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transmis de .secretarul gene
ral a! partidului, președintele 
Republicii. tovarășul Nlcolae 
Ceaușeacu. A fost un mo
ment emoționam, traditional 
și plin de semnificații. La 
confluenta dintre doi ani, o 
țar A întreagă, poporul, națiu
nea românâ, nu avut repre
zentarea vie, dinamicA. a 
propriilor lor de meniuri |n 
contemporanei tata «1 an avut, 
V" —r i ■ files — repre
zentarea vie il celei mai Înal
te conștiințe, un univers în
treg de nmnrt șl da creație 
— a-ar putea j>punc — cu fi
delitate exprimat prin Însăși 
personalitatea dc marcă a lu
mii noastră contemporana, 
tovarășul NiOlae Ceaușescu.

consens dc Inimă șl de con
știință, care face ea țara «A 
reeplre In demnitate șl la 
lumina propriilor sale idea
luri, cu cea mai aleasă dova
dă ne liniște, pace șl putere 
de creație. Vedem, resimțim 
|i trăim aceasta In toate zile
le șl in toate faptele șl 
făgăduințele țării înseși. In 
toate clipele li silele sala 
sărbătorești. Un moment din
tre nccstea II reprezintă ani
versarea 21 lei de naștere a 
tovarășei Elena Ceaupaacu. 
om politic și de sfat, om <te 
știință de renume mondial și 
militant activ pentru pace, 
pentru folosirea rdultatemc 
științei In scopul ■maBltăgxl 
al salvgardării oriteai ii Bl al 
propășirii pe caisa proerw - 
lui și ciriHxitaeL. Rapaxd 
român Șrie aă gp csMpaaae* * 
să-fi Intoeaaeâ arafl : «ap - 
fanta d dratK'1 aa i* u- 
eă. la Inptâ H r-aaga — ir I 
da ia toc eeaa re pr* aaarw 
W reprerstâ aaoe re* g 
demn. I ■ W g sura pcw

da a ae a *i
>-e«r i'je aăc m c^r-O* 
lr*.**3Î Oka scutec g.

al
«MB JMâ

dervattarr. A**

Intrăm inr-nn na a ■■ 
— spunea neaetoru] general 
al partidului — cu an pro
gram dc dezraltarr ecouoau- 
co-aociala rhborat cu parti
ciparea tuiuitr «rgaaiMBrtar 
democrației u*strr ■•rialUle. 
a Anelor brii pepaiarr. ai 
care avlgu* ia f Aptei rea
neabătuta a aaieeticulai p 
legic, a aareiili fnadajMi 
le stabilite * Cițsm 
XII-lea — mizarea aan 
ealiiăfi a manii «i vteăM 
(regulai 
României 
per iar de
cum cunoaptea și «hb aar-a 
■pune Însuși prepedtnte!*. 
vom avea de rivina și mufte 
greutăți. Eaatțialul a Im* 
hntArlrea cu «re acționlm «I 
•Miei® mal aacivtnjt ăreja 
«ricind că punm ai trebuie 
să Învingem. Slnfem nn po
por liber, trăim in liberia*a, 
atâplni pe dead nete noastre, 
țfelnfăptuln propriii* hatl- 
nri. acționăm conform pro
priilor noastrt intereae pi la- 
cercăm. prin propria ano-—* 
experiența, prin propn-1 
nostru dcsfli. să adneeaa |a 
orizontul lumi o speranță șt 
o divadă de pace, un args- 
fticrt de Jinște. in ap In tril 
co mec vent al jollticii naaat-a 
de cooperare Intre Uri rt po
poare. Acum pini aa eaăa 
prci tlrziu — apune pre 
șediitele nostru li na expri
mă n chipul tei mai flttet d 
pulhtă, cu (implitatee 
proftnzimea acelor străine::■ 
dem-rsuri pe care le hâ
tre pin de In lumea de azi 
pent» Înlăturarea norilor 
grei 11 Încordării, ai amenin
țării eu fana și pentru re
luarea cursului spre destin
dere j! promovarea unei po
litici noi, democratice, de 
respe-t al Independenței na
tions e. de colaborare și par-

•#. «Ura .aram. la 
tnrepilai anahl aa. spunea 
tova-âui' Nlcalae Ceaușescu. 
că Rasiăila sadallstă va eaa- 
trlhul «tiv |a calallaoaraa 
probletnfar complexe ăia 
viața mndială. la lupta pen
tru deranare șl pace, peatra 
apărarea Ireptalai la viată al 
popoarele pentru realizarea 
anei luraimai drepte și mat 
bune Vs planeta aaaatră.

fl

Este un onaenș categorie «1 
străluci in toate. Este un

REFlft

După natură
ntr-o pădure, eînd 

a iptri. cela din Ui 
I viețuitoare care-fi 
• iau urma șl-o duc 

hât-d'pțte spre cele i.'.aj 
lâlnuie Hc&ișun. slut gaițele. 
Le gUcșii cum lunecă de pa 
o cremă pe aha, ca «8 nu ia 
■cspenbic. și cum ac ligflnile 
apoi, «irmate șl :r.uh~~ a 
totodlă da Cot ce-au aliat. 
Uita-I d vine, vine — pare 
a spue rfto una și te inswțeț- 
to tuipade lătur*., riad u: aga
te. «d nepal, pentru . * u 
cedez K-uJ alteia șl aa aâ ac 
ducă nac departe și >â te aș
tepte Dtf-un luminiș. u?e-4 că 
vine, dn l — țipă aa. ș: pri
mul țan treaare. Încreme
nind u urechile lui ascuțit* 
și arucso ca doua »nUM ta 
sus, «te epurele.

— â 4 parcă întreabă î 
Bine. Sin» : vine, dar circ! 
Și ilmădectt. fără -ri a»l 
aștepi râpunsul șl fără să 
mal ri eiiuși de pupa să ac 
dumlBid, sare ea fmoire da 
un ai șl te face nevăzut. Prin 
tunel* de mătăcine a acUrit 
doar ■ umbră de fulger. Șl 
dupâl M Iau apoi toate rele- 
Islte. Croirii care moț 1‘«eră 
csl7i rin culcușuri de vtsc și 
vtirlcț care așteptau seva 
mai l ca aâ le pice șl lor 
ette-<i sSmtnți. ghionoalele 
cnre tot mai intU ciocul de 
sub ml ș|, după ce bat de 
două-ei ori In pragul seor- 
buril.|B reped șj ele in zbor, 
nu pș departe, el doar pică 
la nit vecine. Mierlele iau 
linia t joe, eie zboară ma! 
mult Intre frunzele uae.tte și 
căiutai chiar șl așa, dacă 
văd teo alună aau vreun

«■a* ^as

rârmâ de-a aovBMug pe pocc- 
eâ. w ăla apoase skvoi tt<ar 
a pfuM — Bseica aWe. “ > - 
tacă — o eâaasaare aare eroaa 
«o* eand d«pâ m. fi 
dm dreapta, re m M*a* Ac 
ploaia, rtjakos «t glaasg. »- 
rind dlBadmi bmi m«> aaoa^at 
șl apreașta Intngtnd. prtxre- 
rind cu dreptatea și BMlhu r 
ța lat. treee Skvrnul ta aeae 
invera. an țap. PremadMara *b 
fugă mo riac pe coat ■repnn. 
ceva cana In pădure țtaa jr>- 
oum da Inatînct. dar st da 
altceva eare. pare impropriu, 
e mal mult dadt omaoaBC. 
Pădurea. Io Inima el. • 0 taină 
deiehMl. aa «pane, far attmri 
eînd te lasă să te apropii șt rit 
de rit să o șl înțelegi, nu 
mai a mult pini la parabolă, 
rie la naivitatea cu care ea în
săți ie descrie șl trece parcă 
printr.o naletă de ptetor. na
tura cllătoreșta mal depana 
ln noi.

A. I. Zâinesca

O OPERĂ. ȘTIINȚIFICĂ 
DE ÎNALT ’ PRESTIGIU

rvml dai gl alt* leimolocU cs da cxsddIb tefa-
•ntogiat de atnaez* a

IN ACEST NUMĂR:

r. eladfo-.

• PATRIA PĂCII SI ZIDIRII • TARA 
VÂZUTA DE TINERI SCRIITORI • RE
PORTAJE DE • PATREL BEBCEANU • 
MIRCEA NEDELCIU • ION ANDREITĂ
• FIȘE EMINESCIENE DE AL OPREA
• CRONICA LITERARA : ..IMNELE TARII 
ROMANEȘTI** DE IOAN ALEXANDRU • 
POEME DE CEZAR IVANESCU • „PICTOR 
DE DUMINICA- DE PETRU VINTILA • 
POEȚI DIN VRANCEA • RENAȘTEREA 
ȘI LITERATURA ROMÂNA VECHE • AR
TICOLE DE STAN VELEA • I. C. CHIȚi- 
MIA • MIHAI MORARU • CĂTĂLIN A 
VELCULESCU • CRONICA EDIȚIILOR DE 
GHEORGIIE SUCIU • TINERI POEȚI DE 
DAN CRISTEA • ..SPAȚIILE PROZATORU
LUI- DE VASILE CHIFOR • CUMPĂNĂ DE 
GEORGE ALBOIU • CONFABULE DE 
IULIAN NEACȘU • REVISTA REVISTE
LOR • BREVIAR • MAPAMOND • POE
ZIE CUBANEZA CONTEMPORANA • RE
VISTA STRĂINA • SPORT DE FANUȘ

NEAGU

■Mri terMo*iaatld de mare importanță pentru e- 
ecMMai națională deoarece aa prelucrează ca 
BMMriate plastica șl nu *e vulcanizeazâ. tehno- 
k<ula pentru rășini da hidrocarburi șl altele.

S-a renaii astfel ca de la producerea ln Româ- 
mb a caul ringur elastomer gă ae ajungă la

Maria Ion eseu
d>rector eeneral al Institutului central

Cupolă
Sd ci puterea s* laaiineil timultan 
grijile și bucuriile lui 
tel așa cub gutuila așaiate-n lereitra, 
danb-a credința lountricâ a lemtiler de 

țard, 
luminaaiâ deopotrivă încăperea șl calea 
cum deepatrivâ ie spadă ți sufletul 

doamnelor Iar 
s-au sprijinit toți marii noștri bărbați, 
nu e uțar Bici ales cind știi 
că lint grijila ți bucuriile patriei 
a cărei frunte a mingii ca ți cum 
ai aiingiia fruntea propriului capii 
ctitori; spre a-și unea părinții 
prin care Mi, românii luminam lumea 
de parcă*B loc do inimi am avea 
cuploare mari in caro coacem piini 
și. brusc, ne apare in gind chipul mamei 
fără de care jertfa n-ar fi posibilă, 
mama namaiccntenind cu treburile casei 
alit do simple in măreția lor 
incit nici nu ne dăm seama cind 
patria a devenit a cupolă, do ia Iarbă 

pinâ la stele.

Marin Lupșanu 
_________________ V

Sănătate, 
fericire și pace!

