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* Luceafărul
Exercițiul
și criteriul

calității
Primim semne ale 

sfîrșitului de an, 
semne ale înche
ierii unei întregi 

etape de fapt și privim la 
orizontul unui nou cincinal 
țara angajată în laborioasa 
operă a desăvîrșirii con
strucției sale multilaterale. 
O imagine de ansamblu 
care se complotează clipă 
de clipă cu noi suporturi și 
noi detalii, ca în aceste zile 
cînd, în limbajul economic, 
cel mai exact, tot mai multe 
județe ale țării au raportat 
deja împlinirea obiective
lor actualului cincinal. E<ie 
o deschidere în timp toată 
această realitate în fiziono
mia și concretețea căreia 
■tau înșiși pilonii viitorului. 
Și stă însăși ideea de om 
și umanitate, în expresia sa 
cea mai generoasă, tipică 
pentru o societate care și-a 
făcut din programul dezvol
tării sale un program al 
vieții, al muncii și al crea
ției, în consens cu propriile 
sale cerințe și posibilități.

De ordinul miliardelor, 
cifrele care atestă îndepli
nirea cincinalului în jude
țele respective conțin desi
gur și termenii unei inves
tiții de inteligență fără pre
cedent. Germenii unei noi 
calități — aceea care con
stituie deviza în următoa
rea etapă — sînt cuprinși 
lapidar in toate aceste în
făptuiri și formează 
atîtea puncte de reper 
confluența dintre cele 
cincinale, astfel îneît, 
tru tot ceea ce mîine 
întreprinde avem un 
orizont de sprijin în 
de azi. Economia româ
nească și-a cîștigat astfel 
în multe privințe un bun 
răgaz pentru autodepășire, 
fapt care , se va repercuta 
pozitiv, fără îndoială, asu
pra nivelului de trai ma
terial și spiritual.

Calitatea despre care vor
bim și care, în esența ei, a 
fost definită in chip pro
gramatic la cel de al XII- 
lea Congres al partidului, 
va trebui să-și aibă desigur 
și o profundă motivare in

tot 
la 

două 
pen- 
vom 
viu 

ziua

cultură, în creație. Acest 
an a fost anul unor mar! 
aniversări și al unor mari 
evenimente culturale — 
centenarul Arghezi și cen
tenarul Sadoveanu — dar și 
răstimpul în care patrimo
niul nostru spiritual s-a 
îmbogățit cu noi și valo
roase studii, cu noi demer
suri menite să redea sensi
bilității și receptării noas
tre contemporane opere a- 
supra cărora timpul nu se 
poate așterne cu uitare. Pu
blicistica lui Eminescu este 
un exemplu. Fenomenul 
cultural românesc a intrat 
cu siguranță sub zodia a- 
cestei noi calități și, fapt 
de conștiință desigur, in 
acest fel orice tânăr creator 
nutrește cu ambiție și cu 
speranță sâ se împlinească 
și să-și dea măsura talen
tului său. In lumina con
ceptului ca atare, creația 
este menită să-și exploreze 
mai bine resursele și ««a 
contribuie, așa cum deseori 
s-a subliniat, la formarea 
profilului moral-politic și 
social al omului nou, îna
intat, conștient de istorie 
și responsabilitățile sale in 
fața vieții, în fața lumii 
care-și pune cardinale și 
controversate probleme de 
existență.

Conceptul acestei noi ca
lități își are așadar o soli
dară acoperire și motivare 
în viață, el devine criteriu 
și modalitate în același 
timp, suport propriu orică
rui act de creație. Implică 
deopotrivă talent și efort o 
știință a muncii care poate 
pune în relief inițiative și 
izbinzi dintre cele mai în
drăznețe. Gradul de perso
nalitate a fiecăruia emană 
de la personalitaica însăși 
a țării și se completează in 
aria propriilor ei înfăptuiri 
astfel incit exercițiul și 
criteriul însuși al calității 
nu pot să dea decit fi mai 
multă vigoare, și mai multă 
putere de trăire și asumare 
a realității, a istoriei pe 
care o edificăm.

Luceafărul
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RESPIRĂRI

Căpșuna fermecată 
din pădurea

• A fost odată o niciodată • 
locuia de alne »UUC*arc Intr-o 
de pupi.

Aceasta este povestea și vă sic

de pupi
căpșună 
luminiș

fermecată care 
al unei păduri

noapte bună cnpiL

Ni chita Stănescn

REFLEX

SUL
S-a intîmplat chiar 

așa : după botezul 
acela al armelor, 
vinăton bătrini. care 

arareori ieșeau din legile și 
obiceiurile lor, să nu se mai 
îngrijească de nimic și să nu 
spună nimic care ar fi dus 
cumva către urs. Nid măcar 
un drum prin memorie, nici 
măcar o discuție, cu cei ti
neri, la un pahar când se 
pregătea vremea culesuluL 
Ursul parcă nici n-ar fi exis
tat. Cele două lemne de corn, 
cele două sfeșnice acum, fu
seseră coborite din pădure 
și puse la locul lor in bise
rică. Vara se scurgea lent, 
dogorind de pe pietre și căz
nind parcă un nor care miro
sea a tufe mari de ferigă și 
pelin. Un neastimp&r ciudat 
încorda fețele și vederea ce
lor tineri iar satul, care de 
mult timp trăia in umbra 
întimplărilor vinătoreștâ de 
tot felul se arăta acum de 
departe foarte obosit. îngri
jorat și străin totodată, ne
putincios ca și cum s-ar fi 
imoiedicat de propria lui ră
suflare și ședea in așteptarea 
unui lucru mai puțin vinovat.

Seara, vinâtoriî tineri ple
cau undeva, dar fără puști. 
Se întorceau tirziu și intrau 
în așternuturi fără sâ răs
pundă sau să fie întrebați. 
Colo și colo poștașul adusese 
niște înștiințări de chemare 
la armată iar toamna care 
se apropia întețea și mai

mult vorbele despre război. 
Ziare nu veneau, un singur 
om avea aparat de radio cu 
galene fi toată noaptea acolo 
se făcea de pază cu căștile 
la urechL Dacă nu aminată, 
povestea ursului fusese cel 
puțin îngropată fi bătătorită

A. I. Ză in eseu
Coatinttare in pag. a 6-a

Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialista România

Romanul
ca «fenomenologie

CĂRȚILE ANULUI

Cetatea

Mircea Stâncei

că ori-
conce-

timpuri d« chin fi nesomn 
născut din blinda ta geana

căutăm deci o altă atl- 
de tracic. Nu una imnic 

expansionistă ci una 
care-nțelege s5 salveze

Ești plină da rod fl da pate, 
Și-al mărețului gînd, lârâ 

prihană 
Din care griul Unirii sa inalțâ : 
Cetate de-aiur transilvană. 
Fulgii aprinși, cimpul cel alb 
Ne trimit sacra sania 
Și toate și toți sini astăzi acasă 
In aceasta de mult Transilvanie.

Alma Mater Napocensis
Un Mihai, un Horea, un îancu i 
Cetate de-azur transilvană.
Și lucrul cel mare și acul și 

clipa
Ce rosteau neagra litanie 
Astăzi sint și ele acasă 
In această de mult Transilvanie.

Din pădurile verzi, foșnitoare 
Te-ai născut fecioară Silvanâ, 
Doină de piatră și doină de cer : 
Cetate de-azur transilvană. 
Măceșul și strunga și Viul, 
înscrise in marea cazanie, 
Sint astăzi toate acasă 
In această de mult Transilvanie.

Pe virfuri de munte-ai ajuns, 
Tu cea dinții caravană. 
Spre un grai ce*ți seamănă i 
Cetate de-azur transilvană. 
Gindul firesc și pâmintul firesc 
Nu se mai duc la pierzanie, 

toate sint astăzi acasă 
această de mult Transilvanie.

beza Vida : Balada lui rintea

UN FILOZOF UITAT
-an împlinit anul acesta 
oc®ă sute de ani de la 
moartea primului filozof 
modern al istoriei din 

cultura noastră, primului cărturar 
iluminist : evenimentul a trecut 
neobservat. cu desăvârșire necon
semnat in presa noastră, de specia
litate sau de informare, si această 
tristă, uitare arată că. dincolo de 
declarațiL polemici și interviuri, cu
noașterea culturii noastre vechi — 
și incă nu prea vechi! — n-a reușit 
să facă prea multi pași Înainte.

Mort la abia 45 de ani, probabil 
otrăvit, Chesarie de Râmnic n-a 
lăsat o operă prea întinsă : doar 
schița unui sistem istoric : prin ea 
Insă, istoriografia românească mo
dernă nu începe cu o operă istorică, 
cum se crede Îndeobște — aceea a 
Scolii latiniste — justificată și 
fundamentată teoretic ulterior, in 
focul discuțiilor polemice, d cu o 
concepție istorică, respectiv cu o 
periodizare a istoriei, operație ana
litică presupunind cu necesitate o 
concepție evoluționistă, dinamică a 
istoriei, de neînchipuit pentru cro
nicarii rare urmăreau scurgerea 
domoală si monotonă a vremii, con- 
tinuind fiecare letopisețul de unde-1 
lăsase înaintașul său, ca intr-o 
uriașă operă folclorică.

Deși foarte restrinsă, limitală 
doar la prefețele celor șase minee 
apărute sub îngrijirea sa între 177fl 
și 1780, opera originală a lui Che- 
sarie (numele mirean era Halepliu) 
este deosebit de importantă, adu- 
cînd în cultura noastră primele 
elemente de filosofic modernă a is
toriei. Cunoscind originea latină a

român (..linia neamului 
din vechi trăgindu-să din

poporului 
rumânesc 
slăvit neam al romanilor*) fi lungile 
lupte ale „Împăraților râmleni** cu 
„Dicbeval, ore acele vremi voievod 
dachilor". precum $i evenimentele 
raportate in cronici fi tradiții, 
Chesarie este primul cărturar au
tori ioc a cărui viziune îmbrățișează 
întreaga noastră istorie, unde dis
tinge trei _epohas-. trei mari 
virste caracterizate, tot pentru pri
ma oară, după criterii istorice in
terne. fără nici o raportare — 
obișnuită a tund — la ..crearea lu
mii**, la marile evenimente exter
ne f.a. Prima epocă ar fi cea a

Mircea Anghelescu

harnicul cercetător Stelian 
Neagoe, de La Institutul de 
studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al 

P.C.R., prezintă publicului larg de ci
titori cea mai recentă lucrare a sa, 
dîntr-o activitate prodigioasă de ex
cepție pontru generația sa. La numai 
doi ani de la apariția consistentului 
volum Triumful rațiunii împotriva 
violenței (Editura. Junimea. Iași, 1978), 
ce analiza viața universitară Ieșeană 
intre cele două războaie mondiale, au
torul se prezintă acum cu două volu
me, la fel de consistente, consacrate 
vieții universitare clujene din amin
tita perioadă. Putem deduce o inten
ție nemărturisită a autorului de a scrie 
o serie completă a vieții tuturor cen
trelor universitare românești dintre 
anii 1919—1940. serie ce n-ar trebui să 
ocolească Bucureștiul, în primul rind, 
dar nici celelalte centre universitare 
ale vremii I Din capul locului se im
pune o remarcă de avertizare yizînd 
dificultățile — nu puține, e drept ! — 
ale continuării acestei serii. Seriozita
tea elaborării celor trei volume de 
fiină acum, acribia șl hărnicia autoru- 
ui ne încredințează de pe acum că și 

in întreprinderile viitoare de acest 
gen vom asista la un triumf al auto
rului Stelian Neagoe împotriva difi
cultăților analizei vieții universitare 
din celelalte centre de invătămint su
perior din România interbelică.

După aceste considerații prelimina
re e bine să ne aplecăm prin interme
diul celor două volume asupra vieții 
universitare clujene interbelice. în lo
cul obișnuitei și așteotatei introduceri. 
Stelîan Neagoe prezintă într-un nrim 
capitol istoricul instrucției superioare 
din Ardeal, cu precădere din Cluj, din 
epoca umanismului tirziu pină la în
ființarea primei universități române 
din Transilvania, Imediat după desă
vârșirea statului unitar și national ; 
capitolul este bine scris, serios docu
mentat și judicios alcătuit, iar titlul 
său (Ultimul der al vieții lui Avram 
îancu) ca și subtitlurile paragrafelor 
(îndeosebi ultimul. Prolog și epilog la 
„Vrem să ne unim cu Țara") probea-

ză darul și capacitatea reală a autoru
lui de a sintetiza lapidar evoluții si 
structuri istorice complexe.

Cu cel de-al doilea capitol. Stelian 
Neagoe îl introduce pe cititor în mie
zul problematicii propriu-zise a lucră
rii. Prin intermediul vastei șl comple
tei documentări existente în arhive 
(îndeosebi in cea a universității clu
jene), autorul reface dificultățile a- 
morsării noului mecanism universitar 
român din Cluj, lenta dar sigura și 
trainica pornire a acestui mecanism, 
ce-și sporește turația și eficiența pe 
fiecare semestru și an universitar 
pentru a ajunge în scurt timp o uni
versitate-model in peisajul cultural al 
României interbelice.

Odată depășite dificultățile inerente 
ale oricărui debut. Universitatea din 
Cluj și-a dobîndit cu iuțeală o faimă 
și un prestigiu care nu au întîrziat 
să-și facă simțită atracția deopotrivă 
asupra studenților și cadrelor didac
tice ; această atracție o ilustrează Ste-

Adolf Armbruster
Continuare in pag. a 5-a

Foeta
ziditoare

<ClNTAREA ROMÂNIEI»

Symposion transilvănean
-am întâmplat, in acest noiembrie așezat sub semnul

I Săgetătorului la Cluj-Napoca, pe maluri de Someș. Șl
am avut bucuria ea această întâmplare, altfel Insigni
fiantă in erdine biografici, să mă aducă martor fericit 

și emoționat la u veritabil sympozion al artelor. Ia o nespe
rată întâlnire eu pirinra, ca muzica, cu poezia. Căci la Cluj- 
Napaea am văzut, mai intii, intr-un momedt de apogeu „Ano
timpurile Transilvaniei", expoziția itinerantă a pictorului Mihai 
Bindac. Critica de specialitate și-a spus cuvântul despre pictura 
lui Bandar. Îndrăznim să adăugăm doar citeva impresii de 
neinițiat : pinzele lui Banda** comunică, plac, tulbură ; universul 
lor se oferă privirii și sufletului fără nevoia precauțiilor infi
nite și a doctisimelor explicații. Culoarea peisagiilor sale e 
lumină pură, vibrantă, amintindu-oe că pictura se face totuși 
cu culoare. Iar Mihai Bandac este un extraordinar colorist, sin-

Valentin F. Mihăescu
Continuare in pag. a 7-a
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NICOLAE IORGA
ca istoric al literaturii române
după aproape o jumătate de 

veac de la prima fi pină nu 
demult unica ediție a Isto
riei literatorii rămâne. In

troducere sintetică a lui Nicolae Ior- 
ga, reeditarea ei astăzi impunea înso
țirea textului cu un aparat critic de 
subsol care să sancționeze cu severi
tate orice neconcordanță dintre susți
nerile istoricului și opinia curentă.

între marele istoric și literatul ro
mân a existat (și, vai. mai există 
încă, chiar dacă sub un deghizament 
impus) un lung și dramatic proces 
provocat de faptul că. printr-unul din
tre acele ciudate jocuri de care este 
capabilă dialectica vieții, marele sa
vant avea deplină înțelegere fi mare 
finețe in gust față cu secole, chiar 
milenii de literatură, dar era orb și 
inadecvat cu ultimii patruzeci de ani 
de literatură. în perspectiva actuală, 
trebuie spus că cele patru decenii ne
dreptățite scad în importanță, iar 
scandalul cu care i-au privit contem
poranii, imolicați direct în nedreapta 
lui judecată, devine minim. Faptul 
începe a fi evident fi literatul ce-1 
cunoștea adesea pe profesor, 
din discursuri, fie din articole de ziar 
ori din anecdote și caricaturi cu care 
epoca a fost atît de zeloasă in a-1 
gratula, și prea puțin după lucrările 
mari ori din sintezele fundamentale 
— face acum o mișcare de retractili
tate, corectîndu-și poziția și Lmoingînd 
prodesul amintit într-o fază de acal
mie ce s-ar dori conciliantă. Dar cu 
aceasta nedreptatea nu scade.

fie

Atitudinea scriitorului roman 
posteritatea istoricului este una de 
integrare in categoria sa, gest de u- 
milînțâ intr-un fel, de fapt : act aca
parator care face ca marele profesor 
să ajungă a fi cor^iderat scriitor, iar 
în viziunea, nobilă numai prin inten
ție. a unui poet, chiar romancier. Ex
ces de bunăvoință pe care-1 explică, 
fără îndoială. frumusețea multora 
dintre paginile scrisului său. dar per
spectiva aceasta este deformatoare, in 
măsura in care se ignoră conținutul, 
gîndirea lui N. lor ga. Mai nou, aceas
tă atitudine, aflată in continuu proces 
de înnoire și nuanțare, de aprooiere 
de opera lui N. lor ga, își află sprijin 
în textele lui G. Călinescu — parado
xal și excesiv in afirmații, așa cum

Ton Popuc

am fost cindva, demult, cînd 
eram mai tineri, tovarăș de 
drum cu poeții Ileana Roman 
și Marius Robescu intr-o do

cumentare la Porțile de Fier. Dunărea 
părea atunci irezistibilă iar cele citeva 
batardouri înfiripate inițial în uriașul 
trup fluid se legănau ca niște bărci in 
valuri, pentru că fluviul semăna intru- 
totul cu timpul care nu se poate opri, 
încet, încet, năluca aceasta concretă 
a timpului a fost obligată să-fi îngus
teze forma, potențîndu-și in schimb 
forța ca un proiectil presat de gaze 
prin țeavă. Stăv.larul sau marele ba
raj a făcut o breșă măreață in natură. 
Pentru că n-am mai trecut pe acolo, 
ne-am închipuit efortul suprem al băr
baților care și-au zidit viața la rădă
cina luminii ; văzusem prima înflorire, 
nunta faptei, începutul din care cre
deam că se poate deduce viitorul fi 
împlinirea faptei. Dar cineva dintre 
cei trei „reporteri" a reflectat înde
lung la eroismul de a transfera a forță 
a naturii in imperiul inteligentei.

Ileana Roman celebrează cu Vărsă
torul de piatră dăruirea de sine a omu
lui anonim, a celui capabil de sacrifi
ciu, într-un stil necontaminat de reto
rica acelor producții al căror merit nu 
se ridică peste simplul îndemn la o 
acțiune concretă ; ea celebrează o 2onâ 
de pace și de semnificație din încleșta
rea intre ființă și natură, ea cintă 
rouă de pe lucruri, conferindu-le aura 
omului care sfințește locul, ea cele
brează o victorie. Subintitulat „poem 
de clepsidre in dreptul Dunării", poeta 
a avut ambiția de a-și așeza versurile 
într-o grafie care să reproducă forma 
clepsidrei, iar pentru a-i asigura cărții 
(pe lingă unitatea expresivă) și o uni
tate formală a dat fiecărui poem nou 
drept titlu ultimul euvint sau vers din 
poemul precedent, astfel ci desfășura
rea pe verticală a tuturor poemelor ar 
închipui pentru noi un fel de Coloană 
fără sfîrșit din clepsidre.

„Intre malurile cărțif*, cum spune 
poeta, încape litrul puternic, stră
vechi și pururi nou ca o vietate fără

Gheorghe Pituț
Continuare în pag. a 5-a
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• In acest număr : • Tinerețea cla
sicilor : • N.D, Cocea • Cronica lite
rară • Viața cărților • Poeme
• Florența - --
• Rodian ____
Bobirnicbe • Atelier literar de Geo 
Dumitrescu • Sport de Fănuș Neagu.

de
Albu • Mara Nicoară 

Drăgoi • Debut : Enciu

ictor Petrini simte 
ce compromis sau 
sie e un act pină la urmă 
devitalizant. iar lupta lui 

Împotriva terorii și-a abjecției, în
soțind obsesia gnosei pe care-o va 
scrie dar și leitmotivul florii ce-i 
va fi dăruită, sint tot atîtea ex
presii ale luptei pentru protejarea 
și emanciparea adevăratei forțe vi
tale a spiritului, ce se autoconsti- 
tuie, un război împotriva acelui om 
neînsemnat : „tot neînsemnat este 
dacă e luat in sine, dar tocmai a- 
ceastă neînsemnătate era necesară 
pentru o poziție însemnată14. Gnosa 
care-1 obsedează pe Petrini n-are 
nimic abstract, refuză „ideile-ba- 
laur“, ideile idoli, cum ar fi spus 
Bacon. Ceea ce face frumusețea, 
autenticitatea și poezia acestei cărți 
și-a personajului ei centrai este în
cercarea iui Petrini de a-și sili ra
țiunea aâ-și anexeze pină $1 acele 
elemente ale concretului care-o re
lativizează. scandalizînd-o, ampu- 
tind-o în aparență, roind-o mereu. 
E vorba de evoluția realității con
crete. de acea devenire in timp că
reia 1 se adaugă diversul din spa
țiu. Victor Petrini face un efort 
uriaș să devină si să se păstreze 
concret, să Înlocuiască. în spiritul 
ideii hegeliene, universul abstract 
cu universul concret. El istorici- 
zează spiritul. își supune ideile în
cercărilor timpului, le istoririzează 
tot astfel cum își istoricizează sen
timentele. Lecturi pudibonde au a- 
mendat limbajul cheltuit de Marin 
Preda pentru a numi realități și 
8 e ne uri ale Josului corporal. Dar 
acest limbaj este unul exorcizant 
și vital. Să nu uităm că opere din
tre cele mai umaniste au salvat 
spiritul cu metode deloc hierati
ce, părăsind stilul înalt, pentru 
unul umil, carnavalesc, la nevoie 
scatologic și eshatoloeic, pentru a 
defini concret șl pooular universul. 
Rabelais de exemplu. Tragicul își 
refuză sublimul la Preda, printr-o 
reprezentare a sa cu susul în Jos. 
Trebuie să " ” ’ ‘ "
tudine fața 
ooraJă sau 
populară. ___ .
valorile susuluf corporal (gardianul 
ucis de Petrini își îndreutase vă
traiul, obiectul amenințării spre 
capul tînărulul filosof) printr-o co
municare familiară, vexativă, de- 
tronantă, ce aparține planului ma
terial de jos, în terminologia Iul 
Bahtin. Deloc concesiv, acest lim
baj refuză împăcarea cu realitatea 
(Versohming mit der Wirklichkeit) 
macularea sentimentelor și ideilor, 
sfidîndu-le, râzvrătindu-se : „putem 
sâvîrși ceva abject, rămînind curați, 
dacă, bineînțeles, curați sîntem și. 
dimpotrivă, putem fi puri în fap
tele noastre si murdari în noi în
șine". Cartea lui Marin Preda este 
mereu un răspuns despre cit aur 
și cît argint conține „coroana*4 rea
lității (deci, și cită trădare a celui 
ce-o poartă), fără ca aceasta să fie 
topită (vestita probă a inteligenței 
Ia care a fost supus Arhlmede) di
zolvată. smulsă formei și substanței 
ei reale...

Hegel este numele cel mai des 
citat printre obsesiile livrești ale 
cărții. Sint repetate ironiile la a- 
dresa celor ce vor să-i valorizeze 
(salveze sistemul) repetînd locul 
comun al „dialecticii răsturnate*. 
Strecurat in roman ca un fel de fan
tomă a tatălui și-a adevărului, el 
pare a genera o insidioasă feno
menologie epică a spiritului, de zi 
cu zi, un soi de istorie concretă 
a cunoașterii 
miteniă cu 
i le dau 
devenirea unei 
„fenomenologiei*4 
te de cele ale istoriei, revoluției. 
Ca o medalie, cartea lui Preda ne 
prezintă pe o față a ei diferite 
structuri ale existenței și nonexis- 
tenței, prin individualizarea unor 
personaje care există sau mor, care 
sint și nu mai sînt („sînt adică 
nu mai sînt judecătorul Stefan Pop; 
asistent universitar la Filosofie) 
oferindu-ne pe reversul ei și me
todele existenței și nonexistenței 
(lupta, compromisul, autoritatea, is
teria, a trăi prin urmași, a trăi prin 
creația pe care o lași semenilor tăi. 
credința în cultură, disprețul agre
siv fată de ea. virtute reală, virtu
te prin imitație, inteligență trufa
șă sau umilă, disimulată, eroare, 
corectarea erorii, iubire și ură, me
morie, amnezie programată, rigoa
re și haos, adevăr și minciună...).

In spiritul fenomenologiei hege
liene. personajele conștiinței lor, 
istoria care-1 eliberează sau sacri
fică. timpul și spațiul epic nu sînt 
epuizate în scopul lor ci în dezvol
tarea lor. Nici rezultatul victoriilor 
sau înfrîngerilor nu constituie în
tregul real ci numai împreună cu 
devenirea acestui rezultat. Preda 
scrie despre adevăr dar mai cu sea
mă despre devenirea lui. Odată cu 
Bildungsromanul personajelor. Pre
da scrie și Bildungsromanul adevă
rului care devine, în cartea sa, su
biect, ceea ce ne amintește altă 
idee hegeliană din Fenomenologie...:

filosofiei, conco- 
loviturile pe care 

acesteia trăirea și 
epoci. Datele 

sint precipita-

Doina Uricariu
Continuare în pag. a 6-a
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UN STRĂLUCIT REPREZENTANT AL PUBLICISTICII
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n acest an, la 29 noiembrie, se 
■ împlinesc 100 de ani de la naș- 
Mterea lui N. D. Cocea (1880—1949).

Virgiliu Ene este istoricul literar 
cară în cele trei decenii care au trecut 
de Ia moartea scriitorului și ziaristului 
N. D. Cocea s-a aplecat cel mai îndelung 
șl mai stăruitor asupra vieții și operei 
acestuia’). Profilul colecției „Evocări14 
fiind unul de popularizare — in înțelesul 
nobil al cuvintului — a unor mllitanți ai 
mișcării muncitorești și socialiste din 
tara noastră, urmind să facă cunoscute 
în rînduri tot mai .largi de cititori tradi
țiile progresiste de' luptă pentru eliberare 
socială și națională, el impune anumite 
rigori istoricului si criticului literar. Di
ficultățile in elaborarea unei asemenea 
lucrări care îmbină virtuțile narațiunii 
cu acelea ale cercetării istoric-lit era re 
sint cu mult mai mari decît in cazul re
dactării unui studiu strict de istorie lite
rară pe aceeași problemă. Virgiliu Ene a 
știut sâ găsească tonalitatea potrivită in 
evocarea sa ; el instruiește cititorul fără 
ostentație, recurge la surse documentare 
provenite din diferite arhive, pe care le 
introduce în textul lucrării sale cu natu
ralețe și aparentă spontaneitate, dese
nează un Dortret moral și intelectual din 
cîteva linii, surprinzînd trăsăturile esen
țiale ale unui temperament vulcanic, ale 
unui spirit mistuit de o permanentă ne
liniște și căutare de a fi cit mai de folos 
cauzei căreia i s-a devotat cu trup și 
suflet — socialismului. Virgiliu Ene face, 
de asemenea. nenumărate trimiteri la 
diferite publicații din epocă pe care 
N. D. Cocea le-a condus sau a colaborat 
(Fada, Chemare. Reporter, Era nouâ 
etc.), analizează articole și pamflete care

au avut puternice ecouri și au statornicit 
faima de pamfletar de temut a lui N. D. 
Cocea. Propunindu-și ca modalitate de 
prezentare urmărirea firului cronologic 
al vieții și activității lui N. D. Cocea, 
criticul și istoricul literar dr. Virgiliu 
Ene reconstituie nu numai o biografie 
tumultuoasă, d și, prin mijlocirea ei, O 
epocă istorică excepțional de bogată în 
evenimente politice și «odaie, epocă 
trăită de gazetarul și militantul N. D. 
Cocea la cea mai Înaltă tensiune. Spi
cuim din cartea lui Virjyllu Ene momen
te semnificative in care a fost implicat 
scriitorul N. D. Cocea : campania de de
mascare a reprimării singeraase de către 
clasele dominante din vechea Românie a 
marilor răscoale țărănești din 1907 (cam
panie desfășurată mai ales in paginile 
Faclei) ; participarea sa la reconstituirea 
partidului socialist in primul deceniu al 
acestui veac ; totiia conflagrație mondia
lă : calitatea sa de martor al Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie (evocată 
In ziarul Chemarea) ; amintim, de ase
menea, campania antimonarhică și cea 
împotriva oligarhiei românești soldatK cu 
procesul da les majestate intentat și con
damnarea sa la temniță ; avlntul mișcării 
muncitorești și Înființarea Partidului Co
munist Român ; demascarea prin ample 
campanii de presă a pericolului fascist, 
a primejdiei pe care o reprezenta hitle- 
rismul pentru pacea șl «oarta popoarelor 
lumii. Monografia lui Virgiliu Ene Înfă
țișează In continuare prezența gazetarului 
comunist N. D. Cocea pe baricada lupte
lor pentru cucerirea puterii politice de 
către partidul clasei muncitoare, prezență 
manifestată îndeosebi in paginile publi
cației pe care a condus-o Încă din pri-

mele luni de după Eliberare — ziarul 
Victoria —, participarea la campania 
electorală din 1946, activitatea pe tărimul 
teatrului etc.

Evocarea N. D. Cocea se înscrie ca o 
nouă contribuție a criticului și istoricu
lui literar Virgiliu Ene la adincirea cu
noașterii vieții și activității aceluia al 
cărui nume se confundă cu pamfletul 
Însuși.

Un practician onest al 
istoriei literare, du
blat de un stilistician 
de școală veche, dar 

solidă, este universitarul Ion 
Rotaru, critic echilibrat, așezat 
sub semnul bunului-slmț și aJ 
umorului tonic, nu fără dramul 
de scepticism necesar, ascunzîn- 
du-și informația serioasă și si
guranța convingerilor sub o di- 
Bimulare moromețiană, vecină 
cu ,,țărănlile“ subtile ale lui 
Creangă, autor al unei critici de 
bună-cuviință, aparent fără pre
tenții anume, tocmai de aceea 
mai puțin remarcată printre 
focurile bengale ale criticii jur
naliere actuale. Ion Rotaru, tot
odată unul dintre puținii noștri 
«pecialiști în literatură veche, 
un domeniu In genere ocolit 
astăzi din prejudecata lipsei lui 
d« spectaculozitate si rezonanță 
imediată, Iși lărgește vizibil sfe
ra cercetărilor cu această ultimă 
carte a sa, stuținlnd ideea cla- 
Biclsmului în literatura română, 
de la primele ooere medievale 
plnă In epoca pre-modern fi. Sure 
deosebire de Valori expresive 
In literatura romfină Veche, care 
alătura, după criteriul cronolo
gic, o seamâ de analize stilistice 
oarecum aleatoriu, volumul de 
față are o superioară unitate 
interioară In urmărirea, dacă nu 
a demonstrării, cel puțin a Hui- 
trării unei idei centrale.

