. Ne 
puteți telefona, firește.

CICERONE : Construcția e 
fragilă, naivă, schematică, deși 
„colecționează14 multe elemente 
de amănunt (ufieorl, chiar mai 
mult !...) din literatura și filme
le genului.

VERONICA FILIP : Pagini 
Inegale, cele mai bune („despre 
furnici**,  „Panoramă") lăsind 
perspectiva unui itinerar liric.

T. CERNAUȚEANU: Citeva 
pagini bune („Organizatorul". 
„Biblii44, „Aruncătorul-. „Șl 
fă-mă“, „Rugă44, „Ochean") dar 
sînt și ceva semne ale unei a- 
numite stagnări, sau chiar unui 
început de plafonare (la vocbea 
formulă tulbure, tenebroasă, in
complet decantată, pe care o 
practicați invariabil de la în
ceput).

M. MARIN IC A : Scădere de 
nivel, lucru de serie. Ceva mai 
bine, in „Flacără ți apă", „In 
furtună**.

T. ȘERRAN • Dta hdo. cfteva 
pagini bune, pe hnii preceden
telor lemne de procrea: ..Copi
lărie44, „Bruma", .Euforw*.

N. A. VEST : Lucruri uscate,
de strungărie „la rece-, <
de inspirație și freamăt. Ceva, is 
„Ora de liturghie laică" (destul 
de prevertiană. de altfel) «L oa
recum, „Zarurile".

R. ROCA : Pe aceeași Bfrit 
tub posibilități. Ceva. în 
„Călări", „Ornic- (cu fisabd 
Confuz, scăzut).

M. CIORANU: Se pare că 
scrieți prea mult, nivelul ulti
melor plicuri (prea de*c  ți prea 
voluminoase) și in special al ul
timului (deplorabil) indică infla
ție, exigență tot mai scăzută, 
superficialitate, lecturi insufici
ente.

V. CRC*TORU  : Nimic nou. 
din păcate. Aceeași vin turare de 
vorbe, fără aport, fără sens, fără 
pregnanță, psalmodie» monoto
ne, un fel de vorbire in somn. 
discontinuă, „In doi peri-, mî- 
mind neputincios poezia, pagm

Nteolae Vlădaț. G. Daraban- 
|a (ceva. în „Underground-. 
„Locatarul"). L. C iernai (mai 
buw, fn „Venire". „Impruden
ță"). A-C. MDa« (mulțumirii. 
Lianei Caastaatia. Ion Miron. 
Victor Ara. G. Afetaa. Alias 
R_ laa Dumitrasea. Dna Asum 
(ceva, in .Căprioara-). to«te 
JwxlMrx Că tăi la Bacdaa Ne
ghină. OrL Sncia-Lncoi. Dor de 
soare, PbmJ Hăntsteaan. Vasde 
AlgvteM. L Cstohto Mkrres 
FucarU Gte Borovini. Di a an 
Barba (mai tene. Ifi _T>?eu- 
oenm. Derebol Alei.andro- 
6caL Ion Crateva WfTi 
.Râs fă: L Tâaor :

Avram lancu
Omule ce urci la stinfl. 
Cu opincile de minâ, 
Dacula cu piept de Stup, 
Steagule de cap de lup.

Gindule ce bați prin munți, 
Toată noaptea de pe frunți, 
Omule ce mergi năuc, 
Steagule de cap de lup.

Ursule ce-n loc de miere. 
Gustați donița cu fiere.
Mâțule sătul de trup, 
Steagule de cap de lup.

krneule - durere-adincâ. 
Steagule, ce fluturi Încă.

REMUS ROCA

Anotimp

refuzau da aaer. & ->
putere de rtc Drwrgii
e. flrt îndoială, gtttn. Scă ze
stre. E cmbiI te v*  ttextes: o vre
me lectur-.i de pom» aăei fc-ată. 
intr-o ineercarț de rate*»-

Noua lectură a izvoarelor
Urmare tea 1

în urmă cu cltava hmi a avut loc e iW— 
salutară in legătură cu adttareft rieesrikr oo<n- 
S-a văzut cu acra ocazie că o Rdtă 6e eflițit on
tice sau complete acoperă o Întindere anznt- 
rabilă Intr-un domeniu pe care otacnutoai to-1 
imaginăm neglijat De la Doeofte și Cantenar. 
treci nd prin Alecaandrt Slavici, Odăeaacu. Ebh- 
nescu și terminînd cu Rebreanu. Cam îl Petrawu. 
Hortensia Papa dat-Bengescu. Aman Hn&aa 
— edițiile de refennță M apropie da cfirut — 
fi acest fapt s-a realizat doar pa peremi a 
cițiva ani.

Evenimente oarecum fortuite (apariția Earirla 
pediei istoriografiei rwtnăneșii sau diocuția des
pre ediții) readuc tn atenție o realitate care 
trece deseori neobservată. Vechea rană a lucră
rilor de referință nu fi-a vindecat nici plnfi as
tăzi : ttrajfete modeste, condițiile de lucru di
ficile ale editorilor (de Ia benedictint la editorii 
contemporani, munca filologică cu textul presu
pune o vocație a sacrificiului din ce in ce mai 
rară), remunerațiile neactualizate contribuie la 
trecerea pe planul doi a unei activități esențiale. 
Ecoul public al muncii Ia instrumente de bază 
este prea puțin incitant, la noi ca și aiurea : cu
tare improvizație a unui jurnalist amator de is
torie literară, care crede că „răstoarnă" — prin- 
tr-un vag eseu de citeva zeci de pagini — ima
ginea culturii românești «Urnește aprecieri și 
infinit mai mare xgomot dec it excelenta ediție 
Slavici. Acefit păcat mortal al publicisticii — a- 
cela de a-și Începe și a-șl închide cercul pre
ocupărilor in punctul interesului conjunctival — 
se plătește prin ignoranța in care aceeași publi
cistică se află in legătură cu veritabila cultură, 
constituită paralel.

La capătul a două decanii de acumulări im
presionante, oricine este In drept sâ aștepte 
marile opere de interpretare. Evident, nu pe 
cele de tipul Tratatelor a ca darnica (op<« per
fect onorabile, fără Îndoială, și absolut necesare 
publicului larg), ci veritabilele interpretări, spe
cifice timpului „renașterii". Acestea ar trebui să 
frapeze prin noutate, ar trebui să fie tot atitea 
dovezi că lectura în serie a mii de documente 
dă altceva, complet neașteptat, decit lectura fie
cărui document in parte. Sinteza merită acest