• anuarie coboară fot cetini cu nin- 
V<oh, ca a etajă perpetuă, ianuarie 
AcoboarA eu argint orbitor. înflorind 

ninaortla Intr-un dulce miez de 
iarnă. E inceput de an. i«m« de durată Ik 
lume, semn de durată pesle pămintui romAn 
fi pentru daittnele lui. a semn peste semnul 
din brazdă nouă si de arUi mal vechi inver- 
zind cbcilBCias, este o altă putere In noi, pen
tru toate idrtiiorilt ca va să cină.

ln pragul acesta! an luminat de pinduri 
frumoase, de plnduri de pace, fit acest ianua
rie cu semne de beltua. te intfinesc ziua a- 
nivenard a bărbatului care ne conduce țara 
și ziua aniuersară ■ a touarășei zale de 
viață șt de luptă. Alături de ctitorul de 
viațd nouă și independentă, t-a foit liniște și 
apriJHi, lingă viata și munco și lupla acestui 
conducător de destine. 51 cm dreptate a cti
torit alături dc taoardșui său așa cum dia 
vremuri da demult cu ctitorit alături da to
ții lor femeile cale da demult cu vorba 
si cu grija, și cu sfatul și ca calmul, șt-au 
cumpănit lingă ei. Peatra că ele au fott ne
lipsite de lingă fiii sași toțti lor, au fott ne
lipsite din luptă, au fatt nelipsite din afeturi. 
Și-au purtat de aținui, na o dală ușor, nu în
totdeauna simplu, au fozt românce lingă so
lit lor romăni. și-au crescut, florile dalbe, ca 
merii, ca perii in nopțile verii, ca tin fir de 
trandafir. Alături da marele bărbat al Româ
niei contemporane, personalitatea acestei fe
mei. peraonalitataa sa plurivalentă, cumu
lează un complex da trăsături de mare pa
loare datorită cărora S-a Impus prin contri
buții esențiale In domenii vitale ale societă
ții noastre. Ecoul plugutorului nu s-a stins 
ineă și glasul colindătorilor se mai aude In- 
tinzfnd peste amăiuri și cel ine, rănind clfi- 
nele. eitioară. pentru cinstea celei care de o 
vla*d stă alături de marele OM al târli. Sd 
aibă parte de împliniri și miez de sănătate 
in acest ianuarie al zilei îaie de naștere, sd 
aibd parte de sănătate si ani buni, in suflet 
riurl de lumind. Iar peste urarea de La miilti 
Si frumoși ani t, pe care v-o facem adăugăm 
o mină de gria colindat pe la toate casele |d- 
rii. descintaf ea roud și cu busuioc in acest 
ianuarie, sentiment al încrederii.

Are ta Șandru

ceiocvmi «luceafâruiui»
CE ESTE NOU ÎN PEISAJUL 

LITERATURII ROMÂNE CONTEMPORANE?
Colocviile Laceafâralal. care stnt o tribun# public* de dezbateri. reprezintă tentativa 
revistei de a recepta ln chip analitic și valorizator fenomenul literar, de pe poziții consec
vent marxiste, orientlnd pe cititor asupra literaturii române de azi. ln acret fel au șl foat 
primite mesele rotunde li discuțiile publice aub această titulaturi In revista noaatr# de 
către cititori. Din scrisorile primite reținem că asemenea discuții care ae adresează mai 
ales publicului dinafara cercului literar propriu-zis sint considerate de profesorii de 
româna ca ud auxiliar binevenit al predării literaturii române contemporane ln școli. în 
aceat numâr tipărim o dezbatere asupra anuluf literar 1981 susținută de cronicarii literari 
ai revistei Lareafâral ; adică un punct de vedere global, sintetizator venit de la cel 
care au urmărit fenomenul literar ln curgerea lut sâptâminall. Poziț'a pe care se așează 
interlocutorii prezenți ln această discuție și pe care cititorii l-au Jntllnit de-a lungul an1- 
foir Jn revistă refuză din capul locului segmentarea literaturii pe decenii șt vede literatura 
rarn&nâ ca pe un proces amplu al cărui început nu-1 fac nici uit im a le romane, nici ultima 

/promoție de poeți. Ia această viziune literatura română de azi are rădăcini adinei ln tre
cut Isr axiologia d nu se improvizează de pe o zi pe alta la discreția evenimentelor 
extraliterare.
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SCRISOAREA
Comitetului Politic

Executiv al (X al P.C.R.
adresată tovarășei 

ELENA 
CEAUȘESCU

Muh ibaoiâ tovarăș* ELENA CEAUȘESCU,

N« face « deosabito plăcere ca, la aniversarea 
îiki duaineavoastră de naștere sâ vâ adresăm, 
ca cete erai psohsnd* seatitaenta de prețuire și 
tltoi*, căiduroaae lelicilari, urâri de viață mde- 
iangato, de sânoiota ți fericire.

Folosim acesș Pnl«j sărbătoresc pentru a vă 
eipnaia Înalta apracierg p« care noi lăți, Co
mitatul Centrai șl jatregal nostru partid ți popor 
o dau îndelungatei și multilateralei activități pa 
caro ați dasfațunit-e și o desfățurați, cu înaltă 
competența și profund spirit revoluționar, pentru 
înfăptuirea politicii interne ți eileme a partidu
lui ți statului nostru. Este unanim apreciată con
tribuția de seamă pa care a aduceți ca membru 
ai Comitetului Politic Executiv ți ca prim-vice- 
prim-ministru ol guvernului, la elaborarea ți în
făptuirea in viață a politicii de construcția socia
bilă, da dezvoltare economico-socială a patriei 
ți ridicare a nivelului da trai material ți spiritual 
al întregului nostru popor. Prețuim, de asemenea, 
in mod deosebit contribuția da mare valoare pe 
care o aduceți ca eminent om de știință șl sa
vant de renume mondial, în fruntea Consiliului 
Național pentru Știință ți Tehnologie, precum ți 
prin activitatea proprie, la doivollarea ți Inilo* 
riraa continuă a țtiinței ți culturii noaslr« socia
listo, la promovarea susținută in toate domeniile 
construcției socialista din patria noastră a <uto- 
ririlaș revelației tohnico-țtiințifke modeme. Sint 
larg recunoscuta și apreciate peste hotare rezul
tatele prodigioasei dumneavoastră activități ști
ințifice, hotărirea cu caro acționați pentru ca 
pretutindeni in lume știința să-ți afirme planar 
vocația sa de progres ți pace, pentru ca minu
natele înfăptuiri alo geniului uman să nu fie pusa 
In slujba răxboiului ți distrugerii, ci să servească 
exclusiv bunăstării și fericirii oamenilor ți popoa
relor. Alegerea dumneavoastră ca președinte al 
Comitetului național român „Oamenii da știință 
șl pacea" constituie a garanție că slujitorii țtiin
ței din țara noastră, alături de întregul popor, 
iți vor aduce in modul cel mal activ contribuția 
la politica de pace, ințelegero ți colaborare *> 
României socialiste.

împreună cu întregul nostru partid ți popor, 
vă dorim ca — alături de mult stimatul ți iubitul 
nostru tavarâț Nicolae Ceau|escu, secretarul ge
neral al partidului ți președintele Republicii So
cialiste România - să trâiți ani îndelungați ți 
rodnici, $â vâ bucurați de multă sănâlale ți 
putere de muncă pentru a încununa cu noi 
împliniri ți satisfacții hagaia șl neobosita dum
neavoastră activitate pusă in slujba partidului ți 
poporului, a înfăptuirii înaltelor răspunderi ce 
v-au fost încredințate de partid, a transpunerii cu 
succes in viață a istoricelor halăriri ale Congre
sului al Xll-lea, a mărețului Program al partidu
lui de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate ți înaintare a României spre comu
nism.

Cu țoală căldura inimilor noastre, vâ adresăm 
in această zi aniversară, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu, urarea tradițională : „La muiți 
ani I".

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

O conștiință 
exemplară
respectuos omagiu aducem astăzi tova

rășei academician doctor Inginer Elena 
Ceaușescu. președinta Comitetului na
țional român „Oamenii de știință șl 
pacea-.

Cu vibrantă prețuire aniveralndu-l ziua naș
terii. aârbâtorim triumful personalității, respec
tul patriei Și al omeniei față de valoare.

Sărbătorim ziua de aur s strălucitorului des
tin al femeii române, prestigiul științei, al crea
ției românești.

Militantă comunistă, aavant de valoare, tova
rășa Elena Ceaușescu. prin îndelungă cercetare 
și studiu in chimie, a înnoit silința românească, 
a deschis nou# perspectivă științei mondiale, 
contribuind cu Însuflețit umanism la colabora
rea fructuoasă, ia pacea planetei. Cflrțlle emi
nentei personalități fac parte din marele pairi- 
moniu de gindire al târli, stind alături de cărțile 
cu importante descoperiri ale științei contempo
rane, in slujba vieții fiind puse, a fericirii omu
lui, a păcii pe pămint.

O mindrle a României socialiste este tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cimpia română a născut-o. FlacW a# tie In 
lupta pentru sublima cauză a libertății, a demni 
tății. a civilizării relațiilor umane prin cultură 
Flacăra aă-1 strălucească gind! rea și au fie iul, dă
ruite Impulsionării creativității ln patria noastră

Astăzi, cind o pașnică bătăile a muncii lumi
nează România, Începutul de ai. an nou al spe
ranțelor, an oou al firii noeitre. cu neuitată 
bucurie Ieșim in intimpinarea frumuseții ome
nești. Florile elntă, muzica timpi el or și inlmi-

Violeta Zamfirescu



—
• oan Alexandra a-a afirmat de la tn-W reputurile sale lirice ca un poet da 
iforța șt de viziune, înzestrat cu ener

gii latente, tinaind spre |0 împlinire cu 
•ena ascensional. apoteotic. Ființa poetică, supra- 
dimensionată re identifica ne line si aitftl 
organiza, prin cuvine, universul haotic. Structura 
stfhtnicâ a poetului căuta o ordonare, opunlnd 
Ipostazei cton lene o Ipostază extatică, iluminată. 
Triumfal luminii traducea disciplinarea sti
hiilor, forma inteligibilă, stabilă. opusă informa* 
tuluL Spațiul-Împlinirii genezei este autul tra- 
dHionaL spațiul in case ae natta veșnicia. Salul 
hit loan Alexandru eate metafora existenței 
almple. legate de rodire, a unei lumi coerente 
grav Ițind intre două spatii haotice. Odată «mulsă 
zonei ctoniene, această monadă trebuie apărată 
împotriva stihiilor prin gesturi si rostiri cu sens 
magic. Experiența poetică traversează o etapă de 
constituit* a lumii si una de menținere a ei 
prin sacrificiu gl prin dăruire, prin conservarea 
flintei esențiale si prin iubire.

Iubirea este celebrare a centrului de echili
bru. a tradiției si a vetrei, „drum anevoios către 
ființa Patriei in semnificația ea ontologică*. Ce
lebrare dtaâvfrșitl In trilogia liane lor. cu ulti
mul etnt. 1 nanele Tării Rasnânești. ultimă etapă 
a ridicării faptelor in .Aura cuvintuhii* pentru 
a nu sa cufunda In uitare.

Cu această nouă „lucrare*, in sensu! el vechi 
cărturăresc, experiența lirică Încheie nu numai un 
drum Inițiatic. ci și o virctă. Poezia Iul Ioan 
Alexandru, cu ritmul ei magmatic, acordat cu 
tec tonica simțirii, devine din ce in ce mal so
lemnă, expresia devine din ce In ea mai arhaică, 
mal eliptică, mai singulară.

Poetul a opus de la început Logosul stihiei, 
dar In acest dtn urmă volum cultul roatirif face 
din poezie un act magie, un miraool generator de 
durată. Cuvintul. ca har si ca datorie sacră, rate 
forță binefăcătoare prin caic aia anihilează răul 
91 moartea : „Moartea lucrează pentru veșnicie / 
O clipă-i dată numai să mă ție / E-ngâduit să 
vămuiască-a mine / Numai a umbră ea nu-mi 
aparține / Făptura mea întreagă va rănit» / Și 
ochi si grai și racsele din taine / Numai Iubire 
șl seninătate / Să pol cin tind veciife «irihale / 
Prin ușu-zăvori tâ-n neputință / Să pot pătrunde 
fără suferință / In via gi-aievea-n cer si In ța
rină / Fringind din pline fața aâ-sU rămină”.

Lo0muI trece dincolo de moarte, stăpintnd cos
mosul. iar această putere procură flintei un ade
vărat extaz ai transcendent, ca formă supremă 
a viețuirii.

Lectura mu hor poeme presupune planuri mul
tiple. simbolurile avlnd semnificații în mai mul» 
sisteme mentale loan Alexandru este si nu este 
un tradiționalist, el operind cu valori generale, 
mesajul fiind conținut nu la nivelul figurat»! tra
diționala. ci ia aeala al trăirii. Mai mult decit 
n> volumele precedente, ae manifestă simțirea 
■aer aii ian ti. Inform ulări uneori pronunțat sen
tențioase, cu timbrul arhaic al unor ..Învăță-

O OPERĂ ȘTIINȚIFICA 
DE ÎNALT PRESTIGIU
Urmare din pag. 1

produnarea. intr-un viitor apropiat, a întregii 
game de elastomen de mare capacitate realizați 
In țările dezvoltate.