Sub un titlu ușor baroc, găsim 
de fapt un demers critic „cla
sic- prin simplitatea nepreten
țioasă 1 analizelor și prin clari
tatea ideilor, oferind o imagine 
relativ amplă a unei perioade 
literare efervescente, surprinaă 
în plin efort de a se naște, nai
vă și patetică In același timp, 
ca orice epocă de pionierat, cu 
putini scriitori de primă mărime 
handicapați și aceștia de nesi
guranța unei limbi literare In 
căutare de sine, și cu mul ți au
tori de Rjan doi sau minori, do
minați copios de stîngăcia lim
bajului. majoritatea prea puțin 
cunoacuțl sau uitați de-a bine- 
lea. De unde și o altă calitatea 
c&rțli : de a pune In circulație, 
prin analiză și citate, nume și 
opere care n-ar mai avea, șansa 
reeditării (cind atlția clasici Iși 
așteaptă edițiile critice, mai 
mult decît necesare). Disocierile 
din preambulul teoretic al căr
ții privind accepția conceptului 
de clasicism cu care se onorea
ză în text sînt totuși destul de 
confuze, conotatiile termenului 
fiind considerate aici cind simul
tan, cind alternativ : curent lite
rar, ideal clasic etern, un clasi
cism de substanță românesc, cit 
și un clasicism românesc In sen
sul definiției heliadeștl a scriito
rilor deveniți „un model pen
tru posteritate- prin respecta
rea „stilului național'4. Odată 
clarificat asupra ideii cărții — 
evoluția de la forme clasice 
universale Ia formala unui cla
sicism de substanță național — 
criticul e consecvent cu riguro
zitate și are posibilitățile specu
lative, In sensul bun al cuvîn- 
tului, de a-și modela și nuanța 
analizele în funcție de criteriul 
ales : „în cazul lui Costache 
Negruzzi se vede, in singular, 
evoluția clară a spiritului litera
turii române de la „formele14 
clasicismului spre clasicismul 
„de fond" și românesc din etxi- 
ca „Junimii44. Este o evoluție de 
la exterior spre interior, de la 
aparență către esență, de la imi
tație (mai mult sau mai puțin 
conștientă) la aflarea adevărului 
conținut In formele cele mai 
adecvate, a regăsirii de sine a 
specificului național în arta cu- 
vîntului44. Arătînd fără gesticu
lație de prisos o bună cunoaște-

• în activitatea sa 
Rristu Cândroveanu se 
împarte intre pasiuni 
complementare, manifest 
.tîndn-se simultan ea poet, 
autor de literatură pen
tru copii, tălmăcitor și e- 
dltor de antologii ale li
teraturii aromâne, comen
tator al literaturii româ
nești contemporane, cu 
sensibilitate mai ales 
pentru poezie. Cel mai re
cent volum de critică 
semnat de Hristu Cân
droveanu *) continuă se
lecția Alfabet liric, de a- 
ceastă dată grupajul tex
telor critice fiind realizat 
pe baza altor criterii. 
Poeții sînt reuniți în ca
drul unor generații des
tul de cuprinzătoare pen
tru a include deouotrivă 
pe tineri și pe vîrstnicL 

Volumul conține două 
secțiuni, Generația virst- 
nică și Generații noi, pre
cum și cîteva „margina
lii44 sintetice consacrate 
fenomenelor care definesc 
în chip semnificativ liri
ca noastră contemporană, 
surorinzind ten din țe-, afi
nități contradicții. Titlul 
volumului indică de alt
fel interesul criticului o- 
rientat, pe de o parte, că
tre structurile creatoare 
individuale, care sînt a- 
naUzate succint și preg
nant în modalitatea pro
filului, iar pe de altă par
te către meditația asupra 
condiției poeziei ca feno
men inefabil, ca reălltate 
exercitînd o Ineluctabilă 
seducție.

Textele cuprinse 
prezenta selecție urmă
resc evidențierea nu a u- 
nor tipologii, ci a unor 
ipostaze lirice definite fie 
din perspectiva Întregii 
creații a autorului comen
tat, fie din perspectiva U- 
nel singure cărți. Criticul 
îșl concepe demersul a- 
nalitic în cîteva linii care 
surprind esența structurii

viata cărților

și moar- 
decit acri den- 

unui des- 
necesități in-

mai important,

critica

Pasiuni
complementare

Nicolae Sorin
•) «N. D. COCEA-, evocare de Virgiliu 

Ene, Editura politici,
’) Vezi Monografia „N. D. Cocea-, Edi

tura tineretului, 1966, impunătoarea edi
ție, Jn 2 voi. „Scrieri-, E.P.L„ IMS—1&71 
etc.

cronica literară

ION ROTARU:
«Forme ale clasicismului in poezia 

românească pinâ la Alecsandri»

re in matade da lita-atur* anti
că, renascentistă *1 Hasicutâ. 
lan Rotam se apleacă cu aplica
ție asupra unor fenomene popu- 
llnd in majoritate teri lorii mar
ginale ala istoriei noastre lite
rare, muncă ingrată dar care a- 
vantajeazâ spiritul său meto
dic, Intr-o critică nu atlt a iz
voarelor dt a transformărilor 
suferite de „formele clasice- in 
contact modelator cu fondul 
esențial clasic al culturii româ
nești.

Cartea conține o primă parte 
consacrată contactului cu clasi
cismul autorilor din spațiul 
literaturii vechi și o a doua, mult 
mai amplă, considerând evoluția 
speciilor literaturii cu caracter 
clasicizant — epopeea, idila, bu
colica. egloga. satira, epistola, 
fabula, oda, imnul, sonetul oca
zional etc — in poezia noastră 
pină la Vasile Alecsandri. autor 
cu care începe, după Ion Rotaru. 

. manifestarea liberă și matură a 
clasicismului de substanță ro
mânesc. Secțiunea literaturii 
vechi oferă o imagine cuprinză
toare, lucrată in detaliu, a for
mației clasice a cărturarilor ro
mâni și a fondului umanist al 
scrisului lor, sincronic cu preocu
pările europene, imagine bazată 
Insă pe O disociere Intrucitva 
forțată Intre bizantinism (văzut 
în accepția negativă a unui orto
doxism ignorant) și elenism, 
adevărata sursă a umanismului 
— cultura română ajungînd da 
fapt 1» valorile clasice prin fi
lieră occidentală. Fenomenul e 
în mare adevărat, dar Intr-o vi
ziune oarecum simplificată In 
care se uită tendința curentA as
tăzi și deloc inocentă, rit dato
rează însuși Evul 
occidental strâlucirH 
ției Bizanțului.
prudent 
observă 
mâneați 
niculul 
a«upra celor trei „stepene' 
evoluției istorice : „urcarea, ata-

mediu 
civiliza- 

Cri ticul e
In interpretări cind 
unele „priorități" ro- 
rum ar fi ideea stol- 
Constantln Cantacuzlna 

ale

rea șl poforirea". apropiată de 
concepția ulterioară a lui G. Vice 
din La Scieaza Xueva, lucru de 
bur.-nmț (amindoi Învățaseră ia 
Badova), excesiv insă („ptstrlnd 
toate proporțiile ceruta de 
buna-cuviință...") cind este vorba 
de scriitori precum Miron Cos tin 
și D Îmi trie Can tem ir, unde 11- 
sind ..buna-cuviință44 deoparte, 
trebuie «â avem curajul afirmă
rii valorilor noastre la adevărata 
lor mărime.

Secțiunea a doua e un tablou 
cu perspectiva dezvoltării lite
raturii române, realizat fragmen
tar din analize stilistice vtziud 
conținutul ideatic al unei epoci 
care a pregătit temeinic, eu pre
țul atingăciilor și al nainSțllcr 
inerente, .^eeoiul de aur da
lie- al culturii noastre. Spațiul 
este parcurs în genere In desfă
șurarea cronologică a fenomene
lor. dar mișcarea inversă din
spre prezent e«te frecventă, tex
tele fiind considerate atlt (fin 
unghiul devenirii ulterioare, cit 
și prin marile mutații produse 
de capodoperele culturii române. 
Epoca pregătea inconștient apa
riția geniului eminescian, si frag
mentele din poemele unor loan 
Barac. Vasile Aaron, Varile Po
gor. AsachL Hefiade. Arnn D*n- 
ausianu. George Baronzi. stau 
mărturie : dar certă este rl exis
tența unor an nori tâțl « motive 
anuntlndu-i pe Sadoveanu. Ga
rați a le. Arghezi. Macedonskl 
fapte din care poate veni «uge«- 
t’A unei adlnri nsmo2P în inte
riorul literaturii noastre. Is
toria acestor meleaguri așe
zate „în calea tuturor răutăților-, 
cum spunea cu amărăciune Gr. 
Ureche, nu a fost mult timp 
prielnică formelor culturale, dar 
geniile tutelare 8-au aflat din- 
totdeauna In sentimentele fun
damentale ale acestui ponor că
rora le-au dat atxil numele lor. 
Literatura și cultura română 
sint tinere, dar ele s-au născut 
dintr-o rasă și o civilizație 
străveche, din a căror per-

«pectivă
tea 
tele biografice ale 
tin, 
terioare.
plină de mișcări stranii de 
regăsire și recuperare a 
unor etape dintr-o dezvoltare fi
rească in alte condiții, anevo
ioasă și stăvilită mult tLmp pe 
aceste locuri. Un merit al lui Ion 
Rotaru este încercarea de a privi 
literatura epocii de care fie 
ocupă, ln cadrul sincronic al 
condițiilor istorice in care se 
dezvolta cultura noastră : el pri
vește Intru-totul serios străda
niile scriitorilor analizați de a 
crea un limbaj potrivit unor as
pirații care deptyeau la acea 
dată stadiu] de dezvoltare al for
melor culturii noastre. Autorul 
trece cu bună știință peste un 
anumit comic involuntar izvorit 
din automatismul schemei me
trice. dintr-o mecanici a versu
lui ce s-a numit apoi ..alexan
drinul românesc- (utilizat a- 
tunci și de Anton Pann). pen
tru a găsi substanța gindini 
doc ti ce a vremii A crea o 
limbi asa cum au reușit mai 
ti-ziu marii noștri -“riitori. În
seamnă a elibera âîr^rea, a 
lârvi orizontul «țrrttual al unui 
spațiu etnic, d’-du-i adlndtnea 
necesară valoriL

Dta

utrâăfl sla sat iakxx'w pnn spa
țiul mult mai «znplu acordat 
unor sozIujo ea Ion Budai De- 
îeanu. Ion Hehade Rădulescu, 
Constantin N'egruzzi, Gr. Ale- 
xandreora. în unele cazuri se 
procedează la o ..repunere ln 
drepturi- a unor autori pe ne
drept minimalizați ra Gb. Aaachi, 
Constantin Stamati. Vasile Po
gor. Dacă discutabili râm ine in
terpretarea scrierilor lui Anton 
Pann. de mirare esta in econo
mia cărții excluderea VAcărești- 
lor si a hii Conachi. In urma 
unui criteriu bizar (..acest sec
tor nu pan —nă. precum cele
lalte. la cc-r.-’ ’idarea si regene
rarea conșT'.-nței naționale ca 
atare-), cu efiî mai mult dacă 
ne gindim că sentimentul liricii 
acestora ar fi adus ammenM 
ln favoarea acertui clasicism de 
substanță al literaturii noastre. 
In generat judecățile critice 
sint ferme și nuanțate, firi a 
donări, in s-x*cial la scriitorii de 
trrim-p’an. comun de ca
litate. lan Rn’a-u are darul ob- 
aematiei perti«znte p« «nații 
mici, pe de text alese
dună criterii ral ori Xante sigure, 
ridirindu-'e ’nsl ra* la judecăți 
e*totice rlob^’e. Mijlosteele sti
listice ale rririculuf sint domi
nate si ele. in sens clqștc. de 
bun-simt. pu’Hd vorbi de un 
etnten al smitriirii «Me (măsu
rată. lîrrnede «i d^vrinj
uneori fie sure Impresii de fi
nețe in tonul bunei șaoli căli
ne* ci ene (comparații. topică, 
ironie), fie «Dre un limbaj cam 
sărăcăcios, devalorizat de exce
sele criticii sociologizante. In 
sfîrsit, formația universitară a 
lui Ion Rotaru dă multă rigoare 
afirmațiilor criticului, nu însă 
fără o urmi de didacticism.

Rezultă o carte binevenită, cu 
informații solide și contribuții 
de substanță. date sub forma 
unei istorii literare In analize 
de text, ln linia stilisticii tra
diționale, acrisă decent și spi
ritual, o carte dacă nu seducă
toare, ln orice caz, ceea ce e in 
cela din urma 
convingătoare.

Dan

nașterea 
nu sint

ale unei
Literatura noastră e 

mișcări stranii 
și recuperare

Alexandru 
Condeescu

in

lirice, interferența datelor 
individuale și efectele ei 
asupra creației, mișcarea 
interioară a ideilor, con
stantele ființei lirice ca 
și accidentele care orien
tează creația Intr-o nouă 
direcție. Definirea se rea
lizează plastic, criticul — 
fiind șl poet — cultivind 
harul expresiei cu plăce
rea proprie autorilor la 
care contactul cu litera
tura este bilateral : „Cul
tura poetului — largă, te
meinică — mal mult do
rit intelectualitatea pro- 
prlu-zLsă a cărturarului, 
iși pune pecetea pe ver
sul atlt de cizeLat al Iul 
Doinaș. De aceea, nu o 
dată, textele sale ajung 
fastidioase, înăbușite in 
dezvoltări 
care idee* atlt de dragă 
lui dispare, ca sub Incon
sistente, deși spectaculoa
se valuri de «pumă44.

Judecata de valoare 
implică ierarhizarea, dar 
nu acesta este obiectivul 
principal ai demersului 
critic, ci sesizarea etimo
nului particular al fiecă
rei personalități lirice, fie 
el deja cunoscut dar alt-

locvace, sub

fel formulat, fie punind în 
lumină ipostaze mai pu
țin ohservate ale poetului 
discutat, ca în cazul lui 
Ion Caraion de exemplu : 
„Dar sînt mult mai nu
meroase textele cu soare 
și lumină multă, poeme
le in țâre autorul nu se 
contractă. retrăgîndu-se 
in sine, ci surîde cald, u- 
șor neîncrezător — cum 
ii e firea, mereu bă.nu- 
lelnic și veșnic în gar
dă, gata de ripostă, și 
încă drastică la nevoie — 
dar uman mereu și fra
tern. Iarăși, este mai pu
țin obișnuit sâ se vor
bească despre poezia ero
tică a acestui autor. E a- 
devărat — o erotică ne
diafană, nesuavă. poezLa 
de dragoste a lui Ion Ca
raion înseamnă extaz ln 
fața unor forme concrete, 
palpabile, iar nu senti
mente duioase, eterate 
pentru femeie, acestea 
din urmă fiind chiar u- 
șor persiflate, cind nu 
sint de-a dreptul ridiculi
zate44.

Criticul captează tecto
nica subtilă a trăirilor li
rice, modificările de psi

hologie creatoare para 
transpar la suprafața o- 
perei, caracteristicile e- 
motionale. El nu face o 
critică tematică și nu 
caută neapărat sintagma 
definitorie, formula cu- 
prinzind nu un chip, ci 
consonanța cu durata in
terioară a fiecărui poet 
citit în primul rînd cu o 
atitudine comprehensivă. 
Ceea ce nu exclude însă 
accentele polerpice. ca în 
cazul lui Radu Cârnecl, 
de exemplu, definit ca un 
naturist prin excelență, 
pătruns de energLile firii, 
cu cadențe stihlnlce și 
ritmuri acordate cu ela
nurile vitale ale materiei. 
Mircea Micu este definit 
ca poet ..jucîndu-se ne 
sine". Modest Morariu 
ca poet grav „tulburat 
de ideea ireversibilității 
timpului44, Vaslle Nicoles- 
cu creează un „discurs 
despre magia artei44. Pro
filurile de poeți contem
porani cuprinse în acest 
volum al lui Hrlstu Cân
droveanu se susțin pe o 
dominantă psihică sau 
estetică, aceasta determi
ning singularitatea fiecă
rei Ipostaze creatoare. Se
lecția este semnificativă 
pentru afinitățile criticu
lui ea nu se. vrea o pa
noramă. ea exclude atitu
dinea de contestație, de 
respingere, criticul consa- 
crîndu-se valorilor de 
care se simte legat este
tic și afectiv, ceea ce con
feră scrisului său genero
zitate șl căldură, susți- 
nind deopotrivă intuiția 
și argumentația.

Sultana Craia

•) Hristu Cândroveanu : 
„Poeți și poezie41. Edi
tura „Cartea Românească44, 
1980.

Urmare din pag. 1

„războaielor14, adică lunga epocă a cuceririi și 
romanizării Daciei, din care „ne-au rămas sem
ne pline de întrist&clunea11 (prima atestare a 
motivului ruinelor Întristate) ca „picioarele po
dului de piatră și cu sfărâmarea turnului care 
plnă acum stau In marginea Dunării lingă orașul 
Cernețli14 ; a doua este cea „întru carele s-au 
Început zidirea mănăstirilor celor domnești11, în 
timpul legendarului „Radu-vodă ce-i zic Negrul", 
edică epoca creării instituții Iot. a fundării prin
cipatului, iar a treia este cea „întru care s-au 
Început tălmăcirea cărților dupre slovenie pre 
limba românească14, pe vremea lui Matei Ba- 
sarab, epocă de renaștere a culturii naționale și. 
deci, a spiritului național și patriotic. A patra 
epocă, in fine, ar fi cea începută recent prin 
pacea de la Kuciuk-Kainargi, care cîștigă pen
tru țară „așezăm in tu ri pentru a sa oblăduire14. 
Toată această periodizare, inclusiv motivația ei, 
iși păstrează valoarea plnă astăzi.

Deși informația istorică este destul de bogată 
In sine, autorul cunoscind istoricii vechi (Dio 
Cassius), bizantini (Zona ras), și mai recenți 
(Meletie din Ianina), și deși folosește pentru 
multe detalii relative la istoria calendarului, la 
obiceiurile romane etc., o carte ca recenta șl 
revoluționara enciclopedie franceză, mai impor
tantă este capacitatea lui Chesarie de a medita 
independent asupra Istoriei. In care distinge

Un filozof uitat
(după o sugestie a lui Montesquieu, zloe D. Po- 
povici) marile perioade de flux și reflux șl ale 
cărei evenimente contemporane îi confirmă 
vechile învățături ale filozofiei. Ideea latinității 
noastre, a prelungirii vechilor tradiții romane 
în obiceiurile strănepoților de la gurile Dunării 
(„Prin ți pa turtle rumân ești11 fiind, după acest 
latinist avant-la-lettre, „niște apichil ale 
râmlenilor"), devine pentru prima dată inspira
toare de poezie, fra2a cărturarului avînd nu nu
mai frumusețe și amplitudine maiestuoasă, ci 
și patetismul nostalgic al cugetătorului care vede 
istoria noastră în descendența istoriei unei nații 
strălucite ; luna ianuarie de pildă, cu care ro
manii începeau anul și în care reînnoiau dre- 
gătorille, cum s-a păstrat obiceiul șl 
strălucește ca un reflex îndepărtat al 
noastre, „taste ca o planită care poartă 
pohvalele Patriei noastre, laste ca un 
carele, și pus sub obroc, prin crăpături 
margini ivește lumina intru care să slăvea odată 
cele vechi veacuri ale Patriei. O. veacuri, veacuri 
ce învechești lucrurile și prefaci stările!11 etc. 
Meditația sa asupra curgerii universale, una 
din cele mal frumoase pagini ale literaturii

la noi, 
originii 
în sine 
sfeșnic 
șl prin

• Poetul Rigas este o 
figură cunoscută în epo
ca modernă a aud-estulul 
european pentru devota
mentul față de cauza e- 
liberârii Greciei de sub 
turci Istoricul culturii ro
mânești care se ocupă de 
secolul XVIII îl pome
nește pentru tipărirea la 
Viena a unei hărți a Tă
rii Românești și alta a 
Moldovei, ca și pentru le
găturile dintre el și 
începuturile Eteriei. Pri
mul cercetător care l-a 
dedicat un studiu mal a- 
mănunțit a fost L. Vra- 
noussls, care strîngîndu-i 
scrierile înz volum în 1954 
și dedieîndu-i o monogra
fie in 1963, a tins să facă 
din Rigas unul din înain
tașii și reprezentanții de 
seamă ai iluminismului 
in această parte a Euro
pei Ediția românească a 
in cercării monografice din 
1956 asupra lui Rigas este 
o prelucrare și amplifica
re a textului grecesc de 
către chiar autorul ei, 
L. Vranoussis, convină, se 
vede. de necesitatea unui 
spor de auhstanță și a- 
cribie cerut de exigența 
■aii confruntări. Rigas, an 
pa trist grec din Principa
te, reconstituie pe baza le
gendelor și a informații
lor existente, multe procu
rate de istoriografia lite
rară românească, princi
palele momente biografi
ce ale Iui Rigas, carac
terizează scrierile acestuia 
șl importanța lor în e- 
pocă după cum și sensul 
lor Ideologic. Cartea este 
desigur merituoasă pentru 
că trasează pentru prima 
dată liniile unui portret și 
curba unui destin pe toa
tă întinderea lor. Cartea 
nu este de aceea lipsită 
de interes și noutate. Cum 
o parte a vieții lui Ri
gas, cea mai mare, a-a

O monografie

• Mihai Georgescu nu 
e un scriitor zgomotos, e 
un foarte atent analist și 
asta presupune seriozitate 
și o anume Îndărătnicie 
în a căuta să dea de ca
pătul firuluL Și odată gă
sit canatul firuluL se poa
te Intim pla să nu ai mo
tive să exulți din prici
na celor descoperite. în 
cazul de față, scriitorul 
găsește — șl ce-i drept, 
nu e primul —. scriitorul 
găsește, zic. adevărul că 
măsura omului sint fap
tele, aptitudinile «ale față 
de situațiile limită- Pe o 
Întindere „modern44-micâ 
— 284 de pagini — Mihai 
Georgescu are o „saga" 
consistentă și o listă im
presionantă de personaje 
memorabile. Autorul face 
«altul peste munți. In Ar
deal din pricina „mizei-, 
dar decorul pare a fl din 
altă parte, din Moldova 
sau de oriunde. De la pri
mele pagini iți dai seama 
că planul com truc; lei este 
bine gîndit. O seamă de 
personaje se in ti 1 nes c In
ti mplâ tor. în tren, dar 
viața are grijă ca rela
țiile să nu râm Ini simple 
incidente. Altfel zis. oa
menii nu se ivesc (fin 
goana trenului ea elemen
te de coloratură, ci pen-

vechi, inspirată desigur din sursele cu- 
(Eclesiaat etc.), ajunge însă pină in 

lui, plîngerea tuturor mârețiilor care

noastre 
noscute 
vremea 
decad și se prefac in pulbere aduce ecoul celor 
mai apropiate evenimente, care confirmă nu nu
mai o lege istorică, ci una a naturii : „Si pentru 
ca să crezi cele trecute, ce nu vezi, vezi cele 
de acum, ce le crezi ] Polonia, ce era odată ca 
o nemărginită, iată micșorată și împărțită... 
Sfețla, din răpublică în despotic rădicată și in 
monarhie. Bavaria In multe feliuri bărduită și 
alte stăpînlri prefăcute în nouă oblăduiri, mai 
întii necrezute, iar acum văzute și pipăite.»14.

Chesarie este un militant pentru cultura In 
limba națională, pentru care pledează Încă In 
primul sâu text, o scurtă prefață la tratatul lui 
Simeon din Tesalonic, tradus și îngrijit de el 
în 1765, șl pentru cultură In general, singurul 
izvor de slavă adevărată, căci „această slavă nu 
se supune vremii, precum zidurile mănăstirești 
stricăciunii, ci aduce vremea și sti împreună 
cu scurgerea soarelui, lnnoindu-să cu tipariul 
carele, stricăcios fiind din fire și după alcătuire, 
dă nestrfcăciune la lucrurile lumii cele stricâ- 
cioase". Prin opera sa, larg răspindită pe calea

petrecut In Țara Româ
nească (unde avea moșii 
și se instalase și cu nea
murile din peninsulă) in
teresul Inițiativei lui L. 
Vranoussis este îndoit 
pentru noi Contribuția 
lui Rigas la mișcarea de 
eliberare a Greciei este și 
ea bine pusă in lumină.

Ceea ce s-ar putea re
proșa acestei cărți este 
oscilația între cercetarea 
științifică și gesticulația 
propagandistică, care a- 
buzează de epitete și de 
fraze mari Faptele lui 
Rigai sînt aduse la tipa
rul unui revoluționar grec 
ideal, iar elementele bio
grafice contrazicătoare fi
ri u la te. Rigas servise pe 
Mavroghenl care slujea 
la rîndu-t pe turci, ceea 
ce nu satisface dezldera- 
tele portretistice ale auto
rului Din această prici
nă Rigas, în temeiul unei 
fraze șterse chiar de au
tor din scrierile sale, este 
transformat In chip pate
tic in dușman de moarte 
al lui Mavroghenl Șa
blonul e satLsfăcut, dar 
respectarea adevărului, 
nu. Dacă ar fi fost așa, 
Mavroghenl n-ar mal fi 
fost invocat elogios în ce
lebrul cintec de luptă Tu- 
riaa scrLs tot de Rigas pe 
care L. Vranoussis îl re
produce imprudent in

Anexe. Apoi evenimente
le sînt înfățișate idealizat, 
fără o verificare comple
tă a faptelor. Mișcarea e- 
terlstă, pustiitoare așa 
cum arată izvoarele ro
mânești pentru cele două 
Valahii, este prezentată 
fără nici un temei docu
mentar ca o mișcare de 
eliberare dorită șl iubita 
de către români Autorul 
nu se intimidează de e- 
vidențe, proiectînd asupra 
faptelor de istorie româ
nească o lumină străină 
de aspectul istoric con
cret.

Critica izvoarelor și fo
losirea lor este extrem de 
discutabilă cel puțin pen
tru prima parte a cărții. 
O notă ține să precizeze 
efl Rigas n-ar fl fost aro
mân (de ce T), fără a cita 
pe cei care au susținut 
asta. Știm insă din Th. 
Capldan șl din al ți autori 
români că Rigas a fost 
aromân, iar menționarea 
acestui adevăr, credem că 
n-ar fi scăzut cu nimic 
condiția lui de Înfocat 
luptător pentru elibe
rarea Greciei, patria na
tală. Tot aromâni au fost 
și frații Poullos pomeniți 
în carte, care scot tipări
turile Iul Rigas la VIena 
dar și ei fâră menționa
rea originii etnice. Me
diul de negustori „groci-

de la Viena este mai 
blne>-zis grecofon și nu 
grec propriu-zis, deoarece 
mulți din acești negustori 
greci sînt aromâni ca și 
Rlcas. Apoi, deji legen
dele despre Rigas nu sint 
probate de documente 11 
menține pe Rigas în 
peninsulă pînă la tinere
țe, abia atunci venind 
după L. Vranoussis in 
Principate sau la Con- 
stantinopol. Este elimina
tă astfel din discuție tra
diția care-1 leagă pe Ri
gas de Țara Românească 
încă din copilărie. L. Vra
noussis ocolește acesta 
precizări.

Interesat de aspectul de 
omogenitate etnică al 
mișcării revoluționare fi- 
loelene, autorul cărții 
despre Rigas acționează 
nivelator, eacrificind ade
văruri disocieri, nuanțe. 
Punctul de vedere filo- 
elen este precumpănitor 
din care pricină eveni
mente și personalități di
nainte de 1821, cu nefas
te consecințe pentru po
poarele de la sudul și 
nordul Dunării, sînt vă* 
rute doar din punctul de 
vedere al intereselor miș
cării politice greceștL Este 
și cazul faimosului Paz- 
vantoglu, al cărui inci- 
tant portret politic întoc
mit de Vranoussis intră in 
violent conflict cu ima
ginea devastatorului Paz- 
vantoglu pe care cerceta
rea istoriografică româ
nească i-a consacrat-o. 
Condiția științifică suferă 
desigur din această pri
cină.

V. Lascăr

•) L. Vranoussln j „Ri
gas, un patriot grec in 
Principate44, Editura „Emi- 
nescu14, 1980

proza

Indiferența 
jovială

tru a le așeza, pe flecare, 
la locul potrivit in acenă.

Inginerul P.. ecolog, 
vine de la București pre
gătit sumar de superiorul 
său : „Cunoști stilul de 
muncă... te duci, vezi ac
ționez L.. nu rapoarte... 
măsuri concrete, eficien
te... să se simtă ajutorul 
centrului adică al noatru44. 
Si dacă te gindești bine, 
pregătirea nici nu e chiar 
atlt de sumară. Omul Iși 
cunoaște meseria. Dum
neavoastră, tovarăși in
vestiți CU trebiie urbei, 
construiți obiective indus
triale ? Foarte bine, șă 
vedem cum facem aă nu 
poluăm aerul Dar cu dre
najele cum «tați ? Ei. ți 
aaa mai departe. Numai

tiparului. Chesarie deschide drumul unei impor
tante generații de intermediari (Filaret, Grigor ie 
RAmniceanu. Naum RAmniceanu) care pregătește 
terenul si face posibili receptarea rapidă si 
adine creatoare a ideilor Scolii ardelene In Țara 
Românească, prin Lazâr și ceilalți discipoli ilu
miniști veniți de peste munți.

CENACLUL FLACARA 
IȘI REIA ACTIVITATEA

Cenaclul Flacăra al Tineretului Revo
luționar, organizat de C.C. al U.T.C. ;i 
revista Flacăra condus de poetul Adrian 
Păunescu, iți reia activitatea la cererea 
unui mare număr de iubitori ai poeziei ți 
muzicii tinere.

In aceas'o iornă, prima intimplare li- 
terar-artisticâ — la care vor participa 
membri reprezentativi ai Cenaclului — 
va avea loc in Sala sporturilor din Rim- 
nicu Vilcea, miercuri, 3 decembrie, cu 
începere de la ora 18.

că „vi ce le14 Decehal Teo
doru are altele pe cap. 
întilnire cu fiii județului, 
festivalul fanfarelor, fes
tivalul liliacului serbarea 
cimpenească și toate cele. 
Un consum de energie 
extraordinar, nimic de o- 
biectat, dar afară de „ces- 
tlune41. Gras, bonom, car
diac. tolerant. Decebal 
Teodoru dă impresia u- 
nui personaj simoatic. și 
chiar este simpatic la o 
primă vedere. Incapacita
tea Iul de a atinge fon
dul problemelor. însă, 
slugărnicia. îl corectează. 
„Vlcele- nu e chiar ge
nul de om pe care să-l 
tndrăgeștL Incit, pînă la 
* ajunge să-1 aducă la or
dine. inginerul P., resem
nat, se vede silit să facă 
pe turistul. îndeletnicire 
agreabilă. Descoperă că 
poetul urbei este chiar o- 
drasLa lui Teodoru. că are 
talent. Teodoru jr, că-și 
irosește talentul închinînd 
ode boxerului local, cam
pion județean și chiar in
terj udețean. Personaj con
sistent. Teodoru jr. este 
un poet lipsit de consis
tență. Dar rite nu desco
peră P. ? Și cum se în
frumusețează rapoartele, 
șl cum se trage La cîn- 
tar, și cum poți fi urmă
ri} de o idee fixă după 
ce al ucis : inspectorul de 
la culte, Narcis Pacu, 
tună și fulgeră, scrie me
morii peste memorii, raă- 
nlncă slănină șl ceapă și 
nu suportă geamurile des
chise. se consideră veș
nic urmărit, el, care, vor
ba Iul Caraglale, „la vă
zu D t14.

