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Ia confluenta dintre 
două cincinale, a- 
ceastă toamnă a adus 
în calendarul de lu

cru al țârii un șir de eve
nimente menite să consa
cre noi repere și noi deschideri 
la orizontul economic și social 
al României, aflată acum la 
cumpănă de bilanț și perspec
tive, pe treapta finalizării unei 
largi perioade din programul 
construcției și edificării sale 
socialiste multilaterale. Unul 
dintre aceste evenimente îl 
reprezintă Plenara Comitetu
lui Central al Partidului care 
a dezbătut și aprobat Planul 
național unic de dezvoltare 
econo mi co-socială pe anul 
1981 ți, odată cu acesta, a 
analizat stadiul îndeplinirii 
planului pe anul In curs ți, 
în general, pe întregul cinci
nal.

Un moment așadar de op
timă și semnificativă Implica
ție a tuturor, cind în fața rea
lizărilor obținute pun în linte 
directă, ascendentă și cu pu
terea concretă, cea mai eloc
ventă a realității posibile, 
imediate, înseși liniile de 
boltă, fondul problematic al 
dezvoltării următoare, o justi
ficare a viitorului, de fapt, o 
motivare a sa dialectică, por
nind de la cifrele și datele 
proprii ale prezentului. Cu- 
vîntarea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, deschide o 
largă și lucidă perspectivă 
asupra momentului în care ne 
aflăm și ne relevă un chip al 
analizei exemplare, la obiect. 
Proiecția unui nou an ca 
parte a unei noi perioade, a 
unui nou cincinal, se reali
zează sugestiv, la scara 
tuturor domeniilor existenței 
noastre politice și sociale, 
aducind în prim plan imagi
nea unei țări care-și cunoaște 
și își explorează bine resur
sele, făcînd din muncă, din 
exercițiul permanent al aces
teia, temeiul fundamental al 
propriei sale propășiri. Evi
dența ritmurilor generale de 
creștere, a indicilor de dezvol
tare și acumulare atestă că 
economia românească este un 
organism viu, sănătos, puter
nic articulat și — așa cum s-a 
demonstrat pînă acum — ca
pabil să reziste și unor ine-

rente greutăți, multe dintre 
ele legate de tensiunile 
seși ale crizei economice 
energetice mondiale, de impli
cațiile acesteia asupra schim
bului internațional de valori. 
Superioritatea de sistem, su
perioritatea de organizare, 
modalitate și scop, talentul și 
abnegația poporului, munca 
sa exprimată in sensul cel 
mai nobil al ideii de creație 
și-au spus și își spun Insă 
decisiv cu vin tul. Conducerea 
clară, științifică de către par
tid a întregii noastre vieți po
litice și sociale, legăturile sale 
indestructibile cu masele, cu 
poporul, unitatea desăvârșită 
a acestuia In jurul centrului 
său vital — partidul — iată 
tot atâtea argumente care con
sacră și validează pentru vi
itor o experiență la scară na
țională și, In același timp, la 
scara puterii de conștiință a 
fiecăruia dintre noi. Nu există 
o altă posibilitate pentru noi 
decit munca, afirma secreta
rul general al partidului 
recenta sa cuvântare, 
muncă nu se pot realiza pro
gramele de ridicare a nivelu
lui de trai material și spiri
tual al poporului, iar mai 
departe, referindu-se la mo
bilizarea tuturor resurselor și 
activizarea tuturor structuri
lor societății noastre în ve
derea atingerii scopului su
prem, este implicată însăși 
literatura, care are un rol im
portant în activitatea politică- 
educativă, Inclusiv in activita
tea economică șl ea trebuie să 
pornească de la realitățile ță
rii, de la cerințele poporului 
și să se bazeze întotdeauna 
pe concepția revoluționară 
despre lume și viață.

Planul național unic a fost 
dezbătut și aprobat de plena
ră, legea pentru adoptarea a- 
cestuia a fost dezbătută și 
aprobată în Sesiunea Marii 
Adunări Naționale. Un larg 
front de lucru vine în conti
nuitatea celui de pînă acum si 
face trecerea, intrarea, în zona 
marilor obiective stabilite de 
cel de al XII-lea Congres al 
partidului. Cu putere de lege, 
înfăptuirea acestui plan va 
pune încă o treaptă, încă o 
temelie edificiului nostru so
cialist
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Ceremonia realului
xact pe traseu] odo- 
bescian, de la Graiul 
Dării și pini aproape 
de izvoarele Buzăului

— și incă in atmoefera speci
fică basmului bisoceanului — 
se află un întins perimetru ar
heologic in care datele existen
ței la zi alternează cu vetre de 
istorie și civilizație din timpuri 
imemorabile. O undă de mis
ter străbate toate aceste locuri 
pi, de peste coline, stelele sint 
Înșurubate parcă in mii de 
întrebări. Toamna este un ade
vărat ceremonial al realului și 
dezvelește pădure și piatră in 
unghiuri grele de lumină, tăia
te pe deasupra de cocori. St 
dintr-odată, un popor parcă Iese 
din pădure și se consacră unui 
ritual necunoscut. Iși stringe 
copiii și femeile la mijloc iar 
unii, unii dintre ei — bărbații
— mai dau cite un scurt ocol 
marginilor și mai întreabă, mai 
răspund ceva, se uită dacă toate 
viețuitoarele și dacă toate ste
lele sint la locul lor și in tre
buința lor, dacă nu lipsește sau 
nu s-a îmbolnăvit, nu suferă 
vreuna sau nu s-a rătăcit. $i 
după aceea tac. rămin de ve
ghe, in ascultare. Cei de la mij
loc iși mișcă anii și secolele iar 
prin dunga de vint care im- 
purpură copacii nu se mai aud 
decit propriile lor răsuflări.

Povestesc tainic, prin semne. 
Și ce vor fi spunind. despre 
ce întîmplare sau cumpănă a 
vieții nimeni nu poate ști. Su
ficient că in jur se aude o 
toacă iar de pe un clopot cind 
și cind se cojesc nori ruginii.

Sintem Intr-o țară de piatră 
cu niște oameni Je piatră care 
vorbesc intr-o limbă de piatră 
și care, probabil, nid nu se 
aud. Altfel n-ar incremeni așa. 
fiecare in urma propriului său 
gind, ca și cum și-ar urma u- 
nuJ altuia și nimeni nu s-ar 
putea rosti decit 
celuilalt Cind se

A. I.

Confiaaare ia

prin tăcerea 
întunecă bine
Zăin eseu
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toamnă fertilă, anotimp favorabil cu
legerii roadelor, pregătirii viitoarelor 
recolte Așteptată cu viu interes și 
maximă responsabilitate, de către în

treaga noastră obște scriitoricească, recenta in- 
tilnire cu tovarășul Nieolae Ceaușescu consti
tuie un nou impuls creator dat literelor ro
mânești. Asemenea dialoguri de lucru — sin
cere, stenice, stimulative — sint tipice stilului 
de muncă al secretarului general al partidului. 

Aprecierile privitoare la creșterea valoni 
Ideologice și artistice intr-un însemnat număr 
de hicrtri. de toate genurile literare. privesc, 
deopotrivă, pe fiecare in parte și pe noi toti 
laolaltă obligindu-ne să obținem alte și alte 
succese. Literatura unei epoci nu s-a scris și 
nu se va acrie vreodată, de către un singur 
autor, fie el și geniaL Este absolut necesar apor
tul tuturor scriitorilor, de virate diferite, practicind 
genuri diferite, de sorginți diferite, pentru a edi
fica panteonul literaturii contemporane româ
nești. Repetatele îndemnuri la o dt mai strinsă 
Și inspirată legătură ■ literaturii cu viața iz
vorăsc. tocmai, din rolul major care, la cel mai 
Înalt nivel, ii este acordat acesteia : ridicarea 
nivelului ideologic și cultural al maselor largi* 
de oameni ai muncii, la dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste, a spiritului umanist

Veritabil sistem de oglinzi paralele, aatorul- 
ci ti tarei ereo literar pot contribui, reciproc, la 
producerea osmozei realității cu pagina scrisă. 
Procesul creației este complex și contradictoriu 
iar constelația de factori care sprijină litera
tura cu rădăcini adine Înfipte in solul faptelor 
de viață. include, neapărat, și deloc in ultimul 
rin o. caaaa rtcrca lor nemijlocit A desigur intr-un 
mod specific fiecărui creator, esențial fiind — 
după opinia mea — nu neapărat să participi la 
o vizită rapidă, intr-un loc de muncă sau altul, 
ci să te xnpba ta existența eotecti vi lății (im
plicare potibita — doresc să subliniez ideea di-

Mihai Stoian

cel care tremură atins de 
cuvint 

ajunge să aibă nu cuvint 
in loc de inimă
cel care are un cuvint în loc 

de inimă
are trap deschis 
ca an cuvint 
eel care are Crop deschis ca 

un cuvint 
deschide al le cuvinte cu 

ușurință 
*1 cd care deschide cu 

upurință alte cartele 
paate să rămină locuitor

Itaițlit
al curtatului său 
cel care se simte acasă 
in propriul cuvint 
devine tremurare 
pentru cei aliuși. atit.

De-» iei încolo 
doar patria umblă prin inimi

I

i

Cornel Brahaș

• la acrit n.umdr : • Pagini de 
tradrJe culturală ți politică • 
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Mihail Sadoveanu: „Fiecare popor are partea lui proprie
de sensibilizare și gindire, formula lui sufleteasca"

Ti știam. de malti ate. ca spatele 
uriaș, ca capul mare ai chipeș, ea 
mersul Ierni, dnl ai tei creai, din aaii 
de tracică amintire al refariwlui. li 
Iași, rind Mihail Sadureanu era direc
torul Trai re lai National, ari dia rarele 
sale treceri pe străzile Capitalei, stin
gher între pictatei grăbiți, aevraaaii, 
jaZTbandizați.

Nu ne pățeam, insă, niciodată tecii- 
pai re glas are. nmal acesta, tăiat pareă 
dintr-un bloc de granit, pariind ciubo
te ca un țăran căznit și luminind, ma
sivitatea chipului său eu a privire de 
înger.

L-am Intilnit, Intr-un minunat ceai

de amare, î» biroorile editare! „Cier- 
nei“.

Ceas de unici desfătare a urechii, 
cind convorbirea nu se mai țărmuri* 
Ia obișnuitele schimburi de vorbe, pri-

vi nd împrejurările curente, ci era o 
melodie suavă cintată de vocea neîn
chipuită a Ini Mihail Sadoveanu...

«Viola d'amore" cu cărări adumbrite, 
eu dulcet! profunde, cu acorduri vaste 
|i deschise.

Sadoveanu stătea la doi pași depar
te de noi, dar nu ii auzisem glasul. 
Vorhia pentru sine, pentru Icoanele 
sale lăuntrice, pentru încăperea lui de 
lucru de acasă, încinsă de focul vetrei 
$i de jarul tandreței, cu care-1 incon-

Continuare in pag. a 7-a

Luni. 13 octombrie a c, a avut loc Io Comitetul 
Central intilnirea tovarășului Nieolae Ceaușescu 
cu activul de partid al scriitorilor din întreaga 
țarâ, la care au part 6 pat membrii biroului de 
conducere al Uniunii scriitorilor, ai comitetului 
de partid al uniunii, ai birourilor organizațiilor 
de partid, conducerile asociațiilor din țarâ, di
rectori de edituri, redactori-șefi ai publicațiilor 
li te rar-artistice, precum și a Iți scriitori.

La irtilnire au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului Politie Exe
cutiv al CC al P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, secretar al CC. 
al P.C.R., Suzana Gădea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv ai CC al P.C.R., 
președintele Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste, Uie Radulescu, secretar al CC. al P.C.R.

Secretarul comitetului de partid al Uniunii 
Scriitorilor, Ion Hobana, a prezentat un referat 
privitor la activitatea de partid desfășurată în 
ultima vreme în rindul scriitorilor, la Stilul și 
metodele de muncâ ale consiliului de condu* 
cere al uniunii, precum și o serie de probleme 
ale dezvoltării creației literare de toate genurile 
din țara noastră.

Referatul a prezentat realizările dobîndite in 
utlimul timp pe planul dezvoltării literaturii noi, 
socialiste, ale activității desfășurate de comite
tul de partid și Uniunea scriitorilor pentru lăr
girea contactelor membrilor acestei uniuni cu 
masele largi de oameni ai muncii, cu realitățile 
economico-sociale ale societății noastre socia
liste și, totodată, a înfățișat o serie a neajun
suri și minusuri atit in ce privește creația, cit 
și viața și activitatea organizației de partid și 
a organelor de conducere ale Uniunii scriitorilor.

In cuvîntul lor, scriitorii at mulțumit tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu pentru inițiativa organi
zării acestei ședințe, care constituie un cadru 
specific democrației largi socialiste existente 
în țaro noastră și care oglindește stilul de muncă 
propriu secretarului general al partidului nostru 
de a se intîlni cu oamenii muncii din toate do
meniile de activitate.

Scriitorii prezenți la ședință au luot in discuție 
variate aspecte ale dezvoltării in ritm ascendent 
a literaturii noastre, ale modului cum se în
făptuiește politica partidului in acest domeniu 
important al culturii naționale, precum și o serie 
de aspecte legate de activitatea organismelor 
de conducere ale uniunii, ale organizațiilor de 
partid ale scriitorilor, ale activității de editare 
și tipărire o cărții din țara noastră, subliniind 
atit succesele obținute, cit și neajunsurile care 
mai dăinuie incă, fâcind o serie de propuneri 
pentru îmbunătățirea in continuare a activității 
de creație și a vieții obștii scriitorilor, in vederea 
asigurării tuturor condițiilor pentru îmbunătăți
rea continuă a literaturii românești.

In încheierea ședinței a luat cuvîntul secretarul

Lecția lui
a

Eminescu
Iiteratur*. tadeoeebi poezia. ființează 

in trupul unui popor asemeni limfei 
■ fț» inhii nostru organism. Este stră

vezie. nu doare, insă la apariția nefi
rescului inflamează. Și. ceea ce este tulburător 
isenrenl hmlei mi oxigenează. nu transportă fier 
gi a lie metale prețioase, nu ne îngrozește orin 
concreta si prețioasa ei risipire, nu dovedește 
brutal, direct, irevocabil, existența noastră ca fi
ințe vii (doar singele este ta stare să o facă) 
mmte din UMte -crstea: ci tăcută, ignorată, pier
dută fără păreri de rău. uneori, ea păzește inte
gri tai ea identității noastre, a fiecăruia dintre noi, 

] n<x*i fund* hi li in Univers. Ea nu poa
te fi in locuită, nimeni n-a reuțit și nu va reuși 
*â tacă o transfuzie (te limfă Așa cum nu se 
va ’▼•limp1* vreodată un transfer de cultură, de 
pmouahiate. de la cm la om. de la un pcoor 
la altuL Literamra. cultura, viața spirituală a 
unei ectertivități umane este singura dovadă a 
existenței sate eaasiieate pe Pămint- întotdea
una girxiuî p simțirea unui popor au trecut 
străvezii- puternice și libere, prin și dincolo de 
oprebsute si «tete vtolențetar și utopiilor. Cul
tura națională este expresia libertății unui po
por. Pnn ce este dar «i prin ce nu este, ea ex
primă dimensiunea reală a libertății dorite $1 
realizate de către o națiune. Aceasta es;e rațiu
nea fundamentală a existenței sale cit și expli
carea naturală a faptului că o cultură nu poate 
fi independentă, autonomă față de popor. a«a 
mm pici un popor nu se poate identifica fără a 
produce o cultură proprie. An trecut cam două 
sute de ani de ta momentul teoretizării herde- 
riene privind importanța toteloruhn in istorie și 
cultură. Istoria s-a scurs in măsură egală și 
pentru afirmația lui Herder cit și pentru realita
tea de la care a pornit si căreia i l-a adresat 
Problema afirmării specificului național in con
text universal nu se mai pune astăzi la nive
lul definirii prin monolog ci orin aceea a par
ticipării prin dialog. Cultura, literatura au fost și 
sint expresia conștiinței de sine a poporului 
nostru, iar selecția valorilor reale, deși ne place 
sâ o lăsăm ta seama timpului, se petrece în ra
port direct cu necesitatea libertății pe care po
poarele și-o asumă ta decursul istoriet

Instrumenta Uzarea literaturii In folosul mo
mentului politic duce la rezultate pe măsura ne-

Eugen Uricaru
Continuare in pag. a 6-a

general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, prezentînd succint bilanțul 
marilor realizări ale dezvoltării economico-sociale 
a patriei noastre, a evidențiat și dezvoltarea 
continuă a aeației literare, atit din punct de 
vedere al volumului acesteia, cit și, mai ales, 
din punct de vedere al valorii ideologice și ar
tistice a unui mare număr de lucrări de toate 
genurile literare, care au îmbogățit și îmbogă
țesc literatura noastră socialistă, constituie O 
contribuție prețioasă la întreaga operă de edi
ficare a noii societăți in patria noastră.

Secretarul general al partidului a apreciat, 
de asemenea, in mod pozitiv faptul că s-au dez
voltat și lărgit contactele scriitorilor cu cititorii 
din rindul maselor de oameni ai muncii și că 
s-au aprofundat cunoașterea și înțelegerea de 
către scriitori a problemelor noi, tot mai com
plexe, ale muncii și vieții poporului nostru, ale 
operei de edificare a socialismului in România.

Totodată, tovarășul Nieolae Ceaușescu a re
levat in mod critic faptul că mai apar incă lu
crări literare insuficient legate de realitățile țârii 
noastre, de viața poporului, atît in ce privește 
tematica societății socialiste contemporane, cit 
și trecutul istoric al poporului și națiunii noas
tre. Apreciind orientarea unul mare număr de 
scriitori spre teme patriotice, atît în poezie, cit 
și in roman și in teatru, al cărei rezultat este 
apariția unor lucrări deosebit de importante 
pentru educația revoluționară, socialistă a oame
nilor muncii, tovarășul Nieolae Ceaușescu a cri
ticat, totodată, unele manifestări de subapreciere 
a acestor teme, atrâgînd atenția asupra perico
lului influenței cosmopolite in literatură, de na
tură să îndepărteze creația de la țelurile ei so
ciale, umaniste, majore. A fost pusă în evidență, 
de asemenea, în mod critic tendința, ce se mai 
manifestă in unele cărți și publicații, da reeva
luare necritică, fără discernămint ideologic, a 
moștenirii noastre literare, ca și tendința de 
subapreciere, de negare sau chiar de denigrare 
a unor mari scriitori clasici și chiar și a unor 
importanți scriitori contemporani.

Secretarul general al partidului a criticat, de 
asemenea, unele stări de lucruri negative exis
tente in viața internă a Uniunii scriitorilor, a 
consiliului de conducere al acesteia, ca și in 
Unele publicații literare, unele disensiuni apă
rute intre scriitori sau grupuri de scriitori șl care 
influențează în mod negativ buna desfășurare 
a vieții literare, relațiile dintre membrii Uniunii 
scriitorilor. In Uniunea scriitorilor trehuie să 
domnească un climat de înaltă principialitate, 
exigență comunistă, de colegialitate și respect 
reciproc — singura ce concordă cu misiunea im
portantă pe care o au scriitorii in societatea 
noastră, cu rolul înalt umanist al creației lite
rare. Secretarul general al partidului a cerut sa

Continuare în pag. a 3-a

Despre patrie
Nu-i îndeajuns
- Fie chiar și cu prețul unei fantastice 

trude - 
Să vorbești prin adevărul altora, prin 

cuvinte impare, 
Și uneori, frumos meșteșugite și 

ademenitoare in toate I 
Tu vezi, împlinire a tot ce ni-e drag, 
Apleci gindul de roade 
Și săgețile tale se-ntorc,

din vaerul lumii, 
Ca un semn de povațâ 
In miezul cel sunător al pietrelor

de hotar ; 
De-acolo încerci pinâ spre larguri 
Eternitatea

- pulsind aidoma stelelor — 
in colinele calme, ‘ntomnate, 

in așezările patriei. 
Despre ea este vorba I
Despre sunetul ce indeamnâ, de lungi 

generații. 
Chiar fapta. Despre patrie nu vei putea 

vorfii 
îndeajuns niciodată, 

(Re și cu prețul unei fantastice trude) 
Decit atunci — numai atunci -
Cind durata semnelor tale va intrece 

cuvintul.
Recunoști crt de greu, printre minunile 

ei grăitoare, 
Do bind ești, în sfială, ecoul numelui 

tâu ?

Viorel Sâmpetrean

• In paginile 4-5 : • Poeme de O Ștefan 
Dincă și • Horvath Dezideriu • „10 băieți pe 
drum“ — Fragmente dintr-un jurnal de uzină de 
Valeriu Bârgâu • „întoarcerile acasă** - repor
taj de • Gabriel Chifu • ,,O adunare de poeți“ 
— poezii de • Adrian Alui Gheorghe • Ion Chi- 
chere • Nieolae Sirius • Elena Dumitru • Cro
nici de • Teatru • Film® TV. • Radio • Plas
tică ® Muzică.



cronica literară

VIRGIL
TEODORESCU: 

«Culminația 
umbrei»

Cine ar citi In succesiune unul dintre 
volumele de început ale lui Virgil Teo
dorescu — Butelia de Lejda, ipre 
exemplu — și recentul Culminația um

brei (Ed. Cartea Românească, 1990), ar putea 
trage concluzia, desigur, pripită — câ este vorba 
de doi poeți diferiți care, printr-o întimplare, 
poartă același nume, intr-atit de radicală pare 
„schimbarea la fațâ- a autorului Impresia ra-

dicalității diminuează însă, pe de o parte la 
lectura întregii creații pe de altă parte prin 
analiza tipului de metaforă cultivată de Virgil 
Teodorescu. Din primul unghi de vedere se 
poate lesne constata o trecere progresivă de la 
surreallsmul vehement și inconoclast în planul 
atitudinii, la o poezie declarativ militantă, nu 
de puține ori retorică și, apoi, la un lirism al 
reflecției, venit mai curind din disponibilitate

dedt din etape ale unui pro
ces și na • * -■xwt radicală. In planul expre
siei «tabiLiu. aaa <1 apare cu claritate. 
Chiar dacă e*»»**> it .cumințește- uneori, se 
clas irizează • k. H esfr.lă ea cămine explo
zivă. surp" ar» azr-a-'vâ, construită pe aso
ciații de lm»«- . pe ^rurt, tipic surrea
lists. în aabrei rites-a poeme trimit
in linie _» noeitaa din volumul Blănă
rii e •reaaetar ’*•*■£ Cavakide de imagini se 
dezlănțuie ir*.'- *** v.G^tazâ simțurile, con
figurează un >• , --.cric, in care liniile se
deplasează v ,U«i calcul poliedric >
navigind in * «.«♦e^'.-jhjl drcu’atonu / cu
agerimea !• - - -*4ț«ea in peșter.se mon
tane, / inse * aâ» fW cor.c-uzii I stat
supuse un? -- temperatură. ’ «en-
sibile ar.tss^- •*>■-* Ae pot. irești șoboLar.i 
cu elitre ’. r.-r. lor Stima la
cului cu pâ.-jd «a sjearj.n cu coet^He docile 
și ospitaliere te tjre o faariâîe de JXăbi «e 
pregătește - _ / s, mese teagi umbrite
de crepuscul c; a* -Prefir p>l*»e ■- -t.-_ fo*-
t ores cenți, J o. - q ci r jt- iidre de
capitate / de T- / care uer* !a Jeai '
cumplite ni- de mWC ^c-k-te crăpate de 
acizi in mare «n» scoși ' pe
care le adoră v . i ?. - .-*■« rilghe ta
găuri acum or*. •» •* rr~ nalostă fleg
ma spintecată tr. b > • cu r" -ri Intre apatii 1 
unde se lup*? *-1 ca acestea nu rir.t
cranii si cuoe - 5 -I zk-îb-il ta zale
și amețiți pr " > c-r—- - dr mirt si mu
cegai / de r- 77 * <i.> fi la in '
de briza care--.** ■* ■***. e.i-;tc flux. di
formă arm-îa^e* iTjrWSwi iebrif’w). în afara 
folosirii de la ■» —dat a rimei (..rtacat* 
pentru care jn Am--* BraMte surreal is-
mului. l-ar fi --••-■••e®-,-j- c= <■ rvmi".A din Va
ticanul diete»- a. - i * r. uxuJ amintește 
de maniera ș^rreai •' ■ Da- tetfei de ooeme. ore- 
cum cel citat. ■ K Calnlaatla umbrei.
Imagini de are* -» r*rtsrâ. izolate Insă, se in- 
tilnesc aproape ’n forare ooerie. Aoar, astfel, 
ceasurile mad ale . Dali. rimpia carnivoră care 
vomită homari ■: rxtle ea ere avanii piesnfi răs
turnată la caps? asei p-imadane, o excrescență 
care caiete etc

încă eel pu-M -m clement mal amintește de

poetica surrealists : obsesia acvaticului. Nu este, 
desigur, vorba de proprietatea exclusivă a aces
tora asupra figurii respective — frecventată de 
altfel asiduu de, spre exemplu, poeții romantici 
— ci mai degrabă de o emblemă a neliniștii, a 
instabilității, a continuei mișcări, dimensiuni 
ztructurante ale poeziei avangardei românești din 
anii ’30. în Culminația umbrei, figurile acvaticu
lui, difuze și intermitente, polarizează totuși in 
jurul temei retragerii : „în timp ce vijeliile cum
plite gesticulau prin aer vehement, / voiam sl 
uit că am apartament, / să fiu ca supa rece din 
marmite, //Ca sturionii care, după un lung vo
iaj ‘ ajung cu jumătate sau cu un sfert din stol, / 
In liniștite paturi de nămol ultînd de-al mării 
abisal tangaj** (s.n.) Mișcarea neliniștită și neli
niștitoare a infinitului acvatic a devenit deri
zoria supă rece închisă în marmite, iar abisa
lului tangaj al mării li sînt preferate liniștitele 
paturi de nămol. Nămolul nu semnifică, acum, 
fuziunea elementelor, expresie a rezolvării ten
siunilor ci simbol al degradării elementarului, 
chiar dacă funcția sa pare a fi protecția. E aici 
semnul despărțirii de un spațiu matriceal, cu 
efecte, ta planul creației, nu dintre cele mai fa
vorabile. Pentru că, în ansamblu, poezia din 
Culminația umbrei nu se mai vrea o viziune a 
spațiului interior netrucat, ci urmărește să de
monstreze. să ia atitudine, să comunice coerent, 
direct autobiografic, sau discret parabolic. Senti
mentul dominant este regretul, cenzurat deseori 
de ironie benignă, ca In acest „autoportret al ar
tistului la bătrinețe“, intitulat Se poate să mă-n- 
șel • „Ce spun acum e un secret al meu : / eu 
toată viața mea am fost un fraier, / și dacă-n ti- 
nerețe-am dus-o greu, / la bătrtaețe am răma* 
in aer Se poate să mă-nșel, dar nu prea cred. ; 
Ați mai văzut cumva o catedrală care să semen* 
c-un ied ? / O trombă stînd pe scaun într-o
sală 11 Și numărfnd mătănii In extaz ? / Sau les
pezi de granit plutind pe apă ? / Vi s-a-ntîmplal 
cumva să faceți haz ! de o locomotivă care 
crapă ? / / E un secret sau poate să mă-nșel : • 
e un secret cum bate vlntul / printre ruinele 
unui castel, / așa cum e un geoid pămintul”.

Trecerea timpului e prilej de meditație și 
temă lirică pentru multe din poemele din vo
lum. VtagLl Teodorescu este un excelent pro

fesionist, dar care nu ‘ •
sunetul marii poezii, d -v '
„arghezianizind- (ba ch ar ■ 7 -
pe tema amintită mai - —
timn, nemaiavînd ce face. — - - 9I M _ - 
că in găoace / și-adoarme oe ’ ; - ->
penajul unei păsări moarte. » - -
fanat buchet / stă să-si conten-* • « 
schelet / atunci cind nu mal e * - ~ ■ -
mi-amintesc, chiar In absența •-» •
încete / și poate fără preț, / ca vi-r - 
violete, / cuprinse de îngheț ! Intr- - . - 
în piața unui burg (...)“ (Ritma] jaiv • 
este un ritm etern). Există ta areas* . > ■
lui Virgil Teodorescu un soi de l - 
versului, o discreție a simțirii ți o c- 
rostirii remarcabile, mai cu seamă in r- • 
erotic: „Apropie-te amforă de umăr.
nă-ți magistralul tău contur / și lasă-mă - 
o linie de aer sau un număr, / / un petec de- - 
bastru șlefuit, / reflexe de argint și antimo-...: 
pe care sfîntul erudit Antoniu / le-a-ntrezi':t 
în visul eremit (...)“ (Aprople-te amforă). Ce-a 
ce rezultă din această dispoziție lirică sînt ver
suri — așa zicînd — frumoase, cum cele din 
citatul de mai sus, dar impresia e de „dăja vu“. 
de interpretare nuanțată ne o partitură străină 
(id est V. Voiculescu). Tonul sarcastic ni se 
pare a fi mai aproape de temperamentul poetu
lui, chLar dacă ceea ce se reține din versurile 
născute din iritare este doar atitudinea : ..Cind 
răstignit am fost Intre tilhari / eram mal t’năr, 
insă nu prea tinăr, / azi anii nu-i mai număr : I 
au ros în carnea mea, ca niște cari / / Luotînd 
pe două fronturi dlntr-odată. / destul s-au po
menit basma curată, / cu moțul pleotănat. cu 
cizme noi, / unii din ei catalogațl eroi, / con
tinuă să suie. / Nu mai miroase nimeni a tă- 
miie. / Cămașa, care poartă chiar și trese, / e 
luată în primire de mari soălătorese, / care 
alungă jegul și-L dau o nouă formă / cămășii 
frichinită în albia enormă- (Basma curată).