ALPHONSE DAUDET ȘI NICOLAE FILIMON
• HEVIF DE LITTraATURE COMPARER, numft- 

rul 1/1986 publică un interesant articol semnat de 
Dim. Păcurariu, consacrat unui paralelism semni
ficativ intre romanul lui Nicolae Filimon Ciocoii 
vechi yi noi și Nababul lui Alphonse Dauflet. Așa 
cum arată autorul, pini la un punct analogiile Intre structurile narative ale celor două scrieri se dato
rează similitudinii cil mitului social, generatoare de 
tipologii identice. Paralelismul este insă frapant șl la nivelul detaliilor, unele scene avind aspectul 
□nor adâptări. Fenomenul prezintă interes din punc
tul de vedere al istoriei literare, întrucit romanul 
lui Filimon, publicat in Bavista romiai în 1M1—■ 
iad este cu 13 ani anterior cărții lui Deudet. Da- 
tel a puie In discuție de Dim. Păcurari u atestă fap
tul că scrii torul francei va fi cunoscut romanul ro

mânesc. Ciocoii... a fost tradus în hmba franceză 
după ini In Le Journal de Batvcsc. pubLca^te 
difuzată in redacțiile periodtcelar din capct^ls 
Franței, fnxre care Monitettr naireftel frvemtat 
de Da ude t. Slot demonstrate. în cnotmuarc. leeâ- 
turuc Iranco-româae caro au lâcut patfte. eoetactul 
șl Influente- foarte plauzibila. ■ romanu2 hn Fîb- 
mon asuprâ sCriorli lui Datatei. Arruxer.teie amo
rului sînt pe de o parte faptele aparțtrAnd irtoetei 
Uterai e, iar pe de altă parte aaalixa comparată a 
Celor două texte. «1 relevarea în
ansamblul construmsL eft ta decaao. Ccneiui-a 
articolului esto oă Deudet a putm H toane pro
babil a primit influența CleeeM*-  croind la rtndul 
«ău o operă de ..sondaj otî^nai £ profund te viata 
Iod etății franceze a epocii.. -

a

Pentru Pârvan CONCLB8LL INTEMJ C DFȚFAN 
DE POEZIE „ HEX CULES W

A-ătu'ă adîncâ-
Muhwm-t 
tăro^ul se duce sub nuc.
Ine--te ae a scoate de-« “area 
es dessoce zxxul 
s-i iesâ așa.
La soa*e-
Monr^că «n 
se Oude aotx cteremd iterokx 
o do—o le or de -e- s«jee la irteat pe^tm

►AuHr oe a va k
ereroe n<azda apc<. •*ecdrt*te,
wc âear acapara ZterU 
ae pc?oâ ecâ o*  *>  anwste peste Lerai 

inc-ă

Oe u- reda ocresee
aea—acra. banda 090 te

Kc

aa am oe «r a 5*»" ■- crt^.-d

ase dor*n -'d se inăho ia cer 
umori fi creecu'â largi aripe 

» că de mii de oni cutreieră 
pentru un dor de tot atheo cl:pe.

Rm k*»  X de mm.

■Ote TTOOCMSCJ

KYSTA STRĂINĂ
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Geneza
Lc început d (oct cuvin tul oaie 
p-un suflet de cioban peste cîmpie 
apoi i-ce< se despărți de ape 
gu'a de roi numită Românie,

cjm> a fost oobanul răstignit, 
cruce oe fluier ungeri rd in gură, 
S> a tomes pe pergament de cer 
o sftntâ ewarlt că scriptură,

opoi <Soba'’u( obosi de vis 
la vT^e ae m -ocol și zidire 
i se cukă *m  patră jl dormi 
r*  %*-n*ă  de aleasă monastice.

s v-decât oobanul coborî 
a^weci**a  pe-o raxă-ntre mioare, 
cc" • •• -o—ase ce făceau.
M preAdcecv in pietre do hotare..

G. SMEOREANU

Certitudine
Sabie șl trestie sînt, 
sabie și trestie ginditoare, 
Sabie — sînt rece și dură, 
trestie — cresc către soare. 
Sabie — mă apăr și apăr, 
trestie e- simt și glndesc.
Sînt sabie șl trestie ginditoare - 
mă asemăn ciudat, .
mă înalț firesc.

MIHAELA COSMETTO

Cerul albastru
Cerul albastru ca ochi senini de fatâ 
etnd îl privesc, ca vinul vechi mă-mbată, 
mâ fac adine, puternic și fără de sfîrțit. 
din fără moarte știu câ am venit.

Colindă păsările trasînd fire de ață 
pe care nori pufoși se-nșiră și răsfață 
ca rufele spălate întinse pe frînghie. 
Pămîntu-n orizont e prins ca-n farfuria.

E-o liniște fecundă ; roiesc gizele vii, 
s-aud orchestre fine cum dntfl prin târli 
solemn, cuceritor, îndemnător la vise, 
la nostalgii, plecări, iubire, pare-mi-se.

Izvoarele susură etern șl fin și moale, 
fac drumuri argintii cit vezi cu ochii-n zare 
și Ierburi stau lungite pe covoare verzi 
lingă pădurea-n caro te-afunzi șl-ncet te 

pierzi.

Cîntâ păsări mii, o taină grea șl sfintă 
cu albe brațe-ntlnse mă binecuvintă, 
crengile se mișcă de-c boare așa subțire 
ce umblă lumea mare să-șl caute un mire.

N-am amintiri, n-am doruri, in fist prezent
Intens 

care dă vieții mele un conținut, un sens, 
o-ndestulare parcă - precum un vas prea plin. 
Pe gură mâ sărută un inefabil crin.

Ce sâ mai vreau ? Pot zice clipei 1 stai 1 
Trâiesc in miezul verii ca-ntr-un colț de ral 
închis in mine însumi ca in coperți de carte. 
Bat vinturl, curge vremea, dar eu mă țin 

deoparte,

Și nu-ndrâznește nimeni de mine să s-atingă. 
Stau iernile departe uitindu-și să mai ningă 
cerul albastru iși face in inima mea cuib, 
să stau, de tinerețe și farmec sâ mâ-mbulb.

EMIL GAVRIL1U

Premiile ziariștilor
li ■><■<. cn pnâejol «Arbătcrirn ^Zi-

Se gutera.n, m fon «tecer-
□Bte țTTC rx acordto*  4e C«nal 1; Z^anștijor in 
«ei <te creație ■ pabettfttcâ cu
îtexa JXteBp te «ante tapiuwi, dmp al ceru- 
TW*i-Winr  cmteiate".

