
IL

Anul XXIII

40
(962)

Simbătă

4 octombrie

1980

8 pagini

1 leu

ISTORIE
Și

CIVILIZAȚIE
eniimentul istoriei la 
zi, in manifestarea sa 
diurnă, la scara coti
diană a faptei, a ges

tului de conștiință și responsa
bilitate a unei întregi țări, a 
unui întreg popor. Și totul in
tr-o evidentă răsfringere asupra 
fiecăruia, asupra alcătuirii noas
tre moral-politice și 
într-o permanentă 
spre viață. spre L- -
viitorul imediat. Pentru că din 
oricare punct, din oricare 
a țării am privi, 
aceeași și dinamica sa transfor
matoare, pulsul său armonios, 
racordat la cerințele și tre
buințele de azi și de perspec
tivă ale oamenilor, relieful său 
economic și social, marea sa 
desfășurare de spirit, uriașa sa 
investiție de efort șl inteligență 
au ca numitor însăși viața, un 
numitor comun și reprezentativ 
de altfel, decisiv pentru finali
tatea și consecințele oricărui act 
sau demers politic și social. Ne 
sint proaspete in memorie ecou
rile vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușeacu in unele județe din 
Moldova și, cu precădere, ecou
rile de natură evocatoare din 
Județul Neamț. Istoria șl cultura 
se împletesc pe vetre de stră
vechi și moderne centre de ci
vilizație în toate părțile și la 
toate timpurile de azi și de ieTi 
ale țării, făcînd permanent viu 
acel sacru sentiment 
nenței șl contribuției 
intr-un fel care ne 
rează și, in același 
consacră ca popor 
care și-au asumat un 
ber. neatirnat.

Semnificativ în acest sens — 
șl, in planul istoriei, de o im
presionantă evidență — este 
faptul că împlinirea a 2 003 de 
ani d'a atestare documentară a 
așezării g?to-dacice Petrodava, 
azi municipiul Piatra Neamț, s-a 
petrecut in vecinătatea unora 
dintre cele mai rodnice împli
niri ale civilizației noi, socialis
te, in perimetrul de muncă și 
viață al locuitorilor acestor 
foarte frumoase meleaguri și 
leagăne de luptă ale țârii. Am 
simțit cu toții aceasta, ascultind 
șl văzind însuși dialogul de lu
cru al secretarului general al 
partidului, prezent Ia manifes
tările dedicate acestui eveni
ment, prilej eu care translația 
istoriei de la trecutul eroic, bi
milenar, la actualitatea tot atit 
de elocventă și, pe măsura sa, 
deopotrivă de eroică și concre
tă. ridicată la dimensiunea și 
rangul unor adevărate cetăți de 
creați? economică și socială, se 
înscrie ca parte a unui program 
cu consecventă urrrat. Noi cin
stim acest trec”t istoric, spu
nea președintele țării in cuvân
tarea sa la mer^a adunare 
populară din municipiul Piatra

sociale, 
i deschidere 
prezentul și

zonă 
realitatea e

a! apartc- 
la istorie, 
rememo- 

timp, ne 
și ca țară 
destin li-

REFLEX

această vizită, gest 
a fost

trecutul, prezentul 
comunist al Româ-

Neamț, pentru că cinstim pe toți 
acei care au făcut totul ca 
România să existe astăzi ca stat 
liber și independent ! Cinstin- 
du-i pe ei. cinstim poporul nos
tru, cinstim 
și viitorul 
niei“.

Odată cu 
de asemenea simbolic 
dezvelită și placa jubiliară a 
muzeului de istorie din munici
piul Piatra Neamț A fost dezve
lită, am putea spune, placa ju
biliară care adăpostește, spre 
eternă recunoaștere, viața la 
toate cele trei timpuri funda
mentale ale sale, intr-un oraș 
și un județ bine racordate la 
pulsul și capacitatea de a fl a 
României. în noua și solidara 
sa istorie cind și-a cucerit un 
loc demn și respectat de ome
nire. O dovadă. incă una de 
altfel, o desprindem și din ulti
ma întrunire a Comitetului Po
litic Executiv al partidului, 
unde, sub semnul întinselor re
lații ale României in lume, au 
fost apreciate vizitele efectuate 
în tara noastră de către șefi de 
state din ț&ri ale Africii și s-au 
stabilit măsurile care să ducă !■ 
Îndeplinirea întocmai * înțele
gerilor convenite.

Istoria României ișț multipli
că astfel legăturile și se consa
cră pe mai departe realizării 
unei lumi care să fie a păcii și 
a înțelegerii intre popoare.

Luceafărul

LITERATURA Șl MESAJ

Autorii

n cuvîntarea tovarășului

1 Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al II-lea ai Consilii
lor populare se reafirmă 
ideea deosebit de fecundă a relației 

strînse care există între literatură și 
sursele ei național-populare.
clasici, se subliniază intr-un lung și 
foarte semnificativ pasaj, s-au inspirat 
și au fost mari tocmai pentru 
scris despre poporul nostru, 
ceea ce-1 frăminta in epoca in care ei 
au trăit. Operele lor sint purtătoarele 
nobilului mesaj al servirii patriei, al 
înaltelor idealuri de libertate și demni
tate ale întregului neam românesc. 
Aceste opere, se arată mai departe, sint 
puternic marcate de sentimentul isto
riei. Literatura și arta noastră sint che
mate in consecință, să aibă în conți-

Focuri de gheață

Cum spuneam, nimic 
nu-1 supără mai. mult 
pe podgorean decit să 
fie luat drept altcine

va decit e. Acceptă că viața lui 
a-a. modificat și că sufletul său 
este o adevărată geografie a 
acelor locuri, niște pante, de 
altfel, peste care, acum, in lu
mina curată de toamnă stelele 
nu mai apun și le apucă ziua ca 
pe niște minuscule focuri de 
gheață. Venite din care amin
tire, sau din care răstimp al me
moriei, din care ceas, devreme 
ce îndărătul lor se mișcă ace
leași dealuri și aceleași inimi, 
aceleași vieți care prin dunga 
de clopote au trecut, poate, in 
seama ori spre speranța sau 
deznădejdea altcuiva ?

Nu. nimic din tot ce-i trecător 
nu întrece pămîntul aici. El alu
necă, se zbate șl numai pe su
fletul lor, al podgorenilor, intil- 
neștl acel prag al statorniciei și 
se întoarce, se reclădește parcă, 
urcă din nou spre gura de sus 
a pădurii și numai frunza, doar 
ea se mai face cimpie, doar 
iarba, atita timp cit mai veste
jește și ea. încolo, totul e deal. 
Șt pădure și riu. om și casă și 
tot. Ceva mitic, bolovănos, 
aproape de crepuscul și totuși 
in starea de reverie a unui con
tinuu și obsedant răsărit Am 
observat că dimineața, parado
xal, estul se mută in nord, soa

rele răsare dintr-un străfund 
de vale probabil și de acolo ra
zele sale țîșnesc in sus, tunzind 
dealurile, și se aștern pentru o 
clipă pe culmi. Instinctiv, oa
menii se întorc atunci cu fața 
spre nord și de acolo urmăresc 
firul razei pină ce, în sfirșit, se 
arată și astrul: o mișcare, așa
dar, nu de la cauză ci de la efect. 
Niște pragmatici, intr-adevăr, 
podgorenii și-au făcut din aceas
ta un fel de ceasornic al mun
cii și vieții lor. O filozofie a to
leranței, de fapt, și a fermită
ții, a anulării, prin raționament 
si observație, a oricărei erori, 
tntr-o parte a satului de azi. De 
Dealul Graiului au viețui t dacii, 
iar în cealaltă, la sud, romanii. 
In linie dreaptă, intre cele două 
civilizații, nu era cale decit preț 
de o jumătate de ceas Si săpă- 
turile dintr-un loc și din cela
lalt au scos la iveală obiecte 
care arată că această cale a fost 
străbătută în ambele sensuri de 
cele mai multe ori ziua, căci la 
lumina zilei și-au putut schimba 
ei între ei uneltele și au putut 
să învețe să conviețuiască pe 
un platou acoperit de migdali și 
viță de vie. S-au întilnit poate 
și la cioplitul pietrei, deseori 
cind se sapă azi pentru o teme
lie de casă se găsește o altă

A. I. Zăinescu
Continuare in pag. a 6-a

«CINTAREA ROMÂNIEI»

câ au 
despre

nuare, în istorie, una din sursele prin
cipale de inspirație.

Am citit cu lejitim interes și satis
facție cele spuse in această cuvimare 
despre relația artă-istorie in cultura 
noastră. Intr-adevăr, istoria ca proces 
obiectiv de dezvoltare a societății și ca 
știință care studiază dezvoltarea com
plexă a popoarelor este punctul- da 
pornire pentru un lung șir de creații 
artistice strălucite, care se înscriu la 
loc de onoare in galeria marilor bu
nuri spirituale dăruite de poporul nos
tru culturii universale. Nici n-ar pu
tea fi altfel, intrucit prezentul este 
legat de trecut prin șiruri infinite d^

Mihail Diaconescu
Continuare in pag. a 7-a

CREION

Orașul universal

Perseverind 
țărănească 
artistice aPerseverind in direcția, pur și simplu 
țărănească d!n Maramureș, a imbinâPii 
artistice a lemnului — : Mihai Olos 
pare mai animat ca oricind de duhul 

tradiției, de spiritualitatea noastră ale cărei în
ceputuri se pierd in timpuri imemoriale. Relația 
dintre sculptor sau arhitect și materia sa, din
tre om și lemn pare una ce se stabilește intre 
două ființe la fel de vii, pentru că el nu proce
dează eliminind, ca in vremurile clasice, spre a 
dezgropa din materialul inert chipurile emble
matice ale ființei, ci adăugind mereu, potențihd

Ghcorghe Pituț
Continuare în pag. a 6-a

DRUMUL
SPRE PERFORMANȚA

rintre formațiile care au 
participat, zilele trecute, 
la cea de-a șasea ediție a 
Feztivalului umorului de 

la Vaslui se număra cu siguranță 
și un grup satiric ce pornise tocmai 
din părțile Mureșului pentru a fi 
prezent la'aqeastă competiție. Soun 
cu siguranță cu toate că, in știrea 
laconică inserată, in pagina de ziar 
n-am intilnit, alături de alte for
mații premiate Ia festival, și 
mele grunului satiric mureșan. Știu 

. insă tot cu siguranță c&, in comuna 
lor natala, Ia Ibanești, zile și. seri 
de-a rindul, membrii formației 
erau ocupați pînâ peste can cu re
petițiile, cu reluările, cu remedie- 

. rile, chiar in vederea acestui eveni
ment. Nu ca să cișțige cu orice preț 
un premiu ; nu ca să obțină neapă- 

. raț. un titlu. Cega ce doreau ei in 
primul rînd era să fie prezenți 
acolo.

Drumul parcurs de o formație ar
tistică de la 0 Otaoă Ia ^lta a pror ■ 
priei existențe, istoria-pe care și-o 
croiește ea însăși, pe măsură ce 
înaintează în virstă, .sint înainte de 
toate. argumente ale aceleiași pre
zențe febrile și încăpățînate.1 Dacă, 
cu ani in urmă, brigada artistică 
din Ibănesti ocuoa un meritat loc 
de frunte intr-o comnetPie națio
nală, acesta n-a însemnat decit un 
moment din biografia sa mult mai 
boeată in întîmolări, un punct de 
referință ce n-ar fi fost Doslbil în 
afara sau în absența altor sute de

nu-

D. Matală
Continuare în pag. a 4-a

Avangarda română în Italia 
notorie prin cițiva indivizi izolați, 

precursori ca și inițiatori de
școală europeană
Brauner, Marcel 

nescu. Jacques Herold, 
Claude Sernet, Samuel Flexor), avangarda 
românească nu avu parte, totuși, de o 
propagare organizată și întinsă cantitativ, 
deși ar fi meritat-o pină acum pe deplin. 
Tot ce s-a făcut, s-a făcut sporadic și in 
raport cu una sau alta dintre celebrități ; 
avem studii și chiar volume despre „epoca 
românească" a lui Tzara, despre V. Brau
ner. despre J. Herold și E. Ionescu. Insă 
mai nimic asupra lui Urmuz, și Vinea, des
pre St. Roii și Geo Bogza, deși, luați izo

(T. Tzara, V.
Iancu, E. lo- 

Isidore Isou,

lat, ei nu sint cp nimic, m u prejos decit con
temporanii lor „europeni1'.- tntiia culegere 
de proporții și incă excepțională sub ra
port critic, este de-abia acum aceea îngri
jită și prefațată de Marco Cugno și Marin 
Mincu : „Poesia ROmena d’Avangaardia" 
(Feltrinelli. Milano. 1980). Tipăritură d? 
două ori salutară căci, pe lingă conforma
ția ei ingenioasă și solidă, se ivește intr-un 
mediu culturalicește predispus la avan
gardă (cine este instruit in literatura ita- 

. liană de zi înțelege ce vreau să spun).
Artur Silvestri

Continuare în pag. a 2-a

RECENZIE
de Mihnea Gheorghiu

Unul dintre cei mai distinși membri ai 
marelui grup de istorici americani 
participant la Congresul Internațional 
de Științe Istorice mi-a arătat, intr-o 

după-masâ, un exemplar din revista National 
Geographic (vol. 158, Nr. 1, July 1980) cu o 
hartă ce voia să prezinte „cel de-al 2-lea regat 
bulgar, anno domini 1240“ care ar fi ocupat 
majoritatea peninsulei balcanice. I s-a părut 
surprinzător că era inclusă acolo o bună parte 
din țara noastră, adică Oltenia, ^luntenia. Do- 
brogea și Moldova pină la Nistru. Voia să știe 
dacă, in secolul al 13-lea, aceasta era intr-adevăr 
situația geopolitică a țărilor române, deoarece 
specialiștii in Sud-estul european și în bizanto- 
logie au fost cam șocați de această ofensivă 
cartografică cel puțin exagerata, din ultima 
vreme.

în același număr, revista de la Washington 
mal publica un articol, de d. Colin Renfrew, — 
care declară că e profesor de arheologie la uni
versitatea din Southampton — și care, descriind 
dteva piese din frumoasa colecție bulgară de 
tezaure tracice, declară textual : „acestea con
firmă teoria mea că Bulgarii preistorici au in
ventat metalurgia, independent și mai devreme 
decit făurarii din Orientul apropiat. Si mai 
sugerează că Bulgarii cu 4000 de ani înaintea 
erei noastre sint acei care au trecut măiestria 
lor. superbilor aurfăurari ai Tracilor, locuitorii 
Bulgariei din primul mileniu in e.n.“ (p. 112). 
Bulgarii sint, prin urmare, anteriori tracilor din 
sud-estul Europei, cărora le-au transmis lucrul 
metalelor ? Aceasta era a doua Întrebare.

La cea de-a doua întrebare răspunsul nu e 
greu de dat, dacă ținem seama de documentele 
ultimelor trei congrese mondiale de tracologie, 
de unde arheologul din Southampton se pare 
că a fost absent. In privința hărții pe care te
ritoriul moldo-valah e licit cu altele, avem ceva 
de spus, fiindcă jocul acela cu hărțile nouă nu 
ne place, mai ales aici, în această parte a Eu
ropei.

Unul dintre clștigurlle științifice și politice de 
reală insemnătâte ale decentei reuniuni inter
naționale a istoricilor e căutarea unor numitori 
comuni ai culturii și civilizației europene din 
această parte a continentului. Orice abordare 
unilaterală și megalomană a proceselor și feno
menelor dezvoltării vieții sociale și a culturii 
naționale a popoarelor din acest spațiu geo
grafic, încărcat de istorie, nu mai poate fi decit 
o pură aventură, fără sens și fără viitor. Dim
potrivă. comolexitatea acestei probleme impu
ne o judecată inter-disciplinară multilaterală, 
într-o viziune în care fiecare adevăr trebuie 
considerat cu răspundere și seriozitate, evitind 
modelele conjuncturale, preconcepute.

Noi credem că, în contextul vie'ii șl preocu
pării acute a locuitorilor continentului, indife
rent căror cărturari le-am adresa astăzi anelul 
la coonerare, actualitatea economică și politică 
s-ar situa orlcînd mai presus de orice mitologie 
si de orice tribalism cultural, în opțiunile fie
căruia. Istoria științelor, de exemplu, e atît de 
nu'in evocată, îneît nu știu cine ar lua un me
dicament, sau ar vor’",i la telefon, rrp- 
ditind mai intii la persoana sau naționalitatea 
descoperitorului, sau a inventatorului. După 
Revoluție, țăranii din Rusia sovietică numeau 
becul electric „lampa lui Ilici“. deși Lenin sem
nase doar planul de electrificare a țării. Dar 
aceasta nu înseamnă că știința nu are istorie. 
(De-altminteri, anul viitor, se va ține la Bucu
rești un Congres Mondial de Istoria Științelor ’) 
Lucrurile se știu de cel ce vrea să le știe și nu 
pot fi date uitării.

Tot astfel se cuvine ca unele adevăruri sim
ple să nu fie trecute cu vederea nici în istoria 
Europei. De exemolu, rezultatele concrete ale 
științei și muncii arheologilor, mereu îmbogă
țite. Săpăturile în pămîntul tuturor țărilor des- 
coneră, in straturile profunde ale fiecărei zone 
a continentului, urmele celor ce an fost stăoinii 
de-nceput ai acelor așezări omenești și cerce

tările i-au identificat, odată pentru totdeauna. 
Neamurile care au venit peste ei, „ogiii" și 
„bugrii", coborind mai tîrziu din căruțe și-au 
aflat și ele loc de sălaș. Dar numai la vremea 
lor. Pietrele dacilor și romanilor vorbesc și 
despre asta, la noi. Acest adevăr este simplu 
și indiscutabil : săpați și vedeți și dumnea
voastră 1 Și portul și limba vorbesc.

Civilizația iberică, de pildă, a fost desigur 
influențată de ocupația maură și asta se vede 
cu ochiul liber, dar Traian fusese acolo mai 
înainte ; iar limba spaniolă seamănă cu a noas
tră, deși avem și noi cuvinte arabe (cuvintul 
„ageamiu" insemna, la origine, un ins nedus 
la biserică, la geamie...).

Limba și istoria românilor sînt, prin exce
lență, o expresie a convergentelor milenare 
care au condus treptat la deplinătatea unei per
sonalități. Profesorul Alf Lombard vorbește 
despre limba romană ca de o limbă latină care 
continuă, în același timp, traca vorbită în „Ro- 
maniile dunărene" și care leagă sud-estul de 
Europa occidentală.

★
Ce s-a intimplat cu populația tracă latinofonă 

din sudul Dunării ? După retragerea adminis
trației romane din Dacia, imperiul n-a încetat 
să-și exercite influența și parțial autoritatea 
asupra provinciei romanizate de la miazănoapte. 
Poporul român s-a născut latin și creștin, in 
tradiția imperiului roman de răsărit. Dar frații 
săi, vlahii de la miază-zi ? Desfășurați în co
munități sociale mai mici, dispersate în tot 
spațiul iliro-traclc, pe văile riurilor și in munți, 
ei au supraviețuit, rezistînd năvălirilor succe
sive, încheind și stricând alianțe,' cu bizantinii 
și cu „barbarii", conservîndu-și obiceiurile și 
limba, sub conducerea unor căpetenii destoinice.

Hotarul dintre teritoriul românesc și Impe
riul roman (numit convențional Imperiul roman 
de Răsărit. Imperiul romano-bizantin. Imperiul 
protobizantin, dar considerat de contemporani, 
mai departe, ca unicul ^mperiu rQman sau 
..Romania"), încetează să existe în jurul anului 
602,din cauza creșterii atacurilor avarilor, sla
vilor $i protobulgarlloji, Cu tdatfe acosta a. —• să
păturile arheologice au dovedit-o, —- limes ul 
nu a fost întrerupt în chip continuu, iar în Do- 
brogea cetăți și așezări ale Imperiului roman 
subzistă pină la sfîrșitul veacului. In vacuum-ul 
creat s-au strecurat protobulgarii f și au înte
meiat in 679—631 prima lor formație statală 
stabilă, mai tîrziu fiind slavizați, ca și o parte 
din populația tracă latinofonă. Acest, stat nu a 
putut să existe decit datorită slăbiciunii Impe
riului care, începînd cu veacul VIII poate fi, 
pe drept cuvint. denumit, bizantin.

In împrejurările decăderii Bizanțului, submi
nat de acțiunea conjugată a factorilor de diso- 
Iuție interni și externi, la sfîrșitul sec. XI — 
inceoutul sec. XIII și soldată cu ocuparea Con- 
stantinopolului de către latini, crearea Impe
riului latin de Constantinonrl și imnăr+irea 
României (1204), pe scena politică a Sud-Estu- 
lui euronean se afirmă viguros al doilea tarat 
bulgar al Asăneștilor. EI va juca un rol esen
țial in viața acestei reeiuni vreme îndelungată.

Crearea, celui de al doilea tarat L nu deschide 
numai un canitol însemnat din istoria renașterii 
Bulgariei medievale. Ea înseamnă în același 
timp cea mai importantă manifestare politică a 
românilor balcanici în decursul întregului Ev 
Mediu și una din primele de acest fel a româ
nilor în genere. Ea reprezintă totodată un mo
ment de maximă importanță din istoria relații
lor româno-buHare. Căci, potrivit izvoarelor 
narative si diplomatice ale vremii, al doilea 
tarat bulgar, ajuns la culmea dezvoltării sale 
sub loan Asan al II-lea (1218—1241) îșl are ră
dăcinile in mișcarea insurecțională a vlahilor 
balcanici conduși de frații Petru și Asan." vlahi 
și ei, întemeietorii dinastiei. Realitatea și im
portanța participării vlahilor Ia crearea statului

Continuare în pag. a 6-a

JURNAL DE POET

Schiller
S-au împlinit

175 de ani 
de la moar
tea Iui Fric- 

derich Schiller, întim- 
plată la Weimar, in 
anul 1805, cind poetul 
incă nu împlinise pa
truzeci și șase de ani. 

Schiller este poetul 
care așază in centrul 
rostirii sale istoria vă
zută filozofic. Cursul 
său de istorie și filo
zofie universală de la 
Universitatea din Jena 
a devenit repede ves
tit : îl Interesa eroul 
ca exponent al unui 
popor chemat să însu
flețească și să se jert
fească pentru semenii 
săi, nu numai eroii po
porului său, ci și ai 
altor popoare europe
ne ca Franța prin Ioa
na D'Arc sau Elveția 
prin Wilhelm Tell.

Cițiva ani de zile, 
între 1791 și 1795, poe
tul va aprofunda filo- 
sofia cu precădere cea 
a lui Kant după ce se 
aDropiase nemijlocit 
de lumea greacă din 
tragicul căreia a și 
tradus. Prin revistele 
..Thalia" și „Horele", 
Schiller va orienta li
rismul epocii sale spre 
asumarea lumii ca în
treg, spre acea sinte
ză universală ce se 
cuvine s-o împlineas
că fiecare popor in lo
cul său aprofundîn-

du-și propriile tradiții.
Din experiența căr

turărească și poetică a 
lui Schiller vor benefi
cia ceilalți doi . mari 
poeți contemporani : 
Goethe și Holderlin și 
vom adăuga și pe He
gel.

Poesia, drama, cu
getarea filozofică au 
un rost precis intr-un 
popor : pe calea fru
mosului de-a creste 
sufletul frumos de a-i 
dărui perspectiva eter
nității de a-1 așeza pe 
calea anevoioasă a 
desăvîrșirii legilor mo
rale in sufletul și via
ța de zi cu zi căci a 
viețui moral, pentru a 
viețui în spiritul le
gilor morale admirate 
de Kant, se cere omu
lui o existență eroică. 
Celebrele scrisori ale 
Iui Schiller despre e- 
ducația estetică a 
omului (1795) pe care 
Ie studiasem un . se
mestru cu ani în urmă 
la o universitate ger
mană (din care am 
tradus și publicat o 
parce) vorbesc despre 
menirea morală a ope
rei de artă in vederea

loan 
Alexandru

Continuare 
tn pag. a 7-a
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CONFABULE

Nuca de plastic
din Maramureș. A adus 
mere de acolo, de Sus. 
frunzulițe.

venit Mitruț
cu el citeva 
Unele aveau

— Pe astea, frate, mi-a zis. lasă-’e 
se mai facă, îs crude. Pe celelalte mănin-să

că-le fără grijă. Nu-s de plâsiit.
L-am privit cu mirare, dar șf cu îngrijorare 

pe acest doihn-domn din DumbrJvița, crezi nd 
că glumește fără să știu eu și să înțeleg.

— Cum de plastic, am întrebat pipăind unul ?
— Așa.
— Cum așa ?
— Păi uite, de la o vreme la. noi. in sat, tât 

ce-i de plastic e de preț, ce nu-i s-aruncă. 
Toate casele s-au umplut cu mere, cu pere, cu 
struguri, cu... gogoșari de plastic 1 Cu prune 
din materialul ăsta ! Și cu nuci...

— Cu nuci.
— Da, nuci, astea Îs cele mai urîte, niște bo-

Iulian Neacșu
Continuare în pag. a 6-a
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A» n Cenușile, recentul

1 volum de versuri ti
părit la Editura Eau- 
najtju. Ion Gheorghe 

continuă opera de — am zice — 
revelare a unei mitologii au
tohtone străvec.ii, dacica, în 
linia marii poezii, cu un timbru 
stilistic de originalitate incon- 
fundabilă, din Vine iarba. Cava
lerul trac, Megalitice și Nolmele. 
Spunem revelare, c_.ci poetul se 
află aici in postură demiurgică, 
creator al unui univers căruia ii 
descifrează sensurile subterane, 
coerenta fundamentală, noimele, 
patinate de lucrarea timpului, 
dar intesre pentru vizionaris- 
mul poetului. In același spațiu 
tematic, la fel —- ca esență a 
atitudinii și nu ca modalități — 
procedaseră un Heliade-Rădu- 
lescu sau un Eminescu, iar 
în contemporaneitate un Emil 
Botta. înscrierea lui Ion Gheor- 
ghe in această serie prestigioasă 
ne apare ca un gest firesc, dată 
fiind amploarea viziunii și con
cepția unitară ce o prezidează, 
„Această carte — notează poetul 
într-un Avertisment cu care se 
deschide volumul — comentează 
pe cont propriu (s.n.) inventării 
de morminte geto-dacice și car- 
pice, descrise in următoarele vo
lume da sinteză : — Riturile fu
nerare la daci și daco-romani 
de D. Protase, Editura Acade
miei Republicii Socialiste Roma
nia, București, 1971, — Cultura 
carpatică de Gh. Bichlr, E itura 
Academiei Republicii Socialiste 
România, 1973 — Gefo-dacii di i 
Cimpia Munteniei de Mioara 
Turcu, Editura Științifică și en
ciclopedică, București. 1979“. 
Dincolo de tonul sec al informa
ției se lasă aproximate chiar 
numai de aici, o atitudine și un 
crez. Comentariul pe cont pro
priu este, desigur, alt nume al 
poeziei, înțeleasă ca asumare or
golioasă a unui mod singular de 
a fi. Citarea cărților folosite ca 
sursa de insniratie trimite, a- 
proape explicit, la o ars poet!ca. 
Poezia — pare a spune poetul 
printre rînduri — nu poate exis
ta din nimic și pentru nimic, 
doar ca o formă pură in afara 
contextelor. Ea este deopotrivă 
exoresia unei sniritualităti spe
cifice, la care se întoarce mereu 
pentru un contact necesar, me
diat de cultură.