Culminația umbrei nu este nicicum culmea 
creației de pinft acum a poetului Virgil Teo
dorescu.

Valentin F. Mihăescu

AL. PIRU: 
«Marginalia»

al. Piru ji-a făcut o manieră din co
mentariul lapidar si exact al căiților 
de critică și istorie literară, 1 celor 
de poezie și de proză, a fiecărei pa

gini care-i cade sub condei. Construcția exactă, 
stilul apodictic nu-și propun să seducă și niri 
nu atrag mințile leneșe sau pe teoreticienii cri
tici i „frumoase1*. Textul e lipsit de carnație, 
introducerile de obicei lipcesc. materia textului 
e plină de dire, preciziei, dtate. Aceri tel de 
comentariu critic pre~ jpune dacă nu ut» .rș. 
rtalirt, un lector ai"Î2A; I“. »ÎVr -1 *
cu ajutorul elaneicetar pe care Btre ?£ e'i- 
tlcul literar le convoacă ta expunerile ojvxe. 
AL Piru n-a scrii numai astfel, dar este evi
dent că preferă această modalitate rapidă *i 
indiscutabilă de lucru, că ținta sa e de a eli
mina controversa inutilă. în fond, efortul este 
al maximei obiectivări posibile. Criticul alungă 
din pagină orice manifestare „subiectivă- lăslnd 
să vorbească informația, elementele ei cele mai 
probante. Departe de a fi vorba de sărăcia mij
loacelor sau a ideilor, este vorba mai curind 
de o „filosofie-, In sensul înțelepciunii. Autorul 
nu se implică inutil in pagina scrisă, textul e 
lipsit de gesticulație, impulsurile sînt repri
mate. Afirmațiile stat controlabile si cer ta re
plică propoziții la fel de controlabile. Lui 
Al. Piru Ii repugnă Invenția $i ideea de critica 
creatoare este foarte departe de maniera sa de 
lucm. Prozaismul paginii sale critice, dus pînâ 
la ostentație este distant și programatic-

MarvlaaiBA. cat* rupnaiV cu ^*câ.<Mr« •r’J* 
cota apAruto te rsviMa arem*- 
Vtri». *1 dbrîsr ush» ar B pwtal «A-l rtete Amm* 
<SoqA titluri rurxflriM si ttpod Ar •

serva âe.
Maraiaalia 3 pe AL Pvu • £» >

drept U3T4- &3 CCi pș
li?*rxatu—1 rr-" • pe hw-
ricul literar vorbește cu e<alu romnerm^ 
pre legendele Închinate *’Jî \riad Tep^;, cta&w? 
Carie* sistemei &*■ latocairH reUffiei
dane de D. Cantemir. despre Arvhirie fi .4*»- 
dam ca șl despre Byron si byror.fiîn. ct-7 
Liviu Rebreanu sau Emil Botta. Mi^uel re
Unamuno și G.. Călinescu. „MarginalUle* des
cind dintr-o viziune de ansamblu asupra lite
raturii române ceea ce dă coerență și so 1 ic- 
tate acestor incursiuni in teritorii atit de dife
rite temporal și spatial, atit de nuanțate din 
punct de vedere al problemelor estetice. Fie
care Marginalia de acest fel se Încearcă a fi o

fișă completă ■ sme'ernei. o pagină de consult, 
redactat! cu •*-•-*- și limpezime. Criticul nu 
face par»-ii d* .-formație d comunică atit cit 
eite ne» re re---"- • configura o imagine fărâ 
lacune. Prț ._La_--_e o* pură istorie literară sînt 
cele ma- - ți alcătuiesc alături de cele
dm Varia Z « îi —t punct de referință pentru 
ipedarîSt. Ce*e -ir tu pagini iint cele in care 
AL Piru. acL îe caracterul panoramic al 
lucrlrtior corre^ -ite este kw din spațiul teme
lor foarte speria ra*r Scriind despre Origina 
limbUar ■relaiMS de Carol Tagliavini care pie
rind. din păTT’e t de la afirmații românești, 
susțtae el .tz- cri română in cepe de-abia cu 
■eeoluj al XIX-», replica rine neintirzial : 
„Eate adevăru ra pe?.ă la 1BM nu aveam in 
limba română apere de valoare artistică, dar 
mai departe erxfck forme bterare remarcabile 
la Doaoftei- la predările lui Antim Ivirea nu, 
in crouicx ta tr*iocere* ta verxuri a psalmilor 
si avem apere - propriu-zise, cum sînt
Iriaria Dimitrie Cantemir, soi
de Roman de Rea.wd românesc, sau legendele 
din O aeaKl «Ttete de Ion Neculre-. Sînt 
riduri care-1 Pt polemist fără a avea
dc-a face ari e» • pc£r=r.ic* propriu-zisâ. Ex- 
prestvf pozet de vedere este recen-
r»? pe rare V r.~. o tarhmă Literalerii r«- 
■ăae ti Fpân&M ■rf-ert earapeaa de Mima 

Twra. tPus*» rele mai no Linte, toii ci ti

Marginaliei privesc
1 n±tiurujor folosi te

G. -- P»rweiîiuiei lai
C«- -«TiSeaeww <43 fe-Btsrvd m CU*i Per-
• ea -Azej. ma-w* i’, scoate pe
AI Rra C- TTJSwr» v-1 infățisin-
*. -U . te patawp Ar re-Sctăb:: polemist- AL 

aUri de a diminua
2 rsv.-^n.!; critic ta aceeași ma- 

cifncă și apodictica inimitabilă. O carte 
rerej.-nt «â r.âb:>a«că supremația literară in- 
îsjgTTCi z» hu E. Lorineacu din deceniul III 

riHaienporanritate evit in d a preciza lo
re! rtai Hri G. Căli nes cu in această perioadă. 
AL resîatilețte fără indignări inutile ade

vărul productad titluri, date, citate. Polemica 
este senină, fără crispări, sau răutăți de ocazie. 
Neadevărul este confruntat cu evidența, iar 
evidența este suficient de grăitoare. Cu alte 
cuvinte, polemica nu urmărește pe autorul afir
mației, cf are in vedere mai ales conținutul 
acestor afirmații Războiul de epitete este În
locuit cu o polemică de fapte lstorico-literare 
indubitabile. Obiecția principală este că Ileana 
Vrancea si I. Negoițescu încearcă să treacă cu 
vederea prestigioasa carieră literară călinesciană 
și efectele ei. construind sfidător față de datele 
realului o altă imagine decit cea oferită de 
realități. Al. Piru șl-a exprimat convingerea că 
oricit de suprapuse prin preocupări sau simul
taneitatea acțiunii, marile personalități literare 
pot coexista firesc in panteonul literaturii 
române, indiferent de polemicile lor. A ridica 
pe unii in dauna altora este un procedeu, dună 
critic, neavenit. Al. Piru reacționează deci fi
resc atunci cind cineva caută să anuleze meri
tele lui Călinescu în comparație cu ale lui targa 
sau Lovinescu de Ia care primul ar fi preluat 
totul. Specia de sursierism vinovat, practicat 
de lovinescolatra autoare a unui volum deni
grator pentru Călinescu este calm demontată de 
critic. El se apropie imperturbabil de textele
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comparate, reface itinerarlul bibliografic al au
toarei, identifică citatele, le reconstituie atunci 
cînd au fost trunchiate, le restabilește atunci 
cind ap fost transcrise incorect, totul pentru a de
monstra lipsa de întemeiere a unor aserțiuni 
lejere. „Demonstrațiile Ilenei Vrancea, con
chide criticul, se bizule pe citate com
puse din articole diferite, alternate fără ordine 
cronologică șl logică și Întrerupte de croșete 
acolo unde contravin ideilor autoarei, dacă pu
tem vorbi de așa ceva, pentru ca faptele să se 
potrivească la teorii". Pentru a nu fi Înțeles 
greșit. Al. Piru adaugă în altă parte : „Nu am 
dori ca prin restabilirea unor adevăruri să se 
creadă că vrem să infirmăm pe Iorga, pentru 
a înălța pe Călinescu. In istoria culturii și lite
raturii românești aceste strălucite spirite se îm
pacă foarte bine, flecare cu al său". Textul 
curge neutru Si mat, străbătut rareori de tușe 
ironice față de procedeele denunțate. Cum teh
nica vicioasă de care se ocună e aceea de a 
nega evidența, criticul scrie : „Nici Viața lui Ion 
Creangă n-a convins-o pe Ileana Vrancea, 
fiindcă, ce neșansă, tocmai atunci a scris și 
Vladimir Streinu un articol despre același autor". 
Ironia supravegheată și folosită parcimonios 
este singura trăsătură incisiv accentuată a unei 
polemici impecabilă sub raportul tonului, al 
detașării și ținutei științifice. Mlstiflcația e în
lăturată șl duoă o asemenea intervenție nu 
mai e loc pentru comentariul parazitar. Nu se 
poate insă susține absența oricărei temperaturi 
din critica lui Al. Piru. O notă de reproș sau 
regret este vizibilă in aceste rinduri concluzive: 
„Cu ajutorul lui Al. Rosetli, G. Călinescu a pu
tut să-ți vadă tipărită monumentala operă in 
vremuri grele Intr-un sincur an. Este oare oo- 
Sihil ca in vremea noastră de cult al valurilor, 
ediția a doua a Istoriei literaturii române la 
rare G, Călinescu 1 lucrat aoroaoe două de- 
rer.fi ta continuare, să staa tata de ti Dar de 12 
am pe ma*a unei edituri fără aDrobarea de a 
apârea ?*. întrebării acesteia li răsnunde sinxur 
în cursul polemicii pentru restabilirea adevă
ratei dimensiuni a lui G. Călinescu denaturată 
de lovinescolatri : „Cu privire la Istoria litera
turii române de la origini pinfi In prezent, 
Ileana Vrancea preia cele mai vehemente 
negative opinii critice, sub cuvînt că G. Căli
nescu are genfu ca romancier, dar nici o însu
șire de Istoric literar. Terenul i-1 desțeleniseră 
mai înainte Iorga și Lovinescu. tot ce a făcut 
el mai departe e haotic și minimalizator. Cu 
astfel de diatribe se explică de ce marea istorie 
literară nu se reeditează". Iată că in cele din 
urmă Istoria literară a lui Călinescu se reedi
tează, semn și acesta că polemica lui Al. Piru 
a avut o Înaltă justificare.

M. Ungheanu

PETRE
SÂLCUDEANU:

«Biblioteca 
din Alexandria»

anul I960 pare a sta sub semnul roma
nului. De mai bine de un deceniu, li
teratura noastră actuală parcurge In 
căutarea autenticei sale înfățișări un 

adevărat drum al vlrstelor literaturii: după un 
timp al poeziei, iatâ-ne Intr-o zodie a romanu
lui. A unul roman matur valoric, implicat cu
rajos ta viață, capabil, dincolo de performanțele 
stilistice, să devină o conștiință a acestui veac 
prin excelență politic, frămintat de politică, fas
cinat și însetat de ea, ca de o credință de la 
care aștepți răspunsurile fundamentale. Intr-un 
timp scurt romanul românesc contemporan a 
devenit din epic, reflexiv; din poveste, eseu po
litic și filosofic; din amintire biografică, con
strucție ta imaginar, teorie și simbol. Este și 
drumul, de la Corabia ea suflete (1967), la Biblio
teca din Alexandria, al lui Petre Sălcudeanu, pro
zator serios și cu o credință sobră — de cea mal 
pură tradiție ardeleană — In misiunea și rolul 
scriitorului, de-a dreptul demodată. Și nu vom 
intirzia a susține că ne aflăm înaintea celui mai 
bun roman al său și a unuia dintre cele mai 
Interesante scrise la noi. Biblioteca din Alexan
dria este fericita intîlnire a unei biografii cu 

narativă potrivită, devenind cartea unei 
remarcabile treceri a realului ta parabolă. Dar 
semnificația ei în contextul literar actual ni se 
pare mai amplă, ea constituind ultima etapă 
necesară din eliberarea prozei noastre de o ve
ritabilă fascinație maladivă: „obsedantul dece
niu" — subiectul generator de atîtea clișee șl 
false atitudini din nenumărate romane minore 
(răspunzind Insă unei reale nevoi de luare în 
stăpinire șl conștiință a timpului prin actul me
ditației literare) — și a găsit prlntr-o serie de

cărți de ridicată valoare „exorcizarea-. Roma
nul închide seria nu numai cronologic : dar? 
cărțile lui Preda, Lăncrănjan, Țoiu, Buzura, au 
epuizat planul realității imediate, fixind defini
tiv tipologiile, situațiile și personajele in care 
s-a oglindit epoca, Biblioteca din Alexandria le 
conferă dimensiunea simbolică. Depășind eveni
mentele, oricit de spectaculoase și senzaționale, 
romanul nostru a atins în ultimii ani treapta 
tensionată a eseului, a căutării dureroase a 
adevărului; iar dacă la Preda întîlneam o atitu
dine camuslană, proza lui Sălcudeanu are ceva 
din abstracta cerebralitate sartriană. Și cum pre
zentul vrea mereu să-și înțeleagă trecutul pen
tru a-și întrezări viitorul, vom adăuga că va
loarea intrinsecă a cărții e greu acum de deli
mitat de interesul și receptivitatea pentru dez
baterile ei, pentru acest timp al revoluției care 
a transformat lumea. Totuși, putem deja afirma 
că tensiunea ideilor, confruntarea dramatică a 
personajelor, pătrunderea psihologică și formu
larea memorabilă, ridicarea realului Intr-o sfe
ră a simbolurilor existenței, fac cu certitudine 
din ea o operă reprezentativă pentru valoarea 
literaturii noastre contemporane.

Cadrul romanului e aparent comun unei anu
me proze realiste: un sanatoriu de tuberculoșl. 
In care poposește pentru un scurt timp un tinăr 
banal, Petre Curta, ziarist și „scriitor ta deve
nire", întors nu de mult de la studiile la Mos
cova. Dar sub aparenta normalltate — chiar 
dacă halucinantă în cruzimea slmptomelor bolii 
și agoniei muribunzilor — intrăm într-o lume 
a parabolei: sanatoriul este unul special, desti
nat activiștilor partidului (inițialilor în politică, 
deci) Iar eroul, și mai ales autorul, l-au citit pe

Boala «te aici « problemă de 
coacșA-fiL ~ 7 de srf-.nțâ. Scriind ta linia lui Iva- 
siuc dta RicjI. l c*. _ - totodată atit
pe Kafka îl ri :■ prozatorii ruși și
lud-an^ricâr w nmșitâ este îmbi
narea perfi-î-A rvrA.. ra dimensiunea simbo
lică, creația vrr.ssci * - rR<wcaje, ta același 
timp extrem de ril x «XDonente ale
ideilor, ipoteze tatelecrâmine in
discutabil Matele 21 t ca tip de proză,
cit și ca atmosferă ta»* :*?*.- eataT-j! îi-a «sa
ma t cu ari ta auter;U*=?x* ir s rr—cu care 
a imbricat u -ra r -reali
zarea- sa Hterarte inct s! .-*-^A*«te a
fi neesențiaL Cartea p* tiatza
dezbaterii și pe experwr-Â a <tar
ea trăiește prin forța cs a re Îrwrîtîsrâ.
Reale și simbolice. r- eta-
mentele-cheie ale utîeî '-ta* sur* ca teși 
diferite de rele ..de dr șrc=eata
perpetuă pe scenă a moi A:<. i
o seamă de personaje. uămeâ£ stat aMM: oAmci 
la același numitor, eî se ’JZLă":!2 r-rx pes ta- 
trebâri și mai ales se ooc 'r<<-xLi _ ” i ««î 
și despovârindu-se-. Estș kx-jî ae pot MMI
adevăruri sau minciur: f»ă s-ar-
male. Petre Curta, tinărul s-*;* n ■porent me
diocru, dar ari nd vocația inreta*erti a
cinstei rirstel nealterate si mm alea virSiaâra»- 
teo scriitoruluL care să judece dte perspertiv-- 
conetiinței Istoriei, parcurge etape sie Ei&erU 
In mecanismele revoluției mnoacmd si caa£riiB- 
ttadu-se cu bolnavii sanatoriului De areec. con
tururile lui nu stat net delimitate. pereonamJ 
evoluează consecvent cu sine, dar aparent to- 
timplător. căutlnd. de fapt, să fixeze, ca pe a 
peliculă sensibilă, imaginile memorrb’le ale ce
lorlalți Firul epic este susținut de trecerea erou
lui prin această galerie de personaje unite pnn 
tainice relații. Realitatea plată. cunoscuta de 
Petre, se reliefează treptat, atingind dimensiuni 
nebănuite prin confesiunile și ..unghiurile de 
luminare" ale fiecărui personaj. Ca intr-un ro
man cu sertare, fiecare iși are povestea ci mai 
ales proprta-i atitudine Înaintea vieții și revo
luției, pe care șl-o analizează fără cruțare in 
fața marii judecăți a morții. în pagini de o a- 
proape materială densitate ideatică, unele amln- 
tfnd de tăișurile marelui monolog eliaabetan 
adresat Istoriei, se desenează tipuri umane 
marcate de o agonie a conștiinței care trans- 
cende moartea biologică: Lică Cosmin, tragicul 
fanatic al revoluției, omul ideilor șl principiilor 
cqre își refuză orice incertitudine ; Olariu, per
sonaj inflexibil din aparatul de ordine și Ba
ciu, jalnica sa unealtă care a atins culmea 
murdăriei umane; Ștefan Pintică, tinăr care se 
dăruiește simplu și total revoluției considerlndu- 
se „generație de sacrificiu", dar care trăiește 
drama oamenilor din sat închiși în urma promi
siunilor sale, de bună credință; Vlsalon, bătrl- 
nul pădurar și miner, cu ceva din atmosfera 
magului romantic care caută o albastră floare 
a vieții; Morăscu, maniac al puterii și David 
Garva care II Înfruntă cu propriile arme în nu

mele omeniei; simplul dar imprevizibilul Bu- 
zangiu și atlțla alții dintre care se desprinde 
figura Iul Isaac Landesman, analistul strălucit 
ți subtil, personaj, donquijotesc, luptător în 
Spania, filozof sceptic si optimist avind ceva 
din natura bufonului shakespearian grăitor de 
adevăruri crude. Pe măsură ce cunoaște, perso
najul principal se cunoaște, se delimitează îna
intea lumii, a tentației necunoscutului. Ambiva
lent, el este pentru ..împietrirea" bărbaților po
litici o conștiință umană capabilă aă-i judece 
ta numele Înțelegerii umane (— „Curta, spu- 
ne-ml spune-mi. că tot ce-am făcut n-a fost 
fals, te rog. spune-ml dar cinstit", 11 roagă Mo- 
răscu Înainte de a muri), dar. pentru soția sa, 
■ora Nana. Leopoldina Ti tor an și sora Aneofița. 
ei este ia fel de inflexibil și obsedat de propria 
55 boală ca și ceilalți Aparent purtător de cu- 
rir.L personajul din perspectiva căruia este pri
vita lumea. Petre Curta nu este idealizat de au
tor. Niciodată Sălcudeanu nu dă dreptate unuia 
*at> altui*, el lasă eroii aă se confrunte ta cea 
mas .^isîină libertate- Adesea Curta pare a avea 
■Areptat* ta nnmete «nta umanism trudi penal 

sale nu atat niri impuse, nici to<-
Dreptatea sa e prea 

îAeaX*, ta? am: nteste dc Intelectualii hii
Ce—1! Pereescu rtacreati de prc^rrjl spirit ana- 

Dec eaciL U altruiri.
tateod oamenii, asbeă pe cJjRjeoH anume, eroul 
este re tacrtarenarea tai v- kieilor care
h atrofiază (_IX»mneaLă roslești adevă

rul fără remușcâri, ori adevărul dezbrăcat de re- 
mușcare este adevăr de profet"). Dacă Petrini 
era uneori neverosimil. Curta este inuman. In 
căutarea adevărului abstract el pierde căldura 
iubirii. înaltele și recile lui principii nu ajută 
nimănui. Dar în singurătatea Iul. Curta are ceva 
din grandoarea tristă a unul Erasm rămas în 
mijlocul furtunii istoriei să apere valorile uma
nismului șl spiritul de toleranță Intr-o lume a 
violenței învrăjbită de credințe sau interese o- 
puse. Analiza atit a Dersonajului central creator 
al unui mit al scriitorului, cit și a celorlalte 
ar cere cu prisosință un capitol separat

Stranie este în structura narativă dilatarea 
timpului și capcana lui: eroul venit pentru cî- 
teva luni pierde noțiunea timpului biologic, anii 
trecînd intr-o altă dimensiune temporară, irea
lă. aproape- în acest timp al confesiunilor per
sonajele vorbesc tafrunttadu-se dramatic ade
sea tatr-un joc paradoxal al ideilor. Ca orice 
prozator ardelean care se respectă, Sălcudeanu 
are stihii masiv, nu fără surprinzătoare figuri 
stilistice, dar care iși arată valențele pe spații 
ample. Trectad peste primele trei sute de pa
gini tensiunea, fără a diminua, pare a obosi lec
tura, mai ales că nu se Întrevede nici posibili
tatea rezolvării eL Și aici prozatorul nostru are, 
fără teama de a exagera, o sclipire genială : 
inventează un personaj de teatru expresionist, 
eivilal anchetator diabolic și teoretician al li
teraturii care posedă o excepțională bibliotecă 
de manuscrise (..Stăpinesc o bibliotecă ilegală și 
ta mai toate limbile acestui pâmîntpecare trăim. 
Cărți dușmănoase, domnule Curta, dar cărți de 
valoare-) pe care le va încredința tiparului cind 
vor deveni inofensive. Visul din visul lui Curta 
cu poiana lupilor nu e departe de o viziun,j 
dostoievskiană. Iar cînd întimplarea cea mal 
grotescă din vis, măcelul porcilor, se pe
trece aievea ne aflăm deja într-un fan
tastic de cea mal bună calitate unde alegoria 
și-a pierdut dimensiunea abstractă devenind te
rifiant de concretă. Fără a teoretiza, finalul 
pare a se îndreDta spre voltairiana morală a 
„cultivării grădinii", a muncii în care personaje
le iși găsesc împlinirea. Cel CHre triumfă este 
misteriosul bătrln Vlsalon. căutătorul florii vie
ții care li învață pe bolnavi să replanteze pădu
rea exploatată intensiv. Figură sadoveniană, 
pădurarul pare a se identifica cu sufletul natu
rii, iar ultimele cuvinte ale cărții și ale erou
lui. care contemplă ta final. Înainte de a pleca, 
tînăra pădure. Ii dau o dimensiune mitică: ..Vîn- 
tul bătea puternic, coliba se unduia făcîndu-se 
una cu mișcarea pomului de care era prinsă și 
pe această provă mereu In mișcare, pe acest ca
targ uriaș, fără moarte. Visaion nu i se mal 
păru un moșneag oarecare, păstrat doar cu fi
bra truDului la anii tinereții ci însăși întruchi
parea ei“.

Ne aflăm înaintea unei cărți de valoare cu 
personaje memorabile si controversate, o carte 
contradictorie și amplă ea înseși problemele 
dezbătute Ia cea mal înaltă tensiune spirituală, 
o carte care așteaptă o critică pe măsura unul 
posibil destin de excepție.

Dan Alexandru Condeescu
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Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu activul de partid al scriitorilor

Urmare din pag. 1

se pună capât cu desăvîrșire oricăror polem ci 
mărunte, neprincipiale, care nu vizează opeFe*e  
de artă, problemele de fond ale dezvoltăr lite
raturii și care degenerează in atacuri ia pe'- 
soană, care duc la dezbinarea scriitorilor. Tre
buie să se țină seama că Uniunea scriitorilor, 
editurile, revistele literare nu sint prop'etatea 
nimănui și ele trebuie sâ slujească in egală mă
sură, corespunzător atit principiilor și normelor 
societății noastre, cit și legilor țării. interese>or 
generale ale dezvoltării literaturii. a‘e unirii 
eforturilor tuturor creatorilor de artă în direcția 
înfloririi și îmbogățirii continue a culturii noas
tre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adus, de ase
menea, o serie de critici consiliului de condu
cere al uniunii, ca și organizației de partid, car? 
nu pun in dezbatere problemele centrale ale 
dezvoltării creației noastre literare, probleme e 
ideologice, estetice și etice ale obștii scriitori
cești, permițind uneori degenerarea discuțiilor 
in simple răfuieli personale. Au fost criticate, 
totodată, alte organisme și foruri care au sar
cini exprese în direcția îndrumării ideologice și 
politice a Uniunii scriitorilor, cum sînt organi
zația de partid a Capitalei, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, unele secții ale Comitetului 
Central al partidului, indicindu-se să se treocă 
neîntîrziat la lichidarea lipsurilor manifestate in 
aceasta privință, la organizarea unei activităti 
intense, sistematice, menite să ridice la un nivel 
tot mai înalt viața politică și obștească a scrii
torilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca, în 
spiritul hotâririlor istorice ale Congresului al 
Xll-lea al partidului, sâ je acționeze cu înalt 
spirit de răspundere și conștiință revoluționară

5? in dkwnerwl l«teratuni, pentru realizarea u«eî 
no carități, astfel incit și hteratura să se înscrie 
in v<a «a ochita te deshâ surată de
întregul nostru popor pentru nd-earea pe o 
treaptă nouă, super oară a sooetâțn socaiiste 
romoaesb.

Tovarășul N coloe Ceausescu a aerat oct. vu iui 
de partid, tuturor ser toilor sâ ocționeze pen
tru realizarea unor opere î-terara cu un profund 
conținut umanist reratoponar. care sâ răspundă 
pe deplin cerințelor poporul constructor
ol sooal.smulu, sâ contnbu-e tot ma- *r.u*î  to 
ridicarea n>telului deok>g>c și cultural al mase
lor largi de oa.-TKr o> «vac, la dexvohoren 
conștiinței lor sooa' sie. a sp»ntului umanist ce 
caracterizează soc-etcnea noastră. In literatura 
noastră nouă, oare- i munci, care înotă © n 
temei» a lume nouă in po'.r-a noastră, sâ ** 
recunoască drept eroi principal., care rp făuresc 
in mod conșbent, H&f-v-a sprt de mohă a ale
gație și patriotism, propria tor rată. U
Io*  viitor fericit.

Smtem - a wbiinot secretarul general c*  
partidului — pentru O to'gâ drversrtate a St Iu*  - 
tor. genur tor șj mc- e'eo*  creoeoore în Ftera- 
tura noastră, pentru atxxda-ea deseti sâ a tu
turor aspectelor vet S ",vnc. socetr^ noas
tre. Dor astfel inert a ceaun sâ i&svste^eascâ oa- 

mumei' H măreața operă pe care o edi
fică in Român<3. să dea o penpeet *â  darâ. 
lum.noasâ a viitorului mă-eț sp*e  care înaintează, 
sub conducerea part^dutj nebunea noastră 
șoca fi stă. Literatura noastră treble sâ se si
tueze ferm pe poz t de revo-ut'orrare ale socia
lismului științific. ale mater-ahsmuiiri dialectic 
ș» istoric, ca parte integrantă o i-tregn activități 
de făurire a sooetătn scoa'-ste muh lateral dez
voltate. O înaltă datorie a creației literare româ

nești este angajarea fermă in lupta revoluțio
nară împotriva a ceea ce este vechi și perimat 
pentru promovarea continuă a noului socialist 
sprijinind astfel mersul înainte neabătut al pa
triei noastre pe trepte tot mai înalte ale socia- 
lîsmuriji și comunismului. Literatura trebuie sâ 
combată cu vigoare concepțiile vechi, retrograde, 
obscurantiste, mentalitățile moștenite de la ve
chea societate burgheză, superstițiile, idealismul, 
orice manifestare de natură sâ ducă la degra- 
da*ea  omului, la înjosirea lui, a demnității sale

Un accent deosebit a pus secretarul general 
ol partidului pe preocuparea creatorilor de a 
păstra cu sfințenie specificul național al culturii 
noastre, realizat de-a lungul secolelor prin în- 
țe iepe unea și talentul creator colectiv al po
porului. care, luptind pentru libertate și progres, 
pentru păstrarea ființei sale naționale, pentru 
dezvoltarea țării, a făurit, totodată, o operă de 
crtă minunata, de valoare nepieritoare, care 
poate și trebuie sâ constituie izvorul de la care 
sâ se inspire toți creatorii care iși iubesc po- 
po-u patria, trecutul de luptă revoluționar. Se
cretarul general al partidului a criticat tendința 
care se mai manifestă la unii scriitori de a 
m ia curente și orientări străine, renunțind de 

a fi e< înșiși, de a exprima realitățile specifice 
ale poporului și societății noastre. Opere de artă 
de more durabilitate și valoare estetică se pot 
realiza numai din legătura intimă cu poporul, 
puterea literaturii stă tocmai în această osmoză 
a scriitorului cu patria, cu istoria ei, cu prezen
tul ei. cu poporul care i-a dat naștere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat de 
asemenea, sâ se intensifice și mai mult parti
ciparea scriitorilor la activitatea social-politică 
clocotitoare care se desfășoară in țara noastră, 
în cadrul rolului tot mai înalt pe care îl îndepli

nește întregul popor in elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului, în adoptarea deciziilor pri
vitoare la mersul nostru continuu înainte, în con
ducerea societății. în frunte cu clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului ei revoluționar de 
avangardă. Scriitorii, ca dealtfel, toți oameni*  
de artă, trebuie să se manifeste astfel tot mai 
activ în cadrul largii democrații socialiste pe 
care o realizăm in țara noastră și care constituie 
unul din principalii factori dinamici oi construc
ției noii orinduiri, o cerință obiectivă a înaintării 
noastre ferme spre comunism.