Pvotew maaertetete pa W tea te la prea*  : 
PrvoataN 1 — TEQKMJB BAL0. mobCbt rBsponaa- 
bfl Or reoac^e â*  revista -Luceafărul- — pen
e-a crt- de ipertav -ZDtee genazri". publicat 

Pnasial II - M1HA1 ( V 
KANFTL pub^cxsX comentator La ziarul -Scin- 
taăi" — pentru reparajtefl. anefteteie, insemnă- 
rfte și cteteteie materiale dedicate Zilei de 23 Au- 
teM Jl Congresului al Xll-lea te P.C.R., publicate 
In nărui ^cinteia" ; GEORGE POTRA, redac
tor-pet te Redacției publicațiilor pentru străină
tate — pentru articolul „Făuritor ai României 
socialiste, promotor al păcii și colaborării44, apă
rat in revista „Contemporanul44 ; ISTVAN BA- 
RABAS, publicist comentator la ziarul „Elore44 
— pentru ciclul de reportaje dedicate Zilei de 
23 August și Congreauiui te Xll-lea al P.C.R„

publicate în ziarul „ElGre" ; Premiul Iii — ION 
PAVELESCU, publicist comentator la ziarul 
..România liberă", pentru comentariile, reporta- 
jtee și însemnările dedicate Zilei de 23 August 
și Congresului al XII-lea al P.C.R.. publicate In 
ziarul „România liberă**;  FRANZ ENGEL
MANN, redactor la ziarul „Neuer Weg“ — pen
tru reportajul „Von Wachsen und Werden um 
den Gemeinschaftskern" („Roadele voinței unite 
— Început de primăvară în comuna Peclu Nou44), 
apărut in ziarul „Neuer Weg*  ; CONSTANTIN 
GRAI RE șl DORIN GHE AȚA (colectiv), redac
tori la ziarul „Steagul roșu* 4, Petroșani — pentru 
ciclul de reportaje-anchetâ Întitulat „Urlcani", 
apărut în ziarul „Steagul roșu14.

B. Pentru emisiuni de radio șl televiziune î 
Premiu! I — ADRIAN PAUNESCU, redacțor-șcf 
al revistei „Flacăra'*  — pentru realizarea felu
lui de emisiuni T.V. „Permanenta redescoperire 
a României" ; Premiul II — GHEOR9QE VER- 
MAN, realizator de emlsidni ia televiziune, peh- 
tru realizarea emisiunilor T. V. „Viața satului'4; 
Premiul III — ION OH1ȚULESCU, șef de secție 
Ia Radio, pentru realizarea emisiunilor de ac
tualități „Radioprogiamul dimineții44*

Perspectivă 
amplă, eforturi integratoare

Urmare din pag. 1 
zugrăvește icoanele-n 
biserici'4...

No-am procurat cu 
greu toate cărțile lui 
Vasile Pârvan și nu 
am fi scris rlndurile 
de' față dacă nu am fi 
remarcat cu stupoare 
că în acest an de săr
bătoare pentru știința 
istoriei nu a apărut 
nici o carte a ilustru
lui savant Întemeietor 
al adevăratelor anti
chități românești. (Is
toricul Al. Zub, auto
rul excelentei mono
grafii, „Vasile Pâr
van44, — tiraj 2 400 de 
exemplare! — ne în
credințează că pînă la 
3fîrșitul anului va a- 
părea totuși o carte 
semnată de Vasile 
Pârvan reunind cele 
două volume, „Idei și 
forme istorice**  și 
„Memoriale44).

Că avem o tehnică 
proprie (care ține de 
„specificul național") 
de a publica și proslă
vi imitatorii înaintea 
maeștrilor, știam de 
mult, că-i vine mai 
ușor cuiva să citească 
un autor pornografic 

t _______

occidental decit unui 
tînăr literat român 
să-și procure „Getici- 
sau ..Memorialele" de 
asemenea știam de 
mult... că ne pricapem 
să tipărim In multe 
volume perierile- u- 
nor contemporani pus
tiitori care „sâ acrie- 
n-au știut niciodată 
și contemporani sint 
doar cu „l’ineaprimi- 
bile nulla14, așișderi 
știam...

Mai știam multe al
tele dar nu credeam 
totuși că sărbătorirea 
a 2 05d de ani de la 
întemeierea primului 
stat dac centralizat nu 
va fi însoțită de tipă
rirea integrală a ope
rei lui Vasile Pâr
van...

Avem și noi, româ
nii, cărțile noastre 
sfinte, nici mistice, 
nici șovine, cum au și 
alții, șl alte seminții... 
și ele trebuie tipărite 
așa cum au fost acri
se, în expresia lor 
inalterabilă, imutabi- 
lă cum e și țara a- 
ceasta a noastră de 
neluat și așezat în alt 
loc în lume...

• Juriul alcătuit din Tom*  Ororge Maioreacu, 
președinta, Nicotoa Ciobanu, Mihai Georgescu, 
Gheorghe Jurma, Mire*  a Martin. Comal Ungu- 
reanu, Stelian Vasilescu. membri, yi Octavian 
Doclln. secretar, au hotârit ii m acorde urmă
toarele premii șl mențiuni : Premiul I, N'ehs 
Staaciu, profesor, cornuna Ccrbu de Jus, jud. 
Constanța ; Premiul II. Nicetae Sa va, muncitor, 
autobaza de transporturi auto, lirgu Neamț ; 
Premiul III. Daatel Cortu, student anul III, Fa
cultatea de limba și literatura română. Bucu
rești ; Mențiuni : Aurei Do mitrale*.  profesor 
suplinitor, Boroe-Nftamț, Ctroea, operator 
chimist, C.F.S. SâvineștL jud. Neamț, Constan
tin Ca za novici. Inginer chimist C.C.H. Suceava ; 
Premiul revistei „Orizont". Adrian Aluifbearghe, 
operator chimist, C.F.6. Săvinești. Premiul re
vistei „Familia", Teodora Ardeleana, profesoară, 
București, Premiul revistei Luceafărul, Daniel 
Corhu, student anul III, Facultatea de limba și 
literatura română, București.

■te „vb tear*.• Lta CXL DB AL 2Z-LBA FBSTTVAL LNTKBNA- 
T10N-U- AL F1LMCLC1 de ■ Ban Bebaatlan, care 
va avea I x tetra U șl M «tprafnbn*  a.C. vor fi pre- 
î —••• printre a2w peJeu^ : J-a Banqulăre*  da 
Frauds Olrod. Oi^ris" 5» John Caasavetteis".
A’-aaOe OK de Lotos Mana, precum și ultimul 

W ka Bxantay Kabratet _Tbs Shining".
• TN ultima doeodâ a Jm august ae încheie 

fesr.valul „Vara tarctesâ". dsafBșurat la Palatul 
Congreselor din tnnabrock. Această a șase*  ediție 
a prvMlgloaiel manifestări a avut ca punct de re- 
feroicâ o stfle de •pectaro.e de balet prezentata 
6e Ansamblul balerultu Opwr. naționale din Vlena. 
Prc«ram«J a euprms inerârt dia repertoriul clasic 
dar șl bale: Twyt^-r- tnnsbrcrx a fost do ase meni 
gxxda eoneeetel -• susținute de Ansamblul .Johann

al Orefaestril . mfoeuee din capitala Aus- 
tr - Orebaaira radiOdlhui^J din MUnChen șl dfl 
Qc a norul ..Sebrarr.inei- din vyena.■ JEAN LACOLTLSL ziarist yl romancier, au- 

rwMreab Jri biografii a lui LJon Blum, pu- 
gâte B BteHVB volumul FRANCOIS
malTUAC. CunMctndu-1 îndeaproape, attt pe el cit 
F- iamiba șl prier «iii. autorul încearcă sâ descrie 
viața marelui romancier, eseist, poet, autor drama
tic șf tot atlt de mare ziarisi. angajat deplin In fră- 
mfntărUe secolului Uu.
• „BOALA BBONZULL1" estt uns dintre cele 