în Cenușile, „metoda* poetici 
aste deductivă. Poemele au a- 
proape invariabil aceeași struc
tură. Primele versuri sint de 
regulă, o descriere cu aparențe 
de neutralitate a circumstanței 
și a obiectelor : „In apropierea 
contrafortului de cetate feudali. 
/ La Bicsad, in Inima Urii : 
Mormintul cu vas mare. larg Ia 
gură" (Băutul cenușii), „Au fă
cut săpături la locul zis Hinsuri; 
/ în groapă, oală cu putini tă
ciuni de lemn, / Fibula celtică 
din scrumul de stejar. I Aooi 
oală grosolană, lucrată cu mini" 
(Hînsurl) î „Pe strada Zidurile- 
dintre-Vii, / Pe cind scoteau 
nisip de sub lume, ' I-au să- : 
mormintul cu cenușa ' Risioită 
pe-o seamă de cioburi, 1 Intre 
ele, un bol delian-getic Intre? 1 
Și-tin cuțit mic de fier, *.-tre 
oasele scrumlte ' Scâoat tn oro- 
pria-1 cenușă" (Zidurile diutr* 
Vi!) etc. Neutralitatea descrie—.1 
este insă înșelătoare 1L in cele 
din urmă, falsă. Căci un deter
minant banal, ignorat din acest

reținem taarea- 
aminte prin subtila te, fiuejea. 
a ca rapanta lor convulsie refle
xiv-a ostractizantă, Valeria Pen- 
ta2i descinde acum in ana 
poemului pe al cănii caprini 
descripția peisagistică apare dis
cret dar și decis proiectată in 
spațiu! imaginar al visării. 
Este locul pririlegiat unde poe
tul, cu voluptuoasă detașare. iși 
poate contempLa propriul chia 
astfel transfigurat și integrat in 
„marele lot“. Vitalitatea neo- 
panuCistâ căpătă. in poc nele 

Valeriu Pantazi. formele 
succesiuni de autooorirete 

narcisiace, fermecătoare 
intima frenezie a sim- 

nu mai puțin, prin

lui 
unei 
ușor 
prin 
(urilor șt, ...
acuitatea confesivă a „desenu- 
lui“. Acesta din urmă, cel mai 

este chemat a ddi
viziune feeric-visătoare 
lumii, In așa fel incit 

vitalisto-naturist să 
Inalterabile, Însemnele

adesea, 
mtta o 
asupra 
extazul 
poarte, 
detașării de avB tarul concretețe! 
cotidiene. Se înțelege, din unghi 
temporal, nocturnul este spa
țiul Ideal pentru asemenea fas
cinante aventuri ale spiritului, 
revelate de euforia hinerboli- 
zantă 
odată 
tul i 
stele 
poale 
Cind 
domn. / / In 
ză minuni 
fruntea 
lor 
e albă 
pereții 
de pe 
nalți ca 
ril / țin 
răbiile 
neața peste asorime: 
se așează-n slngt pămîntul

a ivirii zorilor „Ca nici- 
carnea mea albește pa

și așternutul nopții cu 
și cu somn / / mi se des- 
umerli *

zorii
de apăsarea lumii / 
mă încununează 
ierburi lumlnea- 
îndepărtate / ca 

peste sinul femei- 
muntoase / / setea mea 

crăpate / 
și piinea 
Genunchii

de ugere 
instelîndu-i 

masă. / / _ _
munții aud năvala mă- 
valurile-r. glezne, co

vin i mă spală diml- 
h'riHI / ml 

_t___  _ k ‘ ’ 1 ca
un vin. // Ca niciodată mina mi-e 
limpede sub timplă / înhrățișat 
de vița cu struguri a femeii / pri
vesc in frunte soarele pe clm- 
puri / cum își agață-n Ierburi, 
ni nat’mă. rirceir (Pereții inste- 
ltndu-i). Este Insă, tot atit de 
adevărat că. cel DUțin in cîteva 
ringuri, exultanta onirică a 
respectivei „aventuri* est® sub
minată de intruziunea melancoli
ei lucide, care își exercită prero
gativele 
acuitate 
existențial. în această 
poate că exemolul cel mai con
vingător oferit de întreg cu
prinsul volumului Aerul tare de 
dragoste (Editura „Eminescu". 
1980) îl constituie tulburătorul 
(prin învăluitoarea lui densitate

cu o neîndurătoare 
disociativă în plan 

direcție.

cronica literară

ION GHEORGHE
„Cenușile"

motiv și, pe de altă parte, anu
lat încă o dată de stereotipia 
studiată a enumerării, se arată 
a fi, in continuarea poemului, 
punctul de plecare, s im boiul ger
minativ al unor vizi uni impre
sionante. Momentului de acal
mie al începutului poemelor i m 
opune, cu efecte stilistice remar
cabile, dininusmai imtcrnflor 
următoare. Iată, pentm er*h=- 
piificare. cum dntrr ca
sele scrumite. enuisaeraC frâna* ka

ra boli ce : „Și m erau de am
fore nouă toarte Câd trei zile 
ne-am prins cu mbruta de toar
tele Cerului Si-am trăit acolo 
trei zile de Ibb.bi / Dar spre 
seara cealaltă. iocuL Urina din 
noi, / Pe toți ne-a sorbit
îndărăt / Nu. not nu ne-am în
doit de noi dară Greul
Pămîntul ui na iubea Cu ce 
putem aâ do. călătoria și
căderea no-?ssr*' lata toartele, 
ca de amfora ata Cerului > Pe 
oasele pilmJor rariptte / O. ni 
risipite ; deznodat de cit 
ne-a trai de-A^Jo* 
toarte de amfaete).

Un corner.pe 
priu al inve-.r rWar 
minte presur-rae.
zie a obiectelor, a cocctoqGnL 
în Cenușile =» rr^rta de temă 
seamă, dar Ioa ră
ni ine doer ua Că
zător prin afiKaztei de voca
ție verbală. în paat i> om, 
obiectele stat ■*>~r te ala vi
ziunii asupra «4
mithos-ului
care-și transxut >t pre
zentului. Ca ta^ ~ -
lia poetică vesti
giile. dar pen-ti - * sr.-
ginile. O*sr-_*
dominanța Marata «aoter taa 
Ceuuaile. P-- aa^ «xs-
taameior -rere €^r«w<fîd nm 
spațiu SMtrietei
lor-. _Zeui L-ce^i-rjtaa“. ^7—k- 
rea ndititar". .Mrsta tarm r*. 
,.5,.anw ;.;r* -Wrru ter*a“.

Jt.- 
rele Bob ta .Marata
UmbiT. ete.1. prcraA treaptă a 
tațâhi. îl =t:tuL. ema-
ruta i «rsrdEaaiTU:: lătrate
de» ta ^ra^i Iau
caÎMKteh» MtfaMdteBMft ave
rted «rita. ote te Vata te te hd 
>Wtedr. «tarf ate Ai tex tem

greu
te

te te

te tte»

tar «ser*

I

ru •» Ga»

VALERIU PANTAZI 
„Aerul tare de dragoste"

Imagistică) poem iatituiat Ca < 
floare pe poligoate de tra<er« : 
„Dar ae la un ump ra
zele soarelui / să-mi înflorea-că 
noaptea, marej se cteon in.' 
albastrul cel mai intens, it Uxuâe 
stă claustrată triste»a ? 1 U&ae 
se pierde insăsi singurătatea ? 
Frumoasă este vestirea inaxnt? 
de-a ști ! / O. tală că te agtepc 
împotriva nopții cu vinele-ncb’.- 
se i cAa numai tu faci să șovăie 
lăstarii 1 in aerul florii, tu glii 
cum se intnaice o bucală oa 
lut tandru spre partea cm mai 
bună / a soarelui ; . Vor cu ceta 
multe neclintite in ființa cău si 
vor aștepta ea ți cam a-ar în
toarce / înainte de naștere J Și 
eu voi fi ca un riu părăsit de • 
matcă de geniu, ea o rpcntecă- 
tură in gerul nopții >. ca umbra 
mercurului voi fi ca o ftaa-e 
poligonul de tragere-. La rinM 
ei. poezia Iatr-e ii m M pare 
de-a dreptul excep'ionali pentru 
extrema gravitate reflexivi în
corporată in simbolistica mitică 
a textului poetic : _Intr-o zi mă 
numeam Gedeon ți la riu f m-am 
dus să văd doar ce face / te a™ 
simțit că apa merge către mrec 
/ se întoarce. / i Am aruncat ra 
flori dar n-au plutit t I ae pre
făceau în pești vorbitori, ta «i- 
rene ; / am stat atunci tăcut te 
m-am gîndit / o vreme— ' 
Mi-am aplecat apoi genunchii că 
sorb dar pe sub buze apa șop
tea si n-am putut : / î’'tn®rce-te 
— pnzeam — te lasă Gedeon l 
b.'ut“.

Totuși, atracția poetului pen
tru cîntecul de iubire cantonat

te

te

W 03

fl ortea abuădtetee OGMlt 
ca cm. S ■- » păsdn te 
MW stetar; e ia —-a-

ea.” z*he
— --■ri rcbni-ri m '

> al^enere iă^-V.i »i 
Mte - «mte . Irrper- aoe 
Anca » pirir.ru fri errri.i 

r taad sdravăe rriul de 
că~i—1 : «=ht Lăcaș o vnrrt

*3ex e vorbă ■’ uritaiă". (Xâ- 
tarte racmrle de taft. 

Ci d n mai raunem ci aceeac: 
mtaMfeUL ctcodată. are drete 
•iect ‘ ra unor notat::

orii aerul tar ta 
_  _ izatr* temntirtă : -Ql deo- 
teH ' vi ibor de noriocali !u 
'fMra toata. • Multă orivriite* 
7-îtn reriii pereM / /
M-am nrtes căutln^ i prir^e 
îoi / gfcate •. <04 : Doamne, ce 
dor de-tet-undeva > mă
eăsta ’ ’ Ce a doc® boa / de !n- 
jriet te rururi / ardea in muguri?

Poate ca • lacrimă, iată poe- 
fBisi a> cărui na radium- confe- 
siw tac ronținut viabO «AriM 
poeuer" a lui Val*ri’i Rantari : 
_De-cnte trece timpul prin 
rra—‘ meu de mină / "mstoart 
ecte ’.-urnea de ore netrăite / te 
eu cmoec doar unul f cel singur 
dn ctr.-i=te. i O, zeul meca- 
niAue ți incredibil visul pe 
fa‘a iui h:erati^ / °oes; - ca o 
Ia~rimă i-nsingerează f%ta“. Cm- 
fomi-wta-^e cel mai adesea, dia- 
r.plinei liber Impuse de ase- 
m«--«ea exirente precepte, autorul 
căr- : Aerul tare de dragoste 
cor.firrrâ că este un poet in de
plinul înțeles al cuvlntului.

Nicolae Cinbanu

REVISTA REVISTELOR

SEMENICUL
• Asemenea caietelor 

precedente, șl cel recent 
apărut dovedește că mem
brii cenaclului reșițean, 
care funcționează pe lin
gă Casa creației poDUlare 
ju ’ețene, constituie un 
nucleu deosebit de har
nic, vădind o reală apli
cație pentru publicistica 
literară. Sumarul acestui 
număr înmănunchează co

laborări semnate atit de 
autori cunoscuți, avlnd 
un prestigiu literar con
solidat (Ioan Alexandru, 
Gheorghe Azao, Anton 
Breitenhofe-, Virgil Ca- 
rianopol. Mircea Constan- 
tlnescu. Ion Cocora, Vir
gil Duda, Radu Teodoru, 
Ovidiu Papadima, Cornel 
Ungureanu) cît și de ti
neri condeieri reșițeni, a 
căror vocație literară este 
probată de poeziile, re
portajele, narațiunile, co-

mentAriue. camarile ai no
tele inexetancate aoxn ti
parul uL Remarcăm. arifcL 
prezența kti Vasita Boa- 
dan. Octarian Dorim. Xi- 
cole Inmta. TI •’•□tel Jurji- 
ea. Gheorghe Jtmsna. N»co- 
lae Sirbu. Vil e Versa via 
și Gheorghe O
mențiune speriata ae cu
vine făcută In teeături cu 
ancheta _Sesnenicwul". 
avlnd ca temi Literatura 
medialul uiuaritareae. la 
care, de tata aceasta, par
ticipă Antoc Breitenho- 
fer. Mircea Conatanuaescu 
ți Virgil Duda. Adrian Bubâ s „Viiiune*

a&K • partea «a mat

t

H"

B Discursul liric al iul 
Valeriu Bărgău impune 
prin forța rostirii poe
tice și vitalitatea (cam 
greoaie) a inspirației. Dacă 
o anumită categorie de 
poeți purifică și esenția- 
lizează „cuvintele tribu
lui" pină la a păstra doar 
semnlficantul, asemeni 
unei flori al cărui semn 
râm ine doar mireasma, 
Valeriu Bârgău se plasea
ză, din contră, in materia 
și forma primordială a 
sensului. Cuvintele sale 
stnt flori smulse și așe
zate in glastră cu tot cu 
rădăcină : „Poezia își re
vine In fire / după ce au 
fost dezgropate scheletele 
unor codri / ingropați 
adine in munții de calca
re. // Pe coloanele vechi 
muncitorii au scos la 
iveală t poezia altui 
ve*c : 9 se aruncă apă de 
sus ca un ocean pe sche- 
teteta albe / ți aburul 
greu ii amețește pe oa
meni : le șterge chipul 
de Înfățișarea zilelor noas
tre purtindu-i pe alte 
meleaguri i unde poezia a 
izvorit din pămint / negri
cioasă, pHnă de zgura ar
deilor ! petrecute sub 
msnți / cind au născut 
prm turlele albe de 
calcar ' poezia care ascul
tă liberă prin toate vase
le lumii / comunicante" 
(Paexta ișl revine in 
fire). Condiția poeticului 
o întrezărește autorul in 
legătură organică cu rea
lul ți natura. Altfel spus,

• Intr-un vag aer ln- 
•olit pare a pluti ți „Tan
gaj", al patrulea volum 
prodxu ta Florin Bănescu, 
abservind totuși ca simțul 
realist a luat aici o înfă
țișare robustă in concepție 
ți cu investigație credibi
lă în abisal. Acum, me
diul este acela medical 
(autorul Însuți este, ml se 
pare, doctor), avlnd a «tu- 
d:a an caz cHnic de cu- 
naasâ amnezie, aurvenitl 
tn urma unei intoxicații 
ca ootid de carbon. Un 
medie te un pacient, pe 
r.ume Xientae Bana (spe- 
c*^uxat te acesta, dacă am 
tețeles bine, ta medicină) 
ae «forțează ii recupereze 
a meeoorie afectivă pini 
la na punct comun, căci 
oasenii fuseaeră colegi te 
stat in fond, amici, avlnd 
așadar „istorii" unice pe 
care conștiința Ie poate 
evoca Hber.

Schema inventată de 
Fîoria Băneam este ele- 
EMntari fi u»or de rezu- 
ntal. Nicolae. venit la sa
natoriul amicului psihia
tru cor. vorbește cu acesta 
ta fusul îoe mai gros de 

botârind. ta fine, 
ta plece riteva zile in
tr-or «od de călătorie de 
■ecuperare anamnerică 
prin repunea de unde 
wt? originar. MedtcnL co
rect ra -neperi*, f. ’Urinea
ză. ffcd-d ea atare ra 
fruiu ne riu. ta aoeran- 
ta ?4 re-m «oc afectiv bo’- 
sa>-'±: «re te-te revinâ.
T &« re*a re ae petrece pe 
t.--cn ace ua *er de rrre-
i aa«v«tei te ia

viata cărților
ta- • <■ v» Cmi). îa
Ate wtete. tate umpAa
■ ț c- ea

voezia

Forța 
rostirii

un frumos natural (de
sigur, fără a-1 fi citit pe 
Mikel Dufrcnne, Poeticul) 
și sondarea istoriei (Să- 
getarea lui Ștefan pentru 
licaș).

Dar receptarea nu este 
pasivă, peisajul fiind in
teriorizat și devenind ast
fel exponențial pentru o 
stare psihică sau sufle
tească : „Mă tot rog ținu
turilor sterpe să nu-mi 
pătrundă / in carne / să 
nu mă obosească iarna 
cu privirile / jupuind în
țelesurile cuvintelor ! In 
așternutul cald tremur 
/ Vara și iarna cuvintelor 
• fără sfirșit"... (Invoca
ții continuă). Sensibili
tatea sa poetică „nai
vă* (în sensul her-

proza

Un romancier 
liric

fastidioasă a cărții, deși în 
mod curios palpitantă în 
principiu, căci in accep
țiunea iui Fiorin Bă nes cu 
trebuia să fie un fel de 
foaie de observație In 
meri. Pacientul este însă 
circotaț ți nervos, inde
pendent ca orice bolnav 
mental, vădind o inexpli
cabilă rezistență față de 
medic. Lungile dialoguri, 
riteodată iraționale, sînt 
negreșit verosimile, căci, 
ae vede treaba, așa se 
produc convorbirile cu 
bolnavii tn mediul psihia
tric. Fotografiate pe viu, 
astfel de fișe clinice sint 
insă futile pentru roman 
a cărui Insuțire tulbură
toare este nu descripția 
exterioară a cazului cit 
materia tai propriu-zlsă. 
îndărătul acestui film cu 
subiect sanitar stă o me
morie colcăitoare, plini 
de fapte. încețoșată de 
timp te totuși gilgiind de 
amâmmte. Ari prora torul 
este, bo tar! L. remarcabil 
K bânuiear ci de-ar fl ră-

derian al expresiei) este 
ultragiată de prezența o- 
rașului simbol al spațiu
lui închis și al unei exis
tențe de alt tip, artificia
lă. neliniștitoare, agresi
vă. Valeriu Bârgău nu 
face decît să preia, în- 
tr-un ecou tirziu, teama 
simboliștilor sau angoasa 
expresioniștilor față de 
mediul citadin, topos mo
dern al „locului rău" din 
imaginarul colectiv : „Se 
face lumină ca ziua in 
văzduhul orașului prizo
nier / păsări își clădesc 
cuiburi pe aeroporturile 
banale / nici un zbor în 
interiorul acestui ceas cu 
o mie și una / de roți / 
scurmînd pămîntul și dîn- 
du-1 de-a dura la

rea^-’ă «LtaJ«rLU ♦Jrxaru) 
FpâTsTTXl «TU —•
haj ce tzaiJxLjj «£ tariei 
amorf terepr-
re* visate, la-t-m ta 
spectacol. Mf.ai Mateteb- 
ției. Intrarea ta g__ -<
etc.).

Poezia hr: V ț >—i
Bârgău. este •-
un spirit frcr*uSw. rar* 
nu și-a găsit i.-.-X *
tot, forma stifcnică - 
prie de exprimare, tra - 
(urile lirice osofleazi te- 
tre cuvîntul . b"ri 
masiv dar fără rv-■ •. 
expresivă, „mnrne*. <4 
decupajele sau ai 
de imagini mai libere ra 
un relief mai bine con
turat, din poemele mal 
sus citate.

Valeriu Bârgău este, 
indiscutabil, un autor do
tat dar care în acest vo
lum ne rămine, cel puțin 
în parte, dator din un
ghiul limbajului poetic.

Paul Dugneanu
•) Valeriu Bârgău : „Al

fabetul straniu in care vă 
vorbesc". Editura „Cartea 
Românească", 1980.

Dealtfel, simțul poetic, 
dedus de autor din proza 
lui Sorin Titel, este aci 
nota izbitoare. Ceva din 
exaltarea studențească, 
văzută retroactiv și fără 
febra momentului direct, 
intîile experiențe erotice, 
două-trei chipuri de me
dici, atmosferă de mică 
provincie sufocantă, cite o 
biografie picarescă (un 
popă ilegalist și, apoi, în 
anii ’50, stupefiind pe lu
crătorii de la cadre, ne
pricepători de suflet o- 
menesc): șl toate acestea 
recuperate din memoria 
fără sfirșit cu un instinct 
al observației minuțioase 
care face din precizie O 
manie și din meticulozita
te, un lirism de formulă 
elegiacă.

„Poetică" este dealtfel 
și fraza lungă și cu am
ploare mecanică Intrucît 
un detaliu odată Invocat 
pare a trage cu el, ca un 
magnet, o sută de amă
nunte năvălitoare. A- 
reaîtâ concretețe abulica 
X ■=* ta fine proprie lui 
iltein Fl cu am
nezia lui Nieolae Banu 
el te-a găsit conformația 
psihologica pe deplin po
trivită.

Totuși, aspectul „poetic* 
nu izvorăște în exclusivi
tate din psihologic cît șl 
din stil căci prozatorul) 
prezentat la tot pasul și 
omniscient, se sforțează 
să introducă ordinea în 
erudiția memoriei răzvră
tite, rezultind, ca atare, 
un soi de clișee solitare, 
unificate arbitrar de o 
minte în mișcare impre
vizibilă. Acest cinemato- 
grafism este, la Florin 
Bănescu. de un efect a- 
preciabil, mal cu seamă 
că se naște din emoția 
conștiinței discontinui, 
fără a fi o invenție exte
rioară, născocită do autor.

în schimb, de extracție 
„literară" (provenind din 
„ nouveau roman") este 
cite un tic ficționalist, în
chipuind scene inexisten
te si reacții omenești cu 
putință care nu s-nu pro
dus în realitate. Aci, acui
tatea morfologică este o- 
bligatorie (Georges Pe
rec, în „Les choses", a 
dat un exemolu de vir
tuozitate) și Florin Bă
nescu o are. Cu „Tangaj" 
(sugestie extrasă din jar
gonul marinăresc). Florin 
Bănescu face un pas îna
inte în domeniul subiec
tului. rămine stiîisticește 
un prozator cu dictle re
marcabilă, observator fin 
și analist acut, avlnd a 
rezolva cutare instabilita
te în compoziție, eroare 
dealtfel minimă caro nu 
tulbură Impresia generală 
pe «depiin favorabilă.

A. Silvertri
•) Flarin Bănescu: „Tan- 

I»J“, Editura „Eminescu-, 
1988.

Avangarda română în Italia
C*FM£rt dim pop. 1

Wrrafri au siaj fos^ deți sporadice, unele chiar 
pe teren italian (Ov. S. Crohmălniceanu, prefa- 
ti-.d traduceri ta Marco Cugno in „L'Eu
rope ler.eraria « artistica" nr. 8 (1975, pag. 3P 901 
cn aJnmdeva. o mențiune de merit potrivindu-se 
de minune lui Adrian Marino care a făcut mult 
s br*. ivind gata, ml se pare, a contribuție 
ia nivel continental. Fără a lipsi, prin urmare, 
IbiUatevrie individuale, totuși un corp antologic 
avangardist" nu apăruse in că in străinătate, 
aeeria recent fiind in mod sigur primul și încă 
exeelenL Autorii nu porneau de la zero, căd 
a.-ure«<ră iq Sașa Pană („Antologia literaturii 
rentane de avangardă*, 1969) un predecesor re
marca b&L Pe teren românesc faptele fiind cu
noscute (avem contribuții critice ale lui Ion 
Pop. ale lui Ov. S. Crohmălniceanu. eseuri de 
anvergură mai mică ale altora, memorialistica 
excepta a lui Sașa Pană) răminea doar să se 
traducă din totalul bibliografic ceea ce părea 
intr-adevăr valonx. TotuțL Marco Cugno și 
M. Muku n-au ales traducerea simplă, ei au 
întocmit practic o antologie nouă, cu o selecție 
proprie și care, pornind de la Urmuz se oprește 
tocmai la Ion Caraion. Față de Sașa Pană clști- 
gul ar fi. in acceoțiunea autorilor, de ordin cri
tic că a s-au reținut doar valorile sigure, lă- 
s!r.du-se la o parte numele meteorice. Deși 
extensiunea fenomenului se vede astfel mai pu
țin. crește proporțional impresia axiologică : 
ceea ce a rămas are nivel hotărit internațional. 
Antologia este bilingvă. așadar bibliograful 
român o prenumără ca atare și in cadrul criticii 
românești, iar cit privește traducerile ele sint 
la nivel înalt (autorii sint. de altfel, literați cu 
notorietate, coautorul italian Marco Cugno avind 
e exnerientă in vid; a bilă ta tălmăciri „româ
nești-). Intiia impresia este, se în;elege, de ro
bustețe. căd seiecția propriu-zisă a izvorit din 
ran^j^terii la zi a chestiuniL Autorii ne-au dat 
două prefețe separate, aceea a lui Marco Cugno 
meritind o mențiune de onoare căci, deși străin, 
eseistul e perfect slâpin pe materie și practic 
f?ce comentariu de virtuoz. _Per una storia 
delT aranguardia letteraria romena* este o is
torie ta racursiu a avan gard ei românești, cu 
documentație la sursă, doveditoare a unei inte
ligențe sistematice și totuși liberă tn asocia- 
țiur.L Ideea lui Marco Cugno (literatura română 
„recuperează" o istorie literară intirztetă) este 
valabilă și văzind faptele astfel eseistul deduce 
ușor că avangarda propriu-zisă iese dintr-o 
maieutică de contratficțil de ordin estetic, avlnd 
a vedea in precedența ei un șir de anticipații 
EI combate pe H. Behar și G. Lista („mitul 
unri pretinse fecundări romanești a dadaismu
lui* cu argumente irefutabile, și observă In 
final că pină la 1918 românii fuseseră în felu
rite chiouri atinși de febra vremii, și încă in
tr-un mod nu fără înfățișare inedită. Este con
tribuția cea mai prețioasă, căci rezolvă în prin- 
cioiu o mică enigmă istorică, pe care alții, 
sfișiind vălul Isidei, o schițaseră cu condeiul 
prea iute ; avem acum prin italianul Marco 
Cugno un tablou la „preistoria avangardei ro
mânești* pe care cercetătorul român nu are 
decît a o dezvolta cu documentație în plus și 
cu instrumente mai fi nil cate. Dar începutul s-a 
făcut si încă in declină cunoaștere de cauză.

De altfel, proootitiunlle lui Marco Cugno 
conțin mereu judecăți întemeiate st compara- 
tiuni salutare. „Manifestul activist" (din Con
timporanul) stă lingă „De Stijl" și constructi
vismul sovietic, care era un oroletcultism în 
accențiune originară (contribuția lui Marcel 
Iancu este aci decisivă). Sunrarealismul „ani
lor 40" exaltă activitatea poetică șl investighea
ză „in direcția obiectului sunrarealist șî al 
cazualitătii obiective". Avangardiștii Inventează 
exoresii noi (nictofonul, pictonoezia) : revistele 
sint heteroclite și cu un Interes sigur (drept

care, tratamentul este quasi-monografic). Toate 
observațiile sint potrivite și este de mirare cum 
un străin s-a putut iniția cu atîta precizie în
tr-un fenomen alogen, cunoscindu-1 in final in 
toate cutele lui locale. Marco Cugno este, ho- 
tărlt lucru, un savant remarcabil și un „roma
nist" de intiia mină, dovezile palpabile pe care 
le-a produs înlăturînd orișice echivoc.

„Avanguardia romena e avanguardia europca" 
este eseul lui Marin Mincu, o excursie pe con
tinent și in mediu românesc, elegantă și cu for
mulări uneori memorabile, pe care italiana o 
face parcă mai precisa. Criticul s-a clarificat 
mult, el vede materia corect și ceea ce se poate 
refuta aici nu e substanțial: pot fi și alte 
opinii, a lui Marin Mincu se ține pe picioare.

în accepțiunea lui, Urmuz e un precursor, cel 
mai important prin raport Ia suprarealism, ală
turi de Lautreamont. Mediile românești dove
diră o însușire absorbantă izbitoare, de îndată 
ce avangardele europene se porniră. Avangarda 
românească va avea un caracter „heteroclit" șl 
totuși cu bătaie lungă, spre sinteză. Ea ar fi o 
„avangardă prudentă" căci nu se izolează de 
„cultura tradițională coahitind într-un spațiu 
complementar de influență reciprocă* (p. 31). 
Tipic pentru români ar fi „integralismui" care 
preface „negativismul tipic al uvangardei în- 
tr-o afirmație constructivă". Avangardistul ro
mân, fără o înclinație teoretică afară din co
mun. e in primul rind producător de text, căci 
obsesia lui este „a înnoi formele de exoresie".

Mai sint și alte presupuneri, acestea par a fi 
cu adevărat interesante, și chiar In absența 
concordanței decline (în chestiunea „Urmuz" 
nu-1 aprob pe critic) salut ingeniozitatea lui 
mai recentă.

Antologia propriu-zisă e substanțială și fă
cută cu mină de fier : au rămas din toți insur
genții numai 18, Insă nici unul mediocru, deși 
cite un nume sau două pot surprinde pe citi
torul neștiutor. Lingă Urmuz, (prezent cu opt 
producții, toate esențiale), Tristan Tzara și Ion 
Vinea (cu poeme din vremea „preistorică" a 
„Simbolului", dar șl cu altele), am găsit pe 
Harte Voronca, St. Roll și Geo Bogza, Sașa 
Pană, Moldov, V. V. Martlnescu (așa-2isu! „Mare 
Contemporan"), Virgil Carlanopol și E. Ionescu 
(prezență insolită, însă alegerea e corectă, un 
eseu al Iui Gelu Toneseu, încă Inedit, va cla
rifica deplin chestiunea), C. Nlsloeanu. Gellu 
Naum, Virgil Teodorescu 81 spectaculoșil Ghe- 
raslm Luca șl Paul Păun (D. Trost nu e9te alei), 
în plus, se adaugă Geo Dumitrescu și Ion 
Caraion dar. admitînd că aceștia sînt avangar
diști și merg pe firul apei către contemporani, 
atunci cel cîțlva „concrettsti" ludlci (Matei 
Gavril, Romulus Vulpescu, Nina Cfissian) era 
bine să fie cuprinși. Sugestii se mai pot face.

Daeă selecția a fost riguroasă, în schimb 
circa 2S de pagini de „manifesti e testi pro- 
gramfnatlcl" conțin esențialul și avem, ml se 
pare. întiia dată adunate la un loc fragmentele 
teoretice de primă mînă produse de avangarda 
romanească. Meritul antologatorilor este în afa
ra discuției, ei s-au orientat excelent, au selec
ționat cu acribie și au adăugat tot ce se outea 
adăuea spre a face textele noi inteligibile, au 
cnncenut două „introductiî* de utilitate sigură, 
pe Heasunra si Inedite sub ranort critic.

Sînt astfel de antologii necesare Ia înțelegerea 
noastră în străinătate ? Dau ele o Imagine a li
teraturii rom*ne care să intereseze pe Intelec
tualul străin ? Aceștia sint termenii în ultimă 
analiză, si răsuund, fără Îndoială, pozitiv, căci 
din moment ce avangarda românească e un fe
nomen hot^rit original si cu temneratura el 
pronrie, a-i face tabloul selectiv este a defini, 
cu exemole. locul ei estetic ne continent. „Poe- 
sia romena d’avanguardla" este o asemenea 
riguroasă definiție pe care o salut cu deplină 
simpatie.