In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca întreaga noastră lite
ratură sâ se angajeze mai viguros în marea 
confruntare care are lac pe plan internațional 
intre forțele progresului și păcii și forțele vechi 
ale reacțiunîi, să participe și mai activ prin 
opera și activitatea lor, de pe pozițiile parti
dului nostru, la lupta împotriva imperialismului, 
a colonialismului și neocolonialismului, împotriva 
ideologiei burgheze, retrograde, a decadentis
mului filozofiei, moralei și culturii lumii capita
liste contemporane. Este o datorie de anoare a 
SC' tor.'lor să se înregimenteze cu toate forțele 
în măreața luptă închinată cuceririi și apărării 
libertâț i și independenței tuturor popoarelor, 
transformări înnoitoare a societății umane, în
făptuirii dreptății și egalității sociale, edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră, de pace, colaborare și înțelegere între 
toate națiunile. In felul acesta, literatura noastră 
va corespunde cu adevărat înaltelor cerințe și 
exigențe ale etapei pe care o parcurge astăzi 
poporul nostru in înfăptuirea Programului parti
dului de edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, precum și imperativelor su
preme ale luptei mondiale pentru înfăptuirea 

idealurilor de bunăstare și fericire ale întregii 
umanități.

Secretarul general al partidului a cerut orga
nizației de partid o Uniunii scriitorilor, activului 
de partid scriitoricesc din întreaga țară, tuturor 
comuniștilor care lucrează în acest domeniu să-și 
asume răspunderi sporite în dezbaterea proble
melor generale ideologice, politice și de creație, 
de care depinde progresul continuu al litera
turii noastre, să acționeze tot mai ferm pentru 
un climat cu adevărat principial, partinic, de 
înaltă exigență și colegialitate în rîndul tuturor 
slujitorilor scrisului. Va trebui sâ se îmbunătă
țească, de asemenea, și îndrumarea activității 
Uniunii scriitorilor de către organizațiile de 
partid județene și a municipiului București, de 
către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, 
de către secțiile Comitetului Central, pentru a 
se asigura dezvoltarea pe un pian și mai înalt 
a creației noastre literare de toate genurile, re
darea Intr-o mare varietate de stiluri și genuri 
a aceleiași concepții ideologice revoluționare, 
concepția materialist-dialectica și istorică a parti
dului nostru, a realității noi a patriei noasbe, a 
muncii eroice a întregului popor pentru creș
terea măreției patriei, pentru prosperitatea ei, 
pentru bunăstarea și fericirea poporului, pen
tru întărirea independenței și suveranității Româ
niei socialiste.

In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind că poporul nostru dispune de pu
ternice forțe creatoare in domeniul literaturii, 
în stare să abordeze cu succes temele mari ale 
societății socialiste românești, și-a exprimat con
vingerea că literatura noastră va înregistra noi 
și importante realizări, că scriitorii nu vor pre
cupeți nimic pentru a sluji cu cinste cultura nouă, 
socialistă, patria și poporul.

Funcția catalizatoare 
a clasicilor

Cum se întimplă mai întotdeauna, și 
in cazul cunoscutei apoftegme litera

tura se naște din literaturi, căreia i 
se conferă și un pronunțat coeficient 

de butadă, din unghi practic, se impune nu- 
maidecit necesitatea de a disocia atent elemen
tul activ de cel pasiv. Respectiv, se pune in 
discuție, cu toată gravitatea, problema atitu
dinii critice și în același timp creatoare față de 
vi tal-necesara „povară**  pe care tradiția, cu in
finitatea ei de experiențe și căutări, o așează 
pe umerii creatorului contemporan. Admițînd, 
prin reducere la absurd, că cineva s-ar decide 
să refuze cu desăvîrșire actul acestei nobile și 
obsesive confruntări, bizuindu-se, pasămite, 
doar pe virtuțile talentului său. trebuie să re
cunoaștem că ceea ce ar rezulta de aici va 
purta, necondiționat, Însemnele celei mai de
zolante monstruozități solipsiste. E o trăsătură 
care anulează orice șansă autenticei cunoașteri 
artistice, înțrucît acum, 'tentativă4creatoare sc 
angajează In cea mai aberantă cu putință aven
tură : aceea de a fi un produs ex nihiio, prin 
ignorarea realității estetice originare. Expcrî- 
mentalismul extremist al artei și literaturii 
moderne, se știe, in chip voluntar sau invo
luntar, a alunecat nu o dată intr-o asemenea 
capcană, așa incit nu mai insistăm.

Revenim deci la, așa-zicînd, aspectul normal 
al chestiunii și ne Îngăduim a face observația 
oarecum paradoxală potrivit căreia atit pecetea 
sublimei originalități creatoare cit și aceea a 
imitației obediente, a epigon ismului amorf sint 
la fel de îndatorate reperelor tutelare ale tra
diției. Este, astfel, în firea lucrurilor ca actua
litatea clasicilor, limitata la aria de manifestare 
a spiritului de creație, să rezide tocmai in se
sizarea acestei imanente bifurcări, in ordinea 
eficienței, a acelorași (cum le-ar spune G. Ca- 
linescu) universalii autohtone.

Spre a invoca doar un exemplu — firește, 
cel mai eclatant —, să observăm că istoria per
manentului proces de refracție in posteritate a 
unor asemenea universalii naționale învede
rează pregnantul caracter divergent al celor 
două trasee. Emines ci an îs mul — căci, se în
țelege, la el ne referim — s-a impus încă <_e 
la începuturile sale ca cel mai de seamă 
element stimulator al deschiderilor spre visa
rea romantică la amplitudine cosmică, spre 
cufundare amețitoare in memoria mitico-isto- 
rică a umanității și a poporului român, «pre 
aleanul cotropitor al trăirii absolutului prin in
termediul ideii, filozofice pare, ori, din contra, 
prin deplina abandonare in voluptatea iubirii 
etc. Cariera în posteritate a tuturor acestor 
structuri lirice eminesciene (ca să nu mai vor
bim de cele strict expresive) are, nu mai în
cape discuție, un curs continuu. Nu e insă mai 
puțin adevărat că la fel de izbitoare apare și 
linia despărțitoare dintre latura activă și cea 
pasivă a modului în care este tradusă in 
„practica scrisului41, de-a lungul unui secol de 
poezie românească, lecția lirismului eminescian. 
Se știe că in prima etapă a carierei sale, emî- 
nescianismul a făcut ravagii, pentru că, in e- 
sență, de el s-au apropiat imitatorii, versificato
rii incapabili a trece dincolo de lamentația ges
ticulară, de sentimentalitatea convențională și 
minoră, de paseismul superfluu și de „medita- 
țiunea" încropită, vădit neasumată din unghi au
tentic existențial Au trebui să treacă două-trei 
decenii pentru ca această perspectivă epigonică, 
prin definiție necrealoare, să fie radical repu
diată și, astfel, inloctiită de alta, surprinzătoare 
prin noutatea ei vitală sub toate aspectele. 
Ceea ce atrage de îndată luarea aminte, acum, 
este repunerea în drepturile reale a emines- 
cianismului cu prețul magnificei lui asimilări 
în structuri lirice gui-generis, adică în o suită 
de structuri lirice ai căror exponenți fac do
vada strălucită a faptului că, avind o iden
titate artistică inconfundabilă, fiind el înșiși, 
aparțin unor alte virste ale poeziei românești. 
Sint virste chemate fiecare a răspunde altor 
tipuri de sensibilitate general-umană, înscrise 
Intre parametrii unor noi dimensiuni ale tim
pului istoric. In cunoștință de cauză, să spu
nem așa, marii poeți români, din prima jumă
tate a veacului nostru „eminescianizează" pe 
cont exclusiv propriu. Astfel, despre cel dinții 
mare „neoeminescian44, Octavian Goga, G. Că- 
linescu spune esențialul. „în poezia lui Goga 
— citim in Istoria literaturii române — dăm 
de structura poeziei lui Eminescu dar astfel 
acoperită incit abea se bagă de seamă. Goga a 
intuit mai bine decît oricare genul poetului 
Doinei șl a știut să-1 continue cu materie nouă. 
$i Eminescu și Goga cintă un inefabil de ori
gine metafizică, o jale nemotivată, de popor 
străvechiu, îmbătrînit în experiența crudă a 
vieții, ajuns Ia bocetul ritual, transmis fără ex
plicarea sensului [...]. După Eminescu și Ma- 
cedonski, Goga e întîiul mare poet din epoca 
modernă sortit prin simplitate aparentă a liricii 
lui să pătrundă tot mai adine în sufletul mul
țimii, poet național totodată și pur ca Emi
nescu". Tot lui G. Căi in eseu ii datorăm fantul 
de a fi intuit, printre primii, filonul neoemines- 
cian la Arghezi (referirile se fac în special la 
specia „blestemului", a pamfletului liric, ară-

tindu-se, de pildă, cA Rugăciunea ■ noi Dac 
pare a fi o tulburătoare „variantă- la bleste
mul lui Sarmis din poemul lui Eminescu) și la 
Blaga (observația că tentativa autorului dra
mei Zamalxe de a construi un pantheon dac 
.^amintește de mitologiile dacice ale lui Bolin- 
tineanu și Eminescu").

Firește, execeza critică mai recentă a scos in 
lumină caracterul mult mai complex și — de ce 
nn ? — mult mai „ascuns**  al procesului de in- 
riurire creatoare pe care opera celor trei mari 
scriitori a sufăr din partea eminescianismului. 
în același timp, e de reținut că, practic, aria fe
nomenului este nelimitată. Aceeași exegeză dc 
dată recentă nu a putut să nu identifice revela
toarele „infiltrații" ale eminescianismului, atit 
de structural originale de fiecare dată, în (să 
zicem) poezia lui Bacovia și Al. Philippide. Toate 
acestea, însă, nu trebuie să ne facă a pierde 
din atenție adevărul ca și în epoca la care ne re
ferim, formele est.eticește degradante ale epigo- 
nismului eminescian iși fac resimțită prezența 
intens. Intră in discuție, din această perspectivă, 
nu numai stihurile de mult și pe drept uitate ale 
unor O. Carp, D. Nanii, G. Tutoveanu, Horia Fur
tună, G. Rotică, Ignatus, Emil Dorian, Al. Robot 
etc., etc. ci chiar și ale unor autori de notorie
tate, precum, intre alții, Cincinat Pavelescu sau 
Victor Eftimiu, in cazul cărora modul sonor fes
tiv în care este receptat eminescianismul se răz
bună din plin.

In fine, sore a aduce discuția „Ia zi“, nu mai 
puțin semnificativă este cariera in posteritate a 
eminescianismului confruntată cu evoluția poe
ziei noastre actuale. Și acum este puternic sesi
zabilă aceeași netă scindare a activului de pasiv. 
Trecut prin alchimia miraculoasă a lirismului 
interbelic, eminescianismul, pe de o parte, face 
scoală strălucită în poezia lui Mihai Beniuc și 
Emil Botta. a lui Eugen Jebeleanu și a lui Mi
ron Radu Pamschivescu, a lui Nichita Stănescu 
și A. EL Baconsky, a lui loan Alexandru și Ion 
Gheorghe, a lui Gheorgbe Pituț și Adrian Pău- 
nescu. a lui Dan Lauren țiu și Cezar Baltag, a 
lui Grigore Hagiu și Mihai Ursachi. a lui Florin 
Mugur și Marius Robescu și așa mai departe, 
în truc it „lista**  este impresionantă, a j ung in d a-i 
revendica chiar și pe unii dintre autorii cei mai 
tineri — Ion Roșu sau Nichita Danilov, de pildă. 
Pe de altă parte, posibila „listă" a epigoniloi 
eminescieni de dată mai mult sau mai puțin re
centă este atit de extinsă, incit, sincer vorbind, 
de ne-am gindi sA) in tocmim aici, nu știm zău 
cu cine ar trebui să înceapă și cu cine să se în
cheie. Privind problema din ambele direcții, pu
tem spune pe drept că ne aflăm in fața uneia 
dintre temele critice cu cea mai largă deschi
dere spre realitatea palpabilă a fenomenului 
poetic actuaL

Invocând doar „cazul" Eminescu, s-a reținut 
sperăm cu suficientă claritate că tema însemnă
rilor de față beneficiază de ceea ce s-ar putea 
numi un enunț cu substrat parabolic. Altminteri, 
un enunț, intru totul concludent pentru a n? 
face bine Înțeleși in ceea ce privește „teza- în 
virtutea căreia am dat curs acestor sumare re
flecții pe marginea niciodată istovitei probleme 
a actualității valorilor dasicc. a funcției lor ca
talizatoare drcumscrisă actualului creator con
temporan.

Nicolae Ciobanu

Sanda Saramat : „Flori pentru cei dragi'*

«Sunt poet și vreau 
să-mi adun material!)

Se numea Mihai Eminescu și avea 
doar șaisprezece ani cind a rostit 
aceste cuvinte cu un orgoliu care 
mai vibrează si astăzi prin scurge

rea timpului. Era primăvară spre vară și o 
pornise spre Transilvania ca să vadă cu 
ochii iuL în sutanele lor prăfuite pe dru
murile de țară seminariștii blăjeni de la anul 
1861 au tresărit de uimire și au notat afir
mația in caiete, alături de fenomenele as- 
trologice.

Au trecut mai mult de o sută de ani de 
istorie literară și mesajul poetic semnat prin 
miracol chiar Mihai Eminescu nu s-a pier
dut. Cea mai veche „documentare" atestată 
Încă in urmă cu-un secol a devenit o tradi
ție : legătura scriitorului cu pămintul, o ră
dăcină adîncă și viguroasă pe care literatura 
română a rodit bogat și continuu, fără între
ruperi si fără îmbolnăviri, organism sănă
tos și puternic, nedesfăcut de obîrșie.

Să-i spunem iubire, Înainte de a-i spune 
program. Să-i spunem așa cum se-în- 
tîmplă. Așa cum se simte clnd la capătul 
unui drum străbătut cu mașina, cu trenul 
sau cu piciorul, un peisaj sau un om, două 
„intimDlări de viață- către care te împinge 
profesiunea, te ating atit de necruțător drept 
în suflet, drept in arcul care declanșează 
emoția, incit slngele rupe zăgazuri, pulsul 
amenință să erupă iar puoila ți se dilată ca 
o lentilă de microscop. Ce dor ! Ce dulce- 
durere 1 Ce vrajă molcomă la simola vedere 
a unui hectar de cartofi cu tuberculii aurii 
așezați în lumina lichidă a toamnei din Tran
silvania ! Ce fericire nebună că un macara
giu înălțat la două sute de metri deasupra 
barajelor de pe Lotru strigă că cea mai mare

dorință pe care o are acolo, în cer, este să-i 
poată saluta pe părinți. Ce bucurie năvalnică 
alături de o dragă femeie care întinde între 
pantofii el bărbătești in care stă cu picioarele 
goale — strinsura de o viață : douăsprezece 
cămăși țărănești.

Lumea ca viață, nu ca fotografie ! Viața 
ca viață, nu ca abstragere. Auzul scriitorului 
lipit de pămînt : sublime, noi înțelesuri ale 
vieții pure și simple, misterele armoniei uni
versale dezlegate în cartofi șl in soare, in 
oameni și muncă, in cea mai statornică veci
nătate : mlautaru’. cotidian.

Să-i spunem devotament, înainte să-t spu
nem program. Să-i spunem așa cum 
se-întîmplă. Așa cum sc simte cînd la capă
tul unui drum străbătut cu mașina, cu trenul 
sau cu piciorul, un pehaj san un o.n, două 
„înt'mplări de viață**  către care te împinge 
profesiunea devin, de-odată, în chix mira
culos șl magnific, Justificarea acestei profe
siuni ! Peisaje care declanșează iubirea. Oa
meni care declanșează devotamentul. O lume 
vie, puternică, mișcătoare, o lume irepetabilft 
și fierbinte, lumea noastră socialistă de as
tăzi, făptura ei luminoasă cu care comuni
căm febril și patetic nu fiindcă trebuie ci 
pentru că iubim și depindem, pentru că per
severăm și învingem, pentru că facem parte 
din lucrările și zilele sale, pentru că scriitorii 
au nevoie de patrie și patria are nevoie de 
poezie, și cu același orgoliu înregistrat In 
urmă cu-un secol printre fenomenele astro- 
logice spunem : Sintem poeți și vrem să adu
năm material !

Sânziana Pop

Tradiția culorii
de multă vreme s-ar fi cuvenit să scriu 

citeva rin duri despre eforturile pline 
de dragoste ale Profesorului de Istoria 
artei la Universitatea din Koln, Dr. 

Wilhelm Nyssen, de a face cunoscute lumii 
apusene valorile incomparabile ale picturilor 
murale din Moldova. Mă aflam prin anii 1971 
ca Gașthorer (student-oaspete) ai Universității 
din Koln și am avut de multe ori prilejul de 
a asista la conferințele profesorului Dr. Nyssen, 
la care sute de studenți participau înmărmu
riți de mirare in sălile unde se proiectau ima
ginile care cintau pămintul transfigurat al țării 
noastre. Dincolo de explicațiile savante legate 
de credința strămoșilor noștri, Dr. Wilhelm 
Nyssen pleda pentru specificitatea picturii mu
rale de Ia noi, pentru noutatea ei evidentă în 
comparație cu cea bizantină, pentru geniul 
poporului nostru : „La privirea frescelor exte
rioare ale minăstirilor din Moldova se petrece 
ceva cu totul deosebit. în primul rind, obser
vatorul, la privirea de ansamblu a picturii, e 
mai întîi scos din sine însuși, deoarece ceea

ce vede nu este despărțit de mediul înconjură
tor, ci se găsește în mijlocul unui peisaj co
lorat cu verdele ca fond fundamental... El (pri
vitorul n.n.) își amintește de visurile copilăriei 
sale, deci de o fază a vieții, care dispunea de 
un asemenea spectru vast al culorilor și se re
găsește de abia pe încetul și cu întîrziere în 
fața acestor caractere ale spațlul'n care limi
tează din afară, pentru că este solicitat de ca
litatea unor culori, pe care n-a mai întîlnit-o 
niciodată pină acum in natură, in această in
tensitate". Cu aparatul său de proiecție și foto
copiile executate de el cu o artă neîntrecută 
Dr. Wilhelm Nyssen a ținut sute de conferințe 
despre minunatele fresce românești, în orașe 
din R.F. Germania și R.D. Germană, din Sue
dia, Austria, Italia, Elveția, Spania, Franța etc. 
Vorbind totdeauna cu o mare dăruire și auten
tică înțelegere despre geniul poporului nostru, 
Dr. Wilhelm Nyssen nu uita niciodată să sta
bilească relația firească între expresia artistică 
a sufletului nostru și momentele istorice, vitre
ge de atîtea ori prin care am trecut : „Istoria

Moldovei e străbătută de numeroase tentative 
de a pune o stavilă in calea stăpinirii islamice. 
Astfel, acest incinîător ținut de coline a fost 
mereu încercai de războaie, incendii, pustiiri, 
iar cele mai mari creații artistice ale sale, 
minăstirile pictate in exterior și interior, s-au 
născut in ceasurile sale cele mai gr^le. in fur
tunile produse de asalturile imperiului otoman. 
Poate că tocmai trăirea acestor grozăvii și dis
trugeri a produs in oamenii ei acei dor r‘e 
liniște și de interioritate, care și-a găsit expri
marea în aceste chipuri exterioare li interi
oare* 4. De la prima sa intilnire c-i pictura mu
rală din Moldova, Dr. Wilhelm Nyssen ne vi
zitează țara aproape an de an. sufletul său 
fiind cuprins de o admirație nesecată. Pentru 
dragostea cu care s-a străduit să facă (in ati- 
tea țări) cunoscute valorile artistice remunești, 
profesorului Dr. Wilhelm Nyssen i s-a confe
rit la București titlul de „Dorior Honoris 
Causa44. Traducerea cărții Pămint țintind In 
imagini, într-o limbă înțeleaptă și expresivă 
aparține Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. ale cărui 
echivalențe românești evidențiază o profundă 
cunoaștere a textelor cercetate de Profesorul 
Dr. Wilhelm Nyssen, pe care-1 omagiem cu 
aceste rînduri.

Gheorghe Pituț

Climat 
de exigență

Urmare din pag. 1
versității căilor de plonjare în cotidian — și 
printr-o stare de reflecție asupra realității). 
Așadar, fiecare autor — respectindu-și struc
tura psihologică, chimismul interior — se cuvine 
să facă pași hotărîți Înspre adevărurile existen
țiale. Și, oricît de neasemănător ne-ar fi carac
terul și temperamentul, în planul conștiinței 
lucrurile se schimbă, avem un crez comun, 
unic : socialismul științific, materialismul dia
lectic și istoric.

„Fuga de realitate44, pe care, eventual, o mai 
practică unul sau altul dintre noi, nu este deloc 
caracteristică imensei majorități a scriitorilor 
care, respingind schemele/șabloanele dogmatis
mului de altădată, au dovedit și dovedesc — prin 
cărți, nu prin simple declarații, că „materia 
primă" a operei lor se află aici și acum. Folo
sind termenul de „materie primă", nu doresc, 
cumva, să sugerez o posibila apropiere intre 
„procesul de fabricație**  industrial și „procesul 
de creație", nici vreo ierarhizare. Faptul că un 
pilot zboară la mare înălțime înseamnă oare că 
el nu-i un om cu picioarele pe pămînt ? Pre
judecățile de orice fel, exclusivismul mai mult 
sau mai puțin camuflat sub mantia cameleoni- 
că a unui pretins „aristrocratism" sau ..purism" 
al Inspirației, nu-1 împiedică pe autorul cinstit 
cu el însuși și cu cititorul său, să-și vadă de 
drum, pe măsura forței sale de muncă, a pu
terii sale de pătrundere în straturile realității, 
a temperaturii și intensității talentului său. Da, 
sintem de staturi deosebite, avem ochi de cu
lori diferite, ne-am născut cu talent de un grad 
sau altul — nimic din toate acestea și destule 
altele nu-i dau nimănui dreptul la intoleranță, 
la atacuri personale sau vizînd o categorie sau 
alta de confrați. Climatul general, de muncă 
cinstită închinată unui scop măreț, reprezintă, 
fără doar și poate, un exemplu demn de a fi ur
mat și de scriitorime, obște prin vocație hără
zită să promoveze corectitudinea, umanismul, 
Înțelegerea intre oameni. De altminteri, una din 
indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu la re
centa intilnire care — tocmai pentru a se asi
gura progresul neîntrerupt al literaturii române
— să fie instaurat „un climat cu adevărat prin
cipial, partinic, de inaltă exigență și colegiali
tate in riadul tuturor slujitorilor scrisului44. De 
pe o asemenea rampă de lansare, „procesul de 
creație" — și așa chinuitor, epuizant, anevoios, 
va diobîndi, măcar apa/aerul/soarele de care are 
nevoie ; și întreaga axă de rotație a atitudinii 
noastre față de noi achimbindu-se, ne vom pu
tea dedica, pe de-a întregul, energiile, talentul 
(cit avem), cunoașterea și viziunea proprie asu
pra realității, numai și numai actului de crea
ție. scrisului. Respectă și vei fi respectat ! — 
iată un adevăr verificat de practică, nicidecum 
un aiogan publicitar. Cînd în artere îți pulsează 
un singe — realmente ! — de netraficat, pur, 
nici un fel de monedă ..forte" de azi, de ieri sau 
de alaltăieri n-are cum să ți-1 dilueze sau să 
ți-1 coloreze altfel, in verde, albastru sau violet. 
Singele unei întregi colectivități hrănește prin- 
tr-un subtil sistem de vase comunicante — 
scrierile noastre : „Literatura trebuie să com
bată ra vigoare concepțiile vechi, retrograde, 
■ hse urau liste, mentalitățile moștenite de la ve
chea societate burgheză, superstițiile, idealismul, 
•rice manifestare de natură să ducă la degra
darea omului, la înjosirea lui, a demnității sale44. 
Să începem cu noi înșine 1

S-a retras de mult, in brumele trecutului, au
torul ferecat in turn de fildeș sau gata să-și 
cristalizeze opera la masa cafenelei, cu filtrul
— sursă de inspirație ! — dinainte. Actualmente, 
sursa de inspirație se află in noi, in realitatea 
noastră, pentru că sintem ai acestei realități. 
Cine se mai miră astăzi că, in mod curent, un 
poet, un prozator, un dramaturg — autori de 
renume, oameni cu operă proprie constituită — 
scriu și activează in presa cotidiană, săptămi- 
nali lunară sau apar ca realizatori pe micul 
ecran, sau urcă pe scenă in cadrul nenumăra
telor intilniri cu cititorii ? Sute și sute de scrii
tori așa trăiesc, așa creează ! Practicarea publi
cisticii reprezintă, neîndoielnic, încă una din 
multiplele variante al? documentării, in sensul 
arătat anterior, de implicare.

Cunoașterea realităților înconjurătoare, frec
ventarea marilor teme nu-ți oferă, instantaneu 
și cheia reușitei in scris, dar iți dau o șansă în 
plm. Pagini limfatice mai apar, lipsite de sin
gele adevărului de viață, atit de intens și ge
nerat. Vecinătatea literaturii cu realitatea sau 
cu istoria — reflectind, in fond, tot o realitate, 
dar afectivă — nu Înseamnă, deloc, pauperiza
rea imaginației, absența decantării, trecerea di
rectă în pagina scrisă a faptelor zilei, fără ca 
acestea să mai străbată spațiul ficțiunii. Trans- 
gresoarea realității imediate sau îndepărtate nu 
face altceva decit să oblige evenimentele să 
treacă prin filtrul purificator al autorului, ast
fel incit să se întoarcă, în lumile din care pur
ced, transfigurate. Există o teribilă sete de au
tentic, atit la scriitori, cit și la cititori : oamenii 
muncii vor să se recunoască — și se recunosc 
de cele mai multe ori ! — în cărțile noastre, 
drept eroi de prim plan harnici, inteligenți, 
dăruiți trup și suflet idealurilor constructive de 
pace, de omenie care constituie și au consti
tuit, de milenii, substanța firii românului. ________________________________________________>
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Poeme la Suceava
Această fortăreață, pe care ierburi cresc 
A stat în calea vremii și-a spart atitea hoarde 
Sînt pietrele Sucevei, ca un hrisov domnesc 
Sub care o lumina nemuritoare, arde.

Nici leșii și nici turcii ce-au încercat vreo dată 
Nici alți vrăjmași de țară aduși aici de sorți 
Nu au putut sâ vadă Suceava-ngenuncbeatâ 
Nu au putut deschide ale Sucevei părți

Dar s-a deschis Cetatea cu Zid nebiruit 
Atunci cînd în Moldova și-a arătat obrazul 
Bărbatul ce, sub sceptru, pe daci i-a reunit; 
Suceava s-a predat, doar lui Mihai Viteazul.

Suceava cea de piatră, Suceava cea de dor 
Această sfîntă Troie a domnilor moldavi 
Unde au stat pe Scaun, Bărbați nemuritori 
Privește din istorie și mustrător și grav...

Ruinele Sucevei sint acte de-acuzare 
Pentru urmașul care, netrebnic și umil, 
A dârîmat cetatea Părintelui cel Mare 
Punind sub zid pucioasă, cărbune și trotil

Blestem și foc să cadă pe amintirea lui 
C-a îndrăznit — sâ pîngârească slava 
Acelor porțî și ziduri și turnuri și statui 
Cu care Ștefan Vodă a înarmat Suceava...

Suceava Maică Bună a Neamului Român
La zidul tău plec fruntea, ca-n fața unei 

slove ;
Acei ce cred în tine, sint veșnici și râm in 
Cit timp va fi pămintul acestei vechi Moldove.

Eroii
Eroii vin spre memoria noastră, puri 
Cu lumina de veacuri la timple și frunți 
Vin cu legendele țarii, pe guri 
Tineri, sau de ninsoare cărunți.

Pe oasele lor răspindite in vînturl 
A crescut iarba ca o mingîiere de seară ;
Și cînd a căzut pe străine pâminturi 
Ei s-au întors cu inima spre țară.

Eroii nu dorm sub Cimpia Română 
Nicicind n-au dormit sub pămintul român 
Cu barda, cu spada, cu pușca in mină 
Eroii sînt treji și de veghe rămîn.

In memoria noastră, de istorie plină
Eroii sint vii ca niște ape de dor
Căci România aceasta de eternă lumină 
A crescut ca un fruct pe umerii lor.