mal frecvente maladii de care infer*  statuile expuse 
tn marile orașe, mad cu «eam*  cele aflate In ime
diata apropiere a celor mal frecventate artere de 
circulate. Plaga na e altceva decit o banală coro- 
rune și se datorează expunem îndelungate într-o 
atmesfar*  vidată de gazele toxice emanate de țevile 
ce eșapament ale automobilelor. SpecialiytU susțin 
că sinsura șansă de salvare a multora din statuile 
afectata da poluare aste plaaarea lor In • muzee la 
adăpost de atmosfera nod vă. urmlnd ca în locul 
lor să fie expuse cOpll. Printre monumentele în- 
X'inse de ..zeul automobil- ae numără și statuia 
ecvestră din Roma a lui Marc Aurellu. 1 700 de ani 
împiratul-filosof a înfruntat Imperturbabil vremîlej 
acum, însă, va trebui «ă «e coboare de la înăl
țimea soclului Uu, învins de umilele țevi de eșapa
ment. Specialiștii au «tataut că statuia suferă de 
..boala bronzului" yl va fi transportată într-un la
borator special în vederea revtaurirll. Operațiunea 
va Începe în toamna acestui an și se va încheia, 
probabil, abia peste doi ani.
• ÎN UZBEKISTAN se află peste fl 000 de mo

numente istorice yl peste un milion de exponate 
muzeistice. Vestitele orașe Samarkand, Buhara șl 
Hlva sînt incluse în traseele turistice Internațio
nale. Dar o parte din monumentele șl construc
țiile cu valoare Istorică nu au fost încă studiate 
în totalitate yl sistematizata. ..Institutul de cerce
tări yi proiectări pentru conservarea șl restaurarea 
monumentelor de cultură", înființat de curînd, se 
va ocupa, în afara inventarierii obiectelor de inte
res lstoriC, șl de elaborarea de planuri care «ă vi
reze ocrotirea acestor martori al timpurilor tre
cute. Specialiști! din cadrul Institutului ae vor pre
ocupa de crearea unor metode noi de restaurare 
și conservare a vestigiilor pe baza celor mal re
cente cuaerlrl ale tehnicii. avîndu-se în vedere 
particularitățile geocllmaterlce ale acestei republici 
din sudul U.R.S.S. O serie de soluții tehnice ..gîn- 
dlte“ de cercetătorii acestui institut au fost reco
mandate restauratorilor sirăvechil medrese Til- 
lia-Korl. ai Pieței Reghistan.
• PENTRU O ACUABELA DE CEZANNB intltu- 

îatfi ..Natură moartâ : vas, pahar de lapte, zahar- 
nltâ âi șapte mere" a fost oferită. în cadru] unei 
licitații la galeria Sotheby din Londra, «uma da 
ifiO OM de livre. Lucrarea care măsoară 16 pe 61.5 
cm a fost realizată între 1900 șl 1908 ș1 tace parte 
dlntr-o colecție anonimă de douăsprezece opere 
impresioniste șl modeme. Tabloul a fost achizițio
nat de un cumpărător care a dorit să rămînă 
deasemenî anonim. Precedentul record pentru o 
natură moartă în acuarelă de Cizanne a fost de 
300 000 livre, tot la Sotheby, în 1978.

Urmare din pag. a S-a

se regăsesc, în forme diferite, pretutindeni pe 
continent. Istorismul, de pilda, nu s-a manifestat 
doar In Germania șl Italia, ci in mai toată Eu
ropa. Trebuie sâ vorbim de acest fenomen doar 
la trecut ?

B.V.C. : Nici vorbă. Fenomenul se cuvine abor
dat la scară europeană șl chiar dincolo de aria 
respectivă. Războiul l-a zguduit, fără sfi-1 eli
mine cu totul. II mai regăsim, de aceea, deși 
deghizat și justificativ, In unele părți ale lumii. 
Lectura istorisită a trecutului tulbură încă Înțe
legerea calmă, obiectivă, a duratei pe spații mari 
șl în adincime. Aceasta nu Înseamnă că istoris
mul nu-și are, mai ales la popoarele mici sau 
mijlocii, silite mereu la eforturi defensive, legi
timitatea sa. Important e insă că angajarea Isto
ricului să nu impieteze asupra libertății sale 
morale.

A. Z. : tn două rîndurl (1903, 1955) Roma a 
găzduit Congresul Internațional de științe isto
rice. E o cinste pe care urbe aeterna n-e împarte 
decit cu Parisul, ca cart de altminteri s-a aflat 
mereu In tensiune competitivă și pe tărim isio-

Desene de Marian Avramescu

riografle. tn ce raport ae sltaeaiâ, acum, orien
tările istoricilor italieni față de cele care «-au 
cristalizat in Franța ?

B.V.C.: Un fapt semnificativ a fost pus în lu
mină cu ocazia coloqgiului care a avut loc la 
Roma pe această temă (Les Annales et l’hlsto- 
rographie italienne, 1979) : Italia n-a fost străină, 
de la început, de orientările mai noi ale istorio
grafiei franceze, dimpotrivă. Pornind de la pro
priile el realități, ea și-a extins ancheta, unel
tele, unghiul de privire, așa incit paradigma 
„Analelor14 n-a făcut decit să contribuie la cla
rificarea unor tendințe convergente mai vechi, 
în timpul din urmă a-au evidențiat, pe acest 
tărim, numeroaae demersuri italiene perfect sin
crone, dacă nu și anterioare, ceea ce vrea să 
spună că nu e Justificat deloc complexul de in
ferioritate de care 8-a vorbit uneori sub acest 
unghi. Așa se face că la colocviul de care vor
beam și în alte împrejurări istoricii francezi aU

ținut să observe el înșiși cit de mult datorează 
istoriografiei italiene, în care descopereau anti
cipări de nesocotit și la care se întorc mereu cu 
folos.

A. Z. : Prezentați undeva Moldova ca „o 
placă turnantă44. Nu «-ar putea spune aceiași 
lucru despre întreaga Românie și chiar despre 
o zonă mult mai mare ? Nu este Europa de sud- 
est, în totalitate, o atare zonă ? Cînd N. lorga 
a creat Institutul de studii sud-est europene, el 
avea în vedere o asemenea motivație. Dar s-a 
spus același lucru despre Polonia, despre Ger
mania și despre alte spații de cultură, care se 
recunosc ca ari! de tranziție Intre est și vest. 
Ce vă spune aceasta ?