In sflrțit, grație lui De
cebal Teodoru, localitatea 
trăiește zile de euforie 
butaforică. Vin și fiii ju
dețului care mai de care, 
„acțiunea11 pare reușită și, 
blestemată natură, tocmai 
atunci se pornesc ploile,

tocmai cînd festivalismul 
mergea mai ca niciodată. 
„Regizorul14 Teodoru nu 
scăpase nici un amănunt 
din scenariu și se și ve
dea felicitat... Dar ploile 
cad, cad Întruna și 
urbea se trezește ca din- 
tr-un somn ciudat. Apele 
dau avertismente. ȘL, ca 

‘in „Ciuma" lui Camus, a- 
titudinile încep să prin
dă contururi Dănllâ Dra
gan seamănă tot mai mult 
cu doctorul Rieux, P. cu 
Tarrou și Rambert la un 
loc, Pacu li adună și el 
pe Cottard și Grand, pen
tru sine, dar nu numai. 
Bernea iese din letargie 
și redevine romanticul de 
odinioară, ca elanuri su
fletești iar, ca om in
vestit cu putere, își re
descoperă talentele orga
nizatorice și fermitatea 
factorului de decizie.

Cartea transmite o 
reală tensiune cu mijloa
ce literare îndelung ve
rificate t realismul des
cripției, reflecția morali
zatoare, fatalismul lipsit 
de didacticism. In orice 
caz, zilele și nopțile a- 
eelea sînt prinse in sce
ne zguduitoare și de a- 
ceea, poate, memorabile, 
dar și din alte pricini zi
lele și nopțile diluviului 
sint memorabile. Scriito
rul reușește să scoată fără 
ostentatîa Dersonaicle din 
anonimatul festiva list și să 
le proiecteze spre dimen
siuni eroice, fără eroismul 
de paradă. Lucrurile cele 
mai grele se înfăptuiesc 
normal, firesc, ca de la 
sine înțeles, adică. Pînă 
șl Decebal Teodoru Iși 
găsește un rost energiei 
debordante. Asta pină 
cînd cade La pat. Intere
sant că el moare chiar 
după revenirea la normal. 
Urbea își poate îngădui 
un omagiu stil „Teodo
ru11, îngăduind înmormîn- 
tarea „vicelui14 cu fanfa
ra, dar șl cu „tarafurile 
reunite de pe raza jude
țului". Poate așa a cre
zut Mihai Georgescu că 
arată ultimul drum al In
diferenței joviale...

Viorel Știrbu

•) Mihai Georgescu ! 
„Inspectorul de teren14, 
Editura „Albatros44, 1980.
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IOAN ALEXANDRU.

imnele 
Țării Românești

Contururi 
într-o noapte albă

Trandafir de toamnă
Cîteva sfircuri singeră in brumâ 
Au dat de stincă umbrele pe jos 
Nu mai zorește zarea nici-o urma 
Și-i aurit pămintui pin’la os

S-a desvelit și ultima câmarâ 
Cu cea din urma rouă de venin
Și râdăcina-a inceput să smulgă 
Din coasta apei singe și rubin

Cu clonț de diamant In miei de noapte 
Izbește-n coaja oului închis
Sborul dinții ce nu-l mai poate-ncape 
Decit neplinsul cer din paradis

Fundenii Doamnei
Sunt zâcăminte-ascunse in cuvint 
Și mai presus de aur și avere 
Unde-i un cîntec e și-un legăm|pt 
Și-o Patrie s-alege la putere

0 candelă icoanei de priveghi 
Iar lingă piine vița se cuvine
Și oamenii tot vin din veac in veac 
Sâ ia lumina stingerii de sine

Cele ce incâ nu și-au încheiat 
Pe deal și văi rodirea legănată 
In piatra crudă-a blindului pridvor 
Iși uită-nfâțișarea înc-odată

Oul
Oul este numai inceput
El mai trebuie umbrit odată 
Cînd orfan de dor după aripi 
Arde*n cuibul maicii fără tată

Cind începe singur pistruiat 
Să se-ngreuie a născătoare 
Și să nască oul celălalt
I se dă mormintul sub picioare

Moștenire
De la Brâncaveanu ne-au rămas 
Candelele cele mai frumoase 
Pinâ in Ardeal pe sub Carpați 
Au ajuns in schituri și in case

In argint lucrate ca un fus 
Sunt atit de blinde la vedere
Cind le-ating luminile de sus 
Sa prefac in imn de mingiiere

Cite trei pe un iconostas
Ard mistuitor în neclintire 
Scade-ntruna rădăcina Ier
Șl deasupra-i numai nemurire

Dinăuntru nu mai poți să știi 
Cit a mai rămas pe dinafară 
S-au tot atins luminile pustii 
Și râmas-a candela de seară

Lacrimă
Mă doare inima de nu vorbesc 
De nu ingreui țara cu cuvinte 
Bălării și spini se îndesesc
Și sufocă-aducerile-aminte

Se adună-n mine un venin 
Fiece suflare și privire
Mai sporesc durerea c-un suspin 
Și iubirea cu-o nemărginire

Și să-ntinii rodnicia lor 
Le intimpin cu-o înseninare 
Fring inimii o lacrimă un nor 
Să poată steaua trece născătoare

Ințn
Șl tu veni-vei moarte într-o zi
Să mă culegi pe-o lacrima din pleoape 
De ce rămine cind nu voi mai fi :
Acest pâmint și cer nu mai incape

Atita slavă strinsă-n acest vas 
Se va desface intru riripire 
Și care mări și stele da-vor glas 
Să stăvilească dorul după Mire

Each
Cind încetează bucuria ta 
începe imnul sâ se infiripe 
După cuvint ; se stinge orice stea 
Cum umbra cerului dupâ aripe

Iubire
Sunt munții-n zori in purpură-mbrăcați 
Și în amurg pe stinca cea din urmă 
R^nit în coaptă stirvul de pe ea
Ațiță rana focului sub turmă

Si răsăritul stelelor dinții 
Și-apusul lor i-atins de-o tresărire
Ce se preface-n dans înlăcrimat 
Scăldat in aur și neprihănire

Semn câ-i o jertfă care a ajuns 
Sâ se strâvadă-n cele preacurate
Și de iubirea ei nu pot scăpa
Nici fiarele in somn înjunghiate

Cotnar
Un deal uscat ca celelalte dealuri 
Cu un pămint sărac desvlăguit
De n-ar li dai de el vița de vie 
N-am fi știut că este miruit

Că-n sterpăciunea astei curății 
l-amestecal-o brumâ de tâmiie 
Cădelnițele toamnei cind se-aprind 
l-un drob de foc pâmintul in câțuie

Te-mbată vinețiul ăstui fum 
De pe-un jertfelnic fără singiuire
Nu e potirul viței intre noi 
Decit un țap fragil de ispășire

Brâneoveanu 
este-n București
Brâncoveanu este-n București 
A sosit cu fiii sâi de mină
Din Fanar Maria maica lor 
l-a luat acum o sâptăminâ

Și pruncuții pentru că-s micuți 
Și mereu e marea in furtună 
Maica lor din brad de la Hurezi 
Le-a-ncropil un leagăn impreunâ

Iar pentru bâtrînul ostenit 
De atita vreme-n pribegie 
Ca sâ-i treacă noaptea mai ușor 
L-a întins pe-o salcie pustie

Au ajuns in postul de Crăciun 
Și cintau cocoșii-ntiia oarâ 
Și sâ nu-i trezeascâ pe pruncuți 
l-a lăsat pe laița dinafarâ

Și în grabă-n ctitoria lor
Chiar acum în zori de dimineațâ 
Pînă se deșteaptă somnul lor 
l-a-nvelit cu marmoră pe față

Autoportret
Toate ce sunt se-mpacâ intre ele 
Și se strâvfid și ocrotesc mereu „l( 
Și este loc in jar bă prmlte stele 
Și pentru tine suflete al meu

Deschise toate ca-ntr-o așteptare 
Și fiecine e binevenit
Si cel dinții e Crinul pe cărare 
Și cel din urmă vintu-n asfințit

Și fi-vor incă multe să ajungă 
Numai sâ am răbdarea pe pâmint 
Cereștile pe rind sâ mă străpungă 
Și sâ rodesc de-a dreptul ie cuvint

f

Lui Eminescu
Se duc poeții grabnic dintre noi 
Spun răspicat tot ce-au avut sâ spunâ 
Și norii se destramă după ploi 
Și-n iarba deasă turmele s-adunâ

Ei țin de un profetic legâmint 
Fără jertfă nu e rodnicie
Sâ ajungă inima-n cuvint 
Adevăru-n flâcâri te imbie

Eminescu fost-a absorbit 
In această tainică durere 
Și deaceea nu e de găsit 
In poporul meu fârâ-nviere

Autoportret
Drumu-i prea lung pămintul e prea strimt 
Nu-i loc aici mai mult de o cărare
Și neumblatul celălalt preamult 
Mă spinzură la ceruri de picioare

Și pașii de pe-acum deslânțuiți 
Nu ii mai pot lumile încape 
Și se predau aripelor in somn 
Și albelor columbe peste ape

Voroneț
In dosul lucrurilor ce se string 
Pâmint sub cerul nou transpare 
Din puținul celor ce se fring 
Vin mulțimile la arătare

Acelea-- cîete licâre-n sobor
Și văi și munți și holde și coline 
Atita doar câ peste fa*a lor
E maî aprinsă stingerea de sine

Albul columbei mai neprihănit
Și la grumazul in sbor mai argintie 
Și-n virfuri cuibul e moi ocrotit 
Nu de furtune ci de bucurie

Ca o borta numai s-a restrins 
Boala de pe fiece făptură 
Cum se scurge teama printr-un plini
Și străbate mila prin aură

Nu incape moartea nicâieri 
Nu mai are unde sâ se-ascundâ 
Iar de unde-i izgonită ieri 
Astâzi nu mai poate să pătrundă

Mai degrabă locu-i curâțat 
Crengile pe rind de uscăciune 
Se retrage focul nencetat 
Și puterea dragostei rămine

Perla
Perla se naște-n pintecele mării 
Intr-o scoică-n care a pătruns
Pe lingă vuietele legănării 
Și jungherul plînsului ascuns

In jurul rănii scoica se-nfâșoarâ 
Și din acest plins interior
Precum icoana mirelui din ceară 
Transpare-n perlă foc mistuitor

Păun
Și pe păun podoaba sa il doare 
Nu-i cui sâ o arate pe pămint 
E.țnulț prpa falnică-n desfășurare 
Șt pentru-atita slavă e prea strimt

De-aceea e străpuns de-nfrigurare 
Cind se aratâ-n măreția lui
Se face-n jur un fel de admirare 
Și poți câdea-n capcana orișkui

Nu se străvede nici-o ocrotire
Din toate zările desprejmuit
Și te retragi ca printre cimitire 
Stors de amurg un clopot răgușit

Priveghi
Te vor pindi primejdii la fot pasul 
De nu-i iubirea scutul tău
Și de iubești se va ivi cel râu 
In preajma ta sâ iși ascutâ glasul

Și alta cale nu-i decit cea a răbdării 
Cind nu mai poți o iei de la-nceput 
Pinâ râzbi-va-n acest vas de lut 
Cerescul vuiet al despresurării

Iubirea și frumosul
Și-n foame e durere trebuie sâ fringi 
Din plante și din fructe-ntru hrăniră 
Dar n-a fost totdeauna-așa și nu va fi 
Existâ-o-ndestulpze din privire

Iubirea și frumosul nu distrug 
Te uiți la floare fârâ sfișiere
Și somnul pruncului poți să-l săruți
Și lacrimile țin de mingiiere

O știe ceasul tău cel sfint
Plinea dată nouă-ntru ființă 
Cind străpuns de-al plinsului frămint 
Ești atins de milă-n suferință

Radu Aftenie : „Burebistc"

Vinul
Mustul se face vin dacă-i lâsat 
In raclele de lemn să înnopteze 
Așa e și cu sufletu-ntrupat 
Pinâ la urmâ-i dat să invieze

Nu se strică roada pe pâmint 
Existența nu este-ntru moarte
I se-ntinde alt pogorămint 
După ce de creangă se desparte

Ce fericit pleca-voi in curind
Din starea asta de vremelnicie
Sâ fiu zdrobit ca strugure pe rind 
Sâ fie vinul bun la cununie

De nuntâ-s pregătit cu-adevărat 
Numai de nuntă îmi aduc aminte
Fie câ-n miez de noapte-s deșteptat 
Fie-n amurg de clopotele sfinte

Vulturii
Vulturii nu pleacă din Carpați 
Ei nu-și pot alege altă țară 
Pe cit sunt spre stele cufundați 
Tot pe-atit în stinca milenară

Basarabii-n steagurile lor 
I-ncoronarâ-n steme bicefale
Oricit zboară de cutezător 
Nu se pierd decit in rotocoale

Nu-și fac alte cuiburi pe pâmint 
In afara celor moștenite 
Libertatea lor i-un legâmint 
De-a svicni aripi neprihănite

Dacă ochiul lor întredeschis 
Scînteie lăuntric și nafară 
E c-o lacrimă din paradis 
S-a luat cu ei peste hotarâ

Sămînță
O singură sămințâ aurindâ 
Planeta e prea strimtă s-o cuprindă 
Acest pămint cit este dat să fie 
Nu-ncape nici un fulg de păpădie 
Doar ca răsad pentru un fir de piine 
Tot semănăm de astâzi pinâ miine 
Dar grosul greul roadelor din mine 
Nu am pămint să-l putrezească bine 
De bucurii cite aș fi in stare
Cer și pâmint sint prea nencâpâtoare 
Grădina asta cit un pumn sub stele 
Nu-ncap in ea nici lacrimile mele 
E semn c-aici abia de se cuvine 
Sâ-nsâmințez nădejdea ce mă ține 
Și dacă urcă roade prea nâtinge 
Tot peste gard e dat sâ se alunge 
Sâ le străpungă-n cale fiecine 
Sâ singereze numai pe caline

Odată ajuns în orașul gri-ciment, orașul 
Turda, cu case țuguiate, precipitate în 
coperișurile lor agresive, cu străzi de
zordonate, desfundate de vreme ase

meni unor căi părăsite, un ciudat sentiment de 
neliniște iți stăniie în preajmă. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit memoria manualelor de istorie 
revine la această directă confruntare cu romani
ca cetate Potaisa, în culori tonice, culori iscate 
dintr-o incursiune verticală în care și-au înscris 
blazonul nenumărate generații. Stăruie un acut 
sentiment al întrebărilor, accentuat poate de un 
somptuos amurg răsfrînt în turle gotice, care 
plutește peste orașul luminat și deopotrivă de 
întunecat în agitata lui prezență convingătoare. 
Oraș de un gri bacovian, zidit din lespezi, oraș 
în care încă de la 1814 pașii localnicilor se îm
potmoleau în pragul de ciment azvîrlit peste 
obloanele ferestrelor, peste umerii celor girboviți 
de pestrițe biografii, peste rochiile femeilor lipite 
ca rîia de trup, peste vîrste. Oraș în care bate 
amurgul cum cleștele unui armurier pe-o cămașă 
de zale, în care clopote strigă vecernie și răsărit, 
oraș nou, zidit paralel cu vechiul în proporții și 
adevăr.

Turda, sediu al metamorfozelor prezente, se 
dezvăluie spontan, cu franchețea celui ce nu-și 
maschează intențiile. Și aici intențiile sînt cele 
ale unei lumi noi.

Și dacă totuși există o metaforă contrastantă 
față de optimismul orașului-șantier, acel eonii 
trist, preocuoat, la virsta Iui de 11 ani, cu o scen- 
tică maturitate de destinul Turzii în anul 2000, 
nu-i un sever semn de întrebare ? Pe coala de 
hirtie el desenează în cuvinte imagini Ingrooate 
în ciment așa cum odinioară locuitorii Pompeiu- 
lui visau coșmarul Vezuviului rostogolindu-se în 
formele existenței lor. Orașul zidit din lesoezi 
pe lesoezi in imaginația concretă a copilului in 
Înfățișarea unui platou cenușiu din care praful 
se zbate in contur de ciuperci însDre ceruri. Pen
tru găsirea unui răspuns, argumente contrare su
fletului Doetic al copilului trist, pentru verifica
rea neliniștii lui în ultimă instanță ori poate 
pentru răsounsuri la nerostite întrebări am ales o 
noaote intîmolătoare din vtața orașului.

Ora 20. Intens foșnet de un du-te-vino pe 
străzi, grupuri de tineri opriți la taifas, perechi 
cu pași încetiniți, leneși, birfindu-se recinroc. 
Necunoscut» în haine ponosite de lucru, refugiați 
Ia cafea. Printre ei. cițiva actori gălăgioși ghi- 
cindu-și biografiile in ceștile înnegrite de zațul 
cafelei Un aparent ceas de apatie in viața ora
șului..

Ora 21. De departe fumul alb țișnit prin cele 
opt coșuri imense se conturează in ciuperci 
dezordonate în acidulat dialog cu înaltul vestind 
prin apropiere severa măreție a Fabricii de 
ciment Acest Joc alb deasupra orașului prezent 
de peste un secol și jumătate, sporindu-și cercu
rile proporțional cu evoluția cantității de ciment 
fabricat de la cîteva zeci de mii tone anual la 
citeva milioane. Deși jocul cercurilor de prafuri 
suflate in văzduh este spectaculos, cele peste 
patru sute tone de colb calcaros zilnic azvîrlite 
peste cetatea orînduită intre coline sporeau pînă 
nu de mult de la o zi la alta neliniștea turdeni- 
lor. Filtrele aplicate la noile cuptoare captind 
in rezervoarele lor mai bine de trei sute tone 
în 24 de ore au echilibrat pentru moment spiri
tele sceptice, aducind și un venit, din prelucra
rea lor în clincher, nu mai puțin de două mili
oane anual.

Să intrăm In lumea faptelor chiar dacă ele 
vor spulbera viziunea tristă a celui mai tinăr 
prieten. Odată pătruns în incinta uzinei ochiul 
rămine frapat de consecvența aleii care taie 
median vechiul de nou, cu o precizie chirurgica
lă. In stingă țîșnesc turnuri de culoare proaspătă, 
cu muchii drepte din care pleacă patru cuptoare 
paralele, cilindrii de metal cu diametrul de 
patru metri aranjați pe orizontală pe cîteva 
sute de pași lungime, pafru cuptoare Lntr-o. 
rotire calculată de focul lăuntric căra, li friț- 
mîntă și le legiferează existența arhitectonica. 
Șinț ppile cuptoare, în focul cărora calcaxpț- ajb 
$1 argila gri-gălbuic riiăcinate în morile vecine,» 
care Iși invirt sălbatic pîntecul încărcat cu 85 
tone pe oră, se zămislește, numai în acest schimb 
nocturn, cimentul necesar unui număr de peste 
patru sute apartamente.

„Să ne acopere cimentul? Nici In via. Ce-am 
face noi? Și dacă din 1814 gi pînă acum nu s-au 
acoperit cel puțin trotuarele nu-i nici o pro
blemă*4.

Suspendați pe cărări metalice, Ia douăzeci și 
ceva de metri înălțime, urmărindu-ne simfonia 
prafului asemănătoare unui scîrțîit de metal pe 
sticlă continuu, intens, intrăm în sala de co
mandă a cuptoarelor. Totul se desfășoară mate
matic în acest univers de lumini și butoane. 
Oamenii au ajuns să le cunoască atit de bine 
Incit sint in măsură să le manevreze pe-ntuneric. 
ne spune comunistul V. D. Prin lentila de cohalt 
văzul se poate bucura de un real spectacol ; se 
rup maluri și flăcări le-ape le-nvăluie. reapar 
altele și forme stranii, se topesc. învinse, lunecă 
vertiginos pierzindu-se in vîrtejul fluid. Cei ce 
tegbează Iși anunță prezența prin reciproce, 
aluzii despre viațA, nu o dată ascuțindu-și cu
vin tul, după situație, pină la ironie.

kNu putem vorbi numai de ciment-.
„Si noaptea-i noapte, glumele ne Înviorează-. 
„Uneori ne gindim cum să captăm în Întregi

me praful pentru clincher. Mai avem nevoie de 
citeva filtre

Ora 23.30. Ascult dialoguri Improvizate, nu 
o dată cu replici pline de vervă.

Ora fi. Orașul este liniștit ferestrele întune
cate. Teatrul $i-a Închis aproape de două 
ceasuri porțile. In restaurant cițiva oameni lingă 
pahare cu bere nâclăindu-și vorbele prin fumul 
de țigări. în rest, o cuceritoare liniște. Turda la 
ora 0, oraș amenințat de mult așteptată bine
facere, dezlănțuirea norilor In această noapte 
albă c±nd somnul se îndepărtează tot mai mult 
din preajma mea. în drum spre fabrica de 
sticlărie gindurile se Întorc spre somnul copilu
lui de 11 ani. •

Sticlarii de aici, autorii a peste cinci milioane 
piese anual, la această oră creează, in ritmul lor 
obișnuit Același ritual in preajma celor opt 
cuptoare : zeci de metri mușcă cu țevile lor 
fluidul arzător 11 modelează prin rotirea și ba
lansarea acestor fluiere speciale pină împlinesc 
forma de lumină transparentă. Mîini și forme di
ferite, de la pahar la vază, de la tuburi instinctoa- 
re la acele mari vase de acumulatori. 11 urmăresc 
pe meșterul Tănase M_, care smulge din pîntecul 
de foc peste treizeci de kilograme lichid in 
capătul țevii cu clopoței pentru un asemenea 
yas cu Înălțimea de aproape un metru. Mișcă
rile lui sint încete, calculate, ușor stingherite 
de greutatea sticlei care de la o secundă la alta 
iși schimbă liniile de la ageometric spre calcu
lata geometrie cilindrică. Și alții, peste două 
sute de oameni, repetă gesturile lui la acest ceas 
al nopții. Urmărindu-i, descoperi în munca lor 
acea magie de care nu te poți desprinde, acea 
magie care le dă emblema cunoscută în peste 
26 de țări ale lumii și în care iși înscriu și ei 
prezența nu fără o reală doză de mîndrie.

— Numai în schimbul nostru peste 85 000 de 
piese primesc contur definitiv. Este viața noc
turnă a orașului... spune omul de lingă mine.

Ora 4. Bariera ne împotmolește drumul mai 
mult de 15 minute. Gîndul ploii nu se mai lasă 
ascuns, cîteva fulgere o vestesc pe-aproape.

— Ciment și metal iese și iese oricum. Dar 
seceta asta pîrjolește ogoarele. Dacă plouă mai 
putem ride, altfel... spune șoferul cu jumătate 
de gură privind prin parbrizul care începe să 
se umezească. Cuvintele lui îmi aduc în minte 
imaginea copilului trist peste ochii căruia mi 
se derulează imaginile acestei nopți, dialoguri 
și gesturi firești .pe schele de metal, lingă cup
toare și flăcări realizînd indirect un dialog 
amplu d°spre viața nocturnă a orașului. Am sen
zația că oamenii iși transmit prin ceea ce fac 
mesaje vizînd viitorul. Topitorii de la industria 
sîrmii anunță în această noapte zeci de lingouri 
de oțel și cupru, sticlarii pregătesc miile de 
pahare pentru sărbătorile de vară și iarnă, oa
menii cimentului verifică cu ajutorul radio- 
metrulul mișcarea pastei vîscoase din bazine, 
urmăresc captarea prafului, răspund neliniștii 
prietenului meu de 11 ani.

Totul se desfășoară calm, cu sentimentul îm
păcat al certitudinilor. în anul 2000 municipiul 
Turda va avea înfățișarea unui oraș modern 
pulsind de căutări si frumusețe interioară. Si 
poate însăsi culoarea gri ce vegeteA’ă ne acope
rișuri va fi spălată de ploi. Primul semn 
ploaia de la această oră este un argument In 
plus.
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florența 
albu

eu soarele, In bulgări.
Porumbul galben. Și gumarii. Trâistile.
Culoarea pelagrei. Culoarea unui spectru viu 
umblind prin mijlocul cimpiei.
- De unde vii. Frică ?
O fata galbenă. Ultima în geam.
Dar stăruind. Tot stăruind.

Mă întorc. Acolo, in gând.
Pe drumul din g;nd.
Pe lingă fântânile și cimitirul.
Pe lingă aguzi și străinătate.

- Cum vâ cheamă I - întreb copiii
in răspântie.

Ei se împrăștie, eu fețe mici, 
dușmănoase, cu fețe străine. 
Cu fata mea de copil dușmânos 
și străin.

enciu 
bobirniche

rodian 
drâgoî

Trasul pe roată
Pâmîntul e uscat Obosit 
Se duce. Vine cu drumul, 
cu urmele. Plingi in luminâ 
de marea lui bunâtate. 
Te-nchini rădăcinilor.
Mâninei pâine. Duci pumnul la gurâ 
cu foamea. Cu frica.

Soarele lungește umbrele 
ratindu-le in iurul trunchiului, 
umbrele mele 
macinâ umbra pământului.

$i daca te-ar chema cineva deodatâ, 
cum te-ai desface de roată, 
cum s-ar desface roata de tine - 
trasul pe roatâ !

Nu-mi aduc aminte
Adu-ți aminte, pe unde era salcisul, 
pe unde via, 
liziera salcimilor, 
iapa divina, legânâtoarea, drumul de-ntatrs, 
casa, cindva.
Pină acolo, plnâ in piele, in pâr, in emghS, 
seninul
mirosul lucemei, 
raiul stabil.

Rememorare
Și felul mamei 
ie a-ș* odihni naș wcâ, 
tremurătoare, astfel.
Ochii aceia clari, frig urași.

n fi statuia mea, decretă mi
cuțul sculptor, măsuri nd pentru a 
na știu cita oară poiana din fata 
■ai a năimi de pămint neatinsă încă 

de cel de la Mikxir.a. Sub ochelarii ținuți mai 
tot timpul pe fruntea lui minusculă tăiată de 
«tonă rute concrescute paralel ca două enigme 
de meditație, sudoarea refuza să-i alunece pe 
etnjL vîbrind _n membrane uniforme la fie
care r«t a. lit- An do lina stătea pierdută pe 
• ridianâ de <-* ue salvată ea prin minune de 
furnici. apirindo-se cochet de efemeride. „De nu 
te-ar mi ideea Ălora de la Milotina să-și mute 
tabăra tocmai aia* bănuia o posibilă primej
die miorul sculptor, conaolindu-se apoi cu gîn- 
dul eă. oricum. reia title sale la județ vor da 
roade si vor salva in felul acesta minunata po
iană de jocta gratuit al grupului de la Ml- 
totma.

— La Tamper, An dolina, voi căra blocul aici, 
Kta auzi ? pretxta ei (find roată cu privirea vîr- 
tanjor ecrane de eăktară ale plopilor.

— Da. (fragul mea. nemaipomenit de origi
nal Dor cm vm ta ne Întoarcem ? S-a făcut

Scrisoare de dragoste

Toate cu numele lor. $i sfinții 
atit de proaspeți - ocru, verde, aur I 
Poreclele cu nimburi.
Și morțile de moarte bunâ. Nunțile.
Și gustul vinului dinții.
Schimbări la fațâ de bunâvestiri. 
Urlalii, cântece de urlalii
Adu-ți aminte 1

Nu-mi mai aduc.
Pling. Pling uscat 
Plîns de secetă de Bărăgan.
Trec prin cîmp 
nu mai cunosc, 
nu mai vreau sâ cunosc.

Due in unghii, în nas, în pâr, in piele, 
în bocet și-n laudă, 
mirosul de scrum, de ars, de răspântie, 
de dus pe vînt, de vinturâ-vint - 
sâmînțâ de vinturâ-vint am râmas.

Interior familiar
Magnetul plin de ace ți degetare 
in perete. O strachina cu-o nucă 
stă capcană șoriceilor,
Lampa de unsprezece 
părâsftâ-n grindă.

Covoare in culori de eeapâ, nucă 
fi frunzele porumbului - 
suc vegetal, ce suflu moale 
îmbliniind lumina.
In spete, in virtelnițe, 
in ghemele de lină, 
lucrarea vremii s-a oprit

Și peste tot. fotografii de mid 
de nou-nâseutii, râposații.
Eternități.

Treci pragul. Moartea 
doarme strinsâ ghem, 
pe blana mielului de-acum un an.

Nu o trezi. Mal las-o
să se odihnească.
Ea cu țâranii a muncit in parte, 
de la insâmințat 
pin'la culei,

Fețe
Bate vintul fețe bâtrine, ie fata getnauluî. 
De unde sunteți triștilor, desperecheabior î 
Ce spuneți acolo, in tint.
ce rideți cu gurile știrbe 1

Pâr cânepiu, pâr rar bata vintul, 
pâr bâtrin, gri bătrin,
- ce obosealâ vie 
de demult, dinspre sate.

Oamenii veneau la fel de dnjMri. 
Un asfințit Și oboseala se scurgea

întreaga noapte 
Două femei cum scârmânaa. 
cum scărmânau de vreme multă. 
Vedeam printre pleoape 
cum nu termină.
cum nu mai termină, 
cum n-au sâ termine 
și nu se mai lâcea odată ziuâ, 
de cind tăceau și scârmăncML

lar parul sur l-amesiecoe 
cu flori de trandafir, 
petalele le-amestecae cu pâr, 
- parfumul veșted, femeesc.

cum w-e doceo ta p*p< 
ta etoptete .

noas

te

ta ttecapta. va fi căsuța 
tuna de nuferi, continuă el 
a atit da red venită din

ta mergem.

B* •vnarote miratului iculp- 
rtearaata. Ceilalți rintau 

to Annea tarta ta mă fac 
t ■ Marea Neagră fără un

gă cîteva întâmplări sinistre, unele dintre ele 
poate chiar inventate, după care se potoli, vi
zibil rușinat de tăcerea tovarășului său de drum. 
Ajunseră în poLană ca doi străini și așa arun
cară din căruță, pe iarha plină cu rouă, blocul 
de piatră. Se odihniră puțin la o țigare in preaj
ma lui înaintea plecării către tabără. începind 
de a doua zi micuțul sculptor avea mult de lu
cru...

Și, intr-adevăr, fără să le dea vreo explica
ție celorlalți pornea dimineața șl se Întorcea la 
lăsatul serii, mereu în toiul petrecerii inva
riabile ce răscolea pădurea la mari depărtări. 
Chiar și Andolina îl părăsi cu totul. Absența 
el îi făcea bine, se simțea chiar altul fără ea, 
ceva parcă mai realist, mai puțin apăsat de în
trebări, furat în mrejele unei detașări covlrși- 
toare, atit de necesară șl pe care o căuta de 
mulți ani. Singurul care se interesa de munca 
lui era numai Tache, iscoditor ca întotdeauna 
și pus pe povestit. își făcea chiar de lucru 
atunci cînd nu avea nici o treabă prin preaj
ma lui fără să-1 deranjeze, incapabil să pri
ceapă cîtuși de puțin truda ciudatului artist din 
mijlocul bălții. Cioplitul pietrei dură vreo trei 
săptămâni.