Voi care ați plecat
Voi care ați plecat, bunii plecați 
Știuți puțini pe nume, prea puțini 
Miri ai Armatelor de la Carpați 
Da rădăcina ierburilor plini

Necunoscuți și anonimi și duși 
Cu oasele-nvelite-n amintire 
Ca niște sori ai patriei opuși 
Pe frontul nostru fără cimitire

Fii de plugari și de oieri și fii 
De mame-adinci ca piatra din hotare
Ați sărutat cu sutele de mii 
Pămintul mic, să fie Țara mare

V-ați pus pe umeri Dacia Mănoasă 
Cu Dunărea și Marea și Cimpia 
Intrind viteji istoriei in casă 
La Mârâșești, cu toată România

Apoi v-ați dus, eroi fără de număr 
Soldați de-argint sub Țara Românească
Și griul incolțindu-vă pe umeri 
A învățat câ-i liber să rodească...

Fii de plugari și de oieri și fii
De mame-adinci ca piatra din hotare 
Ați sărutat cu sutele de mii 
Pămintul mic. sâ tie Țara more

nimeni nu mă poate opri să dau publi
cității citeva din filele jurnalului de 
muncitor la Hunedoara. Nu cred să 
existe o modă a scriitorilor muncitori, 

țărani, tineri, bătrtni. Scriitorii pot exista ori 
nu pot exista. Ei pot trăi și munci oriunde. Com
parația care se utiliza mai demult pentru scrii
torii cu biografie bogată, alambicată și trăită 
pe mari suprafețe geografice, sufletești „ești ca 
un scriitor american*', nu mai are astăzi valoare.

în orice colț al existenței noastre cotidiene un 
ochi atent bifează întîmplări, le gîndește în 
perspectivă derularea, fierbințeala șl — de ce nu 
— adevărul din care se alimentează.

E destul de complicat să te lași purtat pe ari
pile biografiei ; apropiate sau mai îndepărtate. 
Șuvoiul cald al lntimplărilor te lovește crud în 
moalele capului.

Așa cum stai la masa de scris unde lum.na Iți 
vine din dreapta — să te trezești că ajungi cu 
un tren de noapte într-o gară capăt de linie nu
mită Hunedoara. Vreme de noiembrie, ploioasă. 
Ceață de să-țl bagi mîna în ochi. Un delegat 
morocănos și obosit de drum te poartă pînă la 
un birou de personal. în barba adolescentină 
simți ploaia făcindu-șl prezența pină și in în
căperea largă, semănlnd cu o sală de așteptare. 
Zece băieți. Un măruntei caraghios își scoate 
caoul prin gaura ghișeului. Din pricina efortu
lui ochii ii sint roșii. Soba de teracotă duduie 
neîntrerupt Delegatul bondoc aduce niște cereri 
cu litere imprimate adine in albul hîrtiei. Le 
completăm cu datele personale care odată amin
tite Încep să se vînzolească in cap. Să doară. Să 
usture laolaltă cu umezeala scursă spre părțile 
fine ale corpului. Nu-ți aduci aminte cînd s-a 
născut tata. Nu-i bai. Lași rubrica liberă. Nu
mele mamei îl treci cu litere mari. Și așa nu 
mai trăiește. De acolo pleci cu fișă în mîini. 
Era să uit. Șl cu un bon anticipat pentru can
tina uzinei. Tipărit cu litere roșii. îl simți în 
palme zvîcnind. îl string! puternic pentru a nu-1 
ajunge umezeala. Cellalt! sînt gălăgioși. Căldura 
din biroul de angajări i-a dezmorțit. O fată cu 
glugă trasă mult pe ochi se strecoară cu greu 
printre ei. Ploaia se întețește. Frig de noiem
brie. încăpățînarea apei de a pătrunde peste 
tct, uluiește. Ce coincidentă ? Calendarul politic 
de pe masă indică ziua de patru noiembrie. 
Seni aceste rlnduri și începi să simți greutatea 
celor zece ani care au trecut. Carusel. Ne învir- 
tim cu mare viteză într-un loc. îl văduvim de 
tot ceea ce ne Interesează și apoi plecăm mai 
departe. Nomazi care umblă dună imagini, după 
viafa forfotind prin arterele aupradimensionate 
ale realității.

Ești cel mai proaspăt om al muncii de la La
minorul de profile mici. Unii zic linia fină. Nici 
tu nu știi care este adevăratul nume al secției 
unde ești repartizat sâ lucrezi. Unde o fi celă
lalt capăt al firului pe care înceni azi să mergi? 
Nu-i bine să-ți faci probleme. Dar poți oare să 
nu-ți faci ? Mergi Înainte. înainte. Și observi. 
Asculți. Vezi. Judeci.

Casele, blocurile și-au pierdut culoarea de 
atita apă. Străzile respiră greu sub șuvițele de 
apă. Oamenii iși aruncă vorbe grele prin pînza 
deasă a burniței. Un joc tainic se întîmplă peste 
tot.

Trenul. Trenul galben în care ai urcat dimi
neață la ora șase și treizeci, e foarte vechi. Scări 
înalte te introduc In vagoane. într-un asemenea 
vagon încap o sută de oameni. O sută de mun
citori navetiști la Bluming. In picioare, pe băn
cile tari și reci, pe culoare. Cei mai tineri călă
toresc pe scări. Vîntul le zburlește pletele rebele. 
Ploaia a stat. S-a oprit azi noapte undeva in aer. 
Trenul alunecă pe sub un pod si o clipă se face 
întuneric.

Obosită, pufăind un fum negru amestecat cu 
abur, locomotiva ne leapădă pe un peron îngust 
și auster. Toți se ridică și dau buzna spre uși. 
Cite unul ne strecurăm afară. Aerul e tot umed...

Te plimbi printr-o hală imensă. Recunoști «in
ter că așa ceva n-ai mai văzut pe dinăuntru. 
Numai nou angajat ti nu fli I Toți ochii te pin- 
desc lacomi. Unii rid. Se mai feresc. Cînd te uiii 
Ia ei se întorc cu spatele. Probabil ca să nu-i 
vezi ri2înd. Ce naiba or fi văzut ? Dimineața 
te-ai uitat atent în oglindă. Nu te întreabă ni
meni. Nu întrebi nid tu. Ai prefera «* faci ecua
ții dec it să suporți tăcerea asta eu ii de vinâ- 
toare. O vînătoare absurdă care ae petrece eu 
fiecare angajat Faci pași mid si prude***! Ai 
citit destule cărți unde trape ascunse se ftea- 
chid si necunoscutul îl pa osl mu «st-
La naiba cu toată Ltararura Ma ’ Nu aa stri 
ce trebuie crtxf De ir an «c erde pe s*-
rdsuCate ta*» <■ U-a -> «laÂ Kn
căni -ii răzbat AtfUa aoidati defilat pm
față. Tineri viat râuriți moru. Toii aveau a 
armă in mină- Uni! cMir două. Aid se ■-rf ma
carale. Se «ud glasurile oameniîtt. Cxuar și 
celor ca-e *-• amuză pe seama ta. Ce-n pasă ’ 
As venit <ă-i cucerești. Si ei te vor eucem ze 
tine. e ciudat. Te prir.de intre
lui îr.f r Trec doi mun-ni jri ’ArSad
căructar Pe magaziei de alăru-. < ț-’ei 
.Oral pentru tovarășul personal a! «etr n ~ O 
mină a desenat dedesubt cifrele II «. 1*.

B.
în biroul maiștrilor e cald. O 

cine știe cind pe dulapul metabc și-a 
culoarea și forma. Stă blegi:* pe tabla toca: ii 
cu un strat gros de bronz. Citeva dulaocz-. me
talice, unul de lemn, o chiuvetă cu o
pinză. Un borcan de muștar si pe
care stă încolăcit furtunul, Întregesc

în jurul mesei — șefii de echrpâ. Prxmear : •- 
poziții. Unul dintre ei se chinui e «ă se faci irie- 
les de către ceilalți. E pirpiriu si •« âfl * r- 
tia pe care e desenat ceva. Maicru! mia.. p*' •• 
poftește să mai aștepți- Ușa se torftide ia urmi 
ta cu putere. Nu ești de vină. Ai 
cum se închide ia mod obișnuit o usă- Na r-î* 
nimic despre arcul ascunș Ia încheieturi cer* « 
grăbit in mod fatal închiderea. Daca or f tre
zind cl ești Ingimfat și ‘.nrrerut ? Mat rS •

Hala e pardosită cu piatră.
In pâmint afară capul jfar derrreeat r. «ta 
să te lungească pe jos dacă nu ești

S-a terminat operativa Sefu pleacă ca.’* 
escra MteHb tMp aA tante.
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Virgiliu Demetrescu-Duval : „Cetatea de foc"
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Un oa ae=id tmrt să afli mai tlrziu că e șef 
de sshipA» k » mir* jă Iți explică puțin 
can crrT» » vote să umbli, pe unde
Eon; n— se w i fi cwrnierul proaspăt laminat.

T-onea msec ete-ro pasarele destul de Înalte. 
R1. wmb de ■=! Cot--" iarăși la nivelul

i dii ■■ 5a dreptul mașirui te Lntimpin* un 
nor de pra£ U- roart face *ă țișnească
6.tt ta r*7v> c-*'" d* tine șuvoiul puter-

*- SeSai oe echipă zimbește amar.
_TMi■ore* e ui:' de p-uie—kc* incit ponte să 

ocr. ’* Re”.. E un talmeș bal- 
SMi -. cap-! tău. Nu ni cvtrr. .cA le mai nrîn- 
d-srEî M^rra a nu le c=ta. In capul tău doldora 
ce :ă~^- te trerrstl derdotă gata să lucruri

Le ind*.^ încet, simțind iminenta 
Ua băiat te iscodește de unde vii. 

a-. 3- c-d să aai p?ai m»’lt aici, dacă ești 
oKhnc. ră^i^di cint iff Hunedoara, ai unde să 
ocrmi. m rreun consătean, etc. etc...

Are «a verbal nemaipomenit Zece cu-
vtpfîe de e metfie pe secundă. Anoi te
p-se tn î*OEâ fără i^-i ceri, cum ești plătit, cu 
ci» •.-sh’-.e *4 te al bine, dacă nu-țî bagă acord 
t-.--* f>r «rondai (Ie suui că plea la altă sec
tei t^*e descrurvă fără sl te lovească peste 

— Să nu acreați să lucrezi In aiustaj. E 
f -a "re Se lucrează si de noante. Si-acolo
r-t nsmai ghijogi bătKni. Băsinoși N-ai cu
- un banc, o BârOlă. etc. Afli si fan
te: ret mj u«or k*r de munci e^te stiva. Te
’. — r*e •• — l*ei do* baloti și apoi s*ai nlnă 
rr-’»w- 'j desesirvă si M bară la mașină. Cind 
«*■ ’•rtr—â rondul — iei nona șarjă H o com’i-
- — oe c*i de la descurcat să
. n două linii b?.ra.

T*-a£ terat și tu bărbâtește cn amin două pi- 
c- • ’ pe balotul proaspăt pus de macara.
Agat a dtamafl dta Marii tedaracttA «a M

valeriu bârgău

de șalut. Prin tălpi simți o fierbințeală puterni
că. Un fior îți umblă cu mare viteză din creștet 
pină în tălpi. îți păstrezi totuși calmul. Asa 
ți-ai dictat șl așa vei face. Prudență. Șl calm, 
Asta. în timp ce in tine se vînzolesc o mie de 
ginduri de toate culorile. Nici unul mai puțin. 
Dă-le naibii ! Ce-o fi o C 1 Nu moare nimeni de 
asta. Moare cine nu Încearcă. Tu nu poți să 
mori. Nici să trăiești liniștit.

Pe un perete zac prăfuite o mulțime de texte 
Incendiare. De protecția muncii, prevenirea in
cendiilor. a îmbolnăvirilor profesionale, donarea 
onorifică de singe. Un deget mare, albastru (nu 
știi nici acum de ce albastru) al unui copil arată 
insistent spre un bărbat desenat grosolan. Băr
batul polizează ceva. Scinteile sint desenate sub 
forma unui evantai uriaș. Un soare care a 
început să se împrăștie pe pereții soioși. Te gîn- 
dești la ale tale, la soarele roșu de pe perete. 
Deodată silabisești textul de sub desenul aver
tizor : ..Tăticule, ai grijă 1 Noi te așteptăm aca
să !" Șl ca un făcut — o casă se ghicește un
deva pe fundal. Idilică. Cițiva copaci. Tremu
rători. Obosiți. Și o linie de cale ferată. Mai în
colo — crucea Sfintului Andrei. Parcă-i o elice...

c.
Informații peste Informații. îți explică unde 

este bufetuL Dedesubtul vestiarelor. Alături de 
calea ferată. Dimineață ai trecut pe lingă el. îi 
iei și lui Florea un pachet de Mărășești. Două 
felii de salam și o pline cu un leu și douăzeclși- 
cmci de ban! Prin hirtte se vede carnea roșie, 
moartă.

Cum n-al mai lucrat într-o uzină să știi care 
sint rosturile îți vine să iei lumea In cap. Un 
gind nu-ți dă totuși pace. „De ce să treci pa 
lingă lumea asta care ti se oferă astăzi fără să 
o cunoști ?“ Tainițe ascunse ale vieții. Tempe
raturi variate. Mirajul uzinei. în armată. Acolo 
era altceva. Curățenie. Ordine. Disciplină. Ma
șinile astea merg infernal. Laminorul zguduie 
nu glumă. %

Alături e țarcul de ret • « - X
2ale greoaie legate intr. •' u--
înveți să le pui pe Ag _* --m.
Muncitorească. O pui pe ra* 
mîini. Are și etichetă. Ct>«_ 7. -s- s «. : 
de lei. „Cască tip Miner*. Pa - •
Elasticul taie la mîini. Florea t - •
îngust. Mai precis — îl taie cu i •
Dacă îți prinde bara palmara. • te . .
toată mîna. Nu poți să-i dai drum-. , 
mară. Palmare mai sînt. Vorbet- t w - » 
ușurează. Florea (te convingi c* așa . <_
Iți cere o sută de lei. împrumut. O W. «

Un pix galben cu patru lei îi stă r» 
Ieșit afară din buzunarul de la piept al * 
Scoți suta și nu zici nimic. Se jur* ne • ■
odraslă că la avans ți-o înapoiază. N . » •
ce te îndoiești. încerci să crezi. Pleci nw 
parte. Cît de departe ?

Noaptea te zvircolești în așternut. Nu e c* 
de acasă. Nici cu cel de la Brăila nu se un- 
mănă. Ai și de ce să te zvircolești. Colegii k 
cameră, cei nouă ortaci, au venit foarte tir- 
Apoi au flecărlt pe Îndelete. Moldovenește. Din 
ultima sticlă de vin ai gustat și tu. Acru. Pu
teai să refuzi 1 Borș în sticle de trei sferturi. 
îmbuteliat. Să nu se strice. Deschizi fereastra «i 
plivești In stradă. C.M.-ul e foarte înalt. Stau 
attția burlaci în el. Privite de Ia etajul șase lu
minile străzii pălesc. Noaptea hunedoreană e 
scormonită de tot felul de zgomote. Zgomote de 
oraș industrial. Siderurgic. Oțe’ărille nu stau o 
clipă. Furnalele. Laminoarele. Zgura e lepădată 
undeva către margine. La ultimul etaj al poștei 
e lumină. Tulbure. Ca de camuflai. Se zăresc 
Instalațiile complicate, centralele telefonice, etc.

Adormi. Greu. Profund. Oare visăm atunci 
cind adormim profund ? Eu am visat. Nu știu 
ce. încerc să-mi aduc aminte. în somn am scris 
primul meu reportaj...

„Orașele industriale au o stare a lor. munci
torească, greoaie, bătătorind planeta cu truda 
lor petrecută în adine, la suprafață șl-n aer.

într-o dimineață de primăvară (nu stlu de ce 
neapărat primăvara) plec să caut sufletul ora
șului Hunedoara. Nu știu unde îl pot găsi șl de 
aceea cutreier străzile orientîndu-mă după va- 
gtle simțuri de reporter pe care sînt convins că 
fiecare om le are in adîncul ființei sale.

Merg printre bărbați, temei și copii, grăbiți, 
să ajungă din urmă timpul ce rulează tacticos 
pe fuse orare nevăzute. Miraculosul suflet al 
orașului 1 Unde s-o fi ascunzind ?

Poate cunoaște Ștefan Trlpșa, omul șl erou] 
al cărui nume a fost rostit cel puțin odată de 
fiecare locuitor al acestei țări. Trebuie să-l 
cauți. Auzi 1 Neapărat să-I cauți I

Să fii convins că Hunedoara nu se ascunde In 
spectaculos. Simbolurile ei sînt furnalele, ote- 
lăriile, laminoarele și mal ales, oamenii. Oamenii 
aceștia pe care dacă întind mîna îi ating, le simt 
viitoarea, clocotul lăuntric de voințe, gînduri, 
preocupări...

Trăiesc între ci șl nu mai e nevoie să-i ating 
pentru a-i cunoaște și simți...

...am sosit toamna, în noiembrie cînd perso
nalitatea orașului se poate ghici doar după 
scheletul fostei veri. Din gară, orașul nu ml-a 
făcut o impresie deosebită. Adică, aceea care 
m-a cuprins in trenul personal, Infesat de nave
tiști și elevi, scuturind pe șine precum un avion 
zburind la mari înălțimi unde golurile de aer 
sint frecvente.

De la fereastra vagonului prin dimineața tul
bure și ploioasă care începuse să mijească Ia 
orizont, împărțeam privirile și vorbele cu un 
moș sfătos ce venea tot din Moldova la o fată 
care 1 se măritase de curînd. Dintr-o seamă de 
trăiști doîodora cu de-ale gurii, un curcan sco
tea mereu capul mlrîndu-se pe limba lui păsă
rească de tot ceea ce vedea.

Cînd au apărut marile cîmpuri industriale ale 
orașului pe care voiam să-1 ating, dialogul nos
tru a început să lîncezească. Amlndoi veneam 
pentru prima dată la Hunedoara. Eram doi oa
meni pătrunzînd lacomi în necunoscut. Tot cău- 
tind să vedem cit mai mult din ceea ce ni se 
oferea la prima vedere, ne-am tras amîndoi pe 
nesimțite către mijlocul ferestrei. Șl așa ne-am 
trezit alături, strlns lipiți.

Moșul venea pentru citeva zile, poate o săp- 
tămînă. Apoi avea să se întoarcă in satul său, 
Ițcani, unde îl așteptau o mulțime de hulubi...

Hunedoara îmi pătrundea tot mai adine în 
ochi. Necunoscutul din fața mea era fotografiat 
rapid de către retinele obosite de nesomn și lă
comie. Fotografiat și apoi comparat imediat cu 
tot ceea ce știam despre orașul flăcărilor. Veni
sem pregătit sufletește pentru această intîlnire. 
Simțeam insă că toată strategia mea, planurile 
mele, cunoștințele, se topeau precum un clei 
subțire in bătaia soarelui. Trenul a oprit lntr-a 
haltă și alarmat am dat buzna să cobor. M-a 
oprit un conductor do treabă care văzînd gea
mantanul meu cazon, mare cît toate zilele de 
post, și-a dat seama că nu sînt muncitor nave
tist la bluming.

...nu pot să spun precum alți autori care pi
cior l-am pus primul pe peron. în Învălmășeala 
care domnea la trenul acela de dimineață, cred, 
că am pus amîndouă picioarele, deodată. Pur și 
simplu, am sărit odată cu geamantanul meu din 
carton de culoarea ierbii obosite șl prăfuite...

...cu fîșul pe cap și cu geamantanul pe umăr 
am intrat în Hunedoara. De sus cernea o ploaie 
din acelea puturoase de care nu mai știi unde 
să te ascunzi. Ploua ploua, dar la o tutungerie 
tot m-am oprit să cumpăr ziarul local „Drumul 
socialismului", din ziua aceea și alte numere 
mai vechi.

Citisem multe lucruri aventuroase despre Hu
nedoara. Cărțilo lui Vasile Nicorovici, Nicuță 
Tănase, au fost devorate de mine cu migală. 
Fotografiile pe care Ie dădea presa erau tot cam 
aceleași. Toți fotografii se fncăpăținau să imor
talizeze elaborarea unei șarje la oțelărie. Ploi de 
sclntei, lavă și oațneni, abia dlstlnglndu-se pe 
zinc...

De la etajul șase, prin fereastra larg deschisă 
a căminului muncitoresc „Onești" am scos capul 
pentru a privi din plin vis, orașul...

Administratora mi-a adus pernă, pătură și 
cearceafuri. Se spune că un om care are un pat 
al său intr-un anume loc, devine cetățean ai 
locului....*

Interviurile 

scriitorilor
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Foarte temerar, din foarte mu?.e 
puncte de vedere, acest H«<i Tudose 
pe care Ion Cojar se încumeta «ă-1 
redescopere pe scena Na:ionalulu! 
Căci nu e deloc ușor să te împotri
vești unei atit de bătătorite „tra
diții", ca aceea, tentat* a vedea 
In ..Hagl Tudose* doar o oper* 
minoră, de epigonat artistic, peste 
care se putea trece cu ușurință 
cu o reticentă bunăvolnț*. Nu ee tre
cuse oare, ani de-a rinduL cam la feL 
și pe^te „D-ale carnavalului* a lui 
Caragiale, pină la spectacolul lui Lu
cian Pintilie, recunoscut astăzi si neu
tru valoarea exegezei literare, implicit 
conținute ?

Spectacolul lui Ion Cojar anarține 
acestei „categorii* și e~>:e și eL im
plicit, unul polemic, reușind nu numai 
sft propună o ispititoare ipoteză cri
tică. ci și să acrediteze si să valideze 
scenic — printr-o ireproșabilă co
erență a „argumentației” discursului 
teatral — o altă scară valoric* pen
tru Hagl Tudose, capabilă sâ situeze 
(atit de aparent .') binecunoscutul per
sonaj al Iul Delavrancea nu neapărat 
in urma, ci alături de un Volpone al 
lui Ben Johnson sau de un Harpagon 
al iul Molidre. Refuzind categoric, in 
noua sa lectură critică, statornicitele 
prejudecăți si complexe ale unui com- 
parativism hipertrofie. Ion Cojar ci
tește cu candoarea și încintarea nedi
simulată a unul ochi proaspăt a ca
podoperă a literaturii noastre drama
tice (nescutită insă de multe lungimi, 
pe care regizorul parțial le va elimi
na). înțelegind s-o transpună scenic 
tocmai prin valorificarea puternicei 
sale originalități. Devoratoarea — și 
uniră I — patimă a avariție!, de care 
e posedat Hagi Tudose. va atinge ast
fel, tocmai datorită Învingerii și rea-

K

pinzerh tatarvr i*l-x^l:e MMM,
mile ' z-ki._ t ■“
soectacrx — gratî* sacrifice «sote. *c- 
tnr ' — zilhrte—y. ~- e.
amplifica: ziam-x*wKc ie îs-
pcK .buci in

Așa cum fi
ro-ute-MJt ii «fira
re 1 remarAii Ioa Cojar. 
astfei. <?•>:eseul tra^fn dosii.—-U al 
damnaiisaii acestei Hagi Tudose n-ar 
fi de imaginat fără creatorul -ui. Con
stantin RautchL Iar dac* specLacoiuI 
regizorului Ion Cojar e înetnîitor si 
prin prospețimea lui. fiind admirabil 
slujit de o echipă actoriceaac* de pri
mă mărime a primei noastre scene 
— de la neegalata Draga Olteanu 
(Gherghina Profirei). Ia extraordinara 
debutantă Tania Filip (Leana). Ine* 
studentă la I.A.T.C. —, celălalt spec
tacol, al erecției, al miracolului crea
ției actoricești, pe care o sâvlrșește 
și o desăvirșește Constantin Rautchi, 
in rolul lui Hagi Tudose, se urmă
rește cu respirația tăiată.

Cadrul plastic al reprezentație! da
torat lui Constantin Piliuță, se consti
tuie din multe, poate prea multe pa
nouri pictate, care glisează ca fundal, 
prelungind o sugestie poetică rafina
tă. dar fără să facă întotdeauna priză 
directă cu spectacolul. Cum nu fac 
priză directă cu aceste panouri, cos
tumele. stilistic diferite, ale Dianei 
loan, altfel frumoase și reușite In 
sine, dar parcă prea „făcute", in „am
bianța* acestui cadru. Punctul forte al 
reorezentației este, așa cum se și cu
vine. arta Actorului. Cu A mare.

Istoria teatrului românesc poate deci 
consemna, la 1 octombrie 1980. admi
rabila creație a lui Constantin Rautchi 
In Hagi Tudose.

Victor Parhon

Om ce î&c-jo* caftutea recentului 
I_— >2» Ar Casa nr. 4. Lamina pa-
Udâ a Aarerti m pr.- -’ rind, tra-
ihjceren te ^nagmi « '-tm;; su
ciri este 3B "ăneasMni de trosc* re- 

T-.- u-or derii-
r.e rrn pentru spațiul utulul

„’o anti prim-akri război 
morxfiaL

VwMnul Renraat de George Maco- 
veaeo angur* prioritate nu atit unui

L .atr, cit unei compoziții mo- 
zaicate. care impune elementelor vi
zuale geneza unei atmosfere speci
fice, tonimil unei idei laitmotiv, șl 
anume, demnitatea umani confruntată 
cu dramatismul existenței

Permanențele «i sensurile trăirilor, 
durerile si asprimile unei vieți domi
nate de multiple frustrări se întretaie 
cu aspirații si speranțe, cu inserturi 
comice și motive melodramatice pe 
firul unui cin tec bătrinesc. original 
memento le$it narea ain capcanele 
timpului (în contrast cu fragmentele 
din Vfvaldl sau Berllax, doar ostenta
tiv ilustrative).

Ampla introducere tn poezia univer
sului rural imnune o cadență gravă ce 
subliniază d imenși’mile renunțărilor, 
acuitatea trăirilor. în același timD. au
torul filmului, regizorul Iulian Mihu nu 
renunță la monografia unor caractere 
distincte pentru grupuri umane legate 
de un destin comun. Seoarate. nodurile 
enl^e aoarțln unor tonalități diver
gente, doar anarent eterogene. în difi
cilul mecanism de elaborare al In
trării nnere artistice sensurile se com- 
rdetează rerioroc. destinele dobindesc 
forța exemplelor în ciuda unor stri
dente sau a unei inegale atenții din 
pnrfnq autorilor.

Degajat în exploatarea personajelor

pline de culoare, situate in relaul su
gestive pentru revetarea unor carac
ter < lai Lui Mlha se dovedește același 
adept al lecțiilor marilor maeștri ai 
r-eoroallirnterai italian Dialogul b*tri- 
r.elw și completul fogtihor combatanți 
de la "77 împotriva neamțului hingher, 
ocupant al satului, rămin secvențe an
tologice in acest sens. La reușita fu
mului cootnbuie itia* r»«ițiți inter- 
preți : Violeta AadnL cu o certă dis
tincție intr-un rol construit pe interio
rizări, Liliana Twder. personală si ex
presiv* in sugerarea trăirilor inefabile 
Siegfried Siegmund creionind cu acu
rateța apostolatul învățătorului. Ema
nai] Fetruț, cinic cucernic al unei cre
dințe uitate

Dincolo Ins* de performanțele acto
ricești. se impun meritele acenografilor 
Ștefan Antonescu Gabriela Kiraaa. 
autorii unei ambianțe ce refuz* pin* 
la detaliu folclorixarea inatatem*. au- 
tentificind un cadru plastic extrem de 
sugestiv și relevant. De asemenea, ti- 
nărul operator Gaber Tarea, autorul 
unei imagini cu o picturalitate subor
donată perfect intențiilor dramatice, 
contribuie in mare măsur* la reușita 
peliculei.

Film care dinamitează comoditatea 
spectatorului. Lamina palid* a durerii. 
In ciuda unor inconsecvențe ce tin de 
economia partiturilor, materializează 
un lăudabil efort de pulverizare a con
vențiilor și ilustrării reci. Trăind prin 
atmosferă șl sensibilitate, cenzurate 
doar de știința uneltelor filmice, peli
cula lui Iulian Mihu amintește de prin
cipalele atribute din Viața nu iartă, 
Felix și Oiilia titluri de referință din 
filmograffa autorului.

Călin Stănculescu

Prezența unul scriitor intr-o emis lu
ne nu se reduce, cum s-a mal intim- 
plat la simplul fapt că „se vede" pe 
ecran și că „se aude" ceea ce spune. 
Arc ce spune ? Știe cum să spună ? 
Dac* nu are și nu știe, pierde timpul 
fi el. îl pierdem și no! mimînd stimă 
p înțelegere reciprocă. Un rol impor
tant in marcarea momentului festiv (nu 
festivul) ii revine și celui care în
treabă. adică redactorului care s-a gin- 
dit, care a meditat asupra ooerei celui 
pe care dorește să-1 întrebe. Cu cît este 
mai informat și despre ..slăbiciunile* 
firești ale celui din fața lui. cu atit se 
măresc șansele ca scriitorul respectiv 
'* fie cu adevărat prezent in emisiune. 
E drept, suma acestor condiții (la care 
se adaugă încă altele pe care nu le mai 
numim) ar fi ideală, așa cum tot ideal 
ar fi ca in emisiune să apară și să 
vorbească scriitorii care au și pot să 
creeze opinii nu ceilalți care, nu nea
părat din vina lor, nu au și nu pot. 
Prezenta scriitorilor din orima catego
rie înlătură chiar și imperfecțiunea 
unor Întrebări, care, cînd nu sint ba
nale, sînt de-a dreptul ridicole. înflă
cărarea lor încălzește chiar șl lumina 
atit de indiferentă a ecranului. 11 face 
pe scriitor s* treacă dincolo, spre ma
rele public, și pe o asemenea cale, nu 
numai prin cea cu care este obișnuit 
■crinii. Toate aceste rînduri mi-au fost 
insnirate de prezenta pe micul ecran In 
ultima vreme a unor cunoscuti scriitori 
români contemporani : Paul Angheî, 
loan Alexandru, Nichita Stănescu. 
Adrian Păunescu. Ștefan Augustin Doi
naș sau criticii Al. Piru, Pomniliu Mar
eea, Nicolae Manolescu. Scriitorii și-au 
mărturisit crezul asupra scrisului lor. 
poeții recitind și frumoase poeme pro
prii.