Sub conducerea tovarășei acad. dr. tng. Elena 
Ceauaescu au fost elaborate și sile tehnologii, 
cum tint cele pentru pol ies teri plsatifisnțl și 
poUesteri pentru spume polluretanice. in baza 
cărora a fost realizată o primă Instalație la Ti
mișoara și urmează să ae realizeze o nouă in
stalație. de capacitate mai mare tot te actualul 
cincinal.

Tovarășa Elena Ceaeșeacu a indrnmat ceroetă- 
riie april sotețti origin a le. auoartoara din punct 
da vedere tehnic și ecMtexntc. stacnentala da 
noutate permlțlnd obținerea unui număr impor
tant de brevete te țari și te străinătate. Ia a- 
eeteși ttevp *-• urmărit in permanenti cruste- 
rea t cercetam, "ti.« te i hm.re Im
cercetare, aplicarea ranidâ te industria, precum 
și perâarttenarea, ta cxwttmiare. a tshnokatHkjc 
aplicate.

Preocuparea tovarășei acad. dr. tng. Elena 
Caauaeaeu pentru aapactade de cercetare funda
mentală in chimia macrotnotecuiară este pusă 
la evidență Incepted cu teta de doctcvat „Poli
meri zarea stereoepedfIcâ a laoprenulul* si in 
numeroasele articole șl comunicări științifice pu
blicate In reviste de specialitate sau prezentate 
la manifestări științifice din tari mu din străi
nătate. Această activitate științifică a-a Impus 
opiniei internat ions te. Tovarășa acad. dr. Ing. 
Etena Caauveacu a fost aleasă membră a nu
meroase societăți internaționale de chimie, de 
înalt prestigiu si este profesor onorific la impor
tante institute <te Invătămînt superior dtn străi
nătate De eurind. 1-au fost oferite Diploma de 
membru titular al Academiei Europene de Ști
ințe, Aria șl Litere și membru al Comitatului de 
Onoare al Academiei, precum și Insigna de aur 
a Academiei.

Participarea tovarășei acad. dr. ing. Elena 
Ceaușroeu la cercstarea ștlințiflză tn do
meniul polimerilor a rezultat, de asemenea, din- 
tr-un maro număr de comunicări prezentate la 
eoaulfeitări științifice de prestigiu, din articole sl 
clrțl. traduce șl cunoscute In multe țâri ale 
hxmli. Astfel, lucrarea ..Cercetări In domeniul 
sintezei șl caracterizării compușilor macr..mole- 
rulârt*. auărută In IUTI In Editară Academiei, a 
fost tradusă In limbile engteză. germană, ita
liană și greacă.

Lucrarea ..Politnerizarea stereospeciflcâ ■ izo- 
prenulttT' a apărut In anul 1979. Această carte, 
cuptlnzlnd și teza de doctorat a tovarășei Elena 
Ceaușeacu. susținută In anul 1W7. a constituit un 
eveniment editorial șl s-a bucurat de aprecierea 
unor uvanți de renume. Tradusă In limba
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mâne* — lunar de cultură care AD&re îa limbi- 
ta franceză, erwrteză. gem ană ai rusă — eate 
consacrat in era mal mare parte unui fenomen 
dintre cele mai controversate ale acestui șeood : 
«VAMArdlanul literar șl plastic românesc. Prtn- 
tr-o masivă selecție de texte (Doazle. proză, 
pnerao-poemta. revlata oferă un eianăion semni
ficativ de -literatură avangardiată românească, 
aub semnătura oekx* mal tatantaU si 2elosi nro- 
pov4.%{ori ai ei : de la Primii ta reprezentanți 
— Un.tux. Ion Vines, Tristan T2ara. B. Fun- 
doianxi Ernest Coarna. Sasa Pană. Darie Voron- 
ra_ Stephan Roll (Gh. Dinu) oină la Virfdl 
Gheo*ghiu. Tibenu Iliescu. Constare in Nialnea- 
nu. Geo Bogza. Tascu Gheorghiu. Virgil Teodo- 
rearu. G he ras im Luca. Gedlu Naum. Paul Păun. 
D. Trost. Mlhnea Gheorghiu și Geo Dumitrescu. 
Sectorul literar este întregit de dteva studii 
menite aâ reliefeze caracteristicile acestei miș
cări. AstfeL Eugen Simlon comentează ..para
dox uri le avangardel**. Ion Pop încearcă o ..de
finite a avangardei*. Valentin F. Mihăescu 
pune lucrarea Hamul In ecuația „contextelor si 
ihterprotârllo:-*. iar Dan Griao-escu — an all zi nd 
avangarda artistică româneasca (prindoaJii el 
■uaținâtori : pictori, sculptori ii graficieni) — II 
distinge „caracterul militant*. Citeva „sugestii 
pentru un dicționar al avans ardei literare ro
mânești* o te "A Constantin Cri șan. Iar Constan
tin Pcut șchileAză o serie de ..portrete tn evan
tai*. un mic dicționar al artiștilor avangardiști 
români tC. Brincuși. Victor Brauner. Vasile 
Dobrlan, Marcel lancu, Hans Matti te ■« cutset. 
M.H. Maxy. Aurei Mărculescu, Cornell'J Mihăl- 
lescu, Dlmitrie Pac iu rea. Milița Petrașcu, Ale
xandru PhO2bua, Lațcăr Vorel, cu ale căror lu
crări, dealtfel, se Ilustrează numărul. In fine, 
Vladimir Udrescu desenează profilul ^avan
posturilor avangardei*, adică al celor mal 
reprezentative reviste care au susținut pru- 
grameie avangardismului autohton (..Contim
poranul*. „75 H P*. „Punct*. „Integrei*. ..Ur- 
tfiuz*. ..unu*. Alge*. ..Meridian*), iar Artur Sil- 
vaetri examinează fenomenti’. din peraocetiva 
orerentuluL

CRONICA LITERARĂ

IOAN
ALEXANDRU: 
<Imnele Țârii 
Românești>

Itrri* : „Dragostea înseamnă renunțare f De sinea 
ta ceva e mai presus / Și nu rlvnegti iubind cu- 
pflăcărare t Dent să-i fii adorator supus**.

Substanța crteâ din care se hrănește poezia 
frnuetar ra arganiaaază tnrr-o rostire solemnă st 
uvertizantă. mereu eu rangul dăruirii și al du
ratei : .Fmici clipă trage spre vecie / Pre--'— a 
pios» dupâ-ua dnap cosit I Să nu-o smintească 
nid o aiintcfe / Abste-o-n vămi cu danii cuve
nit*.

Suferința aste asumată ea treaptă a cunoaște
rii 0 a Izbăvirii, ea preț al iluminării, prin sim
bolul reluat in mai multe poeme al lui Iov sau 
al Iul Ioan ValahuL tainele tint închinate mar
tirilor. îndeosebi lui Brincoveanu căruia I se de
dică volumul ti numeroase poeme tunul difer 
reluat pentru a doua oară In același sumar). Po
etul titanic pi expansiv te prima tinerețe se hie- 
ratixeaaă In contact cu un bizantinism tradițio
nal. sacrificiul fiind celebrat deopotrivă cu ta
rea* ea treaptă a spiritualității, ca modalitate de 
triumf asupra morțij (i rătăcirii. Semnul invoca
ției care servește ca inițială pe coperta cărții 

greacă șl apărută la Atena, hxxarea a fost Pri
mită cu deosebit teterea de lumea sliintifleâ da 
această țarA. Amară tacrare apArută ia li»bs 
rusă la Moscova, in cratima ani vărsării zilal da 
23 August IMS. a fost acreciată elogios dt praa- 
tigtași oameni dt știință sovietici, printre cart 
acad. Doigoploak. amoral prefeței la ediția rată.

In aceeași perioadă a apărut ta Bucure*!, in 
Editura Acadesntei. o ahâ tacrare _Noi eere- 
tări ta domeniul rom on liter macramoiaeulan~. 
care reunește o Darie dintre tacrărite elaborata 
in anii 19M—ÎMI. Tematica cărții prezintă ea 
claritate ortantarea cercetăriter mre doeaatetl dt 
vtrf precum șt matte! trigteal, modera da abor
dare al detftaarare a ceacaSăritar.

BREVIAR

pzztal-

Tot pe linia acthrilâtîi rttertifice. ta dcznenlul 
chimiei, tub presadnOa fstearikpri acad. dr. int- 
Eleoa Caausaara s-an datfbsurat lucrările celui 
de-al 11-lea Caegraa Nsftonal de Chim be. Pe 
lingă cuvintul de deseb-drre preacntat. care eon- 
atitaie ua valoros lartrumM paouu orientarea 
activității da cercetare ia chtente aniguraraa și 
toteroifictrea ecdabarărtlar. «atmderea unor do
menii științifice moderoe si abordarea tehnolo
giilor care să asigure magicii viitorului, to
varășa Elena Ceaușeara a fost presenU In tu- 
eririia Con grecului prinți un număr bnoortant 
de comunicări valoroaae realizate «>b conduce
rea M directă si care arată activitatea intensă 
eu caracter științific «I aolicativ desfășurau In 
continuare In domeniul chimiei elastomerllor. O 
activitate științifică ta folosul păcii neoutlnd fl 
desfășurată decit in condiții de oace. ta cadrai 
acțiunilor determinate de strălucita inițiativă de 
pace a tovarășului Nlcolae Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comualst Român, a fost 
constituit Comitetul Națkmal Român „Oamenii 
de știință șl pacea*. Ca președinte al Comitetu
lui șl Btamhji Executiv al Cbmttatutul a fost 
aleasă tovarășa Elena Ceaușeacu. Cu ocazia zilei 
de naștere, din partea tuturor cotoetivtlor uni
tăților componente ale Institutalui central de 
chimie, urăm tovarășei academician Elena 
Ccaușaucu „La multi ani*, multă sănătate si 
■uceeș deplin In neobosita activitate știin
țifică șl patriotică pe care o desfășoară pen
tru progresul continuu al Republicii Socialiste 
România.

Această primă aedlune a numărului ae con
tinuă cu un capitol dedicat centenarului Eugen 
Lovineecu. in chip necesar si fireac. Intrutaf ma
rele critic a fota un neoboilț ..promotor al soi
ri tu lui modem*, cum 1st Intituleaoă at ud iul său 
itaoricvl literar Dumitru Mlcu.

Rubrica permanentă ..DiaJog-Ccntacte* inse- 
rează ci leva câinii exprimate de unii partlci- 
panți la al XVl-lca Congreș internal Ion al de Is
toria științei Si la Simpoaicnu) internațional 
„Oamenii de știință și pacea”, care au avut toc 
la București. Tot aici se publică și păreri despre 
al treilea Colocviu româno-englez de Istoriei 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la lasl. un in
terviu cu eattalcianul. Istoricul si criticul de artă 
Giulio Carlo Argan derpre .artă și societate* de 
Smoranda Bratu-Stati și eh ev a „proci zări pri
vind istoria românilor reflectată In publicații de 
peste hotare* de Lucia Răcni. La aceeași rubri
că. Grigore Con sta nt inc seu trece In revistă edi
ția a IX-a a Festivalului „George Encacu*. iar 
Vlorel Coama Ita continuă „DltXionarta interio
re nțe lor muzicale*.

Cronica de carte are in obiectiv ..o nouă Isto
rie a originilor* (comentlnd „Etnogenezs româ
nilor. Fondul autohton, trscz-dacic șl compo
nenta latino-romanică" de 1.1. Russu), răminlnd 
ca .Jurnalul de lectură* să comenteze, in cea 
mai mare parte, titluri dedicate fenomenulu’ 
avangardei.