în ultima zi însă. înaintea părăsirii de că
tre sculptor a atelierului său în aer liber, fără 
să scoată o vorbă, un bătrin cioban cu o turmă 
mică de oi îl privi insistent ceasuri întregi. 
Fuma și îl privea. Acolo 11 găsi și Tache cînd 
veni să-1 ajute pe artist să-și adune lucrurile. 
Paznicul cum îl văzu, rămase înlemnit.

— Don’ sculptor, li șopti artistului, ăsta-i Oică, 
fila cu oile. Semn rău, don* sculptor 1 E bine 
a-o ștergem repede că ăsta scoate șișul, vă spun 
eu. îl cunosc bine. Tot anul e mut, numai In- 
tr-o zi, astăzi mi se pare, poate vorbi. E ziua 
cînd caută moarte de om... Cei care l-au au
zit vorbind au dispărut. T-a luat dracU 1 In 
restul anului ii pîinea lui Dumnezeu. Numai să 
nu-1 întilnești în ziua In care vorbește el...

Sculptorul îl ascultă pe Tache pentru prima 
oară cu atenție. 11 asculta dar ochii ii erau nu
mai la omul rezemat de salcie și Înconjurat de 
cele cîteva oi care nu născuseră un fir de iarbă 
de cînd le adusese stăpînul lor aici.

Tache continuă la fel de încet, numai ca să 
ae facă auzit la doi pași :

— Acolo unde stă el, sorbită de nLsip, sub 
pătura moale de iarbă, ii crucea de care v-am 
povestit Nu l-am văzut niciodată In locul ăsta 
că vă spuneam eu să nu veniți aici. îl știam, 
acum vara, plecat spre Săltava cu oile. Văd că 
l-au mai rămas cîteva, dar nici una nu paște 
iarbă de pe pămint, decit din cea ruptă de el 
li ținută in palmă. Așa le-a învățat nebunu’ I 
Tache pronunță ultimul cuvint ceva mai tare, 
fără să-M dea seama. Vorba nesăbuită a mz- 
a icului îl sculă pe bătrin in picioare. Făcu cițiva 
pași pină la statuie, o măsură cu privirea șl 
exclamă :

— Ai fost curajos. nepoate 1 Apoi se apro
po te aodxztar. calm, ca o infățișare bonomă, 
pLmă de recunoștință, parcă. Ti Întinse mina. 
Scvfijtoral i-a strinee timid, simțind-o grea, hă- 
tsnta oseata. Bătrinui ee apropie din nou de 
Kanne. ae rezemă cu spatele de ea, mal intii 
Ir. piaoare. apoi așezat }oa. așa cum stătuse 
mai fcnainte Ungă salcie. Zi^e :

— Se teta noaptea |i peste cîteva clipe 
tete ntnrd dm nou glasul Doar atit vreau să-ți 
•m : piatra asta se va duce și ea în nLsi-

anmai eu. numai eu nu mă pot duce. 
De and am n-am mai avut cu cine să schimb 
• iftri ia «te cinci zile, atit se lasă noap
tea. ea mă roi duce. aid. nisipuri... Fuse«erfi 

ewTiate ale htf louee in neorinduială. 
mrta gribcuta-se. Intr-o tingutalâ — tînguiala 
so-iltv t^rtă de tristele. Sculptorul Iși aduse 
j—rnc ta știa cîteva semne cu care ar fi pu
nt ta ae mai in teleagă «o necunoscutul ; le 
fbra tatapeta mai rații apoi le repetă dar nu 
pt jnx ' pcrvuea străinului răminind in

M ta nvnrilr de dinainte.
□wd ce toate Intrările fură stricte, artistul 

tanarta aă-i dea mina eter renunță Îndată ; ceva 
armetem ta a laota de cutit reflecta în palma 
acuttaM tattstae rate ale asfințitului. Tache 11 
toi te mate pe acolnCar tf D conduse cu grabfi 
pea* W* cătata. Ajusta to tabără, aid mi cu
rd mîtate. an Tarha na suflări un cuvint

Damă vraa tras aari. ta poiana rotundă 
ncma MIol aiăawfle nevăzute lucraseră 
•va?fia. Staema ae merita și aa ea locuința 

ca B-eeaa aneDaim și ca toate
mea ov famatei tamte aenta de toți cei care 
•a taeercM ta raaeaaae tocai cu ceva. Odată 

dto răsărit 
că va găsi 
vorbe. Lu
ară! at or se 
dincolo de

din 
cu 

pâ- 
ur-

pcta =

Caii-au păscut distanța dintre noi 
ura nu se mai vede de-atita iubire 
o lină corabie plutește-nspre cer 
și arborii înfloresc de uimire

ninge frumos visul se face alb 
și vintul ne ia somnul în răspăr 
poetul scrie încă o scrisoare de dragoste 
și-și trece mina fumegîndâ prin pâr 

Lumina necuprinsă 
Ce luminâ necuprinsa e bobul de grtu 
cuvintele-n ferestre se preschimbă 
drumurile aleargă nebune pe sub cai 
copacii toți vorbesc aceeași limbă

prin pârul tâu ud se rătăcesc corăbii 
miresmele in valuri se prăvălesc pe casă 
mult prea adincâ toamna și înaltă 
precum e mama iu ești de frumoasă 

Implorînd frigul
Tata a tâiat mieii și-a obosit 
doamne ce mult întuneric a râmas pe cuțit

eu implor frigul sâ râmină afară 
cuvintele mele sint șuvițe de singe 
nici o fereastră nu poate sâ m-audâ 
plouă sau mama se-ascunde in vreun nour

și plînge 1

Lazâr Florian Alexie „Triada*

Cit m-ai rugat 
Ies cai aprinși din fieee perete 
s-a-mbolnâvit și aerul de-atita așteptare 
pe umeri cade noaptea ca o cămașă udă 
de nicăieri vin pâsâri lipsite de culoare 

și-ncepe vinâtoarea eopacii prind sâ fugă 
se-nvolbureazâ ciinii pe valea de sub vale 
ci! m*ai rugat iubito sâ nu împușc zăpada 
stau ochii mei la pindâ ca douâ animale 

Odată la un veac
Știu câ-mi desenezi chipul pe a frunză amara 
in iarba pa care na-am iubit a rămas o arsurâ 
o ca un pod stă noaptea intlnsâ peste zi 
cuvinte lungi sau pâsâri îmi fumegă pe gură f 

doar odată la un veac ne intilnim 
doamne mereu e întuneric în soare 
tu-mi dăruiești același copil nevăzut 
și toatâ ești o tulbure ninsoare

f teatru^

LjJ Un spectacol 
carnavalesc

Por file 
dimineții „Sub ce scop?"

într-a zi medievali, de TcutaaiaL 
sau de antice Lupercalii. nu ia ir-an 
colorat noiembrie contemporan. to 
Graz, sclavii sini liberi (se prefaci 
stă pi ni. poeții vil lonești se neoronea 
ză regi lntr-o dictatură abaotată <te a 
clipă, fantezia e Incintător dezlănțui
tă. veselia frenetică, masca virtute ri 
adevăr, sarcasmul un refren neîntre
rupt. parabola condiție, carlcatnra o 
necesitate voluptoasă, curajul un toc 
comun (sau o vinjoata categorie ca* 
teticfi). iar peste toate se ridică spiri
tul. spiritul atotputernic, marele cu
ceritor, unicul stăpîn al Car«avsfe?ui *

Un asemenea s preta roi carnavalesc 
creează, cu multa subtilitate, cu talent, 
excelenta echipă actuală a Teatrului 
„Valea Jiului*4 din Petroșani cu spri
jinul unui inspirat text al lui Ion Bă- 
ieșu. In căutarea sensului aierdvL E 
vorba de un spectacol de echipă. Ală
turi de regizorul Florin Fătulescu. ac
torii Șerban Ionescu. Mihai Cita. A- 
vram Birău. Mlruna Ghețu. Paulina 
Codreanu. Florin Plaur șl scenografa 
Elena Buzdugan sint coautori, in mod 
evident, a unei uluitoare desfășurări 
acide de culoare și Inteligentă, avînd 
drept principală modalitate de con
strucție și singur criteriu estetic ima
ginația.

Primii patru artori cltatî. 1nve«tlgînd 
și reunind cu ironie și umor subțire în 
interpretarea lor. arta silenlhir. a sal
timbancilor, a commediei deU’arte. a 
filmului mut, a burlescului, dau chipul 
grotesc a patru căutători de sens 
smulși de lingă o „rîpă“ absolută de 
speranța într-un Aldcsus distribuitor 
sublim de sensuri. căuUndu-i si ureîn- 
du-i sălașul, înfrigurați. SI trudiți. 
Acolo dau peste șefa de cabinet și 
omul de serviciu „team-ul“ ce apără

s_____________

M vegheata o—cazan era cri 
pafebo^are ate lui Aktesm. După e ti
pici așteptare sadarniră are foc pre- 
vmiMta reacue aedztxxkta. de Up ia- 
teiect—i ciai.e decta=?i-*do-*e na ve
sel si Beucăior război— de cuvalt Un 
război anuuL Aid—«xm do exista, m 
perete rol u asie chipul si vorbă eoa- 
I* promisiunea. Toată aceasta aparent 
naivfi narațiune — presărată cu replid 
arieara extraordinare — are caracterul 
■noi pretext dramaturgie, un fals con
tur de improvizație, dar e (pentru un 
ochi atent și format) o excelenta a- 
renă de creație spectaculară- Echipa 
„Valea Jiului4* a intuit și realizat dis
ponibilitatea pentru gag a textului, 
inventind cu virtuozitate o suită de 
poante scenice bune, inteligente. de 
originalitate rar. foarte rar intilnită. 
Dar nu s-a oprit aici. Descifrînd in 
subtextul piesei intonații grave, a tre
cut amețitor, incredibil, aproape desă- 
virsit, din comic în tragedie, din glu
mă In rostire dramatică cutremură
toare : iar această amnlă și paradoxa
lă pendulare a fost dublată de actuali
tatea cea mai stringentă, de parodierea 
colosalfi. cu deschidere spre universa
litate. a totalitarismului, a birocrației, 
a ignoranței a abuzurilor, a prostiei 
in ultimă instanță. în toate formele și 
expresiile.

O mare victorie artistică, celohrată 
și prin Marele premiu al Festivalului 
dramaturgiei românești actuale ..Ti
mișoara 19A(1" (ex-aeaun cu Mobilă și 
durere de Teodor Mazilu. spectacol al 
Teatrului national din Timisoara) prin 
Premiul de regie, pentru Florin Fătu- 
lesm (ex aeauo cu loan Ieremla). 
prin mențiune pentru scenografie 
pentru Elena Buzdugan.

Radu Anton Roman

Retmnootj de deșarte la Părțile di- 
■iaetll *cH a de adevăruri banale 
ore ae T"*" ta eoitxil străzii, intre 
vecine — ce a-a mai Intim o lat. cine-a 
mai muri t p a a vut bani to sal tea. 
cine pe cine iubește, cine-a mal venit 
beat acasă și ce-i ca aeful ăsta nou 
al Întreprinderii, cine e șl ce vrea el... 
Chiar am impresia ci regizorul și 
scenaristul Radu Gurău și-a propus 
deliberat să rămlnă la nivelul acestor 
„adevăruri- cenușii pentru că aduce 
in filmul său și un pictor care, de la 
început pînă la sflrșit nu face altceva 
decit să pună pe hlrtie tot ce vede ; 
acesta ar fi, chipurile, creatorul capa
bil să transfigureze realitatea, care 
mai ia șl cite-o palmă de la realita
tea respectivă dar își duce Ia bun sflr- 
șit menirea de a o eterniza : altfel e 
Imposibil de explicat ce caută pictorul 
pe-acolo ; șl dacă nu mă înșel, șl cu 
adevărat aceasta a fost Intenția lui 
Radu Gurfiu, apoi trebuie spus efi te
za e susținută cu argumente cinema
tografice de-o naivitate amarnică, cul
mea fuduliei unul regizor care de alt
fel își dovedește cu prisosință sufici
ența de la un capăt la altul al filmu
lui. Cu aceeași naivitate. Radu Gurfiu 
se hazardează să semneze un scena
riu șî sfl facă un film despre lumea 
și oamenii deltei : un altul, mai înțe
lept șl cu mai multă experiență, ar 
fi ezitat să se expună, pentru că delta 
e unul din locurile despre «are fiecare 
dintre noi are a Imagine a sa, bine

definita M ca L-drăzaeilă mai 
din partea aBoi recxaar. dorit cbohxI 
de a se confrunta ai adtea prejmte 
citi ? Cete apnae soi acum an vq 
!n«ă decit «ă (Afirme eaeral vrmi 
film, al tmni rc<tzcr. pentru că dovada 
cea mai roociudmta a m 11 tataă la 
care ne aflăm str’ ci po
vestea tor. Aici, ta hpaa de totetetar* 
a creatorului pentru penanafe și te
mea in care trăîexc. ae recmeac de 
fapt amatorismul și bpaa de voeatte. 
Radu Gurfiu afișează prin personajul 
tau principat directorul unei între
prinderi piscicole, eiteva din cete tece 
porunci il pune ta le apere cu străș
nicie și prin aceasta are pretenția să 
facă din el un erou pori tiv. uman si 
așa mai departe. Păcatele cu care ae 
luptă acest ..cavaler rătăcitor-. fost 
căpitan de cursă lungă, sint susținute 
printr-un boeat material ilustrativ : 
beția, lăcomia șl avariUa. „ignoranta 
în secolul XX“, nepăsarea.. Fficind 
acest inventar, regizorul are pesemne 
impresia că prospectează toata aria 
morală și naturală locală... Din întrea
ga distribuție merită să amintim to
tuși pe Serban Ionesru, in rolul pes
carului Osip, și pe Florina Cercel. Cei
lalți colaboratori e mal bine să-i tre
cem sub tăcere, să-1 lăsăm pe Radu 
Gurău singur răspunzător de filmul 
său. Așa e viata : necazurile le su
porți de unul singur ; numai bucuriile 
trebuie să Ie Împart! cu toată lumea...

Nîcolae Mateescu

Reportajul de scrtitoc nu este un 
gen noa care necesită comentarii noi 
si intervenții docte ale criticii. Este 
tot reportaj, poate fi bun sau prost. 
Faptul că exista o rubrică TV dedi
cata acrii Lorilor care doresc să asocie
re «vin tu lui imaginea este cit se 
poate de fire**, scriitorii reușind să 
fie si reporteri mai ușor decit invers. 
Ce fel de reporteri, insă, ne între
băm ? Mai ales cind unii dintre ei se 
rezumă ta desfășurarea monotonă a 
unor cifre economice, la ..tragerea" 
cu petardele metaforice sau la roman
țe de altădată. Ne întrebăm, pentru 
că pentru noi scriitorul Înseamnă îna
inte de toate o expresie originală în 
interpretarea a ceea ce se vede și ceea 
ce ae aude și pe urmă o sumă de cu
noștințe verbale sau scrise. Nici n-ar 
mai trebui ta se scrie „reportaj de 
acrii tor", ori ..Însemnare de scriitor", 
ori „gloduri de_.pentru că, odată 
avind pecetea originalii fitil artistice, 
toate acertea ar fi identificate spontan 
ca fiind neapărat ale unui scriitor și 
na ale altcuiva. Cind nu a-a Intlmplat 
a sa. In pofida firmei, reportajul, în
semnarea. glndul etc. au pierit în a- 
nonimatul zecilor de alte reportaje, 
alte însemnări, alte glnduri ale ..ne
scriitorilor-. Există, din fericire, șl ex
cepții. Astăzi vom numi una (deocam
dată) : Radu Cârneci. poet și traducă
tor distins, dar și apariție relativ frec
ventă pe micul ecran in posturR re
porterului TV. Ultima sa „creație44 în 
sensul acesta a avut ca obiect Vrancea 

(„Vrancea, un spațiu de dor") inclu- 
zind acest tlnut mioritic în geografia 
sentimentală a României („Călătorie 
prin tara mea"). însoțindu-ne priviri
le pe la Tulnic! și pe Valea Putnei, 
poetul a regăsit în el tnsuși emoția 
veche a revederii unui leagăn al co
pilăriei sale. Emotionîndu-se ne-a e- 
moționat. simplu, fără „of-uri“. fără 
stridențe verbale, fără ostentație.

☆
O reporteră care părea să fi ațipit 

într-o emisiune oarecare, dar care a 
revenit puternic în atenția publică 
este Cornelia Rădulescu. Cele două 
campanii stradale ale sale, pe strada 
Kent și pe strada Covaci, au provocat 
un enorm interes, fiind comentate în 
cele mai diverse ocazii și locuri. Pi
torescul. autenticitatea, portretele, dia
logurile și nu în ultimul rînd comen
tariul reporterei au creat impresia de 
„direct", o mai veche iluzie a noastră 
în ceea ce privește televiziunea. „E- 
roir au fost șl el la înălțime, făcln- 
du-ne să regretăm că nu joacă ei în 
scenetele „varietăților". Ei ne-au dat 
sfaturi, ei ne-au explicat ce este 
munca, ce este cinstea, ei ne-au ară
tat cum se pllnge. cum se regretă, 
cum se minte. Ba chiar unul dintre 
el a apreciat-o pe ..doamna de la TV“ 
pentru întrebările sale, pe care le-a 
găsit „Inteligente". Desigur, inteligen
te, dar „sub ce scop ?**.

Iulian Neacșu



mara 
nicoară

Vine o vreme
Vine o vreme cind realizezi limita subțire 
Dintre viața și moarte
Dintre mina tinârâ și floarea din iarbă 
Eu, tot mai înțeleaptă, cind lucrurile 
din jurul meu se veștejesc tăcute și dispar 
Casele vechi ale orașului, farfuriile, 
batistele, ochii mei tineri, 
sinii mei care spărgeau rochiile 
Toate lunecă in zăpada
Sint duse aiurea de vint ca puful păpădiilor. 
Nu mă pot bucura de grădina mirosind 

bezmetic 
Cind știu că miine nu vor mai fi aceleași 

frunze 
Armurile de crini ale timpului : 
Mereu se fringe cite un fir 
Holdele fragede tot mai rare 
Și noi, tot mai vulnerabili.

Toamna
Un nor de aur absoarbe
Obiectele intîlnite in calea lui pe pămtnl i 
Gălbenele și grădini, turnuri și orașe, 
Un nor gravid eu toată lumea aceasta.
Niei un cuțit nu mă poate rupe de line. 
Stau cu obrazul sprijinit de pieptul tău 
Sunt atit de luminoasă și pura 
Dar zăpada din sufletele noastre 
Nu topește râul din lume, 
spaima și moartea,
Ochii mei veni sunt acoperișul cerului.

Plouă în grădini
O, lumea asta ca o oglinda 
In care se văd străzi, orașe, 
oameni, trenuri, eimpii.
Dar unde sunt obiectele reale, oamenu. 
In care cer există, și noi sintem 
doar imaginea lor simetrica I
Din ce buzunar a căzut oglinda aceas'a 
Rostogolindu-se prin hăuri intunecate ? 
Plouă in grădini peste melci. 
Copilul nostru crește in somn.

Virgil Mihăescu ■ „Zbor-

Pomul
Ce e mai adevărat, inima mea sau 
poeziile eu care vă vorbesc
Inima mea, pomul roditor, sau poeziile 
Mere care in fiecare vară sint mai roșii ?
Care este rostul pomului, poziția lui 
față de mișcarea astrelor,
Cerurile sint pline de insule argintii 
care inainteazâ spre ceva 
încotro ne ducem, cu viața șl speranțele 

noastre, 
O, cum îmi cad frunzele 
ca niște bombe galbene in grădină, 
Și pe crengi strălucesc mere de purpură.

Pasăre galbenă #
Copacul acesta uriaș este biblioteca.
Gindurile înțelepților lumii ard cu litere de foc. 
Dar eu nu am nevoie să gîndeascâ nimeni 

pentru mine, 
Și-mi fac din viață pasăre sau crin albastru 

sau minge de fotbal, 
Sau lumină peste holda verde și tinârâ. 
Poeziile mele nu sunt trase cu forcepsul, 
Ploile mă tocesc, trandafirii mă miros,

marea mă bea, 
La fiecare șapte ani sunt alta, 
Numai sufletul, pasăre galbenă,

zboară deasupra.

Pe malul rîului
Stau pe malul riului așteptind să lunece 

cadavrele 
A tot ce am urlt î
Prostia și ura, rochiile urife, piinOa mucegăita, 
păpușile cu ochii scoși,
Cuvintele zilnice, care ne rod asemeni 

șoarecilor, timpul. 
Pe cimp stau in soare perucile 
de flori ale căpițelor.
Trec căruțe cu cai ducînd boabe de griu 

pentru viitoarele 
Trei milioane de ani ale omenirii,
Pe cind în orașe,
In autoserviri, rafturile sunt umplute 
cu flori ambalate, 
conserve de melci și pești,
(lata că șî marea este plină de bancnote). 
Bătrînil pleacă in labirintul orașului
Cu un ciine de lesă care să-i tragă spre liman.

Inorogi albi
O, cit sint de puternică 
Pot să țin global lumii pe umerii mei 
Balanța minții mele nu șovăie niciodată 
Mă puteți lovi, dar nu mă puteți umili, 
Sufletul meu s-a tîrit zeci de ani 
Prin praful de aur al bibliotecilor 
Pinâ a ajuns la aceasta înțelegere 

șl simplitate 
Cărțile citîfe devin carnea și sîngele meu. 
Cit sint de puternică,
O, cit «înt de fragilă.
Mă înfîoară chiar și baloanele cuvintelor 
Spărgîndu-se de lună și din ele năvălind 
Turme de inorogi albi
Pe străzile vechiului burg.

Rațiunea
Pleacă vapoarele, țîșnesc avioanele de luptă 
Strălucesc ia noapte raiale de întrebări 

si răspunsuri 
Orice obiect de pe pteint este tool

in stăpinira. 
Orice obiect cfin cer, 
l-'u'a tradafîria de carta
M *>ara de vint rebndu-se 
si înnegrind loial tta floarea soa-e'ui 
O-a«ele. ea nttta ogCnti pe etotaa 
Bibliotecile lașii, sarcofag? co*♦■nevi

LÎvPu.ertu străvechi 
Tot mai pațne pete a*ba 
o. rațiunea cunoaște total.
distruge total,
In ori mul nod pe sine.
Mărul de pe creangă crescânde - si sîngu- 

vierse'e
Care 0 va arunca în bitameric și spa’«»ă-

Vinovata
Poli să te ascunzi după jaluzele,
Poți sâ Stingi lumina.
Poți sâ aduci un munte, de care
Nici pa«âr*a să ne treacă 
Si sâ t*-l pui ca poarta.
Poți sâ te ascunzi ia IwmM sării
Ca intre eepoeele urai crasertac de baztatta. 
Limba tonii tot te va atinge.
Dinții carnivori tot te vor taâmni •
Ea este de enă că n nge.
Ea este de rââ câ $fi« e co an ari

toba sortata
C dau in *ideca*.a co nt-a rapt patenta

bâg'mda-mS
De sub rație tasiiQv'ui
Ea este de vină că
Au intent gâ»b ne’eht m part 
Ea cirpeste aripat rvpte ote Fvtento?.

Fumul de gheață 
al toamnei

DIALOGUL ARTELOR

Anotimpurile
Cu toate că pictura Iul Mihai Bandac parc a fi, la prima vedere, 

’ntr-un echilibru contemplativ cu lumea, ea scormonește cu ne
liniște esențele intime ale infinitezimalului, al unei picături de 
ploaie sau a unui fir de nisip, căutîndu-le adevărata ierarhie în 

universul nostru sensibil. Deși pictorul își localizează peisajele în Deltă, 
la malul mării, in cîmpia Ialomiței și, mai ales, în Ardeal șl Maramureș, 
spațiul surprins pe pînză nu se recunoaște prin ilustrarea concretului deta
liat, ci printr-o transfigurare în sentiment, în reacția noastră singulară, 
nerepetabilă și specifică în fața lumii. Spațiul fizic molecular e unic In 
determinarea Iul științifică dar este mereu altul inimitabil în cîmnul cu
noașterii afective. Ni se propune o reformulare a realului prin rechemarea 
lui din straturile profunde ale memoriei noastre sensibile. Artistul pictează 
un spațiu esențializat, nu cel determinant geografic, propunindu-se un teri
toriu propriu mltlzat, simbolic, delimitat doar ca apartenență afectivă prln- 
tr-un număr redus de determinante formale topite în pasta fluidă a culorii. 
Elementul figurativ dominant este linia sinuoasă, perpetua unduire a apei, 
a nisipurilor, a aerului peste continentul deal-vale, deal-vale, element re 
se localizează, stilicește vorbind, In curgerea spațiului mioritic. Alt 
semn care se regăsește obsedant în cîmpul său sensibil este „căpița" — 
metaforă unificatoare a unui tărlm originar. Ce pot fi aceste nenumărate 
căpițe, aceste uriașe căpițe decît simbolul rodului fînețelor dealului și 
muntelui maramureșean, pămîntul natal al artistului ? Tablourile din se
ria „Anotimpurile" caută o cromatică consonantă unei stări afective izvo
rî tă nu din con temp Iar ea imediată ci rememora ti vă a lumii, mergind firesc 
către metafore complexe și specifice.

Artistul asociază frecvent anumite dominante cromatice unul anumit 
sentiment-anotîmp : albul Irizat în grluri calde-neliniștli Iernii, verdele 
înmuiat in galben freneticei primăveri, portocaliul potolit In brunurt 
— echilibrului verii, ocrurile stinse nostalgiei autumnale. Astfel, cîmpurile 
cromatice, fluide, evanescente, acordate mereu la o altă dominantă pri
mară. încearcă să epuizeze inepuizabilul joc al spectrului solar. Această 
continuitate stilistică de percepere extatică a spațiului în mobilitatea lui 
cromatică conferă picturilor din seria Anotimpurilor, văzute in galeria clu
jean.! cea de a patra dimensiune : tf mporalitatea. Descoperim in tablou
rile din seria Anotimpurilor 81 combinații cromatice disonante, asociații 
de a'-eeași intensitate luminoasă în două game reci care se resping, ge- 
nerind un dramatism tensionat Pictorul reușește să contureze in tablou
rile lui o ascun«ă monumentalitate care vine dintr-o echilibrată dis’ribu- 
ție pe orizontală a culorii dominante in cimpul, nu Ir.timplător, mereu pă
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trat al pînzel. Irupe din pînze chiar și de sub pojghița subțire a albului o 
nesfîrșită bucurie de a trăi și de a putea contempla lumea in miracolele 
ei. Mihai Bandac este un pictor al bucuriei, al apartenenței la această so
lară matrice, construită de un lung șir de plugari. In acest acord profund 
de surprinzătoare Spiritualitate și de panteism vltalizant se găsește filiația 
adevărat romanescă a acestui reflex transfigurat al spațiului nostru.

Mlhai Bandac nu pictează peisaje <d sentimente, bucurii sedimenta
te metaforic în cele mai ascunse straturi ale • vibrației emotive reintor- 
cîndu-se la granița dintre amintire și vis Intr-un vertical imn al luminii 
ce subjugă materia. Este o propunere de a cunoaște ți recrea poetic lu
mea prin culoare. „Anotimpurile" atestă o spiritualizare a realului, rămî- 
nind o neliniștitoare meditație la puterea și scopul imaginii pictate, .pos- 
tulînd culoarea ca o condiție primordială a existenței noastre sensihile. 
Pictura'lui Mlhai Bandac este plină de rigoare modulată muzical pe toate 
portativele spectrului. Ea este un model de exaltare a posibilităților 
culorii șl Izvorăște dintr-o a din că Înțelegere a spațiului stilistic românesc.

Cristina Sudu Moscu

ir.dice de nume de persoane, indispensabil ori
cărei lucrări științifice de acest gen ; credem că 
alcătuirea acestuia nu cerea un efort ce se si
tuează dincolo de ca oaci ta tea de muncă a auto
rului. care Îndeosebi In lumina acestei lucrări ni 
se relevă a Q neobișnuit de mare. Dacă această 
remarcă critică virează un aspect de natură ex
ternă. mecanică, cea de-a doua noastră obser
vație critică are in vedere însuși conținutul lu
crării $1 anume, pe de o parte, neglijarea muncii 
de cercetare 51 a publicațiilor cadrelor didactice 
de la universitatea clujeană. Iar. pe de altă par
te. prezentarea oarecum izolată a întregii vieți 
universitare d« parcă aceasta nici nu ar £1 fost 
atinsă de gravele frămintări economice, politi
ce. sociale, naționale din România Interbelică in 
general, din Transilvania interbelică In special.

S te han Neagoe, furat de bogăția materialului 
arhivistic strîns legat de viata universitară clu
jeană, nu mai are răgazul să-și arunce un ochi 
atent și dincolo de zidurile universității. In o- 
grada vieții politice contemporane îndeosebi. în 
care totuși studenții si cadrele didactice deopo
trivă au fost profund implicați, fie că e vorba 
de extrema stingă sau dreaptă, fie de cea de 
mijloc, de guvernă mint sau opoziție a „partide
lor istorice**. Splendida izolare a vieții universi
tare clujene, pe care ne-o prezintă autorul, este 
așadar o ficțiune, impresia aceasta persistînd 
chiar și acolo unde Stelian Neagoe însuși în
cearcă timid si fără a așeza întotdeauna punctul 
pe i sâ privească și dincolo de cadrul intim al 
vieții universitare( senatul, rectoratul, mișcarea 
de cadre, programe, alcătuirea administrativă 
etc.). Am fi salutat așadar o mai accentuată șl 
atotcuprinzătoare prezentare a contaminării, oa
recum pasive, a studentimii clujene de către 
viata politică, precum și a relevare la adevăra
tele dimensiuni a rolului politic, pe care l-au 
;ucat nu puțini dintre profesorii clujeni în pe
rioada interbelici — și postbelică, pentru că nu
mai asa s-ar fi putut explica carierele Si antica- 
rierete atltor studenți și profesori clujeni stră
luciți ta perioada interbelică, străluciți sau re
duși la tăcere, cu și fără vina lor, in perioada 
următoare. Or, amintita omisiune a autorului 
naște fireasca Întrebare : ce fl-a Intimnlat CU 
ratare profesor de renume si cel mal iubit din
tre universitari în perioada postbelică (glndu] ne 
trace involuntar ia Lucian Blaga) și de unde 
acea puzderie de profesori universitari cu orgo
lii ta oretentU din anii *50. pe care nu-i putem 
denista cu vreun merit anume în viata univer
sitară interbelică ? Credem că am a juni la un 
nivel de dezvoltare ta gin di re In care e timpul 
sâ recunoaștem unele adevăruri din „deceniul 
obsedant" și in acrierlle noastre de istorie si s& 
nu mai lăsăm această sarcină ntfmal in seama 
beletristicii.

f radio

„...O istorie a literaturii române la 
microfon" (subtitlul volumului „Con
fesiuni sonore" de V. Oăaun. ed. 
Cartea Romanească lfi2Q). Și pentru ca 
volumul există, pentru că sint sirur 
că va Interesa (și va fi luat in seamă 
nu numai de puținii cronicari radio) 
voi expune azi o aerie de date (cu
rioase, unele, altele simbolice) așa 
cum le-am aflat din cartea mai sus- 
amintită.