I I »
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CA O LUPTĂ

O panoramă asupra prozei românești 
contemporane relevă predominanta ro
manului politic, iar in acest sens anul 
1930 reprezintă o dată memorabilă prin 

apariția unor romane a căror semnificație le 
conferă un loc privilegiat in istoria literară. După 
Cei mai iubit dintre pământeni și Fiul secetei, 
cărți controversate cu pasiune, Pumnul și palma, 
primul roman al lui Du nitru Popescu, este la 
rândul său o dovadă a vigorii cu care romanul 
politic se impune pe primul plan al vieții lite
rare. Deja fenomenul necesită un studiu amplu, 
el fiind expresia unor mutații de conștiință de
finitorii nu numai pentru climatul cultural. S-a 
creat de altfel o tradiție a romanului politic, 
în oare se manifestă două orientări, ca în orice 
tradiție : cărțile „mari* pe de o parte, in care 
politicul este obiect de dilemă implicind tra
gicul, obiect de confruntare a conștiinței artis
tice superioare cu propriile prejudecăți despre 
Adevăr, Putere, Istorie, Personalitate și, pe de 
altă part-a, locul comun cultivat de romanul me
diu, care face din problematica „obsedantului de
ceniu* o convenție la care nici un scriitor care 
se respectă nu admite să renunțe, anii cincizeci 
reurezentind sursa tuturor relelor posibile, in
diferent de natura lor. între drama reala și 
poncif, romanul politic parcurge toate iposta
zele.

Romanul lui Dumitru Popescu este un roman 
politic nu pentru că repune în discuție aceas
tă problematică, ci pentru felul in care reali
zează acest lucru. Si este un roman politic nu 
pentru că intîmplător autorul ocupă o funcție 
politică, ci pentru că este emanația unei struc
turi umane și artistice iremediabil captivate de 
dimensiunea politică a existenței, așa cum pro
bează tot ce a scris Dumitru Popescu pină acum. 
Anul editorial 1980 alătură în chin semnificativ 
romanele lui Marin Preda, Ion Lăncrănjan șl 
Dumitru Popescu, autori care dincolo de ceea 
ce ii diferențiază au comună obsesia Adevăru
lui și a Puterii, a destinului omului de bună 
credință in raport cu Istoria. Fiecare dintre cei 
trei scriitori a parcurs înaintea acestdr romane 
experiența unor cărți convențional definite ca 
eseuri, ele fiind de fapt manifeste de conștiin
ță, nu speculații, ci afirmații lipsite de orice 
echivoc.

Impasibila întoarcere si Viața ea o pradă. Ne
voia de adevăr și Ieșirea din labirint sint con
ținute in romanele ulterioare, adaptate modali
tăților epice. Acesta este contextul, in realitate 
infinit mai complex și mai vast, de fapt una 
dintre coordonatele contextului in care apare

Pumnul și palma. între marile obsesii, Dumitru 
Popescu o are și pe aceea a încrederii in ra
port cu Adevărul și cu Puterea. Primul său ro
man îl exprimă total, mai mult decit o putea 
face Raza de cobalt. Prozatorul se naște din 
aceeași structură combativă, dură, violentă, po
lemică și anticalofilă care il alătură mai mult 
lui Lăncrănjan decit lui Preda. Accentul pro
zei sale cade pe substanță, nu pe stil, pe ceea 
ce este de spus, nu pe felul in care se spune. 
Personajele trăiesc intens, acut chiar, prozato
rul incercind o reală nevoie a dramei, ea re
prezentând registrul său predilect. Pină acolo in
cit biografiile — in cazul lui Manole Suru în
deosebi — acumulează unele convenții narative 
ale romanului de senzație, concentrate înîă în 
fișe care trebuie să explice comportamentul per
sonajului. Inflexibilitatea aproape inumană a lui 
Suru este sus.inută de șirul de nenorociri al unei 
singure zile care adună tragedia întregii existen
țe, dar care deși se înlănțuie logic, nu conving. 
In raoort cu Suru, Vladimir Cernea este mal 
„intelectual*, structură dilematică, mai complexă 
și prin aceasta mai dramatică, chiar dacă mai 
puțin monumentală. Cele două personaje care 
susțin tensiunea întregii construcții romanești au 
o reală vitalitate, psihologia lor implicind re
lații de comolementaritate uneori, de oooziție al
teori, evoluînd de altfel de la prietenie la con
flict. Suru și Cernea sint și intr-un caz și in 
celălalt ideali parteneri de dialog, iar dialogu
rile lor conțin întreaga substanță ideologică, fi
lozofică și morală a cărții. Convertirea — in 
dispută intelectuală — a meditației pe temele 
majore ale existenței, politicul ocupind un loc 
privilegiat, este un alt element comun celor trei 
romane proeminente ale anului.

Chiar dacă in construcția personajelor auto
rul respectă unele convenții sau cedează — din 
nevoia paroxismului dramatic care îl caracte
rizează — elementului spectaculos-senzațional, 
ele nu sint mai puțin verosimile. Suru și Cer
nea nu sint nici o clipă interlocutori reurezen- 
tind orincipii aflate In opoziție ci conștiințe uma
ne, implicate afectiv și intelectual, capabile de 
mutații, de^i nu este poate hazardată presupu
nerea că ei incarnează dubla ipostază a con- 
știin ei autorului.

Personajele feminine in raport cu care se ma
nifestă cei doi bărbați — exceptind-o pe soția 
lui Suru, model al bunului simț și al echili
brului senin — introduc un element oarecum ro
mantic prin biografiile neobișnuite si prin re
nunțarea la pasiune. Iubirea este trăită cu in
tensitate patetică, dramatică, prin interdicție.

personajele consumindu-se total, între atracția 
copleșitoare și reținerea impusă. Scriitorul sedus 
de fețele realului, poetul profetic-vizionar, cu
getătorul intransigent trăind în agora și refuzîn- 
du-și vibrația lirică cedează, în acest roman im
pulsului liric, emoției în fața feminității con
template tandru. Se produce astfel surpriza ima
ginii suave a părului Deliei incendiat de amurg 
in sala bibliotecii, ca și a altor secvențe poe
tice, nu frecvente dar elocvente pentru capaci
tatea imagistică a autorului.

De altfel- latura afectivă a structurii artistice 
a lui Dumitru Popescu își dezvăluie resursele 
abia în acest roman. E^te, în acest sens, tulbu
rător sentimentul cu care este descris un bă- 
trîn țăran, adormit pe scaun, ca un copil, in 
urma unei nopți de dispută intre Manole Suru 
și Anghel Cernea — una dintre cele mai sub
stanțiale și dramatice confruntări ale realului cu 
idealul și care ar necesita o analiză aparte, adu- 
cînd în discu ie și ideea încrederii. Aceste per
sonaje eoisodire. cum sint Marin Gruia sau An
ghel Cernea, sint excepțional realizate, fără in
tervenția cenzurii sentimentale și fâră excesul 
care intervine uneori in cazul Deliei sau al Iui 
Gigi Calafeteanu. în schimb in cazul altor „epi
sodici* ochiul prozatorului observă crud, scrisul 
consemnind automatismul, denaturarea umanu
lui, agresivitatea fals principială, golul intelec
tual disimulat de formule. Ironia rece cu care 
este notată prezența lui Vanta Pastracea carac
terizează perspectiva din care este creată o altă 
serie de personaje, surprinzînd tipologiile care 
proliferează intr-un context dogmatic favorabil 
erorii, uneori mistificării, alteori abuzului bunei- 
credințe oarbe.

în construcția romanului zona de maximă con
centrare este aceea a dialogului dintre Suru și 
Cernea. încercării de Înțelegere a fenomenului 
social și politic, a raporturilor dintre fețele Ade
vărului. dintre real și. bibliografie, dintre prin
cipiile teoretice și justificările umane. O zonă 
aparte este aceea care restituie comportamen
tul uman, al individului și al masei, pulsul vie
ții de pe stradă, scenele specifice epocii (mi
tingul. bulevardul, viața din stagiunea de mun
te. cafeneaua, amfiteatrul). Scriitorul se relevă, 
oarecum surprinzător, un observator înzestrat cu 
simțul detaliului, al fizionomiei, al gesturilor, 
tot așa cum este un vizionar al tectonicii so
ciale la nivel panoramic. După cum o revela
ție este capacitatea de a intui și sugera infi
mul trăirilor (sentimentul penibil care il stin- 
jene'te ne Cernea asistind la desfășurarea verba
lă a lui Suru care devine superfluă și stridentă 
in fața tăcerii tragice a lui Marin Gruia, jena 
confuză a lui Suru care își realizează exage
rarea, in urma replicilor pline de înțeleaptă to
leranță ale Peluței).

Dincolo de problematica politică șl morală a 
cărții, cu accente noi și cu o optică personală, 
cartea aduce surpriza unor disponibilități su
fletești nebănuite, după cum aduce confirmarea 
forței descriptive, desfășurată într-o construcție 
epică anunțîndu-se solidă, amplă și complex 
articulată.

Sultana Craia

SINTEZA
DE SCRIITURI

EPOSUL 
ȚĂRĂNESC și spiritul realismului magic

Cale și drum (Ed. Albatros, 1980), a treia 
carte a lui Ștefan Pârvu, este un ro
man parabolic care urmărește înfăp
tuirea aproape magică a unei stări de 

spirit. Tinărul autor, care a debutat in 1976 cu 
un volum de nuvele, povestiri structurate dună 
tiparul poemului în proză și simple schițe li
rice, aduce odată cu universul său o epică ță- 
rărească manieristă, stufoasă, înrudită înde
aproape cu formula realismului magic. în a 
doua carte, Valea lui Policarp (1977), citim șa^e 
povestiri care le continuă, ca structuri literare, 
pe cele din Chip de aproape, amplificînd însă 
propriile modele, aproaoe de manieră. Fără în
doială, Ștefan Pârvu este foarte talentat ; ne- 
stăpinit de talentat. Cărțile sale indică un scriitor 
la care euforia percepției universului o ia de 
fiecare dată înaintea coerenței acestuia. Talen
tul își depășește obiectul asupra căruia se răs- 
fringe. în povestiri, textul focalizează pe rind 
personaje diferite, orotagonistul se schimbă pe 
parcursul narațiunii, un plan epic este abando
nat imedLat ce intră în contact cu altul, cel ur
mător de obicei (v. mai ale» Trecerea in amiază). 
Distribuția narativă se pulverizează însă repede 
în favoarea alcătuirii imaginii, care (himeră a 
prozatorului modern !) trebuie să cuprindă si
multan ceea ce vrea să ne povestească auto
rul. Atare retorică, adaptată — dar insuficient — 
la condiția romanescă, e proprie și acestui 
„uriaș" arc parabolic cu titlu care, trezind even
tuale nedumeriri, îndreptățește meditația asupra 
unor secrete resorturi simbolice. De fapt, de la 
Chip de aproape la Cale și drum, Ștefan Pârvu 
a parcurs drumul de Ia fantasticul mitologic, plin 
de viziuni poematice și spectacol lexical și sin
tactic — cu impresia suverană de pastă plină de 
mântuitoare culori —. la narațiunea modelată in 
spirit real ist-mag ic. De la imagine simbolică la 
dezvoltarea acesteia pe soații epice amole. Dar 
necesara» limpezime a ..suprafețelor*, tăinuitoare 
de enigme și fior magic, nu se realizează prin 
trecerea de la schemele „libere* ale prozei liri
ce la constrângerea genului romanesc. Marile ro
mane ale realismului magic (termen estetic to
tuși plin de provizorat) impresionează tocmai 
printr-o aparentă claritate. în Un veac de sin
gurătate sau, mai aproaoe de orientarea auto
rului nostru. în Girabombo invizibilul, simboli
ca nara‘iunii, miracolul, suoranaturalul perceput 
în registrul normalitătii sint invesmintate și 
„vândute* cititorului într-o haină ale cărei li
nii alcătuiesc o geometrie firească, palpabilă. Că 
„înăuntru* se ascunde o „persoană* bizară cu 
gesturi insolite, cel puțin oentru bunul european, 
deorins cu comoditatea civilizației, e altă ches
tiune. La Stefan Pârvu intimitatea cu simbo
lurile, familiarizarea cu „tușa* fantastică și. pro
babil. o abandonare de sine in sfera imagina
ției vulcanice, capabilă să acomodeze metafizi
ca la carnea terestră. toate pe fondul dispozi
ției spre receptarea euforică a lumii, cromatism 
baroc și arborescent? ideatică, sinf deocamdată 
derutant vizibile in scriitură. Suferindă apare de 
la bun înceoul. coeren‘a romanului și puterea 
autorului de a-și stăpin: creația inscriind-o in 
regimul cel mai convenabil din punct de vedere 
al expresivității.

Cale și drum își plasează acțiunea în spațiul 
cîmoiei muntenești, de data aceasta numită nu 
numai prin soiritul ei — ca în primele cărți — 
ci strict localizată. în spațiul dunărean, o fe
meie de uluitoare frumusețe, cu nume inutil 
transparent (Lucida), pleacă oentru a-și întilni 
soțul, ofițer de cavalerie concentrat la Giurgiu 
in timnul războiului de indeoendență. Povestea 
romanului se structurează în jurul acestei că
lătorii cu soectru iniTatl". Lucida traversează 
cimnia dunăreană și drumul este olin de sur
prize, aoari ii miraculoase, concentrări de ener
gii telurice sau solare, metamorfoze, dezvăluiri, 
situații paradoxale, aluzii mitice și mituri „vii", 
toate concentrate na un ecran incandescent. Uma
nitatea descrisă de Ștefan Pârvu trăiește în spi
ritul evenimentului istoric crucial, înregistrat ca

stare de dimensiuni mitologice. Manolle Cerce- 
ta?u, soțul Lucidei, e un adevărat profet, el di
rijează voința trupei și se distinge ca vizionar. 
Datele epice despre el sint păstrate in conul de 
umbră necesar pentru a spori misterul creat in 
jurul eroului care intră printr-un mecanism cu
noscut și prolific, din istorie în mitologie. în 
drumul ei. cale nu atit spre cunoașterea de sine, 
cum s-a observat, cit spre aprofundare de sine, 
Lucida intilnește lumea arhaică a Satului Fru
mos. Topos-ul cu valoare mitică dar coborit in 
praful zel nai real al unei geografii, e o nece
sitate a modalității in discuție. Oamenii de aici 
sint organizați pe tiparul obștei familiale, in ju
rul celor nouă frați namuritori Carcalete. Peste 
sat se pare că se așterne su’estia vieților uriașe 
din Vechiul Testament si, a strat succesiv, cele 
mai încîfrate figuri de mitologiei dunărene. în 
genere, aspectul ie .•ompoziție mitologică de cel 
mai nur suflu baroc prevalează- Oamenii Satu
lui Frumos au trăiesc ’ncă de mistificarea com
portamentului arhaic, temă intilnită și soe^ulc- 
tă savuros in primele cărți. Drumul simbolic al 
Lucidei este anarent abandonat pentru a se pre
zenta pregătirile, mobilizarea la luptă a bărba
ților satului. Dar nu o masă de oameni se miș
că. biblic, la semnul profetului, ci exemplare 
reprezentative din unghi caractere logic-simbolic. 
Are loc, in fond, inițierea in legenda care prin
de contur. Istoria vie, contemporană, este pasi
bilă de interpretări mitologice in egală măsură 
cu cea veche, intrată in circu’tul legendar. Aces
ta e sensul mai adine pe care 11 descoperim in 
structura tematică a romanului Cale și drum, 
in strictă legătură de rudenie, ca mod de tra
tare a materialului real, eventual documentar 
in sens folcloric, cu Garabamba al lui Manuel 
Scorza.

Ca un personaj biblie, Lucida este condusă 
de eveniment in sensul „punerii la încercare* : 
Satana colaborează, desigur, cu Dumnezeu și in 
structura simbolică din Calc și dram. Numai că 
„încercarea** are drept urmare o eliberare a 
conștiinței in linia auto-cunoașteril a aprofun
dării propriilor posibilități Experiențele erotice 
ii dezvăluie Lucidei dimensiunea tragică. Refu- 
zîndu-i-se purificarea erotică, unitatea origina
ră Eros-Thanato*. prezentă intre atitea figuri 
mitice ale cărții e ruptă. Imita erotică și -ac
tele ratate* in această direcție se opacizează si 
se retrag trentat pentru a oferi cimp larg de 
acțiune simțului thanatic. Personajul scindează 
aeo o unitate esen tali in plan sensibil. Și nu 
numai atit : însăși conștiința Lucidei este scin
dată. odată ce retragerea in singurătate, ca in 
scoica ce va naște o posibilă perlă, e dublată 
in exterior de o accentuată stare de acțiune. în
frângerea intimă e ascunsă de participarea la 
Istorie (drumul comoara dăruită lui Vodă, acor
dul co colectivitatea soiritul cvasi-eroic a’ pe
lerinajului etc.). Purgatoriu.’ dinafară dublează 
Infernul dinlăuntru Dacă In plar psihologic per- 
sonaju1 are acoperire, spațiu simbohirîlo. intre 
care se mi«c£ Lucide devin» frxsbi p-intr-c „des
chidere" mul’ pre<. mare Senzatk este că aici, 
tot ce se poate întâmpla ca decupa. mitologic 
v? fi recepționat aclimatizat de eroină la des
tinul propriu

Justificat din punct de vedere tematic făcind 
o adevărată risipă de formule mitice parabole, 
legende populare, credințe străvechi. Cale și 
drum suferă de o eon itrucție incomnletă. Po
vestirea e dezechilibrată. impresia de accident 
fiind mai puternică decit aceea de arhițe-rtură 
de sine stătătoare a structurii narative. Ernri- 
ma-ea whundent nnetică sau «tuf-»--ci'^*>nli'*a 
poate fi și ea o piedică. Prea multe fiind «i orei 
seducătoare, figurile riscă să se acopere de mo
notonie. în ciuda unei limbi rom^ne'ti mira'ii- 
loare. de o bogăție și o plasticitate ex-en'io- 
nale. Deși stufos incă și manierist, tinărul autor 
are, după trei cărți, o figură literară Dro-rie.

Costin Tuchilă

noul roman al lui Radu Petrescu este 
turul de forță al unui prozator deplin 
stăpin pe mijloacele sale. Carte-sinteză 
de scriituri, „Ce se vede“ se refuză 

clasificărilor comode și are ambiția de a se 
plasa deasupra oricărei tipologii. începutul e de 
roman clasic, cu descrierea cadrului primei sce
ne, cu precizarea temporală („In acea roșie și 
dulce după-amiază de iulie 1941“), cu portretele 
personajelor etc. Acțiunea curge previzibil, psi- 
hologiile sint tipice (dintre personaje, Leon 
Marcu e o nouă reluare a tipului Hagi Tudose) 
și atmosfera e călinesciană, in sensul unui balza- 
cianism nuanțat. Intriga se invîrte in jurul unei 
moșteniri pe care Leon Marcu, pe post de cum
nat al răposatei, o pândește precum Stănică Ra- 
tiu din „Enigma Otiliei* ; soțul acesteia, căpi
tanul pensionar Octav Dinescț^ are cîteva aven
turi amoroase, dar o clauză testamentară il dez- 
moștenește in caz de re-căsătorie ; etc., etc. Din 
acest peisaj nu lipsit de relief insă oarecum ve
tust, deja vu, accentul se mută cu-ncetul asupra 
lui Eliade, nepotul căpitanului, adolescent cu 
elan de poet și cartea devine un „portret al ar
tistului in tinerețe*. Scriitura este pe nesimțite 
mai alertă și monologurile interioare ale perso
najului se împletesc cu lungi dezbateri in cer
cul său de prieteni, tineri cu preocupări inte
lectuale și apetit metafizic, interesați de litera
tură ca și de mecanismele istoriei. Rememorind 
scene din copilărie. Eliade se dedublează cu in
teresante efecte. Apsr scene simbolice : Eliade 
asistă la o partidă de tenis ca un dans perfect, 
are mereu în minte imaginea unei călugărițe etc. 
Co mp li cin du-se și impingind in planul secundar 
intriga inițială, romanul este in această parte 
un roman al întrebărilor tinereții unui snirit 
zbuciumat, ciștigind net in interes și in profun
zime. Din caricatural și tipologic, el devine un 
foarte bun roman de analiză psihologică și. pri
vit prin prisma acestei noi conven‘ii. Eliade 
este un personaj excelent dezvoltat. Față cu vi
talitatea spirituala și cu apetitul intelectual al 
personajului, sugestiile pe care numele Său nu 
le poate evita sint perfect adecvate. Forța de șoc 
est? insă rezervată ultimelor 60 de pagini, care 
se întorc asupra romanului precum un ansamblu 
de oglinzi care multiplied infinit. Din perspec
tiva acestor pagini, scriitura întregii cărți (apa
rent eclectică) își relevă coerența. într-o lungă 
convorbire dintre doi din prietenii Iul Eliade, 
Virgil Aurelian și George Ojescu, primul ii re
latează celuilalt episoade cunos"ute din desfă
șurarea anterioară a cărții. Se reiau astfel aproa
pe fără modificări pagini întregi ale romanului, 
dar — lucru extrem de lmnortant ! — punctele 
de vedere inițiale sint relativizate de comenta
riile și explicațiile De care Virgil le intercalează, 
Lucrprife rpSflte initial de către naratorul omnis- 
LJUMf “e rir rnspre centrul cărții, omnisciența 
devenise selectivă — vezi termenii lui Fried
man și ai Iul .Wayne C. Booth) sînt re-interore- 
tate, a^evBrnf se descoperă a fi relativ și se 
poate institui de aici o ordine a nesi țuranței 
tradusă în termeni estetici printr-o sporită am
biguitate. Este oină la un Dunct ceea ce a făcut 
Faulkner în „Zgomotul și furia* sau. la noi, 
D. R. Popescu in ciclul „F* r aceleași fapte sint 
reluate din mereu alte puncte de vedere și elu
cidarea se dovedește a fi egală cu disoluția, cu 
disoersia. Interesul se mută in aceste 00 de pa
gini finale asopra modului de scriere, asupra 
struct'irli discursului care conferă noi semnifica
ții episoadelor considerate în sine și totodată 
cărții luată in intreg, ca obiect literar. Fără să 
insereze pasaje propriu-zis teoretice, romancie
rul presară replici care, pe lingă firescul și func
ționalitatea lor in dialogul personaielor respec
tive, constituie și chei ale acestor modalități de 
scriere, conturând in fond o utopie a romanului. 
„Am încercat, dragă George*, spune Virgil. ,.să 
pun pe hirtie, intr-un caiet, tot ce ți-am snus 
ție acum, bănuind că e aici un mod de ■ fi al 
oamenilor care să permită unui romancier fa
natic să-și gindeascâ altfel decit pină acum oer- 
sonajele -1 ----* - “ ' *
personaj 
nici un 
prins in 
șurate. pe o mare planșetă, 
membranele și blana mea 
anume pentru că distanța
spun este incalculabilă. Simți asta ? Gura mea 
s-a deschis acum, in cartea vieții, pentru ca in

și cartea." (p. 268) Mai a noi. același 
spune : ..Eu reoet. inrercind că nu nun 
cuvint de la mine. Sunt ca un liliac 
ace ca să-mi stea aripile bine desfă- 

Nimic din cirlîgele. 
nu rămine ascuns, 
dintre mine și ce

ea să se poată alcătui ecoul cuvintelor rostite 
de alții, să se poată proiecta, pe pereții ei, ca 
pe ai pereților peșterii platoniciene, umbra fap
telor săvârșite de alții. Admiră primul uriaș 
din epica românească, apărut cu totul pe neaș
teptate dintr-un biet liliac." (p. 211—212) Roma
nul e definit pe rind ca simplă combinație („eu 
combin, ți-ai dat seama* — p. 212), contempla
ție („avem observație și memorie, atît“ — p. 
241) și truc („ca printr-o scamatorie" — p. 241). 
Un fragment este de analiză a zonelor abisale, 
de psihanaliză („după sentimentul general, moar
tea există : cind trupul e rupt, sfâșiat, perforat, 
despicat, smulgîndu-i-se ceva. Așa îmi explic 
spaima obscură pe care ne-o provoacă ciungii, 
ologii, marii estropiați : sunt morți și totuși um
blă printre noi ca și cînd ar fi vii, ca strigoii." 
— p. 225), în timp ce printr-o serie de paranteze 
se introduce in discursul lui Virgil un alt plan, 
interior, al imaginilor și asociațiilor pe care 
George le face ascultind. Discuția va fi aooi 
continuată de George, Eliade și Poenăreanu (alt 
personaj al grupului). Citeva reflecții ale primu
lui in legătură cu relatarea anterioară a lui Vir
gil sînt extrem de importante : „Virgil, prin po
vestirea lui, a izbutit să aducă in povestirea lui 
ipostaza paternă, [...] personajul să-1 scrie pe 
cel care-1 scrie, ținind seama că, așa cum ți-am 
spus, cel care scrie este Fiul și că Tatăl se re
velează prin Fiu. -Și cum s-a revelat la el Ta
tăl prin Fiu ?», strigă Eliade. *Prin repetarea 
integrală, întocmai, literală, a unui text prece
dent.» -Asta este și in Homer- spuse Eliade. 
-Iris, îi răspunse Ojescu, nu repetă decit, strict, 
vorbele pe care zeul i le încredințează spre a le 
repeta, nu și narațiunea și comentariile circum- 
vecine, ale celui care scrie Iiiada.» -Dar asta, 
murmură copleșit amfitrionul. înseamnă că Vir
gil l-a perfecționat pe bătrinul orb (p. 237)
Si mai departe : „vorbele repetate rarefiază per
soana celui care le repetă, pentru ca sâ aibă 
din ce se alcătui ființa, fără nume dar foarte 
individuală, a celui repetat.* (p. 233) Reluând 
literal episoade întregi (cu umilința dar și orgo
liul lui strict „Ce se vede*) dar și introducindu-și 
propriul punct de vedere, Virgil pledase pentru 
adevărul celor spuse, pentru exactitate („sunt 
hotărit să-ți spun totul foarte exact" — p. 225) ; 
in fața noilor interlocutori, George reia insă și 
el firul, relatlvizind la rindul său punctul de 
vedere al lui Virgil și oferindu-se și el unei alte 
relativizări („Lucrurile nu stau chiar așa cum 
și le-au imaginat Virgil și George", va spune 
Poenăreanu). Poanăreanu însuși reia episodul 
introductiv al romanului. Eliade va medita apoi 
la „situația de a se fi intîlnit. el și personajele 
apropiate, ca personaje în relatarea, obiectivă ca 
o pagină de roman, a lui Gabriel Poenăreanu." 
(p. 244) între realitate și livresc, Eliade formu
lează undeva primatul livrescului care, ca reali
tate secundă, suplinește, iptr-yn plan agflerior 
incoerentele realului („Cind o fie Luxoe o 
operă importantă, ca Istoria literaturii române, 
de exemplu, de George Călinescu, în librării cam 
pe timpul la care s-a referit Gabriel, cînd era 
parastasul de un an pentru mătușa mea, totul 
rămâne in aparență la fel ca înainte și totuși ce 
modificare 1 Ce fusese distrus, pentru o clipă, 
pe pămint, se refăcuse in cer, pentru totdeauna, 
mister al schimbării la față.* — p. 247).

Această ultimă parte a romanului, la care am 
Încercat o analiză rezumativă, sintetizează mo
dalitățile de scriere folosite pe Darcurs, deschi- 
zind un nou plan de semnificații : cel abstract, 
al structurii literare, care se suprapune peste 
semnificațiile (de ordinul intii) ale firelor na
rative. Negind „clișeul, circulant insă fără nici 
o consecință serioasa, al scriitorului care știe 
totul desore personajele lui și, ca Dumnezeu, 
are asupra lor deplinâ putere* (p. 237), această 
sarabandă a punctelor de vedere instituie o poe
tică a romanului. Alunecind către oniric și pa
rabolic. ultimele pagini ale cărții validează acea 
ordine a livrescului ca realitate secundă și in
finită. Prin sincooele temoorale (ultimele pa
gini sint cu Virgil Aurelian și soția sa. cindva 
aupă cutremurul din martie 1977) și prin nere- 
zolvarea — ca in romanul clasic — a diferitelor 
linii epice, structura narativă a cărții (începută 
atit de tradițional !) este și prima sa fabulă. A 
doua, de ordin general, este cea a acestei poetici 
a romanului. Finalul deschis („și așa mai de
parte") aparține celei din urmă.