Pe după Maiorescu
• între textele care conțin efecte involuntare, 

ehiar comice, ce înscrie și articolul Compellție 
șl valoare publicat de G. Dlmlsianu in România 
literară (1 f Articolul încearcă un răspuns
la maia rotundă din Luceafărul, Ierarhiile de 
valoare șl falsa exigență critică, ocolind orice 
exemplu de falsificare a Ierarhici valorice In 
Intenția de a fi doctoral, G. Dlmlsianu produce 
In chip instructiv această frumoasă frază ; „Au
tonomia esteticului, ne Învață G. Dlmlsianu, nu 
este un steag pentru naivi, cl este deviza — 
dacă-ml Îngăduie să-l amintesc (lui Mihai Un- 
gheanu, n.n.) — sub care a luptat Maiorescu 
pentru a-l Impune pe Emtnoacu. Cara*ia)e, 
Creangă. Slavia*. Da ce s-o fi refugiind G.D. in

spune mult despre direcția In care evoluează II- 
rire tui loan Alexandru, a cărei dinamică explo- 
ztvA de altă dată Încremenește uneori Lntr-o 
stilizare solera n.',.

fasaete Tării RassiaețU este Insă In primul 
riad o carte de laudă a lucrurilor durabile, a 
„nounetor* care asigură continuitatea odată cu 
legătura la tpa'ial sacru al genezei. în poemele 
din acest volum cate celebrat tot ce există per
manent ti obscur. rădăcina, sămința, singe le, 
viața simpla $1 pură, tenace in pofida a tot ce 
asta dutruaars.

toan Alexandru, dăruit ra harul rostirii, 
trece In cuviot lauda rosturilor fundamentale, a 
nuc teu lui care păstrează IniegrltMca comunității, 
mâu, aancruxrol. cnaa. țara : „In Maramureș 
Inllțat-am ea.-J > Laicrind la versuri licări temei / 
Pe fagurul de aor de ne lasă / Dura-va-n veci 
fragilitatea ei / i Ceva «e-nalță-n lume de la 
■me i Nnmai te cregiere să le-nserezi 1 Să te pă
trundă sfingarea da «ine l Prin candelele milei 
aă vieri-.

Lumea fragilă suspendată in haos există ți

O conștiință exemplară
Crmare dia pap. J

tar b**Aazâ odbd ai ehipcrlla cater ea prin bă- 
tâta bsmteoaaa să-aa lucrat propriile vise, prin 
tațetegen și uaultl tabtre de patrie, fără semna 
de astmwaM aa căutat să pătrundă minunile 
Știtaței a ale enllunL adăugind fiecărei clipe, 
fiecărui an. suflet si energie din belșug, dăruind 
ani de viață uusosni tacrAritar. înnoirii omului 
lărtL tasuara >rOpriți fitate. Sămlnțâ de slovă, 
clătind eseul si reunea luL ai fie. Simbure |l 
atari de pan» să fie. imn înălțat mirificelor 
explozii de tarei ala aotritului. imn dnttad bo
gata cneetuaU a cmataL

O cuaau-ntă exampLarl avam In iradianta 
pernonatatate a tovarleei Elena Caaușeaeu.

Pentru cmetărde si studiile de taterea șl 
peraDactnră mnadmid. a tost alamă membru ti- 
talar al Ar aii» sabat Europene tfe Științe. Arte 
U Ltare * a fanta au pram. Cerni tei al da 
Onoare.

■ Letters As .vareațs*, almtashoț da afini* *■ 
an. abass pt reaaa litrraiaisl, ■ ■■ montai de f*- 
taxare ■■ și St Mfetegeta „pasiva- - rostul attatre 
aatalagil. As eoia a*si maNe ari composite, e de a 
tataraaa iuae. d« a edata la alvelul mediu șl de a 
■urui imagiastia aria la razia aaar lapte raala. da- 
eumeatare. atillaaailr ds estra acrHior. La
aaP* repari, tasâ, as iatexral. anlvenul aaclalo- 
llc at ravlatri jeaczlarr', dhrectla st, materia ei.

■ Nu o dată, „almanahul" a o „ediție- trasă in 
afara numărului, <„Cinema” sau „Magazin* tint 
exemple Indiscutabile), eu un aspect mult mal Im
potent decli simpla „leale*. Acesta e cazul „Alma- 
■saulta Adateia9, apariție întotdeauna prestigioasă 
datorită și caracterului enciclopedic. Prezentarea 
grafică. aparent monotona (coperta, de pildă, 
schimbă anual doar culorile, nu șl desenul) indi
vidualizează In rca'ltate ; la iei șl rubricile „fixe*, 
tare, de această dată, slnt : „Istoria se scria «ub 
ochii noștri*, „Modernizarea rrlluiei*, „In numele 
dreptului la viață*, „breviar juridic*. în plus. Al
manahul vine cu contribuții dedicate culturilor ar
haice. bomeopatlel, ecologiei șl medicinii, umbli 
romane, eoopurativizanj agriculturii etc. prin sem
năturile lui. (scademtee, magistrale șl profesioniste) 
provenite de la tavanți precum Al. Nicutescu. S. 
Mareo*, cnetafor Sirwloneseu. Florica Dlm 1 treseu. 
piu* Brtnzeu, publiciști și scriitori cunoscuțl pre
cum c. stâneacu. M. Carsnfil. Marina Preutu. s. 
Cioculescu 1. Zamfireacu. Iile T*nt«ache. 1. gr ban. 
„Almanahul Scinteia9 aduce șl certitudinea inter
pretării precise, a solidarității punctelor de vedere.

■ Intiiul „Almanah Lumea* (coordonat de Eu- 
geniu Obres) are vioiciunea tematologici a revistei, 
co 1eețIo**!nd evenimente senzaționale, știri de „is
torie secretă-. Astfel, indlnim aici o pubunsiiră 
bogată despre diplomația românesscâ, „planeta 
Gutenberg* (un eseu despre mass-media), icrortein. 
droguri, cinematograf și politică. Koruikaie, „arme 
secrete*, activitatea lui N. Titulcacu, scandalurile

epoca Iul Maiorescu. atunci cind discuția «ra an
corată In cea mai strictă actualitate ? A prefe
rat-o Maiorcacu pe Rodire Iulian prozatorilor da 
valoare de azi 1 A proclamat Maiorescu pe M. 
Cârtârescu drept mintuitorul poeziei române 7 
Este Maiorescu cel care nu vede ce cuprins fi ce 
adresă are masa rotundă despre Ierarhiile de va
loare și fals* exigență critică ?

Rt'fugiu! lui G. D. după statuia lu! Tltu 
MaioreMîu, expresiv, dealtfel, mărturisește cre
dința primitivă In spațiile tabu. în Juies Vern^ 
pe care dealgur l-a citit ți. G.D. și oare ponte fl 
— de ce nu — shisr țj inspiratorul acestui gest, 
există istoria unui ins urmărit care se salvează 
Intr-un templu care e un spațiu tabu. Regretăm 
că masa noastră rotundă produce atemenea reac
ții. Pititul pe dupâ statuile sacre nu poate con
stitui insă un răspuns acolo unde vorbim de 
chestiuni mai pământești cum sini actele critice 
apropiate ai pe care G. O. le putis culege cu 
ușurință din revista pe care o ilustrează șl nu 
din epoca Junimii. Din c’le știm, nu revista 
România literară (de astăzi precizăm) i-a tipărit 
pe Eml-iîru, Caragiale. Creangă, Slavici el 
Convorbirile literare, (precizăm : cea de altă 
dată, pentru a nu se produce iarăși confuzii).

Situația pre-țintă totuși un avantaj centru G.D. 
Ajuns in teritoriul sacru, va afla dedgur mai 
multe demre Titu Maiorescu decit cele pe ca”* 
le acrie in articolul Comprtlție șl valoare. Va 
afla, de pildă, ca Maiorescu n-a scris pe larg 
d‘-c’t despre Eminc«cu tl Cara"ia1e si că textele 
pe care criticul Junimii le-a închinat Iul Creangă 
și lui Slavici ne râmin pentru moment necunoi- 
eute. Impunerea acestor doi mari scriitori 
este opera generațiilor următoare de critici. 
N-avem Insă ce-i face I G.D. ne comunică ca
tedra tic că Ion Creangă și loan Slavici au fo<t 
impuși de Tltu Maiorescu. Dar ce are de a face 
Maiorescu cu falsa exigență în crit'.ca literari de 
astăzi? Ascuns dună ^tula Iul iitu Sta'orescu. 
G.D. nu ne-o spune. Dar da aeoîc .-șbjl? >1 
lasă, oa Zalmoxis duo! Der.^Wn t : * - 
șl atunci oracolul va vrr&C Aa^?b\“ T—re e» 
va fi avlnd a face Misrcnr r® j -Dtra < ai ?

G. P -jjB «i 
.^L Lâttahnar 

«upraviețulețte prin suferința martirilor. prin 
unitatea simțirii, prin natura ei de entitate su
perioară ți Inalterabilă. In această laudă a 
lucrurilor statornice Patria este emblema aureo
lată de vechime ți de proiecția In eternitate, 
spațiul bucuriei ca echilibru, ca iluminare si ca 
împlinire, roprezentnt lntr-o viziune apoteotică : 
..1-0 lacrimă de cuib acest pâmint t în care ce
rurile se răsfață / De n-ar fi-asa de ce se mai 
ascund / Atitea ateie-n zori de dimineață. / /Și 
alteia mal meri in urma lor / Se-alungă pe pâ- 
mint cu bucurie / Și turmele se-nșiruic solar / 
Pe dealul înclinat spre veșnicie*.

Invocația patetică amintește de verbul explo
ziv al poemelor dmtli. ale primelor elanuri ..I-o 
transparență Patria izvor / Să străvezi in sufle
tul prin toate / DacA ții prin lacrimi de-un po
por / Ce-i un nesim pentru eternitate ? / ) Că 
vorbesc prea mult de suferință / Este semn că 
țin de bucurie J Că mă trag pe lacrimi din pă
rinți / Ce-au jertfit la tine, Românie 1“.

Viziunea lirică a lui loan Alexandru este mo
delată pe de o parte de sentimentul cosmic, pre
zent de la început In structura sa artistică, de 
sentimentul sacralltâțil lumii, al succesiunii mor
ii] «1 vieții, al duratei celebrate ironic, «1 In fine 
de sentimentul istoriei mitizale : „Și-am trecut 
prin veacuri mai ușor / Și mai blinzi ji impâ- 
cațl in toate / Și Istoria cind ne-a văzut / Noi 
eram demult eternitate*.

Aceste dimensiuni ale simțirii ac conciliază In 
roetirea poctului-demiurg, dăruit cu barul șl în
datorirea de a cuprinde in gindirce sa fețele 
universului, de a conține In ființa sa colectivi
tatea umană căreia ii aparține : „Străin să nu 
râm In de cite sint / Toate să-și afle-n mine îm
păcarea / Și unde nu-a de-a dreptul prin eu- 
vint. / Este prezența-n aită-nfățișare (...) în 
mine laolaltă toate sini / Numai că nu-a deodată 
la putere / Și pot să fiu din clnd in cind mor- 
mint / Căci totdeauna țin de înviere 11 In patru 
zări deodată râspindiț / Să nu pot fi cules decit 
In parte / Și de cuvlnt să fiu împrejmuit / Acolo 
unde slot fără de moarte**.

Lungul drum de inițiere al poetului caută că 
reconstituie un paradis interior, dobindît prin 
suferință, Înțelegere și transfigurare, in centrul 
inalterabil al universului familiar, el singur 
coerent In frămIntarea puterilor cosmice. In nes- 
flrșita geneză, dincolo de Pustia care a font si ea 
una din vămile necesare. în Imaele “Jăril Romă* 
neșll fervoarea cu care poetul iși trăiește exta
zele este domolită, verbul ac Învechește, rit
murile lirice iși pierd tumultul, regimul contem
plației fiind mai puțin spectaculos, acordat cu o 
mișcare lentă și implacabilă : „Aceala este ros
tul pe p Am ini / Al ri uri lor care tind spre mare f 
Să lare-n urmă un tir im mai sflnt / De rodnic» 
și de sanctuare*.