B. V.C. : Firește că orice spațiu geopolitic și 
cultural e într-un anume sens un spațiu de tran
ziție. Istoria a devenit, planetară, articullnd nu
meroase entități componente, modele etc. într-un 
proces dialectic de provocare și răspuns (Toyn
bee), care modifică neîncetat „fizionomia41 lumii. 
Se întîmplâ, în acest proces, cb ceea ce e spe
cific unui spațiu să fie sesizat mai bine de 
perspectiva altui spațiu, iar aceasta nu e decit 
firesc. E nevoie de distanță pentru a percepe 
dimensiunile reale, notele distinctive, specifici
tatea. Privirea din afară e mai percutantă și mai 
sensibilă. Vechea obșta sătească din Rusia, de 
exemplu, a fost descoperită de baronul von 
Haxthausen, laf «loVofilia datorează enorm ro
mantismului german. Rezultă de aicî, cred, ne
voia de a se studia mai atent reacțiile de asi
milare și refuz, ariile de interferență, factorii de 
intermediere, raportul dintre tradiție și Inovație 
etc. Poporanismul nu s-ar putea explica fără 
mișcarea democratică din secolul XIX și fără a 
se evoca sursa lui apuseană intermediată de 
Herzen și de alți ginditori.

A. Z. : Iaioriografia română, veți fi obser
vat, face eforturi de integrare cit mal șlrînsă 
in durata universală, continuînd astfel o tradiție 
ce «e revendică de la umaniștii secolului XVII 
și care numără intre stilpli s&l pe cei mai de 
seamă istorici. Sinteza lui N. Iorga, LA PLACE 
DES ROUMAINS DANS LT1ISTOIRE UNIVER- 
SELLE, urmează tocmai să apară Intr-o nouă 
ediție, feeâ ce constituie, dincolo de rațiunea 
restitutivă de care**vorbeam,  mai înainte, un 
mod de inserție organică In istoria lumii. Ce 
a adus, sub âcest unghi, recentul Congres mon
dial al istoricilor ?

B.V.C, : Un asemenea congres, oriclt de izbu
tit. nu poate aduce lumini esenținlmente noi, 
fiindcă istoricii nu așteaptă un prilej ca acesta 
pentru a se exprima. Dar el clasifică niște orien
tări, subliniază tendințe deja existente. Congre
sul abia încheiat a pus in lumină, poate mai 
mult decit altele și mai pregnant, ceea ce fostul 
președinte al C.I.S.H., Karl Erdmann, numea 
..comunitatea ecumenică a Istoricilor", o comu
nitate care se simte Bolidară cu destinul lumii 
noastre și tocmai de aceea recomandă (a făcut-o, 
la urmă, într-un mesaj special) eforturi nepre
cupețite pentru păstrarea unul climat de pace 
și colaborare, nu numai între membrii acestei 
bresle, dar și între popoarele lumii. Ar fi însă 
de adăugat aici șl insistența cu care a fost re
levată nevoia studiilor interdisciplinare, alături 
de aceea a perfecționării și diversificării mijloa
celor de comunicare, fiindcă istoria, oricînd de 
contestată de către sceptici, râmîne cea mai 
umană, ceâ mal comprehensivă dintre științele 
antropologice.

Mesaj generos, care amintește de Generalită
țile lui N. lorga cu privire la studiile istorice 
și care va rămîne, desigur, mereu actual. Reîn
noirea și nuanțarea lui de către profesoara 
Bianca ValOta Cavallotti e un fapt reconfortant, 
pe oare, încheind, sintem tentați să-1 așezăm in 
ordinea unei continuități de spirite, a permanen
țelor de care vorbea același mare istoric.
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DUPĂ AL XV LEA CONGRES INTERNAȚIONAL 
DE ȘTIINȚE ISTORICE

PERSPECTIVĂ AMPLĂ, 
EFORTURI INTEGRATOARE

RfM CHAR

Congresul international de științe isto
rice, al XV-lea din seria începute la 
1900, a fost nu numai a bună ocazie 
de dezbateri pe teme dinainte stabilite 

și pe temeiul unor texte deja pub.icate. d și 
sursa unor ocazii, nu mai puțin fructuoase, de 
discuții între congresiștii din diverse țări ale 
lumii. Ceea ce uneori se comunică anevoie chiar
și in texte îndelung elaborate (oroblema comu
nicării în istorie a reținut atenția multora) află 
în asemenea ocazii o cale mai simplă, mai di
rectă de expresie și ceea ce se intimplă pe cu
loarele Congresului sau la o masă colegia.ă poate 
avea urmări mai adinei decit textele amintite. 
Istoria istoriei ar trebui poate să dea seama și 
de această latură a congreselor de specialitate. 
E un privilegiu pfe care istoricii atenți la ce ți 
cum se gindește pe acest tărim in alte zone ale 
planetei, nu se cuvine să-1 ignore, mai ales că 
munca lor nu înseamnă doar travaliu programa
tic, ci și creație (poesis), și creația comportă 
elemente imponderabi.e, pe care asemenea dis
cuții le pot decela și pune in valoare.

M-am bucurat deci să o reintilnesc pe BIANCA 
VALOTA CAVALLOTTI, distinsă specialistă in 
istoria modernă, a cărei activitate ne interesează 
de aproape. Nu numai fiindcă este vorba de o 
descendentă a celui mai mare dintre istoricii 
români, ci mai cu seamă pentru că e un spirit 
viu și comprehensiv, deprins a gindi instrumen
tarul profesiei, un spirit care, în plus, animă 
de cițiva ani Centrul de studii i ta lo-române din 
Milano. Este aici, s-ar putea spune, Încă o ^moș
tenire" de familie, căci bunicul său, eminentul 
istoric N. Iorga, care a creat (pentru a nu vorbi 
decit de spațiul italian) Casa Romena di Veaezia 
și a contribuit la fondarea aulei Accademia di 
Romania, pe care V. Pârvan avea să o înalțe 
repede la nivelul „școlilor" de veche tradiție 
din Roman, a avut vocația de a ctitori aseme
nea așezăminte și de a da astfel un mai puter
nic impuls cercetării istorice in perspectivă „uni
versală".

AL. ZUB : îmi închipui că o moștenire ea 
aceasta apasă greu („Noblesse oblige..."), că va 
fi existat deci un moment al detașării de ea și 
un altul de identificare selectivă. Cum priviți 
acum, cind propria dv. operă a căpătat un relief 
destul de personal, această moștenire ? Chestiu
nea e delicată, desigur, însă istoricul e an in
discret prin definiție, iar perspectiva lui e in 
chip necesar una genetică.

BIANCA VALOTA CAVALLOTTI ; Perspec
tivă legitimă, în orice ca2. Insă ceea ce dă im
puls istoricului în activitatea sa e mai cu seamă 
tipul de sensibilitate de interes pentru lume, 
de voință a participării la înnobilarea acesteia, 
de oglindire a realității, iar acest tip nu se de
finește numai psiho-somatic și nu vine doar din 
familie, ci e produsul sincretic al multor fac
tori. Contextul ideilor vehiculate in anii forma
ției îmi pare la fel de însemnat. Aș putea vorbi 
chiar de o dublă ereditate, în ordinea rațiunii 
și în aceea a sentimentului, o ereditate prin care 
înclin să explic interesul totdeauna viu pentru 
acea realitate umană, extrem de complexă si în 
neistovită fluență, care e însuși obiectul isto
riei. Spre deosebire insă de N. Iorga, care a 
voit să modifice realitatea curentă și ca om po
litic stricto sensu, eu mă interesez mai mult de 
politica culturală — și aceasta in mod de a par
ticipa la problemele actualității. E un alt tip 
de angajare insă ea nu e mai puțin fermă.