Ion Bogdan Lefter

LOCALUL

MOTIVUL
CĂLĂTORIEI

destinul literar al prozatoarei Alexan
dra Târziu iși precizează dimensiunile 
in spațiul prozei noastre contempora
ne prin recenta apariție la intervale 

scurte de timp, a celor două romane, intitulate 
Sperietoarea din Hors și Locatarul. Dincolo de 
caracteristicile unitare ale scriiturii care orga
nizează faptele narate, cele două cărți iși unesc 
materia sub semnul corelației generale ce se 
creează intre eternitatea universului și efeme- 
ritatea destinului uman. Personajele din proza 
Alexandrei Târziu trăiesc și gindesc permanent 
acest raport tensional căutind cu înfrigurare 
starea de echilibru „pentru că locuim intr-o 
fragilă, intr-o efemeră clepsidră, dar facem 
parte din marea sferă a eternității, al cărui ochi 
albastru, aplecat asupra noastră, ne privește 
continuu cu iubire și îngrijorare, veghind la 
starea de echilibru* Evoluinc pt coordonatele 
acestei corelați, esențiale textele celot două ro
manț vizează însf realizări diferite Astfel. în 
Sperietoare* dir Hori discursu, naratit se dez
voltă într-ur spațiu guvernat de relația ce se 
stabilește între onn ș. natură îr. care elementul 
unificatoi este dai de efortu' uman întru 
găsirea și realizarea forme, artistice dir. conglo
meratul inform al materiei , arta reprezintă, 
așadar, ur. joc al omului care vizează re-cunoaș- 
terea absolutului. Mărturisind această intenție 
chiar din prima secvență a textului narativ, 
autoarea urmărește, fie din perspectiva sa, fie 
din aceea a reprezentantului său în discurs. 
Worth, conștientizarea acestui sens superior al 
existenței umane la artiștii care lucrează in 
„Atelierul de pietrărie și obiecte decorative". 
Iată elementul princioal al „fabulei* textului : 
locuitorii comunei Hors comandă colectivului, 
acestui atelier (Cleante, Speranță, Nelu Colo- 
nelu, Mutulete, Worth) executarea unei uriașe 
sperietori. Discuțiile care urmează primirii aces
tei ciudate comenzi, dincolo de încărcătura 
anecdotică, vizează acel sens profund al exis
tenței umane care urmărește smulgerea unei

figuri, fie și grotescă, din informul natural : de 
fapt, cioplitorul in piatră nu creează o formă 
dintr-o masă informă, ci realizează o formă 
nouă, umană, dintr-o altă formă, naturală, or
ganizată după legi. în egală măsură artistice, 
dar necunoscute lui : „Nu încercăm noi. zi de 
Zi, să reorganizăm cu prudență și răbdare lu
mea invizibilă a necunoscutului •" A&idar. 
omul re-organizează Ceea ce pare a fi dezor
dine, in fapt, o altA modali Late de manifestare 
a ordinii, prin intermediul gestului artuuc. 
„gratuit* și util in același timp. Dm această 
perspectivă, textul abordează problema rapor
tului dintre utilitatea si (ratai ta tea artei : -Ori
cât de artistic ar fi. dacă n-are și o mică utili
tate, ce faci cu el Expresie a utilității ceru
lui artistic, sperietoarea devine instanța supre
mă a celor din Hors : fixind imajțmea fiecăruia 
în oglinzile din care este construit capul spe
rietorii, ea restituie locui ton loc comunei adevă
rul despre propria lor existență. Dincolo de 
această semnificație simbolică a obiectului re
zultat în urma gestului artistic, proza •---«rea 
Alexandra Târziu este interesată, mai ales, de 
mecanismul și resorturile intime ale transfor
mării conștiinței artistice a celor din „Atelie
rul de pietrărie și obiecte decorative". Confrun
tarea cu o altă modalitate de concepere a ac
tului artistic, privit acum din perspectiva utili
tății lui în planul pragmatic. Cleante. Speranță. 
Nelu Colonelu. Mutulete sau Worth, parcurg un 
proces lent de clarificare cu ei înșiși, punctat 
de reflecții grave despre viață și moarte, muncă 
și inactivitate, rostul și utilitatea artei etc. Fru
moase in sine, aceste generoase idei, care orga
nizează fragmente de sine stătătoare, conduc 
însă, de multe ori. la o schematizare excesivă 
a discursului narativ ce capătă astfel 
funcțiile și dimensiunile unor dezbateri pe 
teme etice sau estetice prea seci, lipsite de 
substanță (de pildă, fragmentul, care s-ar pu
tea Intitula „Elogiul lutului", centrat pe ideea

preexistentei si a sflrșitului în lutul din care 
artistul iși construiește opera .

Situinrhi-se in sfera aceluiași raport tensional 
care se creează intre destinul ființei umane și 
’•'.finitul spațiului de deasupra sa. textul celui 
:e-al doilea roman, intitulat Locatarul, vizează, 
in primul rind. corelația stabilită intre Eu și 
Celălalt, Ir.tre individ și colectivitate. Discursul 
narativ se constituie aici pe coordonatele unei 
pledoarii intru anărarea dreptului la intimitate 
al omului ; nevoia de a fi măcar pentru o cli
pa singur cu sine este o expresie a necesității 
ajungerii la -tarea de comunicare cu sine însuși 
și cu spațiul infinit : „Bine, dar este revoltă
tor ca ori de câte ori te culci, sau te scoli sau 
te așezi in fața ferestrei cind plouă, adică, ori 
de cite ori încerci un moment de meditație, de 
visare, tocmai atunci o persoană străină, cu 
care practic nu ai nimic de împărțit, să vio
leze acel spațiu intim". Pentru „locatarii* Pa- 
trichi. Alfredo. Tereza și soțul el Zenaida, Ca
pelani Pa sau Cane La ni Pe. trecerea pragului 
acestui spațiu secret, guvernat de dialogul eului 
cu șinele mai profund, provoacă doar o falsă 
deschidere spre lume oentru că. in fapt, apro
pierea nu reprezintă ăecit un mod de înstrăi
nare. Așadar, pentru „locatarii* Alexandrei Târ
ziu. .-Singurăta:ea nu-i o concesie sau o pe
nitență, ci o stare de grație a gindirii*. Trăind 
aceestă necesitate jcută a singu-ătâții cu sine, 
eul evolueeri. inevnrbtl, spre o dramatică scin
dare intre două repere esențiale : dincolo și 
din»-eaee. Con'Via trererii dintr-o sferă in alta 
este aceea a transfigurării vieții, a preschimbă
rii « in tea ce trebuie să fie de fapt. între 
sv.:nrr.:cie si schi “’’-.re. per^ooAjul optează 
pentru a doua sltrmț.tr.A orin intermediul că
reia speră realizeze această necesară pre
facere a vieții : „aproape to'i doreau ca odată 
cu aceA-tă evacuare =ă ia totul de la capăt, să 
înceapă o viață nouă*. Urmărind realizarea aces
tor obiective fără de care omul nu-și poate afla 
rațiunea de a exista, textul se organizează pe 
dimensiunile motivului călătoriei. Astfel, pentru 
personalul focal al romanului. A!fredo, căutarea 
unei alte case și implicit a unei alte existențe, 
este o cale a cunoașterii lumii si a spectaco
lului extraordinar De care-1 oferă viata. Aflat 
in căutarea stării de echilibru dintre efemer și 
etern, modificând materia conform aspirațiilor 
sale, ori avînd n ost a H ia permanentei schimbări 
întru găsirea prooriei ra’iuni de a fi, perso
najul acestei subtile proze de analiză nu se 
constituie ca individ determinat istoricește, evo
luînd în cadrul unei ..intrigi" bine conturate, ci' 
ca un raisanneur, trimis al unei voci auctoriale, 
preocupată, mai ales, de filosofie.

Ioan Holban
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Se dedică lui Marin Iliescu

după ce am naufragiat In Atlantic, cam 
prin dreptul Lisabonei si ne-a salvat, 
prin minune, un vas portughez, am 
ieșit din marină și m-am retras la 

Brăila. Cu toate că aveam ceva bani puși de-o 
parte și puteam să stau ca vițelul pe nisip un 
an încheiat, m-om apucat să vînd carne furată. 
Un șofer o scotea din abator, ascunsă in butoa
iele cu untură și eu o distribuiam Ia vreo zece 
familii — doctori, avocati, contabili șl chiar unui 
judecător. Nu-i cunoșteam la fată pe nici unul 
dintre ei, și nici pe soțiile lor, intram prin spate, 
pe la bucătărie, dădeam carnea, primeam banii 
de la slujnice, eventual și un pahar de vin alb, 
salutam $i plecam să mă vîntur pe străzi. Lu
cram doar două zile pe săptămină, miercuri și 
joi. In celelalte coboram la Dunăre ca să pescu
iesc. Tata Îmi lăsase moștenire o șalupă de șase 
persoane, dotată și c-un pat care, la nevoie, se 
stringea. I-am schimbat farurile, cîteva piese la 
motor și. cuprins de-o lene sinceră, nemotivată 
și prin urmare greu de învins, am scos-o la apă. 
In prima zi m-am dus plnă la Galati, unde 
m-am îmbătat (în semn de recunoștință) cu doi 
marinari portughezi. Am zăcut mult, nu sînt 
obișnuit cu romul orost, pîn-atunci mă pilisem 
numai cu rom Jamaica, zgiltiit pe oceane. Dună 
ala m-am lipit in coasta Insulei mari, pe Dună- 
rea-veche, intre o stînă, din care picurau gin- 
gav sunete de talar.gă și o turlă de biserică, cu 
capul tăiat. Aruncînd plasa in mușchiul apei am 
scos-o plină de obleți. I-am stors de mațe și 
1-am azvîrlit in tigaie. Se prăjeau și Încă mai 
zvîcneau din cozile argintii. Atras de miros, sau 
cine știe, poate că mă pindlse tot timpul, s-a 
iscat dinspre dig. lunecînd printre sălcii, un om 
măruntei, cu barba tunsă scurt, cu pălăria adu
nată la piept, ca și cum ar fi ascuns in ea o pa
săre zbStindu-se să scape. Purta o haină de 
foaie de cort, cu mined de mușama și pienti de 
lină, iar in picioare cisme de cauciuc, răafrintc.

— Să trăiți, umblam prin viroagă. ca vulpea 
șl deodată prind miros de pește fript Pornesc 
Încoace și-mi țițlia inima c-o să dau peste niscai 
tîlhari. dar acum. gata, m-am liniștit Facem pe 
din două îmbucătura 7 Eu pun la bătaie niște 
struguri de rang Înalt — ananas și cardinal — si 
răsturnă pălărla-n iarbă. Buni cu meu se price
pea de minune să-l a mestece-n murături. A fost 
cel mai deștept om din baltă, rind Insula Mare 
era baltă Nu-I Mțiiau miinele dacă trebuia k* 
înhațe pe cineva de beregată. Era înalt de-nn 
Btinjen și-avea niște lăboaie că te lua groaza 
cind s-apropia călrind pe podele. A oUtit cinci 
căruțe de peste pe o pereche de dame bilghcr 
cu șireturi. Mie-mi zice Matei Tudor.

Avea buze groase, ca de femeie, dar vinete, 
deprimate, răbdătoare. Mines Încet și tarrtjit. 
mai mult privea in toamna din arbori. Toată 
ființa lui era de-o încordare familiară cu Dună
rea șt cu toamna, oricum aveau toti trei aceeași 
expresie de solidă Înfrățire, de orietenie resem
nată și definitivă. Se protejau, dar nu ae iertau. 
Dunării nu-l ierta eschivele de fiară neimblinzi- 
tă cu care-i fură pe oameni in adine si poate 
nici nostalgia duoă vara cu nisiuurl doldora de 
icre. Iar toanfnel înflăcărarea țeapănă, uscăți
vă și mai cu seamă plraiele de aur vlăeuit. to
lerat, vulgar, ne-ntrecut prin focuri mistuitoare, 
care forfoteau In vîrful zăvoaielor și teșeau pe 
fața apelor o somnolență bizară. Dunărei și 
toamna orinduiau. parcă. Intre maluri, cu mină 
Încercată, mesa pentru Jocul de cărți, acoperin- 
du-le cu catifea subțire, la care Matei Tudoc nu 
fusese invitat. (Soarele tăindu-se sineur In dunri 
late, suglndu-și deștele, apoi tăindu-le și pe ele 
și punindu-le țăruși la mesele cu picioare șu
brede. numai ca să Întărite un om. așa ceva nu 
vezi pe mare, ceea ce reprezintă dovada că pă- 
mîntul, fiind mal stăpîn pe semnele ți trooote- 
le din el, e mal iubit și numai hi! I se îngăduie 
frumuseți convergente). Iar Dunărea și toamna 
nu-i iertau lui Matei Tudor că. în coltul ăla de 
pădure arsă pentru a fi stirolte pisicile sălbatice, 
luase Înfățișare de pom pitic pe care agonizea
ză licuricii și. desigur, n’ci cutele adlnd de pe 
frunte prin care zvicnea cite-o undă de violen
ță ca să facă loc imediat unei bucurii flexibile, 
colțoase, neprevăzătoare.

— Eu. tovarășe — ... (îmi cerea numele și 1-1 
dădui : Giron), eu, tovarășe Giron, slnt un om 
din cale-afarâ de bun. Dacă de-o pildă prin fața 
noastră ar curge-un riu de lapte, n-aș băga lin
gura In el.

— De ce 7
— De liliac înmiresmat SI pentru ci ăla de la 

caimacul o dată, fuge tatfl viata al inhate nu
mai ce-i bun — și nu ajuafla. abaL da aada ar ir» 
caimac pentru lăcomia lutnti î Eu rimț » 
fiindcă am o vorbi c-un agronom aâ-l asteot pa 
dig, la noapte, dnd vine cu automobilu da la 
ferma Salcia. Pe drum o să prindă in bătaia fa
rurilor, o să-l calce, o să-i siringă și-a să mi-i 
dea mie vreo zece iepuri sau chiar mal mult De 
cind cu Insula Mare nu mal sint lupL a-an în
mulțit puzderie iepurii și căprioarele. Zina le e 
frică să urce creastj digului să cnboart la aoă. 
noaptea Îndrăznesc. Si-atund U cureți Nu mă
ri inc carne de lepuie. ii iau ca să-i rind la Brăi
la. Cum 8-ar zice, dștig «tind ix. ranște.

— Și dacă băiatul ăla nu vine 7
— Nu-i convine să pi ara* paharu fermecat. 

L-am dus la o vă du vi oară tinără și mă ține 
minte. Alela i-a dat o căprioară. Dinspre partea 
B9tă mi-e frică. E oprii de lege. Mă scuur dnd 
mă gin dese cum a fost. Plutea un licăr dc ceață 
și-o clătina vlntuL Sus. astru stele-merii are te se 
căzneau să-nchipuie-o figură cerească. Agrono- 
mu sta sub dig. chiar in cureaua cărării ce 
duce-n văd. Căprioara ude creasta și sare. Se 
juca. Ala a tișnit și a-a ezvirlit după ea. A în
hățat-o de-un picior de !a spate, a crănat-o. iar 
a prins-o, i-a răsucit și i-a trist psooru la ge
nunchi. ca s-o fulgere junghiu și-a prăvălit-o-n 
Iarbă. Cind cădea, i-am aunt mugetu eakL Parcă 
ta riciie unu c-un ciob de sticla pe oase. Agro- 
nomu i-a Înfipt repede cutito-n Inimă, atita a 
făcut bun, pe urmă i-a luat bota-n palme și-a 
sărutat-o pe nări. Cică : -miroase nemaipomenit, 
urduroasa asta mică, nea Matei, să stil c-a min- 
eat numai otavă**... Ați băgat unditele la somn ’ 
Aici, pe Dunărea ved.e, e neamn lui. Trage 
unde sint pornit cu rădăcinile dezvelite. Vine ri 
se freacă cu fălcile de ele. Se scarpină, adică. 
Unii sint mari de-ai putea să pui șaua pe botul 
lor. Și flint periculoși pentru că-s hulpavi. Uite, 
unde zac vapoarele alea vechi — Mamaia. Efo
rie. Midia si Independența (ăsta s-a acufundat 
de două ori. o dată rind eram și eu pe eD. un 
somn a Înghițit doi copil Două săptămlnj l-au 
pindlt cu plasele. L-au prins șl l-au tăiat cu to- 
poru și l-au ars in foc pină l-au făcut cenuși. 
Că doar nu poți a* m in in d carne de am. Altă
dată. tovarășului Inginer Braniște, de la noi un 
somn l-a retezat plcioru. Acum e pe undeva prin 
munți tovarăju inginer, găurește brazii și le cu
lege rășina in cutii de conserve. Cunoașteți 
Aradu 7

— L-am văzut numai din tren.
— Pe lingă el curge Muresu. care colcăie de 

fomni. Dar nu-ml place deloc cum U prind ăia. 
înfig ctrHgele In burta unei rate si-e aruncă vie 
In mljlocu rlului. așteotlnd să rină sotnnu m 
Înghită și-aooi să-l smulgă ei.

— Ar trebui să ți se ipunl Jasmin, i-am zis. 
— Aș putea să știu ce înseamnă î
— E o plantă frumoasă.
— Cățărătoare 7
— Crește in valuri pe garduri șl pe pridvoa

re. Și miroase de amețește pămintul
— Am o fată pe care-o cheamă Viișoara. 

Daca-aș fi aflat mai din vreme U ziceam Jasmi- 
na. S-a născut pe dnd lucram eu la o vtrărie. 
In Muscel și fiindcă-ml era tare dor de via 
de-acasă l-am pui numele ăla.

— Cind o mingii, spune-i Jasmins și-o să te 
Învețe cu numele nou.

— Sini doi ani de dnd mă-sa a fugit cu un 
bucătar din Măcin, lulnd-o fi pe ea.

— îmi pare rău.
— Nu face nimic, eu am adus wrha. Agra- 

©omu ăla i-a scăpat de pușcăne pe «a tai 
vitreg al Vdinars ți mz-o arhire ca a-a vaj 
da cite ori mi-e dor de ea.

pe eăe

Desene da Sabia ȘtefanoțA

otgoanele ea să ta piardă valu. Bărbații nu-s 
frumoși decit ia luptă, ori după ce-au dștigat 
război u și trec, arși de pulbere, pe sub ar cu de 
triumf. Numi femeile știu -O facă dintr-un 
joc degetare de aur cu care să bei rouă și țuică 
de drege. Rldeau li se căutau neLncheiat, vroiau

viza de pe pdmint, hn-

— O singură dată 7
— Numa o dată. El vine stăpln pe tot rirdu, 

vine din creștetu pămintului, din Suedia, doar
me o noapte la noi șl-n noaptea ailaltă tocmai 
In Portugalia. Astă seară va fi aici, iar prostu 
ăla de agronom Intirzie. Și nu se arată in 
nici-un an la mal mult de doi inși. II simt cum 
vine și respir Înăbușit, parc-aș fi la armată, cu 
masca de gaze pe față. Cind auzeam ordinu : 
vine gaze, pune masca, îmi ziceam : dacă re
ziști un minut, ești mare, și nu rezistam, sînt 
mic.

— Matei Tudor I răzbătu un glas de femeie 
din coama digului, Mateei I

Inserarea căzuse brusc și fără lună, femeia nu 
se vedea, sta neclintită in Întunericul de doagă 
mucegăită dintre asfințitul soarelui și amurgul 
prăbușindu-și tabla vinătă in rupturile Dunării.

— Ei, ce este, ce vrei ? se răsti Matei Tudor, 
infundindu-și pe cap pălăria lui jalnică. Ml-al 
dat doi ciorchini de struguri șl-mi urli numele 
pe tot malu. Ce-avețl, nu puteți trăi fără mine? 
II îndoi mila și-un fel de bucurie ciudată, mai 
mult umilință decit răzbunare. Nu puteți, și 
dacă nu puteți, va să zică, trebuie să vin acolo, 
Da-ntii spune ce s-a-ntimplaL

— S-a-ntimplat, zise femela, ce nu s-a mai 
văzut niciodată : ciinelui nostru i-au crescut
coarne.

— Du-te, că ești proastă.
— Zău, daeă te mint. !-au răsărit tntll ea niște 

ghimpi groși, pe urmă 1 s-au lungit și s-au țu
guiat.

— Cum, fă, adică tu-i zici cuțu-cuțu și el 
te-mpunge cu coarne de taur !? Vă rog să mă 
scuzați, mă duc să văd și trăsnaia asta și 
mă-ntorc repede.

Sui coasta digului, proptind tălpile pie
ziș, o plesni pe femei cu palma peste 
bucile grase, fiindcă s-auzi limpede 
zgomotul palmei lipindu-se de carne 

multă, pietroasă, de tunătoare și se des tram ară 
împreună ta întunericul fremâtind miros dulceag 
de frunză căzută și amețeli de smirnă culese din 
tufele de cimbru. Mă lungii, învelit In pătură, pe 
patul riolănos din șalupă, hotărît nu atlt să-l aș
tept, cit mai degrabă sâ-1 Înțeleg pe Matei Tudor. 
Evadat înapoia poveștilor, el căuta ceva pierdut, 
mi suia pe o punte invizibilă, mă hărțuia și mă 
judeca, uu poate azvîrlea in burta timpului ie
puri de aer ta așteptarea automobilului care să 
omoare iepuri adevăr a ți cobor în d să bea apă, 
pe care aă-i stringă și să-i ducă, la vînzare, în 
Brăila, dacă nu in casele unde distribuiam eu 
carne furată, ta cele vecine, primind la bucătă
rie, In locul paharului de vin alb, unul din vin 
roșu. Nu-i nimic de descifrat, la urma urmelor, 
dormim cu capul pe aceeași nicovală, Îmi spu
neam, rind din inalturi, se auzi intil un țipăt 
neplauzibil, un bocet lichid, fragmentat, totodată 
un fel de rostire evocind celebru zgomotul cas
cadelor mici cit brațul, vigoarea lor chemînd 
lntimplări netrăite, pe care să le strecoare în 
somnul obosit Nervii mei. surescitați, se În
cordară, tremurind. Eram mătasea ce urma să 
Ce desenată. Dunărea, surescitată și ea, umbla, 
bolborosind, să descopere cupa lunii din care-și 
trage, pe timpul nopții, puterea. Numai arborii 
— fagii, plopii, mestecenii — el, care văd toamna 
cu ochi migdalați, se aplecau prevenitori asupra 
mirtului sădit de blestem într-un pftmlnt al ne- 
făgăduinții, pentru că acolo, in depărtări irecu
perabile, nu-i Îngăduise unul cocor alb să moară 
sub ramurile Iul. Mă scutură un glas dinăuntru: 
e clipa ta, ceea ce înseamnă că numai noi In 
noi ne adormim, și-mi răsucii privirea ascuțită 
spre mănunchiul de iriși țîșnind prin orbitele 
unei căpățîni de oaie și înțepenii : cocorul aș
teptat de Matei Tudoi se lăsase pe p&mint. Alb 
mat și alb Închipuit, dar mai mult ecouri de 
alb, nu lebăda, cl imaginea ei din apele palide, 
nu realitatea, ci seducția visătoare, cea de din- 
cok» de viață, lunecînd printr-un șir de oglinzi 
fluide. In care tremură sălcii Înmugurite ^au îm
pletiri de sălcii aromate adăoostind punți Lnexis
tente, cart totuși, ar trebui să fie acolo și să 
scîrțiie cub pași sau la o bufnitură de vint. Co
corii din gardă nu se vedeau In fumul de dina
intea răsăritului de lună, dar erau subînțeleși, 
fiindcă-I auzeam cum își dispută locurile — cei 
ee urmat ai rănita* de veghe își ramificau ari- 
piK aruiuriiidu-l* de somn, cei care-și ciștlga- 
serl dreptu. ai doarmă, se întindeau, pîrlin- 
âu-șl perele absorbind în stage răcoare umedă 
șl ^Marpăta Numai eL ecoul alb de pe toate 
căile mifci a ți ei. ori ce nu Înșeală șj nu se lasă 
taaelat. cel ca presimte și prevede, cel ce stă- 
ptaeata «xrmi revoltă ■ bărbăției, ședea liniș
tit, ca • tufa de soc înflorind. $i dintr-o coapsă 
a kii na dintr-un mic ecou al coapsei Ieșeau 
și ae plimbau prin poiana arsă midi cocori ur

---------------- \
dan rotaru

Acuarelă
Tu «ști, 
întreagă, 
urma sărutului. 
Vorba ta ninge 
peste lume 
anotimpul iubirii. 
Gindul tău 
îngheață uitarea 
pe care și-o-nfățoarâ 
pe degete mirii.

De-ar râmine doar toamna 
balansind intre noii 
De*ar fi doar tăcerea 
ce leagă vocalei 
Palmele mele, 
lubitOj 
tint greșelile tale.

Pe-un umăr duci soarele* 
pe celălalt luna; 
le duci pe-amindouă la Inlumînat. 
Tu ești, iubito, rouă pe gind.
Vino, vederea-mi cutremurindl

Cind vine toamna
Mâ asurzești, uitindu-mâ. IubitoI 
Singurătatea îmi cade-n singe, greu.
Un val rotund e sâ viseze marea, 
purtind pe creasta-i gindul trist al meu.

O vrabie își face din sărutul tău 
un cuib de aur ce îl port sub timpii. 
Vino, cobori in ochiul meu. și vezi 
cum in cuvinte lumea ie întimplâl

Ard In fintini balade. In Izvor: 
a flacără pe cumpăna lor suie.
Cind vine toamna, cred câ visul meu 
e-o ardere cu flacără gălbuie.

teodor purice

treaca

prea «mardair. prea bang și prea extatic 
rahti ce aM animam Othfa bal iaradhnri. ne-

■aarea vieăeană a Dunării cu toamna, clipeau 
kse. acaperid de mfhture. Iar a pasăre, ce-a 
fi fost ea. c-e auzeam pentru pruna oară, fier
bea mei in gușă și tremea ai docul la srinthir! 
de brmz. Matei Tudor, afrobiad na strugure 
ta palmă, se șterse cu mina la gură. fir* să-și 
dea «eamm ee face și scut tal capul ta formă de 
gSmlea. Mustu-i lingea barba îngustă. Tropo
tea dm p*" ff, bătătorind pămiatul și misdn- 
du-m rotând, ca intr-un castron da lut ta eare-ar 
fi deaenat m tălpile flori alhartre și cocoși ca
fenii. cu citul Înălțat să rinte orele, să cheme
și să mută noaptea că mai e mult la ziuă,
rind de fapt au mai e dedt na pic. zorile. Iaca, 
mao cn buricele deștelor vtrite sub cercevele. 
Bărbații sint mai netezi ea femeile, de multe 
ori se scaJA doar In ceral senin din ape. iar 
femeile ta vfa-tejurile noduroase. De-aia nid nu 
tațeleg ri mare lucru, acolo unde totul e sim
plu. imarmația lor delta mea2ă conturul nu-l 
intuiesc și se lmoiedică bravind sau roncentrta- 
du-ță întreaga atenție asupra genunchilor juiiți. 
Pragul celor două femei. zvtatincfai-M una pe 
alta ea fluturări de evantai, eraa rochiile ta care
urmau să Intre, necunoscutul moale si dntU din 
preajmă pierzindu-și atunci orice urmă da vra
jă. Crinul căzind de pe coroană tatr-a cutie de
carton.

— Una era oacheșă, Îmi răsturnă Matei Tu dor 
gin duri le. Parcă șezuse toată vara intr-un butoi 
cu mure și trăgea să ae lepede măcar de un 
strat de negreală, ailaltă^ ați mtarat vreodată 
IWU?

— Mi se pare că nu.
— Cel mai de seamă riniL după fropie. Ai

laltă parcă mincase numai lișițe frumos tume- 
alte. Strălucea. Buni cu meu. care trecea odată
printre porumburi ți-a văzut un cal legat la a 
căruță, numai zvicnete. Înfrigurări, nestâpinire 
și dispreț, calu. l-a dezlegat a-a suit pe el șl 
nu s-a oprit pină-n tlrgu R imn icul ut ti p-asta 
ar fi ales-o : halde cu mine, am a vie. o să-ți 
Împușc toate lișițile și-o să te țin trează ta 
noantee cind i-așează aici pentru odihnă eoco- 
ru alb.

— Vine și a-așează pe comori 7
— Mai mult.
— Deschide cerul și poți șă vezi cum trag 

bra2^*-n rai doi boi plăvani.
— Mai mult. Ăluia care vede oocoru alb, I se 

dă voie să-și înșele soarta in momentu cel mai 
greu al viețiL
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Drumul 
spre performanța

Urmare din pag 1
momente anonime. Dacă, mai tîrzlu, brigada a 
trebuit să se preschimbe lntr-un. mai modest, 
grup satiric, aceasta se explică ta primul rind 
prin faptul efi cei clțiva animatori ai săi n-au 
vrut să cedeze sau, și mal rău, să renunțe, d au 
ținut cu tot dinadinsul să-și consolideze pre
zența. O prezentă care, cu timpul a coborit de 
pe scena căminului cultura] în aceea a întregii 
comune.

într-nna din zilele ce au precedat festivalul 
de la Vaslui, am fost martor întîmnlător al 
uneia din multele repellțil ale grupului satiric 
din Ibănești. I-am cunoscut cu această ocazie pe

membrii săi. fondatori și ta exercițiu tntodat*
— Ioan Chirteș. Eugen Matei șl Vlrgil Oiirteș
— ca și pe cel de-al patrulei, acordeon latul, 
cărui? trebuie sâ-1 cer scuze filndc* am uitat 
să-l Întreb cum I) cheamă Toți patru erau atit 
de puternic sudați ath de bine armonizați in 
mișcări. Incit nt nw formau ur. grup, d o uni
tate organică. Micul lor spectacol — cincispre
zece minute de vers, pro2ă și muzică — avea 
ritm, avea nerv șl. mai presus de orice, avea 
haz. Ritmul și nervul erau, desigur, un rezultat 
al rutinei, al perseverenței cu care reluaseră 
fiecare detaliu, ore și seri de-a rin du I. pătrunși 
de adevărul că prezenta lor ln viata comunei 
este sinonimă cu un examen al comoetenței. 
Hazul, Insă, hazul acela suontan și contactai nu 
se putea explica decîl prin aderenta textelor Ia 
realitățile comunei. Izvorite din sit’ialii ușor de 
recunoscut, din accidente netrecute nu ln allă 
parte dedt vtața colectivității, versurile șl cânte
cele rostite pe scenă se îninrrpau fMi< îmnotriva 
lor. Gestul săvirșit de grupul satiric devenea

astfel un act politic, o armă de luptă contra unor 
mentalități și năravuri ce ne mai amenință 
încă, în jurul nostru sau ta noi Înșine. Iar par
ticiparea artiștilor amatori la una uu alta din 
manifestările prilejuite de festivalul național 
„Cintarea României" nu constituie, nid ea, alt
ceva decit areeași nevoie de prezență, din do
rința de a-și fructifica talentul într-o activitate 
culturală cu multiple valențe politice și educa
tive.