Sultana Craia

gioauhil forum științific și cultural european, 
tovarășa Elena Ceausescu a mulțumit călduros 
Consiliului de conducere al Academiei de Silin
țe, Arte și Litere, și adreslndu-se președintelui, 
profesor Raymond Dandcl. a menționat :

.-.„Consider o Îndatorire de conștiință pentru 
toți oamenii de știință și cultură — așa cum s-a 
spus la SLmporionul internațional „Oamenii de 
știință și Pacea* desfășurat la Bucuresii. la care 
ați luat parte — a face totul pentru asigurarea 
dreptului suprem ai omului la viață, la pace“.„

Cu profundă emoție sărbătorim înalta con
știință comunistă. Sărbătorim dăruirea Științei. 
Artei. Literelor, binelui omenirii. Sărbătorim fru
musețea umană a valorii internaționale. Elena 
Ceausescu.

La aniversarea nașterii, tradiționaJtd La Mulți 
Ani ! « urarea noastră, sănătate, noi succese in 
creație, fericire, viață lungă <ă poarte pe cele 
mal Înalte cuhni ala umanității creația româ
nească. taoocjurată da atârna șl intarea Între
gului popor.

pebuee aeeldauaala. treorla petrohitai* ^koaretai 
Dallas9 eae. «amnaturtle tai G& Mihaa. Cr. Poptș- 
taanu. Neagu Udroiu. Stelian Țwlee. Adina Banan, 
Const. I. Tureu. N. Minei. Dumitru Constantin — 
aavanți mu publiciști specializați tn domeniul In 
care ia exprimă — întăresc impresia de seriozitate 
a unei asemenea întreprinderi, caro a pornit cti 
dreptul.

■ O elegantA tipăritură, devenită tradițională, 
eate șl „Almanahul Uter ar 1982*, editat de Asociat ia 
Scriitorilor din București, prin ostrdls lui Mircea 
Mlcu șl Mihai Căreiog. doi pasionați alcătuitori de al
manahuri. butii proîea ton iști, abili cunoaeătnri al 
efecte.or la lectură. Acest „almanah- vine acum 
eu soliditatea unor contribuții literare excelente. • 
o antologie de texte semnate, in chip majoritar de 
autori importanți, nu Insă șl Mrâ culoarea pagini
lor de umor șl de publicistică „vacanțierft*. „îngri
jitorii* ediției au format secțiuni mici șl le-au al
ternat ; tipăritura nu e, de acccăi monotonă, l-au 
sforțat »* reprealnte „fenomenul* șl mai puțin in
dividualitățile. ne-au oferit surprize, pubiidnd de
butant! sau scriitori afirmați, cu contribuții inedite, 
aici, 1n aii gen decit acela obișnuit (Iulian NCacșu 
publică irej poezii da octețle, sentimentale, dovada 
unul remarcabil taient liric, Franclec Păeurariu 
acuta poet In metru folcloric. Ana Btandiafia — 
prozatoare, Gabriela Ne/reanu — eu proză alego
rică. Octavian SI mu — prezentat ea post).

Altfel, poezia e reprezentată de grupaje consis
tente semnate de Gh. Tomozel, Gh Pi «ut. Mura 
Nicosrâ. M. Benfuc, Vinii Teodorătcu. G. Al baiu. 
Gr. Hagiu, GHgcre Vterti, N ic hi ta Siănaacu. Adrian 
Păuneacu. M. Mlcu. iau de apariții precum ale Iu1 
Petre Stoica. Anghel Dumbrăveanu. Florin Mugur, 
A.l. Zâincscu. Cezar Ivănescu, Al. Andritolu, N.D. 
Fruntelală. M. Robeteu ș.a.

Proza cuprinde pe Laurențlu Fulg a. Fânuș Nea- 
gu, Marius Tu pan. Fiorin Băne^cu. Sorin Titel. Dana 
Dumltriu. A Ic x ci Rudeanu. ion BJMrtu. Vaslle Rc- 
breanu. Dan Claudlu Tlnăsetcu, N. Frlocuiescu.

Publicistica, umoristică «au nu, vine cu pro
ducții ale unor autori de azi ca Mihai Stolen, G. 
Ccrbu, Dan Smintănaacu, Ai. Raicu, D. Coama,

„Viața militară” nr. 1171981
înacriindu-se cu remar

cabilă promptitudine in 
acuta problematică so
cial-politică si moral-u- 
manâ la zi, sumarul re
ce.M apărutului număr 
din Viața militară se des
chide cj articolul edito
rial semnificativ intitulat 
„Râspunzind noii iniția
tive de pace a președin
telui Nicolae Ccaușoscu, 
Apelul Frontului Demo
crației și Unitățfi Socia
lele, poporul român se 
ridică hotărit in apărarea 
dreptului fundamental al 

oamenilor și al națiunilor — dreptul la pace, 
la existență liberă și independentă”. „Cuvlnt de 
pare-, poem aemnat de Adrian Mtertuțcă, in 
stihuri ne o «demnă vibrație, ae face purtătorul 
de cuvint al ostașului român care, cum inspira* 
spune portul, „îndrăgostit de-al țării orizont", 
Ui afirma idealul nobil al apărării liniștii și 
efortului constructiv in care este angajat între
gul nostru popor. Aceleași arii tematice de no
bilă inspira;le civic-patrioticâ, umaolstă. se în
scriu și poemele semnate de Florentin Popescu 
(„De veghe țârii”), Valenu Pricină („Eroul vl- 
sind"), Nicolae Dan Frunte la ta („Dedicație",
„El n-avvau timp", „Peisaj*. „Soldatut", „Băkea- 
cu privind Andeahil"). De altfel, și de data aceas
ta. conflrmind o tradiție bine consolidata, Viața 
militară face loc unui extins evantai de rubrici 
cu conținut literar artistic și cultural „Vitraliu* 
(Valentin Silvestru), „România pitorească* 
(roma George Maioreacu), „Scriitori și cărți" 
(colaborează Mircea lorguleacu. Aurei Martin 
Ni mise Ciobanu. Nicolae Mârgeanu și Eugen 
Fuicv). De real inters documentar și. fără îndo
ială. deosebit de instructive sint evocările „Măr
turii milenare” de Radu Theodoru. „Vocația 
p trtentei* de foanid Rtxmmexu, ..Viaicu-Vodă 
— tatutat strateg militar* de lou Cupș* șl „Lu- 
r.; dto aîtocurf* de Nicolae Minei. în „Jur- 

m^". Nadig Camăneci a ajuns la a uns- 
eee»mțâ. „Prwi* lă dia istoria olim- 

ptadeior*.

CARTEA DE DEBUT

EXERCIȚII ONORABILE

Debutul editorial al lui 
Dna Cazan (Ia fata teii. 
Editura Aibatras 1IM1] 
onxlure grintr-o cu^ura 
de oroza scurte, impeca
bile sub raportul scriitu
rii- Citlnd-o. *n>..r-
tlt de frapanta frumuse
țe sterilă a unei cârti de 
proză apăruta in 19M : 
Ficțiune gj lafaatorte, tfe 
Cctetache Olâroanu. la 
fata ușii are un -xalibru” 
mai mic. dar asta es-.dezit 
că exprimă camolicata 
neputință a literaturii ma
nierista.

^rozele lui Onu Cazan sa dezuni iâ la fuactie 
de un mecanism ușor de dedus. Avicd tn ve
dere o idee morală, autorul fana.srtf-*ai ■ r«-
selnițâ" ilustrativă, pe care a la sa
duri pe cit posibil mai ing«Mu-t*e. Liu c*tr*. a 
exemple. în Bariera, o tlnArâ fata, al cârn ta i 
«i-a părăsit numeTCMAa familte. farâtan 
unchi aJ său. manlfeatlnd o aorer*- ■ _ 
personalitate. !ntr-<j tari zi itteâ. ff-.rsâ 
o prezintă cuiva drept fiică ■ ra. o mr-, 
bruscă ae produce ; lata Infloregte. da> 
lucitoare, inteligentă, dezinvo?:. jtc. 
„tatăl risipitor* ae Întoarce, fata reej -n 
■â. precum lumina modeer.'. a ur„: 
bateria oe terminale. îa Satatăn ta ( 
Un ecKbafar eu sc c— t ti
facol ir-'' : ta garbuariaa
acare din ee“*n o *»*j • «ș 
comportă ce ii rt • »• 
in bcncfioa rul <<a broi *rala 
de moacMnâ sz^»tsr*Si a 
bala err a -jjt.-.
funeționeaxâ ii tn > 
■ă schieze ca o re— 
care i-o acordă re 
lire. insă, se sunt» 
visind la molcome 
că o suferință o 
poate fl ilustrată onatr-a 
riglă mai apare și in «Jte 
In Travesti, unde o ttaâcrâ ligi 
interpreteze un roi ma- 
tatăl său Iși donae. d* 
procedeu aleȚș-Jisî «1 re 
a-ar fi indbua -â rtcu-zâ agg 
bC aste m tei ..
■A rcr» orota 
deauna că jr- ă 
doar rods' 
c&re -a 
literare. E- ■ 
lui de a 
surori drj . 
descria. ! 
mitele e 
Istă O p 
volum, or.- 
cipa] le face in 
șurare imptevirib» 
finalitate morali-- .

Dar, dincolo de 
reținut este strădania * 
■ obține o scriituri lrr 
dteva ocazii, ie* In evldwci„ 
t femeia te pe Intuiții p«ls<z- 
piu : ..Singurătatea e o w 
tragedia consta in fantu* rl a sere 
resemnați ci chiar senini, bucurwv o m 
fi drogați*.

ExintA In onorabilele exerrtrit “rrr-i 
Onu Caran și anumite nerfer—peț 
temperat Printre ele găsim Doara *-*.■*-» ac. 
rostită de soția unul romancier eriteet Tr an 
vrut să mă mărit cu un bărba. —.rara 
scriitor*.

Voicif Boțaria

■L nori, ta. BâAUmiarasaa. -A. <taa. V- Craara. 
Cella Scrgtu. Prin secțiuni cedicato *r-
unde remarcăm poeziile Ioanei Crieitorae-e L>- 
«el Negeițâ, traducerilor din Uterattra sfi’i « 
„tinerilor poeți* de unde se detsșeaM Petru h 
șan. Elena ȘUefcrl. Mstd Vkșolec, Ttilan T- I «► 
vel. Domnița Petri, „Almanahul Hurxr- r ' - — 
leasă imaginea iul de antologie t ntomec^ s 
rciumatjvS, ca o secțiune printr-a cips literara, s- 
tnd Incfl un auccce oî aceetei ..Intrgjri rtoars- ->« 
nu dă greș In întocmirea unor astfel de inter—: i 
culegeri.

■ Nici almanahurile literare propriu-ztae ■■ ta- 
mln mal prejos, dovadă c „AlmanSsul Crarerhra 
literare *15*, orientat către stilul „astologire, a■. - 
profilat pa teme de Istorie Utrrară |nu. dt*'-;-. ■
exclusivitate). „îngrijitorii* au repartizat vtoet 
poeria. proza (mal puțini), ea tur. doc-- -r 
poate că monotonia unor secțiuni ar fi r----: 
evitată. Totuși, așa cum eate. „AinanahuF ran* 
conține și contribuții nu doar cltsMle ei ș: ■- 
labile eu foloe do către cercetător. In tatona — 
rară vin eu studii L. Dumbravă. Gh. Câtar^ a L 
Cătanâ. M. Burduja. nu totuși Intr-aii de
Incit Să fie apăratoare. Poeziile cei» r-.-' -- -UB ras 
ni te pir a fl cele ale lui Paul Bslah—- >aa»» a 
Codruț. V. Conatantmeseu. Nlchita Da-»* ' r» • 
Retnsnracu ; incisive șt slrnpMice. eaeuroe 
e!el Cafencu (un nume car- -■* r*x>—ara ra^
temeinic, cu un stil auster da

S acelea semnate de Adrian
. TUael. ea șl proza excal*» - 

lntr-o secțiune S.F„ auturi Ua
loalf Nsghltt.