—■ inaugurarea postului national de 
radio a avut loc la 1 noiembrie 1928, 
la ora 17 ;

— Horia Furtună ■ fost primul poet 
care s-a manifestat la microfonul ro
mânesc (poezia „Un suflet nou" din 
care cităm : ..Mai mult, de astăzi, cei 
de-o limbă 1 și cei de-un glas se vor 
pricepe. / Pe plaiurile țării noastre i 
de azi un suflet nou începe" ;

— la 4 noiembrie 1928 poezia pro- 
priu-zisă (expresia lui V. Crăciun) a 
început sâ fie difuzată intr-o emisiu
ne de lecturi din Eminescu ;

— cea dinții consemnare a lui 
Creangă In programe datează de la 5 
aprilie 1930, cind a avut loc o „Zi 
Creangă" („Societatea de radiodifuzi
une își luase bunul obicei de a dedica 
marilor personalități o suită de emi
siuni într-o zi“. Ordinea primilor trei : 
Eminescu. Creangă, Alecsandri) ;

— primul spectacol complex la mi
crofon și adevărata premieră a Tea
trului radiofonic s-a intlmplat la 19 
aprilie 1920 cu ,.O noapte furtunoasă" 
și in zece luni, după aceea. Întreaga 
creație a lui Caragiale (excepție 
„D-ale carnavalului") a putut fi as
cultată ;

— decanul conferențiarilor la radio 
era socotit Nicolae Iorga. Prima con
ferință —• 10 aprilie 1929 — „Litera-

Pe scurt 
despre...

tur* română-, altima — tot aagmt 
1ML larga a varbet ia etaonâ sa? M- 
cuhătonl an auzit muri ci : Mmirterul 
Propagaadei interzisese ecnfenrtete 9 
Societatea a avut curajul s*-I a- 
nuatft pe savant și a apelai La aoeta 
gest profund juaimr ;

— Liviu Rebream a citit din opera 
sa la 5 martie 18J8. Internul ^Stagiu
nea Teatrului Nafionaf hiat de Dem 
Teodtoresru — iul Livfu Rebreaan este 
Înregistrat pe discuri ptatrtnd vocea 
probatorului ;

— la 13 aprilie ItM Vatale Voira- 
lesru ita începe rubrica (bilunară) per
manentă ..De vorbă cu sătenii". Vor
bea. bineînțeles, medicul Vacile Voi- 
culescu :

— in numărul din 3 decembrie 1928 
sl Biletelor de papagal. Tudor Argbe- 
zi salută Postul national de emisiune : 
„De la 1 noiembrie cerul e liber si 
Bucureștii au intrat în... concertul eu
ropean. Respins ani de zile, insisten
țele au izbutit să spargă păretele din 
urechea statului" ;

— cumpărătorii de receptoare trebu
iau să posede o autorizație plus o do
vadă de bună conduită în societate. 
Mihall Sadoveanu va scrie : „Nădăjdu
iesc că în calitatea mea de membru 
al Academiei Române vă sint destul 
de cunoscut ca să fiu scutit de certi
ficatul de bună purtare" ;

— arhiva scrisă a radioului are pes
te 5 km de texte, arhiva sonoră : 
60 000 de benzi de magnetofon.

Cităm din Introducere : „Poate că 
nici intr-o altă țară din lume scrii
torii n-au avut contribuții atît de ho- 
tărîtoare în impunerea și dezvoltarea 
radiofoniei naționale ca în România".

Constantin Stan

f plastică^

p'
Așroapa 291 de artiști din Întreaga 

țară sto: preamp In Cvadrienala de 1> 
Sate Dalles, eu lucrări riguioa selectate. 
pjM ta valoare eu rafinament de către 

Spapul nu este sufocat ds 
ataecte, ochiul nu oboaeșie. E drept, rit
mul e datorai mulPtudinil formelor, di
verși tâ ții materiei, unul anume spectacol 
al eulortt. Dar alăturarea exponatelor 
dovedește o buni știință a regizirti unta 

manifestări, fiind ea Înșiși o 
prutta de subtilitate șl bun gust. Artele 
ambientala aflate aici In plen realizează 
o prezentare de ansamblu a realităților, 
a împlinirilor șl desigur a tendințelor, a 
perspectivelor acestui domeniu. E nota
bil efortul pe care U fac firavele surori 
ale artelor plastice (ceramica, sticla,
tapiseria etc.) de a depăși utilitatea
Imediată, de a se impune, cu argumen
te convingătoare. Dacă exponatele din 
Sala Dalles ar trebui să fie puse In le
gătură directă cu dimensiunea practică, 
cu aplicația, atunci e evident faptul câ 
multe dintre ele. cum ar il de ptldâ 
sticla lui Dan Băncllă, Dionlsle Popa, 
Ov. Bubă, ceramica lui Coste! Badea. 
Lazăr FL Alexie, Bă nul eseu ori Maria 
Molnar, sculptura mică semnată de 
Virgil Mthâescu, Fleisalg, Marlnesu șl. 
bineînțeles, tapiseria nu răspund In nici 
un chip acestei cerințe, ele puțind 
popula cu același succes sălile oricărui 
muzeu ori spațiile unei expoziții care să 
nu fie dedicată neapărat artelor deco
rative. Dar — poate că este numai o 
impresie — In unele cazuri, nici schim
barea generațiilor, In expoziție de altfel 
sint prezențl foarte mulțl tineri, nici 
străduința inovării nu au produs acel 
salt artistic pe care II anunță persoa
nele sau expozițiile In grup de clțiva ani 
încoace. Realitate evidentă de pildă In 
ceramică, unde Instalarea în universul 
microscopic a contagiat mulțl autori 
care Își consumă vocația In modelarea 
unor forme ce sugerează organicul, vis-

Artele 
decorative

eara redau aceeași idee a explo
ziei (pești explodați, de exemplu) cu 
descripția minuțioasă a ravagiulul T»- 
ptsena rit®că o altă categorie de pro- 
blesne. Repreeentail hi cvadrienall qu 
mai «alt de M de lucrări. apropiate 
vatortc. de bună țin utl artistică (Teo
dora Sten dl. Anna Tam at Ke! emen, 
Manuela Siclodl, Eeana Dăaeăleseu. 
Lagl> aâteș. Grațieîa Stoiettiță. neana 
Balotă. Ov. Paștina, FI. Ciubotarii. 
Elena Hascbe Marin eseu. Deane Teodo- 
rtni Den ș.a_), ea demoni trează supra- 
botarea la care a foot supusă In ultima 
vrsne. Presiunea a venit, să fim drepți, 
șl din partea celorlalte arte (In nld un 
caz ..minore") care au folosit spectacu
losul intrinsec acestui gen pentru a re
zolva comenzile unor festivități sau 
evenimente- Și totuși care este șansa 
tapiseriei atita vreme cit ea nu este 
comandată și deci spațiul pe care râ- 
mine să-l ocupe este lntîmplător ? Pen
tru că marile desfășurări nu pot fl de- 
cit cu greu acceptate de mirii pereți ai 
caselor noastre. Rămine atunci ca 
munca ti arta revărsată peste minu
nate Hm puri de lină să fie strfnse in
tr-un colet depozitat in cine știe ce 
subsol ? E un răspuns pe care l-ar 
putea da chiar sondarea efectuată prin 
această expoziție. Ceea ee unește totuși 
lucrările prezentate În cvadrienall este 
tendința lor către un anumit gen de 
funcționalitate. Unele părăsesc, așadar, 
limitele decorativului, altele îl Ilus
trează cu bune rezultate, unele sint șl 
vor rămtne prin unicitatea lor să 
Învingă timpul, altele probabil multi
plicate vor avea norocul să trăiască In 
intimitatea oamenilor. Fiind și o posibi
litate de a prezenta modele pentru 
viitoare obiecte reproduse la scară in
dustrială, e firesc să elogiem calitățile 
acestora și să ne glndlm că ar fl nece
sară o mal mare deschidere către crea
țiile din acest domeniu, o mai serioasă 
popularizare și nu In ultimul rlnd o 
mai mare încredere în creatori.

Mircea Croitoru

Simbolismul poetic al lui Messiaen, 
aceste „sAbii de foc, stele izbucnind, 
aceste fluvii de lavă albastră-portoca
lie. aceste planete de peruzea, viole
tele, rodiile unor arborescente pletoa
se". cum își numea chiar compozito
rul ..vîrtejurile de sunet" ; limbajul 
sâu in confundabil prin modurile cu 
transpototie limitată șl ritmurile non- 
r cir ograda bile, spectrele armonice ra
finate. ritmurile aduse la esența lor 
temporali, toate acestea constituie 
punctul de plecare și nota determi
nantă a recitalului lui Adrian Tomes- 
ea. In cadrul ciclului Panaramie XX, 
tlnirnl pianist a apropiat cîteva nu
me înrudite prin sensibilitate debu- 
ssistă (sensibilitate, nu structură), pre- 
zentînd. după „Modurile de valori ta 
intensități", alte experimentări ale re
zonanțelor și ritmurilor microcosmice: 
„Na tu ralia" de Cos tin Ca za ban. „Trei 
ipoetaze ale mării" de Valentin Pet- 
culescu, „Concentrice" de Fred Po- 
povici, (construite în psihologia dis
continuității, prin pulverizarea unul 
citat din folclorul lăutăresc și exploa
tarea radiațiilor sale timbrale). „Ca
racter es“ de Henri Pousseur, și. In
tr-o linie a retoricii mai dramatice, 
„Jocul tastelor" de Ștefan Ni cui eseu șl 
două prime audiții ale cehilor Rarei 
Reiner și Ladislau Kubik. Pianul, se 
spune, este un instrument perimat In 
epoca sonorităților pe care le-am 
numi „introceptlve-. In lumea cone
xiunilor emoționale, a exploatărilor 

Sonorități 
introceptiOe" 

timbrale, și totuși Adrian Tomescu 
ne-a convins prin suplețea naturală a 
sunetului, prin savanta folosire a pe
dalei in contrapunctul duratelor, prin 
lucida dozare a intensităților. Organi
zarea fonică In funcție de analogii 
care aparțin In principiu universului 
interior au făcut din recitalul lui A- 
drian Tomescu o linie deschisă, „In 
mișcare", la care ascultătorul să poa
tă participa, conți nulndti-1, ca un fi
zician care compară și suprapune tra
iectorii de particule.

☆

La Ateneu, pianista Marisa Cande- 
loro, in luptă cu tentațiile mozartlene 
ale Concertului nr. 2 pentru pian și or
chestră de Beethoven, a demonstrat 
aceeași modelare interioară a sunetu
lui, evitînd orice excese de tempera
ment italic, con tu rlnd materialul te
matic cu dezinvoltură. Parafrazlndu-1 
pe Unamuno, cu al său dicton „cel 
mai bun roman e un poem", am pu
tea spune : „cel mal bun concert cla
sic pentru pian e o sonată" — parti
cularitate a construcției pe care Ma
risa Can de loro a făcut-o In perma
nență simțită. îndeosebi acel Ronde- 
Sonată al finalului a prilejuit un stră
lucitor dialog, tema-refren antrenlnd 
șl orchestra (sub bagheta Iui Mircea 
Basarab) la neașteptate luminozități.

Grele Tartler
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NUMELE POETULUI

Traian T.
Cu multi ani in urmâ am publicat in 

revista , .Argeș “ un articol despre Ni
colae Labis cu titlul de mai sus (Na
ni ele Poetului), articol preluat de 

Gheorghe Tomozei In cartea sa ..Moartea unui 
poet** cu un titlu schimbat și garnisit fain-frumoa 
cu vreo 25 de greșeli de tipografie gi de otni- 
siunL Nu ne-am mirat and mai anii trecuți am 
citit chiar in revista „Luceafărul" un articol cu 
același titlu, despre un alt poet, firește semnat 
de un fost coleg de redacție la regretata revistă 
„Argeș". cum nu ne-am mirat nici cind ne-am 
citit unele versuri ori titluri de poeme in căr
țile altora Înainte de a le citi in cft-țite noastre, 
de vină fiind, in fond, doar firea noastră comu
nica tiv-baladești. Interesant insă, și cind a tre
buit lă ne publicăm propriile versuri copiate de 
alții, ți acum cind ne folosim de titlul unui 
articol propriu, ne încearcă o anume jenă : 
„Inocenții (nu crezi ?) sunt acei care totdeauna 
au aerul de-a fi culpabili", cum rioe Ritaos.

Ne-am fi făcut să tacă jenanta conștiință cul
pabilă (hoțul de păgubaș) și nu am fi ținut cu 
orice preț să mai amintim de această istorie 
dacă, cel puțin, fostul nostru coleg ar fi arătat 
in vreun fel că a Înțeles semnificația acestui 
titlu („tot ceea ce a fost Înțeles e bun**), dar 
scriind despre un poet tânăr. epigonic, care 
doar se face că pune umărul să miște carul 
triumfal al poeziei, aprupundu-1 fatal de NicoLae 
Labî-, bunul și fostul nostru coleg ne-a re
amintit retorica multor cntici actuali cultivind 
relațiile $i nu valorile și mai ales confuzia de 
valori.

Pentru un timp al marasmului, singurul nume 
care ae poate da poetului este Nicolae La bis. As
tăzi. după un sfert de veac de la moartea lui 
Labiș, poezia românească luxuriantă, fascinantă, 
oficiată miraculos de mari personalități literare, 
nu mai eate obeedată de venirea unui salva
tor" care s-o mintuie. tinerii (fără complexul 
tinereții) ae adaugă valorilor certe, neumă- 
rate.

Rămine Insă o anume situație enervantă care 
ne-a șa determinat să scriem, situație caracteri
zată prin lejeritatea cu care se publică macu
latura unor inși care au făcut carieră și efor
tul înarmai pe care trebuie să-l depună un 
poet autentic, tinăr sau mai puțin tinăr, pentru 
a publica o carte, uneori și un grupaj de poeme. 
Am citit de-a lungul anilor cărțile de poeme ale 
unor mediocri care au rămas tot mediocri, și am 
citit de asemenea sute și sute de cărți în manu
scris ale unor necunoscut!, unii dintre ei nu- 
mindu-ae Petru Aruștei. Mihai Ursa chi. Daniel 
Turcea. Ioana Criauneaeu, Paul Emanuel, Dorin 
Tudoran, Domnița Petri, Cleopatra Lorințiu, 
Dan David. Smarands Cosmin, Nichita Danilov, 
Valerin Stancu, Lâviu Antonesei, Lucian Vasiliu, 
Ion Stratan, Ioana Bălan, Marcela Mariana 
Mileu. Vatcu Olari, Ileana Bucovina Isiaășescu, 
Ela Jlnga. Traian F urnea, Marius Petrescu, Va
lentin Predescu. Radu Cange.

N'e-am convins tot de-a lungul anilor că non
valoarea nu poate fi o beta cu lată, așa cum noi 
Înșine, artiștii, nu putem oferi lumii equamita- 
teo unui comportament sublim, dar că poate fi 
ajutată valoarea, după a noastră opiniune talen
tul și generozitatea, deschiderea către valoare 
avtnd o aceeași rădăcina ființială. (M-a uimit 
un mai tinăr coleg de redacție hicrind chiar in 
„secția de poezie** : ani buni la rind nu a fost 
preocupat decit să se publice pe sine — cind 
avea ee — și s-o publice pe logodnica sa : apres 
moi, le Deluge !).

Numele poetului trebuie clamat, cu bucurie, cu 
satisfacție, cu deplină conștiință că talentul e un 
lucru extraordinar, cu deplina conștiință că se
creta frumusețe a poeziei necunoscute Încă iși 
poate răspândi „parfumul ei subtil și rar** fără 
Să deranjeze perseverenta buruiană...

Desigur, așteptăm cu toții apariția unei reviste 
de poezie (anticipată de altfel la Colocviul na
țional de poezie. Iași, 197E), pină atunci aș 

• mulhrmâ din suflet colegilor de la secția de 
poezie, dară *r binevoi, and e cazul, să ne 
sprijine pubTLcind g—rrm, cum se șt ftaca de

NICOLAE IORGA 
ca istorie al literaturii române
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se lntlmpll de dte ori are de-a tace ro 
un confrate, adică cu un istorie literar mb cu 
un critic. Dincolo de aceasta. trebuie apos insă 
că G. Câllnescu este poale că pini astăzi cei mai 
serios lector al operei lui N. Iorga. nu numai 
!n mod integral ăl literei, dar și al spiritului 
acesteia. Cu toate cele dteva vehemente de 
limbaj, poate că nimeni altul nu l-a înțeles fi 
nu l-a asimilat atât de fundamental pe istoric, 
precum a făcut-o G. Călinescu. ceea ce nu în
seamnă deloc că unul sau altul este dependent 
sau reductibil la celălalt-

Raportări la G. CăHneam ae fac fi ia Poaf- 
fața •) lui M. Ungheanu dar asupra lor »-ar poiro 
reveni. Că ci. spre exemplu, această lairadueere 
sintetică este inutil comparată cu CompeMlai 
călinescian, care acesta urmărește marea Iste
rie, refăcînd-o „sintetic" și informativ. Lntx-un 
fel, el constituind o paralelă ia mic fi la alti
tudine a celei mari. In timp ee sumarul eseu 
al lui N. Iorga Iși are In opera câlinesciani 
corespunderea, mai degrabă In textul capitolu
lui Specificul național din Isterie— fiindcă 
avem de-a face aici cu ceea ce s-ar putea numi 
o teorie, o doctrină a literaturii române, pri
vită aceasta ca structură și ca geneză istorică.

Preocuparea pentru specificul național apare 
la cronicari, ei punîndu-și intii problema apar
tenenței la un neam anume, dar abia Șcaala 
ardeleană — sub presiunea necesităților vitale 
de polemică politică — elaborează o doctrină, 
pentru ca, ulterior, personalități cu preocupări 
teoretice să revină mereu asupra subiectului. 
Titu Mai ores cu ca șl Lucian Blaga, G. Ibrăitea- 
nu dar și E. Lovin eseu, G. Călinescu mu Emil 
Cioran, în forme specifice, cu rezultate diferite, 
dacă nu chiar contrarii. Obiectul acestei preo
cupări îl putem numi : tema Școlii ardelene, 
Iar eseul lui N. Iorga, căci eseu teoretic este, 
oricît titlul ar vrea să spună altceva, așa cum 
se anunța — ca fiind p^ocupat de „marile le
gături". „de legăturile principale ale istoriei 
scrisului românesc* — acest eseu — deci, con
stituie o piesă de bază din dezbaterea specifi
cului national, aș îndrăzni să spun că înrudit 
și deloc inferior celorlalte.

Nu mai departe decît chiar disocierea funda
mentală a lucrării, adică cea dintre fondul 
străin și cel indigen — decurgind ca origine din 
programul Daciei literare și fiind ca structură 
logică maiorescian — poate fl regăsită sub miș
carea dialectică fond/formă surprinsă în dfierite 
puncte, deosebite între ele, ale desfășurării ei, 
la diferiți al ți comentatori. Iorga a fost întot
deauna atent la raportul dintre cei doi factori 
și chiar dacă el este concentrat asupra fondului 
pus în obligatorie dependență de sufletul nea
mului (cum spune el, referindu-se la Neculce, 
o inimă in legătură cu inima obștească a po
porului român), aceasta nu înseamnă neapărat 
că a confundat etnicul cu esteticul, deoarece 
supunerea la specificul național poate funcționa 
ca normă obligatorie, ori chiar fatală, pentru 
indiferent ce estet purist, căci gratuitatea nu 
presupune ca obligatoriu un tendenționism \ 
cosmooolit. apatrid, adică înverșunarea de a fi 
al niciunei țări, de a te sustrage fatalității in
fluentei acelor factori abisali ce te constring 
să te manifești în asemănare cu cei de un neam 
cu tine.

Cit privește acest fond indigen, dominant, el 
este „comoară ascunsă in sufletul neamului", 
pe care — spune istoricul „nu o punem în teo
rie, fiindcă e un lucru atît de complex și de 
gingaș — dar, in practică, el vine din instinct, 
și, cind literatura noastră se va traduce, ne 
va veni recunoașterea Apusului din pricina 
acestor calități". Ceea ce s-a reținut de aici, a 
fost ideea, prezentă și La alții, că universali
tatea se realizează prin aprofundarea fondului 
national. Cit despre notele pe care Iorga le sta
bilește. încălcîndu-și propria interdicție de prin
cipiu, ele sînt de genul : intimitate locală, în
verșunată rezistentă, răbdătoare îndărătnicie 
etc. — poate că nu inferioare celor stabilite de 
alții, ci numai tot pe atît de arbitrare, in impo
sibilitatea de a eouiza descrierea necesară 
aici. De altfel, mergînd pe linia aceasta a exa
minării posibilităților de a denumi concretul,

X________ ______________

Coșovei
cele mai multe ort poemele adesea extraordinare 
ale unor tineri, cura au fost și cele semnate de 
Traian T. Coșovei in paginile „Luceafărului**.

Poet privilegiat, Tra'an T. Coșovei. autor a 
două volume de poeme. „Ninsoarea electrică- 
(EA Cartea românească. 1979) și „1. 2. 3 sau...* 
(Ed. Albatros, 1980). privilegiat și norocos dncă 
11 comparăm cu Liviu Antonesei, poet, proza
tor. eseist și traducător ieșean de aceeași va
loare cu poetul bucureștean dar care nu numai 
că nu a debutat editorial, dar nici nit intențio
nează vreo editură să-l debuteze, poet privi
legiat și fecund, scriitor autentic de la primele 
poeme publicate in revistele studențești vine să 
ne ofere in cele două cărți ale sale care se 
continuă una pe alta, firesc, „o nouă sensibi
litate". Dacă in „1, 2, 3. sau..." ne inc ntă mai 
ales virtuozitatea și rigoarea cu care este exe
cutat un divertisment arghezian-dimovian ca o 
probă legitimindu-i apartenența la lirismul mun
tean fantast și iactant. poemele de rezistență 
eare-i impun talentul grav si neliniștit sînt de 
găsit în „Ninsoarea electrică": „Marea fotogra
fie", „Cu mâinile curate44. „Bunicul, ’entre deux 
guerrea'**, „Aide-memoire**, „Lobotomia, sau 
cântec de leagăn" fac frapantă „o nouă sensi
bilitate", o dezinvoltură stilistică, cuvintul frnd 
sacrificat pentru captarea unei „noi realități", o 
emisiune verbală amplă, coerent muzicală, o 
gindire profund-relațională, compun o tehnică 
poetică a „virtejului44 : nu am citit de m”lt un 
poem ca „Lobotomia..." in care senzația de „li
bertate a cuvintului** dublată de rigoarea 
subiacentă a semnificației naște o muzică nouă 
care e numai a lui Traian T. Coșovei.

Dincolo de influențele expresive ușor detecta
bile (și doar în unele ooeme), dincolo de unele 
căderi ale vocii, cele mai puternice poeme ale 
lui Traian T. Coșovei inventează un discurs poetic 
nou, „torrentiel et roublard" neinfeudat nici 
suprarealismului cum s-a afirmat, nici vreunui 
poet român de azi ; neînfeudat, dar decurgind 
organic din toată evoluția poeziei românești din 
ultimele două decenii, fără poezia unor Gellu 
Naum, Nichita Stănescu, Sorin Mărculescu, in 
mod sigur poezia Iui Traian T. Coșovei s-ar fi 
născut mai trudnic, poate fără siguranța tonu
lui care o face inconfundabilă și seducătoare.

Nu votesc să-i supăr în nici un fel pe tinerii 
critici care au scris despre Traian T. Coșovei 
(tinerii critici literari lansați de revista „Lu
ceafărul", inegalabili profesioniști, sper de ase
menea să nu-mi ia in nume de rău umila ma
nifestare discursivă, fără pretenții) dar ne-a 
mirat totuși o anume reținere in emiterea ju
decății de valoare, chiar prietenul Valentin F. 
Mihăescu temindu-se parcă să nu supere pe 
cineva, abia a avut curajul să-și afirme cre
dința in talentul lui Traian T. Coșovei. Nutrit 
de o serioasă dultură poetică, fără prezumțio- 
zități și complexe, Traian T. Coșovei este unul 
din numele pe care le dăm Poetului.

Cezar Ivănescu

iul *— k) tuiccen U IB Aâtou •
Mami da a fi • smjcloiogMA culturale- Dam 
MUd pwte poema dltemaUct. bme han da—m- 
talâ liftfit ia kcrptMxaetral « hetriar u carv

Ortom. pe a&ra ao—tri opțram —extra o B-

fort ocazia ee datarăm unuia sau altuia dintre 
vedni. dar și ce ne datorează. Cit despre pro
tocroniste. de dteva ori tuperfidaJ atins aid. 
dar îndeosebi in comunicarea Lacul Românilor 
ia dezvoltarea vieții sufletești a papaarelor ra
ma aice (vz. ediția a doua a Istoriei literaturii 
românești, vol I. 1923) — istoricul stabilește cu 
justificată mindrie intiietățile noastre in mate
rie de cultură incit astăzi profesorul Edgar 
Papu n-avea decit să creeze termenul și să 
Îmbogățească lista. Întocmită de N. Iorga, ex- 
tinzind-o La epoca noastră.

Un eseu ce ilustrează marea temă a Școlii 
ardelene, aceasta pare a fi Introducerea sinte
tică, chiar dacă istoricul nu și-o situează astfel, 
ci are chiar o reacție de respingere, sau de mi
nimalizare a contribuției ardelene. In legătură 
cu aceasta, Mihai Ungheanu aduce suficiente 
explicații și inevitabile corectări.

Trebuie precizat că. în majoritatea cazurilor, 
N. Iorga, vede just și fundamental dar — om 
cu mari umori — el poate fi părtinitor, pătimaș 
partizan și atunci nedrept, dar intr-un mod 
flagrant, evident oricui ; producind un pur 
lirism negativ, in marginea obiectivitătii omu
lui de știință. Injustițiile sale sînt citabile, oare
cum strălucitoare, definitorii, de antologie, 
onorîndu-1 pe cel nedreptățit

• N. Iorga : „Istoria literaturii române. In
troducerea sintetică", col. „Arcade", Editura 
,,Minerva" 1977.

Romao Cosmovici : „Casa pădurarului1*

CORNELIU VADIM TUDOR ’
Steaua

ION NICOLESCU

E sufletul men acest om 1 vitejească 
e lupta cu îngerii negri, a lui 

ferice de (ara ce poate să nască 
precum o leoaică, asemenea pui 

el este Eroul ce doarme în zale 
întreaga Ini jertfă cei mulțl nu o 

șUu 
istoria lumii și tainele sale

Romeo Cosmovici : „In Cișmigiu

URSUL
Urmare din pag. I

pe deasupra, astupată la răspîntia unor îngrijo
rări mai noL Se fixaseră odată cu aceasta și 
desprinderile și interdicțiile vinătorești, toate 
legile pe care vinătorii tineri se juraseră să le 
respecte cu sfințenie și să le ducă mai departe, 
intr-o altă generație, ca pe o moștenire înscrisă 
in memorie. Ele spuneau așa : să nu tragi cind 
vietatea se află pe culcuș, trebuie să faci 
un zgomot să te audă și să sară, să-i oferi 
o șansă întrucâtva ; sau să nu tragi cind vie
tățile fac dragoste ; și nici atunci cind răsare 
luna plină, cind animalele intră intr-un fel de 
buimăceală, magnetizate parcă și strînse. în
cordate in trunchi ; și nici atunci la căderea 
primei zăpezi, cind de asemeni ochii lor triști 
lăcrimează și caută umbră in jur, nu văd nici 
prea mult și nid prea departe ; ori dacă au ieșit 
cu puii lor, cind beau apă, de pildă, sau cind 
se joacă.

Legile acestea și încă altele au făcut farme
cul dintotdeauna al vinătorii și nu exista bătrin 
care să țină o pușcă in mină și să nu le res
pecte întocmai sau să nu facă din ele o ade
vărată tablă de porunci In respectul lor fuseseră 
crescuți și cei tineri, vinătorii care, așa cum 
spuneam, dădeau semne de nervozitate acum și 
Iși petreceau nopțile lingă aparatul acela minus
cul de radio care le aducea vești dintr-o lume 
care avea să-i cheme curând. Și, ca un făcut, 
profilindu-se întreagă sub lună, tocmai atunci a 
apărut pe deal și ființa aceea* pentru care se 
Întocmiseră atâtea legi și care, din cine știe ce 
îndemn sau rătăcire a destinului, venea parcă să 
le mai răscolească odată memoria și să-i așeze 
in fața unui geM necugetat. Tineri cum erau 
au scurtat drumul înalt către pădure și s-au 
strecurat în spatele dealului, lăsind în conul de 
umbră, la sud. doar câțiva inși, de înșelătorie și, 
la un semn dinspre aceștia, au pornit grupat și 
cu puștile Întinse, gata să se descarde, spre 
trsuî care se tute țintă in văi. El ÎI urmărea 
pe cei ciliw, ae mai apleca peste marginea pie- 
* '■ fi. după ee se convingea că sint acolo, se 
r : Scoica sunete ciudate, spun cei din față,
rare l-au -irit, părea că plinge sau cam așa 
eevr-. dâ_M semne de neliniște și, nepricepînd, 
■«ti pneepind totul poate, se răsucea pe Ioc, se

‘ira in două picioare, voia să se întoarcă și 
si totuși ceva parcă îl reținea. Cînd, 

dmspre pervtele de întuneric al pădurii, au apă- 
iut ceilalți. Puștile s-au descărcat aproape toate 
in același timp.

Unii spun că. mai înainte, ursul s-a așezat 
pe vine. Alții că s-ar fi aruncat singur în 
prăpastia din față și ei au tras, așa degeaba, in

■ Cei de dedesupt au auzit o troznitură de 
Kind pe deasupra și o rostogolire în jos ca 
de rădăcini L-au găsit zdrențuit, făcut fărîme, 
arrw»<tecat cu singe și pietre că nu 8-a putut 
aduna mai nimic din el și din blana lui moale, 
raldă încă și aburind sub lună. S-au întors 
tăcuți acasă, vinătorii tineri iar vinătorii bă- 
trini. unii dintre ei — au plîns și și-au sfărimat 
puștile, aruncindu-le într-o fîntină. în sat au 
început apoi să sosească tot mai multe înștiin
țări de chemare la război, niște bilete subțiri 
și late pe care, cînd le primeau, vinătorii tineri 
se uitau câte o oră întreagă la ele, nemișcați și 
străini in mijlocul curții de parcă i-ar fi înfipt 
o nev a ca pe un țăruș acolo și nu mai puteau 
sau nu mai aveau curajul să-i clintească și să 
la vorbească nimeni.