Ceva mai tîrziu. am aflat că trei dintre mem
brii grupului sint colegi de școală și prieteni din 
copilărie, că locuiesc de mulți ani pe aceeași 
stradă. Amănuntul ml s-a părut de o semnifica
ție mai mult decit sentimentală. Am des
cifrat și în această sirmlă oolnclden'ă una 
din explicațiile performanței pe care a 
atins-o grupul de astăzi. Pentru că pre ligi’il 
pe care și l-a cucerit In rindul oamenilor d|n 
sat poate fi, fără nid o rezervă, numit astfel. 
Însăși prezența lui la festivalul de la Vaslui re
prezintă o veritabilă performanță.

pmgeaa zsffi mtadnuxi. Doeaa că nu-i nimic 
care să merer a* te aruna pe jos și să mori, 
neeaa de vbbU si de pnsaeK e — mirați, in- 
trați ia luci răn șl rupe t-l copitele.

Degajat da timp ti aapla ea un ac ds balanță.

siți "ă poarta mai tîrzlu instinctele cele mal as
cuțite Și frincle seminției lot. Și, pnvlndu-i, ml 
s-a deschis și mie coapsa și a ieșit, din volute 
de întuneric omenesc, un făt mort, pipernicit, 
care s-a dus și s-a izbit cu fruntea ta zidul cul
cat al Dunării, ca a* ae întoarcă, cu o«u] tim- 
plei găurit, să-și reia moartea ta trupul meu.

Am smuls lanțul ce mă ținea legat de mal |i 
mi-am dat drumul pe Dunăre. La mijlocul flu
viului am aprins luminile de poziție. Galați.- 
Tuleea. Acolo m-am îmbarcat pe un vu de 
pescuit. Și, ia ti-ml. ta stinghie de martie, le- 
gănindu-m* pe punte. în fața orașului Lisabona. 
E dimineață. Arta cap te n-am dormit Am stat 
să ascult ropotul cristalelor de sare curgind d n 
ocean ln estuarul fluviului Teju. Un vint dulce 
născocea tipări și-i trimitea că bată-n ușa cite 
unui portocal : domnule, arunci-ne și noul an 
pumn de sunete de primăvară. In son. e mastal 
a izbit un dine pe chei, șoferul a oprii și a stri
gat fi cin du-și cruce :

— Meu deus I Isto cao tem chifres ! *)
Am vrut să cobor, dar In dips aia am auzit 

tzn țipăt neplauzibtL un bocet lich:d. fragmen
ta L Cocorul alb, însoțit de tunetul neamului 
său. trecu ta zbor pe deasupra mea și se opri, 
după tm oeoi larg, ta Cemiteria des prazerM *). 
Dar Brl aă-l mai văd. Cid acordarea rezămis- 
lirii nu ae repetă.

— O, aenhar. voce cnmpra tm pocnadinhe de 
morte 7 Coragesa h.

E a fată lungi d albastră ea pește le-scadă. 
Piro-i acoperi omeni d spatele pină la șolduri. 
Mi <hic. Ui tind că lingă î riahnes mai înșelasem 
soarta și că nu puteam să pierd dedt o singuri 
dată, nepedepsii : și mai uitind că el, eel făcut 
din hnperethieri de eooan, nu putea dărui mal 
muh decit a Încercare, dtacoJo de dincolo ne- 
maiexistind

f) Damaezeale. ettnele lata are raarne.
3) Clmlliral ș tăceri Iar

Damaele. r»păreți pafta* moarte 7 Curaj.

Fulgerătoarele bice
Cel care poate stâpini gindul frumos 

împletit din 
fulgerătoare bice, poezie numit, 
singur, drept fi puternic, in aerul arenei, se 

l«se i Â 
fire smulge din trupul lui, le așeazâ-n 

război, la 
bătătorește, le colorează cu înțelesuri...

Ies din pâmint retezate vene picurind 
singe, 

tentacole ce-i caută acest trup caro '
odată țesut, rostește cuvinte.

Fiară se preface cuvintul rostit și trjbuio 
Insingerat și supus j '
de-aici moartea i se va trage, se spune, 
ușa cum fericirea și nefericirea lui de aici 
izvorăște prin șople guri in a.aia vieții 
mărginită cu prăpăstioase maluri, 
deasupra cărora omeneasca-i putere 
întinde punte de-adevâr și cura,...

krtâ-l . in mijlocul arenei, singur, pocneșta 
din 

frtMos ÎTpletrteta bice s 
apar fiarele, - îngrămădiri do întuneric, fără 
formă, doar Mânuri murdare și urlet ; 
ei le mingi ie, le dd suplețe, putere le dă, 
salturi mortale și moarte-n colți sclipitori 
p începe marele spectacol in care trupul lui 
o «fișiat constelație cu constelație-

Tribunele*! goale, sau rari spectatori 
privesc 

impasibili, izvoarele singelui unde moartea 
șoptește 

versuri de adincâ Iubire.

Un singuratic baci
Dinspre gindite mlaștini miasmele aduc 

șiruri lungi de mașini, 
unele ca niște stinci pe roți, altele ca o 
pădure înverzită, 
frumoase capete se văd și lungi picioare 
și veșnica dorință de a cădea-n ispită ; 
o cruce uriașă pe care-i răstignit un cal 
a'unecâ zvîcnind din largi șenile 
șl-n urma ei un plug dezrădăcinînd 
d n sute de biserici cutiile cu mile...

Ce pot să ințeleg, împrăștiat în răsuflarea 
verii, 

cind ochiul drept îmi ride șl ochiul sting
i ni plinge ? 

vine un timp în eare aceste șiruri de mașini 
încep a mâ strivi și-a mâ invinge... 
Cade-nspre sate rouâ-țârâneasca mea

sudoare, 
dar casele din sate sint goale, doamne.-s 

goale, 
rugina plugului grea cade pe privire, 
o, plutitor copac sint, cu rădăcinile in stele, 
purtat prin lume a ademenire...

Biblii de bunâvoințâ-mi construiesc drept 
semne 

pentru a luneca pe drumul ce-l bănuiesc cel 
drept, 

degeaba I - e in mine o privire-ntoarro 
spre-un singuratec baci păzind o turmă de 

dealuri. înțelept

_ ___ ____________________z
1
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•
 „Liliana Urau practică o poezie austeră, lip

sită de ornamente, foarte elaborată totuși de 
o mare precizie a nuanțelor.

Sini poeții cu substrat etic ti existențial încordate, 
de un patetism cenzurat pentru a ciștiga in densi
tate traducindu-se in imagini deseori remarcabile, 
organizate pe axa unor reprezentări simbolice 
ample ; conștiința angajează via.a, ființa trăiește pe 
coordonatele ideilor*.

MIRCEA IORGULESCU

Mta „Impresionează 
*** Tată de propria

la Liliana Ursu fidelitatea 
poetică. Predilecția pentru 

„Cuvintul ea o lupă mărind la infinit realitatea', de
parte de a fi o simplă poză, afișată orgolios, mar
chează aproape toate poemele. Poeziile din ..Ordi
nea 2lipeloT“ sini descinderi febrile in imediat, re- 
finînd in ceara lor moale contururile lumii-.

IOAN ADAM

Liliana Ursu face parte ined de la drtmt d-*n 
■F familia acelor poeți moderni care renunță rn 
mod deliberat la metaforizarea parfumată si ta 
supradimensionarea tlitaticd a dUrnrsuini Mț 

ac^p+ind. din contră, o Dro^re*4”** sdrdeire • poe
ziei, in care importantă cu adevărat devine doa~ ' wțg 
forța din modul percutant in care numește lucrurile".

•
 „Sublimări ti esențe se agită într-o paletă sobră, 

zgîrcită in nuanțe. de cele mai multe ori violente, 
pietrificlnd a pastă magmatică ce și-a risipit aburul fră- 
mintării, pâstrindu-și doar caracteristica primordială, mag
netică, a definitivului u

GHEORGHE IS TRATE

A „Ca univers al poeziei, lumina nu îngăduie in
poemele lui Arthur Porumboiu o deeonspirare a 

simbolurilor, permanența ei este așa de autoritară că nu 
lasă nici o clipă umbre aluzive sau explicative. In schimb, 
ca motio poetic face posibilă descrierea, printr-un lanț 
de sinonime, a fondului de sentimente pus In mișcare 
de către autor. Poetul e un neliniștit timid, un singuratec 
ce-si repudiază singurătatea. dar înfr-un mod care e al 
timid tății. Dcalat și cu o mare, copilărească, dulceață a 
gestului-"

LAURENȚIU ULÎCI

•
 „Nota distinctivă a lui Arthur Porumboiu constă 

tatr-o anumild obiectivare a senzațiilor. Clipele 
— prelungite eu voluptate — de iluminart interioară, de
parte it i u confunda eu lomnolenfa simbolistă. măresc 
Luciditatea si, implicit ipiritul de observație al poetului, 
care înregistrează, cu precizie, ceea ce simte..."

ALEX. ȘTEFANESCU
nr.vetar ude. Acest soi da paez.e jăersienW in trupe

DINU FLAMTND
„Capabilă să exprime brie motorete programatice W taeptnrfa-te. ta acest votam pe cela -c. frecventate
de poezia noastră, Liliana Unu se situeazd ta rtndW crier mi ttxzn poeți, pe o pauțse angular*.

CONSTANTIN PTUCOP
•
 „Substanța vitală a materiei organice nu este sin gele, ei clorofila a cărei sursă de existență este, evident, 

lumina budfi. Lumina este bariera către neființă /,./ Un asemenea reper tematic, pilon ridicat cu aplica
ția si precizie inginerească, primește intărituri intru susținere din partea unui limbaj poetic adecvat, care devine 
P’tzettă ie prim plan Textul poetic e contur, e suprafața ideală, asemenea peliculei de lichid vizibilă la buza 
paharuluL'

DANIEL DIMITRIU

liliana ursu arthur porumboiu
Pușculița de ghips
Aleea circulara din pădurea 
verde,
zbicită de suflarea lumii, 
capricioasa, mai ales capricioasă 
fi surda — O străbați zilnic 
cu sufletul la gură.

Biografie Stare

Nu mai hrănești iepurii eu ta* pm* de iarbă 
adunat de pe citeva morminte 
oglinzii nu-i mai dărui chipul iataușavoC 
aiurit de miresmele verii.
Nu-ți vine să te lași încet pradă visate 
cum trupul molatecei mări f

Uneori 
cred că viața mea
Uneori cred că vtete mee e o nesfirșito eroare :
pocea mi krebuta se mo nasc

Sâ spargi, ba nu, să dai de primiră 
pușculița de ghips, să-ti risipești ftaâta 
in cele patru puncte cordmtae 
(dacă ți-au moi râmas patru) 
Sâ-ți pui miinita sub cap, 
sâ respiri egal, 
jâ-ți repeți câ ești fericit 
pinâ ce mai ilarele sa mele stană pe amtat 
și din muțenia la răzbate Pwmta.

Cateraura fevM. C—■■■ «mm.

Instantaneu din subterană

începutul înțelepciunii
In pavilionul de vinâtoare Iedera a Inâbujlt armei, 
,i cintecul pasărilor ți urletul leului rănit 
laolaltă cu cgomotul locrinitor iți iau mințile.

„începutul înțelepciunii est. începutul 
puterii magice.11
Cu miinile astea unicate arai întorci o pagină 
din Tratatul de Iubire 
ți praful marilor canioane Iți impmiețte ochiul 
deprins doar cu pădurile autohtone.

De ce plingi suflete I
De ce te guduri singe f

DE CEI
Cind țonsa la viață iau moarte*i acoiați.
Nu te mai câini fi ața 
te-ai născut prea mult I

Liquor vitae
Sâ te iași locuit de un cor verde, 
Cerberului so-i trintești ușa in nas, 
sâ-ți dăruiești o oră de iubire 
nu-l mult dar nici puțin.
Mai ales câ ploaia nu mai contenește 
și viata o privești prin geamul aburit 
ca prin lentilele celui plecat

Faleză înaltâ și albâ - acest trup - 
locuit o vară de pescăruși, 
prăbușii In cintecul marii

Acest trup - lipour vitae -
Acest cuvint umil legat cu un lanț de pâpadij 
de glezna zei‘ei.
Această zbatere a frunzei pe ram.

Iarba faptului
Cuibul dezvelit de trei frunze de brustur 
asemeni inimii cind treci riul vijelios 
pe bima de brad.

Un vas de aramă pentru botezul fiilor 
înfrumusețat cu plasa de păianjen

Si țărmul alb, E<ada visată 
deoărtindu-se in dimineața bmmată 
cind numai frigul din oasele tale 
e adevărat

«ce lilnainifl ■!■■■■ moto"
cum oftează ea pe r»*d m patiiaesB 
ș*-si mai «oce un ceai de altar.

Aă-ion Bubă i ,OUtac*

Ochiul lui Lynceus
Te trezești și-n loc sâ-ți Iaci rondul dium, 
să cotrobăi ești prin acest bazai necesar, 
realitatea cea mult iubitâ și înjurată, 
iei o carte sau te inițiezi in marea știința 
a călătoriei prin nervurile unei frunze.

Prin merele din geam, vitralii aurii, 
lumina ți se insinuează in singe. 
Aici nimeni nu le știe. Nici iubitul 
nici toamna asta nevrcticâ, 
nici vinzâtoarea de pește, 
nici mâcar oglinda in care 
scazi in ochii tăi și chiar in centimetri.

Treci pe lingâ atitea case, atitea trenuri, 
atitea existențe despre care nu știi mare lucru. 
Poate o senzație sau doua, o durere reumatică 
o mica criză interioarâ ne adună pentru a clipă, 
ne egalează pulsurile.
Altfel orice asemănare 
e cu fotul intimplâtoare și nesemnificativă.

Melancolia

Jertfa pentru poezie

Eminescu

ca Bâtacscu-a **stalls tiastasf eta faptaL 
B poseda acea timtină
ca dstonteoză msessmo ■■ arsao. 
Ftateeta l-os cwMcta lomta btae - 
ars asemeni tax : gta^tav, tMcrta. 
masând >-odsM pentru csdafti 
o durabilă, nsffrwomgta Bdire. 
Bem
paritm că stta grctal stalelof 
pe cars ai '-a bansmis și aeuă, 
om razeta-atr-MH dtamata
A fost nesupus. >iu. tinăi, 
Si tot CS-c atins a luai chipul 
Melancoliei sas al dacilor liberi 
printre care s-a tarelat 
ca simplu soldat

Vis de Iarnă
Dincolo de această ii ploioasă ți de salcia sfios 

înverzind 
e micul adevăr al fiecăruia s strălucitor sau tem, 
amăgitor desiaur.
Mișcarea peștilor in acvariu nu-mi spune nimic, 
nici chiar surîsul tău Sint o mare I
La canătul degetelor mele răsare și apune soarele 
iar vorbele voastre abia mâ ajung.

Un fir de mireasma se prelmqe printre buzele pa'Me, 
o fraqâ strivită - cu ea îmi împodobesc acest vi* de 

lamă.

Tîna<*ifon!>e vîH 1art"-mâ în n*»antpa n«*n n-*n n’h* I 
Rozâtoa-*ta, știi, adorm in cearceafuri șl de frică 

mâ gindesc 
la tînâra maică wulegind nucile acelea nerușinat de 

verzi 
(ce imbuloratâ era in straiele-i veșnice, 
abia su firi rid dimineții brumate I)
Nu te poți gindi la nesfirșit la cei patru pereți al 

existentei tale 
nîcî mâcar la șuvoiul de singe ce-țl Impinge viata 

înainte..

Voi cobori pe cârarea dinspre a XI a cascadă, 
acolo cel puțin voi fi singur.

Odihna poetului
MHei, mai locuiește cineva aici î 
„Doar aura unui cuvinl de mul* rostit, 
un cuplu de bâtrini și singurătatea 
cuibărită in bidonul de gaz și in fereastră 1* 
Și ce mai fereastră I Cu anotimpuri prăfuite, 
scanda'uri mârunte șl chiar șoapte de iubire 
searc cine* se întunecă
și lumea iși mai uita principiile.
Un fruct necopt Im* lace cu ochiul 
de pe ramura abositâ.
Și urletele mulțimii infioarâ perdeaua subțire. 
Dar muzica ?
Ultimul lutier i-a închis intr-un Stradivarius 
și nu mai vrea sâ știe de nai.
Poetul se odihnește.
Mulțimea dornică de singe ii spală nicioarele, 
îi poartă poemele pe perne de mătase 
pinâ cind fructul cade cu zgomot 
in ligheanul fără fund.

Cind piatra 
se zidește pe piatră
Cind ptatra se zidește pe piatră 
viseazâ câ-i templu I 
aude spre seară 
vocile oamenilor veniți 
să-și regâseascâ sufletul.

Și sâd ei, oamenii, singele pietrei 1 
căldura ei păstratâ-n nevăzute fibra 
să-i ținâ-alâturi pentni-a clipă I

Adrian Bubă j „A doua ipostază a simetrim*

PmW •*« btaf tă-ee pătate tatnaporg 
iata-mi pom ; oi soorbe ptoM și neliniștea
O tatia ai tonal satoțirg
ar S pătat să-și — dece-ntiobăria
Mb caraia m tatota.

Mm m m-m taai luitata do Itatșta i 
ia ios»»te-am căutat toc i ea b-caa găsit | 
paotae m»-a fast a*atrowi - 
ai kta mtatoge tepta ca mine însumi

Pista că-as adu Ai riata mea e a oroaro, 
dm eu oi pot vindeca de mine i 
ta nașterea mea se Șiștat lave scJaro.
A te oțiosul ote înțeleg*- Zburăm împreună. Spre dna î

Originea cuvintulul
De aia do ara se-adună -a mina
cuvânt lingă cuvint î
cauto forma cum apa lnb-un vas * 0
de mii de ani eineva sparge vasul
și lumina m scurge.-

De mii de ani străbunii mei - țăranii 
și-au amestecat singele-n boabe de griu | 
s»-aa liniștii iubirile nâscind soldați ; 
ii-ev dus prietenii cu liniște~n pămint, 
fi fără teamă-.

De hm de ani ei au strigat, 
au fiert in propriul tinge, cuvintul î 
curtatei cere să le aminteascâ-n viitor 
câ ei mi tost; și eu, o linie 
do trandafir, un sunet 
cm venit să cint pentru el

Giordano Bruno
_Si m om pmtH
Mitari ta Frici ;
io o tai îi i-tanerlcuhd 
precum călugării păroși.
■ ►-au frecat buzele 
ca pătari co sirma.
Suiarmi uu-a ted qîndul 
da- R-am men pinâ la capăt ; 
a^eta a-a odus vvoascuri
punem rugul mea

Nu span câ cenușa Tu
a născut m mugur »

taso ! ■ merge până ta capăt 
esm efiâav zbensL

Ta kta cmmkuC
Eu bai privesc oripfia
Ceeog regân^to-ee

Un om tras 
pe sanie de păsări
Ita pet fi dâneolo de mâne.
S*mt tari ea ■ luwe trasa de copii pe asfalt { 
oad ttopotale aerului batind pieptul Pajurii - 
și singele meu visându-i zborul

Smt aia pentru a vedea
nm frigul di adună doctorii 
ta sâfi de operații - 
cobai râmam atunci numai lumina de deasupra

Stai oâd co sâ-nltaeg marșul imperceptibil 
ai secundai care cere singe sau dâ unge.

S doboril de esoectativă nu sint
51 tad nu-mi spăl fota in vid ; 
dacă pot sâ apăr, e bucuria mea I
Si wteori, beai de lumină, 
suri dos pe-o sanie de păsări • 

un om tras pa sânte de păsări 
neoprindu-le iboruL

Vipera
Urc hfanttae.
O viperă mi se-nctaăcește 
pe brațul sting i
(îî taace eu Ir a» ea Inimii f)
„Nu mâ ucide I
Sint spiritul tău"

Na mbrocă pe-amlndta 
kitz-e dnke lentoare 
aroma tare 
a coniferelor
•ml zic : „ca bucurie 
să-ți duci vipera pe 
brațul sting, și Ea - pentru alții-.
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bulgar renăscut sînt atestate nu numai de izvoa
rele narative de care dispunem, ci și de denu
mirea oficială și de titlul suveranilor săi, asa 
cum ne întimpină acestea din corespondența 
lui Ioniță (1197—1207) cu papa Inocențiu al 
III-Iea care-1 recunoaște stăpinirea și-1 Încoro
nează : Bulgaria et Blachia este statul, rex 
Bulgarorum et Blachorum suveranul.

Noi vom relua, în curînd, discuțiile și cer
cetările asupra unor perioade care nu știu pen
tru ce au fost evitate după război, in scrierea 
Istoriei României. E vorba de istoria creștinis
mului pe teritoriul țărilor române, incepind cu 
Apostolul Andrei și terminind cu ieșirea din 
evul mediu slavon și, negreșit, mai e vorba de 
problema relațiilor cu Imperiul roman de ră- 
săr&•; a relațiilor romano-bizaqtine, de la 
lltnes-ul latin și. pină la ceea ce-Iorga numea 
„apres Byzance". Multe se vor lămuri după 
aceea. De exemplu, că relația călătoriei misio
narului catolic Guillaume de Rubrouk, din 1253, 
arată clar cum că Valahia lui Asan este situată 
la sud de Dunăre și că nici actele Asăneștilor 
nu cuprind in titlurile țarului vreo referință la 
nordul Durțării. Și se mai află că titlul de Re^e 
al Bulgariei, luat la 1238 de regele Ungariei, nu 
provine dela stăpinirea unei părți (inexistente) 
a Bulgariei „din nordul fluviului Dunărea4*, ci 
de la revendicarea de către suveranii ma
ghiari a suzeranității asupra Bulgariei Întregi, 
în numele misiunii lor de cruciați împotriva 
„schismei*4 ortodoxe a lui Asan al II-lea și ur
mașilor lui.

Amenințat să cadă victimă expansiunii ma
ghiare, statul Asănestilor a fost intr-un fel sal
vat de invazia tătară. Aceasta favorizează indi
rect afirmarea, in condițiile slăbirii Ungariei,

Valori in

deși cercetările sociologice au cunoscut 
la noi o amplă dezvoltare, au fost re
prezentate, în trecut ca și azi, prin lu
crări și nume prestigioase, ecoul lor a 

rămas oarecum închis în cercul specialiștilor. De 
multe ori în istoria culturii române sociologia 
s-a aflat chiar în avangarda disciplinelor știin
țifice și umanistice, înriurind cursul ideilor și al 
evenimentelor sociale. Volumul Interpretări. 
Din istoria sociologiei românești, de M. Mâciu. ar 
putea să constituit un bun prilej pentru popu
larizarea unor autori și unor opere de primă în
semnătate in istoria valorilor românești. Avem 
In față o culegere de studii și eseuri, unele de 
teorie, altele de critică, cele mai multe de isto
ria sociologiei, grupate în patru secțiuni : Ideo
logie și cultură, Idei și preocupări sociologice. 
Promotori ai științei sociale românești. Acțiune 
și policalificare. în prima și ultima secțiune au
torul se ocupă de teme variate, ca lupta de idei 
în perioada interbelică, problemele moștenirii 
culturale, conceptele de acțiune și policalificare, 
privite din perspectiva ideologiei noastre actua
le, întemeiată pe filozofia marxistă și pe docu
mentele P.C.R. în celelalte două capitole sînt 
grupate studii aplicate la istoria sociologiei și fi
lozofiei românești. Din tabloul diacronic și sin
cronic al sociologiei autohtone, prezentat de 
M. Mâciu cu reală competență se desprind pentru 
publicul larg cîteva idei fundamentale : marii 
exponent! ai disciplinei, de la C. Dimitrescu- 
Iași și C. Leonardescu (creatorii catedrelor de 
specialitate la universitățile din București, și 
Iași) pină la D. Drăghicescu, D. Guști, Petre 
Andrei, M. Ralea, Lucrețiu Pătrășcanu, 
H. H. Stahl, Tr. Herseni ș.a. au fost oameni cu 
bună pregătire profesională, dar și democrați și 
umaniști- Ca o figură luminoasă ni se relevă, în 
paginile cărții lui M. Mâciu, profesorul C. Dimi- 
trescu-Iași, gin di tor cu metodă materialistă, 
atent și preocupat de viața omului de jos. Socie
tatea, in viziunea lui, se prezintă ca „un mare 
atelier pentru crearea mijloacelor de trai". De-a 
lungul veacurilor însă, societatea a cunoscut o 
diferențiere explicabilă prin faptul că o mică 
parte „sechestrează produsul muncii pentru el și 
iasă pentru imetțța majoritate a celor k&ud-

I qesc— numai'.at it cit e*ta siriei fiesta:
a putea trăi ’ffintr-o zi in alta. De ordinar flu 
puțin decit atit“. Din acest unghi, in ist—e pro
gresul a fost doar aparent căci „sclavia și-a 
schimbat numai forma... Aceeași lege de fier a 
naturii — nevoia de hrană — a făcut din el sla
vul capitalului**. Sint cuvintele amare ata unui 
umanist din epoca modernă, altfel con cenți - iui 
Dimitrescu-Iași nu exclude progresul f«*iaL In 
evoluția politică din veacul trecut el d g -r- 
menii unei mișcări de revizuire a dreptur lor so
ciale și un mobil pentru trezirea 
a dinei ale soci etății", care Lși cer _ pan ea cuve
nită Iqt la viața politică, o mai dreaptă Împăr
țire a sarcinilor ca și a bunurilor vieții-. Iar 
..speranța in viitor a statului român -ti poate fi 
decit ridicarea straturilor democratrc".

Aceiași autori sint comentați ta al: e*eu din 
unghiul metodei (Metode dc rervetore a rea li- 
tățU saciaie ta gtndirea wetolagird
Două ea pi to le. mai sumare. ti*? referă la *c-ria!o- 
gia și filozofia noastră contemporană. Secțiunea 
cea mai atractivă — Promatori ■! știiaței ’octale 
romtoețtL. e compusă din dud mjero—nxiogral.. 
consacrate unor mari perMMuîttăț? din cultura 
română: Di mi trie Can tem ir Nwata* BAL
Spiro Haret, Petre Ancfrei. Luc~-\_i .

Focuri de gheară
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temelie, numai din dale |i cuburi de 
scoase de pe dinăuntru din As-eta! de sub mâ
țule. Cotloanele săpate acolo cijierâ ji sri la 
adierea viatului ca nitie tuburi de b> zvs 
viețuiește un sunet ciudat. De aro». fasrtaâria 
Istoriei, care n-a Încetat nici o dioă. ar mtes 
fi- numită mai degrabă fascinația aici ti
miracolului unei dăinuiri in timp fără iaare- 
rupere.

Peste acest deal se aștern razele so»r4'lai di
mineața, mai înainte ca el *A se srate «i totul 
• parcă ta sarcina unui ritual evident al ih>cu-

RECENZIE Pe urmele
a primelor formațiuni statale românești nord- 
cunârene. Lipsa condicilor necesare unei afir
mări corespunzătoare a românilor din sudul 
Dunării ca și stingerea în linie directă a dinas
tiei propriu-zise a Asăneștilor determină dispa
ri.ia din izvoare a vlahilor din Bulgaria, nu 
însă și a amintirii vechii colaborări politice. în 
scrierile istoriografice occidentale, ca de pildă 
cea vene'.iană. Nu încape îndoială că între 
„valahii" de pe cele două maluri ale Dunării 
n-au încetat legăturile de tot felul și că între 
principii români și șefii statului româno-bul- 
gari, intre români și bulgari, au existat rapor
turi de pace și frăție, de cooperare și prie
tenie.

Dispunem în plus de suficiente date pentru 
a vorbi de o colaborare bulgaro-româno-cumană 
pe o zonă care a cuprins ambele maluri aie 
fluviului. Este de asemenea evidentă existența 
unei legături pe linie cuttural-spirituală intre 
„schismaticii" nord-dunăreni și cei din sud. 
Cruciada ungară împotriva lui loan al II-lea 
Asan se asociază cu o. campanie sistematică de 
eradicare a ortodoxiei ..grecești" din regatul 
maghiar. Ea viza in primul rind pe români. 
Sa poate vorbi deci re o solidaritate de inte
rese româno-bulgare care depășea granițele ta
ratului. asociind cele două ponoare pe temeiul 
spiritual al tradițiilor de civilizație bizantine, 
imuărtășite în comun.