Paul Angheî, într-un spațiu mult mai 
generos („Viața culturală") a alunecat 
cu eleganță pe luciul unor întrebări 
care i-au fost puse cu o sfioșenie exa
gerată, dar mai ales a răspuns unor 
Întrebări extrem de importante legate 
de activitatea sa de excepție ca roman
cier, dramaturg și eseist. în primul 
rind, Paul Angheî a aratat limpede de 
ce scrie „Zăpezile de acum un veac", 
un ciclu dedicat războiului de indepen
dență : pentru că „la Plevna se încheie 
ultima cruciadă a popoarelor europene 
de la căderea Bizanțului, care are deci, 
ca pandant. căderea Plevnei". Scriitorul 
s-a declarat deschis împotriva „tendin
ței nenorocite de a considera că româ
nii au o istorie minoră, de margine, în 
afara fluxului universalității ; că nu au 
un trecut important, d-cși nici un pre
zent important. Și atunci, o țară care 
nu are nici trecut, nici prezent are... 
viitor ? Resping această teză, arătînd 
In cartea mea acest uriaș moment 
1877—1878, cind, cu ajutorul nostru, al 
românilor a fost scos de pe scena is
toriei un mare imperiu". Arătîndu-se 
preocupat „să restaureze si Imaginea 
unei epoci, 1858—1877. piatră unghiu
lară In Istoria poporului român". Paul 
Angheî a comentat și una dintre cele 
mai interesante idei ale momentului, 
protocronLsmul, situlndu-se de partea \ 
celor care nu se întreabă : „Cum e cu 
putință ca românit să nu fie numai imi
tatori ? Să fie ei și anticipatori In lite
ratură ? Cultura românească nu e nu
mai un receptor ? E și un emițător" ? 
Un interviu cum am dori să mai vedem 
pe micile noastre ecrane.

Iulian Neacșu j

prir.de


horvath dezideriu

Poeme de toamnă

La Motru
Am văzut alunecind spre scare 
Mașini pe șenile și oameni. 
Capricioasă, toamna,
Adunindu-și din talazuri umbrite de Mari 
Revărsări de ploaie măruntă,
Zadarnic iși frăminta pulerea-i înzeciți 
Să zădărnicească visele din ajun : 
Slobodă, viața deschisă spre creste, 
Isi desfăcea petalele-i de argint. 
Ca un nufăr alb pe luciul apei.
Descinzind pe obrazul fertil al gliei 
In forme de carate de vrere și ihdrfcneK 
Tot atit de demne, ca și demnitatea noastră. 
Cucerită cu trudă in zilele fierbinți

da construct*.
II

Crispările, înnegrite do funingine,
Au dispărut, in timp, de pe lațele noastre 
Au rămas doar riduri — încercarea vreme 
Din toamnele apuse —
Și cearcăne de plăsmuiri, provocate da 

ginctan.
Tot atit de calde
Ca și apa curativă de la Băile Felii.
In loc de tăceri ni se'n trupeaiâ in nrftate 
Avintul îndreptat spre nemurire,
Iar toamnele rămin toamne doar pină la 
Ivirea zorilor.

III
Motrul iși trimite solia de kvor pentru lumină 
Spre cetățile luminii.
Galațiul iși dă mina încercată,
Ca semn al frăției, 
Călărașului renăscut in zodia noastră 
Oțelul topit la temperaturi înalte 
Iși risipește privirea-i de scintei 
Spre formele ce modelează laminata. 
Apoi, împreună, iși croiesc drumul drept 
Pentru a se reîntrupa in țevi, in «trun^ri. 
In motoare Diesel electrice sau Ziduri 
De oțel-beton.
Toamna, acum și ea. 
Privește, cuprinsă de freamăt.
Spre noile Coloane
Ale infinitului,

IV
Bogăția de rod al pămintulul 
îndestulează gurile noastre, 
Din vremuri flăminde.
Zahărul îndulcește amarul de ieri, 
Faina albă și uleiul. 
Gălbenușul din ouă
Sint frămintate împreună In mirOMM 
De cozonac cald, abia scos din cuptoare. 
Crevedia se învecinează.
Cu făcliile de galben ale florii-soarelui. 
Lina pieptănată, ca o mireasă. 
Se toarce in fire să dea trupului 
Pe timp de răcoare, căldură.
Raionul, polistirenul.
Se modelează după nevoile noastre, 
Ca și ingrâșămintele ce se strecoară 
Ca izvor de sevă nouă, in adincuri, 
Răscolite de tăișul mașinilor de arat. 
Pregătind, de pe acum, rodirea viitoare. 
Zumzetul cimpiei se ingeamănă 
Cu Doinele ce răsar pe buze 
lntr-un singur cint de izbindă -

V
Se spune că omul hărniciei, 
in zilele de tihnă, 
Iși comută privirea, 
Scrutătoare de zare, 
Pe salbele de comori. 
Cu nuanțe multicolore, 
Ale țârii-mamă.
Sărutul blind al Mării, 
Al frunzei arămie de viță, 
Buchetul merelor sau mierea, 
Parfumul laptelui
Și piînea, coaptă proaspăt In cuptor 
Din griul nou al verii, 
Toamna din grădinile culese, 
Cirezile,
Mioare —
Îndestulează pacea, 
lnaripata-i ființă
Ce caută intr-una iviri de primăveri. 
Sau răcoarea iernii blinda
Intru strălucirea lui

Și a vieții pe acest pămint I

PREAMBUL DESPRE SUBIECT

exiști oameni care cred cfi menirea 
fundamentală a vieții ar fi să consti
tuie subiect, pretext, sur9ă pentru li- 
teratură. Cu supunere recunosc a mă 

număra, măcar uneori, printre cei care comit 
dulcea eroare a raportului Invers.

Precizez totodaUi, de la bun Început, că 
subiectul de astăzi, orășelul Calafat este, în mod 
premeditat, unul anodin, lipsit de spectaculozi
tatea evidentă. Ctad ne vom referi La acest oraș 
va trebui să distingem cel puțin trei (ca o funie 
din trei fire) feluri ale sale de a fi el, așa cum 
este, așa cum 11 percep eu și, In fine, așa cum 
D descriu. Care dintre cele trei imagini con
tează ? Aj zice că ultima. Orice lucru are în
chis ta sine i im bure! e frumuseții și al Ineditu
lui. E necesar doar să descoperi cuvintui — ci
fru, fraxa-chele cu care «ă deschizi acel lucru, 
oririt de fern, de insignifiant ar părea, șl să eli
berezi hzmina care, mai aproape sau mai in 
adine, este captivă tn eL Cineva îmi atrăgea 
atesta _Nu ai ce «ă terii despre această urbe, 
ru se Intim pil nimic In ea~. Mi se pare greșit. 
Calafatul ea realitate literară depinde cn- 
rîrstar de calitatea frazelor mele. Cit de in
spirate rint de. cită electricitate conțin, cită 
aventuri includ. Iar intre Calafatul ca realitate 
Hierară și ei ca realitate propriu-zisă, cea care 
rămlne este prima față. Paradoxal, orășelul se 
disce ta veșnicie asa cum arată in cuvintele ce
tei ee-1 descrie. Imaginația gi literatura colec
tează realitatea, l-o iau Înainte. 11 dau definiti
vai eeatur. Cum face și Cupa de cristal cu șam
pania turnată in ea ta toiul sârbâtorii..

AăMtaf tăcere s*  aplic ta aceste rin duri des
pre Caiafa*  metoda depltaed libertăți fată de 
modri Ca formă vipremă da fidelitate.

. DUPĂ-AMIAZĂ TIRZlE...

O ADUNARE
DE POEȚI

CfW •• «jrszwe rwm de yrrlr 4e poezw vaioroata, beweficiazd ți
ie aa i«na preTr-ste a*or  p«r»c—tocate. țr tenie rirt «trase din
pim, aroic sr< wxște rpmte. eAMvrg dmw panraiet h dpaa aemsovt tineri pteccd ta 
tiram mei terintrarfi, «riad de>« o reeanoaștenr.

Așa s-a fwrimplef nul acerbi ta Cotîeșfi. Jvriaf timpii <ta «mm «afți poeți « <*tas  
dfina poeți tmeri n foarte ttnan. Et tint cri taro-pwali te Sermieepetaza ca taurii poe- 
s ei. Sfru de perie tot dte Rr*.  Vot fi te fel — peste toc rvcvwmoțt m «tași dacd munca, 
tateataf cultivat ea atenție m m dovedi pnaripate idee a ezwieașrt tor.

ADRIAN ALl'I GHEORGHE
Premiul I

Prtrodava salută Sarmisegriuza
Versul iai-a simplu, bura prea amară I 
bunii noi doa m întorc din somn ta țară

simplu da lai aim coacem piinea-n vatră 
M-ntCFc din somn pa caii 'or da piatră

in den in «ti eu soarele subțire 
croind din fiori cămășile de mire

Dicomes, Bure bota, Decebal — 
in ăl ți mile ou o certitudine *»ouă

muntele tropăie pe plaiuri ca un cai 
potcovit cu iarbă și cu rouă

timpul înșeală pe copii cu pfinsul - 
istoria o ostiei neîntreruptul gind

cum dinții unui ferăstrău rizind 
in carnea dulce a lemnului jugasbu

întoarcerile 
acasă

marele oraș ca o tlnguire, ca o promirtane. ea 
o de nerefuzat chemare.

Mă Întorc ta stație. Aștept pe banei sosirea 
trenului. Cițiva localnici. Adierea vin tul ui. Un 
ord de fice. Ierburi. Cimpoi parcă are ereacuta 
din sine niște țevi verticale prin care mă bom
bardează cu răcoare și liniște— Dară «șu atent 
observi om lumina sfirșitului de el suaurl-.d. 
se <cz**e  efectiv ta trupul oamenilor de pe aid : 
tirani, tractcrWi. doi copii, O tavătătaare. 2 
mult, • papn ta acest final de veac labirintic ?

ȘCOALA LINIȘTII

Lutaataa are md • prezență concretă. Amu ■-« 
rez-_ Cîw «xi : mărită să vh ptaâ ta acest 
za-Âz da tară e» să veri, să atingi hr.iștea. tn- 
t mșo ase toata gradele de Uniate șt toate

ZteeA ai mmk aad dtatr-o grozavă agtamiiw 

o ti tea mori de cremene in x boturi 
ou tot trecut imperii mari și haturi

dar au rămas aici Rp<ti de vatră 
bunii mei daci și limba lor curată

de ani și ani in noi purtăm muzee 
cu singole mereu le vizităm

din clnd In cind lăsăm pe daci să are 
moartea îngustă cu un plug de lemn

din două adevăruri ce so-aRnă 
tărimul doc și soarele Mn.

■A.«T*
se naște o istorie rfîn inimă
prin care noi trăind, desâvirșlm

plugari și ostași cei care morți prin moarte 
sinț echilibrul din eternitate

cum vulturii țin cerul înalt să nu prâvale 
peste pămint e noapte ■ eternității sale

n-am construit căruțe cu coviltir s-avem — 
Cârpe ții sâ*i  purtăm din poartă-n poartă

gabrîel 
chifu

urbană s-ar putea, tatii, nefiind inițiat, să nu 
tațdegl liniștea și. doi, ea să-ți provoace, prea 
tatenaă fiind un rău fizic, așa cum provoacă și 
lumina soarelui corpului nepregătit s-o pri
mească. Calafatul poate fi considerat o școală 
unde se invită liniștea.

PALATUL

Prin anii W un băiețaș purtat de mină de ta
tăl său. vrea, pentru prima oară, scările impo
zante. păzite de statuile a doi lei, ale palatului 
din oraș. Era iarnă, veniseră să ceară direc- 
tcruăii (prieten eu tatăl băiatului) «Scolii agri
cole- testa funcționa atunci In elegantul palat) 
• creangă dta specia de conifere care stâpînea 
curtea pal»tutui, ca s-o folosească drept pom de 
iarnă la Crăciun, brazi autentici negăsindu-se 
pe pta*4-

md roată - marea s-o mutam din loc 
pe ea moi lesne trupul ni l-om pus vreodată.

* « a
■id I rostesc cu buza mea amară 
am oopht porțile ce dau spre țară

și n-am lăsat la nimeni descuiate 
•ceste ziduri de eternitate

menirea noastră nimeni nu ne-o schimbă 
pe ce venin dăm mierea de pe limbă

volutele țârinii le-am crescut 
cu nvnă aleasă către absolut

Fetrodava salută Sarmisegetuza | 
versul mi-e simplu, buza prea amară

din cărți, din somn, din piatră, din uitare 
riurile țârii s-au întors în țară.

ION CIIKIIERF
Premiul al II-Iea

Sentiment de patrie
Patria nu-l o icoană sub care se plînge 
nici o lozincă strigată In gol
patria e un pămint viu cu miresme 
de piine de cerneală de petrol 
e o singură respirare 
de piepturi de ape de munți 
o singură lacrimă arzătoare 
sub milioane de frunți

In ea se boltesc cerul șl marea 
și lanurile de griu se fac bolți 
pe sub care trec eroii ca niște miri 
ai pămintului din strămoș] in strămoși.

NICOLAE SIRIUS
Premiul al III-lea

Judecata arborilor
Am ieșit in grădini. Am nuzii dimineața 
pomii cum știu sa se salute intre ei ;
Semnalul pe care-l trimiteau in ajutorul 
albinelor: Judecata lor.
Unii de alții întrebau.
Cum este in șira spinării la om, 

Cum este aleasă 
materia-n timp
tot astfel există și in trunchiuri la porni»

Din acea primă vizită băiatul (nu mergea 
Încă Ia școală) a reținut următoarea tărășenie : 
la un moment dat directorul acela a scos din- 
tr-o vitrină de sticlă, unde ședeau cuminți tot 
felul de fructe, un măr galben-roșu, greu, pro
digios și i l-a întins băiatului neprecizîndu-i ce 
folosință să-i dea. Băiatul a tlnut cit a ținut 
mărul în mină și nemairăbdlndu-1 inima, și-a 
înfipt dinții în fructul minunat. Zădărnicie : mă
rul era de ghips. Directorul a rîs cu poftă (avea 
dinți de aur), băiatul a roșit de rușine șl poate 
chiar a plîns. Atit...

FLUVIUL

Neîndoielnic orășelul este una din supapele 
prin care patria se hrănește cu răcoarea fluviu
lui nostru împărătesc — Dunărea.

Deasupra fluviului văzduhul se tnvolbu- 
rează, se rotește in loc, numai pînă aici el este 
românesc, mai departe nu merge. Se Întoarce, 
intr-o revărsare asupra țării, pur, fraged, ade
vărat vă2-duh.

Seara, pe malul apel simți cum printr-o Iarbă 
invizibilă trece o ființă nemărginită.

în preajma fluviului natura trăiește exploziv, 
într-o stare de sărbătoare. Arbori arhaici ce 
par vii, miresme meridionale șl scitice într-o 
perfectă logodnă, dense, materiale, să le toci cu 
cuțitul, păsări, rouă și lumină. Oricine ai fi, pri
vești Dunărea și firea ta, oricît de banală, se 
îmbolnăvește puțin de dor și de măreție, te În
trebi tulburat cine ești de fapt și ce vrei, șle
purile triste trec ta amurg și parcă ele ar fi 
viața care trece.

O EVIDENȚĂ...

Această urbe are două fețe care se neagă una 
pe cealaltă. Jumătatea orașului dinspre fluviu, 
ca o secreție a Dunării, este de o frumusețe 
Intraductibilă, este încărcată de legendă, de ele
vație, de surpriză, de poezie. Iar Jumătatea ora
șului dinspre cîmp e formată din gospodării 
aproape țărănești, solide, prospere, aflate sub 
semnul utilității. Asta aștept de ,1a fie
care călătorie cu trenul intr-acolo : o întoar
cere prin ani. Acea „întoarcere la origini" ca 
posibilitate de a reînnoi șl regenera existența 
celui care o Întreprinde. A reactualiza și a re
trăi evenimentele Inițiale. A aboli timpul scurs, 
a anula efectele Iul, A redobîndi un timp arhe
tipal, paradisiac. In fond a stăplni timpul și a 
obține beatitudinea, tinerețea, longevitatea... 
patria.

Pe »ăi îndulcite șl dealuri colindă spiritul lor 
La amiază ei știu pinâ seara cit mai au 
să muncească.

Pomul cel maru nu este stăpin 
pe cel mic ;
Se ferește să nu-l umbrească.

ELENA DUMITRU
Premiul „Dacica-2050"

Pasăre, pasăre
Numărd-mâ pasăre, soeotește-mă bine I 
Parca simt câ-mi lipsește un veac. 
Mă simt mult mai ușor 
uite, in partea aceasta do ape 
și parcă pling niște zale 
și parcă nu s-au mai născut niște prund I 
Numără-mă pasăre, socotește-mă bine I 
Parcă aș avea niște mame In plus I 
Poate a intrat cineva in sala mașinilor 
și m-a dat ceva mai ta deal ; 
Numărâ-mâ pasăre, cintâ-mă bine I 
Parcă lipsesc cîteva corzi de pian 
și parcă fuge cineva

Bogdan Stihi s „Amintiri"

cu Jumătate de gamă In gură I 
Numără-mă pasăre, cintâ-mă bine I 
Imi sună fals în umărul drept 
și parcă mă tem pentru soare 
•I tot acolo se culcă mereu 
Numără-mă, socotește-mă, dntfi-mă bine 

pasăre 
S-a rătăcit un filozof și-un fabricant de oglinzi 
unul are la el un pol 
și plinge in mine pe meridiane, 
celălalt se scaldă în poli 
și ride in sus către marele cere.

radio

Intre Integrala simfoniilor de Be- 
thoven interpretate de Orchestra Con- 
certgebouw din Amsterdam și Concer
tul Orchestrei de Studio a Radiotele- 
viziunii mă gîndesc aproape cu inca- 
păținare la necesitatea și calitățile emi
siunilor pentru copii și tineret. Ascul- 
tînd emisiunile cu acest profil îmi aduc 
aminte cum în fiecare toamnă consta
tările mele deveneau importante și 
eram gata să-mi îndrept toate greșe
lile. Din pricina amintirilor, firește, 
nu-mi este deloc ușor să accept că după 
aerul sărbătoresc impus un moment de 
înceoerea anului școlar emisiunile res
pective iși Îmbrățișează, fără regrete, 
vechile obișnuințe. Desigur, dialogurile, 
povestioarele, informațiile prezentate 

au cu totul alt rost decît umplerea unui 
spațiu de emisie. Mai ales că existăI 
pentru orice eventualitate, și muzica 
ușoară. înainte de a fi transmise — 
, Microfonul pionierilor1’, „Colocviile 
radio-școală", „Universitatea radio" — 
par deopotrivă interesante. După aceea 
insă... Urmărind cu optimism progra
mul radio din ultima lună surpriza a 
venit' însă de la ,,Bună-dimineața 
copii !“ Mărturisirile tinerei prozatoare 
Carmen Francesca Banciu despre... 
„boboci" și despre dorința lor de a 
lua viața de la capăt au fost Intr-ade
văr. binevenite. Fără să fie marcate de 
superficialitatea teoretică proprie În
deobște unor astfel de tablete, frazele 
Francescăl Banciu m-au convins că 
realizatorii emisiunii „Bună-dimineața 
copii*'  nu sînt străini de avantajele ta
lentului literar dacă se întimplă să se 
treacă pe recepție „omul potrivit Ia 
locul potrivit". La Radio, ca și la Te-

0 surpriză, 

două...
leviziune, programele pentru cei mici 
și despre preocupările lor iși găsesc 
mai greu realizatorul pe măsură- Con
firmă această impresie, adesea, chiar 
cele 10 minute care încep cu „Bună- 
dimineața copii !“ Cintecele și poezioa
rele, treacă-meargă, dacă nu au haz și 
forță educativă, au cel puțin un ritm 
aparte, obligindu-ne parcă să acceptăm 
prejudecata unei legături trainice intre 
naivitate și copilărie. „Cine cerne pe 
alei / frunze, frunze ruginii î i Toamna, 
toamna dragi copii-. Pe acest fond 
ascultătorii pot cugeta in voie la orarul 
din ziua respectivă. In schimb Îndem
nul la lectură apârținind unor .specia
liști- poate debuta firesc printr-o con
fesiune privind „suspendarea spiritu
lui critic" ca urmare a poveștiloi citite 
în perioada preșcolară Nu mal departe 
de săptămina trecută ni s-a adus la 
cunoștință că un dar prețios și cu ne
răbdare așteptat de copii ar fi cartea 
„Moartea lui Elisei- semnată de Călin 
Gruia, in care „legenda e contrazisă 
de pura ficțiune". Nu este însă, doam- 
ne-ferește contrazisă pur și simplu ci 
cu scopul de a scoate in evidență 
„urmările lăudăroșenie!, avariție!, pu
terii tiranice". Probabil că „talentul- 
unor critici literari nu se potrivește 
chiar pretutindeni. Numai Ion Stanică, 
redactor al „Student-clubului- mă tace 
să cred, ori de cite ori preia microfo
nul, că surpriza provocată de o emi
siune este doar pe jumătate motiv de 
laudă. întotdeauna la fel de bun, Ion 
Stănică Iși găsește exact cum trebuie 
tonul, subiectele și interlocutorii.

Elena Ștefoi

ll plastica^

Atelier 1980
Lui Sabin Ștefănuță fi stat sufi

ciente cele 20—25 de lucrări expune 
in mica sală bucureșteană „Galateea" 
— desene, uleiuri, gravuri, schițe, 
studii — pentru a-și evidenția tacă □ 
dată talentul și vigoarea tinereții 
sale artistice. Grafica lui se manifestă 
in cel puțin două direcții diferite, 
amîndouă notabile. Ar fi pe de o 
parte o înclinație nativă către un de
sen marcat de o linie neșovăitoare, 
caldă, un talent de caracterizare in 
două-trei trăsături, iar pe de alta, o 
atracție irezistibilă către lumea fabu
loasă a gravurii ca modalitate de cu
prindere și reprezentare a spectaco
lului vieții.

Spirit modern, făcînd parte din fa
milia poeților artizani, cizelatori, a 
migăli terilor, Sabin Ștefănuță își 
structurează opera, de complexă su
gestie livrescă, sub semnele înțelep
ciunii și jocului. Bufnița și un per
sonaj hilar, ceva între faun, drac și 
măscărici sînt prezente in mai multe 
gravuri care, luate la un loc par fraze 
dintr-o autobiografie artistică segmen
tată de aspre căutări, de voința de a 
lua în stăpinire teritoriile imagina
rului. In pofida caracterului static al 
expunerii, lucrările degajă o puter
nică senzație de viață, sint inundate 
de candoare șl de frenezte. Tentația 
de acoperire a întregii suprafețe 
transformă fiecare imagine într-o 
vasta scenă. Tablourile sint depozitare 
de microcosmosuri, ele se definesc 
prin acea complexitate a unei „lumi 
a lumilor", prin luxurianță și am
ploare. Un enorm travaliu ascunde 
fiecare piesă ; dar lucrul e tăcut cu 
plăcere ; desenele exprimă o tulbu
rătoare jovialitate, un umor impreg
nat de spirit, o dăruire de sine și o

bucurie fără margini. Edificarea ope
rei Ii descoperă artistului modalități 
noi de expresie și, evident, noi teh- 
nid. El folosește, de pildă, penița pe 
suport de pînză, Îmbină acuarela cu 
tușul, apropie uleiul de conturul abia 
schițat al vreunui desen. Fără să fie 
inovații de ultimă oră, toate acestea 
11 servesc pe autor ta Întreprinderile 
sale, devin componente firești ale lu
crărilor, mai cu seamă datorită mă
surii și inteligenței cu care au fost 
folosite.

Deși intitulată „Atelier", expoziția 
nu are datele unui laborator ; ea pro
pune lucrări finite, ta care linia și cu
loarea farmecă. E un concert riguros 
organizat, impregnat de simboluri, 
armoniile aparținînd unui spirit tu
telat de arta unora dintre cele mai de 
seamă figuri âle gravurii din veacu
rile de mijloc. Acribia miniaturii, mi
gala detaliului, tentația fantasticului, 
coerenta artistică a visului șl reali
tății îl plasează pe Sabin Ștefănuță 
în urma de lumină a unor iluștri îna
intași. Prezența unor personaje fan
tastice din mitologia românească îm
prospătează universul gravurilor mai 
cu seamă datorită capacității de a di
namita prin trăsăturile lor ludice coș
marurile. frica, delirul. Lucrările stat, 
fiecare in parte, o poveste spusă cu 
har și naturalețe, o parabolă de care 
autorul se distanțează, așa cum o face 
chiar și în cele cîteva autoportrete 
evocindu-1 pe artist In mijlocul făp
turilor plăsmuite de propria sa Ima
ginație, pindit și el de himere, dar 
rămlnînd mereu treaz, veghind cu 
ochi aburiți deopotrivă viața și vi
sarea.

Mircea Croi tor u

f muzică

Integrala 
orchestrală enesc'ană

AI doilea concert al orchestrei Radio- 
televiziuhii inaugurează două cicluri 
tematice : al simfoniilor londoneze de 
Joseph Haydn cu Simfonia nr. 93 și, 
prin monumentala Simfonie a III-a, 
integrala lucrărilor pentru orchestră de 
Enescu. Așadar, program prezentînd, 
parcă In mod simbolic la Început și la 
sfîrșit, simfonii diametral opuse ca 
dimensiune, complexitate, amploare 
orchestrală, unde simfonia londoneză 
marchează momente ale cristalizării 
genului respectiv într-un tipar unic, 
gen ulterior dezvoltat, diversificat și 
împins, in opusul enesclan, plnă la 
ultimele consecințe și posibilități, 
Intr-o singulară manieră, echivalență 
aparte a culminațiilor simfonice simi
lare și paralele din perioada respec
tivă. De aici, dificilă sarcină pentru 
dirijorul Paul Popescu, solicitat să-și 
adapteze gestica, mijloacele de expre
sie și impresie (asupra ansamblului) 
la lucrări atit de dfferite. Și, ca o con
firmare a deducției că un ansamblu 
mai mic poate fi mal ușor de condus, 
întepretarea Simfoniei 93 a lăsat să 
se audă excelente pagini de reliefare 
a detaliului, de stăpinire a stilului, de 
construcție a piesei. Versiunea oferită 
de Dana Borșan în Concertul pentru 
pian KV 492 de Mozart se deosebește 
de ceea ce, în general, ne-am obișnuit 
să așteptăm, aâ recunoaștem ca mo- 
zartian, ca muzică a detaliilor și mi
nimizării contrastelor, a „ghirlandelor" 
sonore și grației (termen atit de vag 
și general), a aplatizării arhitecturii 
intrinseci a lucrării. Interpretarea ne 
„bruschează- steretopiile și comodită- 
țile de ascultători, oferind o versiune 
tumultuoasă, extravertită. Este o

asemenea redare, netradițională, ro
mantică, nonconform istă și, de ce nu, 
modernă, acceptabilă ? Nu și da : nu 
— pentru cei care așteaptă In special 
confortul, cantabilul, trăirea muzicală 
discretă, desfășurările personale In 
mezzopiano, terapeutice, deci toni
fiante, cantabile deci terapeutice ; da, 
acelora care-l văd pe Mozart ca per
sonalitate complexă, preponderent se
nină, însă acoperind nevăzute șl ome
nești suferințe, intulbile profunzimi ; 
este tocmai ceea ce interpretarea a 
încercat să sugereze, ocolind o anumită 
facilitate și convenționalitate ușor de 
„agățat" la inlepretările „în stil". Da, 
pentru că Dana Borșan este o perso
nalitate conturată, care uzează de 
dreptul solistului de a-și prezenta pro
pria viziune, sancționabilă ta justifi
cările estetice, chiar și cu curajul de 
a „violenta" obișnuințe ale vieții de 
concert. Simfonia enesciană, scrisă in 
unii primului ră2bol mondial, este pur
tătoarea unor inerente asocieri și tri
miteri extramuzicale. Elocvente sint, 
pentru reafirmarea personalității enes- 
ciene, forma lucrării (două părți lente 
mărginind o parte rapidă : preponde
rența tempoului lent, In contradicție cu 
canoanele genului) și complexitatea 
travaliului tematic, monumentalitatea 
ronstrucției, amploarea ansamblului 
(orchestră mare, orgă, cor), care se tra
duc, în interpretarea dată de Paul 
Fopescu, talr-o copleșitoare retrăire a 
tragediei războiului — de aici trăsă
turi programatice — al cărei final se 
simte, se necesită ca speranță, ca 
rază de lumină, acalmie și pacificare.