Romanul ca „fenomenologie
a spiritului^

Urmare din pag. 1
„Totul revine la a Înțelege și exprima adevărul, nu 
ca substanță dar tot atit ca subiect" (s.a.) Iată ob
sesia ultimă a operei lui Preda — devenirea cu
noașterii descriind ultimul cerc al artei sale, a- 
dăugat devenirii unor clase țărănimea, intelectua
litatea, (Moromeții...) propriei biografii și creații 
(Viața ra o pradă) istoriei și politicului (Deli
rul) timpului și spațiului (Imposibila întoarcere). 
Gnosa e ultimul personaj închipuit de Preda, 
schițat in cele trei caiete ale lui Petrini, ironi
zat de Matilda, hăituit de anchete, visat, amâ
nat. Ultima utopie a romancierului : -conștiința 
unitară-, cosmică și umană deopotrivă. Sua 
imperiul ei, Cel mai iubit dintre pâminteni sur
prinde totalitatea și dialectica acestei totalități, 
aglutinând fapte, parabole, ciocniri, care nu se 
opresc la lumea intelectualilor — nu numai 
mediile dar și ideile sint numeroase in carte, 
făurind în dezvoltarea lor întreaga realitate. în 
spiritul modelului hegelian, conștiința lui Pe
trini traversează trei fenomenologii și trei is
torii individualizate și concomitente, care, nu
mai împreună, dau întreaga realitate și cheie a 
romanului Profesia lui Petrini șl speranțele pe 
care și le pune în filosofie, — echivalată cu ulti
mul cuvlnt, cu înțelegerea absolută — nu sint 
alese întâmplător. Din nou ierarhia este hege
liană. Primul cerc pe care evoluează Petrini și 
ceilalți este cel al omului ca individ, al ipiritu- 
lui subiectiv, al certitudinilor sensibile. Al doi
lea aparține omului ca istorie și comunitate, de
finind spiritul obiectiv. Al treilea, un dincolo 
de orizont" al personajului și al cărții este cer
cul in care-ar triumfa spiritul absolut, definind 
victoria omului ca spiritualitate, circumferința 
locuită de Cel mai iubit dintre pămintenl. Iată 
o altă decodare pentru titlul romanului, care ni 
se relevă, cel mai adesea, în ipostaza lui amar- 
ironică, obligîndu-ne la o răsturnare a semni
ficației. Filosoful ar trebui să fie cel mai iubit 
dintre pămintenl printr-o resuscitare a acelei 
primordiale iubiri a înțelepciunii.

Revenind la fenomenologia, implicită in roma
nul lui Preda, vom observa cum conștiința lui 
Petrini e urmărită succesiv și concomitent In 
Ipostaza ei de certitudine sensibilă, ca oercepție, 
intelect, ca interpretă a dialecticii independen
ței și dependenței umane, sociale, politice, na
ționale, ca observator al jocului de-a călăul și 
victima (vezi și parabola conținută în scenele 
deratizării) ca libertate trăită sub forma stoi
cismului, scepticismului, conștiinței „rupte", 
„destrămate", „pervertite", sau „adecvate" — 
ultima în sens spinozian, — ori simplu spus, ne
fericite. Pe acest prim cerc al spiritului subiez- 
tiv rațiunea lui Petrini funcționează in cele trei 
ipostaze hegeliene ca rațiune observatoare a 
omului care cunoaște (manifestația de 7 noiem-

Dor
Iși capătă bun de tipar mai tirziu 

nu are odihnă, și epoca-i dură
doar el știe prețul mindriei de azi 

e stoic, și mîndru, și mult mai îndură
el trece călare prin stema cu brazi 

ji cit va domni duhul lui in natură
tu, stea a românilor, nu ai să cazi 1

Dacă eu și ca atare 
munților vă am vorbit 
ape limpezi ape clare 
mă și vor fi auzit

țineți minte ce v-am spus 
ce vrem noi mai mult decit 
un poet atît is
care vreau să vă sărut

Criticul Nicolae Manolescu îmi răspun
de intr-un jurnal. Preferam o revistă
literară, care iși are cititorii ei, mai 
mult sau mai puțin avizați. în ceea 

ce mă privește, nu mă simt atras într-o posi
bilă polemică, pentru că filologia clasică, filo
logia in general, n-a fost niciodată in situația 
de ancilla față de critică, oricît de „literară" 
ar fi ea — dar tonul articolului și afirmațiile 
nefundate ale criticului literar mă obligă să iau 
poziție. Ni se spune că „Orestia In traducerea 
lui (Alexandru Miran) este de o mare frumu
sețe. expresivă, savuroasă, într-o limbă „plină" 
și grea de sens poetic" — și ni se dă ca exem
plu un citat din plîngerea Casandrei : „Vai 1 Ce 
foc mă pustiește? / Cum năvălește peste mine! / 
Vai mie. Apolon Lykeios, val mie 1 / Ea Însăși, 
leoaica pe două picioare, care s-a tăvălit cu 
lupul in lipsa de acasă a nobilului leu mă va 
ucide, sărmana de mine ! I în vasul cu venin 
amestecă, t urni nd, și răzbunarea sa și o sim
brie pentru mine. / Ascuțind jungherul împo
triva soțului, ea vrea să îl omoare drept pe
deapsă pentru vina de a mă fi adus aici. / De 
ce mai port aceste fleacuri vrednice de 
rîs, / toiagul și bentițele de ghicitoare de la 
git ? / Am să vă stric, mai înainte de a muri 
și eu 1 / (Se leapădă de însemnele profeției, îsi 
rupe toLagui, își azvirle panglicile pe pămînt)*. 
Este vorba, așadar, de versurile 1 256—1 266 din 
tragedia „Agamemnon", pe care le dăm și in 
interpretarea lui Paul Mazon : „Ah ! Ah ! quel 
est ce feu ? Et i! marche sur moi... Apollon 
Lykeios, pitiâ, pltie pour moi 1 — Cest elle, la 
lionne â deux pieds qui dormait avec le loup 
en l’absence du noble Bon, c’est elle qui va me 
tuer. malheureuse 1 Dans la coupe ou elle brasse 
le poison, elle entend ă sa vengeance melanger 
aussi mon salaire1) : elle pretend en fourbissant 
le poignard contre un epoux, le punir de mort 
pour m’avoir amenee ia ! Pourquoi porter d£s 
lors telle derision, ce baton, ces bandelettes 
fatidiques tombant autour de mon cou 7 Ah ! 
je le dătruirai, avant de perir moi-meme ! 
(Elle brise le baton4* etc). Nota 1 la Paul Mazon : 
„L’epouse trahie veut se venger en meme temps 
que la mere" — iar nota 106 la Alexandru 
Miran : „Clitemnestra se va răzbuna și ca 
mamă rănită de jertfirea Ifigeniei și ca soție 
înșelată, „plătindu-i simbria" amantei basileu- 
lui". După cum se vede, traducătorul român nu 
face decît să explice „mamă" si „soție", ter
menii sublimați de Paul Mazon, șl să insiste 
asupra cuvintului „simbrie". Dar, filologul fran
cez trebuia cu atit mai mult citat cu cit această 
interpretare a dublei intenționalități a Clitem- 
nestrei îi aparține, n-o găsim, de exemplu, la 
Murnu și izvoarele consultate de el, la L. Wolde 
sau Leconte de Lisle (acesta este numele poe
tului francez ; în expozeul criticului literar s-a 
strecurat o greșeală, desigur, de tipar). Da. în 
franceză textul este superb. Dar ei alunecă din 
franceză în română ca un săpun din mina mai
strului în mina Învățăcelului. Aceeași turnură 
a frazei, neologisme franțuzești, pentru a tra
duce un text franțuzesc. în continuare, criticul 
,u x» **’“ **. : „Dar «a ciuguli-

câteva versuri din cele 
k le arăta cu degetul ca 

zdrențe mi se pare și 
i traducătorului și nefo- 

Ce să zic ? Eu nu slnt 
doar aminte criticului

litcrar se arată nemulțumit : 
(ierte-mi-se expresia) 
aproape patru mii și a 
pe niște cerșetoare în 
nedrept față de munca 
lositor prin ostentație", 
pamfletar, și îi aduc c 
literar Nicolae Manolescu de un articol al dom
niei sale intitulat „Regula jocului" și publicat 
în România literară din 11. I. 1979. Acolo spu
nea că principiul contează, nu numărul exem
plelor. Asta îmi aduce aminte de anecdota cu 
dinele lui Alcibiade 1

In fine, sînt problemele de conștiință ale fiecă
ruia în parte. „Orestia" lui Eschil are,în numără
toarea lui Paul Mazon, 3 796 de versuri — deci, 
aproximație bună. Dar ne mirăm cum de nu 
știe criticul literar cite pagini are cartea pe 
care o apără — altfel ar fi văzut că mă opresc 
cu citatele la prima treime a ei. Așa cum se 
procedează la o confruntare de text, am luat o 
unitate închegată, tragedia „Agamemnon", pe 
care am considerat-o eșantion și am citat peste 
două zeci de locuri (fie numai expresii, fie 
locuri de câteva versuri). Inițial am avut inten
ția să iau un concept — de exemplu cel de 
dreptate, dikaios, și să-1 urmăresc în traducere,

de
brie, studiul partenerului, al prietenilor, al fa
miliei, experiența detențiunii, cea legată 
„stirpitul șobolanilor, relațiile lui Petrini cu fe
tița lui, călușeii, mitul miresei, in fine, ca ra
țiune a omului activ lansat in acțiune G,Facul
tatea de a gândi nu e neapărat sursa inacți
unii",..). Și ca „individualitate care iși este in 
și pentru sine reală" definind creatorul și crea
ția sa. Bogăția cu care este surprins acest prim 
cerc în roman este remarcabilă. Trecerea In cel 
de-al doilea cerc, al spiritului obiectiv, are ca 
preludiu meditația despre ființa umană care 
„seamănă in acest sens cu nisipul". Trebuie 
luat din grămadă un fir, pus pe o «uprafață 
plană și lovit cu un ciocan : atunci se poate 
sfărima. Furtunile îl pot doar împrăștia, dar se 
depune in altă parte iar călcatul in picioare nu 
produce in masa lui decit găuri care, practic, 
nu-1 ating". Spiritualitatea respinge singurăta
tea : „Și gindirea nu înseamnă să-ți spargi ca
pul in singurătate, o să fii atent la ceea ce se 
întâmplă in jurul tău". „Victoriile în spirit sint 
tulburate de singurătate". De la această certitu
dine verificată istoric și cosmic (vezi citatul cu 
nisipul) trebuie Înțeleasă ieșirea spiritului in 
lume, in viața societății, natura sociali a conști
inței, contemplarea ei ca participant la eveni
mente istorice. în fine, triada se completează cu 
spiritul absolut : „Există valori ahsolute de care 
nici o revoluție nu trebuie să se atingă. Filo
zofia e una din ele"... „Nu ne atingem de filo
sofie ci de unii filooofi...* Confruntat cu dis
trugerea acestui ultim cerc, Petrini iși dezvăluie 
miezul ființei Libertatea pe care-o proclamă 
este mai mult decît a sa, una a culturii și crea
ției și de aici vine acea frază de început a 
romanului, de anticipare a sensurilor lui : „...în 
această celulă din care voi ieși pentru a intra 
într-o captivitate perpetuă..." -Cînd tancurile 
care stau in spatele fiecărui cuvint dintr-un dis
curs despre filozofie» amenință nu numai filo- 
sofia ci toate valorile umaniste și pe om în ul
timă instanță. Lucrurile sînt spuse cu o 
nafurală, tălăzuită. cuvintele, istoria sună 
meni valurilor care vin și se sparg de 
mușcind din nisip și din liniștea propriilor 
„Dacă vor dori să nu mai fie cultură..." 
voi preda studenților pe Neculuță, dar 
gindire ii voi determina să se ducă la Emlnes- 
cu“... „Nu știți că istoria nu stă pe loc, că după 
ce apăre un val se sparge și un altul vine din 
umbră". Preda numește lucruri trăite, dar uita
te, dezvăluindu-ne cu un gest simplu asemeni 
miinii care descoperă gura, ,jnemoria misterioasă 
a scriitorilor care ne uimesc tocmai prin reve
lația acestor lucruri știute, dar uitate de noi».

voce 
ase- 

țărm 
ape: 
„Le 
prin

P. S. Titlul real al articolului, inclusiv partea 
întii, este cel de mai sus. 

dacă voi sunteți de piatră 
au de apă curgătoare 
ieu pe focul meu din vatră 
și ți-1 dau cu sărbătoare

eu cu lacrimi nu-1 mai sting 
să iubească și să fie
doina mea de dor nătîng 
dorul meu de-o doină vie

con-
„in-

nu e o 
prin

dar m-a dezamăgit afirmația traducătorului că 
„Eschil topește noțiunile în văzduhul poeziei" 
(citat din memorie). Aș fi putut să iau pagină 
cu pagină traducerea și să lungesc expunerea 
mea pe nu știu cite numere din revista. M-am 
oprit numai asupra greșelilor flagrante, inerente 
unei traduceri care merge pe deasupra originalului. 
Oricît de „frumoasă", etc. i s-ar părea lui Ni
colae Manolescu traducerea aceasta dună Paul 
Mazon, cu impresii și declarații patetice n-o 
poate impune marelui public. Eu afirm că în 
franțuzește „Ies parents" nu înseamnă „pă
rinții" (în contextul nostru), că Thyeste n-a 
venit „să-și cerșească vatra", ci ca „rugător" al 
vetrei sale etc., etc. Filologia dă în primul rind 
certificai de adevăr și apoi de frumusețe. Nu 
mai este luată în seamă o știință și se absolu
tizează o meserie ? Ce ne mai amine criticul 
literar : „Se reproșează de regulă traducerii că 
nu e mot-â-mot ; iar pe de altă parte se 
susține că a traduce din elină echivalează azi 
cu a interpreta" (observ că exemplele mele au 
fost suficiente ca să se deducă din ele o „re
gulă"). Chiar dacă ar fi așa 
tradicție. Criticul literar înțelege prin „in
terpretare" mit, fantasmagorie : „Uneori varul 
de pe zid, zugrăveala, trebuie dată jos și refă
cută", afirmație care se validează în contextul 
„var", „zugrăveală", etc. dar nu la Eschil ! Filolo
gul clasic dispune in eternitate de gindirea autoru
lui ; interpretarea înseamnă, dună cum am spus, 
după cum se știe, alegerea șî specificarea va
riantelor în funcție de anumite afinități. Cind 
Paul Claudel a tradus „Orestia" interpretînd-o, 
așa cum înțelege Nicolae Manoiescu, cri
tica filologică a fost promptă : „Claudel a fait 
de sa traduction de l’Orestie un reflet de sa foi 
chretienne en tirant dans ce sens, souvent abu- 
sivement, le text du poâte grec4* (rezumatul con
cluziilor lui R. Trousson, în A. Wartelle, Bi- 
bliographie historique et critique d’Eschyle", 
Paris. Les Belles lettres. 1978. p. 520). Or. Ale
xandru Miran nu-1 interpretează pe Eschil. ci-1 
răstălmăcește pe Paul Mazon ! în concluzie, 
criticul literar Nicolae Manoiescu afirmă : „Am 
consultat și eu ediția Mazon și am găsit în ea 
aproape exclusiv (specialiștii știu) note cu ca
racter filologic, ca în orice ediție critică de text, 
în vreme ce la Mirau, notele sînt aproape ex
clusiv de informare istorică și culturală, căci 
traducerea se adresează ne speciali ști lor (...). 
Iar cînd, de trei sau patru ori se recurge la 
notele lui Mazon specialistul francez este citat". 
Afirmația este falsă. Am procedat la un catalog al 
notelor concurente între Alexandru Miran și 
Paul Mazon, lăsind oricui grija de a le împărți 
in „aproape exclusiv" de un fel și „aproape 
exclusiv" de alt fel. M-am ocupat numai de tra
gedia „Agamemnon**, ca și in recenzia pe care 
am publicat-o. Extragem pentru marele public 
cîteva exemple din acest catalog încercând să le 
alegem pe cele mai scurte și mai grăitoare, (no
tăm cu AL M. pe Alexandru Miran și cu P. M. pe 
Paul Mazon): AL M„ nota 4, p. 197: „Trimitere la 
jocul de zaruri; trei ori șase era lovitura cea 
mai bună. Paznicul speră să aibă și el parte de 
cîștigul lui Agamemnon, drept răsplată pentru 
vestirea biruinței*4, P. M., nota 1, p. 11 ; „Litt. 
j’en ferai mon jeu (...) Trois fols six est le 
meilleur coup possible. C’est Agamemnon qui 
l’a fait ; mais le Veilleur compte bien en tirer 
profit : la nouvelle lui vaudra une recompense" 
(sublinierile, in ambele texte. Expresiile nu sint 
echivalente) ; Al. M., nota 5, p. 197 : „Expresie 
proverbială. Limba paznicului este împovărată 
de teamă", P. M., nota 2, p. 11 : „Proverbe ; 
entendez : Ma langue n’est pas lihre“ Al. M., 
nota 9, p. 197 : „Neaprinderea jertfelor semnifi
că refuzul zeilor uranieni, purces dintr-o mânie 
neînduplecată : semn prevestitor de rele", P. M. 
nota 5, p. 12 : „Quand Ies offrandes ne brulent 
pas, on estime que le Ciel refuse de Ies agreer. 
C’est le pire des presages, celui qui trahit chez 
Ies dieux un inflexible courroux..." ; Al. M., 
nota 23, p. 199 : „Remediul cerut este un sacri
ficiu uman despre care Calhas amintise in clup 
învăluit mal înainte : jertfirea Ifigeniei, fiica 
lui Agamemnon". P. M., nota 23, p. 179 : .... Ce
remede c’est le sacrifice humain que Calhas 
avait d£jâ annonc6 en termes mysterieux 
lorsqu’ll interpretait le presage des aigles..." : 
AL M. nota 26, p. 199 : „La sfirșitul prînzuluj 
se făceau trei libații, dintre care ultima, închi
nată Iui Zeu» Mântuitorul (s.n.). era urmată 
uneori de intonarea peanuiui, imn de glorie, 
bucurie și biruință", P. M. nota 2, p. 18 : 
„C’est ă dire au moment ou Ie repas etant 
termine, commențait le symposion. (Jn faisait 
alors trois liSations, dont la derniere, toujours 
adresse ă Zeus Sauveur (cf. Choeph.. 578 et la 
note) etait suivie du chant du pean (cf. Xen., 
Banquet. II, I)“ (pentru trimiterea la Choefo- 
rele, vezi și nota 42, p. 210 la Al. M. care o reia 
pe cea anunțată ; vezi și Ai. M., nota 108, p. 
205 : „A treia libație, care se închină de obicei 
lui Zeus Salvatorul (s.n.), este vărsată aici — 
prin sângele mortului — lyi Hades" și P. M., 
nota 1, p. 60 : „Cf. 245, note. La troisieme liba
tion, reservee ă Zeus Sauveur, est cette foie, 
pour Zeus Sauveur des morts. Hades" ; Alexan
dru Miran uită de corespondentul Zeus Mân
tuitorul" (cuvînt creștinesc) și reintră în scena 
cu Zeus Salvatorul. De ce ?! A consultat și alte 
ediții ?! AL M., nota 47, p. 200 : „Aluzie la lo
cuțiunea proverbială" a fugi după ce zboară", 
P. M., nota 2, p. 24 : „Allusion ă la locution 
proverbiale to peptnmenon diokein, courir 
apres ce qui vole" ; Al. M., nota 61, p. 201 : 
„După H. Lechat arta lustruirii bronzului con
stituia un secret profesional". P. M., nota 2,' 
p. 32 : „L’art de patiner le bronze (cf. H. Le
chat, dans le „Bulletin de Correspondence 
hellenique", 1891, p. 474 suiv.) £tait sans douțe 
considere comme un secret de metier" ; AI. M. • 
„Imaginea obscură a biciului dublu și a lăncii 
pare să sugereze faptul că Ares lovdște atît 
întreaga țară cît și, in parte, fiecare vatră", 
P. M., nota 1, p. 33 : „II semble que Fimage de 
ce double aiguillon reprenne simplement l’idăe 
des vers precedents : Ares frappe ă la fois et 
le pays et chacun des foyers du pays" ; AL M.. 
nota 71, p. 202 : „Eschil se joacă aici cu dublul 
înțeles al cuvintului kedos, grijă, mihnire, 
doliu, dar și înrudire prin alianță, prin căsăto
rie, încuscrire", P. M., nota 3, p. 35 : „Eschyle 
joue sur le double sens du mot kedos, qui 
eîgnifie ă La fols alliance et deuil" (expresiile 
„Eschil se joacă" — „Eschyle joue" sînt echi
valente?! Dar, în fața evidenței, mai putem 
presupune că s-a recurs la dicționar sau enci
clopedii etc. ? Să fim serioși ! Doar dacă dic
ționarele și enciclopediile s-ar fi făcut după no
tele lui Paul Mazon !) ; Al. M., nota 77. p. 202 : 
„Uriașul Geryon (...) avea trei corpuri crescute 
Împreună pe o singură pereche de picioare" 
P. M., nota 2, p. 40—41 : „Gerion (...) Son corp 
etait forme de trois corps d’homme reunis sur 
une seule palre de jambes...". Al. M., nota 94, 
p. 204 (La termenul „lapidare" din text) : „Su
pliciu rezervat marilor ucigași de atingerea că
rora s-ar pingâri pină și călăul", P. M., nota 3, 
p. 50 : „Litt. digne de la lapidation, supplice 
reserve aux grands criminels, dont le contact 
souillerait meme leurs boureaux" ; Al. M., nota 
111, p. 205 : „In fața tuturor îl recunoaște oe 
Egist de bărbat si de stăpîn al casei", P. M., 
nota 2. p. 61 : „C’est dire oiivertement qu’elle 
recnnnaît Egisthe douc son eooix ea pour le 
maître du palais", (exemplele pot continua).

Nu sînt pamfletar, și nu-I acuz pe Nicolae 
Manolescu, bucuria unui filolog clasic cînd aude 
că un critic literar „a consultat" o carte cu litere 
grecești și cu text franțuzesc fiind prea mare.

Nicolae C. Georgescu



atelier literar Caut

U posta redacției )
DIANA BARBU : Versurile nu 

aduc lucruri noi ; ele râmin mai 
degrabă niște compuneri de 
bunăvoință și efort, reci, „fâ- 
cute", lipsite de freamăt (ceva, 
in „Scrisori indescifrabile"). 
Prozele, încă neconcludente, 
medelenizează periferic (roman
țios și cam dulceag) fără un a- 
port semnificativ In substanța 
epică sau in expresie.

N.A. VEST : Dintre poezii, 
„Cin tec" și „Orieu către Euri- 
dice“. Dintre parodii, „Dialog", 
„ Numărătoarea", „Moartea",
„Citind", „Plictiseala". Cum zi
ceam, insă (parcă), sînt și au
tori care nu merită osteneala 
unei parodii, întrucît el se pa
rodiază singuri deobicei, sau, 
!n cel mai bun caz, nici un 
există !...

C. BUNILA : Oarecare înde- 
mi na re in versificație, dar „ma
teria" poetică (elemente folklo- 
rice, ecouri din poezia conven- 
țional-tradiționalistă etc.) nu 
se organizează convingător, 
coerent, nu reușește să supună 
unui sens, unei viziuni con
gruente, personale, parada so- 
soră a vorbelor (adesea, haotică, 
Întâmplătoare, determinată de 
obligații prozodice).

D. BORCEA î în ansamblu, 
paginile par mal îngrijite, mai 
atent lucrate, mai dense oare
cum. Mai cu seamă, „La umbra 
vremii", „Confuzie Intre suflet 
și trup", „Revelație în miezul 
ființei".

T.C.R. : Interesante, și acum, 
paginile dv., dar angajate parcă 
și mai mult pe o linie de extra
vagante ostentative, care nu 
duce spre marea literatură (ci, 
cel mult, spre ceea ce s-ar pu
tea numi „curiozități de istorie 
literară"). Sperăm ca zăbava a- 
eupra poeziei latine, de care ne 
«puneți, să aibă răsfrîngeri mai 
adinei. Pînă atunci, de mențio
nat : „Zeul ocrotitorul căminu
lui", „In fiece an cu ocazia pri

mei ninsori", „Un pic de ro
manță", precum și o variantă 
(parcă ceva mal bună) a „Jur
nalului unui caporal".

CFliMUS: Versurile «Int din 
nou pe varianta improvizației 
grăbite, printre picături, in ge
neral neinspirate, confuze, fără 
nerv și respirație. Citeva ies 
oarecum din acest plan, fără a 
ajunge, însă, la un rezultat ro
tund („Insomn", „Autoportret 
I", „înaintare", „Toamnă"). 
Piesa e un lucru șubred, îm
prăștiat, o improvizație înfrigu
rată, facilă, din care se vede câ 
autorul s-a apucat de scris îna

inte de a ști ce vrea să spună. 
Vom mai vorbi, însă, despre ea 
și despre proiectele din scri
soare (care sperăm să fie mai 
puțin precipitate, mai .profund 
gîndite și fondate). Deocamdată, 
se degajă impresia generală a 
unei stări de extenuare, cu ten
siuni haotice, incoerente, în
tâmplătoare, cu totul improprie 
concentrării creatoare și marilor 
■opțiuni decisive,

L. MORARII : Două pagini 
frumoase : „Atît de simplu", 
„Asimetrie".

PROF. ȘT. B. i Tînărul dv. 
discipol e Intr-adevăr o bună 
promisiune, în contul căreia ne 
putem alinia și noi speranțele. 
Cele mai multe pagini atestă, 
fără Îndoială, nu numai talen

tul, dar șl o orientare cinstită, 
serioasă, diligentă, ceea ce, de
sigur, înseamnă tot atîtea ga
ranții prețioase pentru evoluția 
sa. Iată citeva din cele mai bune 
poezii : „Moștenire", „întrecere", 
„inocență ucisă", „Poc aprins 
in iglu", „Caut", „Nu vorbe", 
etc. Ne rămîne să vă felicităm 
pentru „mina bună" și să vă 
mulțumim pentru mesajul dv. 
și pentru întâlnirea mijlocită.

FELICIA : Tot pagini de joacă, 
de „încercare" a cuvintelor, de 
însemnări de jurnal etc., adică, 
in general, lucruri care .coche
tează" cu poezia, o anunță, a 
schițează, dar nu o duc pînă la 
structură, pînă la efortul concen
tric de creație, pînă la perfor
manța profesională. E o for
mulă comodă, diletantă (și nițel 
indolentă, desigur...) din care nu 
v-ați clintit cu o iotă și nu pă
reți dispusă s-o faceți. (E ade
vărat, această perioadă, dedi
cată pregătirilor pentru „marele 
examen”, nu e tocmai potrivită 
unor astfel de eforturi pe pla
nul creației). Intre cele mai in
teresante pagini de-acum : 
„Ideal", „Factor comun", „Or
goliu", „Dragi tineri", „Atâta 
tot", „Nomadism" etc. Rămînem 
în așteptare.

D. STĂNEASA i Bunele im
presii inițiale se confirmă : 
două proze bine făcute, cu toată 
fidelitatea șt obediența față de 
un fel de stil clasic (nițel în
vechit), cu multă siguranță șl 
cursivitate, cu un blind, pa
triarhal spirit de observație și o 
discretă, insinuată propenaie a- 
nalitică etc. Premise impor
tante pentru un demers și mal 
decis, și mai curajos, spre o 
proză mai aproape de nervul si 
performantele contemporane. 
(Finalul la „Arheologie" e. 
cumva. In plus, o colecție de 
panseuri de o certă banalitate).

Geo Dumitrescu

N.R. Manuscrisele nu se îna
poiază.

Cafeaua s-a evaporat 
în privirile mele
Gindul și-a întins rădăcinile 
într-o carte de versuri
Am obosit 
hoinărind în cuvinte 
pe drum plin de cuvinte 
inflorescent de cuvinte 
Cu dicționarul sub frunte 
Oxigen pentru adine 
am sărit șl azi 
in apa subconștientului 
sâ mă explorez... 
Noaptea se zbate 
cu coastele frinte 
de genunchiul meu 
Sint sadic cu somnul 
nesătul de cuvinte 
flâmind...

Amplificat de sute de difuzoare 
Se aude
Iar eu stau
La marginea orașului
In cămașa albă de mire
Fluturind ea un stecg
De pace 
intre noi.

TIMAN CUV1ARI

CORNEL ILIESCU

Trunchi
Răsucind sfredele 

negre
In lemn alb. 
tăind cu barda 
așchii cit talpa 
șl răzuind.
Dalta curbează 
cruțind conturul 
in dreptul sinilor

șl iată ideea că ride. 
Apoi palmele 
netezind cu degetele 

grupate 
cinci cite cinci 
pîntecul plod.

REMUS ROCA

Vie culeasă de soare
Vie culeasă 
de soare 
și stoarsă 
de lumini.

Ca o barcă 
prin văzduh, 
luna, 
se gudurâ-n ape...

Porumbii 
iși aprind felinare 
sub braț.

Zăresc țărani 
în carul cel lung și mar 
al cerului.

OVIDIU FLORENTIN

Cintec pentru întoarcerea iubitei
Cînd se Întoarce Iubita
In oraș
Casele cresc mai înalte
Și mii de antene înfloresc
Cînd se întoarce iubita
In oraș
Bolizii autostrăzii cintfi
In parcuri
Statuile tremură
De nerăbdare
Tonomatele tac
Numai, glasul său

Ex libris de Dafinel Duinea 
Din expoziția de grafică mica - EX LIBRIS, 
deschisa la Biblioteca Centrală Universitară

Călăuza
Călăuza privește arborii In pădure 
și-i recunoaște ușor
cu ochii-l împarte în drept și nedrept 
din mușchiul umed se întinde 
o mină cețoasă un pumn de țărlnă 
o insulă de serenitate 
călăuza un trădător ce jupoaie 
de spaime și umbre pădurea 
un leș ce și-o rătăcit pașii de fugă 
primul la coardă 
întinde o mină și spălătorului de geamuri 
ce prin fereastra murdară 
nu vede niciodată cerul 
distinge doar interioare 
cu oameni înjugați în fotolii comode 
cu mii de dioptrii măritoare.

VIORICA IONESCU

Viața
Vîața-I un călător clandestin 
printre resturile unor 
duminici, 
e o balanță Intre noi 
și aerul dus de nisipuri, 
dincolo nu-l un drum 
pe care vom aștepta catifeaua 
neagră a nopții I

Aici trece chnele patimii 
gudurindu-se lîngâ porțl.

ROD1CA POPEL

Concret
Omul acela, 
de la etajul doi 
se uită de citeva minute 
la cer.
Nu e voie să te uiți atît de mult 
la cer, 
omule de la etajul dai, 
la etajul doi stau și eu 
și mi s-a întâmplat 
uitindu-mâ la cer 
sâ fiu Infrintă 
de amintirea unei mînglieri 
să uit 
că cer nu există 
și sâ pling 
concret 
cu capul întors spre 
el 
ca sore amintirea unei 
mingiieri.