După această sumară trecere in revistă a unor 
fapte cu deplină valoare documentară, consi
derăm că ne-am făcut o simplă datorie din a 
medita astfel pe marginea acelei hărți, dese
nate de Iscandor Baday și compilate de David 
Miller pentru reportajul lui Boyd Gibbons și 
James Stanfield, — amindoi din redacția lui 
„National Geographic", — publicat astă-vară la 
Washington.

sociologie

examinați se înțelege, Îndeosebi din perspectiva 
gindirii și activității lor sociologice. Numele nu 
sint alese chiar intîmplător. Spirite profunde și 
luminate, suflete sensibile, mari patrioți, oameni 
cu înclinații democratice in epoca lor și cu o 
morală ireproșabilă, selecția, în fine, îl onorează 
și pe exegetul lor, întrucit, se știe, dacâ cerce
tătorul înnobilează adesea obiectul abordat, se 
întimplă uneori și invers, obiectul poate să-1 
înnobileze pe cercetătorul său. Stilul expunerii 
devine în aceste eseuri mai dens, rigiditatea sa
vantului dispare, contactul cu opera se reali
zează printr-un lăudabil proces de empatie. Se 
constată chiar un discret simț artistic, care izbu
tește să reînvie in cuvinte, nu numai creația, 
dar și structura umană a personalităților evoca
te. Iată-1 pe Spiro Haret, matern a ti dan ui de re
nume european, cu sufletul plin de suferința ce
lor asupriți, inițiator de măsuri politice, econo
mice. culturale, in spiritul țărănimii. surprins 
atit de bine intr-un fragment de Jean Bart, re
produs in studiul lui M. Mâciu și pe care îl 
transcriem din nou aid, pentru frumusețea și 
exactitatea lui : ..Patru ceasuri *hț statuia vorâă 
in jurul Nici un cuvlnt efemere
tsci. T<-=*-i a _-mat ’-«vri

A.'W ’«Ri 
F-i -a = .-BTrei e±tav.iia Evroa ta* «k
spA-^-- dnd -v=ila ț? himim xascise 
pri2r.«;>--îtr nunele nard:: dascăl ai
noi - Btorîî. r.u-1 putem '_±ta. Ca pietate și re- 
cvno *.:riță. trrbzti.’ -ă .oaiț-tim. ca să că
niri un JKltaaîrJ r’.ti s-au perindat ta. acaoati 
* ' - - u* r. ta. ~r.-Tltewa artelor ma» șutit
ca â-r -u H.--- rt doc?"-" ir. rratemaua". în 
un ?:r.*wr r ta»-:: ".i’neta !u-: Eug*»

nici prw-rt
Des* -Mtîwrta in eartro^« 

Istorii civilizației rtndat atitni a
aprins pc-tamm ta. ta ita
in presa “■a-’ră acnza-.â. a fact apro reedi*ixi 
ultimii ani. între alte emaț;. -mh-mĂcaiwie e h 
opțiunea hu pentru industria pe ctsre
M. Mâciu o evidential ori -îz «r! >
ceilalți seta.ologL Dincolo ds tmefe îk
limbajul critic. M. llSdu »e davetere »r- avi
zat cunoscător al românești r. al Mf-
ciniJnr care-i revin tn conteraocror~na.s- 
tră snrtac-’ă.

Marian Vasile

r»i dar ti al x$a o*n nrnnra— a
aț-j p La zraaă zooto-

nrea a cele tna: -.-ecîif si mai ro-
Tct i-.îr» *4e. :a liua drear*4, 

s-a mA* • și teza«’ Cloaca cu
țar ari. în date ri

istorice s-a ue de ref»-
cEre. a — c=n să-i

cas>*tZM-d?*i ? ™ ergtîr-j de cotrviețMire 
ri mârTiine daro-rrvTunA. \ j sriu dacă arest 
protect se va ~i:-e g^fioeut să
șîîu □rr?.r ca ta mintea si tatma podgoreaaulm 
el a dtatotd^ suna.

Orașul universal
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forța unificatoare a nucleului, a punctului ca
pabil oricînd de o fabuloasă expansiune și in 
jurul căruia gravitează noroiul și norii, pădurile 
și vintul, cărbunii și plasma, luceafărul și flo
rile, turlele care vor să zboare și rachetele ador
mite in cer.

Dacă la inoer-ii* cea mai simplă înjghebare cu 
funcții de protejare nu depășea un minim rol 
civilizator, cu timpul construcțiile umane din ce 
în ce mai mărețe au început să înglobeze și să 
degaje semnificații dintre cele mai diverse, în- 
cepind cu cele religioase pină la cele mai tehni
ciste și de o estetică frizind absurdul și lipsa 
oricărui scop. Pină la virsta de patruzeci de ani 
ai săi împliniți Mihai Olos a trăit, uneori la pro
priu, alteori la figurat, dar totdeauna pe planul 
adine al conștitate*;. efectul unei furtuni, al unui 
cutremur sau i-^»iu, a primit ca toți oamenii 
știri alarmante referitoare la posibile catastrofe 
provocate de mina omului sau privind dezastre 
cosmice, al căruc -afect e capabil să ducă la adin- 
cirea ruinelor universale prin care materia să 
se piardă inexplicabil. La copii se poate observa 
pină la o virstă o relativă egalitate în
tre caracterul constructiv și cel distructiv al 
personalității lor. Marii artiști, printre care-1 so
cotim f- MjÂm Oîos, sint animați in permanen
ță dc _:r •■-.-* constructiv. De acolo ambiția Iui
Olos dc*.e?“z-s*4 dc talent, de a construi și im
pune \ aâu oraș universal Construc
ția pe nucleu, un nod perfect ascuns
de șase brâu *d un modul, la care se ada
ugă la r.r^îhr*.: ~ alți moduli, formează sis
temul o«n< țmayinir >J marii construcții. La baza 
îmbinării -2-tem pare să fi stat însăși
structura c^= tainică a materiei Artistul
care este M-rzi Otos a intuit că orice formă na
turală, ca și ceice entitate vie, s-au alcătuit pe 
baza principiu păstrător Ia infinit a
structurii lor.

Neideotifk-lafe —* vreodată cu simplul îndemn 
la acțiune prar->-2. arta poate nu numai să su
gereze dar «î «a e«*iereze realități. Astfel posibi
litatea de a -1; -_î un asemenea ora^. desigur, 
ține mai r* < rindirea acestui mare artist ; 
înălțare* te r-*- - . de forțele civilizației vii
toare. Ote ir^ă a văzut fragmente din

«rai MiinnJ vtiâptuite de miinile pă- 
riruLtaf rt "Mir±_- j —gî știe că părțile exis
tente <w -• ^iirssță Înălțarea aievea a
mire*- '

Nuca de
Ur^aere om pxg. 1

i9r. ri ații. Ls nud cam pe atit și
bruna.

Cu» • • ri n9-i de închipuit Dar
dc «• ■***< graîc'ate râie rie plastic in casele 

de ta- ?«. De altfel aceasta se 
ta’ricaaft fc ca florile. Psg^e’e colorate de plas- 
tx- ne ted sunw a-ao înfipt mindro și

ir fruntea meselor. _Se spală ușor, se 
ri”-. tel cu ri-;in deter«țntM.

— su-am pui on *aop mic de gnu in 
«i au zis că or rău de cap. or prost

fir» Dar mie îmi -ri-.re griul fiă-1 gi văd,
r.u nMTâii »-l măninc. Ne-diimerirea Iui Mitroț 
cre«-rw. «« ti cum ar fi înțeles mai
akae că tatne el gi vedaa! lui această nepotn- 
vlr? ■rs aduce o mare nenorocire, chiar o răfii- 
". .. Spiâr^- parcă fosă ne jindul lui, a dat din 

a kefeamite, :
— T*ro-« proști.
— Gfc* ?
— A; re-ri pun pla=*;r» ta
— Dar „si* care fac și vtad cum sint ?
— Aia . aia-s hoțL
Mi-a mai «pus maram^reșar.ul că unora din

tre e :« fste din ce in ce *: rușine că sint 
tă^am, câ-si Lasă portul lor tradițional ca să se 
tmbraoe -crășenește", in niște -^rpe po’ ies te
ri ce" bonte și murdare : că nu mai joacă, tot 
de *sta ; la njr.’ă s*<iu la ma&ă. nu mai
hc-ț-sc. Sau că mai vin copiii de la oraș din cind 
in aud pe la părinții lor din sat și-i muștrolu- 
iesc că-s „țărani", că n-au aia, că n-au ailaltă 
din ce au ei la oraș, incit de i-ai asculta ți s-ar 
face tilâ să mai stai in sat.

— Ei, vezi doamne, orășenii de ieri — al al tă

asa memorială AI. Sahia“ din co
muna Mihăstireâ; județul Ilfoz, va fi 
redeschisă în foarte scurt timp. Am 
aflat vestea de la profesoara Eleni 

Dumitrescu, una din surorile autorului „Revoltei 
în port". Mi-a confirmat-o zilele krecute intîl, Ște
fan Stănescu, frate al lui Sahia, cu locuința lipi
tă de casa memorială. Abia apoi am intrat ală
turi, să stau de vorbă cu Emilia Stanca» supra
veghetoarea acestui așezâmînt pe care-1 mai vi
zitasem de cîteva ori, in ultimii zece ani.

Dar cine va poposi la Minăstirea, după 1 oc
tombrie, cind casa memorială va fi redată circui
tului public, va găsi, în locul „bojdeucii" de 
acum cîțiva ani, o locuință complet renovată. 
Prin ogradă s-au tras benzi de Betbn. Casa pro- 
priu-zisă este acum așezată pe o temelie solidă, 
întrucit s-a executat o subzidire cu o adincime 
de peste un metru. Camerele au primit dușu
mele noi. Sigur, vechile mobile, — pâtul străbun 
in care s-a stins Sahia, masa, oglinda, biroul, 
dulapul-bibliotecă și altele ce puteau fi cerceta
te și înainte in ceje două odăi și in sălița ce le 
desparte, se află la locul lor. In plus, acum au 
fost deschise și vor putea fi vizitate și alte piese 
ale locuinței spre care pină acum doi ani nu 
exista acces: odaia de dormit a bătrînilor, bu
cătăria cu soba ce corespundea — ca și azi de
altfel — cu alta situată in camera dc la strada 
și un interesant celar în care au fost reconsti
tuite toate uneltele ce se foloseau in diferite tre
buri casnice în copilăria și adolescența prozato
rului.

„S-a muncit mult și cu folos", m-a informat 
directorul Muzeului județean Ilfov, Vlrgîl Vrabie, 
realizindu-se panouri moderne cu fotografii noi, 
redind momente din scurta și sclipitoarea viață 
și activitate a Iui Sahia. La strîngerea altor va
loroase documente, manuscrise, cărți, obiecte, 
etc, si-a adus o contribuție ,p!ină de merit cus
todele muzeului din orașul Giurgiu, Emil Pa
naceu.

Dar ce se mai poate încă .afla despre Alexan
dru Sahia, scriitor al clasei muncitoare pe care 
l-au cunoscut îndeaproape și au* scris despre el 
George Macovescp, Eugen Jebeleanu, Gheorghc 
Dinu, Radu Popescu și numeroși ziariști ce au 
lucrat odinioară la ziarele si revistele ce aoă- 
reau la editura „Adevărul" din str. Const. Miile? 
Ar mai fi ceva interesant de scoa la iveală, to
tuși ?

în ultimii ani, cum se știe, s-au depistat lu- 
c’**.ri necunoscute ale lui Sahia. în volumul 
„Scrieri", ediție îngrijită de Valentina Marin 
Curticeanu, Editura Minerva 1978 s-a republicat 
nuvela „Vrabia" apărută Drima dată în revista 
„Azi". în monografia Al. Sahia — Dimensiuni și 
repere" de Emil Vasilescu, care realizase $i o 
foarte bună antologie în 1978 (Editura Eminescu), 
sint depistate . noi scrieri necunoscute, — ca 
„Mărturisire oamenilor și Malvei" (apărută ini
țial in revista „Radical" nr. 4—6 mai-iunie 1929) 
și un articol inedit comunicat de Pompiliu Mar
eea publicat in revista „Secolul 20“ nr. 6, iu
nie 1965.

într-o carte de documente literare, „Descope
rirea păsării Sittela" ce s-a aflat o vreme la 
Editura „Cartea Românească", am stabilit și eu 
texte încă necunoscute ale lui Sahia, care mi-a 
fost cindva, in 1932, ocleg de cameră Ia Căminul 
studențesc Ufovean din fostul bulevard Pache 
Protopopescu, unde- într-o zi ne-am fotografiat 
cu un mare grop de colegi in fața clădirii. Mai 
păstrez această fotografie într-un vechi dosar.

Dar, repet, cercetările ce s-au întreprins cu 
prilejul redeschiderii Casei memoriale din comu
na Minăstirea au scos la lumină amănunte su
plimentare pentru cercetarea literară. După cum 
convorbirile pe care le-am nurtat recent cu 
Elena Dumitrescu și Ștefan Stănescu — soră și 
respectiv frate ai Iui Sahia, mi-au demonstrat 
că incă sint de reținut o serie de amănunte in
teresante din viața redactorului „Bluzelor al- 
bact,*e“.

„Era sfios și dedicat cărții, din primele clase 
primare, mi-a spus Elena Dumitrescu. îi cerea 
tatei să-i cumpere volume de. literatură ori de

plastic
ie ri. sînt oameni deosebit', ei n-ar mal putea 
trăi unde s-au născut, n-ar mai putea citi, n-ar 
m'< n*’**' s~-'' im r'i tavătat da-copii. Cum
pără cărțile cu kilogramul și le citesc cu metrul. 
„Lă-mi te rog cartea aceea cu cotorul acela, 
aud in librărie, merge foarte bine cu culoarea 
tavanului, diseară am musafiri și vreau să vadă 
lumea că adorm cu cartea in mină".

Cea mai grețoasă este „boieria" celui care 
spune câ nu are timp să se spele pentru că în
vață franțuzește, mă gindesc, punind mina pe 
o carte, și. răsfoind-o, mă infior de silă cind îi 
simt răceala. La urme urmei de ce să nu avem 
și cărți, nu numai nuci, de plastic ? Dar cine 
le face și pe unele și pe celelalte ?

Sculpturi de hiihai Olos

lui Sahia
cîte ori pleca Ia Oltenița 5 _ . - - “ -d
vsnea a?asă, în vac.mi . f
militar de la Craiova, fie zi*, ă - *-4X
liceului „Sf. Sava", se retră»** 
prispei invadată de viță, und 
plăcută și se afunda in lectun -
nu se dovedea totuși, un izolat. 1
îndelung cu surorile și frații lui i 
ghe Stănescu a fost căsătorit de tn.
pe lume nu mai puțin de 9 eonii : (A . .. 
Nicolae, Maria, Tatiana, Nicolae, Fkx 02 
xandru, Elena si Stefan n.n.).

„Toți frații și surorile noastre — îmi rs 
Ștefan Stănescu, au făcut cîte 5 clase • 
Tata era însă extrem de mîndru de Ak~i 
dovedea tragere de inimă deosebită pentru r-.r- 
te. în vacanțe, acestuia ii plăcea să pescuia; L 
dind la undiță, dar și să străbată întinderile 
tei moșii regale. Aveam două iepe negre, 
bune, încălecam și porneam amindoi către Du
năre, trecind pe lingă lanuri de rapiță înflori.) 
și păduri de salcie, carpen și mesteacăm. Alc-c-u 
se oprea și făcea reflecții amare cu privire la 
starea materială a oamenilor de la noi, din Mi
năstirea, în comparație cu veniturile ce ce sco
teau de către moșia regală, de .pe mănoasele oă- 
minturi de aici. într-o zi, tata i-a comunicat că 
administratorul moșiei, Dumitrașcu, un om veș
nic repezit și rău, dorește să-1 cunoască. Era în 
perioada cind Alecu începuse fă scrie la ziare si 
pe administrator îl supărase faptul că fratela 
ncriru relatam cum un vonsitor, Gabor, care lu
crase săptămîni de-a rindul la conac, fusese în
șelat cu vreo zem mii de lei. Discuția dintre ad
ministrator și Alecu a fost scurtă și dură. Du-

Casa memoria'ă A!. Sahia cin comur.a 
Minăstirea lifov

mitrașcu l-a insultat Sahia i-a răspuns cu dem
nitate. Iar acasă i-a replicat tatălui nostru: „Ce 
mă duci pe mine, tată, la imbecilul ăsta agra
mat, cu care nu poți purta o discuție de cîteva 
minute ? Se laudă că a pavat șoseaua, dar nu 
suflă un cuvînt despre femeile și bărbații care ii 
muncesc aproape pe gratis și despre angajați! 
pe care-i plătește numai după calculele lui 
meschine"...

... Alecu,îmi spune Elena Dumitrescu, Inten
ționa să scrie un roman din viața călugărilor. 
Ne-a comunicat aceasta, mie și soțului meu, 
pictorul Petre Dumitrescu, în perioada, cind în- 
torcindu-se de la sanatoriul din Predeal, a lo
cuit peste 6 săptămîni, la noi. la Brănești, urv-e 
funcționam ca învățătoare. Iși alcătuise nume
roase fișe de portrete și întîmplări din minăsti- 
re, iar unele secvențe desprinse de acolo le-a și 
publicat A ținut și un jurnal pe un caiet gros 
ce-i rămăsese încă din liceul de Ia Craiova. A- 
cest caiet a stat mulți ani in dulapul lui cu cărți 
de la Minăstirea, dar tata împrumuta diferite 
volume multor tineri și este sigur că cineva l-a 
luat, într-o vreme, fără să-1 mai înapoieze. La 
fel s-au pierdut și multe manuscrise. De pildă, 
caietul cuprinzînd nuvela „Măgarii lui Lieă 
Lambă", l-am dat eu lui Horia Oprescu, însă, 
deși am insistat în numeroase rinduri, nu mi I-a 
mai restituit și nu știu dacă l-o fi predat cel pu
țin, Muzeului Literaturii Române...,

...„Interesant e că la Ierusalim, Alecu s-a dus 
datorită unei împrejurări norocoase, — subli
niază ștefan Stănescu. Mitropolitul- Bucovinei 
de atunci ceruse lâ Minăstirea Cerhfca (unde^ 
Sahia fusese repartizat inițial ca învățător, in- 
trucit acolo existau o mulțime de analfabeți) să 
i se asigure un călugăr tînăr și instruit care să-i 
servească drept secretar cît va dura călătoria pe 
care o întreprindea în Palestina. Sahia avea la 
minăstire numai gradul de „frate" dar întru
nea cerințele înaltului prelat. îneît a putut să-1 
însoțească pe acesta și să observe lucruri cu to
tul necunoscute lui. îi plăcea mult să călătoreas
că, să observe, să stea de vorbă cu oamenii. A 
vizitat dealtfel, după călătoria în U.R.S.S., Fran
ța și Italia. Iar la reîntoarcerea în țară, fiindcă 
depășise cu mult numărul de zile ce-i fuseseră 
acordate prin viza pe pașaport, a fost arestat 
cîteva zile, apoi obligat la plata unei amenzi 
substanțiale".

...Intr-o vreme, îmi comunică Florica Dumi
trescu, Alecu a intenționat să se căsătorească. A 
venit in mai multe rinduri Ia noi, la Brănești, cu 
o tînără Florica Avramescu, ce lucra flanele, fu
lare, căciulite, din lină împletite și altele, avind 
un mic atelier în București. Era o fată cuminte, 
sfioasă și devotată care deseori se ducea să-i 
deretice și să-i pună în ordine garsoniera pe care 
Alecu a ocupat-o temporar in Calea Moșilor, 
înainte de a se Îmbolnăvi grav și a fi trimis Ia 
Predeal...

Am transcris numai cîteva secvențe din recen
tele mele convorbiri cu una din surori și cu fra
tele lui Sahia. Ele demonstrează, cred, cu priso
sință, că sîntem departe de a fi epuizat toate 
informațiile care ar Întregi biografia zbuciuma
tă a unuia din cel mat talentați scriitori ai clasei 
noastre muncitoare, atît de timpuriu dispărut, in
tre cele două războaie mondiale.

Dealtfel, cu prilejul apropiatei redeschideri a 
Casei memoriale din comuna Minăstirea, Muzeul 
județean Ilfov ar putea să procure și un magne
tofon, la care s-ar derula benzi pe care să fie 
Înregistrate amintirile scriitorilor care I-au cu
noscut pe Sahia, ale fraților si rudelor lui. Mă
sură, care, cu timpul, ar tinde sâ fie generali
zată și în celelalte muzee și case memoriale ale 
celor mai importanți dintre creatorii noștri de 
literatură, despre care incă se pot obține mărtu
rii orale prețioase.

Al. Raicu
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■ CUVINTE PE ÎNCEPUT
Ceea ce trebuie spus Încă de la Începutul ori

cărui reportaj scria despre întreprinderea 
aparataj electric de instalații din Titu es?» ră 
rfîci. £n cadru] acestei noi și moderne întreprin
deri, preneaparea pentru ca 11 tai ea produselor cc 
iau calea beneficiarilor este prezenta in fiecare 
sector sau punct a] producției.

Această preocupare se convertește, ișl are co
respondentul. așadar, in produse de calitate ex
celentă, căutate atit pe piața internă, cit și pe 
piața externă.

I.A.E.I. Titu este o emblemă care Strălucește 
prin însăși munca harnicului colectiv de aici. 
Cine a fost reporter ia această modernă între
prindere, cine i-a cunoscut harnicul colectiv, 
care-și pune mintea și brațele in slujba ideii 
de a aduce prestigiu întreprinderii, cine a vi
zitat așadar, această unitate industrială dimbo- 
vițeană, va- găsi de cuviință că laudele pe care 
beneficiarii le aduc produselor ce poartă pe ele 
înscris „Fabricat la I.A.E.L Titu“ sint pe de
plin meritate.

Așadar încă de la Incepaful acestui al doilea 
reportaj, o invitație : CONTRACTAT! CU 
TOATA ÎNCREDEREA PRODUSELE ÎNTRE
PRINDERII DE APARATAJ ELECTRIC DE 
INSTALAȚII DIN TITU 1

* O MOTIVARE
Cele ce vor menține interesul cititorului și 

beneficiarului interesat in contiactaroa produse
lor I.A.E.I. Titu. cuvintele de mai jos, au fost 
oferite, în timpul documentării noa'fie, de in
ginerul Traian Grad, directorul Întreprinderii, 
șj de economistul Voicu Pirvu, contab'l-iî șef, fie 
în cadrul unor discuții, fie ca materiale docu- 

bScatii.
V-2& m semtiU* de a reacfcjce tn

actualilor jî benefjCiST* atit
cuvintele interjocuvrriler rit uneta
tt*Je de reportaj apărot< aîtădatâ. ta publi
cații. Pentru că a devenit tradiție ca a-
ceastă între prindere acrie frnmcwi, in cu
vinte de laudă. Așa că orice cititor care va 
intilni, m reportajele noastre, laode la -adresa 
produselor LA.E.L Titu. va înțelege câ ele, 
aceste laude, sint motivate de in*ăși calitatea 
produselor întreprinderii și de grija pe care fie
care dintre oamenii care muncesc aici o poartă 
fiecărui reper, fiecărui produs.

Sigur, cu unele dintre produsele I.A.E.I. Titu, 
beneficiarii sint obișnui ți. unora le cunosc foarte 
bine calitățile, pentru câ le utilizează de mult 
timp, poate chiar de la intrarea in producție a 
acestei moderne întreprinderi.

Unele sini mai noi De aceea vom insista asu
pra calitățiloi lor, dind unele amănunte, in ideea 
constituirii unui cit mai complet tablou al pro
ducției I.A.E.I. Titu.

Vom începe prin a oferi cititorilor și benefi
ciarilor cîteva caracteristici despre.-

■ BUTOANELE DE COMANDĂ
Despre BUTOANELE DE COMANDA cei ce 

au mai citit alte reportaje despre I.A.E.I. Titu 
știu că :
• se utilizează în instalațiile de comandă și 

automatizări, pentru pupitre și panouri
• prezintă variante constructive multiple și 

greutate mică
• sint formate din următoarele elemente : 

soclu contact din masă elastică, contacte din 
alamă cu nituri de argint, carcasă buton din

masă plastică, elemente de acționare, garnitură 
din cauciuc pentru variantele protejate.

Ceea ce ar mai trebui adăugat sint caracte
risticile tehnice :

— tensiunea nominală — 500 V.c.a.
— frecvența de conectare — 600 con/h
— durata de conectare — contact inschis N I 10
— produse de protecție, execuție protejată — 

pe panou I P 301, execuția neprotejată — IP321 
— secțiunea conductorului de legătură — min. 
0,75 mmc.

■ NOUTATEA...
...pe care o prezintă aceste butoane de co

mandă constă in reproiectarea lor. Aceasta s-a 
făcut tocmai în scopul obținerii unui aspect cît 
mai plăcut

Totodată s-a urmărit asigurarea unei mai mari 
siguranțe în funcționare și în exploatare și a 
unei rezistențe mecanice mărite.

Cei ce le construiesc știu că ele sint fo’oslte 
pe tablourile mașinilor unelte, și că există pe
ricolul să se producă accidente. De aceea pro

iectantul. atunci cind aceste produse se aflau în 
faz^i de planșetă, a avut grijă să elimine orice 
pericol de accident pe care l-ar putea presupune 
utilizarea acestor butoane de comandă pe ta
blourile mașinilor unelte.

Aceste caracteristici tehnico-funcționale au da
rul de a recomanda singure butoanele de co
mandă fabricate de I.A.E.I. Titu. îndemnul nos
tru este unul singur, simplu, susținut de cali
tățile pe care le probează in exploatare apara- 
tajul electric fabricat la Titu : CONTRACTAȚI 
PRODUSELE I.A.E.I. TITU.

■ ALTE PRODUSE ALE I.A.E.I,
• PRIZELE ȘI FISELE INDUSTRIALE CU 

5 CONTACTE DE 16 A. 32 A, 63 A, 330 V.
• CUPLELE DE 32 A.
• PRIZA DE 63 A, CU 3 CONTACTE. 380 V, 

CONECTAREA FACÎNDU-SE PRIN COMUTA
TOR CU CAME.

• CLEME DE RACORDARE DE GABARIT 
MAI REDUS : 4, 6, 16, 35, 50, 70, 95 șl 120 mm2.

• PRIZA TRIPLA CU CONTACT DE PRO
TECȚIE, AVIND URMĂTOARELE CARACTE
RISTICI :

— tensiune nominală — 250 V.
— intensitate nominală — 6 A, c.a.
• Chei cu 3 poziții.
• O nouă serie de manipulatoare.

■ RECOMANDAM
Cred că se înțelege că toate aceste rînduri pe 

care le scriem despre produsele I.A.E.I. Titu au 
scopul de a menține interesul tuturor posibililor 
beneficiari pentru produsele I.A.E.I. Titu.

De aceea recomandăm spre contractare bene
ficiarilor produsele fabricate la Titu.

Toate avînd aceleași calități excelente, cali
tăți cu care acești beneficiari sînt obișnuiți, in- 
tilnindu-le incorporate in alte produse ale 
I.A.E.I. Titu pe care le-au contractat și folosit 
pină acum.
• Indicatoarele de semnalizare cu și fără 

transformator, cu lampă de 24 V.
• Siguranțe ultrarapide cu mare putere de 

rupere, gabaritul 0,1 63 A, 80 A, 100 A.
• Întrerupătoare pentru polizoare electrice de 

mină.
v Priză pentru fișă pentru aparate electro- 

casnice.
Se utilizează Ia alimentarea fiarelor electrice 

de călcat, a radiatoarelor electrice cu rezistențe, 
precum și a reșourilor electrice.
• Cupla bipolară cu contact de protecție de 

10 A, 250 V.
Se folosește la alimentarea aparatelor casnice 

,1a distanțe mari de priză fixă.

CE MAI PRODUCE I.A.E.I. TITtj î
Din șirul aparatajului care se produce aici am 

reținut pentru dumneavoastră, cei care sînteți 
beneficiari ai I.A.E.L Titu, următoarele produse:
• Butoane comandă regim greu cu diverse po

ziții și etaje.
• Fișă de 6 A pentru scopuri casnice.
• O nouă serie de întrerupătoare și comuta- 

toa-e de uz casnic.
• O nouă terie dc prize de uz casnic.
• O priză de 16 A cu 5 contacte ST pentru 

alimentarea mașinilor electrice și sobelor elec
trice cu alimentare trifazică.

• Întrerupătoare pe cordon și do capăt.
• Cleme de racordare de 70, 95 și 120 mm3 

pentru scopuri industriale.
Recom
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EM. BALȚIANU : Observații- 
P din scrisoare sînt, din nefe- 
r.cire, prea adevărate și cunos
cute (numai cine nu vrea nu le 
știe !...), dar ele au prea puțin 
de-a face (totuși) cu problema 
Îngustării orizontului inspirației. 
Căile de a depăși (sau, dacă 
vreți, de a „survola") marasmul 
mediocrității și monotoniei coti
diene, vă sînt de mult și pe de
plin cunoscute, iar „armamen
tul0 necesar, energia (și apetitul) 
zborului nu vă lipsesc (in ciuda 
tuturor necazurilor de tot fe
lul). Ne-ați trimis acum, prin
tre altele, citeva pagini frumoa
se, de substanță, grijuliu și in
spirat netezite și finisate (ceea 
ce nu se întîmplă prea des 1) : 
„A ști", „Ceața", „Lumina" (cu 
finalul „căzut"). Interesante sint 
și altele, dar încă nepuse la 
punct : „De toamnă" (cu petice 
prozaice, dizarmonii etc.. în 
strofa a IT-a, a V-a, a VII-a), 
„Șarjă" (a IlI-aj, „Vîntul" (3 și 
4), „Seara" (cam hurducată, pli
nă de zgură, mai ales în ultime
le trei strofe).

G. I. FISCUS î O mare ambi
ție de a șoca, de a etapa, iată ce 
se poate observa, în primul rind 
In versurile dv. (uneori, și în 
scrisori, ceea ce riscă să altere
ze oarecum reciprocitatea bunel 
cuviințe epistolare...). Dar, d4n- 
colo de această ambiție, textele 
rămîn niște confecții tulburi, 
greoaie, cu un vocabular îmbul
zit, impropriu, rebarbativ, inca
pabil să structureze o imagine 
coerentă, sugestivă, purtătoare 
de mesaj, de idee, de cîntec— 
E greu de tras o concluzie defi
nitivă — se pare că aceste ma
nuscrise nu vă reprezintă pe dv. 
cel adevărat, fiind mai de grabă 
niște simulări inspirate de modă 
(mai bine zis, de ceea ce e apa
rent și periferic in ea, și nu da 
ceea ce e substanță și esența). 
Poate că ar fi bine să renunțați 
la zurbă și tămbălău, să vă dațl 
cît mai aproape de dv. înșivă 
(cel firesc și bîntult de gînduri

și aspirații) și fiă încercați să 
puneți pe hîrtie, simplu, cinstit, 
aceste gînduri și imbolduri. Va 
fi, și pentru dv., și pentru noi, o 
șansă mai bună, mai corectă, de 
a măsura puterile șl perspecti
vele de care dispuneți.