„Almanahul* reproduce paigr1 -r1- area 
a „Convorbirilor-, amintiri hz ~* 
Crenea. I. Grigore. Interesa* . - r.i < 
știri noi. EI mal conține put »• ■ s* .-re 
rent, pagini de umor (nano ,5 » - r1 re *
mențiune de onoare pentru Gă>. ■ -t - tarara
eminent.
un material cantitativ enorm. Mai mclta »-
llțiste (străine și autohtone) cresc interedî .* x- 
a-l ademeni firi discuție pe cumpârltor

■ Ilustrat In gustul revistei. „Ahnanahi Fararar* 
avind parcă șl același corp de literă șl 4^- — 
ginație interesează literatura nu doar p« 
ța semnăturilor unor scriitori precum Mtera *- 
rin Șandru. Petre Chelmez. V. Kernbad *? 
reacu. Sanda Faur, cit ș1 prin eleganța ac-f rara 
aiinșătoare de literatură (reproducer fur 1 ’■ 
lorșa, o „fișă” a scriitoarei Ileana Vulgata -« . 
Idrrs dc a tace monografia femeii In sots’ ra —■ 
cultură, este remarcabilă, ca și informații îta^fe 
te) detpre ..bucătăria dadei”, utile viit4>lu> -» 
niander istoric.

■ „Almanahtil Magazin* vine eu deja > b-“'c 1 
tradiție șl a ceai profesionism, știutor ds«« rvte 
succesului, se observă de Îndată : teme .jarb- 
articole pasionante. „Descoperiri de aeam ale ra 
h00logici românești-* ..file din aventura șl.- -' 
(ocuprfndu-se de prioritățile romăncști), ori--- » 
de „savanți români9, noutățile deipre ant^ *ra 
zâ. paradoxuri ecologice, maladiile Iul Datdr..» 
și Bacovla, ..enigmele triangblulul BrritJtr— 
„sflraliul transatlanticelom — stnt rural -• 
titluri de Interes, dlntr-un Sumar mult rtd 
Prin contribuția unor publiciști precum 3h. 9 - 
tee-U (un cameion al acestui almanah, tfa or- a 
seri*, aproape lumătateț, Aresdle PwceW Orr.ae 
Srrva. Lucia Manoleseu. „Almanahul MMrt' 
dovedește o apariție prețioasă, de adevăr» trior» 
a ..]o!slr*-uim.

R Mal pitoresc, avlnd In vedere șl doaenîl 
unde a ieșit, «ste „Gong •»“. almanahe 
„Teatru9. Nu insă și mal puțin valoros c*i 
(un colegiu de teatrologi cunos-utll au coro--1 
bine ideea de antologie (euleglnd creații oria, 
stre-urate la un loc) șl de publicistici ndt— t 
de divertisment, potrivită teatrului, care tn»*1-- 
acvue «itntlmmte. Adevăratul eveniment al »e*~* 
antoloaU deghizate e publicarea unor p'ae ied'te 
(semnate de Al. B-vcr, Tudor Po^es-u. n. SoF—■- 
P«du F. Alexandrul, si a unor trsduTri B-*n 
O'Casey. Dario Fo. E. Kishon. A. Campsilleljn*» 
ne ttn*ă a-estea. un număr d* centri rgirat 
îrlna Coroiu. M. Ghițulescu, Florica tchm).lti-a 
regizori șl actori (V. Motsescu. D. Cernucu.ste.a 
Popescu. Silviu StânculcAcu. Alexa Visirion »■»* 
eu eseuri, memorlalistieâ. fol de jurnal de aatte 
din a căror leduri cititorul are O mstede d stu
diu cuprinzătoare la IndemJnâ ; apre t numai 
vorbi de dteva „portrete, interviuri, mărturii"»’** 
■ tusclta interesul spectatorului avid Și de CU>a*- 
terea actorului In culise. Un grupaj de vauri. 
foarte Interesante, semnate de actori (unii șioatl 
eu activitate susținuți) aduce un aer insoll in 
acest „almanah* vivace, pitoresc, colorau ana 
Crâclunescu. Dinu laneulescu. Tina toneacu. Man 
Ștadotf. Mircea SeptiUei. Angela Chioara. Varia 
Cobre. Ion Lucian. Radu Dunăreanu, C. P01 Ta 
total, „Gong Ttf- posta ti considerat, fără dlăb* 
un „almanah-eveniment*.

AS-



PA FRIA PĂCII Șl ZIDIRII-T

Meditație
in pragul anului nou
La început visam câ sint intre «ai, era 

diminaațâ — peste 
colinele noastre ninsese din abundență.

Copacii purtau 
autentice veșminte de miri. Vom avea un an 

bun, un an 
lârn vini, l-am auzit pe lata șoptind.
Suta pojghița subțire de gheață lintiinila 

murmurau 
ca in copilăria noastră colinda. Erau aîițîa 

oameni la 
părți adunați — aș fi vrut să le spun, aș li 

vrut sâ-i 
intrat j Cum vă simțiți f Ce mai faceți I dar 

m-om sfiit 
negâsind cuvintele pe măsură.
Dinspre munți sunet de cam învăluia valea 

noastră incet 
vinâtori de mițesme încă suiau pieptiș

amintiri din anul 
care a fost. Trebuia să-i opresc doar o 

secundă in prag 
trebuia să ma-ncumet cu ei câtre-o ardere 

nouă, 
pe potriva anului ce se anunță.
Să ajung, iată, am tăiat orice hotar intre 

promisiune 
Și gest. Am renunțat la mici, familiare, 

îndeletniciri 
Știind că doar a fi intre voi râmina cea mai 

da seamă 
menire. Am lăsat marele oraș tu freamătul

și tramvaiele 
pentru a poposi incă o dată in luncă.
Era in preajmă un vad, mai era și o punte — 

acum cimp 
art veii cu ochii cimp, nesfirșită perdea de

bara-.gic mișeâtor, 
sub care respiră semințele. Cad de obcsealâ 

ca un copil după 
otita alergare. Mai odlhnește-be, sice tata,

io vreme ca mama 
albită și ea duce un smoc de fin berbecului... 
Vă privesc, vă aud, vă ascult, a tin iu sau a 

devreme 
nu mai știu, la cumpăna dintre ani incă 

ninge și aerul muzical 
sa așează peste lucruri. Va trebui să începem 

un gind a! tul 
Care să na fia ca o lumină, punct de sprijin

și somn. Va trebui 
să stăruim mai mult împreună 
și in musiul zăpezii să na revedem tineri — 

și de ce nu î — 
mai înțelepți.
Capiii noștri au datoria sâ deprindă aceste 

căi 
și acasle porunci, mai aspre uneori, vor 

înțelege 
illcul arilor priviri dinspre părinți trudit 

descinzind 
Dar ninge, auziți, prieteni, cum ningă, să 

ridicam 
un pahar cu vin roșu in cinstea acestor

ninsori și-n cinstea 
săniilor care a'eargă trase de caii amintirii

, - po luciul ireal
ai colinei

Dacă voniți la Moldova măcar tan cern
râm ine ți m 

preajma acesta*  munți stil de bătrini și 
liniștiți și acestor 

colinde. Vă vom destăinui intimplări viitoare 
fi mai alei înțelesuri fără de care grădinile 

n-ar da flori in primăvară 
jinduită acum, la Începutul Anului Nou.

George Chirilâ

Paher cu ghiocei
Eu vă urez cu-acești nămeți de vată 
Să vă aline zările din pleoape 
Șl-n calmul lor eztaz o stea curată 
Să se revers e-n vei cu dor din ape. 
In simburii odăilor făcute 
îmbrățișați-vă și fiți copii 
Să fie pace-n cin tec ; pe redute 
Se veștejească ura, zeul gri ;
In lumea ce aspirâ-n fiecare 
Aștearnă Anul Nou doar ghioceii 
Fraternelor lubin. Să lie soare 
și bucuria cara-aduce mieii... 
închin paharul plm cu prietenie 
știuții mei prieteni și acei 
care veți fi : Mulți Ani cu bucurie I 
închin cu voi un gind cu ghiocei I

Eugen Evu

Parlando rubato
— amintiri din război -—
Era curent in casa noastră 
Ne trăgea curentul in satul nostru 
Trăgea curentul in toată țara 
Trăgea curentul In toată Europa 
Era curent pe-ntregul Pămint 
Era curent in sistemul salar 
Toată galazia noastră stătea in curent 
Vuia curentul prin sufletele noastre : 
Gloanțele iși uitară deschise 
Ferestrele marții.

Bartis Ferenc 
In românește de Dim. Rachici

Iubire și pace
Să poți cunoaște
Pâmintul
Lumina lui interioară
Forța
Din care răsare griul
Inima
Și marele sărut al zilei

Po.t1
Intra in grijile lui
Să poți
Detcilra îndemnul de-a merge
Prin luptă
Prin cumințenie
Prin zămislire și coapte vieți
Prin duhuri alcătuind măsura
Să poli
Să fii Timpul timpului tău
Și Vremea menită ție
Cu omenească privire peste vreme 
Să poți
Cunoaște Omul
Nu-ți trebuie moarta
Ci mare și nesfirșitâ iubire
Ci iubire și pace.

Ion Vergu Dumitrescu

Ion Pană : „Copiii păcii1* Necufai Constantin : „Constructorii de hidrocentrale"

Iluzii false
asemenea unei cirtițe uriașa 
ne îngropăm 
sub pâmintul ocoperil cu păduri 
ne clădim 
un odâpasl antiaerian 
cu pere i masivi din beton 
im brac ați in invelitori de oțel 
și suntem ferm convinși 
că-n felul acesta 
n-o să ne atingă 
razele încărcate eu atomi 
doar un singur lucru uitam 
dragi îngeri păzitori 
intrarea 
in adăposturile antioeriene 
e strici interzisă

Nikolaus Berwanger 
In românește de Petre Stoica

Pămintul
ca un timp omenesc
Unii ou declanșat războiul 
alții l-au suferit 
«fin ura și patima lot 
na-am născut noi 
neștiutorii de război
Nu ne-au țiuit bombe pe la urechi 
doar muzică folk
nu ne-am ocoperîl tata «u melos 
și pete de singe 
doar cu tiare v»
hectare da celuloză 
ținind lac de pace
Noaptea intr-o părelnică liniște 
visăm același coșmar — 
pâmintul ca un trup omenesc 
ol cărui halat alb
(albul grav al incertitudinii] 
a prins doar cu ace

Pwmimeseria SăcAmcw

Darul inimii
Din inimă luați-mi frecare 
Ci te-o bătaie tainică de-a ei, 
Primiți-o intr-o dulce-mbrățițare. 
Ca semn al păcii cu senin temei.
Mi-e inima izvor de apă via 
Si miez ai unei calde omenii, 
Crescuta-aici, pe piai de Românie, 
Ce-n paca-și rostuiește temelii.
Imi este inima aprinsă floare 
Si leagăne'de vis rodesc in ea, 
Luați cite-un vis voi, oameni, fiecare. 
Și-n el un dor de pace veți afla.
Din inimă-mi luoți pe-ndestulate 
Cita o taină, cile-un vis senin, 
Că-n ea le țin ca-ntr-un sipet pe toate 
Și păcii și luminii le inchin.

Viorel Cozma

Vrerea noastră
Vrerea noastră e ca Pacea să domnească 

peste toate
Să triumfe pe planeta bunăstarea tuturor I 
Vrem popoarele sâ-nalțe steaguri mari 

da libertate
Cu emblema năzuinței șl independenței lor.
Dacă solul Terei astăzi geme de atitea arme 
Și in multe porți de lume moartea seamănă 

orori
Veghea-naltei conștiințe a popoarelor nu 

doarme
Condamnați vor ii la moarte cei de moarte 

doritori
Precum pomii primăvara omenirea 

sâ-nflorească
Facâ-se din puști și tunuri strune penbu 

noi viori.
Mina gindului războinic firea s-a prefacă-n 

iască
Viața sâ-i închine Păcii continente noi da 

flori
Oameni fără omenie buimăciți de-navuțire 
Vai ce credeți incâ-n bombe cu atom 

nimicitor
Mai umblați pe la bugete, loc «ți dreaptă 

împărțirea
Și nu arme pentru moarte din sudori 

da muncitor.
Noi dorim ca naiul țării și mai vesel 

să răsune
Peste sasuri, peste dealuri și ținutul carpatin 
Mareo noastră, noi vapoare, înspre porturile 

lumii
Să ne ducă Tricolorul sub al Păcii cer senin
Vrerea noastră e ca Pacea să domnească 

peste toate
Să triumfe pe p’.aretâ bunăstarea tuturor I 
Vrem popoarele sâ-nalțe steaguri mari 

de libertate
Cu emblema năzuinței și independenței lor.