LORENA PAVA LAN

Toamnă
„Cerul ocesta-l otrăvit 
de-o ciupercă de nor," 
mi-am spus.
„De-aici lipsesc 50 de grame de zbor
145 milimetri de albastru 
și foaie verde*
Și-am adormit
A doua zi. copacii, 
pirjoliți cu iotul, 
au murit.
Balta-ncovolată
- un tuci Istovit - 
spune răgușit!
„Respectați normele 
de protecție a visului*

IRINA EFTIMESCU

Aspirații
bătrîna croncănitoare de vineri și de 

duminica ne-a oferit, săptămina tre
cută, o mostră de cavalerism, de curaj 
și de consecvență. Incerclnd să se ape

re de dezvăluirile revistei Săptăniina din 14 
noiembrie ax. privitoare la insistenta propagandă, 
pe care Împreună cu prințul consort de Lădești 
a făcut-o vreme îndelungată fascistului de noto
rietate, Constantin Dumitrescu, gardist al lui 
Codreanu, („Spune-mi cu cine te aduni, ea să-ți 
apun cine ești !“ zice un proverb românesc), 
prinsă deci in flagrant-dellct, propagandista cu 
Cotcodăcit graseiat, ouînd, cu fiecare frală cite 
o gogoriță pestilențială; bllblja' în felul 
următor :

1) Că domnia aa nu face dosare scriitorilor, că 
le comentează opera, șl atît.

2) Cartea lui Constantin Dumitrescu a apărut 
la o editură franceză, liberă să publice ce dorește 
și că domnia sa, Monica adică, n-a făcut decit 
să o recenzeze.

3) Se miră cS Săpt&mina vine cu dezvăluirea 
după 6 luni de zile, de cînd s-a făcut, despre 
„Cetatea totală" o masă rotundă. Probabil, mai 
spune gîfîit (dar nu numai pentru motive de 
virstă) că „securitatea din România" de-abia 
acum a descoperit cazul și vrea sâ facă o 
„diversiune".

4) Exact ca In ca2Ul zicalei „Hoțul strigă : 
prindeți hoțul", candida Monica devine agresivă, 
amenințînd, cu tupeul disperatului, că dacă lu
crurile se vor repeta, ea va dovedi ciți legionari 
au posturi de răspundere în România. Ca și cum 
ar zice : „Vedeți că slntem chit ? Să ne Înțelegem 
frățește, prin urmare, oameni sîntem !“

La „candoarea" depoziției acestei execrabile 
reporterite (surprinzător provenită dintr-un spa
țiu geografic cu altfel de oameni) vrem să facem 
următoarele precizări, în ordinea punctelor mai 
bus notate :

1) Nu face dosare scriitorilor ? N-o intere
sează decit opera lor ? Dar să-i revedem, sumar, 
volumul (e autor „unlum llbrl", la cei 60 de 
ani. șl această mizeră adunătură tipografică e 
alcătuită din petece șl cioburi subnutrite intelec
tual), Unde sonore, ea și Românește al parte
nerului (fostul „camarad" Untaru. după cum se 
știe) este alcătuit din fișe politice. Arghezi, 
Căllnescu. Vianu, Bogza, Iorgu Iordan etc. sînt 
comentați sub acest aspect si neaați violent. 
Opera lor este ignorată pe motivul că „s-au 
dat cu comuniștii". Dar, ca un făcut, ga
fele se produc în serie : parcă spre a-și com
bate nefericita donsoartft. ttrmîftd imediat dună 
ea la microfon, carabinierul Ierunca, ocupîn- 
du-se de modul în care a fost sărbătorit la noi 
centenarul lui Sadoveanu, îi trage o delațiune ce 
dovedește pierderea oricărei măsuri : Sadoveanu, 
cel căruia fasciștii l-au ars cărțile in plete pu
blice. ar fi fost înregimentat fasciștilor. SI ori
bilul individ, care ar fi trebuit (zicem noi. ca 
români) să aducă, In fața microfonului ce-1 hră-

Symposion transilvănean
Urmare din pag. 1

fular în pictura româneiscă contemporană. Au 
fost apoi versurile lui Nlchlta Stăoescu, admira
bil comentariu liric al celor văzute șl simțite în 
sala expoziției, neincApătoare la ora vernisaju
lui. Cuvlntul poetic s-a apus pe sine șl a ,jpus" 
tablourile, într-o perfectă sinestezie, dar de preț 
pe care publicul l-a primit cu o bucurie simplă, 
cu Înțelegere ușor de citit in graiul privirilor. 
Așa cum au fost primite și poeziile lui Gheor- 
ghe Pituț, Mlrcea Mi cu, Victor Felea, Mariana 
Bojan, Doina Cetea, Teohar Mihadaș, Ion Noja, 
floria Bădescu, Negoiță Irimie, Petre Bucșa, Mir
cea Vaida, prezente de marcă la această ma
nifestare culturală de excepție, din cadrul De
cadei culturii clujene". După ce actorii Ion Ga
ram itru și Anton Tauf au recitat superb versuri 
memorabile, s-a auzit ..glasul" atît de omenesc

Statornicia trecerii
Urmare din pag. a 8-a

moarea „grelelor galopuri" (Aceste locuri de 
demult) ale Timpului. Parcurgînd în sens invers 
„traseul antropologic", potrivit postulatului me
todologic enunțat la început, vom vedea că aces
te imagini ambivalențe se convertesc, din repere 
statornice opuse Trecerii, în embleme ale stator
niciei Trecerii. Anxietatea legată de determină
rile temporale pare a fi un dat ontologic al 
„locurilor de demult", ..o veșnicie mai rece, ca 
delirul" (idem) ; regresiunea eufemizantă devine 
cădere în neantul interior, astfel Incit epifania.. 
intimității se convertește într-o epifanîe a go
lului : „un cap plecat peste o carte sau un co
pil / shu peste propriul său gînd ce îl trage / în 
jos" (Priveliști. 1.) ; chiar „vizuina" subpămîn-

k_________________

defulate
nește pe el și ,.sublima" jumătate, un omagiu 
unuia din mari) scriitori ai veacului, se dedă la 
ponegrirea lui. Lamentabilă poziție, odioasă și 
•sinistră figură de mercenar. Dar, proba
bil, așa se ciștigâ a pline 1 Cu prețul murdăririi 
și trădării a tot ceea ce, pentru poporul dw 
care a făcut parte, este mai rflnt

2) Tandemul Sleniea Lariaeoew-lenaee a-a
trezit așa, firi *4 știe atei ei. ea „Cetatea to
tala" la „Senil" ? Dar atunci memoria • părtait-e 
total pe jalnica dreotase. In primul riad dL tu 
repetate r înduri fia nevoie îl guiem furniza 
datele exlcte) 'titulara Tenetar și Mtitosetor H 
l>cft ’£ iBVsydi ea fotul.aparte din des
coperirea lui C Dujnltrtsflcu. H era prezentat o 
o ..gftselnițfr','ea « descoperire epocală a celor 
doi soți norocoși, care au recomindat grtblti in
telectualității pariziene rezultatul, senzațional al 
eforturilor lor : Con <t an tin Dumitrescu p Ceiaiea 
loiali. Cum se vede insă. amnezia nu tine 
CroiMNi ci mai degrabă de Dioniaoi. Sau de 
Ceres. Si prinși la mare inghetuiâlA. ceî î&n 
magnifici ventriloci ai Tezelor și amiiewler p ai 
Actualității culturale se fac d plouă și se retrag 
strategic, sub sura lașității. Q l-eu Uniat ? 
Doamne ferește ! Editura cu pricina rare, suve
rană, l-a tipărit pe Dumitre^u-ZăpedA Vina, 
de vreți s-o căutati. este a editurii -SewiF. Halal 
consecvență, halal curaj 1 Ce va C zis. după 
această depoziție autorul Cetății loial- ? Ori a-au 
Înțeles..., camaraderește. ce să apună ? Specta
colul ni se pare, oricum deplorabil Caractere, 
nu glumă 1

3) Cuplul M.L. — V.I. a vorbit despre Ce
tatea totală acum 8 luni • Aici nu mai e o „de
fecțiune de memorie", ci minciună sfruntată. La 
nevoie, iarăși putem să le arătăm celor doi 
mercenari fanfaroni (dar ei știu bine acest lucru) 
cu documentele pe masă, că, numai cu o lună in 
urmă, domniile lor citeau oe nerăsuflate, cu o 
voluptate aproape viscerală, săptămlnă de săp- 
tămînft. fragmente din opusculul fostului gardist 
șl pistolar al lui Cornellu Zelea Codreanu fâ- 
cîndu-i, de fiecare dată, un adevărat encomion. 
Cred că nu exagerez dacă afirm că nu există 
autor din cultura română (inclusiv Eminescu 
sau Caragiale) care, să se fi bucurat de un ase
menea privilegiu ca Dumitrescu-Zăpadă. El ar 
fi, dUDă cum rezultă din emisiunile Monicăi 
Lovinescu și ale bravului secundant, o culme a 
spiritualității, nu numai românești, ba chiar uni
versale, superior lui Marx. Zinoviov etc. un 
„nec plus ultra". Nu vi se pare că acest zgomot, 
deșănțat, aproape dement, făcut unui criminal 
legionar este de la sine grăitor ? Nu cumva, stăm 
și ne întrebăm, vechi apetituri și aspirații ale 
„camaradului" Untaru s-au defulat, în sfirșit 
divulgindu-și adevărata poziție ?

Petre Mușat, 
profesor, București

al taragotului Iul Dumitru Fărcaș, acest virtuoz 
al cîntecului popular românesc, artist de cea 
mal autentică vocație șl simțire. Un veritabil 
„dialog al artelor". Seara, in amfiteatrul „Shakes
peare" al Universității clujene, Nichlta St&nescu 
s-a intllnlt cu studenții filologi. Poetul a adus 
un vibrant omagiu Iu] Lucian Blaga și a elo
giat in versuri emoționante, de o semnificativă 
sinceritate, personalitatea scriitorilor Ion Lăn- 
rrănjan șl Adrian P&unescu. Vedem aici, in acest 
gest comprehensiv, emblema unui climat cultu
ral stimulator, generos, pe care simpozionul ar
telor de la Cluj-Napoca !1 subliniază cu perso
nalitate. Larga audiență in rindurile unui Public 
iubitor de frumos, sensibil și cultivat, vorbește 
de la sine despre calitatea acestui act de cul
tură, despre valoarea întâlnirilor dintre creatori 
și cei cărora le sînt destinate șl dedicate operele 
lor. tn noiembrie, la CluJ-Napoca, oamenii s-au 
bucurai de frumusețe.

teană a eresului apare ca un sordid Ioc de pindă 
„din fundul unui canal (vezi poemul omonim)... 
$i iată însăși „ființa precară", subiectul, cu totul 
in puterea Trecerii și „somînd-o“. de data aceas
ta el, într-o exasperată pornire, sâ smulgă anco
rele precare ale statornicei : „obrajii mei iată-i / 
pulberea lor / pentru ca vîntul’să pălmuiască / 
în numele tău i și-al meu i amintiri noastră 
sărmană" (Fiul).

Căci în veacul nostru, martor al atîtor trădări 
și crime, nostalgia și speranța sînt capcane, iar 
desnădejdea se cheamă luciditate. Acesta este re
versul pozitiv al experienței infernale a exilatu
lui,- „Nur um der Hoffnungslosen — scria Walter 
Benjamin la începutul erei fasciste — willen 1st 
uns die Hoffnung gegeben — Numai mulțumită 
des nădăjdui ți lor ne mai este dată nădejdea".

Artă
si istorie

Urmare dig pap. a l-a

fildeș șd perle, aa reprezintă simbolul retali- 
tâții Ha Benin (Nigeria) și Mte reveîaApare 
pentru simțul artistic al populației yoruba. Tro
nul regali din Karagnoe. exuient La Lindaa Mu
seum (Stuttgart) Mt. de aeemer.ea. an 
unic p dt o deasetuu importanță pentru uecuWî 
populațiilor Taaxanie* Capul rege’-^i 
Kartari (Ghani?, exc-rstat din aur pur și 
rind 1,9 Kg. emtie de exceppe a negro-
ifdBane. se afU istr-o colecUe d-~

britanică Vechi și •.
bembara m dig nr, pâpuu — brazj *2 

de podoabă aakaan se 4»-*—c ki Mvreul 
Tervueren din Beigta la Rjriberg
Zurich sag ta dilente partievtere ca
HeDar (No* York), Wauaee fLcndra) etc. SmoUe 
prin viaianU aau aîto ciîj^aca, șsea pmțin 
on ease, de la cei ce le-^d creat, operei# de arta 
africani ■■ dM fatfni și pce^if -rj: unor rsez*» 
vest-esropene ata cum cattmeBTUlui
p muoca a miLcano de afr.mni m augurat 
profitul p bunăstarea unor metropole oendm- 
taie.

Da î Geree este tirul «imbnhjrrCa trertma- 
iua da imț hn-J gi imeajarț de Africa.
„Casa acsavUar*’ (aatâzi muaeei — o â^vadâ grăi
toare a modulau csm unu viu mbogl .* >ar 
aJtil aa devenii săraci, a erpMcatâ? «unpj pa
tra erîndudala atât de *sedmptl a lumii de arL 
Privind zMurile acestei ^biestemate case3-, rvi- 
bătând galeriile lungi șa cY^tele reci, stlirj la 
ce-a® slujit p cui au totoem iți pui singur în
trebarea : Dar dad in »ces: fel au ajuns \Mui 
-puternici" iar alții wul ,.jrrpra ^ervoi-

iar alții -subdezroMap". nu-i care swf 
mult decit normali maj siuJ oeeil
cererea acestora din urmă de a fi tprijtețț; In 
efortul lor spre progres ’ de a fl ajuta’’ econo
mic. culturaL social ? Evident eâ da. $i evident 
că satisfacerea măcar parțială, dar adecvată a 
unei asemenea cereri ar face mai puțfaa frÎnain
tată lumea in care trăim, ar ctâminua acel sen
timent de frustrare care £ăpine*te o mare 
parte a globului *i care nu este de naturi să 
stimuleze înțelegerea si pnetenia Intre popoare.

CONCURS
de scenarii cinematografice

Pentru asigurarea unui ponotoliu da scenarii 
cu un bogat conținut de idek euprinzind o lar
gă arie tematică, neceaar dezvoltării produc
ției naționale de filme, Cocuiliul Culturii și 
Educației Socialiste, împreună cu Aaociația ci
neaștilor, organizează un concurs pentru sce
narii de filme artistice de lung metraj, cu ur
mătoarea tematică :

MOMENTE DIN ISTORIA MIȘCĂRII 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI 

DIN ROMANIA
1. Crearea, in 1883. a Partidului Social-Demo

crat al muncitorilor din România ; rolul clasei 
muncitoare în viața social-polltlcâ a României.

2. Crearea Uniunii Tineretului Comunist din 
România (1922).

3. 'Lupta P.C.R. Împotriva exploatării bur
ghezo-moșierești, a reacțiunii și fascismului, pen
tru apărarea intereselor naționale ale poporu
lui nostru in anii Uegalitâțil.

4. Pregătirea insurecției de la Î3 August 1M4, 
participarea maselor populare la revoluția de 
eliberare socială și națională, antifascistă și an- 
t ilm peria listă.

5. Lupta comuniștilor, a maselor populare, pen
tru cucerirea puterii politice (6 martie IMS — 
30 decembrie 1947).
MOMENTE DIN LUPTA POPORULUI ROMAN 

PENTRU INDEPENDENȚA, UNITATE 
NAȚIONALA ȘI DREPTATE SOCIALA

1. întemeierea și lupta pentru neatârnare a 
voievodatelor conduse de Gelu, Glad și Menu- 
morut.

2. Bătălia de la Posada, Începutul luptelor pen
tru apărarea Independenței și ființei naționale.

3. Răscoala populară condusă de Horea, Cloșca 
și Crișan. .

4. Unirea Principatelor Române sub Alexan
dru Ioan Cuza.

FILME DE ACTUALITATE
1. Afirmarea în viața socială a mentalității 

Înaintate, muncitorești, a spiritului revoluționar. 
Munca, terenul pe care se formează trăsăturile 
omului nou și în care se exprimă plenar va
lorile sociale și etice.

2. Comuniștii !n fruntea luptei pentru pro
movarea noului în conștiința socială, pentru 
dezvoltarea multilaterală a societății «ocialiste 
românești.

3. Adincirea și perfecționarea democrației io- 
claliste, asumarea conștientă de către oamenii 
muncii a răspunderilor ce le revin in exerci
tarea drepturilor și datoriilor lor in cadrul or-

PREZENȚE SCRIITORICEȘTI
Analiza revistelor „Orizont" și „Knijevni Jivot“

Miircun. 11 noiembrie 190Q, la Timișoara, a 
avut loc sediașa da analiză a activității revis
telor „Orizont- g Jlvot", desfășurată
pe trei rM.

Au pini rina t metr heti Aanciăriei scriitorilor 
îîr. Ttmxsoara. ocnrAii!* ccnrijcere 5! roiec- 
uveîe redacrirra.e il-e ?*’.or âouă revise dm 
T-.— .aOte-^. precum * r-v-mbri ai con Zicerii co- 
iecure 1 •cr-.e^xiror — CoautauM* CW-

Frwu Stare* ri^epre« te-Iau t secre
tos 1. Imma taaoa tsketfer aAr ntaiM ». 
îr*’^r1 tâ Avrri,’:::-Dr ce * - V "Ji I tîln —
■ircea RaAi laaabaa Da* UnWli (Bra-
K-. Mireea Yobbus [Sfcsj. redactori șefi sau
redărtocl șefi •> ravutrior oftate da
Ur-ione — Ga Mai IMmfaiaaa (, Românu lite
rară'). Kaaaalat Gun Amaăd Haaaer
C-Ncw Dna BAaAea (-Second If),
Letaj Lajas uVr=^*'J- laaaiebto Olteana (.Viata 
rcmAaeaacări. Ansei Băn Sieija"». Cernelin

Fapevn (Edsxura „Carton rasei*).
Corxbanren roleriivl a acrutorJor. »e-

tretard asorârtiiiar de anulari, redactorii aefl ai 
rmsleiar edr-ate <5e vner* prerum și enmHe- 
tul de conducere al Asoctauei acrutorilor dm
Timisoara au fost psâmiri de tnorMul Fesra 
Dă ai ni. pnm-anaetaz P.CB. al

Tlmto.
La vedeta da aaakză au fost prezesți tflwirH 

lardathș Maria, nacretar al Cooutetuhil jtade- 
>»-. de 7-irud. M Îngusta Anca, presedir-te al 
Ccar.etnr^ de ndoră s> educație socialistă al 

Tlrr. ț
Pe marginea refwaietor prezentate da mdac- 

toro-sefi ai re«vste>ar au pute a ml ian. Ian 
Arirsana COraeerrt p VWm* Claaaw (Jim- 
jrvr- Jivotri. la oeraaTerL <w participai acriito- 
rii : Arena. Flarte ■lustru. Cri» Dnscâla.
Gabrâei Dâeacaaann Eagen Daeeeam. Laeiaa 
W~TJ1 Dnrăaa Gruudaa. Slav emir Gwnedena- 
rid Dna BăaiteL la Hatona. Traian lanes. 
Ceittoir WLeaaviH. Ivo Mancei a. Marcel Fop- 
Carnta. Nebaasa Fond fai. Svel mnir Raicev, Anrel 
■in Ghearghe Sebwarti. VMbn SteteMviti. 
Cara site Sr arm. IGma Șerhânesn, R^en 

ganiamtear ahMBtote fteflfl orrv^eî aorte Hate n- 
mânesu-

4. Pnncipuje «ucm și tocteHate ta
arțiUM. Portrete de outou șb *teo eoafiietna- 
le, exprimiad afiraterca i. ia anii XMtetri,
a exigea«riar ctxtelui «urii și «căuxă^U tocte- 
liste.

5. Prnr—!■ lnnatumra eeonoauco-aoctele. spe
cif i ce etapei actuale de denoltare a «axului con
temporan. văzute din muiațiuar pe care
acestea le determină ia romum;* fi destina aie 
Oamenilor muncii din agricultură.

fi. Implicarea militanta contribuția intelectua
lității la dezvoltarea progr^al aorietătii ao- 
rialiste românești. Știința și tehnica, arta și cul
tura, teren de afirmare a a°oativităui româ
nești, contribuție de vakiara la efortul da lăr
gire a granițelor cunoașterii umane.

7. Legarea din ee in ce mai Mrînsă a pro
cesului de invătămint cu viața, cu producția. 
Efectele formative și educative ale integrării 
Școlii cu producția axupra pregătirii pentru mun
că a tineretului.

8. Eforturile minerilor de a contribui la asi
gurarea bazei energetice a țăriL

9. Rolul in continuă creștere al femeii în so
cietatea noastră socialistă ; încrederea tot mai

In încheierea lucrărilor. au luat cuvîntul to
varășii Augusta Anca și lardache Marin.

Ședlr.ia de analiză, care s-a desfășurat lntr-un 
wpirft de probitate șl răspundere politică, și ale 
cărei concluzii s-au dovedit eficiente și con- 
Ksvciive pentru activitatea de viitor a celor două 
reviste timișorene, au fost conduse in succesiune, 
de vicepreședinții Uniunii scriitorilor.

In dupâ-amiaza aceleiași zile, scriitorii oaspeți 
li unii membri ai Asociației scriitorilor din 
Timișoara a-au deplasat In localitatea Buziaș, 
L * . u de președintele Comitetului județean <Je 
cuiuirl #1 educație-socialistă și unde au fost 
jtniimpinaU de primarul orașului, Emil Brându- 
teni. După ce au foit vizitate unele puncte ale 
instalațiilor balneare, la Casa de cultură a ora
șului a avut loc o Intllnlre cu cititorii. In cadrul 
căreia au susținut un recital de poezia din 
opera proprie tau au răspuns la întrebările pa
li or. .Uor da literatură, scriitorii 1 Gheorghe 
Arap, Nikalaus Bcrwanger, Constantin Chirlțâ, 
Gabriel Dimistskua, Blavemir Gvozdenovlcl, Ion 
Hainna, Traian laaee, Drag» Marianicl, Cornel 
Papeaeu. Cerselia Bturtu. Mircea Tomuș, Va- 
leuiia Tudor, Damian Ureche, Ion Velican, 
Vastâe Vena vi a. Prezentarea scriitorilor a fost 
făcută de Aogbel Dumbrăveanu, secretarul Aso
ciației scriitorilor din Timișoara.

Joi. 20 noiembrie I860, scriitorii au vizitat ex
poziția permanentă a realizărilor economiei ju
dețului Timiș, expresie copleșitoare a tuturor 
produselor industriei acestui județ, revelînd ca
pacitatea creatoare, de invenție și de inovație 
tehnică, a oamenilor muncii — români, germani, 
flirtai, maghiari și de alte naționalități, In benefi
ciul economiei noastre naționale șl cu superla
tivă audiență la piața Internațională.

Scriitorii au fost, apoi, oaspeții Întreprinderii 
-Electrotoanst". unde au fost primiți de direc
torul întreprinderii, Nicoiae Margin. După un 
expozeu al acestuia cu privire Ia specificul rea
lizărilor întreprinderii și după ce a-a răspuns 
la întrebările celor prezenți, ieri it orii au vizitat 
expoziția permanentă și citeva secții în func
țiune.

Acțiunea de la Timioșara s-a Înscris In planul 
general de analiză și documentare al Uniunii 
■criitorilor, cu rezultate dintre cele mai prețioase, 
r&sfșinzîndu-se astfel, operativ, indicațiilor con
ducerii superioare da partid.

largă pe care societatea neutră o acordă fe
meilor, la toate eșaloanele vieții economice șl 
•odaie. Promovarea femeilor In munci de răs
pundere, contribuția lor la progresul economic, 
științific-cultural și social.

10. Familia <1 rolul acesteia ca celulă de bază 
a societății noastre. Rolul familiei In formarea 
tinerelor generații peatru muncă și viață.

FILME PENTRU COPII $1 TINERET
1. Influenta botâritoara a mentalității mun- 

cncrești, a exemplului oomunlștllort în for
marea tineretului prin muncă și pentru muncă.

1 Opțiunea pentru marile adevăruri ale so- 
rietățtâ noastre, a tinerilor proveniți din toate 
păturile și clasele aociale ; demitizarea falselor 
valori, expresie a moștenirilor trecutului și a 
ecourilor, preluate necritic, ale altor moduri de 
viață.

1 Viața, munca șl preocupările tinerilor pe 
șantierele naționale ale construcției socialiste.

4. Vteța. munca și preocupările tinerilor în 
Școlile de toate gradele.

5. Adaptarea libert sau ecranizarea unor 
basme pooulare sau de autori clasici.

Comedii și filme muzicale
1. Satirizarea unor mentalități și atitudini care 

•e mal întâlnesc In societatea noastră, cum ar 
fi : spiritul retrograd, opacitatea la nou, ten
tația dstigulul fără muncă, carierismul, favori
tismul. individualismul, infatuarea. Ignorarea în
datoririlor și normelor de conviețuire socială.

2. Comedii și filme muzicale din viața tine
rilor In fabrici, pe ogoare. In taberele de odihnă 
și vacanța

X Comedii și filme muzicale inspirate din li
teratura noastră clasică și contemporană, repre
zentând ecranizări sau adaptări libere.

FILME DE ACȚIUNE
1. Figuri de eroi populari, luptători pentru 

libertate și dreptate socialâ In timpul regimu
rilor exploatatoare.

X Lupta organelor de securitate pentru apă
rarea cuceririlor revoluționare ale poporului.

3. Lucrătorul de miliție, apărător al ordinii 
și legalității socialiste.

Concursul este deschis atât scriitorilor de pro
fesie cit și celorlalte categorii de oameni al 
muncii. Lucrările, cuprinzînd 50—70 pagini dac
tilografiate, vor fi expediate pe adresa Con
siliului Culturii și Educației Socialiste, Piața 
Scinteii nr. 1, București, etajul 8, camera 864, 
cu mențiunea „Pentru concursul de scenarii", 
plnă la data de 25 februarie 1981. data poștei.

Lucrările nu vor fi semnate. Ele vor purta 
un motto și vor fi însoțite de un plic închis, 
prevăzut cu același motto, în care se va in
troduce numele și adresa autorului.

Cele mai valoroase lucrări, selecționate de 
juriul constituit în acest scop, vor fi premiate 
Si achiziționate In vederea valorificării lor ci
nematografice.
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CULTURA ROMÂNEASCĂ LUME dirv

Sadoveanu în limba ucraineană i

X n ultimele trei decenii opera lui Mi- 
Ihail Sadoveanu poate fi oonsideralâ 

deosebit de familiară publicului cititor 
din U.R.S.S., datorită numeroaselor 

traduceri cit și a unor importante studii și mo
nografii semnate de critici și istorici literari de 
primă importanță, comentatori de prestigiu ai 
literaturii universale. Numai in limbile rusă și 
ucraineană au apărut 37 de titluri in tiraje de 
masă, traducerile fiind realizate de cunoscători 
excelenți ai limbii și literaturii române. As tie L 
capodoperele sadoveniene. Baltagul, Niroară Pot
coavă, Neamul Șoimăreștilor, Venea • moară 

pe Șiret, Hanu Anruței, Nada florilor. Dum
brava minunată, volumele de povestiri și de 
Opere alese au reușit să impună pe deplin ver
bul Ceahlăului literaturii române printre cd 
mai îndrăgiți scriitori din rindul marilor clasici 
ai literaturii lumii. Un merit deosebit in popu
larizarea mari kw cea ții sadovr-nian-? l-au avut, 
după cum pe bună dreptate sublinia intr-un ar
ticol Iurj Kojevnikov. calitatea deosebită a tra
ducerilor, ele ajungind In majoritatea cazurilor 
să fie echivalente cu originalele. Si alți comen
tatori ai vieții ți operei lui Mihail Sadoveanu 
in U.R.S.S. subliniază eforturile încununate de 
succes ale traducătorilor M. Fridman. V. Pianov, 
S. Semcinski și L Kusnîrik, care au reușit să 
transmită cititorului sovietic întreaga frumusețe 
a scrierilor clasicului român. Nu mai prejos de 
traduceri sint și exegezele cu privire la opera 
lui Mihail Sadoveanu. intre care merită mai în- 
tîi amintite monografiile semnate de I. Kojev- 
nikov și V. Sugoneai. cit ți studiile unor cunos- 
cuți exegeți de literatură universală, ca, de pil
dă, T. Motiicova, V. Roeențveig. C. Vorona, I. 
Anisimov șx

La s fir și tul acestei veri, editura Niprul din 
Kiev a reeditat intr-o ediție de lux un masiv 
volum de opere alese Închinat centenarului ma
relui scriitor român. Studiul introductiv, notele 
șl o mare parte din traduceri sint semnate de 
Stanislav Semcinski, profesor de limbă și lite
ratură română la Universitatea din Kiev, autor 
a numeroase tălmăciri din operele scriitorilor 
noștri clasici și contemporani (merită amintită 
aici și traducerea in limba ucraineană a Istoriei 
limbii române de A. Rosetti), de asemenea el 
fiind și autorul a unui mare număr de studii 
și articole de romanistică, publicate in revistele 
de specialitate din Ucraina. Volumul omagial 
Îngrijit de profesorul S. Semcinski cuprinde o 
selecție din povestirile marelui prozator, roma
nele Baltagul. Niroară Pofooavi și cîteva arti
cole din publicistica sadoveniană. din care la loc 
de frunte *e află prefața la Cobzarul lui Tams 
S< vcvnko apărut în țara noastră in tălmăcirea 
Jui Victor Tulbure. Notele de la sfirșitul volu
mului vădesc o bună cunoaștere a operei lui 
Mihail Sadoveanu cit fi a istoriei poporului ro
mân.

MMXAlA
CAnosauv
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volumului omagial,Concomitent cu apariția 
aceeași editură din Kiev a publicat într-un ti
raj de 12 000 exemplare monografia Mihai Sa
doveanu elaborată de același Stanislav Sem
cinski șl care se constituie (după mărturisirea 
autorului) într-o expunere sintetică a bogatei 
bibliografii critice despre opera lui Sadoveanu 
apărute in țara noastră. Un loc dc scamă in 
monografia lui Semcinski îl ocupă paginile de
dicate predecesorilor marelui prozator cu o ac
centuare deosebită asupra importanței Junimei 
?i a convorbirilor literare pentru dezvoltarea li
teraturii romane. De asemenea, în succinte ana
lize, profesorul de la Kiev prezintă epoca ma
rilor clasici ai literaturii române «ocotindu-1 în 
capitolele următoare pc M. Sadoveanu de ace
eași mărime și importanță pentru literele româ
ne. Deseori in monografia .sa Stanislav. Sem
cinski polemizează cu ceilalți autori do mono
grafii despre M. Sadoveanu (I. Koicvnikov si 
V. Sugoneai) cu privire la unele nuanțe speci
fice ale operei marelui prozator, explicind dese
ori laturile spiritualității românești nu totdeauna 
înțelese cum trebuie de către preopinenți. Cu
noscător fin al limbii și literaturii române (a 
terminat liceul Ia Pitești). Stanislav Semcinski 
realizează prin monografia sa o apropiere a co
mentariului de cele mai bune exegeze despre 
M. Sadoveanu apărute in ultimii ani în țara 
noastră. Atit volumul omagial cit si monogra
fia închinată marelui scriitor român demonstrea
ză pe deplin un moment de seamă în cadrul 
schimbului de valori între două țâri prietene. 
Dorim de asemenea să semnalăm că ambele a- 
parițil au fost primite cu viu interes dc către 
critica literară din revistele sovietice.