MUIAT ȘUȘARA : Cele două 
pagini nu ne spun prea mult 
despre dv. Ne spun de bine, în 
„Regăsire" (pagină curată, sen
sibilă, cu spirit de observație și 
capacitate de sinteză), ne spun 
de rău, în „Cuvinte" (cam ne
glijentă, insuficient definită și 
definitorie, insuficient de clară 
în amănuntele și considerațiile 
finalului). Deci, să mai vedem...

CLEOPATRA — BRAȘOV, GH. 
MANEA, SILVIA OGRAZEA- 
NU : Un început șovăitor, dar 
nu lipsit de promisiuni.

ALPHA — HUȘI : Felicitări, 
mulțumiri și, firește, „tot îna
inte

N. A. VEST ! Un ciclu livresc, 
greoi, arid, fără abur liric (mai 
bună, „Ideea" și oarecum „Că
mașa") și altul mai viu, mai fi
resc (cind nu alunecă și eL pe 
alocuri, în livresc). unde sint 
cîteva pagini demne de interes : 
„Definiție", „Plimbare", „Un su
ria", „Păpușa de lemn".

A. ANONIMESCU : Bunele 
semne există, dar erupția tulbu
re (Esenin+Maiakovski) înea
că totul, într-un debit milos, tur
mentat („se bat turcii" in con
deiul dv. !...) care nu lasă gîn- 
dul să se cristalizeze, cintecul aă 
se infiripe, floarea să înfloreas
că... Altfel, lucrurile bune, pro
mițătoare, ici-colo în multe din 
pagini (mai ales, in „Informa
ție", „Demisie", „Destăinuiri", 
„Simbolistică" etc.), dar...

MARIUS DUMITRESCU : 
Vești bune, prin paginile dv. : 
„Porumbel". „Adolescentă-. „La
menta", „Eu am văzut". E de

observat că, în piesele cu pro
zodie clasică, tinde să se insta
leze un început de manierism, 
oarecare monotonie, un început 
de îngustare a spațiului tematic; 
alteori, obligațiile prozodice vă 
împing la concesii in substanță, 
în expresie. Ca, de pildă, în 
„Vîrstă", unde doar ultima strofă 
se înscrie in sfera adevăratei 
poezii.

DIF : Prefețe, prezentări etc. 
ne cer foarte mulți dintre cei ce 
pornesc din acest colț al ..atelie
rului", fie că au ajuns in faza 
publicării primei cărți, fie pen
tru alte „ocazii". După cum ați 
putut observa, desigur, ne fiind 
In măsură să satisfacem toate 
aceste cereri (ar însemna să rea
lizăm o adevărată industrie â 
prefețelor !...), n-am dat curs 
nici uneia din ele. pentru a nu 
crea excepții preferențiale, pen
tru a nu nedreptăți sau jigni pe 
nimeni. Nu vom face, deci — nu 
vă fie cu supărare — nici pen
tru dv. o asemenea excepție. 
Dealtfel,dincolo de aceate argu
mente, nu credem in utilitatea 
(nici chiar in oportunitatea) pre
fețelor, in asemenea cazuri : e 
momentul cind ..albatrosul- ia 
contact cu largul cerulur si al 
mării — el nu mai poate fi 
„dus de aripă" de nimeni î— 
Ceea ce mai e de apus trebuie 
să spună versurile, restul e tă
cere !

Florin Băniei. Fericii* Arml- 
m Ml ren. Mihai Cotația. AL 
Dak, Vari T- Adell** Arosiei. 
Matei Harman. O. Sorin — ba
gaj. R. Seenndaa. Maria** Ur
sei (mai bine. In -Cintecu1 pa
parudelor-, „Ta panta rheiH, 
I. V. Periam (..Semnl. Peiriră 
Sorari. Fata Morgana (mai bine. 
In „Ajutor-) : Nimic nou !

Gen Dumitrescu
N.R- Mano scris ele ■■ te îna

poiază.

Sub merii In floare
Arsura de cariu ce-o simt - spuse pomul — 
nu poate fi alta decît 
opera cea mai perfectâ, 
greu de-nțeles 
lipsindu-țj ție, 
deocamdată.
conceptul de vierme.

lnlocuiește-1 cu oricare
alt vierme din
„Fenomenologie"
și apoi, cind traducerea-1 gata, 
plimbă-te trist
pe sub merii in floare.

GH. SMEOREANU

Rezervație naturală
Umbra se preface-n umbră, 
lumina nu-i mistuitoare, 
«or veni cei puși să hotărască 
limitele rezervației naturale unde gindul 
poate fi ocrotit.
reptilă core privește gardul de sirmă 

ghimpată 
se-ndreapta spre el și 
pinâ sâ-l atingă 
ierburile se usucă și înverzesc 
ae citeva ori.
De un ospăț ar fi nevoie 
meîancoi a s-o învingă, 
urletul sâ deslușească 
nebănuit 
descreșterea
...ca-nfnderile de nisip cînd marea 
le despovâreazâ de un vc-et—
Dor umb'a se preface-n umbra.
Ijm na nu-î m-stuitocre,
o î^dirpre m adună și-n ade^r
și în n^ndunâ

ION TEODORESCU

Pini la armă
iți voi uita ochii, miinile, buzele.
vocea
eh ar cuvintele.
voi uita ochii mei, mîlnile, buzele
vocea
chiar cuvintele, jurămintele mole 
do Fngâ tine
sau. (pentru câ te-cm iubit mult) 
îmi voi aminti vag unde stai, 
îmi voi aminti câ mi-ai spui 
câ mâ aștepți aricind...
Pinâ la urmâ...

LORENA PAVĂLAN

La mijloc
Pasărea s-a rănit
De-un vîrf de copae
Pentru câ s-a lăsat prea jos.

Tu te-aî lovit cu capul
De-o auroră boreală
Pentru câ ai umblat
Cu capul in nori...

Stați la mijloc I
Stați la mijloc !
Să nu vi se-ntimple ceva—

IRINA EFT1MESCU

Ligie Boiongiu-Mihăiloscu 1 „Portret*

Bobii h strugure
M -e teamă
câ bobul de strugure n-o sâ înțeleagă 
nrr.?c
d n pustiu! după amiezii de duminică, 
cind erom prea singuri 
ți preo triști 
ca sâ desch«dom televizorul 
sau o *ouâ stie'â de vin.
rrf-e tecmâ
câ bobul de strugure nu va înțelege 
nici cind
pl ct’secto troleibuzelor 
care mergeau spre centru 
fără sâ lase nie c urmâ pe asfalt 
n b măcar un semn 
al trecerii tor, de parcă 
n-or fi transportat oameni vii. 
f ințe_

I. HORASANGIAN

Singurătate
Ah, cristalină cădere In verdele frunzei 
culoarea ta crestată mă agită 
mă tulbură 
îmi desface pupila 
în inele de noapte...

E sunetul oare aninat intre crengi 
sau tropotul stelei in noapte ? 
prin mine simt ninsoarea tăcerii 
clunecind.

LILIANA BARBU

Fără cuvinte
la o masă de patru 
împărțită cu persoane străina 
ne-am regăsit după cutremur 
într-o zl cu ploaie și abur ecrfd 
in plăcerea măruntă de a bea cafea 
sîntem aici și să nu mai vorbim 
din cînd în cînd un zimbet 
fără răspuns fără explicația 
în josui paginii, erata.

VIORICA IONESCU

Cine a dormit o noapte-n fin...
lată, nu mai dobori copacii. 
Lasă blestematul fierăstrău ; 
Amețiții din cer, cum cad săracii, 
Mîine, poate, o sâ-ți pară râu. 
Nu-ți vei mai găsi în iarbă patul, 
Ziua rătăci-vei pe poteci ;
Ce osindâ o să-ngîne-naltul, 
Pasările fâră cuib în crengi. 
Te va arde soarele în creștet, 
La amiază umbra n-o sâ ai ; 
O sâ-ți pară și văzduhul veșted, 
Paltin răsturnat din cer pe plai 
Nu auzi prin vînt cum gem tufanii 
Cu ce ochi de frunza te privesc ? I 
Cu ce funii te-ar lega, sărmanii 
Să te poarte intr-un cer crăiesc 
Sau să-ți imDletească-n dor cunună, 
Doar din mărgărit abia-nflorit, 
ca pe cap punindu-ți*l, din mină 
Sâ scapi fierăstrăul ruginit 
Tu aveai o vorbă tată, sfintă, 
o cintai in zori, cu pasul rar 
Gnd călcâi pe cărăruia frintă, 
Alintind zburdălnicii lăstari 
Sau cind seara, tolânit prin iarbă. 
Printre flăcări verzi de crengi în vfnt 
Stele numârai, oftind in barbă 
Fluierind cu pâșârlle-n gmd : 
„Cine a dormit o noapte-n fin 
Are pinâ moare-o mierlă-n sin !...*

VON CRAIOVA

Literatură
Urmare din pag. 1 

evenimente care decurg unele din altele intr-o 
mișcare neîntreruptă. Ideile care ne direcționea- 
ză sentimentele și expresiile prin care le semni
ficăm cunoștințele cu care operăm asupra lumii 
sînt, de fapt, lucrarea lentă și temeinică a unei 
Îndelungate dezvoltări istoriee. Nu putem să nu 
venerăm un trecut ce ne-a fost păstrat și 
transmis prin realizări spirituale definitive. Tre
cutul acesta este al nostru, așa cum noi sintem 
ai prezentului. în definitiv, dorința de a cunoaș
te. de a interpreta și relata evenimentele sem
nificative ale trecutului își are sursa tocmai in 
această puternică situare a noastră in prezent 
O astfel de situare ne unește nu numai cu aspi
rațiile de viitor sau cu aspectele practice și acti
vi ale vieții. cu zi, , rt oamenii, lu
crurile, fapiele^și.e veni men tel a nu-mad s$rrt,
liglobindu-le "l.-X - tor noastre. . reînviindto-le. 
Spiritul nostru însetat de dezmărginire. de ori
zonturi mirifice, larg cuprinzătoare, colindă cu 
voluptate secolele și mileniile, încerclnd sâ le 
stăpinească prin înțelegere, pentru a deveni mal 
puternic. Faptele noastre de azi nu sint nici ele 
izolate, suspendate intr-un fel de vid temporar. 
Din contră, ele includ fapte similare dintr-un 
trecut mai mult sau mai puțin îndepărtat, sint 
determinate de epocile care le-au precedat Pre
zentul este totodată Încărcat de viitor. Această 
cuprindere a trecutului și a viitorului dă pre
zentului un nou și puternic element de durabi
litate, o nouă capacitate de a înfrunta timnuL 
Tot ceea ce sintem noi. întregul tezaur de bu
nuri materiale și spirituale care aparțin po
porului nostru sau lumii s-a născut prin lucrarea 
neîntreruptă a sute și mii de generații care 
ne-au precedat. Tot ceea ce sîntem noi a foat de
finitiv marcat de o tradiție care trăiește dincolo 
de ceea ce este trecător in actele umane, d? o 
firească și puternică nevoie do revenire la ori
ginile cele mai îndepărtate. Discutind despre ro
lul istoriei In viața noastră spirituală. N. Iorga 
scria aceste cuvinte memorabile : „Fiecare popor 
are sufletul său, format din sute de mii de ani 
din firea pămîntului, din freamătul codrilor, din 
floarea albă a primăverii, din raza soarelui, din 
ceața toamnelor și gerul iernilor, din toate fră- 
mîntările, suferințele, silința, gloria, din nesfir- 
șit de multe amintiri îngrămădite în urma mor- 
țilcr, care astfel n-au murit întregi, ci din adin- 
cul zăcerii lor, sprijină răsfățarea la lumină a 
urmașilor ce au venit din ei și trăiesc după 
dînșil. Acest suflet este prețul mare sau mic al 
fiecărui popor... Pe aceste două temelii se spri
jină mărirea trainică a unui neam. Amintirea 
totdeauna vie a trecutului și conștiința datoriei 
Împlinite de toți in fiecare clipă".

Firește, ca autor de romane istorice sînt me
reu preocupat de modul cel mal adecvat în care 
trecutul poate fi semnificat prin artă și cu deo-

n-am mobilă de bucătărie. Nea Fane, I 
se plînge intr-o zi un prieten grafician 
lui Fănuș Neagu care, fiind mama tă- 
nițiior, poate face rO9t de orite. Și 

chiar dacă nu face, promite 1
— De care vrei, Manix ? vrea să știe blondul 

prozator, alintindu-1 pe graficianul gospodar cu 
porecla dată de Dumnezeu mai știe cine.

— De care-o fi, numai de bucătărie să fie...
•— Ascultă leat, vrei ceva lux ? Lemn de ci

reș scăldat în odăjdii de mosc ? Sau din rume
guș, care imită lemnul na cur și se surpă 
de-a-mpicioarele fără s-o împingă nimeni ?

— Ceva bun, Nea Fane, ceva deosebit că de, 
artiști sîntem și nu putem minca în orice am
bianță...

— Cît avem ceasul ? vrea să știe prozatorul 
din comuna cu lac văduvit de pește.

— Păi, să tot fie unsprăzece...
— Buun 1 Bag eu un fir la Brăila, la fabrică, 

vorbesc cu cine trebuie și mîine dimineață cind 
se crapă zorii ca ochii pisoilor de-o zi, sîntem 
gata de drum. Ajungem in două ore, dacă mergi 
șnur, alegem, plătim, închiriem ceva, tractor, 
căruță, ce-o fi și... retur în Capitală ! Luăm 
ceva lux, de-o să-ți fie milă să deschizi ușa bu
cătăriei și-o să măninci pe planșeta de desenat

— Să-ți dea cel de sus sănătate...
— Lasă bre misticismele 1 Mîine la șase bagi 

hodoroaga în pragul casei, clacsonezi de trei ori 
ca la cazarmă și zvîrrr ! Dlrecția-nainte marș, 
Brăila ! Păi, ce ? Nu sînt eu fiul orașului ?

A doua zi au plecat, au ajuns, au văzut, au în
cheiat un contract, cum se face, cu livrare la 
domiciliu.

— Mîine, cel tîrziu poimîine o aveți Nea 
Fane, să trăiești, asigura responsabilul. Se poa
te ? Și mai bagă ceva despre nenorociții ăștia 
de dau cu piciorul în minge poate intrăm și noi 
in categorie superioară—

După cum știți din experiență, orice lucru 
nou cumpărat în casă trebuie udat... Și au tot 
udat și botezat mobila ajungînd la București și 
așteptind citeva zile să vină achiziția. Mobila 
însă nu venea !

După douâ-trei săptămîni, timp în care entu
ziastul proprietar s-a consolat cu gîndul, sub
semnatul, dornic sâ fac „bancuri tîmpite de 
ardelean fără umor", formez numărul lui 
Fănuș.

și mesaj
sebire In literatură. în legătură cu această pro
blemă s-au purtat de altfel, ți *e poartă intime 
ți erudite dezbateri, i-au scris lucrări teoretice 
de o exemplară demnitate filozofici. Există nu
meroase modalități estetice ale romanului isto
ric și toate provoacă cel mai mare interes. Eu 
personal cred că o modalitate epică adecvată, 
atunci cind prezentăm trecutul, ține neapărat 
seama de dorința oamenilor de azi de a Înțelege 
ceea ce este reprezentativ in mișcarea ideilor 
forță, in realizările spirituale care au înfruntat 
timpuL Aceste idei și-au demonstrat trăinicia 
pentru că au cuprins masele, adevăratele făuri
toare ale istofiei. Ideile au devenit astfel o for
ță in acțiune. Mișcarea ideilor.forță și mișcarea 
maselor animate de ele dau istoriei sens și con
ținut. Din interpătrunderea lor se naște atmosfe
ra spirituală specifică a ^feritelor epoci. Anu 
fost preocupat, deci, să {ejli^e^i apte, augestia 
cîtorva epoci istorice cu adcvftrat reprezentative 
pentru evoluția spiritualității românești. Aceste 
epoci oferă o impresionantă lecție de demnitate 
națională. Pe seama lor am încercat, în roma
nele publicate pînă acum, și voi încerca și în 
cele pe care intenționez să le mai scriu, să rea
lizez o fenomenologie epică românească, altfel 
spus — o descriere a istoriei propriei noastre 
conștiințe care trece de la certitudinea faptelor 
disparate la o înțelegere superioară, intenționa
lă. orientată spre orizonturi filozofice, care se 
ridică, mai ales, la sesizarea unor esențe spiri
tuale pure, ireductibile. Așa am ajuns ca în 
romanul Culorile sîngelui să Încerc să refac, prin 
intermediul zugravului Pârvu Pârvescu-Mutu 
ți al operei lui ceva din atmosfera marii epoci 
de cultură, semnificată in stilul brincovcnesc. In
romanul Adevărul retorului I.ucaci tablourile de 
epocă recompun atmosfera specifică a umanis
mului Renașterii și Reformei in cultura romănâ. 
în Marele cîntee. un roman apărut recent la 
Editura Eminescu. compozitorul și umanistul 
Ioan Căianu-Valacbus este menit să reprezinte 
epic atmosfera barocului muzical și artistic din 
Transilvania și din Întreaga cultură roenână a 
secolului al XVII-lea. în fine, in romanul Călă
tori* spre zei o carte care urmează să aoară anul 
viitor tot la Editura Eminescu am Încercat să 
sugerez epic aspecte semnificative ale spirituali
tății dace.

Timpul istoric, marile epoci spirituale înțelese 
fenomenologic dlntr-o perspectivă actuală, „vă
zute" și citite cu gindirea politică de azi. se re
liefează astfel In aspecte cu adevărat semnifica
tive. Mesajul lor ne Întărește in lucrarea noas
tră de azi. Mesajul acesta este benefic.

A scrie despre poporul meu și despre Înaltele 
sale idealuri de libertate, despre demnitatea spi
rituală a bunurilor culturale cu care se semnifi
că în lume, este pentru mine, personal, un act 
dc conștiință și o datorie de onoare.

O datorie pe care Încerc să o Îndeplinesc cu 
tot ceea ce este mai bun In ființa mea. Ligia Boiangiu-Mihâilescu : „Flori-

Unde punem mobila?
iNTlMPLĂRI CU SCRIITORI

Oră cam matinală pentru un scriitor care lu
crează și noaptea dar n-am ce face. îmi schimb 
vocea și răcnesc cît mă țin corzile vocale dînd 
impresia că vorbesc de la mare depărtare.

— Alo ? Casa don scriitor Fănuș ?
— Daa ! Îmi răspunde iritat maestrul. Ce urli 

așa matale ?
— Don* scriitor, am adus mobila, să trăiți I
— Care mobilă domnule ? Nu ești în toate 

mințile ?
— Mobila de bucătărie să trăiți, de la Brăila, 

să trăiți !
— Ascultă nene, nu mie trebuie s&-mi aduci 

mobila...
— Alo, ba da ! E mobilă de bucătărie marca 

lux și nu mă lasă cu camionul pe șosea. Ce 
fac ? Plătiți mata amenda ?

— Halo, nene, nu înțelegi că nu-i a mea ? 
Uită-te mai bine pe factură ori ești analfabet ?

Mă fac că nu pricen și continui să urlu in 
ciuda protestelor venite de la capătul celălalt 
al firului :

— Eu închid ți vin la tăllcfl... Nu mal pot 
vorbi că s-a făcut coadă la telefon și mă omoară 
cetățenii...

— Măi frate, nu pricepi că nu-i a mea ? 
Bagă-ți un deget în urechi sâ nu te surzească 
tramvaiul și notează adresa proprietarului...

închid spre disperarea masivului făuritor de 
metafore și forme2 numărul Casei scriitorilor 
unde lucrează soția lui Fănuș.

— Alo ’ încep din nou simțind că mă încearcă 
răgușeala.

— Da 1 se aude de dincolo o voce mirat-po- 
liticoasă.

— fioamna lui domn Neagu ?

olimpiu 
nușfelean

Prin zăpadă
O foaie albă acoperită de citeva versuri. 
Zăpada dinții 
umbra albastrului 
pe rana sufletului.

— Da...
— în persoană ?
— Da, tovarășe. Ce dorești dumneata ?
— Doamnă, am adus mobila 1 Știu adresa da* 

don Fănuș nu vrea s-o las acasă. Cică-s anal
fabet... 1

—Ce mobilă tovarășe ?
— De bucătărie. Mobilă marca lux, de ia

Brăila I
— Noi n-am comandat nici □ nobilă de 

bucărie. Avem o garnitură.
— Poate câ don’ Fănuș a vrut 1A vă facă o iur- 

priză că dinsul a fost la Brăila, acrie pe factură, 
și acum nu mai recunoaște. Eu am adresa și 
de acasă și de la serviciul matale. Sint pe Calea 
Victoriei, pregătiți dumnneatale 150 de amendă 
că nu ne-a lăsat cu măgăoaia pe bulevard. Mi
liția nu ne-a lăsat că cică n-averr autorizație, da’ 
noi tot venim că pentru don' Fănuș facem orice ’

— Alo I nene, se lamentează Stela, să nu aduci
mobila aici că n-am unde s-o pun. Aici e institu
ție. Alo ! ’Alo...

închid și după o jumătate de oră mă înființez, 
ca din întîmplare la Casa scriitorilor. în curte 
agitație ; Stela cu portarul și o femeie de serviciu 
se uită cu atenție spre poarcă așteptind apariția 
camionului.

— Mircea, unde stă, dragă, Manix ăla ?
— De ce ? întreb eu senin.
— Dragă, Fănuș care n-are de lucru, a fost cu 

el la Brăila și i-a comandat mobilă de bucătărie...
— SI... ?
— Păi și ! Și acum au venit ăia cu mobila cu 

factura pe adresa noastră.
— Se poate dar Manix ăla. cum zici tu, și-a 

cumpărat mobilă de vreo săptămină. Asta-i una 
la mină...

Și care ar fi... doi la mină ? vru să știe Stela.
— Doi la mină ar fi că a plecat în străinătate 

pentru o lună împreună cu familia.
— Și noi ce facem acum cu mobila lui ...?
La această întrebare n-am știut ce răspung să 

dau nici pînă în ziua de azi.
Mircea Micu

Scrisoarea de la prietenul 
care a citii citeva cărți 
desfăcuta — 
respirați* ealda.
Pe masa de brad de paie 
poemul ultim 
înfiripindu-se — 
pe spatele colii elba citeva tenuri de argint 
singure prin lăpoda dinții.

Zugrav
înșeli vin tul 
rinzindu-i pădurea 
pe o orâ de contemplație. 
Dinaintea ochilor tâl 
cerul și-a luai zborul — 
încă te mai ning 
stele scuturate din aripile lui. 
Indiferența 
nu vrea sâ conspire eu tine 
tind ii refuzi minciunii 
dreptul de a invăța să scrie 
Singur tu intre maluri 
simțind nevoia sâ faci cârâmizi 
din golul neantului.
$i deodată te saturi de moarte 
și-ți scrii numele 
pe marginea unei icoane.

CARNET AFRICAN

„LA NORD" ȘI „LA
există o cultură, o civilizație comună 

întregii Afrlel. caracteristică întregului 
continent, de la Medite.rana la Zam
bezi ? Sc găsesc, dacă nu în detaliu, 

atunci In esența lor, aceleași structuri spirituale, 
pe tot cuprinsul acestei Întinse zone a lumii ? 
Iată o problemă care a revenit șl revine In dez
baterile consacrate definirii unei identități cul
turale africane, stabilirii sarcinilor amplului pro
ces al reconstrucției culturale naționale i o pro
blemă care a fost cind exagerată, cînd minima
lizată, însă niciodată trecută cu vederea. Pen
tru că — dincolo de rațiuni politice, ideologice 
sau de altă natură — realitățile continentului o 
impun, o evidențiază cu prisosință E atit de 
prezentă în viața Africii incit chiar după o că
lătorie nu prea lungă In această regiune, ajungi 
singur să-ți pui întrebările de mai sus...

Intr-adevăr, în nord, la Alger sau la Tripoli, la 
Cairo sau Nouakchott ești „pe pămlnt african 
dar într-o lume arabă". Se vorbește și se scrie 
în arabă; se cîntă și se ascultă muzică arabă; 
viața șl obiceiurile oamenilor urmează verse
tele Coranului, Iar moscheea și, „suk"-u! (ba
zarul) le Intîlneștl pretutindeni. Arhitectura șl 
ornamentația caselor, portul bărbaților și femei
lor sînt croite, de asemenea, după aceleași exi
gențe șl gusturi islamice. Pînă și peisajul pare 
a fi cel din împrejurimile Meccăi. seamănă cu 
locurile din îndepărtata peninsulă unde s-au 
zămislit șl de unde au pornit popoarele arabe: 
copleșit de nisip si de soare. Străbătînd acest

Schiller
Urmare din pag. 1 

formării caracterului sl 
personalității umane.

Se cuvin pomeniți 
marii poeți de pretu
tindeni măcar la ma
rile lor aniversări 
pentru că adesea se 
uită la ce dimensiuni 
eroice au lucrat înain
tașii cît de respon
sabili s-au socotit fată 
de cuvintul scris, chă 
cultură s-au simțit da
tori să o așeze ca te
melie operei lor 
profund naționale. 
Schiller ca și Hnlder- 
lin va scrie acea poe
zie obiectiv lirică a- 
proplată de rostirile 
arhaice, de odă șl imn.

Imnul bucuriei scris 
de Schiller lntr-un 
ceas fericit al vieții 
sale in atmosfera unei 
nunți unde este cele
brată înfrățirea uni
versală dintre toți oa
menii de pe pămînt, 
va fi reluat in Simfo
nia a IX-a a Bucuriei 
de către genialul Be
ethoven care s-a re
găsit in Imnul poetu
lui Schiller Ia modul 
testamentar.

Acum, în septembrie 
In anul 1827, au fost 
aduse de la Biserica 
Sfintul lacob osemin
tele poetului national 
și așezate în cripta de 
la Weimar unde odih
nesc pînă astăzi.

Fastuoasa neconsolare
Ne dezbrăcăm haina bleu-marin 
ne desfacem câmasa la git 
dar nici un fluture alb 
ne se ivește.

Prrrim cu indiferență mt rin dea 
câlâtoriei fără cer 
și lovim tare bocancii de pietre 
sâ se seuture 
zâpeda adusă din copilârie.

Auzind cum depărtările Ișl șoptesc (M os cum 
câ vor trebui sâ ne primească neconsolați.

Desen de Micaela Istrafe

SUD» DE SAHARA (!)
univers auster, călătorind de la Atlantic la Nil 
m-a Întovărășit pretutindeni și întotdeauna ima
ginea dezolantă a deșertului și ml-a răsunat în 
urechi același monoton „salaam-alecum". Fapt 
cert : întinsa zonă din nordul continentului apar
ține culturii și civilizației arabe, lumii islamPe.

La sud de Sahara peisajul se schimbă : altfel 
sint oamenii și altele obiceiurile. Sudul ,te“ cu
cerește cu verdele junglei și cu „triburile" de 
flori, ca să parafrazez un poet african, ce punc
tează imensitatea savanei. Te surprinde exube
ranta oamenilor, firea deschisă a acestora, sim
plitatea cimDortamentulul și, nu de puține ori, 
farmecul privirilor șl suplețea mișcărilor M-au 
îneîntat și mi-au rămas in minte trupurile zvel
te. chipurile deschise ale tinerilor din Bokă 
(Guineea), din Kaolack (Senegal) sau din Înde
părtatul Xal-Xai (Mozambic) ; port incă pe re
tină imaginea frumuseții feminine negro-afri- 
cane. intllnită pe străzile din Dakar. Abidjan sau 
Bujumbura, frumusețe care te farmecă cu for
mele și pratia ei. cu ..pasul de gazelă" cum soun 
poeHl continentului. La sud de Sahara ta simți 

, în permanentă Inconiurat de o prietenie sinceri 
si spontană, de o afecțiune și o căldură sufle
tească mai greu de intilnît pe alte meleaguri. 
Omul Africii sud-*ahariene posedă sentimentul 
cosmic al înfrățirii cu lumea vegetală, cu lumea 
animală, cu întreaga natură, credința puternică 
intr-o solidaritate cu tot universul. Prietenia 
care tl-o arată. Încrederea care ți-o acordă izvo
răsc din această ancestrală și profunda convin
gere Am auzit aici și am avut posibilitatea să-I 
verific, un proverb deosebit de semnificativ pen
tru această atitudine : „Tu ești fratele meu, 
pentru că natura mi te-a lăsat frate".

Dar dacă cele relatate mal sus le constat! ușor, 
ți le oferă strada, orașul sau un popas, mai 
mult sau mai puțin Îndelungat. în mediu! rural 
al „sudului", există însă unele laturi, unele tră
sături ale omului și ale lumi! negro-africane 
mai intime și deci mai dificil de sesizat la pri
ma vedere. Date la iveală de diverși cercetători, 
aceste trăsături ar fi, de asemenea, specifice 
populațiilor sud-sahariene, le-ar deosebi de alte 
nații ale lumii, inclusiv de cea arabă din nor
dul continentului Astfel Leopold Sedar Senghor 
susține ca fiind caracteristice pentru negro-afri- 
can „un plus de emotivitate" și „o predominantă 
a ritmului", aceasta din urmă, în special, în 
creația artistică. Scriitorul și gîpditorul malian 
Hampate Bâ adaugă celor de mat su« „o atitu
dine contemplativă" față de lume și natură, o 
viziune „prea puțin economică" asupra timpului 
precum și un evoluat spirit comunitar. In sfîrșit 
pentru a ne rezuma numai la cîteva opinii, mi
sionarul belgian Placide Tempels în lucrarea 
„La philosophic Bantoue" apreciază ca ■ negro- 
africanul s-ar caracteriza prin credința într-o 
„forță vitală" care animă și determină întreaga 
existență, întreg universul.