Viorel Crețu
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Pe „via 
sacra" a ideii

siunea Universitară ce trebuia aă ie ocupe

lucrare apărută in ultimul timp In- 
..rumâ atenția spre mișcarea culturală, 
in sens larg, din Transilvania inter
belică. Este vorba de cartea lui Stelian 

Neagoe. privind Viața universitară clujeană in
terbelică. Ea pune in lumină un moment de 
triumf din viața spirituală a provinciei 
intercarpatine, moment ce coincide cu mari rea
lizări în întreaga Românie, ajunsă, după atitea 
sacrificii, să-și vadă implinit visul de unitate 
statală. Unirea principatelor dăduse țării o uni
versitate în Moldova ți una in capitală, ca sim
boluri ale noii epoci in care pășise poporul ro
mân. Unirea cea mare, adăugind la patria-mumă 
și Transilvania — pină atunci membra diiiecla 
sub stăpiniri străine — a creat inel una, la Quj, 
ca mijloc de a proclama din nou. du pi- expresia 
lui D. Guști, „superioritatea ideii naționale și con
știința deplină in puterea ei salvatoare și con
st ructivă".

Preocuparea era mai veche. Din epoca Sap- 
plexului. cind nu s-a putut ajunge decât la o 
„societate filosofească" (1795). pină la mjirarea 
memorandistă de după un veac, ți de la revo
luția din 1848 pină la Adunarea dm AILâ Iulia. 
organizată după șapte decenii, lupta pentru 
dreptul românilor la egală inrățăîvă l-a si
tuat pe primul plan. Mai cu seamă de la jmni- 
tatea secolului XIX, ideea tnfnsz^rti unei 
facultăți juridice, apoi a unei univer=âă£t rc-^r—- 
ne ști a devenit o obsesie oraetEnetasi. 
Iancu iși testa (1850) puținul avut pentru a sywi- 
jini înființarea unei ..academii de drepturi, 
crezind că luptătorii cu arma legfc* vor 
scoate drepturile națiunii sale*. D. TV*?— 
A. Saguna, G. Ban țiu, Iacob Mtraatp. AL 
Sterca-Sulutiu. Valeriu Bramție au ataram M ei 
pentru aceiași idee, ajustată ș esc-sJ 
nevoile timpului. Ei știau că 
au făcut ca națiunea -a — 7-?
propășirii, ceea ce nu sirieni ca ea a-a — 
o viață spirituală a sa. dttvolxmd — te-
serică, in familie ți m viata pr?rv~» Lirir<d 
chiar ca unii pa trio ti să ajungă U utahe nir- 
ficări. ..Prin urmare, ae afirma ir.tr-o — 
din 1850, la noi nu ar fi chiar orot-iefc» de a 
introduce cultura, cit de a o generaliza*, iar aceas
ta se putea înfăptui — ..certitudine apodWaâeâ- 
— cu mijloace relativ modeste. Aitra p-a asu
mat ideea. conștientă că ..fără institute superi - 
oare, înflorirea științelor și promovarea culturii 
este o imposibilitate-'. A cerut să ae creeze o 
..academie de drepturi*, ca mijloc de a pregăti 
bărbați care să apere cum se cuvine interesele 
națiunii. Chestiunea școlii înalte devenise pen
tru români „primul factor de cultură", iar sta
tul dualist, interesat să garanteze vechea 
supremație a clasei dominante, refuza să le 
satisfacă aceasta revendicare. Nu răminea dedt 
ca ei înșiși să procure mijloacele respective. 
Iacob Mureșanu lansa in acest sens un apel 
patetic, provocînd „românismul la tot felul de 
contribuțiuni* (1870), dar inițiativa rămase fără 
urmări practice, întrucât statul socoti nimerit se 
creeze, la Cluj, o universitate de limbă ma
ghiară (1872).

Abia războiul mondial avea să readucă, prac
tic. ideea la ordinea zilei. Una din primele în
făptuiri de seamă ale noului regim, dacă nu 
chiar cea mai de seamă, a fost crearea Univer
sității Daciei Superioare, cum a numit-o 
V. Pârvan. care împreună cu N. Iorga. P. Peni. 
G. Țițeica, L. Mrazec, D. Guști, G. Marin earn. 
V. Babeș și alți invățați, făcea parte din Cwnt- 
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organizarea noului așezământ. In explozia, de
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entuziasm a marei Uniri, care mărturisea 
primul rind o „conștiință istorică* și 11 făcea pe 
L. Blaga să se creadă la începutul Uuîh _iît 
Timp" (Hronicul și cintecul anilor, 1985. p. 2X2]. 
luă ființă (1919) îndelung rivmta Alma Mater. 
Vechea idee prindea corp și N. Iorga a ținut 
să-i releve, cu ocazia inaugurării, adânca 
ficatie. Meritul afirma el nu era numai >1 con
temporanilor, dar și al acelor ..umili cShsgtei 
și preoți de sal, care au mers cei dmuț ne sta 
sacra a ideii” și cărora -?:^'îcuL *a
forțeze .mislrrioe--. poarta ■ &«r.. h ~
astfel irrir-o taoriil .> **>e **3 • «Jtaaaasâa 
Klein, copil naiv al SaĂrâ» : Orar** 
boierule de -** ta
aspru tălmăcitor de nĂiwii gr« i 
stea rt dreptul ncămiilui : Petre ?*a: 
muntean din Carpațu rt»ârî*eai ; *«■ 
ce cu voi «i după voi. voi »—i cei ea 
șâtori smeriți, harnici și credir*Stafî. rârăca •• 
pustnicii și răbdători ca mumii ol curați ca 
bfintii in devotamentul vostru, voi ați cUtfaL un 
veac dup^ moartea voastră. $ă acest așrrâratat f. 
Tnchinlndu-li-se, marele cărturar situa Univer
sitatea clujeană _la începutul unui nou avint 
al gindului Fiuâini*. convins că „pe vrrafi cale 
se cîștigă ctitoriile viitorului'. Cad. taosta eL 
„prin idee trăiesc neamurile ; pnn idee, care 
inspiră fapte și prin ceea ce fapta Însăși dă. re
cunoscătoare, îueu care a născut-o".

Idee și faptă, faptă si idee ce uufiese, se po
tențează reciproc, iar in această oamos* gîsiSrl 
trebuie să se îndrepte mereu spre actualitate șă 
spre viitor. Datoria vieții —aitre ! cu acerară 
prelegere luminoasă. ro&uiă de V. Ptrvan m 
începea munca m noua contraternitate acade
mică- Savantul cure expusese în JxfceafărJ" 

• un întreg program de organizare a universi
tății. se oprea din sau la manie probleme --e 
sudetului omenesc, intrehindu-se _cum să « 
facă cercetarea rtalunii, cum să «* tacfrvjBexe 
căutarea adevărului, ram să ae fru
mosul, cum să se ajute MtT’1*. a
talentelor și geniilor, cm lă se mnsbCese neo- 
purile vieții sociale, politice. na’_o**?e“ (ldri 
și forme isterice, 1928. n. Iff1. La toate -vestea. H 
încearcă nu atit să dea răsptmmn dare s de
pline, cit să sugereze o Afirm ir d că
..scopul suprem ai luptei r^-stre e 
marelui organism aortal-politic sa adorai cris 
tor care e națiunea*, ei âefinee corpul iseJ^er- 
sitar ca „spirit critic* ai eanumtațu p-i mcxnba 
datoria de a veghea mai ales la „<ânâu*tă su
fletului* acesteia, de ■ tnk-sr.: acei Hum- 
emulație și dăruire ie sine fără de care -' 
deosebit nu se poale rrea_ Ur. cod moral «e de
tașa pentru noua iateligfaeatâe cr: c=*.'»:«Le is
toricului, o cartă a Vit-ii acadcssere. ua pro
gram de înnoire si de purificare Sr*-^2a
deținea, in acest proțam. un loc *•>«=£
ei fiind nu doar &ă informeze, a «eamâ
să formeze caractere, pe/ de
jertfă. Indeoărtind -rea „earapace sssB^TLxală”. 
in care sufletul neajr.unJor miauite se retraee 
de obicei pentru a se păstra intact. *cn^ en 
chemată să descopere „aurul noutății, să L*'că
nească formarea acelor . precj-M^n gi res oC"-tU 
„care asigură mersul înainte’. Mai preaus de 
orice, ca trebuie să fit _D*aXra de tacercame a 
Cultului Ideii" și să asigin t-zerațhd neîntre
rupt al acestuia. Cunoașterea de «m* la misbal 
națiunii și expresia onorabilă ta afara granițe
lor, iată pentru ce trebuiau să miltăna itialleta 
așezăminte de știință și cultură, scop oe rcidaMi 
un vast orizont, respirație acfincă. par"^rtpare 
efectivă la universalitate. Un emuLaicr
era indispensabil și ei nu putea fi m/ăim mai 
bine pregătit decit in școala de ortre treaptă.

Universitatea mai ales era chemată, deră ex
presia lui D. Guști, ^să tran-forme m.T^a in 
conștiință și să afirme m istoria urn-ersalâ 
drepturile națiunii pnn victorii strălucite spiri
tuale*. Acest climat s-a impus, in adevăr, la 
Alma Mater XipDcemia. gratie îndeosebi 
nentului corp de profesori ore i-au asigurai 
începuturile. Era grei' de recuperat intirnerea 
impusă de istorie ? „întârzierea na trebuie să

Urmare din pag. 1

cesităților amintite mai sus. Dacă cultura, lite
ratura noastră sint expresia Libertății noastre, 
atunci libertatea și prin ea creația spirituali sint 
expresia conștiinței de sine a națiunii, a fiecă
rui om.

Nici un popor, cu atit mai puțin, noi. româ
nii, care am rezistat sub presiuni nivelatoare 
sau. intr-un termen de economie modernă, de 
standardizare a istoriei, nu putem renunța la 
conștiința de sine, nu putem renunța la libertate 
și la cultură proprie. Munca l-a făcut pe om 
un adagio clasic și exact Spiritul l-a făcut sâ

ii-

—'ir-

Lecția lui a
cunoască libertatea, ne îngăduim să adăugăm. 
Năzuința noasfiă de 2 000 de ani a fost, este, și 
va râmine sâ fim oameni liberi, aici, cu omenia 
și libertatea noastră, născute in geografia și deci 
in istoria noastră. Iată un minunat rost al exis
tenței artistului în mijlocul poporului său, acela 
de a-i arăta cit de mult acesta își dorește liber
tatea, cită din ea este in stare să poarte. Din 
această cauză artistul adevărat se află intr-un 
continuu dialog cu societatea. Este de datoria 
scriitorilor, cum este de datoria fiecărui om, a
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law Ceăr «ai Impertaate talWțl sil aerai»

CMha. tar marvta «ăa prtam nah> pta a»- 
UM • ip»rt kateimaalâ de UMtă. dta păeaăr 
lairvmptâ • data ea drafnmarv* r—(Halal 
mrtawi ta *

Ceea ce in lucrările pe care le-am tipă
rit pe această tema n-am ajuns să 
-pun. din anumite motive, este felul 
In care s-a organizat apoi universita

tea cea nou A Erau dificultăți de toate felurile.* 
A toate de dimensiuni uriașe. înrii și intii. era 
lipsa aparentă, de posibilități de a găsi elemente 
de înaltă valoare științifică, pentru completarea 
celor circa 80 de catedre de la cele Datru facul
tăți. De unde să scoți tu. Ardeal sărac, atitea

•) Fragmente din „Amintirile nuni pedagag 
militant* șl „Alma Mater Napocensis*. maaa- 
•erise inedite, aflate in arhiva familiet

Eminescu
fiecărui cetățean, să propună un ideal de mal 
bine, de frumos, de împlinire. de libertate și 
realizarea personalității, și este rostul societă
ții să creeze condițiile realizării lor. Numai acest 
sens al dinamicii eliberării și împlinirii umane 
poate garanta imperiul libertății, împăminteni- 
rea idealului socialist. Orice încercare de a in
versa sensul acestei dinamici nu poate avea 
drept rezultat decît anchilozarea gîndirii și vieții 
sociale, nu poate provoca decît o reacție de in
compatibilitate, o reacție anticorp. în cultură, li

forțe, care să facă față in mod onorabil unor 
cerințe de nivel inalt și să nu dea prilej de 
clevetire celor ce, în mod firesc, vor încerca sâ 
comenteze in mod defavorabil ceea ce făceam 
noi, afirmînd că în locul unei universități destul 
de bine organizate am făcut una de nimica 
toată. Aceasta era principala dificultate, de care 
eu mi-am dat perfect de bine seama de la în
ceput, dar cu privire la care eram convins că 
vom reuși sa-i facem față in mod onorabil.

Se punea apoi o a doua întrebare : după ce 
criterii să se facă noua universitate ? Trebuia 
o lege, care să stabilească modul cum vor fi re
crutați profesorii. în ce mod sâ-i recrutezi ? Pe 
vremea Ungariei, profesorii erau de obicei nu
miți de guvern. Universitățile făceau oarecari 
propuneri, după care însă guvernul uneori se 
orienta, dar de multe ori nu, căci el își avea in
teresele lui, de ordin politic, și numea oamenii 
după cum dictau acele interese. Unii dintre ai 
noștri erau de părere să procedăm și noi în 
același fel. Acestora le răspundeam însă că nu 
socoteam că Consiliul Dirigent avea autoritatea 
științifică și morală să stabilească persoanele 
cele mai potrivite pentru o universitate de înalt 
nivel științific. Eu nu Duteam accepta nici prac
tica maghiară, nici ]e°ea invățămîntului secun
dar și superior din România. (România n-avea 
pe atunci o lege a invățămîntul’ii sunerior ; 
exista o lege comună pentru învătamîntul se
cundar și cel sunerior, iar acesta din urmă era 
condus de direcția invățămîntului secundar din 
minister).

— E'i cunosc destul de bine — le spuneam eu 
— viața universitară din București, unde am stu
diat un an si unde am fost mai multi ani în 
legături cu cîțiva profesori ai universității : știu 
toate dedesubturile legii, care permite să aiungă 
la universitate tot felul de ciraci oolitici, făcind 
din instituție exoresia unui partid sau a altuia. 
Ar fi o nenorocire să aducem în Ardeal acest 
obicei, împotriva căruia luot cu toate puterile. 
Nu-mi convine nici să luăm legea de organizare 
de la Viena. care a servit ca model, la timpul 
său. pentru legea ungurească.

Și atunci, am rezolvat lucrul printr-o formulă 
dc o simplitate cum nu se putea mai mare. Am 
făcut, eu însumi, o lege, cunrinzind numai natru 
articole. Am Dornit de la considerent”I că Con
siliul Dirigent nu poate numi el, de la sine, 
profesorii. Cine ar fi avut să aprecieze valoarea 
candidaților ? Cutare șef de resort, improvizat 
de i«ri. de alaltăieri, rn atribuții la care nu se 
gindise in viața lui ? Nu putea avea autoritate, 
nici științifică, nici morală, oentni așa ceva.

...Cu aceste nrevederi (ale legii) am stabilit 
criteriile fundamentale. N-am făcut un statut 
sau regulament pentru comisia universitară, căci 
ml-am zis așa : cine să facă reglementarea care 
să oblige oe cei mai mari savantf din tară cum 
să procedeze ? Ei sînt oamenii pe care îi consi
derăm cei mai de seamă, cei mai cinstiți, cei 
mai pregătiți pentru știință. Ei își dau singuri 
seama de răspunderea istorică pe care o au și 
vor face tot ce știu el mai bine, fără să-i obli
găm noi. prin paragrafe, să facă Intr-un fel sau 
altul. Avem toată încrederea în capacitatea lor, 
așa că ne disoensăm sâ-i ținem in frîu. Acesta 
a fost principiul care m-a condus și care s-a 
{Învelit a fi fost foarte hun.

...Constituirea Comisiunii universitare a însem
nat un pas foarte dificil, socotit, la început, de 
mulți, ca o greșeală. Eu m-am fțîndit foarte 
mult înainte de a proceda la constituirea acelei 
comisii, pe care am făcut-o Dractic fără să mă 
consult cu cineva, căci n-aveam cu cine să mă 
consult. Lucrul cel mai greu era, aooi, să găsesc 
pentru această comisie un conducător, care să 
aibă autoritate în fața tuturor membrilor săi, să 
fie priceput șl cu devotamentul mare care se 
cerea pentru realizarea unei ooere așa de extra
ordinare. Cine să fie președinte al acestei comi
sii, respectiv cine să fie Comisarul general al 
Consiliului Dirigent pentru Universitatea din 
Cluj ?

...Săptămîni de-a rîndul mi-am bătut capul cu 
această problemă, fără să găsesc o soluție care 
să fie încuviințată și de superiorii mei. M-am 
consultat, la Sibiu și la București, cu toată lu
mea de la care speram să pot obține vreo su
gestie, dar nimeni nu mă putea ajuta. Din pri
mul moment eu mă gindisem, ce e drept, la doi 
profesori ardeleni de la Universitatea din Bucu
rești, loan Bogdan și V. Babeș, și mai cu seamă 
la acesta din urmă, ca la cel mai potrivit pen
tru o asemenea misiune. Dar, din toate părțile 
mi «-a atra3 atenția că asta ar constitui o gre- 
V-aTi ce xr tartea deveni fatală pentru Însăși 
uciversitatex’)— Astfel am ajuns la a doua 
combinație a mea, cu Sextil Pușcariu, pe care, 
după destule greutăți, am putut-o face acceptată 
și care s-a dovedit foarte norocoasă.2)

—Am avut astfel satisfacția de a fi putut să 
vâd problema universității mai clar decit con
temporanii mei și de a fi putut înfăptui acolo 
o aperi care a fost apreciată mai târziu, mai 
alei in primul deceniu al activității ei, chiar de 
către străini, in cuvinte din cele mai elogioase. 
Gnd. după zece ani de activitate a acestei uni
versități. am făcut o serbare jubiliară de pro
porții mari, la care au luat parte numeroși de- 
lîiati străinL de la universitățile din Italia, 
Franța. Anglia, acele serbări nu au făcut decit 

pecetluiască o realitate înfăptuită de un po
por lntr-o epocă de plin zbucium și de greutăți. 
P*»te care a știut să treacă, înfăptuind o institu
te care țaitea sta cu fruntea ridicată alături de 
cele mai de seamă universități europene.

—Pentru mine. Universitatea din Cluj a fost o 
problemă care m-a preocupat poate mai mult 
oerit oricare alta din acea vreme. Eram răspun
zi; ir pentru întreaga activitate a școlii din 
Trar^il.-inia, de toate gradele, și am făcut tot 
ce ara fost in stare să fac pentru fiecare ram 

grad, dar pentru universitate am făcut poate 
câ mai mult decât se putea așteota de la un 
oea_ I-arn trasat o linie de dezvoltare în stilul 
re) mai inalt poeibil. Am luat numeroase măsuri 
in această direcție, dintre care, unele de durată 
mai îndelungată, din păcate nu au ajuns să se 
realizeze, deoarece duDă cităva vreme — dato
rită desființării Consiliului Dirigent — am fost 
pus in situația de a nu mai putea influența, de 
la cocduceren de stat, aducerea lor la îndepli
nire. Au venit alții care au preluat această sar
cină și multe lucruri bine inceoute nu s-au mal 
făcut. Am avut insă prilejul să privesc proble
ma in totalitatea ei șî in adincimea ei com
pletă.

—Cititorul obiectiv va înțelege— profunzimea 
legăturilor mele cu Universitatea din Cluj, care 
poc afirma fără exagerare că este conilul meu 
cel mai drag, pe care eu l-am conceput, eu l-am 
născut și eu l-am ajutat să ste^ pe picioarele 
proprii și să Înceapă a umbla. Cită grijă i-am 
purtat in timpul dt am fost factor răsounzător 
in guvernul revoluționar autonom al Ardealu
lui : Doamne, dacă m-aș fi îngrijit eu de copiii 
mei ața cum m-am îngrijit de Universitate, ce 
exemplu de tată de familie aș fi fost !

...Așteptările mele (cu privire la colaborarea 
ni Valeriu Branisce. Șeful resortului Instrucției 
publice din Consiliul Dirigent) n-au fost înșe
late intru nimic. B ranis ce s-a dovedit tot timpul 
de taa an de zle. cit ne-a fost scris să lucrăm 
împreună, șeful ideal, prietenul ideal și omul

Motivele eare 1-aa împiedicat pe O. Gbibu 
ta «e așrească asapra celor douâ personalități 
aa (Mt : L Bogdan era foarte bolnav, iar 
V. Babei ie afla toemai intr-an moment in care 
adversari ai săi îl atacaseră — dc fapt cu totul 
pe aedrept — peatra aiitudinea pe care ar 11 
■ ral-o ta mei războiului In a doua sesiune a 
Caostataaii aaiveraiLare, de la Cluj. V. Babeș a 
(•si tata eaaptat. grație înțelepciunii lui O. Ghî- 
tai si S. Pa^caria, ca membru al acelei comisi
on! (a. red.).

Ca privire la exemplara colaborare cu Sextil 
Pasearia in intreaga perioadă de organizare a 
noii aalversitați și pină la desființarea Consiliu- 
lai Dirigent. O. Ghibu a lăsat prețioase informa
ții, la capitalul „Sextil Pușcariu*, din „Amintiri 
despre oameni pe care i-am cunoscut*, Ed. Da
cia. ir< (n. red.).

teratură. In acest Ipotetic caz reacționează ase
meni limfei cea care se îngrijește de normala, 
fireasca, viețuire. De cind există literatura ro
mână. creatorii ei au stat de veghe, știuți sau 
neștiuți, la hotarele imperiului libertății noastre 
și a felului nostru de a fi. Numai așa se expli
că de ce toți sîntem de acord că expresia depli
nă a spiritului nostru național, a simțirii și sen
sibilității noastre, adică a tot ceea ce ne parti
cularizează și ne dă dreptul să fim împreună cu 
celelalte popoare, ei bine, această grandioasă 
imagine este încredințată pină astăzi unui poet. 
Un poet despre care autorizatul „Mic dicționar 
enciclopedic" scrie: „Spirit romantic, vizionar,

ideal. Niciodată el nu m-a ăr a ceva ceea 
ce aș. fi vrut să fac, — ntr-otar-i - . ~ a descu
rajat, — niciodată, în clioe t~ <-• - >o
întuneca deasupra cerul, r.-j m- ■ :* »• r - •
lăsat toată libertatea de îmtxxmri. cârar • dML 
uneori, situația părea prin a • O-
misă, manifestînd o larghețA a r x rar •. o 
cordialitate, o bunăvoință și o tr. - *—< • se 
care n-am mai întîlnit la altei"-v* - _ 4 orraa ta 
viața mea... îmi împlinesc o dati • • ’. *
de memoria lui Branisce, însemr... . a
se știe pentru toate vremurile, că. •• *-■
tut face la Resortul de Instrucție r»- ■ r» am 
făcut, aceasta se datorește in prima L- ■* - —
gerii superioare, loialității și generau:4 aea»> 
tui admirabil șef, care mi-a acordat
lui nelimitată și mi-a lăsat deplina libertate -- 
acțiune.

Onisifor Ghiba

Spiritul viu 
al Cetății
este greu să te gîndești astăzi la Ceta

tea de pe Someș fără ca cea dinții 
imagine să fie cea a Universității, a- 
ceastă instituție reprezentînd cu adevărat 

o inimă a întregului oraș. De peste șase decenii, 
pulsul Viefii clujene e dat de viața universitară, 
Clujul putînd fi considerat și acum între acele 
orașe cărora atributul Universitar le este orga
nic. Lucrarea lui Stelian Neagoe, descriind viața 
universitară clujeană interbelică dovedește din 
plin acest fapt, după cum dovedește că exis
tența Universității românești a însemnat în a- 
cest timp și un triumf al rațiunii. Avind drept 
puncte cardinale trei momente istorice ale po
porului nostru — 1 Decembrie 1918, 3 noiembrie 
1919 și 23 August 1944 — istoricul descrie amă
nunțit cum s-a ajuns la înființarea primei Uni
versități românești din Transilvania, acest ul
tim dor al vieții lui Avram Iancu, care au fost 
energiile umane consumate pentru ca Alma Ma
ter N apo cens is să rodească an de an și să cîș- 
tige prestigiul de care se bucură azi „Universi
tatea Daciei Superioare", cum a numit-o Pâr
van, însemna, la rîndul ei, un simbol al unității 
naționale, îndemnînd prin însăși rațiunea ei dc 
a fi la un continuu spor cultural, la o împlini
re spirituală pe care, de-alungul veacurilor, ro
mânii din Transilvania au dorit-o cu tărie. 
„Confrateria Universității noastre — arăta is- 
toricul-filozof în lecția sa inaugurală, — trebuie 
să înțeleagă viața ca o luptă pentru mai multă 
gindire. Spontaneitate, originalitate, însuflețire, 
spiritualitate a întregii noastre munci ordonate 
în viață. Iar spiritualitatea aceasta a vieții va
lorificată după unitatea de măsură supremă : 
etern valabilul uman să fie legea perpetuă 
a deosebirii inertului de viu, animalicului de 
uman, naturalului de cultural, materialului ue 
spiritual".

Universitatea clujeană a unit, sub o singură 
aspirație, figuri de mare prestigiu ale culturii 
române, pentru toate facultățile generînd una 
din cele mai bune tradiții de învățătură din 
țara noastră. Și era firesc să fie așa, avea sâ 
precizeze, după 20 de ani de la înființarea uni
versității, unul din rectorii ei, avind în vedere 
că temelia pe care era așezată această institu
ție de cultură s-a dovedit extrem de solidă, 
căci ea era „făurită din dorința de veacuri a 
poporului român de dincoace de Carpați de a-și 
înălța un sanctuar, al culturii sale naționale în 
acest ținut al vechii Dacii, și din dreptul cel mai 
firesc al națiunii române de a-și trăi viața ei 
proprie, culturală, potrivită cu firea și geniul 
său, pe pămîntul pe care-I locuiește de mai bine 
de 2000 de ani"... In această scurtă vreme Uni
versitatea a devenit, datorită muncii fără pre
get, plină de elan, a dascălilor ei, și a bogatelor 
ei activități didactice și științifice, un puternic 
focar de cultură la care s-au adăpat tinerele ge
nerații din aceste ținuturi, fără deosebire de na
ționalitate și credință ; pentru că Universitatea 
a primit și tratat pe toți tinerii ce au bătut la 
porțile ei cu aceeași încredere șt bunăvoință. Ea 
a fost astfel dovada spiritului ei de largă înțe
legere și de părintească grijă pentru toți acei 
ce-au venit să se împărtășească cu darurile dă
tătoare dc viață ale unei culturi superioare. „U- 
niversitatea clujeană a știut chiar în vremuri de 
restriște să-și apere demnitatea fără a scădea 
cu nimic din programul cercetării științifice și 
fără carențe în misiunea sa educativă. După 
cum nu de mică însemnătate a fost atitudinea 
civică, înaintată, a corpului didactic, atunci cînd 
în joc erau interesele întregii noastre națiuni. 
Universitarii clujeni au înțeles că trebuie să 
facă un efort comun pentru idealul național, că 
trebuie întreținut acel climat spiritual care să 
permită o activitate rodnică ascendentă. Așadar, 
Universitatea nu trebuia să fie numai Univer- 
sitas Literarum et Scientarum, ci Patriae et 
Juventis. A fost dezvoltată „extensiunea uni
versitară", pentru a se întreține vie legătura sa
cră cu toate generațiile și prin care bunurile 
culturii puteau ajunge la masele largi. Activi
tatea și creația științifică erau programatic în
dreptate către satisfacerea intereselor naționa
le. promovîndu-se, totodată, o nouă pedagogie 
pentru formarea și instruirea tineretului, capa
bilă să le ofere o unitate de simțire și de gin
dire în comunitatea spirituală a întregii nați
uni. De atunci s-a simțit nevoia unei concordan
țe între idealul educativ național și cerințele 
științei. „Trebuie să ajungem la o concepție de 
viață națională care să realizeze solidaritatea ge
nerațiilor și să închege conștiința națională ce 
dă unitate de gindire șl compresiune. Să ne 
inspirăm din tradiția noastră transilvăneană ce 
o reprezintă Sibiul și Blajul, orgoliul nostru 
național, și să ne Întoarcem fața către popor și 
către tineret. Să adoptăm o atitudine activă in 
actele de solidaritate națională și să ne prezen
tăm ca un corp puternic în toate actele mari. Să 
nu privim durerile națiunii din laborator, ci să 
intrăm in arenă fiindcă Universitatea n-a de
zertat nicicând de la datorie, grație colegilor care 
au condus-o. Să nu fim. deci, numai unul sau 
doi în anumite împrejurări, ci toți la un loc. 
Educația este tăria comună prin exemplu. Idea
lul național să fie o nouă unire a tuturor româ
nilor. Numai realizând aceste condiții vom fi 
făcind cel mai mare serviciu neamului care pri
vește spre noi și, astfel, vom fi adevărata lui 
icoană". In această direcție a fost promovată in 
mod constant ideea potrivit căreia funcția esen
țială a universității este conservarea și stăpî- 
r.irea științei, ea fiind datoare să facă o știință 
utilă națiunii sale și șă participe astfel la dc- 
săvirșirea misiunii istorice a devenirii națio
nale ; ea trebuia să fie un organism viu, in 
strîns contact cu realitatea națională. Sînt sus
ținute. de asemenea, principii după care educa
ția înseamnă intrarea și trăirea în colectivitate, 
însușirea unui stil înalt de viață prin probitate, 
onoare, disciplină, răspundere, curaj, datorie, 
sacrificiu. Asemenea prineipii urmăreau culti
varea idealului național prin lupta pentru uni
tate națională, a idealului spiritual, prin accep
tarea și aprecierea valorilor autentice și a con
cepțiilor creatoare, a idealului omenesc prin 
prezentarea marilor calități umane in colectivi
tatea națională și internațională, a idealului uni- 
versitar prin continuitate creatoare, spiritualita
te și seriozitate in pregătire, așa cum se urmă
rea trăirea acestor idealuri pentru a Ie transfor
ma in concepție de viață și atitudine creatoare.