Stelian Gruia

Statornicia trecerii
Am arătat cu un alt 
prilej (in ..Omar Lara 
și împlinirile urnii vo
iaj neîmplinit-, prefață 
la volumul bilingv Că
lătorul neîmplinit". E- 
3itura ^Univers-. Bu- j- 
regtL 187^ care 
fun cJanaliLa tea 
Vțtiw eăiâmrwi in 
zia lui OrvL" I 
aceea de a conri 
împlinire, s 
noa^tere. 
ontoloeic^" 
valiejkjti a 
Junta concrel-prtîsrâ- 
insUur»du-ee crI- 
fanic a Trecerii.

Îmi vad 
aceasta tp.- 
ln mome-,;;îî
Îmbraci ua ci» aman pna
faptul ck r«ănM

- • cfafaUKMt. SBțațMAC.ne.
ren tu iui \ . pialMMr* — T-x-... ■
ies, apaeMi ta «aab rb
ii ll.Tru«.%t

Pe ni**; Mm /r «■■■ laBweAm
acum o ~ . v . 7-•<»—. .i . _-~
ra unui y rrwfc & - nrlit
lui Omar Larv. "• e-
risticile a ceea :» tn Ml pr
D^riML ae aftRMMA ve tmw aatowaâwk» ’ 
„.-schimbul neîncetat r - - .

latoare ți sufnauile obiective i-id d» *- 
di ui cosmic ți «oei^l" (Slractwile aatrețaăofflce 
ale imagina ral ui. Ed. Buc 1«77. p. 4«.

Polii acestui itinerar al * ^t re
lativ lesne de circumsrrts. ^PukînnUe 
toare- jalonează voiajul cu repere ți enriri — 
reverii ale intimității ocrotiteire — precare ana
tomicii ale ființei precare, căci durșnîîâ vă
dește a fi numai statornicia. Trecerii Irifi&îL ema- 
nînd ca „somație obiectivă- din rirnim.1 «ța so- 
cial-ist'orică a exilului, simbolizată cosmic de 
mediul „material" prin excelență al trecătorului, 
care este Timpul, cu chipurile sale Drot ei ce și — 
cel mai adesea terifice. Dar. limitîndu-ne la 
această formulare, polii respectivi pot anărea ca 
simple principii de clasificare a imaginilor, iar 
traseul antropologic se vede redus la un tabel 
taxlnomic. în realitate, ceea ce contează este nu 
situarea ci dinamica imaginii, și traiectoria ei 
poate și trebuie să fie parcursă în ambele direc
ții. de la un pol la celălalt și invers. Non-semio- 
logic (în sensul unei semiologii a semnului arbi
trar). universul simbolic iși află astfel o dublă 
motivare (pe potriva dublei .sale geneze) ce se va 
concretiza in constelații de imagini, mereu am
bivalențe, mereu dialectice, dotate deci îndeosebi 
cu o dimensiune semantică și mai puțin cu una 
sintactică.

Intr-un poem pe care volumul de față îl preia 
din Călătorul neîmplinit, autorul creionează cu o 
mare precizie imagistică sensul (simbolic) al re
veriei sale : „Am pregătit o scorburfi-n pămînt I 
vom fi la adăpost de ploaie / de vînt". Confortul 
„meteorologic" (a cărui coloratură afectivă : „la 
adăpost" e mai pregnant redată / trădată de ori
ginal, unde ,,protegidos"“„apărați“) este com
plinit de „pulsiunile asimilatoare" 1 „Astfel vom 
sta în zvonul dinafară / aroma dinafară / și-n 
forme vegetale". Lumea exterioară — „vîntul", 
„razele" („râpos" poate fl interpretat și ca „trăs
nete") este redusă deci la metonimiile sale eufe- 
mizante („zvonul" și „aroma") și poate fi astfel 
asimilată domeniului „formelor vegetale" (s.n.), 
adică tiparelor virtuale ale increatului. Cavitatea 
protectoare este dublată — aș zice „pleonastic" 
— de un fel de litotă metonimică, de „cănile de 
lut" și de „ulcelele" care conțin, pe lîngâ ali
mente („fructe") și lichide („arzătoare băuturi") 
esențiale, pasibile de transfigurare eucaristică. și 
elementul primordial al vieții : „apă de mare". 
Interpretarea arhetipală a acestui simbolism des
cendent ni se impune de la sine : cum schema in 
spațiu semnifică o sooborîre în timp, „scorbura 
tn pămfnt", „vizuina fresca y libia" nu este alt
ceva decit uterul Mamei Glii ; cum, pe de altă 
parte, piesa este o poezie de dragoste. Erosul 
devine aici mister, hierofanie, descindere la ori-

I, nr.-je viaiA ?! moarte, ființă și neant s:nt 
utmx Cu toate acestea, dulcea volutĂ descen- 
.* ca ".ir. xin matern ori teluric, cor:ine in 
itrul ei. curbei deschise de un „con-

cepto“ baroc, un obiect nenumit — „somație 
obiecția* a med;- ie oare nu este alta

hc.ptiL ic-j avatarul «Au m*îa-
Pria ur- 

ul «!>■»_- de . o 
. - . . ■ 1 -DTLVlT lîlr
•rra fi jrbkHpe 
raoT'aica ta da

• MS 
no m >

A
R ■ f «e 4H mtaii at 

rrfar *

-’•r-A e-j vernisai

rmwqm / vn'J «Ua
«*RiM fll cSMSBT*' Ma. f<R ■/*■.

MMM ore a vHcjmi ccUti bmiM

îs cant e »: > â Timpul
erte aUaînl <2
aki - c rsonal _Se reA» o *
purtm-^ Mâ cm ~-F7re» în ts
în faU -n . m- ^.-4 - z
sau se repede pesle eâl>tor~ fCarte papali).

Pe plan mental ffesîul mdfaau- cur.vartaw 
In _raccoura*-ttn ale -
amintirii in flurMj tinimknL r^nf— • _pe*c*si“ 
de acolo motnenie trecute, d « MMd s i
afectivă. Chei*' a «->*?«. ce
Trecerea ți aimnlri—cur. - - este «r«- 
zația evocatoare, ertfri i&âî amintirea 
adevărate traiectorii prxRtrî ic5*e : _în sâ*2 tie 
noapte am simut un iz ! de k-mn de Ls
Rnroa__ ' Sint chei pentru d^. rt; o
ușă / ._ / Simieam galopul riului .- -î m-a tre
zit / în miez de noopte ne«oer-i*a oloaie*- (_CWîe 
a memoriei). Mai mult insă decit de autorul 
Timpului pierdut, această mișcare amintește de 
Knvafis. alt mare poet al memoriei, printr-o anu
me circularitate a senzației : „Ața mi-am însușit 
noua șaradă a pămîntului meu O altă lovi
tură — a miresmelor funeste- (idem). (Am ana
lizat afinitățile și deosebirile dintre viziunea ka- 
vafiană și cea proustianâ asupra memoriei In 
eseul Kavafis : Memorie și Istorie din volumul 
Triptic neoellenic, pubicat in 1979 la editura ate
niană „Exantas"). La capătul traiectului său. de
clanșat de senzație, amintirea Intilnește ca reper 
Statornic, din nou senzația. Căci orice Încercare 
do a trece de la aceasta la nivelul mal complex, 
al reprezentării, dezvăluie din nou acțiunea des
tructoare a Trecerii, operată asupra domeniului 
însuși ăl memoriei, ca în aceste versuri de un 
incontestabil timbru kavafian : „și locul si-1 re
iau figurinele / roase și stricate- (Stricate schi
lodite ; s.n.).

Toate „pulsiunile asimilatoare" examinate pînă 
aici ne-au arătat de fiecare dată că reversul Ima
gisticii Izvorîte din reveriile intimității este 
amenințarea surdă a „somației obiective", ru-

Victor Ivanovici
Continuare tn pag. a T-a

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

• ÎMPLINIREA a 109 de ani de la nașterea lui 
Mlhail Sadoveanu a fost marcată la Moscova prin- 
tr-o serie de manifestări care au subliniat impor
tanța operei marelui nostru clasic pentru literatura 
română și universală. Astfel, la Casa prieteniei a 
avut loc o seară omagială organizată de Uniunea 
scriitorilor din U.R.S.S. și Asociația de prietenia sovicto-romănâ. Despre viața șl opera lui Sado
veanu au vorbit cercetători de la Institutul de sla
vistică și balcanistică, scriitori. In holul Casei prie
teniei a fost vernisată o expoziție de fotografii si 
a fost deschis un stand de cârțl In limba română precum și traduceri In limba rusă din opera Iui 
Mlhail Sadoveanu. De asemenea, clasicului litera
turii noastre l-a fost consacrată o sesiune științifică în cadrul căreia au conferențiat D. F. Markov, mem
bru corespondent ai Academiei de științe, șl alte 
personalități ale lumii științifice ți literare sovie
tice. într-o expoziție organizată cu acest prilej au 
fost prezentate pe Ungă traduceri in limba rusă din 
opera lui Sadoveanu și o serie de lucrări consa
crate scriitorului român, apărute in U.R.S.S.
• CENTENARUL nașterii marilor clasici români 

Mlhail Sadoveanu ți Tudor Arghezl a fost marcat 
ia Beijing prin organizarea unei manifestări co
memorative. Desfășurată sub auspiciile Asociației 
de prietenie eu străinătatea. Federației cercu
rilor literar-artistice. Asociației de prietenie 
China — România ți Asociației Scriitorilor ma
nifestarea a fost prezidată de Chu-Tunan, vice
președinte al Asociației de prietenie cu străinătatea. 
Chen Huangmei, vicepreședinte al Asociației Scri
itorilor, poetul Zhuang Keljia, Romulus Ioan Su
dura, mlnistru-conslUer al României la Beijing, au 
evocat personalitatea celor doi mari clasici ai lite
raturii române. Cu același prilej a fost organizată 
o expoziție de fotografii care cuprind momente 
din viața șt activitatea scriitorilor comemorați.
• DE ASEMENEA, centenarul Sadoveanu a oferit 

prilejul organizării unei șezători literare ai cărei 
autori au fost studenții și profesorii de la Secția 
de limbă română a institutului de limbi străine din 
Capitala Chinei. Despre personalitatea șl despre 
arta literară a marelui prozator român a vorbit 
lectorul Ion Floricică. Au fost citite pagini din 
opera sadoveniană In tălmăcire chineză.
• LA UNIVERSITATEA din Liubliana a avut loc 

o seară dedicată Împlinirii a 100 de ani de la naș
terea lui Mlhail Sadoveanu Întitulată „De la “Mio
rița- la -Baltagul-". Scriitorii sloveni Joze Smit și 
Katia ^pur. buni cunoscători al literaturii române, 
au citit pagini antologice din opera Iul Sadoveanu.
• APARIȚIA In editura ..Narodna Kultura" din 

Sofia a ediției jub. _re Mlhail Sadoveanu. a pri
lejuit cotidianului ..Rabotnicesko Ddo“ publicarea 
unei amnle evocări a vieții ți creației clasicului 
român. Este vorba despre o frumoasă ediție în trei 
volume : „Mihall Sadoveanu — Opere alese" care, 
așa cum subliniază riirul. permite cititorilor bul
gari o mai bunA cunoaștere a operei marelui pro
zator român In an«rr.biu. precum și a amolitudl- 
nii căutărilor sale tematice șl de Idel, a artei sale 
nenleritnar®.
• ..SCRIERI IZVOKITE DIN ADÎNCUL VIEȚII

POPORfLC!" :.Titulat articolul publicat de
Anke Pfeifer în co?'■>«»'.ui ..Neues Deutschland" din 
Republica Demorrat* Germană, la Împlinirea a 100 
de ani de la nastr?--*. * •? Mlhail Sadoveanu.
• POSTUL NATIONAL Italian de televiziune I a 

transmis un .edalroîi Sadoveanu cu ample referiri 
la i Uita si , m.arrJ jI scriitor român.
• COMEMORAREA ă fost marcată !n Finlanda 

p«- n publicare® In ziarele „Helsingin Sanomat" si 
„l'u«‘ Suomi" a dui.Nl. articole însoțite de fotografii.
• ÎN PRINCIP/ALEI. E ziare maghiare se consem

nează îmnlinlr''a a 1« de ani de la nașterea 1ul 
Mlhail Sadoveanu (..Magyar Hlrlap", ..N^pszava", 
..Magyar Nemzrt- revista de literatură univer
sală ..Nagv Viîiyi. în articolul „Cîteva cuvinte 
despre Sadr-Tcsnt:". Borsi-Kâimân Bela face o retro- 
soccfivă a activității scriitorului, subliniind : „cins
tim In o ere o an a nu numai pe cel mal mare scrii
tor ■! limbii rr-mne. K ți pe creatorul celei mal m or. 7; “r âp «Rare"
• ZILELE MUZICn ROM.1NEȘT1 ÎN BULGARIA, 

între 1—i decer j vor fl organizate în R. P. Bul-
Zi’.-Tr rr.„-' --omânesti". în nroeram figu

rează Suita I t’î Rapsndjâ a îl-a de George Enescu. 
Coneertul p^r;=ni r'-- și orchestră de Valentin 
Ghecrehhi. Simfea . a ÎT-a de Brahms etc. Cinri 

<—v aere ‘ ' bulgare vor Interpreta lucrări
i— -; e r ■ ‘
• FXPO^mE DE ARTĂ POPULARĂ ROMĂ-

NFASCK în S.LT.A. L-« începutul lunii decembrie 
• Pniladelphia o Expoziție de t
----ii * -c-abatC g va cuorlnde. Îndeosebi, cm-

iâ ă-*—i dfc» '.nripalele tone etnografica
- ■ ■■■-■- decora fiu ne interioară, exDO-

ptfulară. precum șl măști, obiecte 
nstituie o frescă renrpzenta- 

MKtale si s ni rituale folcinrire din 
r--•.* prezentare a mai figurat In 
r Monreal (Canada) bucurindu-se 

r-res. Itinerarul american mai ru- 
Ann Arbor, La Jolla (California)

HAD TEFE’ț- ÎN CANADA. Sub egida aso-
■ -Canadian Folk and Art Society, 
Canada ..Festivalul filmului românw." 

-* «urc» s-a bucurat Ulmul „VIad
• EXFOZTTn ROMANEȘTI DE ARTE PLASTICE, 

îa cadrul «invenției de colaborare dintre 
V? dtn R.S.R- și Zarzat din R.P.P. s-a deschis 
2.-4 d* T. noiembrie la Galeria de Sculptură 

o expoziție personală a lui Constantin 
Au fort prezentate I lucrări în Inox care au 

&*:----- tpat anii* acesta șl la Bienala de la Veneția.
• rtxa. Asociația de prietenie Austria-România. 
— ttl-J eu Ambasada R.S.R. au organizat expo- 

pe data de 11 noiembrie la 
Au fost prezentate 31 de 
Viorel Mărginean.

Palf» sin Viena.
s«*Ar. de ale Iui

CARNET AFRICAN

Artă și istorie on
hal s vrde a inceput această lungă și 
triplă i^-'jrie colonială ? Care pămin- 
ipri africane au stimit. cele dinții, in- 

și poftele străinilor ? R-sn unsul 
•a. Întrebările de mai sus a ges-rat o buiiogra- 

zeci și sute de tomuri. Ori
cum ua fipî cert : mica insulă descope
rită de și denumită de olandezi
Goree ■ fos= printre primele pâminturi din 
Africa tropicală călcate de europeni iar „Casa 
«slavilor- una din primele instituții de acest 

rw>cs*c pe continent. Cit privește pe cei 
â»k:ii europeni care au pus piciorul pe această 
bucată dn pâmint istoria ii amintește pe Nuno 
TrHKO. Bartolomeo Diaz. Crist o for Columb și 
Vasco da Gama. Pe urmele lor au venit cuceri
torii : militari negustori, misionari toți porniți 

„Civilizeze- continentul, dar de fapt să-1 
prade. Pentru că nu in numele unor idealuri 
. -«^ile- si mai ales, „creștine" au distrus, de 
pildi. misionarii multe din valorile artei afri- 
tit-? ? Pătrunzi nd pe continent și descoperind 
cî>:,cetele din fildeș și abanos, figurinele din 
bronz, lucrate in celebra tehnică „ă cire perdue 
credința si zelul propovăduitorilor religiilor creș
tine au reacționat violent : sint idoli păgini, 
fetișuri, dovezi ale unor mentalități barbare și 
deci trebuie nimicite. Douglas Frazer afirmă, în 
.X’art primit if". că ceea ce au distrus misio
narii sau i-au determinat pe indigeni să dis
trugă ar umple poate 20 din manie muzee ale 
lumii. $i dacă totuși, date fiind frumusețea și 
ineditul lor. unele statut măști sau obiecte de 
podoabă nu au fost aruncate in focul convertirii 
creștine, acestea au luat drumul marilor metro
pole. Mii și mii de lucrări de artă africană au 
fost aduse in Europa. îmbogățind diverse co
lecții particulare sau pe cele ale unor muzee din 
Paris. Londra. Bruxelles. Zurich etc. De mențio
nat că multe din acestea sint unicate, au o 
valoare deosebită pentru istoria și cultura con
tinentului. fiind totodată reorezentative pentru 
creativitatea unor etnii negro-africane. Masca 
pectorală, de exemplu, utilizată ca emblemă a 
Festivalului cultural-artistic de Ia Lagos și 
aflată In prezent, la British Museum, este « 
operă unică. Realizată în secolul al XVI-lea din

Constantin Carbarău

ISMAIL KADARE 
Copilăria

Inima mea se leagănă
așa cum se leagănă, duioasă, amintirea ta, 
așa cum, ocean nesfirșit, se leagănă in mine 
munții sudului.

Copilăria mea, cu degete pătate de cerneală. 
Dangătul stins, dimineața,
Și muezinu-n amurg,
Colecții de pachete, de timbre uzate 
Și schimbul — un Ceylon 
Pe două Luxemburg.

Dacă ai venit, râm îi.
Am să te păstrez cu tot ce ml-ai adus, iubito, 
cu cimpiile, cu soarele ce te mingile, 
în dorul meu și printre anii mei.

In românește de 
Marius Dobrescu

Gonind după o minge din cirpe colorate,
Din cîrpele de-acasă,
Strigînd și alergind,
Așa trecură anii copilăriei mele, 
Grăbiți la fel ca mine 
Zburat-au rind pe rind.

DHORI QIRJAZ1 
Călărețul de bronz
Mereu în scări, ca la paradă 
In spadă ceru-ntreg ii (ii. 
Tu, martor celor de-altădată 
Și martor celor ce-or veni.

Mereu vei alerga-n primejdii. 
Oriunde trîmbiți te-or chema 
Și generații viitoare
Sub brațul tău s-or înșira.

în veci de veci pe ai tăi umeri 
Petale albe vor cădea, 
Ne-nduplecat vei plinge numai 
Eroilor — durerea grea.

SHEFQI KARADAKU
Epilog Intim
Ai venit de departe 
pentru a-mi risipi singurătatea 
aducind cu tine 
mireasma cimpiilor din sud.

REVISTA STRĂINĂ
• PREMIUL „MENELAOS LUDEMIS", acordat 

de fundația culturală ,,Gregos" a fost decernat 
scriitorului Lambros Zogas, care a tradu3 și a 
coordonat apariția ih Grecia a celor cinci volume 
din opera președintelui României, intitulate 
„Nicolae Ceaușescu — România și lumea contem
porană prefațate de mari personalități ale vieții 
politice elene. La festivitatea de premiere, în ca
drul căreia au luat cuvtntul poeta MIDI Gregu, 
directoarea fundației, șl Lambros zogas, au fost 
prezenți oameni politici, academicieni, scriitori, 
ziariști, alțl reprezentanți ai vieții culturale din 
Grecia. Cu același prilej a fost decernat premiul 
„Menelaos Ludemis" prof. unlv. Romul Munteanu.
• RECENT, Editura pentru literatură populară 

din Beijing a publicat tn limba chineză două ro
mane iugoslave „Podul de pe Drlna" și „Răscoala 
țărănească". Viața și lupta pentru libertate a po
porului bosniac precum șl lupta țăranilor croațl din 
acc. al 16-lee împotriva nedreptății și asupririi au 
găsit un larg ecou în conștiința cititoriloț, operele 
Clasicilor iugoslavi îvo Andrlo șl respectiv August 
SencR fiind bine primite de publicul chinez. Aceeași 
editură a reeditat un volum de Povestiri Iugoslave 
alese. Iar o editură din Shanghai a tipărit recent 
un roman de Veljko Kovlcevld.
• DIN CELE mai îndepărtate colțuri ale Uralu

lui de Vest și de Nord au fost aduse în apropiere 
de orașul Perm, mai multe exponate ale arhitec
turii străvechi, cym sînt un turn de lemn înalt de 
30 m, un turn de pază construit acum două secole, 
fără să fi fost folosite cuiele, o moară de vînt etc. 
Aici a fost deschisă o importantă rezervație de 
arhitectură și etnografie, a cincea de acest fel de pe rîul Kama.
• călătorie IN vestul chinei de Edgar 

Snow a fost recent reeditată de librăria Saniian. 
Cunoscutul scriitor american șl-a inceput redacta
rea operei în cursul călătoriei sale din 1931! la baza 
revoluționară de la ShaanxI-Gansu-NLngxla și a ln- 
cheiat-o în iulie 1936. Cartea are marele merit dc 
a fi prezentat pentru prima oară, cu obiectivitate, 
revoluția chineză și principalii săi conducători. Vo
lumul, care in prima sa ediție engleză purta titlul 
„Red star over China" a fost tradus in chineză in 
februarie 1S3I cu titlul „Călătorie in vestul Chinei".
• ÎNTRE universitatea „Chirii și Metodiu" din 

Veîiko TAmovo (R.P. Bulgaria) și Universitatea 
din Cracovia (R.P. Polonă) există o tradițională 
conlucrare științifică soldată cu numeroase comu
nicări. studii, referate, simpozioane consacrate în 
principal aprofundării datelor cunoscute despre 
școala cărturărească de la Târnovo, precum și Is
toriei limbii ți literaturii bulgare. Sesiunile știin
țifice care au dezbătut problemele Școlii de la 
Tâmwo ca ți cele închinate aniversării a 1150 
de ani de la nașterea lui Constantin Chirii filozof, 
au înregistrat importante contribuții aparținlnd 
profesorilor Maria Honovska, Alfred Zaremba,

Continuare in pag. a T-a

Redactor țel 
Nicolae Dan Fruntelatâ, 
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FATOS ARAPI
Luptătorului
Ghyguri Alimerko
Noi cei ajunși la douăzeci de ani 
Vedea-vom, poate, libertatea-n față 
Așa precum
Un tată iși privește fiii.
Și-n taină să-i vorbim 
Doar din priviri, ca noi, acum
O, Libertate! Noi am fost cinstiți și buni!

Noi vitejiei ii surîdem azi.
Ca primelor iubiri,
Ca-n vremile cînd hidra morții 
Cu suta ei de capete
De trădători,
De mercenari, 
Fasciști, Jandarmi, 
Ne-a încolțit de-atitea ori!

De-aceea noi, vieții îi surîdem 
Ca primelor iubiri 
Priviți-ne in ochi, copii! 
De nici o faptă nu ne e rușine 
Căci noi pe toate le-am înfrint 
O, Libertate, doar prin tine!

In românește de Mihail Magiari

Alex. Naumov. Wanda Stermpniakova. In cadrul 
Ultimelor convenții încheiate Intre cele două foruri 
științifice se prevede atit aprofundarea studierii 
Școlii efirturfirești de la Tâmovo ctt și accentuarea 
efortului de descoperire in biblioteci din R.P. Po
lonă a izvoarelor istorice referitoare la Bulgaria.
• la beijing a fost organizată o sâptămînă a 

cinematografului francez. Au fost prezentate simul
tan patru filme, în douăzeci și trei de săli de spec
tacole. La ceremonia de deschidere a acestei mani
festări, Ia care au luat parte personalități ale vieții 
culturale din China și Franța, au fost prezenți re
gizorii Robert Enrico și Jacques Demy, ale căror 
filme „Vieux Fusil“ și respectiv „Peau d’âne“ au 
rulat cu acest prilej pe ecranele cinematografelor 
din Capitala Chinei. Celelalte două pelicule pre
zentate au fost „Mon Oncle" de Jacques Tati și 
„Molifere" de Ariane Monouchkine.
• CENTENARUL APOLLINAIRE este marcat In

capitala Franței prin două mari expoziții care evocă 
raporturile pa ----  ------ * .......... • -
tiștli timpului 
pldou, tn sala 
opere cubiste 
care a vorbit ______ ______  ______ _
artă. Este o întreprindere serioasă, scrie un croni
car, care oferă totodată ocazia de a revedea, re
unite, minunate tablouri. Cea de a doua expoziție, 
instalată la Grand Palais, în Salonul de Toamnă, 
intitulată „Apollinaire și pictorii", grupează în șase 
mari săli aproximativ două sute de picturi, desene, 
gravuri și mai multe documente adesea inedite care 
evocă, totodată, omul șl cronicarul de artă, apărător al noului In plastică.
• COLLECTION „Blanche"-NRF oferă cititorilor 

o serie de scrieri inedite ale lui Jacques Prăvert, 
sub titlul „Solei! de nult“. Volumul cuprinde pre
zentări de cărți, de expoziții, scrisori adresate de 
Prăvert- unor amici, poezii, — toate adunate gratie 
cîtorva prieteni care au știut să le găsească prin 
sertarele unde au fost păstrate. Sînt incluse în a- 
cest volum mici capodopere ca ..Lumiăres d’homme", 
„Le Pays des sosles-, „Ardoises" și multe altele 
în care ne întilnim cu un Prâvert mal tînăr ca 
niciodată.
• „ETRE ET AVOIR ETE“ este titlul volumului 

apărut de curind la Editura Galllmard, semnat de 
Igor Markevitch. în acest roman autobiografic 
avem ocazia să cunoaștem viața cunoscutului diri
jor și compozitor, cu toate bucuriile și eșecurile ei. 
Astfel, la numai patru ani el îșl începe ucenicia 
de „copil-minune“ la Paris. Celebrul pianist Alfred 
Cortot șl Nadia Boulanger întrevăd în el talentul 
creatorului și interpretului de mal tîrziu. Pe Dia
ghilev îl înflăcărează cu muzica sa. Printre marii 
lui prieteni se numără Stravinski, Auric, Cocteau, 
Eisenstein, Max Jacob, Dali, Berenson, Charles 
Munch, Ramuz.

care poetul lo-a avut cu arta șl ar- 
sâu. Una, deschisă la Centrul Pom- 
cablnetului de artă grafică, prezintă 
din diferite colecții, opere deHpre 
Apollinaire în scrierile sale despre

I

Minereu pentru infern
• E prima oară cînd îmi place să mă laud 

— și asta numai din cauza jucătorilor de rugby 
francezi — că lăsindu-ne de băut înfrîngeri 
care fac cit o victorie am ajuns să tocim averi 
princiare pe tejghelele noastre de zinc sau de 
lemn colțos. Șauri-balauri umblînd sănătoși pe 
luciul bălților din sud, rugbyștii francezi îmbă- 
trîniseră în obiceiul de-a se uita la noi ca la 
felul trei cind felul trei se compune în fiecare 
zi numai din praz fiert. Dar iată, călțunașii 
văilor belite de-un vînt neluat ' in seamă prea 
multă vreme s-au schimbat in viperă iar Giu- 
leștiul, inspirat la desen ca un popă trecînd 
munții cu o cutie de table la subțioară, a de
monstrat cu pînză și pene] că zimbrul, cînd se 
piaptănă-n oglinda izvorului de pe Calea Gri- 
viței, poate ciufuli cocoșul galic. Rugbyștii fran
cezi — scutură-te val de verbină rece ! —, și-au 
lăsat la București toate invierele. Despre adver
sarii in sport se cuvine, prin legea pămîntului, 
să vorbești frumos, chiar și atunci cînd ii prinzi 
umblind cu mina în beregată de oaie caldă. De 
aceea voi spune că ei au jucat bine dar au 
făcut o proastă impresie în fața publicului în 
clipa cînd n-au vrut să schimbe tricourile cu în
vingătorii și s-au retras în vestiare îmbîcsiți de 
negură, veninoși, căzuți în ideea c-au fost puși 
la blesteme. Marile puteri (bineînțeles că mă 
refer doar la marile puteri din sport) se miră 
de li se scălimbă gura că cei mici sînt in stare 
să se bucure. sincer și îndelung c-au învins pe 
merit. Roata lumii ne învață că sîntem cu toții 
minereu pentru infern. Altfel bucuria n-ar-avea 
haz. Cei ce nu știu că peștele se îndulcește cu 
puțină sare și nu pot să guste dintr-o înfrîngere 
clipele de odihnă s-au născut ca să îndure cazna 
piperului plantat în fundul nărilor. Cînd ești 
cu părul sur nu porți coada verde șl cauți să 
măriți cocoșată pe-o oală de apă ca să limpe
zești soarta și praful de pe mobila veche. Dar 
bind eu zodii cu paiul mi-a fost dat să văd că 
prostia face solzi de știucă chiar și în spitalele 
pentru rechini.

• Veștile proaste-mi sosesc totdeauna la țarc 
și eu le amin povestea, sperind în jocul secund al 
întîmplării. Da de unde 1 Rostul neghiobilor e 
să-și vadă de treabă. Și să mănînce balmuș în 
fiecare zi de post. Zic toate astea cu bătaie la 
publicul craiovean care, bintuit de prea mult 
noroc, Iși cîntă-n dungă meseria de-a fl înțe
lept. Jucătorul Cirțu, pe care s-ar bate toate 
orașele cu echipă-n divizia A, declara de curind 
că nu mai poate juca acasă din cauza huiduie
lilor. Excelentul tehnician din Craiova e gata 
să predea tricoul Ia magazie din pricina unor 
tembeli — puțini la număr, știu, dar netempe
rați Ia momentul oportun de spectatorii civili
zați și dc bună cuviință. Cred oare oltenii că 
VOr avea mereu de unde să aleagă ? !

• Czako, antrenorul U.T.A.-ei declara repor
terilor de la Flacăra că meseria de antrenor se 
învață pe tot timpul vieții. Șl mai spunea că el 
a învățat nebănuit de multe lucruri de Ia Gheor- 
ghe Stalcu. Recent, Staicu i-a dat o lecție și 
lui Mircea Lucescu pe care eu aș numi-o „Cri
vățul împotriva ploii", Inteligent pînă la vio
lență, Mircea a primit din mers bătaia zăpezii 
și a troienit cu ea porțile dinamoviștilor bucu- 
reștenl.
• In Iunie, cînd soarele va lepăda pui de 

lună plină și luna drumuri spre mare. F.C. Ar
geș și Steaua vor juca finala Cupei României ! 
Cine nu mă crede, să aștepte. Mai ales că aș
teptarea va lua în curind chipul dorului, n-am 
2is al durerii, fiindcă eu cred și știu că timpul 
neîncălzit de patima fierbînd pe stadioane e un 
colind și o scuturare de brad. Cei ce sîntem 
minereul infernului din Ciulești trăim iarna 
plini de credința dărîmărilor din Tîrgoviște. $1 
sîntem prea plecatele brîndușl ale marii intîl- 
niri din primăvară : Tamango — Dobrin. Iar în 
încheiere vin și zic : lasă, las’ să mai fie și alții 
minereu pentru infern.

Fănuș Neagu
__
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