A. Z. : Trebuie să înțeleg e*  crea re 
N. Iorga ■ lost rosstrias «â fate, ta mata u.

evidente. Curiud se var împlini patru deernii de 
Ia moartea savantului și lumea românească k 
preocupa de necesitatea restituirii eît mai de
pline a imensei sale opere. Ce mai spune această 
speră istoriografiei actuale ? Prin ce canale «e- 
cretc comunică ea eu uaLe orientări ate do
meniului *

B.V.C : Este o operă de impresionantă am
ploare p de frapantă actualitate. Smsaal ivtorrfi 
sud-est ewnpene. pe eare a înotul-o tnent— 
condus la o viziune cronotopăcă ut mju larța. 
La paralelisme și <imihtnftiru ia cercetarea îzaei- 
lor-forțe etr. preocupări ce se pot recunoaște 
și la originea Școlii -Analei tfri V îriunra țargă- 
globalizantă. dincoio de tetîăray geografice P 
cronologice-, trebuie m pnmul nnd Dar
se curme te vorbim si de .concepția umani' 
a istoriei, la ore sanocoi «-a referit mereu, 
avind in vedere atât indian (fatalitatea. at și fac
torul colectiv. Nu putem ignora nid roiul voin
ței și al inițiativei, nici -forțele profunde- ale 
dezvoltării, pentru a vorbi In termenii lui P. Re- 
nouvin. O cercetare sistematică a operei sale ar 
putea să releve, sini sigură, numeroase aice 
puncte de contact ea orientările mai noi ale isto
riografiei.

A. Z. : Mi ae pan*  iivmaai laptnl fă In
ti ini Cnagres international pe aeeaa tărim (Paria, 
15CJ se oelintoe ea un egre i de istorie eam- 
parută. Llicrim-, eediod leadinselor ■amiiflirr 
eare veneau dio aeroinJ XTX. afir^ndu-oe lot 
mai clar, a-a adoptai farmtea car împodobea, 
zilele treme, marea sate a PakaitenL

teri ? "
B. V.C. : Istoria comparate are adesea. îs «Te

mea r.oastră. un sescs restrictiv s girar o coco
ta ți e negativă, care nu existau la znerperu- aeeo 
Iul ui. Căci nu poate £ vorba de entitep fixe, 
definitiv ți tocai ctrctimscTtje. care trebuie cum
părate intre eîe. ct (te tiuam rămâne, de pro
cese comune, care nci ic cxrru aua ne a valo
rilor dir.tr-o parte in alta, la oferite anre_e. » 
de o osmoci pe tan cerrttenie aui mi meetreO 
să le pună in lumină. N. Larga mau a pledat 
pentru începutul de istorie universală, inîr-un 
moment cind istoria începea te devină — și in 
conștiința rani£aiptnnilnr — in adevăr plane
tară și cind vechea perspectivă risca »ă condamne 
la fragmentarism și artificialitate. Insă o for-

Prima apariție a partizanului
Poetul s-o întorc pentru vreme in del un gală 

in pustiul tatălui. Nu-I chemați, vei toți, care-l 
iubiți. Daco vi 'e pare câ aripa raidure’ei ni 
mai are oglindiri po piamint. uitați ocecstâ 
fericire. Cel ca~e drâmuta suferința nu se mai 
arată vederii din roiiaSca sa letargie.

Ah, frumosul si adeioml «â lac să fiți 
PREZENȚl ne nu mă rob la salvele eliberării I

RENE EACOTE
Anotimpul n^rv
(TRESNES IMt;

Să dormi iară să amu*  mfarza 
p« inadtimdi !

Ea poate oagtsbondemă pe lela 
mcoițte an a vâzul de «rbă—

Tot ținte. m bmo 
wide mă invecitr ce wa.

Această moscâtara da pate 
■■ este aopte.

Nid gkaste oori cte tea pâteiri 
iccad m tocmai co mmM.

_ «te^terem pe cw te- am tot
a*  mooe |p ^■wteăz. mi loc.

ttete gted o te oerteu „Du-
—WpT, Mm OMW te l oagiwi ÎMI 
■r teteso £ k oocted te noon fi£r ti ai jigl 
te «teul rrm te a» * ternă 11 ia tete1mte. tem ial

nu se mai potrivește amei epori ca a ooaiLr i. 
csre tinde să prafesiMaJtze» lat nai nfww 
politica ?

B.V.C. : Evident. Si *4  adăuga circum5tan:::r.± 
efl bunicul meu se situa in prelungirea unei tra
diții, a unui mesianism care du outei să proce
deze altfel. Totul era atunci de Acul, ter spiri
tele cele mai active înțelegeau te te an<a;eze 
— N. Iorga mai mult ca oricine — gk)bo_ l~ru 
vine in minte o remarcă a sa de mare adtaonx. 
semnificativă si pentru propriul *âu  destin : _I- 
goana lor grăbită de a se ridica a tuve»ul cî 
cultură intelectuală si de exigența moraA pj 
același plan de organizare social-politică ca sta
tele de veche formație, tinerele națiuni ai de
odată «fericirea de a afla in ele insele îndrumă
tori care să le lumineze drumul, condu te: ori 
care să le asigure pașii- Conștiința națională tc 
formează prin ezitări si retușuri ; lent degavaiă 
de incertitudini, ea rimine mult Timp ei ju<3 
la rătăciri și la corupție, dacă oamenii toteîepi. 
de largă sensibilitate £ de credință n-o acorda 
fără încetare cu principiul bberUpt din eare 
s-a născut, dacă nu-i amintesc mereu 
ultimă a progresului uman, spre care trestie 
să tindă".

cn*a tamanaoanlag^ mmvuma* Ar
CMTiad ImAmnc • acmdA.

K X î ĂKți porărită drrpiam «eMPnmol 
■mto oMd RHpatBw «a Urgx Mrt o te

A. Z. : Intr-adevăr. ■■ wtfrRtee*  tea
N. Iorga, dar o Întreagă serie 4e cărturari ro
mâni n-ar putea fi înțeleși, in ra itif rtei—i 
și in opera lor de pioniera!, fără nrrarfi ■rim 
de recuperare și de expresie OMraăU in hwe. 
Vorbeați insă de in context formativ —

B.V.C. : Dacă trebuie să adaug «4 alxe —curse*,  
aș evoca in primul nnd un anume redau um, 
care prezumă interes accentuat pentru toeux±i 
și pentru o logică pi ura Listă, oe origine carte
ziană, alături de achiziții metodoLogire mai nai. 
Sini directive care mj-au stimulai inures' pen
tru oameni ca individuali tău ururv și pentru 
fenomenul uman in genere. Treouie să recu
nosc, deci, pe de o parte compooenia romanii eă 
(in sensul bun al corintului), atit de pcezente 
în tot ce a întreprins N. Iorga iar pe de alts 
una raționalistâ. care ar putea fi. In razu. nwu. 
prevalentă. In fond, dacă imi este pei mi. *ă  
extind cadrul discuției, aș defin; perwnautam 
însăși ca rezu'tat al unei tensiuni polare intre 
sentiment și rațiune, o te-isiune Ailecnră p*  
care B. Croce o punea, cu bun tema, cub sem
nul vitalității.