Constantin Atomii

Tara văzută de , 
tineri scriitori

Cetatea 
ca o crisalidă: 

Sighișoara
C:r.e nu e prizon tenii praortel sala 

-r-iiant*  Dar nu oricine, cred, aste si 
captivul unui singur peisaj. Îmbibat da 
forma ti aromele «dropiei ca un fruct 

fraped de micul aerisii al Întregii livezi, trupul 
meu trăiește un deliciu perplex on de cite orf 
tretane ‘--ți măsoare existența cu al ti mimă 

cunnsa de acasă. Spațiul netei respirat din- 
coto «ie votată *-a  macerai in nervi și in singe 
«L la răstimpuri. «haulcază dorurile sl visele 
noastre în alcoolul gradat al euvintului: Poezia, 
Cunpta. Înainte de a fi o geografie. e o supra
punere de tafinitun. Pămintul. netezit de vrea 
«citate cartez Un A. trage la el cerul intr-o ge- 
•ude magnetică. De la dreapta la stingă privirea 
1113 *** nici cura să urce, nici cum să scoboare: 
orizontul netulbural este imaginea Înșiși a unei 
vehemente asceze. Un pict« va Lrăi tn cimpie 
toer din mila timpului: aSteS a culorilor ceru
lui si plantelor. * juminij. Iar jpoeinl mmm 
aitoa! euflrtul In knenaa cnlectivjjaus virginală a 
ierbiL An țiznit a*  refiit1 menta) acest tablou 
natal pentru a vă închipui mai ușor cum arată 
un om al cimptei: o verticalitate trufașă. Intre 
«1 ăi cer nu se interpun deeit glodurile sale, 
doc această mediere e Unhijtoare. atita vreme 
crt gindunle unui singur om irnt mal Înalte decil 
oricare văzduh. Această trufie înnăscută a mea 
ca ax gindttor Intre pămint si cer se face 
bucurai mică atunci cind trec in ArdeaL Aici 
văzduhul e un flăcău năzdrăvan care se dă 
pesta cap de șapte ort cale de șapte poște $1 
devine dnd deal, cind pădure, cind cetate, vale 
Și podiș. A|1 observat? Dealurile ardelenești au 
ceva reflexiv in ele. de parcă ar fi spinările 
multiplicate La număr si scară ale Gînditorului 
lai Rodin! Pe un asemenea pămint. ființa mea 
aolară și vorbăreață devine fără de voie atentă 
și încurcată ia preacuvinte. Există un oraș unde 
pini și aerul are stil: Sighișoara. Cetatea Sl- 
ghișoaret. la acel ceas de cumoănă cosmici 
Intre toamnă și iarnă, cind zidurile de piatră 
capătă finețea mătase! si bunătatea catifelei. 
De obicei, o cetate e o răsuflare impletrllâ. ab
solut ponderabilă a istorieL De data aceasta, in- 
Lr-o amiază de noiembrie generos, cetatea St- 
ghtsoarel ml s-a părut ca a crisalidă cu o clloa 
Înaintea zborului. Dacă s-ar fi hotărit pentru 
plutire, clipa aceasta de vis trăit m-ar fi sur
prins un suflet curat: oamenii care urcau treo- 
tele de lemn sore turn ml se păreau a fi si
luetele unor crini.

In realitate, simtămlnlul trăit atunci ne stră
zile de sus ale «etății, in turnul medieval, nu-și 
găsește nici acum echivalența verbală. Sufletul 
meu bijbiie copilărește in sfera acelei smintiri ca 
Intr-un vis. Există locuri sl clipe care refuză, 
ani după ani. să «e dăruie logosului la prima 
chemare. Voi găsi cindva cuvintul cheie cu care 
voi deschide cetatea acestei stări de suflet care 
este Sighișoara. Deocamdată, am aflat un oraș. 
Cindva am să-I întemeiez cu verbul, am să-l 
ofer un viitor al meu si al lui. Voi chema 
piatra sl va veni, voi ridica arbori, voi tăia 
străzi în pantă si le voi prontl de orizontul cel 
mai sigur. Voi popula străzile cu făpturi ome
nești și le voi arunca in Intimolări pe măsura 
inimii lor. Intr-un col| el cetătli veți putea vedea 
un bărbat numărind frunzele căzute ale unui 
stejar. Dacă voi mai avea putină forță dună 
ziua creației, asta vol face: voi număra frunzele 
zoșll ale unui copac din Sighișoara. Si va ti 
toamnă.

Pafrel Bcrceanu

Tinăr țăran 
în week-end
1 au coborit eoioși din autocarul lor 

ealbastru, marca Skoda, au tirăbătut 
,‘apid pajițtea da lingi parcare, unda 
mlrotea a mititei șt era coadă la bere, 

au traversat stațiunea și șl-au Idiot bagajele 
la cele două vile de la poala muntelui Răchita*  
in care se stabilise că var li cazați in acea seară 
de la jumătatea lui mal. Cind au revenit, peste 
un sfert de oră. in centrul stațiunit, frumusețea 
lor părea și mal proaspătă. Contrasta, adică, eu 
aspectul general al celorlalte grupuri de turiști 
care, imediat ce coboriserâ din autocarele pi ine 
de praf, se înghesuiseră pe aceeași pajiște din 
dreapta restaurantului. întinseseră păturile *1  sa 
apucaseră să minince zub jumul dens al pre
torului.

Fetele, care alcătuiau de fapt majoritatea 
prupulut. fie câ erau in blugi, fie că purtau pan
taloni subțiri strtr.și pe glezne sau rochile ușoara 
de plnză topită, dădeau impresia că știu ultimul 
cunlnt al eleganței atit In îmbrăcăminte cit si In 
mișcări, gesturi, exprimare. Cei elțiito băieți pă
reau niște atleti iețiți la plimbare la eiteua ore 
după concurs, adică după ce trecuseră pe la du
șuri și avuseseră timp să si doarmă. Se lăsa 
seara. Verdele din ce In ce mai închis a! poieni

ței de După Club se armoniza eu sporovitala Iar 
tinerească.

Absa dapă ce au lătrat ia cauțiaă aflat cine 
sfat O elîui a douăsprezecea da la liceal eco
nomie di*  T*I cm.

Diriginta lor. sosita sui devreme, cm Daeta, 
Inzpreuaă cu Jamilia. ii laudă că sini copil buni, 
le place să nnsteatei. sint veseli St jntmoei. 
Toți roe să dan examen de admitere lă facul
tate. Cei atei bu*i  dia clasă stat dot ta egali- 
tata : fetița am de acolo ca părul lung, Cati. tare 
vrea să dea ta AJî.£. și băiatul ăta cm sprinceae 
stufoase. Muică.

— Mttxd la ce faculSata ar vrea să in- 
cerce ? — tatreb.

— Iilfdxți-I dumneaMasfră ! — spune diri
ginta cm u*  zimbet enipntafic care se rispindețte 
rapid ti pe fețele cetorialțL Mitică tocmai se 
apropia n el, a#a că, d*pă  ce facem cunoștință. 
tăia: ii lărreb.

— DeocaMdală n-o să «ta m ia facultate — spune 
el foarte emaa — mă ia torc ta mine in sal. la 
cantaailiMUM C^AJ’.-ului.

Dintre toți cel prezenți (treizeci si două de 
fete, cinci băieți, diriginta ti to ferul autocarului) 
eu par aă fiu singurul eart-i crede. Cum adică. 
l#l spun probabil ceilalți. eL cel mai bun din 
clasă la toate materiile să uu incerte si el ta fa
cultate ? Un fel de corupirativitate se naște Intre 
mine ti el din această cauză, leștnt cu toții, ne 
mai plimbăm o vreme pe alei, apoi intrăm ia Club 
să vedem „Dallas. Euriap off company. Mie mi 
se pare o prostie ti faci intr-o zi dDO de kilome
tri iu autocar, din Deltă pini in munții Vnancei, 
na să te închizi apoi intr-un club eu podelele 
mirosind a motorină ti să te uiți la un serial 
fisiit. De data asta e riadul tui Mitică să fie 
stapurni care-mi dă dreptate. Ieșim in fața Clu
bului, stăm pe iarbă și pricim stelele, care, cum 
știți, la munte se văd mari cil pumnul, nu ca la

Geta Mermeze :
_F« drumul luminos al oăeii"

Bucu reții, cit un capac de sticlă de bere. Mai 
vorbim.

îmi spune că ta el in sat C.A.P.-ul merge ața 
și așa. dar ce e mai grav (ți atenția mea creste 
brusc, ce-a fi grav pentru băiatul ăsta care pare 
ața de împăcat cu sine ?j e că simzâta și du
minica satul pare pustiu. ..Nu te mai face horă 
de mult, a dispărut orice animație l Păi. cind 
eram eu mic mă luau flăcăii eu el si mă du
ceam ; ce veselie era. ce cintece. ce jocuri f 
Acum se mai string cifitM pe la bufet, se mal 
Si bat cind se îmbată și atit. Te uiți citeodată 
pe uliță și nu vezi pe nimeni. Pustiu, parcă~i 
mort țolul. Pămintul ăsta trebuie iubit și el !"

Sint desigur surprins intr-un mod plăcut de 
complexitatea fiindiril acestui țăran tlnâr dln- 
ir-un sat cu „nume de rezonantă istorică*,  cum 
tini, de altfel, multe sate din Dobrogea.

Mă întreabă apoi dacă am citit ..Cel mal iubit 
dintre pămintent". Nu știu prin ce asociație de 
idei i-a venii să mă întrebe asta, dar îmi place 
să-f aud pe Mitică rostind in contertul dat nu
mele acestui mare scriitor român care i-a iubit 
pe țărani aproape pină in ultima clipă a vieții 
tale, li reproduc din memorie citeva propoziții 
din Marin Preda :

„Pun ziarul jos (Le Monde) și mi frec la ochi. 
Care va să zici țăranii vor dispărea, iar agri
cultura va avea un ciștia de randament. Cu alte 
cuv'nte, țăranii au devenit o piedică In calea 
randamentului In agricultură ! Colosal **

Si tocmai Hnd mă aindesc că existența lui 
Mitică' si a altor tineri țărani imi dau dreptul 
la o parafrazare a lui Marin Preda (de ce „Im
posibila întoarcere*  1 Mai bine ..Imposibilul 
dezastru” !) colegii Iul Mitică au terminat de vă
zul serialul și ies. zgomotoși, din Club.

Nu sint ei oamenii care, să meargă ta culcare la 
ora zece seara intr-o atit de frumoasă simbătâ 
de mal. dar nici nu primesc cm bunăcotnld ideea 
cuiva de a face un foc sub cerul liber. Găsesc 
pină ta urmă p- cineva care să le lase deschisă 
o sală a Clubului, aduc un casetofon din auto
car ți dansează. Băieții tint cinci eu toțtl. ața că 
mai dansează și fete cu fete. Desigur că eu nu 
știu ce fel de relații sint intre ei. nu știu cine 
pe cine iubește in tăcere, cine cu cine iși aruncă 
ocheade, ce stringer! secrzte de mină au loc sau 
ce intllnlri se stabilesc ps șoptite. Poate că In 
timp ce eu li privesc descumpănit se nasc na- 
s.'uni sau sint rănite orgoli!, poate pzntru unii 
din ei scara aceasta petrecută tntr~o sală n^aeri- 
tltă a Clubului va fi o amintire de niters, dar 
ceva ca o tristețe plutește In aerul imbtesit si In 
muzica englezească ne care o urli easetofonul. 
Mi4lci frwsi e Invitat In dans de tovarășa di
rigintă. Aerul iui mucalit sau volumul conside
rabil și mișcările tu prea pline de gratie ale 
dirigintei sau toate la un loc stimesc o furtună 
spontană de aplauze.