Lucrarea lui Stelian Neagoe este, implicit, și 
un omagiu adus tuturor acelora care au făcut 
să trăiască și să se afirme acele principii p» 
deplin actuale și în zilele noastre.

Ion Maxim Danciu

imaginînd cosmogonii, atras de mirajul călăto
riei in timp pe urmele mitologiilor și ale civi
lizațiilor dispărute, sau rătăcind în spații lnter- 
siderale este creatorul unui erou demonic, co
mentator s/eptic al istoriei șl existenței indi
viduale. investit cu atributele răzvrătirii titani
ce". Puternică, limpede, neînfrintă trebuie să fie 
conștiința de sine a unui popor ce cu bucurie 
se regăsește în expresia unul asemenea poet, iar 
libertatea sa este neprețuită atunci cînd începe 
învățarea ei cu rostirea numelui poetului. Noi, 
scriitorii, cetățenii de astăzi să luăm aminte și 
în clipe de scrutare a conștiinței noastre de sine 
să șoptim: Mihai Eminescu.
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Drago; Vi lei am

atelier literar
posta redacției

MIHAI GEORGESCU : încă 
bu sint destule elemente care să 
Irivorkeze o concluzie pozitivă. 
Se va vedea mai tîrziu.

DIANA PARBU : Aceleași 
semne promițătoare, dar risipite, 
neajunse I3 structuri închegate, 
rotunde, convingătoare.

C. FÎRVU : „Ultimul vis" nu 
e rea, deși unele părți sint com
promise de vorbăria nesfirșltă și 
fără rost. Din aceeași pricină, 
„Strigătul" devine pisăloagă, o- 
bositoare. Trebuie să invățați de 
la meșterii prozei economia cu- 
vîntului, măsura, echilibrul con
strucției etc. (Și, dacă mai e 
cazul să adăugăm, să vă puneți 
la punct cu ortografia !).

VICTORIA : N-am putut Înțe
lege mare lucru din „telegrame
le-* (uneori, și cifrate !...) pe care 
ni le-ați trimis (ceva mai dar si 
mal coerent, in „Oscilații" 
unde se văd și ceva semns 
bune). Dacă nu le scrieți, cumva, 
pentru uz personal, faceți in așa 
fel incit să mai priceapă și alții 
citeceva...

— Ceea re a fost Întotdeauna- Un eulb de li
niște si de chibzuită cultură. Tastă lumea Iși 
vede de treabă, na dă buzna nicăieri, scriitorii 
■unt buni prieteni intre dinșii, ie Iubesc fră
țește și >e bucură de atmosfera patriarhală a 
orașului. Aici, la dv. pare să fie altfel..,

★

Trecuse, pe nesimțite, un reas de melodioasă 
„voroavă", in tovărășia unui vrăjitor, îmbrăcat 
In straie răzășești (vestă pepit, haină-tunică, ciu
bote lăcuite) și cu întreaga ființă înveșmîntată 
intr-o mantie de bunătate și de voie hună. Mi
hail Sadoveanu ne-a strina mina trainic și a 
pornit voinicește lăsind in încăperea cu ușile 
capitonate, misterul făpturii sale miraculoase.

de piatră, acel popor care iese și se dedică 
unui ritual la lumina zilei, acolo intr-un întins 
perimetru arheologic In care, așa cum spuneam, 
ne aflăm tn vecinătatea unor miraculoase vetre 
de timp și civilizație ale căror date abia se 
disting In memorie.

Cine va putea spune că, la Măgura, peste 
secole, firea și sensibilitatea umană nu vor 
tresări poate tot la fel ca și firea și sensibi
litatea noastră în fața vestigiilor de acum sute 
ți sute de ani 1

O, diferențele vor fi multe, desigur, Iar unele 
vor ține de tot ceea ce pot să povestească a- 
cestea, țin de mesaj.

RECTIFICARE
în interviul nostru cu M. Ungheanu, 

publicat în Luceafărul din II octombrie 
1980, s-a strecurat o eroare dintr-o 
confuzie a manuscrisului : In loc 
de Romulus Vulcânescu, directorul re
vistei Etimologica, a apărut nu
mele Iui... Mircea Vulcănescu. Eroare cu 
atit mai „absurdă" cu cit cunoaștem per
sonal și stimăm personalitatea Dr. Ro
mulus Vulcănescu, am colaborat 13 
Etimologica, chiar in numărul amintii In 
interviu, iar în lucrarea comentată Her
meneutica lui Mircea Eliade (p, 351), am 
citat corect numele autorului Coloanei 
cerului.

ADRIAN MARINO

— Ați scris vre-odată teatru ?

— Ia tlngal rAiteeistei. • vngnri dată, in 
col a b arare r* Mihail SarfcL Dsr ascot că n-am 
talent pen ire teatra. Trebs ie. te acțiunea dra
matică, nn nerv rare, temperamental, îmi lip
sește. Piesa, extrasă dspă ■■ roman al meu. se 
joacă, des. co on real loccec. Dar faptul aista 
na mă amăgește asupra «tio gări ei mele de a 
trata, teatralirește, subiectele. He ele cit de dra
matice. pe cari le ales din viata trecută ori pre
sent. După cum na mă consider orator, in sta
re să vorbesc, ori șl rind osoi public, pentru a-1 
da iluzia că span lucruri nouă.

— Cum vedeți evoluția literaturii române după 
războiu ?

— Literatura noastră 1st sroaeAză evoluția fi
rească. Ea a trecut, destul de normal, de la li
rism la roman și 11 piesa de teatru. Fiecare po
por are partea Iul pronrie de sensibilizare șl 
gindire. formula Iul sufletească. Aceasta trebuie 
fă țină necurmat in seamă tinerii noștri 9cFil
led. Litațkvă la Creangă, prodigios rod al pă- 
m intui ui moldovenesc.

Ceea re găsesc că lipsește soall generații de 
■editori romăai este preocuparea de probleme 
morale, care constituie tocmai forța romanului 
englez și rusesc. Din acest punct de vedere sun
tem mult inapoL

— Vreți, maestre, să ne spuneți ce e lașul de 
acum ’

NATA MITRU-POP : Nu pare 
să fie vorba de o vocație reală 
a poeziei, ci mai curind de niște 
manifestări subsidiare (,dn clipe 
de răgaz") ale unui spirit culti
vat, un soi de „bricolaj" corect 
și avizat (in general, livresc, de
sigur) căruia nu-i linsește o inu- 
sigur) căruia nu-1 lipsesc o anu- 
ratețea, ci doar „nervul" liric, 
capacitatea vibrației. Unele pot 
fi publicate, firește, fără pagubă 
sau cîștig pentru nimeni ; ne 
fiind, insă, vorba de încurajarea 
unul debutant, noi n-o vom pu
tea face.

FELICIA s Multe lucruri fru
moase. în ultimul „transport" 
(cam masiv, altminteri...), dar și 
multe bruioane, grăbite aruncă
turi din condei, sau pagini care 
încep bine și sfîrșesc in obosea
lă, improvizație de mintuială 
etc. In general (cum mai ziceam 
și altădată) nu s-a Instalat, se 
pare, obișnuința (mai bine zis, 
nevoia imperioasă !) a revenirii 
pe manuscris, veșnic nemulțu-

mită, mereu In căutarea, obsti
nată, a perfecțiunii, a noutății. 
Printre cele mai bune : ^Toam
ne duminici", „Cei mai frumos 
oraș”, „Cerul unei semințe-, 
„Șansă", ^Resturi”. -Decepție”. 
„Concert". -Dăruire- „7tiar*.
„Relaxare" etc. Printre cele ter
minata In „coadă de pește" : 
„Neconcordanuă”. Picată".
„Proces", —Nepricepere*.  -Bi
lanț" etc. (Dar — ater.tiuae ’ — 
cine se ginde^te cu atiii indife
rență și nonșalant la exames.il 
de admitere aăvlrșește. por 
simplu o crimă, cu muZupre

grave implica^ 
sine, cit șt firele, 
mai frumos ■

GHEORGHE L V DMA : Șț-ț. 
pe ici — pe colo. f-.-îMri de 
poezie, dar de p-erd k-f-o 
masă de vorbe fir» ec Jllm *-  
mestec pestriț pe care
condeiul, ir.sifuxer.t c
orientat, il ioar-.» ccc~. 2 pe rir- 
tie. Ceva, in ^Bețsera
diavolului”

F.D. RATUNDEANT : VI m 
spune mai dar s ±rer*L
fără supărare : nerecv.’.eie -* t. 
literare se fiaca'~
simplu că n-aven ace--' dar L-- 
născut care «e rv-ser.?
în plus, pregătirea dv iracari.

Vești de acasă
Frunzișul arde mocnit, 
cum ar putea fumul sâ-șl revendice 
libertatea mișcării
daca vînturile au îmbrăcat haine soldățești 
—frunzișul

sau zimbelul
sau 

masca de mucava peste ridurile orașului. 
L-~ " le străzii așteaptă 
cum decorațiile tot mai așteaptă 
m vitrinele muzeelor 
scs*ea  poștașului cu vești de acasă. 
La ce bun dacă așteptarea se prelunge ște 
o
•e/ă

iacă a vară.
la ce bun dacă totul a fost pregătit 
p tei s. mp ce simte piesa de șah 
ond j-cdtoml face o mutare greșită—

ION TEODORESCU

Prderâ
Se dă eauta
Se că
Se că *.  =puL
Oe oc
w vede ușor

Se că e*e<dui  
ft- - ‘-r--4 
e «LTp^“S

t 'C?
« »r? d emetruf

- î
LORENA PAVALAN

ifciestnță tirzie
&_t «a creste iarba sau poate eu b* 

crește 
poeme cop<>i Io ac**  «og-ramta

«gma m-n timple și este «mi fâeoc-e 
pâr.—r. scoâ urma feoo lcr ptectrp

ers-r. »-b*a  4oc—re cop«’-ă'<3 „ —
t - tăcerea la ?ât-^-eo ei 

•e zz “« ■'r’eczc a teuo-sr k<- virșze 
*â « jreac*  ■Oe-in b ea n haa*-'  p în >«■

V ’-«o pJ -geai foamea de rtrim 1
t>-

■ c osaMteec «ago a uhm masori 
pe-oocoe-ser fumăm ote-c cometă 
s OM care-eoki pi insa ce veștede sensed

MAJIIUS DUMmtESCJ

Semn de întrebare
Palmele mele ca două oglinzi 
sârutind iarba grea.
Căror amurguri mă vinzi 
toamnă păgînă și rea ?

Cade-o tristețe deasă din cer 
pinâ la disperare, 
ploi nesfîrșite mă cer 
ca pe un semn de-ntrebare.

Tulbură vintu! mereu 
pacea din vîrsta aceasta, 
inima ca un muzeu 
larg iși deschide fereastra...

IOAN VAS IU

Drogoș Vitei ara : „Batiieaf"

Sentiment
O*eo®=ă  oer > f spune-le : 
.utxre r-sec — -Mi că **u
» iau să-'~’ os apa" ?
Cheomâ păso^le si spune-le :
. -wâ>r« înseamnă să nu-mi
las cerul ** 1

Oieomă greier»: P spune-le :
. - --re mseomnă sâ nu iași'
«a-txj orodă tomr'or*  !
Sâ - los*  pra^cv*  
iâ-â ccsestâ cot -□
»-=Aă de sj&et

1ODICA POPEL

Panteism
Asemeni pădurii — 
mereu in schimbare, 
răbdătoare mereu, 
fără s-aștepți, 
dar primind deopotrivă 
anotimpuri și oameni, 
păsări și flori.
Fără trecut, 
respirînd liniștită 
dimineața cu soare, 
vizitată
de adieri aromitoare.
Și ochiul de apă 
deschis către cer. 
Nici un fir de iarbă 
nu va mal fi 
peste un an ; 
alte păsări 
var întemeia 
dinastii muzicale.
Dar — sâ fii
așa cum rămine pădurea — 
statornică 
in necontenita schimbare, 
fără s-aștepți 
decît o zi cu soare, 
dăruind tuturor 
frumusețe nepieritoare.

ELENA ȘTEFAN

Timp muzeal
Așteaptă și tu
Așa cum am așteptat eu
La ieslea viselor adormite.
Seara, din întuneric
Ieșeau mari aripi
Care-mi biciuiau singurătatea 
Două cite două.

Acum s-a luminat.
Sint tot singură
Ca un animal ciudat
In limpezimea unei diorame
Cineva m-a pus aici
Printre frunze uscate șl stincl
De ipsos.
Ca pe un material
Ce poate oferi date publicului larg 
Despre consecințele 
Zborului intern.

Așteaptă și tu
Cu mine
Trecerea lungului timp muzeal.

IRINA EFT1MESCU

1

Mihail Sadoveanu: ..Fiecare popor are partea lui 
proprie de sensibilizare și gindire. formula 

iui sufletească"
Urmare din pag. 1

jură pe scriitor scnmpa lui fiică și talentata Prw- 
firița.

Ne arată manuscrisul ultimei sale lucrări. des
tinate colecțiunii „Redder", Trenul Fantomă, ca
piat de mina copilei sale literate. Fața ii stră- 

< lucește de duioșie părintească. Idila e de c in
tensitate eare acoperă orice nevoie de decor.

Și eu care am căpătat sugestia subită de a 
lua un interview scriitorului musafir. Rareori 
poate Încerca o durere mai mare sufletul re
cules al gazetarului, decît în clipa in care pre
siunea profesiunii il silește să tulbure o liniște 
care li este dragă, să nimicească o stare simplă 
de comuniune sufletească. (Dar ce știu lectorii 
despre toate astea?).

Prin urmare m-am apropiat de Mihai) Sa
doveanu și i-am pus întrebări cum se pun unni 
om politic ori de suprafață publică in interesul 
actualității.

★
— Titlul oarecum senzațional al viitorului dv. 

roman „Trenul Fantomă" vestește o acțiune de 
aventuri, adaptată unor cerinți de cea mai strictă 
actualitate ?

•—■ Nici de rum, e răspunsul. „Trenul Fantomă" 
este descrierea unei serii de tipuri de Icoane din 
timpul războiului, căutînd să redea pricinile dr- 
sagregării sociale de atunci. Este un simbol al 
catastrofei care s-a produs nu numai la noi. dar 
în toată lumea, deschizând calea evoluțiilor și 
revoluțiunîlor de tot felul. M-a preocupat să 

1-- surprind războiul, in ceea ce a adus el ca dîso- 
* luțle.

(Am uitat să vă spun că ușile capitonate ale 
odăii In care ne aflam au fost închise, pentru 
a nu răzbate gălăgia de afară. Mihail Sado
veanu vorbește ca o mamă ce-șl adoarme co
pilul : molcom, abia perceptibil, legănat).

— Ne puteți spune, maestre, cum scrieți î
— Ei. știi că ai haz? răspunde șiret meșterul. 

Cum vrei să scriu ? Bine. Șl chipul pornește 
Intr-un rîs tonic și luminos.

— Ați înțeles ce v-am întrebat ?
— Natural. Iacă : scriu, de obiceiu, dimineața 

în liniște. După-amiază primesc vizita cîtorva 
prieteni, cu cari stau îndelung de vorbă șl sea
ra mă bucur de cele săvîrșite peste zi. Cunosc, 
de la începutul carierii mele literare, ceea ce 
îmi place să numesc „perioada de incubație", 
adică epoca de frămîntare, de mestecare a unul 
subiect. Scrisul merge, apoi, destul de Un. In 
15—20 zile gătesc cel mai dificil manuscris. îmi 
trebuie. însă 10—15 ani pînă ce mă liberez de 
un subiect. „Zodia Cancerului", de pildă, mi-a 
luat vreo 15 ani de chibzuință. Consultarea cro
nicilor, in speță.

Elementele istorice erau cit se poate de dispa
rate. Am trebuit să studiez întreaga viață po
litică și socială din timpul lui Vasile Lumi. Sin. 
maia, de exemplu că. atunci, Biserica Trel-Ie- 
rarhi avea ceas ? De la Curtea Domnească la bi
serică drumul avea un curs cu totul special, pe 
care l-am înfățișat în „Zodia Cancerului". De 
asemeni, curtea palatului domnesc era pavată cu 
lemn, cum sunt astăzi bulevardele din Paris. 
Fant cu totul extraordinar pentru vremea aceea t 
Bahluiul avea o scurgere osebită de cea de 
acum. De toate astea am ținut seamă in ro
manul meu.

TAINELE NATURII
— ȘI apoi, continuă să ne vorbească Sado

veanu, ca un prieten sfătos, mă preocupă în
totdeauna să surprind stările exacte ale naturii 
pe cari le studiez eu toi amănuntul. Răsăritul, 
forma, caracteristicile ierburilor și gîngăniilor 
trebuiesc aflate cu o preclziune științifică. Cu
tare plantă — dumitrița, să zicem, înflorește in 
primele zile ale primăverii. El bine, sunt scrii
tori care vorbesc anapoda despre dumitriță ori 
alte Dori asemănătoare. Cunoașterea naturii este 
fntiia condltlune care trebuie s-o îndeplinească 
un scriitor. Dacă nu stăpînești tainele naturii, nu 
te exprima. Admirabila scriitoare si ființă de 
cuget care a fost Bucura Dumbravă a lăsat in 
lucrările sale multe greșeli, privind muntele și 
cimpia, cu acoperămintul lor de vietăți.

—Ați scris Măria Sa Puiul Pădurii din aceeași 
scrupuloasă dragoste de natură ?

— în prim rind am scris-o din iubirea pen
tru Puiul, băietul. Am vrut să arăt cum se poa
te desvolta un copil, în conditiuni extraordina
re, avînd moșteniri intelectuale evoluate, așezat 
de odată in sinul naturii Mă interesa s_ă des- 
bat problema cum se comportă copilașul intr-un 
asemenea mediu străin. Era o chestie de Intui
ție. Vă dați seama că n-am făcut nici un stu
diu special pentru asta.

în general mă tenta și povestea Genovevei. 
Mărturisesc că a fost un joc al închipuirii ac
țiunea cărții.

CENTENAR SADOVEANU
• Imaginea pe ore ne-aa pfatraf-a deapra 

Mihail Sidoveann memarialițiii lui este >eee*  
a unui taciturn. Amuzante anecdote drcuU 
pe seama scumpit A pi de vorbă a marelui 
■criitor. CI nn e vorba doar de • legendă 
« confirmă fi puținătatea declarațiilor pu
blice aub formă de interviu ale acriitorulnu 
Iitoria literară ramăneaaeă numără extrem 
de puține interviuri de Mihail Sadoveanu In
tr-o epocă in care tmeniul era generalizat, 
reprezentind • formă predilectă a schlmba- 
lui de idei, a camualeărlj cu publicul. Cai 
introdus de Felix Adere*  la Mărturia und 
generații eete extrem de rezervat fi de... 
icuri. Nici chiar interviul pe earr-1 uftâră mxi 
tlrziu fiicei sale PrWtra Sadoveanu, goh 
pseudonimul Vaier Dune*,  deși cei mal lung 
dintre toate, nu face pane dintru «le mai 
bogate fi mai impreaiunanie Laterwlttrl ala 
vremii. Exiatenț*  nuj interviu mal latina 
fi mai explicit decli altele, nuoiaa desi
gur fpeeiahfiflar. dar faarte rar citat, me
rită adus la cunoștință pubtieuJui larg. Es«e 
vorba de cel anexat primei și singurel edi
ții a romanului Trenul fan*tMmă.  veinas «ri 
el astăzi fantomatic prin dJmenainnUe de 
buzunar șl prin raritatea InL Interviu! e lut. 
după cite lasă s*  se Ințeleaeă textul, de an 
apropiat al scriitorului, moldave» fi ei, c« 
sieuranță un run oară ter al prozei sadove- 
niene. Investigațiile pe ore le-am făcut, pen
tru a afla pe autorul acestui intervin, apelul 
la H tori o grafii specializați tn Mihail Sado
veanu n-au dm la nici » rezultat. Scoțted 
din paginile astăzi inarcesMIJe marelui pu
blic, un interviu uitat al lui Mlhail Sado
veanu, facem nu aet de jawtitie literară eu 
atit mal mult eu cit el este dintre cele mai 
semnificative pentru opera mărețul prozator. 
Totodată, republicarea Iul poate resuscita 
fi o problemă secundară. Insă nu Upaltă de interes : aceea a autarului lui.

Red.

— Ce v-a îndemnat să umanizați cu atita du
ioșie personajul reprezentat de Sori ?

— Am făcut dintr-însul un om necăjit, fiindcă 
așa cred eu că era In realitate. Apoi, se petre
ce un proces Intim de chimie sufletească intre 
simțirea unui autor și numele nnui personaj.

Ceremonia 
realului
Urmare din pag. 1

intră iarăși în pădure și se pierd, vor ieși de 
dimineață din nou la vedere și se vor așeza 
exact cum au fost cu o zi sau un secol mal 
Înainte și exact pe aceleași locuri și în aceleași 
poziții, sub aceleași semne care nu se văd.

Cad frunzele, norii coboară, se întețește mi
ros de zăpadă pe culmi și ei tot așa într-o ce
remonie o duc, nimeni nu-i schimbă cu nimic. 
Nici măcar atunci cînd cîte o pasăre H se a- 
șează pe umeri sau frunzele se îngrămădesc 
și-i acoperă pînă Ia genunchi. Goi — iși tră
iesc, iși consumă căldura și frigul propriei lor 
antichități. O antichitate după care n-a mai 
trebuit să se sape și care, in ordine cronolo
gică dacă e să precizez, se află deasupra, La su
prafață. E sentimentul unui act de creație de 
fapt, al unei opere in care arheologia și istoria 
s-au însoțit, s-au născut in același timo și se 
deduc din materialitatea însăși a ideii de crea
ție, o profesiune de credință dacă vreți, dar cel 
mai mult șl mal mult un exemplu, un mod 
soecific de meditație și reflecție în plan artis
tic, concret, un exemplu pe care l-au dat ar
tiștii plastici în acest caz, în tabăra de sculp
tură de la Măgura Buzăului. Căci despre acel 
loc vorbesc și despre sentimentul pe care îl 
consacră el. Acele grupuri statuare, acei oameni

NJMF SI CARACTERE dintre svte de eatarge
• Poeda ■—atr» coarttaaparaal «ze, la ora de față, tnieULl nu numai după real, ef mal 

te uopă Dsream. spiritul Krle tacaareâ ai ie tacă perceput prin ceea ce reprezintă contrariul 
: bria «mstmeat, prin aed mecaniztn Inefabil al poeziei care pune In mișcare tensiunea 

a'emva, t—fia. Maj glf■ de eomunieat prin ewvlnte (sau de cuvinte) această disponibilitate 
pearied «ate a aha expresie a setei de real. Căci, dacă a existat șl există poezie copleșită 
<a — real transformai in obiect, dacă abstractul a readus in poezie conștiința de sine a

■ r^i'irn «aafli aatAzi ne aflam 1b momentul unei noi mutații ilrlee t redescoperirea elementelor 
enaatieaAle ale poeziei fi, deopotrivă, a poeziei ea emoție „concretă*  șl iplrit liric genuin.

Foaie că rrimoareereu poeziei la realul ea îentiment și afectivitate, la vibrația și nuanța 
•eaeibilKâțfl, a datoram nu atit lirieii eroice, cit celei sap hi ce. o davad*  in acest sen» a 

raaautaie ii vers ari le semnate de Valeria Victoria Ctobanu. Pentru autoare, poeela nu este un motiv
■ 1 »■ dtbai sentimental d, dacă trecem dincolo de confortul unei astfel de Interpretări, obaer-
“t.'î-s că pa'Jișeă a poeziei zale este un instrument cu ajutorul căruia ea disloca din
rocile memoriei a tramâ blografieâ, un food sufletesc apropiat de ancestralul justițiar. Poet*,
de altfel, vine din nordul Transilvaniei, cu un peisaj biografic modelat de acesta. Poezia 
ri are a vece secretA, o metasensibilitate care Încarcă cuvintele ei mult prea laconice cu 
imagini șfl confruntări afective manevrate in spiritul legilor sentimentale. In pretoriul el 
afectiv există momente de lirism pur și de scurte formulări paradoxale care ne îndreptățesc ■i acceptam in viitoarele ei poezii o posibili dezbatere cu ușile deschise.

M. N. Rusa

Valeria victoria ciobanii
N-AM TALENT PENTRU TEATRU

împliniri
Voi trece-n panteonul puterii 
de umărul tău rezemată.
cu-o jumătate de fire, 
cu cealaltă zimbind 
unui vis de-amăgire.

Ape
Curg ape ce-ar chema sfirșlfd 
de n-am fi fost. Și le privim 
și stăm pe mal șl ne-oglindim — 
și ce frumoși am fi să fim 
in clarul tulbure de ape.

Către mine
Ora se prelungea prea mult...
De azi pot, absentă, s-ascult.
Ar trebui să vorbesc despre mine din nou, 
păduri sâ răstorn într-un singur ecou, 
sa chem prin pâmint, între ierbi, 
uitatele stele, mersul de cerbi...

Mi-aș dori o privire, neultatule domn...
și, nevorbindu-ne sâ ne-ntîlnim 
de-acum în uitare și somn.

CONCURSUL NATIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIȘ“
• 86 de tineri poeți au participat cu un nu

măr de peste 600 de lucrări la cea de a două
sprezecea ediție a concursului național de poe
zie „Nicolae Labiș". Organizat de Comitetul 
județean de cultură și educație socialistă Su
ceava și Centrul de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de masă al județu
lui, concursul s-a desfășurat în cadrul celei de 
a III-a ediții a Festivalului național „Cîntarea 
României". Juriul a acordat 21 premii și men
țiuni. Marele Premiu „Nicolae Labiș“ pentru 
1980 a fost atribuit operatorului chimist din 
Săvînești, Adrian Aiul Gheorghe. Premiul re
vistei „Luceafărul" a revenit lui Gabriel Ghe- 
roiu, muncitor din București. Iată și celelalte 
distincții : Premiul I — Petre Tănăseacu, in
structor, Casa de cultură din Călimănești — 
Vîlcea ; Premiul II — Sorin Grecu, elev, Cluj-

..LAUDA-SE OMUL ȘI TARA"
• La Sighetu Marmației s-a desfășurat intre 

22 șl 24 septembrie a.c. Festivalul concurs de 
poezie „Laudă-se omul și țara". Încadrat în ma
rele Festival național „Cîntarea României", ma
nifestarea a prilejuit afirmarea unor talentați 
poeți, de pe întreg cuprinsul tării. Juriul con
cursului, alcătuit din Ion Bogdan, Gheorghe 
Chivu, Teohar Mihadaș, Gheorghe Pârja, Ion 
Pop, Ermil Rădulescu, Nichita Stănescu, Nicolae 
Turtureanu, Laurențiu Ulici (Dreședintele juriu
lui), Echim Vancta și Stelian Vasilescu a acordat 
următoarele premii : Premiul Festivalului — 
Augustin Frățilâ (București), Premiul Uniunii

«UMANISMUL ACTULUI DE CULTURÂ»
• Cenaclul literar „G. Călinescu", care acti

vează în cadrul Academiei Republicii Socialiste 
România, a organizat un simpozion cu tema 
„Umanismul actului de cultură" cu prilejul 
reeditării „Istoriei literaturii române de la origini 
pînă in prezent" de G. Câlinescu și a volumului 
„Tstorla multimilenară a neamului românesc : 
Noi. Tracii" de Iosif Constantin Drăgan. La lu
crările simoozionului, care s-au desfășurat în 
sala „Dalles" In fața unui numeros public au 
luat cuvintul : Academician Șerban Cioculescu 
(Imoortanța reeditării „Istoriei literaturii române 
de la origini și pînă în urezent" de G. Călinescu, 
sub îngrijirea lui Iosif Constantin Drăgan), Prof.

La Marin Preda
Tâlpile-mi ardeau de neputința 
de-a te-nsofi in flori de mai... 
Uitat-am mersul, «orba, cintul; 
in preajma ta noi doi — duream. 
Am fi rămas sub tei, acolo - 
mărirea slovei ee-o muream, 
neștiutori de rău sau bine, 
întunecimea lumlnindu-țl 
sau luminindu-ne de tine.

Trecerea
Trec pe rind porțile vămii 
Cine plătește trecerea I 
Plafonul e păstrat, 
ai dreptate.
Curtea interioara — 
grădina cu flori de acentă 
privită eu o vagă suspiciune.
Vei spune 
inainte de pleeare 
sâ deschid ușile 
către frescele ingâduite 
privirilor tale...
Pe tine te am. te mai am... 
Anii dă-mi-i. de poți. - 
de mi-ai râm ine, dragul meu, credincios 
și dincolo de porțile vămii...