A. Z. : Este ceea ce s-ar pol ea dedare si 
din cartea pe care i-ați dedicai-o lol N. Iorga. 
personalitate la care semnele oari vitalități pro
digioase — ea sursă și rezultai in același timp 
al tensiunii dintre miflte și inimi — viol așa de

rii pnvm In MtaiHtel ^asrsxwpQp Atoza»*
U. torta*: ți ■—! a^ără. ouă mw

Discnfie eonsemnati de AL Zob

rs p*j_ s 7-nCt

din lirica 
antifascista

PHILIPPE SOUPAULT
Odă Londrei
(FRAGMENT)

La capătul lumii și al nopții
Cei ce nu se tem de moarte 
saluta pe cei ce iau in piept destinul 
cei ce sint mai puternici decit ura 
și grăiesc pentru marți și pentru vii 
toți cei atinși de aripa disperării 
ascultă vocea stăruitoare
cea de seara de dimineață și de miez de 

noapte 
cind Londra e bombardată pentru a suta oară,

Prieteni fără chip miini intinse 
deasupra acestei depărtări nemăsurate 
voi vorbiți și noi ascultăm 
voi trâiți și noi ne pregătim de moarte 
căci știm de-acum câ poți muri de rușine 
Ici Londres Paria Londra London calling 
Noi ascultăm noi naufragiații 
roși de îndoieli și de neliniști

așternuți in umbră și tăcuți pinâ la furie
Voi ce vorbiți voi ce strigați
in vini și fum in singe
voi ce chemați in ajutor pentru eliberarea 

noastră 
voi ce luptați ca noi să ne luptăm 
Ici Londres Paria Londra London calling 
Contre nous de la tyrannic l'etandard sangiant 

est leve 
Ne ascultați
Noi respirăm noi ascultam noi auzim
Londra a fost bombardată pentru a suta oară 
Nimic nu-i pierdut veți vedea
Cind marele Ben și clopotele sale 
afirmă câ este fix miezul nopții 
ora unui nou curaj
Melbourne ascultă și Ottawa 
Capul Calcutta Auckland 
toate orașele lumii 
toate cătunele Franței
Și Parisul.

în românește de 
Sanda Unugureanu

ATUNa, tot Intr-un august (ti)

rz. tea —parxnoii fc betoa armat, a 
pvwtoc m bmlcne festivă. > paraaou Lrt»m- 

uu a -spațiuhn jxadmt (k.i
oka popocre-ter r^că^cate de setea pmerv bpmă 
«te gkne. Ș< —*ra  vremea răzbunărn. A ră«- 
tsrrărt’ eoetxnlcr și a fncepamtan sfirutnhxL 
Ce aveau pioue-jtemi mei tocmai cu Pearl Har- 
borol &a txiăsa Pacificului, r ce căuta Intre 
et a npi'arn hawaieni acest Benghazi mlat de 
t-’gp i de luase pe țărmul septentrional al 
Afncu ? Intrebau-1 pe Marte. Și rutreaeii-d de- 
autul efi-t crasului semnoient. rătăcind
printre sfărtmătiaile de fier să atomi mu de*ro-  
rtee te rteL ' de n. -
pâAJ de ia I au^u^t 1943 prehmgit peste toată 
'za anului următor, pe ti nărui amer~.no mort 
in fanda cu noa. și pe atițxa alții ca el pe ore. 
cavă acea cumplită zi. i-am înmormintat eu 
popă șa colivă in cimitirul Bolovan de nndt
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Congresului internațional de științe is lorice

Era vremea paranoii 
în beton armat

spectacolul lumii
văzut de loan Grigorescu

după război, au fost scoși și duși în sicrie aco
perite cu drapelul Statelor Unite, in Lumea 
Nouă... Și mai revedeam rafinăriile arzînd, pe
nitenciarul din Strada Rudului incendiat odată 
cu Liberatorul care se prăbușise în flăcări 
peste el, iar pe țața Lina, zarzavagioaica din 
grădina cu legume a lui nea Grigore Inimărea 
aruncată moartă, cu poalele în cap, pe acope
rișul morii lui Nacu Vasiliu răvășită de bombe...

Se spune că timpul merge mină în mină cu 
uitarea, dar nu este adevărat. Nici moartea nu 
este in stare să-și facă soră bună din uitare, 
darmite treizeci sau patruzeci de ani deși, 
cei ce s-au născut ..după" vor ști că toate 
aeesxe jertfe, deliberate sau inocente, n-au că
zut deeft ca alții. mai numeroși, să-și salveze

Cteu vwa te afle cfti pkaeatenl au murii sub 
arm ware*  razantâ pornită din Benghazi 1» 
I ut 1M3. tt-are deeit să caute prin cimi- 

oruokn n te vadă ce scrie pe cruci. Și 
irite ■■ var gftsi decit mormintele ..de veci", 
re tetei ie. cete provizorii. închiriate de primărie 
rstea*  pe «apte ani. schimbindu-și jntre timp 

de ci leva ori. ca să nu mai vorbim 
<te f-jette comune unde s-a aruncat de-a valma 
•ărăcrroea ia wuhji de nimeni nu-i mai știe

Deorarndaîă kvte. problema nu se punea !n 
alttei (te iermenL Miza era prea mare și sco
ped ueteite te aruze mijloacele. Ploieștenii mei 
iiTci Mnenh*țarea  mal mult din concentrarea 
«zagerste de forțe și din starea de alertă pe 
can im «tn o menținea In permanență asupra 
orawzkn. A ti ta militărime. atitea tunuri, a ti tea 
m*ahere  sî «titea baloane captive pentru un

«I care s« afla la mii de kilometri de linia 
troatui ikr. atita putere de foc concentrată in
tr-a imente capacitate de ripostă pentru apă
rarea onui obiectiv „civil" situat dincolo de po- 
«drfli^tea tehnică de a fi atins pe calea aeru- 
kn, no puteau te le inspire ploieștenilor decit 
presimțirea că. Intr-o zt o mare și nimicitoare 
cgifimitare avea să se producă. Deocamdată, 
<tzn cauza absenței atacurilor de anvergură care 
te pună cit de cit la treabă țevile de tun aco

perite cu capișoane impermeabile ca să nu le 
plouă în gură, ploieștenii făceau haz de excesul 
de zel cu care se desfășurau exercițiile coti
diene de apărare pasivă. Un singur om consi
dera însă câ mai erau încă multe de făcut pen
tru transformarea Ploieștiului într-o adevărată 
„Festung" (fortăreață), și cerea cu insistentă 
Berlinului să i se trimeată noi și noi forțe.