Constantin Carbarău
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ZARURILE ERAU ARUNCATE

văzut de loan Grv;orescn
entiemens, aveți in față ținta Nu
mărul Unu a celui mai important 
obiectiv militar 
acum vreunei

noastre aeriene...*.
La „briefingul* din cortul ____  _

damentului lui Tidal Wave de lingă Benghazi, 
printre cel chemați să fie inițiați in marea tai
nă a atacării Ploieștiului se afla, desigur, și 
tin arul acela pe care l-am văzut culcat in bvadu 
cu nuci de la marginea orașului meu natal, 
privind cerul de unde se prăbușise cu aceeași 
uimire cu care atunci, de mult, urmărise filmul 
viitoarei sale morți_

După ce l-au ridicat de acolo și l-au dus ca 
să fie îngropat, m-am întors In locul acela, 
singur. Era in amurg. Orașul continua să ardă 
iar Dimbul, în care gilgiia o conductă de țiței 
ca o venă retezată, curgea la vale în vil vă tăi 
înspăimintătoare. Ca să trec pe malul celălalt, 
a trebuit să-1 ocolesc mult, pină la podul căii 
ferate Ploiești—Urziceni. dincolo de livada de 
nuci de la marginea cartierului MoțoL

M-am apropiat de locul știut unde, la prînz, 
văzusem pilotul mort Iarba rară păstra încă 
urma trupului lui. Atunci am făcut un gest pe 
care nu mi l-am putut explica niciodată : M-am 
culcat în iarbă, în locul mortului, vrind să văd 
ceea ce văzuse* el. Crengile albicioase ale nu
cului traforau cerul împungîndu-1 cu oușoarele 
verzi ale fructelor încă crude. Era răcoare $i 
liniște. Mirosea a trotil și a gudron Încins. Tul
pina netedă a nucului îmi sprijinea ceafa in- 
fierblntată de alergătură și cerul iși călătorea 
puhoaiele de fum. Și de-odată m-a apucat frica. 
O frică ascunsă, care se ridica din pămintul 
mortului, sau care poate că zăcuse in mine fără 
să se fi trezit atunci cind oamenii alergau în- 
spăimintați gata să se vîre și in gaură de șarpe 
pentru a scăpa de prăpăd. Acum, cînd totul tre
cuse, o simțeam strîngîndu-mi inima și gituin- 
du-mi respirația. Frica nu vine atunci cind o 
chemi, ci doar cînd vrea ea. Și cine e prea crud 
pentru a cunoaște lașitatea, ori viața încă nu 
l-a pus In situații-Ilmită din care să 1 se tre
zească instinctul de autoconservare, nu știe să-i 
dea fricii numele de frică. Am fugit acasă, 
unde n-am putut să dau nici-o explicație înde
lungatei mele absențe. Tremuram. Cartea aceea 
pe care o luasem de pe locul mortului, ca să-i 
descifrez titlul în taină, li s-a părut tuturor 
„periculoasă*. N-am înțeles niciodată, de ce. 
Panica nu-i părăsise pe ai mei.

In camera mamei plîngea neoutincios, cu 
ccincete de cline bătut, vecina noastră de pesle 
drum, „madam* Victoria Vișinescu, a cărei fată, 
Didina, arsese de vie într-una din celulele pe
nitenciarului de pe strada Rudului. Fusese o 
fată înaltă, brunetă, cu mers legănat și cu ochii 
verzi, codați, una din acele tulburătoare frumu
seți care apar prin cine știe ce miracol in car
tierele cele mai sordide, din părinți săraci și 
urîți, răsplătiți astfel de natură printr-o proge
nitură duoă care să jinduiască milionarii 
proxenețiL De 
acela din 
rie, n-am 
țesut in 
„politică", 
comuniști 
fost așa, 
tulul, o razie a politiei 
halelor o mulțime de precupețe și țărănci vîn- 
zătoare de legume și fructe acuzate de speculă 
si ridicate pentru cercetări. Au fost duse toate 
în beciurile din penitenciarul de femei al ora- 
gcJ ji si uitate *coAe_

Filmul condamnării HeîețthiM începea m • 
Imagine „sholang* : Un nud de fată thîAră 
Vocea lui Tex McCrary, autorul comentariului, 
exotica insolența acestei prune un a® m r*i-tr-un 
film de război. PlnAestml era o țintă „virgină-. 
Plnâ la Tidal Wav^, nimeni n-o _atxn«ese" pro-

încredințat pină 
misiuni a forțelor

secret al roman-

• PESTE 1 M ‘ - de vizitatori au admirat
Muzeul de artl modernă din New York lucrările 
celebrului Pab o P. cacao. Această expoziție retro- 
inecovi, care c-aca*-? un grandios succes de public, 
*- - - jpai; • ■ - • spaniol realizate In di
ferite perioade de creație. Diversitatea stilurilor ce 
earaetenzeazl rreapa iul Picasso este reprezentată 
atri prin tabltxuT din epocile „albastră" și „roz*-, 
prla ptetur: din perioadele marcate de „cubism", 
^uprareajsm-. „expresionism" ajungi nd pină la 
teertri realuMe U nrtinill ani de viață ai artis- 
ruîm Expoziția eaee desfășurare nu numai a creației 
exemplare a urne penanl artist, d șl un film al in- 
r.-itTTteior pe care urcau a exercitat-o in mod co- 
pAeșiior asupra evxitațiri Întregii ane moderne.
• LA MWLOCVL secolului al XI-lea al erei

arti-tecm-șt constructorii din Uzghene (Kir- 
ctuxM) ta n>ee*m să Înalțe o moschee cu turnul 
de w de mexn. Trecerea neiertătoare a atitor sute 
Ce *aL ^Terasa desele cutremure au făcut ca 
f-Cn^e* eoastrarce «1 se macine, ajungind azi să 
■ .na ?«de-encrwte narii temeliile. Totuși, schemele 
și desezme xnhzaae acum 1M de ani de arhitecții 

MerK_ !•->- păstrate pină azi. Cu ajuto- 
■ria’Mcx a* ta ateliere'e de restaurare ale 
l Cta<n*d al R_S.S. Kirchlze au execu- 
pr^cen al moseaeii, urmlnd ca lucrările 

-■ _-“iapl în curînd. Monumentul va 
~are ansamblu muzeistic de 
tata care va lua ființă la Uz-

astfel de 
permite 

centrilor

■d aosiuai^ a debutat In film in 
>;unr arest an el a interpretat

tMxojeroaw rotar: * a realizat mai multe pelicule 
pran.:- âc • tail eu cAldurâ de spectatori,
pcâeu^e eare *-*a Cxararm de un binemeritat succes 
U fosî'-a^urUe »Bcx7aa(x»a]e. Printre cele mai cu
noscute ftlse aje aaie se numiri ..Soarta unui om* 
s; riAxîrx d □ore’, aeninâoui capodopere ale ge
mu m. fllne ec fac divada unei adinei cunoașteri 
* - - rm. a se*umen:elor profund umane
caranertstiee ti i* < vremurilor noastre. Pentru 
Întreaga sa artrmaee arusdcă, pentru marile sale 
mente lc dervottarea CMfnatograflei sovietice. Ser
iei Bcadarctz* a fam dtailns. La împlinirea vlrstel 
de H de an* cw or^tad „Erou al Muncii Socialiste .
• «rete ale Iul Gustav Mahler

fchtrprra-* Ac Asm Sctiaer. acompaniata la pian 
de Chnaiui foad-a. «ae dmtr-un disc Imprimat la 
rasa Ane® sa taaatata de referință pentru inter
pretarea pteseiv 03 prima perioadă de creație a 
naretw eompocaor V^taM ul Mahler e prezent aici. 
În lucrlife de gcdul ilu componistic gu-
veeatad e*re abundl In arie’e

arv evoci minți
ta sint puse tn 
ta largi resurse

POEZIA CHINEZA
LI FENG
In bătaia ionii
In bătaia lunii
Talazurile ciută prelung și-ndepărtat 
Cărunt, pescarul le-nțeiege vaerul 
Și doruri dinspre miine i se-aprind. 
O fată Iscodește-n spuma de norocul 
Șl. brusc, ii înflorește inima.
Eu. insă, nu pricep limbajul valurilor, 
Mă-nvirt in mine însumi, pe nisip, 
Om întristat
Și cititor in stele. Yuarg Yunsheng : „Oda vieții"

WANG YE
Frunzele
Sorbind raze, sorbind ploaie, sorbind rouă, 
Frunzele sint verzi ca-n miez de Jad 
Și doar atunci cind vintul suflă-n brumă 
Ele se despărțesc intru culori 
Sint unele de purpură-nfocită 
Sini altele de-un galben putrezit, 
Dar sint și 
Surid cind

Iar cînd se trec și nori și cețuri 
Lin ape florile apar
Și totul mai adine se face.
Dar de cu zori spre asfințit 
Se leagă-n valuri nori și cețuri 
Și munții Lu inoată-n alb.

unele de verde. Ele 
altele se duc in vint.

YUAN QIANLI

CHANG RONG
Creație
Pe coala albă și vel? '5
Scriu un poem.
La fel, pe un pătrat de pinză 
Pun un desen.
întinderilor de pămint le dărui 
O nouă primăvară.
Și-arunc un curcubeu de preț 
Pe-albastrul cer.
Creație, ci fie așadar
Ca aripile tale mari să poarte 
In zbor, poporul meu 1

Zăpada mieilor
Dansează neaua pură-n aer șf 
dansează inima-mi asemenea 
acestor flori de nei călătorite. 
Privesc zăpada și-mi închipui că 
e-o p'oaie limpede de primăvară. 
Și ploaia mi-o închipui că se schimbă 
Ih spire lungi de aur, nu în holde 
Ci-a presimțirea unei bogății.

LI CHUNLIN
Iialt poeal
ImIibî tara de apă inali pocal Îmi pare 
£■ vta ce-a zări înalță ia aburi damful Urc,

Zhang Zhongkang : ,.Poveste"

XU RULUMARXISM ȘI LITERATURA

CBiaareB îăaăieasă-n pocale se aprinde 
Ca-o felloar de aor spre drumul dinainte.

Ce taB ml-e astăzi vinul gostat m-nțelepciune 
că diaflpre miine sosesc doar ginduri bune

A RriM viata UMatră să aibă alt buchet 
Ca rtasi vechia, de stirpe, adus la zaiafet.

sau 
ce ajunsese Didina, nufărul 

mocirla mahalalei noastre, in pușcă- 
putut afla niciodată După război s-a 
jurul ei o legendă, că ar fi fost o 
arestată după o acțiune a tinerilor 
din ilegalitate. Mi-ar fi plăcut să fi 
dar tocmai în ajunul bombardamen- 

adunase din soațele

.Gentlemens, un atac razant de 
proporții, in premieră mondială va 
lovirea cu o precizie maximă a tuturor 
vitali ai rafinăriilor — centrale electrice, ins la- 
lății termice, coloanele de distilație, stațiile de 
pompe — cruți nd populația civila, contribuind 
altfel la ridicarea prestigiului american printre 
popoarele aservite fascismului, reducindu-ne La 
minim pierderile in oameni și aparate și neofe
rind antiaerienei inamice decit niște ținte joase 
și fugitive asupra cărora tirul va fi imposiad 
de reglat in fracțiunea de secundă cit le om 
trece pe de-asupra capetelor. In schimb, pentru 
prima dată in istoria bombardamentelor grele, 
mitraliorii Liberatoarelor noastre vor pute 
Iovi direct bateriile antiaeriene inamice care, 
pină acum, in timpul atacurilor de ta mare 
înălțime, nu erau afectate decit de explamie 
bombelor căzute in apropierea lor. O să n« 
povestim reciproc, la întoarcere, cum au reac
ționat servanții lor in fața sutelor Ce guri Ce 
mitralieră scuipindu-și focul asupra lor de b 
inălțimea zborului razant ! In piu*, știți b-e 
că stratul atmosferic cel mai apropLax de sol 
reprezintă unghiul mort pentru once 
Surpriza va trebui să fie totală Durata 
operațiuni, doar cit ev a minute. Rfeaul, 
Nu trebuie să uitați că niște avioaae 
razant, evoluind la numai câteva zed 
cioare deoărtare ee bbL cnsojmia - 
meet așadar

In românește de 
Alexandru Andri{oiu

TUNETUL
— Glasul său în văzduh

Poem al intr-un
CURCUBEUL
— Nu se găsește nimeni

HUANG HUAI
vers

care să-I facă scară 
către ceruri.

emană înălțimea 
autorității proprii.

CEAȚA
— Starea de perplexitate nu poate dura. 

MUNTELE
— Cel veșnic măsurat sub pașii alpiniștilor. 
PERLA
— Coloritul ei este cazna șl distrugerea mamei.

— Prima cheie care deschide 
LEAGĂNUL
— Copilul ținut prea mult în 
PASAREA DIN COLIVIE
— Cîntecul de după gratii nu 
GÎNDUL
— Drum încheiat.

poarta ignoranței.

leagăn e rahitic.

poate fi liber.

In românește de 
Constantin Lupeanu

*
YAN MIN

ItjaJ cârtzi profes-N-xi.-J. de la Cam- 
brwta* apărută*)
Lt <Xî'—4 Pr™ ia IJTT, este iimititi» 
șt rnt aproape deloc iptia-

derea și adinnmea crrrecănior sale. A\’«n de-a 
face în fond ca • Iwrat e de Sîoaxrfic a cultu
rii. o minuiiodsă Bdălsi « xuriior idei ce cor.- 
figtirează aces Frima secțhme se in
titulează rfjiir a*. Cawepte de tara, și are in 
vedere Cultura. Ln^atura p Ideolo
gia, iar cea d* a ftMta protatal om mai sub
stanțială, se ■ - la Teeria rsltarxK, irevind
in revmă cocceptaie cestnie din evoluția gân
dirii marxisie ‘ «i supra«îrurtnră. Determi
nare. Forțe prottaexzta. De la rrfectare la me
ci ia ți une. Tîtxzare n ocaotocte. Hegemonie. Tra
diții, instxtoțU fz fumați n. Doraînant, rezidual 
și emergent- Straczsr*. a> «isntim. și Sociologia 
culturii- Important de -x:b!_-iax este apoi fap
tul că Raymood ViUuom sene din interior, câ 
este el inxgță txa “a.TWT încă de la începu
tul anilor ’<•. Evotatia ideilor sale, așa cum o 
prezuiiă in Ir.Tro<5uoK-e_ e«e tulburătoare tocmai 
prin schematismul ev de la sentimentul de so
li dări taie cu cri sxuln. un .populism radical* 
de care vorbește «a artăzi ru respect, pentru că 
Însemna o relație cfcnamică a literaturii cu via
ța celor nralu. prsă ia cercetarea academică și 
sistematică de ma: txrzru. „Greu se poate spune 
despre cineva că a devenit marxist in primul 
rind dm motive enlmraîe sau literare*, scrie pro
fesorul WiLuams. Jnpă ce mărturisește că a fost 
mai intri atras de analiza politică și socială a 
unor cor.tfcțn de viată pe care le cunoștea din 
experiență proprie. Acrcpcarea ..clarificărilor* pe 
care le propunea marxismul la sfinitul anilor 
treizeci «i inceoOTul deceniului următor i se pă
rea naturală, izvorită din apartenența sa la o 
familie de muncitori. Intimitatea cu stingă 
comunistă era pentru Raymond Williams aproa
pe un destin, dar cercetarea academică și me
ditația prelungită asupra marxismului cultural 
s-au produs ceva mai tirziu. sub influența miș
cărilor radicale din anii *50—’M.

Prima trăsătură a întreprinderii profesorului 
de la Cambndse stă sub semnul interogației. Ce 
a vrut să «nună Marx ? Ce este baza și supra
structura ? Ce îndeamnă cultura pentru Marx și 
apoi pentru ginditorii care s-au format in spi
ritul său ? Răspunsurile sint dificile, iar Ray
mond Williams nu se mulțumește cu varianta 
lor sumară și apologetică- De aceea. întoarcerea 
Ia textele clasice și că a ta rea Înțelesului, precum 
și descifrarea mecanismului intim al gindirii lui 
Marx sint obligatorii. Atunci cind face referin
țe la Lukăcs. profesorul ascultă cuvintul maghiar 
sau varianta germană, folosită de ginditorul bu- 
daoestan cu egală siguranță Acolo unde există 
interpretări ale termenilor, in traducere, ei nu 
ezită, de asemenea, să le consulte. Insistăm asu
pra acestor asoecte metodologice fiindcă sîntem 
de părere că au o imnortanti majoră. Restrin- 
gerea sensurilor $i primitivismul păgubitor al 
unor false contribuții derivă de multe ori din 
necunoaștere, precum și din accentTrea interpre
tărilor curente, a manualelor de buzunar, cursuri

Su-

scurte. rtc_ «-*?-_ a:: v -- 
canonică a 2_— __s * ’
lot său foîixar. Cea > nr

meni de <* dP • t
procedeu de n ■ 7—^7
ne re»’e_ h
gorii generale : _în pr-<»2i! Bt 
Marx La marvirm. « rou «șk 
dezvoltare a tzior *-±a
zi-.xve. cuvintele fijio-zî- Ir «-«sbat 
au fosi proiectase j» <; m
fost concepte prec=^e, tar bi al * 
*i cum ar fi îerrr.țtfd deMxrpcr f 
„teritorii- ob'errabUe aje vtrin ‘ocv_- 
principal al cuvuridar ia aezaare-ei 
fusese relațional, dar papniaruaiaa 
a tins sl arate fie caiegoru reladv dmsc-
minate, fie domenii de actirnaie re-* < tans 
circumscrise. Acestea au fosi ii cei* 1. wm 
corelate, fie temporal (mai mtn > fzar.
ția materială apoi conștrrzta. poL’.za • 
sau prin efect, fortind metafora. sqb\mJ
(nivele sau straturi vinhue șa 
liiicâ și cultură unele forme ale ?
ața mai departe pini joi. U „tară") ?ek
probleme practice de metodninere. pe citt? ie ri
dicau cuvintele originale an fost de o>.«*-. oo
lite. bazin du-se pe popularitatea ’enr&ftx 
determinarea relativă a categoriilor ți dcoe-_- 
lor exprimate in chip de „hază* _ronra4*-r:r- 
tură“*. Pornind de la ina'm textelor hn Mirx. 
profesorul Williams ajunge la rorciom țar
menii au avut la inoeout o valoare 
mai mult decit una cDoceptua?ă ir.deo-eb. 
de suprastructură : „Ceea ce exprim, mai 
întii este imDortantul sens al orei supra.*:? ■ 
formale și vizibile, care dog te fi aril-zata 
însăși, dar care nu poate fi 'țereji-ă did -r 
vezi că se bazează pe o -fundație-- Eh? a— 
menea, să nu uităm că unii te? mei 11 au f>t 
folosiți cu precădere in focul Doâemirtior. care 
au îngroșat contururile, cu ați: ma: mult 1 
timoul confrtmțărilor politice ulterioare ale mar
xiștilor militantL Nu ne-am proous să intrăm 
în«ă in amănuntele dezbaterii inpiate de Ray
mond Williams, ei să evidențiem acuita
tea disocierilor sale, și vom rămine doar 
unele din concluziile pe care le avan^e^ză. mai 
ales la cele cu direct impact asupra activității 
literare.

Pentru cercetătorul de la Cambridge, cultura 
este o activitate social-constitutivă Seoararea 
culturii de procesul material al istoriei i se pare 
o formă de idealism persistent, iar situarea sa 
In suprastructură și ruperea de procesele ma
teriale ale fenomenelor sociale drent un reduc- 
lionism primejdios. Pe această linie, orice ac
tivitate de limbaj este de natură materială 
...semnificația, creația socială a înțelesurilor p-ln 
întrebuințarea unor semne formale e>te astfel 
o activitate materială practică ; este Intr-adevăr 
in mod literal, un mijloc de producție", iar In 

„conștiința este văzută (de către 
ca o parte a 
al omului, iar

con ti nua re
Marx n.n) de la Început 
procesului material social

Luceafărul
Revistă editată de 
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• pe na
‘rsasse*. CJelxw cxm cw 
«SisBf's- cri mu țgtat <s

msțiBe. Aeo.^r_ -
t**in ■ oaAta'u» as-

3E 43tfc= v.- ~ f f 1b fieL te^ta-
.■WShr* a

*5:*ar^=? cBBiSXVrsv or-K-lrț* tv-
»Cd t?. se-
.Twpttw X3L es-.rr «sl ttataBta tfe

»i cs jtarrv- eietstwfîRsS a

n. d—x «sj? ar $®ib-
2AÎzi>:na

a. fsiflissd ±rr-Z! mb re-
SfecxăcTi A1 e?*

tnovwBBtb -xJe cr^>taa*«B de către Ray- 
a funiei _Iseor-a ?a

măaiafă a* prorei ?*suotr:va
•■'.cwSsSc 9 expenen-e îa-

fis-o ȘitcaȘta:*) a tuturor
?^4 rrxr Jv? Trt!—-ă t<p amiaf.m de

cQves- ctiflfc »<•- oecesar că
m rtvndși isto- 

rît£ a cond-j« in »f*od ^rc’.-^abil la
noun sau if? ssfîizare pr.vf.eg:a$s *1 ia bunuri 

despre an za jaf al
de la un e.tai rweia«or din 

3T-- % tot mai nr_'t obicei jL i.n-
a! snnr categorii inferioare de literati, 

rateli^eaaa de rare dure Hp- 
ior pnn aluzii do Im re de care sint

-3. vw atrage atenția. Poezule. rnmaneie. 
ar.irrueie de critică, piesele de teatru, toate pro- 
«tammile ?:terare sint pline de ceea ce >e nu- 
raește --^^h=ță-“ (E. oci I85D. De asemenea 
aste reprodus un citat din ÎMI. parcă pen
tru a arăta continuitatea de opinie a hri En
gels : __ un tip fără valoare, datorită lipsei sale
de talent a ajuns să folosească fleacuri tesidm- 
:ioa-e pentru a-și sublinia convingerile, dar m 
fond nu urmărește altceva decit să-și c.$uge 
o audiență*. Raymond Williams notează că. in 
fon± ciasicii marxismului nu erau iaiBacrivi 
angajării, o pentru o angajare serioasă fată de 
realitatea socială în această ordine de idei- el 
can chide că insistența asupra angajării, ea pro
ces conștient, nu a reprezentat in nici un fel 
in mintea clasicilor și nici in aceea a unui con
ducător revoluționar, cum era Lemn, o formă 
de alienare a libertății de creație, iar neînțe
legerile care au apărut ulterior sint o formă 
degradată ce marxism, care a provocat o criză 
de gindire ce rămine încă nerezolvată

Bogată in sugestii, reflectind procupări ale 
unor filozofi marxiști de azi și de ieri cu o 
hună cunoa-*ere a contribuțiilor meritorii din 
țările socialiste, cartea profesorului Raymond 
Williams înseamnă un pas inalnte spre clari
ficarea unor concepte fundamentale, afirmind vi
talitatea gindirii marxiste șl permanența sa in 
marile centre academice ale lumii.

Aurel-Dragoș Munteanu

♦) „Marxism nnd Literature*, in •eriv „Mar
xist Introductions", va apare sub îngrijirea Iul 
Raymond Wiliams și Steven Luke.

Redactor țel : 
Nicolae Don Frunlelatâ, 

Mihai Ungheanu (redactor șei 
adjunct), Teodor Balș (secretar 

resDonsabil de redacție)

Nori și eeață
laoală măștii L« prta alb.
Dia sari *■■!-■ iMorț înoată 
S»-« mtî. și-i eeață
Prin mtă florile se văd 
Nedr-slMțile. contopite. 
E verde rosul.
■oRV-t verde.

Prio ceață rîul rlar find va
E tal bun L
Se mișcă parcă stind pe loc 
Și siind pe loc parcă se duce.

Noapte cu lună pe rîul Jialin
După zborul pescărușilor printre nori, 
după parfumul florilor de raniță, lin, 
după sclipirile luminilor de departe, 
am ajuns pină la riu! Jialin.
Calmul riu Jialin 
împletește undele mărunte cu șoapte, 
parcă ar fi o chitară verde 
ce cintă încet zi șl noapte.
încărcat de smaralde șl de safire, 
dînd lanuri de orez locurilor natale in dar, 
rîul Jialin cel verde 
prin inima mea curge iar.
Și ce caldă e noaptea de primăvară ! 
Parcă un cintec peste ape răsună.
Privesc in zare de pe podul riului Jialin, 
Ah, cit de rotundă și fermecătoare ești lună !

In românește de 
Yang Shunxi și Dumitru Băiăeț

K.

SPORT Ghetsimana,
Fructifera, Sar miza

• Prima zi din octombrie s-a dovedit de 
cucută Alde bocăneală și-alde bol bon că din 
Craiova, Pitești $1 de la Steaua ne-au arătat, 
chiar in clipele cind credeam mai mult in ei, că 
sint incapabili să schimbe-n sărbătoare o zi în
călțată-n dovieci și că la urma urmelor țin și 
ei tot d® pacostea vieții, in linie, să zicem, cu 
Progresul Vulcani și Rapidiț] din Giulești. Cu 
diferența că omul cu săgea a-n frunte, care e 
spectatorul cu bilet cumpărat, e dispus si îm
brățișeze o tufă de mărăcini in loc să mai 
alerge spre falsele glorii ale Crai ovei, sau Ste
lei. La Rapid si la Progresul vom merge mereu, 
f.indcă ei, dacă ne mi at. ne mint cu mahalaua 
strivind in dinți o mușcată oacheșă. Mai bine 
nemincat. nehăut. nedormit și di nd in colț ca 
buruienile căuund ceartă ca dinii decât scăpă- 
nnd din palme spre inontarea lui Cămătaru sau 
Adrian Ioneccu. Nici in adolescență, care e 
virsta exceselor — măninri cireșe, rupind cren- 
g'l" și t«e Lași împușcat pentru sărutul unei ve- 
nșoare timpite, cu șapte dește la fiecare mină 
— nu te cobori amestecat intr-un dntec de aur, 
argint și mărunta'e de pasare spus la ureche» 
proștDor. Mă întreb și vă intreb. noi. oamenii 
mai in virstă are rost să ne mai cârăm cu 
picioarele pe pragul tramvaiului și cu bătătura 
sub briciul frizerului, pină-n Ghencoa adormlrei 
Maicii Domnului ! ? Acolo. întocmai și la timp, 
fără murmur și șovăire, conform regulamentu
lui. echipa lui Constantin pierde, ani la rind, 
ceea ce păunul și fazanul mănincă Înainte de 
ir.oertea petrecută in bucătăria restaurantului 
A pol odor : gușa, căpușa, poienița cucului, fie
rul cu care se taie hameiul, ghearele cocoșului, 
focul ostenit, versurile celebre — bălăngăn’nd, 
bălăngănind — ciupercile tatuajelor și ochiul 
smuls găinilor încrucișate, spre a fi aruncat in 
piriu bătrin, cu gingiile pierdute, și bolnav de 
trichinoză

Plin de fața Craiovei, in care mi-am pus cele 
mai de seamă nădejdi, iată-mă azi cu picioarele

L

adunate In capcană ruginită Nu știu de ce mi 
s-a părut mie câ studenții olteni se pricep sA 
flecăraască din picioare pină turbează adversarii 
lor. Din nefericire, ei nu cunosc cărarea, cunosc 
doar mo vila-be bei pe care be hă ie oile insem- 
nate să fie pastrama și nu stropire cu busu
iocul bătut cu mugurii unui destin fericit. După 
meciul pe care l-au strănutat in buzunarul lui 
Inter-Milano. pădure, Ide, pădure, cit am pă
timit îo-n tine, nea Mânu Mitițescu, artist cu 
vioara șj cu gura la restaurantul Select din par
tea cța mai înfrunzită a Bucureștilor, mi-a 
cintat, ]a telefon, binecunoscuta romanță, nești
ută de nimeni altcineva, și care-ncepe-n felul 
următor :

Ghetsimana, 
Fructifera, 
Romergana 
Sarmiza, 
Arbaleta. 
An aici da... 
...frumoasele mele iubiri...

Următoarele doua strofe din text merită să 
fie închinate echipei F.C. Argeș, in dimineața 
cind antrenorul Florin Halagian va pune de mă
măligă. iar jucătorul Radu II va amesteca-n 
mălai ghiare de uliu părăsit in halba cu bere. 
Tunetul care-a spart umărul nenorocului nostru 
a învins cerul numai deasupra Timișoarei. 
Acolo, marile talente care se numesz Dumitru 
și Dembrovschi (genunchi adunați pereche, cu 
uluitoare intuiție, de antrenorul Ion V. Ionescu) 
au trimis în groapa forfotelii anonime una din 
cele mai temute formații ale Europei : Celtic 
Glasgow. Izbinda nu e mare, dar ustură. Iar 
morala fabulei e fără echivoc : cei neimbrăți- 
$ați de prostie pot aplica fierul înroșit în foc 
chiar pe grumazul sau pulpa celor mai ai dra
cului tauri din lume. Asta înseamnă că Ia 22 
de picioare se simte neapărat nevoia unui cap. 
Nimic mai mult.
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