Napoca ; Premiul III — Victor Ionescu, munci
tor, Cîmpulung Moldovenesc, Suceava ; premiul 
special al Uniunii Scriitorilor — Aurel Dumi- 
irașcu, profesor, Borca-Neamț ; Premiul Edi
turii „Junimea" — Dan Botnar, student, Su
ceava ; Premiile revistei „România literară" — 
Tudor Cristian Rocșa, student, Iași și Ștefan 
Mitroiu, procuror, Alexandria, Teleorman ; 
Premiul revistei „Convorbiri literare" — Vasile 
Tudor, student, Iași ; Premiul revistei „Cro
nica" — Alex. Hălmăgean. muncitor, Cluj- 
Napoca ; Premiul revistei „Tribuna" — Adl 
Cristi, inginer, Iași ; Premiul revistei „Fami
lia" — Mariana Codruț, studentă, Iași ; Pre
miul revistei „Orizont" — Ion Aurel Chîehere. 
muncitor, Reșița ; Premiul revistei „Ateneu" — 
Mioara Drlstaru. funcționară, Mangalia.

Scriitorilor : Luca O nul (Bistrița Năsăud), Lucian 
Vasiliu (Iași), Premiul revistei „Astra" 1 Ioana 
Dana Nicolae (Dîmbovița), Premiul revistei 
„Cronica" ! Aurel Dumitrașcu (Neamț), Premiul 
revistei „Familia" 1 Sorin Roșea (Constanța), 
Premiul revistei „Tribuna" : Ioana Dinulescu 
(Dolj), Premiul ziarului „Pentru socialism" : Du- 
șa Ozolin (Botoșani), Premiul Centrului de În
drumare a creației populare și a mișcării artis
tice de masă Maramureș s George Papp (Bra
șov) Premiul revistei „Luceafărul" a fost decer
nat lui Alexandru Dohl, (Maremureș).

doctor Romulus Vulcânescu (Aspecte din mitolo
gia Tracilor), Petre Popescu-Gogan (Chipul lu
minos al zeului Zalmoxys), Constantin Stihi Boos 
(Itinerar spiritual), Pan M. Vizirescu (Meditație 
asupra istoriei), Ion Dianu (Idealuri și destine), 
doctor docent Gheorghe Marinescu-Dinizvor 
(Fragmente din poemul „Pururea" pe cuvinte de 
substrat traco-dacic), acompaniat de rapsodul 
Tudoroiu Marian, Ion Potopin (Umanismul actu
lui de cultură), Iosif Constantin Drăgan (Valo
rificarea moștenirii culturale), academician Re
mus Răduleț, rectorul Universității cultural-știin- 
țifice București (Cuvint de închidere).
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ZILELE MUZICII BULGARE

Un inefabil
pod. al prieteniei

expresie a unui limbaj ce nu cunoaș
te îngrădiri etnografice — Zilele 
muzicii bulgare — concretizează o 
binevenită acțiune organizată în ca

drul schimburilor culturale sub egida Con
siliului Culturii și Educației Socialiste.

lntiiul contact al iubitorilor de muzică din 
Capitală cu climatul muzical bulgar a fost 
deschiderea la Magazinul Muzica, în ziua de 
15 octombrie a Decadei discului bulgar. In 
această primă etapă s-a pus la dispoziția 
amatorilor o întreagă paletă de apariții bul
gărești într-o înmănunchere cuprinzînd atît 
valori ale muzicii clasice și moderne univer
sale cît și realizări naționale, muzică popu
lară (un bazar a fost special amenajat în 
acest scop).

A doua fază — în perioada 16-23 octom
brie — cînd se vor desfășura atît în București 
cît și în cele mai reprezentative centre cul
turale din țară o serie de concerte cu execu
ție mixtă, formații muzicale, dirijori și so
liști din ambele țări asociindu-se în intenția 
de a prezenta cît mai convingător asoecte 
muzicale semnificative. Alături de binecunos
cute dar mereu îndrăgite concerte și simfo
nii de Haydn, Bach, Mozart. Brahms, Beetho
ven, Grieg, Ceaikovski, Rahmaninov. figu
rează o simfonie în primă audiție de Howard 
Boatwright,

gherov, Uvertura de septembrie de Dimiter 
Tepkov, Simfonia „Noul Prometeu“ de Ale
xander Raicev. Un recital vocal-instrumen- 
tal popularizează performanțele Quartetului 
bulgăresc „Serioso". Deasemeni, seară de 
operă la Timișoara (opera „Paiațe" de Leon
cavallo cu participarea tenorului Mihail Mar
tinov, opera „Nabuccc“ de Verdi 
pa rea basului Petar Petrov), la 
„Aida" de Verdi — tenor Nikola 
București „Boema" de Puccini în 
rea sopranei Hristina Manolova). De subli
niat prezența dirijorului Vasil Stefanov, Ar
tist al Poporului din R.P. Bulgaria, la pupi
trul Orchestrei simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu", în ziua deschiderii.

Pe data de 8 decembrie a acestui an, Ia 
Sofia, vor răsuna acorduri românești, cu oca
zia unei acțiuni simetrice organizată pe baza 
acelorași principii de colaborare, cu același 
scop comun : dragostea față de muzică.

Un schimb cultural reciproc, menit să di
fuzeze prin graiul universal al sunetului va
lori muzicale și interpretative, să îmbogă
țească repertoriile, colecțiile de discuri, o 
punte inefabilă și durabilă de cunoaștere și 
apropiere spirituală, de iubire între popoare.

cu partici- 
lași (opera 
Nikolov) și 
interpreta-

REPERE

• ean C_l.

Jși prozal 
dă lecții 
tâ si far

Poeme de REVISTA STRĂIN*

pablo neroda
Walking Around
Se Întimplă că oh—rxt să fia om. 
Se întimplă să latră ia eroitoril și In

cinematografe 
ofilit, nepătruns, ea a lebădă de fetru 
navigind printr-o apă de origini și cenușă.

Mirosul frizeriilor ax* taee să pling In hohote. 
Vreau numai 
vreau numai

• «dihai de pietre sau de lină, 
■â ■■ aai vM atabilimente sau 

grădini, 
■id ■ehctorl, ulei ascensoare.

Se întimplă să mă satar de picioarele și unghiile 
mele

șl pârul și ambra ■ «*. 
Se întimplă că abaaeac să fia sm.

Totuși ar fl plirat 
să sperii nn natar ra ■■ eriu Hiat 
sau si omor ■ eAJagAriță ca • lovitură de ureche. 
Ar fi frumos 
să merg pe striat 
și să strig până i

ra mirt verde 
4t frig.

Nn vrei o să asai fto rădărisă la întuneric, 
oscilant, întins. trrarariad de Mtnn. 
in Jos. pe xidarUe 
absorbind

Înmormîntare în zori
Eu lucrez noaptea, înconjurat de oraș, 
de pescari, olari, de defuncți arși 
cu smoală și fructe, învăluifi in muselină roșie : 
sub balconul meu acești morțl teribili 
petrec visind lanțuri șl fluiere de aramă, 
stridente și fine și lugubre sună 
intre culoarea grelelor flori înveninate 
și strigătul dansatorilor cenușii 
și tot mal puternica monotonie-a tamtamurilor 
și fumul lemnelor ce ard și miros.
Pentru că odată ce-ai cotit pe lingă rîul 

tulbure, 
lor, oprite sau incercînd o mișcare mai 

mare, 
rostogoli arse, cu coapsa și piciorul 

fumegind, 
și cenușa tremurătoare va cădea pe apă, 
va pluti ca un 
sau ca an foc

inimile

se vor

buchet de flori calcinate 
stins lăsat

ce-au ars ceva
o răsuflare dispărută și o

pe negrele

de atît de puternici 
călători 

ape, și-au devorat 
licoare extremă.

FI

• EDITURA „HUDOJESTVENNA1A UDl 
TURA“ a tipărit recent o amplă culegere 
suri" argheziene traduse în limba rusa, v* 
adaugă celorlalte două apariții în Uniunea < -■ 
a unor lucrări închinate marelui poet 
anul centenar Arghezi : monografia irmn^a
F. Vidrașku și placheta de versuri apărută îs _=-.i 
gruzină. Volumul cuprinde poezii grupate în pa=~z Cicluri : Psalmi, Creioane și inscripții, IH» 
Llricâ. Traducerea versurilor este semnată de a.-.-j 
Ahmatova, D. Samoilov, N. Stefanovici, V. l£uku- 
șevlci, Em. Aleksandrova, V. Korceaghin, E. Bir_- , .. ---------- N paviOVjCji Snedlk.

Gurova, A. Akselrod
kova, N. Podgoriceanl,
S. Șervinski, A. Revici, I. _____ . ..._______ _
A. Golemba, I. Mirimskl, K. Arseneva. Prefața vo
lumului aparține lui Dumitru Micu, iar prezentarea 
artistică este semnată de I. Konnov. Culegerea a 
apărut într-un tiraj de 30 000 de exemplare.
• UNA DIN OPERELE remarcabilului construc

tor bulgar Colio Ficeto, Conacul turcesc de la 
Velico Tărnovo va fi în întregime restaurată. 
Printr-o decizie a Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria s-a hotărît ca acest edificiu să intre în 
fondul de aur al arhitecturii bulgare. Clădirea a 
fost construită In 1872, pe locul unui vechi conac, 
ea integrîndu-se fericit în arhitectura specifică 
orașului. Acesta a fost primul edificiu administra
tiv mal mare din Bulgaria. în epoca Renașterii. 
După ce în 1906 clădirea a fost distrusă de incen
diu, ea a fost refăcută de unul din cel mal de 
seamă arhitect! bulgari, Gh. Cozarov, Arhitecții 
care se ocupă acum de restaurarea edificiului 
depun eforturi susținute pentru ca remarcabila 
construcție să capete iarăși înfățișarea de acum 
mai bine de 100 de ani.• PRINTRE ANIVERSĂRILE UNESCO din acest 
an se numără și evocarea personalității și operei 
marelui cărturar șl tipograf ceh Jiri Melantrich 
d’Aventin (1511—1580), remarcabilă figură a artei ti
parului de după Guttenberg care a reușit să eman
cipeze cartea de sub tutela miniaturii. Lucrător 
mal întîi în oficina de la Băle a lui Frobenius, el 
va deveni un adevărat maestru tipărind mal multe 
ediții ale Bibliei, bogat ornamentate cu inițiale și 
gravuri în lemn, adevărate monumente ale Istoriei 
tiparului ceh.• EDITURA „GALLIMARD" publică In „Colec- 
tlon Blanche" o culegere de nuvele semnată de 
Aragon și intitulată „Le Mentir-Vrai-. Practlcînd 
arta nuvelei de-a lungul întregii sale vieți, marele 
scriitor adună în carte scrieri precum „Le Cahier 
Nuir", apârută în 1023, alături de opere de virtuo
zitate în care se împletesc istoria, fantasticul, umo
rul, fantezia : ,,L’Aveugle“, „La Sainte Russie“, 
..Prenatalite". Volumul cuprinde și un ansamblu de 
șapte nuvele cunoscute sub titlul „Servitude et 
grandeur des Franțais", care a fost publicat clan
destin în timpul ocupației naziste și care constituie 
azi un document al vieții din anii negri cînd scrisul 
era o armă de luptă, cînd un poem sau o povestire 
putea readuce In suflete curajul șl speranța.e O FRESCA IMENSA, inestimabilă operă de 
artă veche, a fost recent restaurată la biserica 
Kirllluvskaia din Kiev. Adăpostită de unu! dintre 
eele mai vechi edificii din oraș, pictura are o su
prafață de 800 metri pâtrați șl a fost executată de 
maeștri din veacul al XII-lea. Biserica Kirillovskaia. 
care păstrează un veritabil tezaur de pictură mu
rală, face parte din „Muzeul Sofia", unul din cele 
16 mari ansambluri arhitecturale, istorice și arheo
logice din Ucraina, care se află sub protecția sta
tului.
• HaRDY, Yeats, Robinson, Frost, Stevens, Pound, 

Eliot, Crane, Williams sint poeți a căror viață și 
artă este analizată în monografia „Lives of th? 
Modern Poets" aparțtnînd criticului american 
William M. Pritchard, apărută la Oxford University 
Prtss, New-York. Lucrarea, care depășește limitele 
unei monografii prin caracterul literar al multora 
din paginile sale, aruncă o lumină nouă asupra 
operei unora dintre cele mai de seamă figuri ale 
poeziei de la sfîrșltul secolului trecut și prima parte 
a secolului nostru.
• CEI 33 ooo de vizitatori ai Festivalului de pic

tură de la Cagnes sur-mef (Franța) au fost invi
tați, ca în fiecare an, să desemneze cele mai bune 
tablouri expuse. Patru artiști au obținut sufragiile 
publicului : Cristobal Toral (Spania), Eduardo 
Oliviera C> ar (Argentina) Kozo (Japonia), Hong 
Joo Kl, (Coreea de Sud). Pentru prima oară In Istoria acestui festival votul publicului a fntilnit 
palmaiesul întocmit la Începutul manifestării da 
un juriu specializat.• GRAND PALAIS de Champs Elysăcs găzdu
iește pîiiă la sfîrșitul Lunii octombrie expoziția de 
fotografii Jacques-Henri Lartigue, unul dintre cei 
mal cunoscuțl artiști fotografi al vremii noastre. 
Intitulată „Bdnjour Monsieur Lartigue", expoziția 
este prima manifestare a Asociației prietenilor 
Iul J.-H. Lartigue constituita după ce artistul a 
donat statului francez ansamblul operei sale foto
grafice, 1» sflrșitul lunii Iunie 1079. Colecția Lar
tigue cuprinde pesta NO 000 de documente, de Ia 
plăci fotografice de sticlă la diapozitive, de la 
filme 24x36 la vederi stereoscopice, albume de 
artă, tablouri. Expoziția deschisă acum la Grand 
Palais se vrea o prefigurare a prezentării operei 
lui Lartigue în așteptarea instalării definitive a 
donației In aripa de sud-est a noului palat, In 1981.
• YUKIO MISHIMA (născut în 1925), unul din

tre cei mai mari scriitori japonezi, decedat în 1970 
In urma sacrificiului ritual haraklrl, autor a nu
meroase eseuri, romane, piese de teatru, nuvele, 
deținător a mai multor mari premii literare, este 
privit astăzi In țara sa ca un erou legendar. Opera 
sa este marcată de o considerabilă teralOgie — 
Marea FERTILITĂȚII — pe care editura Galli- 
mard șl-a propus să o publice. Tema primelor două 
volume, apărute sub titlul NEIGE de printemps 
ET CHEVAUX ECHAPPES este epopeea a doi ti
neri. care simbolizează o lume cu obiceiuri arhaice 
Intr-o Japonie în continuă evoluție. Aceste volume 
sint o ilustrare simbolică a destinului națiuni! ja
poneze în secolul M. în paralel, editura publică vo
lumul LA VIE DE MISHIMA, semnat de scriitorul 
american John Nathan, care a fost prieten cu ma
rele om de litere Japonez.
• ALBERTO SAVINIO, scriitor italian de vastă 

cultură, sceptic, umorist șl totodată un dezamăgit, 
revine — după o absență de 25 de ani să-șl ocupe 
un binemeritat loc în ierarhia scriitorilor activi din 
țara sa. odată cu apariția ultimei sale lucrări NOUA 
ENCICLOPEDIE. El trece In paginile cuprinzătoa
rei enciclopedii, cu tot atlta Îndrăzneală șl suplețe 
de la Josephine Baker la ADOlIon, de la secretele 
stilului la limbajul străzii, de Ia portul bărbii la 
tangențele dintre prietenie șl dragoste etc.

Brăduț Covaliu : „Flori și pasări1

Sanda UngureanuSuita bulgară de Pancio Vladi-
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Nu vre&a 
Nu vrtaa 
subterană 
speria ți. ■

Daeă fiecare zi cade 
înăuntrul fiecărei nopți 
există stanei un pot 
■nde lamina este închisă.

pămiaialui, 
■■■nad in fiecare zi.

picturii

fi fin£

-r . >■ a
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Guichard-Meili*, critic de artă, poet 
Jși prozator, nu polemizează și nici nu 

dă lecții sofisticate, ci din fapte de via
ță și fapte de artă extrage înțelesul 

adevărat, hai să spunem ne ajută „să deschidem 
ochii", să gîndim și să judecăm, să ne apropiem 
de esența adevărului, și a frumosului

Comentînd lucrarea de mare succes la începu
tul secolului „Apollo, istorie generală a artelor 
plastice" de Salomon Reinach, Jean Guichard- 
Meili pledează pentru un anumit fel de înțele
gere și apropiere a formelor artei, pentru elibe
rarea înțelegerii de canoane și prejudecăți, in
tr-un cuvint pentru libertatea gustului și efortul 
estetic, cultural, in întîlnirea cu pictura. Rădăci
nile artei modeme le află pretutindeni și mereu 
— de la arta paleolitică la Picasso, declarind : 
„Tînăra pictură sint eu cuprinzînd arta etrus
că, sfidare a influențelor epocii lui Praxiteles și 
Scopas, caracterele insolite ale sculpturii galice, 
anterioare cuceririi romane, „arta celtică făcută 
din abstracție, prin scheme mentale proiectate 
asupra realității (Raymond Lautier). ornamenta
rea halucinanLA a manuscrisekx merovmgLene 
yi decorarea ulmHmre cu entrelaex-ari a 
■criaelor anglotaxace p lrâkfideze.
«1 luxortanta «xracMtxcâ dc temne 
neze din epocile Cnanf p Sor.<- m 
rafinanta artă japoneză, âv/âzatia >
aztecă, sub semnul hâtrlnuî^ «eu Q -’
și zone geografice.

Periplul eseistului prin is^or-a. di • - 
generos fi lipsit de prejuiecâii. prep» • • : 
mod de a vedea lunrurl*. raljfc.. «.
atît pentru euei. ct pentru aran ia -. ■ •
întimplare din znare> p'-ri.c. râo 
tetiseaxâ marile, acute'-e pNctseme z.'e it» -r 
fi Înțelegerii pieturu. ale farn—kar.rA.'-.i 
a influenței exercitate asupra priviLccv . 
beratâ de orice fd de Iertare- de orisr» ’ • 
program. Complcximea raporrzhn 
discutată in ...Iteâlîtaie sj adex -
oferă fcrifinruî—i orani de a pebtiaia - 
tea. esen pallia: ea ~
artă, «hsocierra raîegonri de mamfesiinie :n- 
timplătoare. ăe QTe ii deiiirîe ri o
simplă diferee-.ă de țrad. ci o rierr.-e^tabtlA ooo- 
«iție de na tur i. <_zermd looJ «i rolri aiui
adevărat, capahd de a sarr-^fira loul pe a.riarul 
artei lui. in disjuame definllrrâ cvi drietanti»- 
mul — necesar, placat, dsr. «duc* autorul 
„nenumăratele «chite execasase de-a
gnl poCealoe de sit ’_n de X I
ții agreabile*.

Refertndu-se La hun» pirtnni. to 
artă și multtpieie ei probierae. fin 
psiholog. Jeno G ui chard-âfeih 
cu totul valahiTe artei 1“ :
ajuns la o asemenea ror.fur>e i-<i‘ re-t.u 
diată nu are ma: mull serrr.ifSsije de* • 
insucces", semn de exclamare care meriă o -• 
strecoare atît in templul artelor s: Mr
tiiie celor ce formulează judecări oe

Evoluția zustului simbol_<Lira «Awn? ’ a' 
eelerarea kbeităgii — dară ar fi <â - • 
tagma care dă trihil uhinrmhii — ***> «
sugestia formelor ți rocr^rsrflor, rev-

pictură, esențiala problemă a persoectivei. mobi
litatea relației exorimare picturalâ-realitate. în
cadrarea în curente și școli, ieșirea din cadre a 
marilor temperamente, tehnici și invenție gra
fică, abstracție și seducătoare poezie coloristică, 
cu alte cuvinte discutarea tuturor problemelor 
esențiale in apropierea de pictura, nu exclude 
inserții de o sensibilitate uimitoare referitoare 
la viața și misiunea artistului. Astfel, pasajul

ULTIMA REPETIȚIE «in
amsay Pots, urri diraa.- -. k : —
mai perspicace drn ~ ..
fată ae rare nn * ’ - asa
secret Inteligenta îi "

deducție 0 făceau intotdea^ws să — I ri —
care nouă acțiune ce w preconiza. firi --a - 
comite cea mai mică indiscreție, sas a «
afle mai mult decât se cuvenea. ...-d
asupra proiectului Ticfel Wave d a fost !âas; 
intr-o zi de comandantul său să paratope to un 
raid asupra Romei Abu după ce porr.:=e in ac
țiune. cei de Ia bază și-au dst seama că Pots ar 
fi putut fi. prin deducție, deținătorul 
cu privire la plănuita bombardare a Pk Aui 
ceea ce, in razul cind ar fi fost făcut pr:z^- - 
și constrins să vorbească, ar fi putut prejudicia 
întregul plan. V&zindu-l «terizind la Benghazi, 
cu misiunea îndeplinită, comandantul l-a che
mat imediat In cortul comandamentului și l-a 
Întrebat direct : „Unde crezi că vom zbura noi. 
In curînd. domnule Fără nici un cuvint Pots 
s-a apropiat de hartă virindu-și arătătorul in
tr-un punct de pe suprafața României : Ptoieș’L

In aceeași zi, generalul Uxal Ent a retras cea 
de-a &-a Forță de Bambardament cantonată la 
Benghazi din teatrul operațiunilor curente, vî- 
rindu-i pe toți viitorii Dartidoanti la Tidal Wave 
Intr-o severă carantină 
ia zbpruJ decit pentru 
la mică altitudine

Dar zborurile-razante
totdeauna piloții, se dovedeau

Si nelăsindu-i să-și mai 
antrenamente de rutină

după care au jinduit In- 
pentru uriașele

to BT4M,

Absenta lui Joachim

Unitate

vimt de Ioan Gri<orescn

Liberatoare. ie d.f .riîe.
quadrânixor cu anprie s-usssr: cu rrv--
tenmnsîa in două c-.aie. făcut
pcnîru a zbura la înălțimi ds opt mn de me
tri ducea la prova lui de plexiglas om ui-bom- 
brdier, in dreapta acestuia a vin du-1 pe naviga
tor, iar In spatele lor. cam ia nivelul elicelor, 
tripleta de conducere formată din pilot, copilot 
$i opera to nil-rad io. Apoi, instalat cu spatele 
spre capătul carlingii, se afla mecanicul pus să 
acționeze mitraliera de pe turela sunerioară. iar 
in fuseLaj, alți doi mitraliori laterali In sfîrșit, 
ultimul om din echipaj, cel mai expus atacurilor 
avioanelor de vinătoare. era mitraliorul din 
coada aparatului, instalat intr-o carcasă de ple
xiglas incasabil. In total, nouă oameni A-i face 
nu numai să mențină îrr aer un avion supra
încărcat, in timpul unei curse cu viteza maximă 
desfășurată la altitudinea zero, dar a Ie cere să 
și distingă cu o rapiditate și o exactitate mate
matică obiectivele ce se cereau lovite — și asta 
sut tirul masiv al unei antiaeriene îndelung ro
dată pe cele mai dificile fronturi — era nu nu-

de curaj si pricepere. d jl de 
v^uoznaîe

T*crr.aj n—riării reflexelor de adevărata vir- 
i. cum treburi" sâ «* dovr^eajci

er--pajde hn Tidal Wave, erau antre-
aaseuttto arârje ale escadrueîoc caaăs^ate în 
aut gusu desertului libian. *1 a căror c«»'jă 
oeotare «a a ternare stimeau ortttnare furtuni 
de Titvr

ea zborurile de antrenament să a: hă 
rfjcecth. Geer lings a cerut sâ se trăsese ru rar 
lz rastisatea desertului contururile Ploiești ulii l

ra eleva machete executate d:n sad 
■^perele verticale ale obiective'or ce urmau sâ 
fie ivacate. La început, sub zborul-razant 51 sub 
rirtejunie de nisip stimite de ebcele araxne-
j&r, ptlopi șa bocnbardierii nu puteau viza eu 
efiracdaie untele care treceau ne sub ei fulge
rător, iși împrăștiau peste dune sutele lor de 
bombe dm- lemn. Dar. după zee ri zeci de zbo
ruri. echipajele au început să se familiarizeze cu 
acel fals Ploiești pe care-1 bombardau cu frene
zie. fiecare escadrilă atlngindu-și eu exactitate 
„obiectivele-. Pentru evitarea posibilelor erori 
de navigație de-a lungul marelui raid xsupra 
Pioieștiulul comandanții bazei de la Benghazi 
au inceout să-și antreneze escadrilele in condi
țiile linei muțenii totale a aparatelor de. radio 
emis ie-recepție, punîndu-le să acționeze in for
mații strinse deasupra unor ținte cufundate in 
fum și ceață artificială. După un raid de antre
nament de o mie patru sute de kilometri, încre
dințat Scorpionilor Cerului, escadrilele au apă
rut deasupra „obiectivului- care simula rafină
ria Steaua Română de la Clmpina, exact la ora 
prevăzută, apropiindu-se cu un zgomot asurzitor 
de „ținta" pe care au „atacat-o" de la o înălțime 
de numai- șase metri I

Dacă fiecare zi cade

Trebuie să stăm pe marginea 
pațalai ambrei 
aă pescvim lamina căzută 
oi răbdare.

Vă mulțumesc, viori

Foemul L/vll
Ce Iasumaă a siăral 
pe BJIdaora marții ?
Pe devertal sării 
ram se poate înfieri ?
Pe marea unde na se iniimpla nimic 
există veșminte ea să mori ?
Cînd ■■ mai sint oasele 
crac trăiește în cenușa finală ?

In românește de 
Omar Lara

de viață lungă
I-am bătut pe en

glezi și. iată, templul 
închipuirii, coborit 

din cir.tec celebru, a 
căpătat 
marmură, 
îmbuibat cu 
bei și vitralii 
vite sub
îaamne

se

pereți de 
acoperiș

porum- 
zugră- 

aripa unei 
florentine.

Drumul spre Espana, 
oie. al fregatei româ
nești, i-a înscrii sub 
rare ’ rioasă, ci nd
pe cărări se scutura 
măHr.ri și vint orgo- 
Țăfrr. srăpot inch tinăr 
amestecă in stngeîe iederii 
pricii noștri jucători di de mult ne-a măguli: 
âCBSTLă v:etorie șt dt de m=Aa nevoie aveam 
de ea R im bine fi sănătos și nu ne mai știm 
Se pași de margmea prăpâstiei. Puține sint 
in Ji* t=3' pele care sâ se poată mindri c-au 
uzurpat puterea și Îngâmfarea An-

pe tkxiă fronturi deodată, tineret și se- 
s^oei. La Pîcsefti orașul din România pe care 
rrzleni u amotc cel mai tanc, căci au așter
nut pe d eovor de bombe. In vremea războiu
lui. 2^deții noștri s-au jucat cu adversariL Întu
necări du-le primul la iarbă verde pentru cel 
puțin un an de zile. Plini de izbucnirea lor 
vijelioasă $i cu virful degetelor înmuiate-n in 
melodiile de argint ce le încearcă luna pe chipul 
plopilor, miercuri ne-am permis să mai înfigem 
un ghimpe in laba leului Si-mi permit extra
vaganța să observ, că dac-am vrea să punem 
la socoteală fi pe Celtic Glasgow. am reușit, 
in răstimp de două săptămini, să picurăm cițiva

din sclavia azurului. 
Nie nu-și închipuie

stropi de venin In caseta de lemn araju unde-și 
păstrează leul colții de rezervă. Dar n-am pus 
in că mina pe spada de aur cu minerul bătut In 
dubloni spanioli Balada amanților din Toledo și 
ghitarele de sidef sint dincolo de inima zării. Ca 
să ne înfruptăm și noi din tainele clipelor glori
oase ce le înalță oceanul spărgîndu-se in pieptul 
ca tirul ui lui Sancho Panza, va trebui să cîștigăm 
toate celelalte meciuri pe care le mai avem de 
jucat acasă și pe deasupra să aducem un punct 
de la Londra, de la Budapesta sau de la BaseL 
(observați că n-am zis Zurich, orașul unde s-a 
scuturat carnea pe noi).

Cei ce-și luminează viața c-un șoim sleit de pu
teri la vinătoare de muște sint sceptici, nu cred 
c-avem ghiare care prind și rețin norocul. Au 
înghițit pi ea multă amărăciune și nu-1 întoarce 
spre zimbet nici măcar această victorie de mare 
răsunet. In fotbal, unde și antrenorii și jucătorii 
au parte doar de odihna vtntuiui, se dezlănțuie, 
totuși, rareori furtuni ce ucid sau răstoarnă scă
rile. Nimic nu apare peste noapte, inevitabilul se 
produce fără aroganță, fiind urmarea firească a 
unei perioade deloc ispititoare, avind la bază 
munca, durerea, chinul și puterea de-a trece răb
dător printre capcane ș’ batjocură. Cei ce au răb
darea scurtă pier in scorbura zilelor moarte. For
mația română care-a învins Anglia, dăruindu-neo 
noapte de vrajă, fără de care ființa nu se poate 
închipui, și-a format pasul de cuceritor bătînd 
Bulgaria, la Varna, Iugoslavia, la București și 
fulgerind nădejdile Norvegiei, la Oslo. E scris, 
prin urmare, că nu poți sări in pridvor direct 
din șanțul drumului.

O victorie ca aceea de miercuri întinerește 
timpul. Dovadă că toamna și-a pus inel ae 
viață lungă.

Fănuș Neagu
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