Era un bărbat de aproape cincizeci de ani, 
scund, cu ochi mici ca de elefant, cu o carură 
în unghiuri drepte, cu brațele scurte, cu dege
tele boante, cu zîmbetul strivit între buzele tăiate 
parcă cu briciul, cu fruntea pătrată umbrită de 
cozorocul chipiului de general, cu vipușcă lată, 
aurie, pe crăcii drepți ai pantalonilor. Era Alfred 
Gerstemberg, „protectorul" Ploieștiului, Lui i se 
încredințase apărarea instalațiilor petroliere ale 
orașului care furniza o treime din necesarul de 
carburanți lichizi ai Germaniei fasciste. Sobru, 
rigid, cu freza sare și piper, cu urechild roșii, 
ieșindu-i ca două plinii de radar de sub calota 
chipiului, omul acesta care vorbea româna, po
lona și rusa era un neîntrecut tehnician al răz
boiului aerian. Coleg de aviație cu grasul Her
mann Goering, el n-a fost membru al partidului 
nazist și n-a purtat niciodată zvastica. Dar l-a 
servit pe Hitler cu devotament și abnegație fă- 
cîndu-și din „misiunea" celui de-al Ill-lea Reich 
propria lui misiune. Avea de apărat instalațiile 
petroliere ale unui oraș vital necesar continuării 
războiului și înțelegea s-o facă cu tot talentul 
de strateg ce-i era propriu. Tot ce era în afară 
de asta, pentru el, n-avea mamă, n-avea tată, 
n-avea patrie-adorată. Cind a venit la liceul 
nostru ca să-1 rechiziționeze și să-1 transforme 
In spital pentru ipoteticii lui răniți din luptele 
pe care le aștepta, a trecut pe culoarele lungi 
cu pereții plini de fotografiile promoțiilor de 
absolvenți, urmat de o suită de ofițeri, ca și 
cind ar fi parcurs un insectar cu specii de muște 
speriate de un implacabil păianjen devorator. 
Dar el era blind și patern. Lui Ionescu Dumi- 
tru-Blitz chiar i-a mîngîiat creștetul care îi era 
acoperit cu cea mai autentică lînă merinos din 
sirmă roșcată. Directorul Rahoveanu, însoțit de 
profesorul nostru de germană, Moisuc, îl con
duceau pe „protector" explicîndu-i că, în pri
vința evacuării liceului, ei nu puteau primi or
dine decit de La autoritățile românești, iar 
Gertemberg le răspundea calm că lucrurile se 
vor petrece întocmai, așa cum o cerea „impe
rativul" timpului.

Ploieștertii nu-și cunoșteau mai deloc „pro
tectorul", omul avea fobia mulțimilor civile, nu 
frecventa nici cercul ofițerilor de pe bulevardul 
Cimpina, și cel mai bine se simțea în inelul Iui 
de baterii antiaeriene sau în bazele aviatice de 
la Otopeni, Mizil, Scroviștea și Pipera. Făcea 
aproape zilnic turul horei de oțel și trotil gata 
în orice moment să împroște cerul cu obuze, 
mențihîndu-și efectivele — care altfel s-ar cam 
fi plictisit de inactivitate — într-o permanentă 
stare de alertă, obligîndu-le la exerciții con
tinue, menite să le combată tendința spre obe
zitate sau elanul de a tot face pachete cu șuncă 
și cîrnați spre a le expedia familiilor lor din 
Vaterland.

r-------------
SPORT

Discuție curmezișă
• Frumoasă domnișoară, cu buzele-ți fier

binți (gară-n Bărăgan) beneficiezi, în urma 
scrisorii pe care mi-ai trimis-o, de admirația 
mea costelivă- Multe femei din lumea asta 
poartă maramă de piatră acră și brățări fru
mos cizelate (vezi corespondența doamnelor 
din veacul trecut), dar prea puține se pricep 
să alcătuiască echipe naționale. Adevărul a- 
devărat e că nici antrenorii desemnați cu 
deștul, pictați cu creta și plătiți cu litra dublă 
nu știu pe unde să scoată cămașa și să îm
brace tricoul. Pe vremuri, cind mușcam din 
călciiul lunii, iar în lună un călugăr își fier
bea ierburile ospetiei și rădăcinile lor și făcea 
bere neagră din plante aromate, eram și eu 
ferm convins că un antrenor poate și nu vrea 
să facă din st în jenei de-nmormîntare boboci 
pe rochia miresei. Mi-a trecut țicneala, signo- 
ri.na. am răsucit pe bălți de plută, m-am izbit 
cu capul de bureți de baie, de ziduri de vată 
și de pepeni sparțî în capetele cavaleriei, azi 
știu prea bine că din 22 de jucători închiși 
într-o cabană înconjurată de ienuoeri (inepi) 
nu poți scoate 3—4 tineri cu poftă de ioc și 
cu dragostea de-a învinge pierind Femi- 
nissima. războiul celor două roze continuă, e 
o minciună clina lui de Dace, noi ne bronzăm 
indigo sub toate poveștile care-ncep și se 
termină cu : d-la-la-la, iepuraș, dar nu se 
poate așa ceva. Se poate și înghițim frumos 
și nu mîncăm brînza cu cuțitul și peștele cu

lingura de lemn. Noi servim cu furculița 
bucatele ce ni se dau de la federație. Ilus- 
trissima, în adîncul sufletului meu dă-n frun
ze și-n mere pădurețe ideea că și federația 
e la ananghie de portocale și alte lăzi cu 
ananas de import. Acolo toți își prezintă unul 
altuia demisia și și-o resping în unanimitate. 
Lor, cel mai bine le e pe drum — între Bucu
rești și alte capitale europene —, acasă li se 
face mereu numai de leafă și spor de perso
nalitate, iar afară numai de plocoane pentru 
cei de-acasă. Cită vreme ne dăm în stambă 
la cooperativa de covoare (pentru arbitri) mai 
putem scălda ogarii pe mocheta ipocriziei. Se 
întîmplă, și nu rareori, ca și adversarii (de 
joc, firește) să aibă, de pildă fiorduri. Atunci 
e atunci. Din moalele capului pînă-n vîntul 
sec al tălpilor ne apucă și ne cutremură im
presia că vinovați de toate suferințele pămîn- 
tești sînt antrenorii de la cluburi. De acord. 
Dar cei ce răspund exclusiv de națională ? 
Ei sînt în afara legilor, in afara gîndirii (asta 
o știam de mult), în afara răsDunderii. Și. în 
încheiere, signorina, vinovați de prostie sîn- 
tem noi, spectatorii. Pentru că, fără noi, fără 
patima noastră, fără sufletul nostru deznă- 
dăiduit și gata să se înalte într-o fărimă de 
clină, fotbalul n-ar exista. Firesc, cine iubește, 
îndură.
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