A fost, desigur, pentru ei tați, o excursie 
plăcută.

Mîrcea Nedelciu

Cum se vede țara 
de la Români 
la ora amiezii
Călătoream, cu mal mult timp in urmă, 

.ntr-un tren de noapte. In comparti
mentul de clasa a II-a nu se mai afla 
decit o familie de bâtnnl un mas și-a. 

babă, m-am gindit eu fără să vreau, prea Îmi 
apăreau zuzrăvlti ca intr-o poveste de demult, 
dta apele copilărie). Un timp ne-ara drămuit unii 
pe «xilal’J, din priviri. Apai hăt rinul a început 
«â vorbească — să mi se adreseze, de fapt — 
firme, așezat, fără grabă, dar mai ales apropiat 
șl talnlo. de parcă s-ar fi adresat unul prieten 
veehi ori. in cel mai rău caz. unui vecin de-aco)o 
Încotro se îndrepta el acum. Trenul tăia clm- 
piile nopții cu zgomot mare pe dedesubt, iar 
moșul ațe za pe deasupra olasă blindă de vorbe, 
împunsă ici-colea de cite un sughit. ..Mă po
menesc cei de unde-am plecsat" — trăgea el con
cluzii filozofice — ..Ori ăștia, care m-asteaotA 
a?a«ă“. Venea din Bărăgan, fusese să-și vadă o 
fiică măritată azoio. iar acum se întorcea a~asă. 
in comuna Romăni din judetu] Neamț. ..V-a(i 
oprit si-n București — zic eu. glndindu-mă 
Incă Ia orașul din care abia nleeaiem. Ia ritmul 
vieții sale trcoldante. impresionante. Da, văzuse 
șl Capita’a. dar se pare că nu-1 impresionase 
foarte mutt. Om al munților, se minunase mal 
mult de Întinderile nesflnite ale Bărăganului. SI, 
m-am Întrebat atunci, da-ă nu cumva, pentru 
el. Capitala Jpseamnă Români ?

Ne-arn despărțit cu urări de bine și invitația 
de a-i face o vizită acolo, in Capital*  tal. la 
Romăni „întrebați de mine, zice, am un fiu 
procesor, este și director de școală, eu sint 
dulgher șl zidar, am făcut multe casc. Nu sa 
poate să nu mă gâs>UM adaugă ol rosiest*  
sl*un  nume. De care, mărturisesc, cu părere da 
rău. după un timp l-am uitat. <1 nici nu-l în
semnasem undeva anume. Am reținut Insă invi
tația bătrinului. si iată-mă in acest miez de 
toamnă adinei In comuna Români, iscodit de o 
întrebare păstrată incă de la întilnlrea din tren : 
Cum se vede tara de la Români ?

★

Trebuie să spun, mai Intii. că o rid te investi
gații am făcut, n-am reușit să-1 descopăr pe. 
bâtrinu] din tren. ..Avem un director, e drept. 
Neculai Șerban — mt-au adus oamenii — dar 
tatăl său nu este dulqher. este țăran eeaplst. 
Avem și-un zidar, Vasile Cuptor, dar fiul său nu 
este director șl nici profesor, este învățător**,  
împreună cu oamenii am bătut cu gindul satul 
de Ia un capăt la altul, dar n-am izbutit să 
aflăm identitatea exactă a moșului. Ceea ce n-a 
împiedicat rostul Invitației și-ăl Întrebării: Curo 
sț vede țara de la Romăni?

★

Cum se vede tara de la Români — la «ra 
amiezii. Zic ora amiezii, pentru câ amiaza este 
virsta târli : adică acea virată a plenitudinii .ai 
puterii, a afirmării șl impunerii, a iGămjc^i.

Dar amiaza asta si momenăul In ^are MunUta 
se. strimte voala, la vnaaâ- tatăl cu cooiri lui 
alături sub privire — si chiar dacă unii dintre 
copil nu-i sint alături, viata l-a Imtrtns spre alte 
locuri, el tot li vede. II simte lingă el. Si tatâl- 
hătrinul ig! întreabă fiii cc-an făcut pină la lu- 
mătatea zilei : pe fiecare in parte li Întreabă. 
Cum lsl justifică el masa aceasta de amiază, cu 
<x‘ fapte s-au Insolit oină la acest moment de 
răscruce al muncii, si viețiI lor ? Iar flit răs
pund : de-alci. de*  lingă bătrin • de-acolo. da 
unde sint: ei acum, in tară. Sint întrebați, la 
această oră a amiezii, de către băl rinul lor. ti
nerii Gheorvhe Aldea și Dumitru Aldea. al Con
stantin Cupfer. Iar ei răspund cum de cu 2or! 
au urcat pe tractoare, au’ arat st mămnttt oă- 
mlntul, au pus orz sl erlu sub brazdă, si masă 
verde pentru animale. Bătrinul dă mulțumit din 
cap. nroe pilnea In nărtl e«ale gl cu totii Ineen 
să înfulece din blidul fierbinte de pe macâ. 
La masa bătrlnulul Vatile Cuoto- vine cu răs
puns fiul său. Va sile Cuoto«*.  Învățătorul : și ci 
aduce vorbă despre faota din c’nio. unde el si 
elevii Iul au dat alutar la stHnsul ca'tofllor. 
Acolo, in cimp. s-au aflat al directorul Necutai 
Serban. si dascălii Mthal Nedelcu. Gheor«»he 
Ba-bă’a»ă. Constantin Borș, cu totll multumln- 
du-țl toătrlnli părinți, rămași să vegheze la bu
nele rlnduielî ale firii. Ion Andrei sl-a chemat 
șl el copiii la mssa de amiază ; $i deși ei n-au 
putut veni, au răspuns tatuat la anei In Inima 
bfitrînului. care de pe unde se află — munci
tori. profesor, student. Șl. desigur, la apele amie
zii răspund și fiii moșului din tren, chiar dacă 
nu l-am mal putut afla Identitatea precisă — 
sau poate tocmai de aceea. Pentru că. la această 
oră. ta-a la Români arată ca tara Tară : peste 
lot se pune ma^a de amiază — șl nicăieri nu «e 
mănlncâ pilne ncmuncliă.

*

„.La ora amiezii. Dar ce *e  mal vede după 
aceea? Ducă aceea, adică după amiază, se vede 
viitorul. Viitorul târli. Fiindcă viitorul comunei 
Români nu poate fi allul deeit viitorul României. 
Viitorul pe care-1 vor clădi nepoții moșului din 
tren, nepoții tuturor celor care acum și-au che
mat fiii, cu răspundere, la masa de amiază. Și 
ș-ar putea vorbi mult despre viitorul comunei 
Români, despre viitorul țAril. Despre ce-șl pro
pun oamenii să fată spre binele lor. sore binele 
țârii. Mă voi păstra insă in limitele unei an
chete inopinate, mai exact sous ale unei sin
gure Întrebări — Ce vrei să devii, șl de ee 1 — 
adresată unor școlărițe, patru Ia număr. In dru
mul lor de întoarcere spre acasă. Transcriu cu- 
vint cu cuvlnt. Mindrilă Doina : „Eu vreau să 
mă fac muncitoare, a sa cum am văzut eu in fa
brică Ia Buhuși**.  Lucia Românescu : „Eu vreau 
să mă fac asistentă medicală, să am grijă de 
sănătatea oamenilor**.  Aldea Iul la na : „Eu vreau 
să mă fac educatoare, să-l învăț Pe oameni să 
iubească pacea șl sâ spună poezii**.  Ouatu Dl- 
dlna : „Eu vreau să mă fac telefonistă, sâ dau 
telefoane lumii și sâ-1 spun cum trăim noi aici, 
la Români**.

Modeste, emoționante răspunsuri. Dar dt de 
semnificative. O clipă am avut senzația că am 
in fată imaginea unei geniale picturi najve.

*

...Ș[ totuși nu-ml lese din memorie imaginea 
acetul tren de noante. cu bâtrinu) care se în
torcea sca’ă. in Capitala Iul, la Români. Printr-o 
coincidentă, numele acelei comune este numele 
nostru, al tuturor. El ne reprezintă pe tot! : noJ 
toți sin tem români ; noi toți slntem. putem fi. 
Intr-un anume fel. fiii moșului din tren. De 
aceea, ori de cite ori scriu despre oameni mă 
gindesc la Capitala de suflet a moșului aceluia. 
Pentru eA. dlntotdesuna, vin românii spre 
Români și pleacă de la Români spre români.

Ion Andreiță



FIȘE EMINESCIENE

în jurul biografiei intelectuale «•
O MU aproximare a cunoscutelor ana

logii eminesciene cu oraaniciiacea vje
lii naturale, intr-un „suc natural**  
viața se desiășoară conform Drmol

ohii automatumului, conștiința neavmd decit 
un roi aubaoiaoenl, dar asta nu îndeamnă că. ia 
un moment oat al dezvoltării, taotem de exLa
tența nu se pot ogiiudi in pianui couțUiuței șt. 
ca atare, influența cam por tame a tul oamenilor. 
G. Câlineseu atnigea atenua asupra acestei teze, 
deibătuta de Eminescu intr-un articol din 
"lira pul, unde. poiemizindu-se cu scrierile utopice 
care*  Jm atetraeile de linia generală descriși 
prin apraitul public', se recunoștea câ „aspiratiu- 
■fle «i seaUtoentele slot rezultatei ntinlătnrat al 
unei dexvniUri anterioare a spiritului public, 
dezvoltare ea aici ee pacte tăgădui. aici in- 
UUara".

Intrueit poetul n-a parvenit să*și  structureze 
tind ir ea Intr-un sistem anume. carceCAtorui este 
obligat, fatalmente. «A reconstituie verigile lipsă, 
auumindu-și poate nscul unor generalizări for
tuita. Un fapt cate sigur : importanța pc care 
Emineecu o acordă limbii, ea factor de crista
lizare <1 de transmitere a istoriei poporului. a 
tradițiilor si a culturii sala „81 fiindcă spirit si 
Italbă alai apreapr Identice — declara el — țar 
limba |i aafiaaalitatea asemenea, se vede user că 
raraânta m vrea pe sine. Isi Vrea na liana ii ta tea. 
dar aaeasta a vrea pe deplin".

Cu aceasta am ajuna la problema cheie : un 
stat nu are valabilitate decit in măsură in care 
cornapunde principiului națiunii. Axa după cura 
totul' in naturi ne ori nd u ieste in funcție de 
promovarea spetei. tot astfel tin stat organic 
trebuie ai fie pus in slujba intereselor vitale ale 
poporului.

So știe ci Eminescu se străduiește si creeze o 
teorie proprie asupra statului, expresia cea mai 
Înalta a acestuia vâzlnd-o Ie statul national. 
Este elocvent faptul câ in sfera traducerilor va 
include sl Principele lui Machiavelli, Încă o 
data, ne cucerește admirația siguranța cu care 
poetul selectează capitolele XVIII șl XIX. ..cele 
mal Importante**,  după cum aprecia G. Căi in es
eu, ca ți acru putori taten șl pasiunea culturali pa 
care le dezvăluie cercetind șl alte lucrări ale 
istoricului florentin pentru a putea aă-i înțeleagă 
doctrina. In determinantele ei esențiale. Astfel. 
Eminescu cunoetea fi Isteriile flercDtlne — ope
ră care marchează o altă treapta In evoluția 
gtndiril lui Machiavelli —. dovada conatituind-o 
o semnificativa paranteza referitoare la neamul 
Bentivoglitor, cu date împrumutate din lucrarea 
menționați.

In marginea acestei teme am mal publicat, nu 
demult, un articol chiar in paginile Lneeafâ- 
rv*aL  Mi nrulțumeac. ca atare, ai rețin, pentru 
uzul demonstrației, datele esențiale ale con f run- 
tării poetului nostru cu Machiavelli. Intr-un ar
ticol din Timpul (8 martie 1881). consacrat pro
blemei statului. Eminescu nu eziți ai-l consi
dere De autorul Principelui drept ..un adine cu
nosc*  lor al naturii omenești, in părțile ei re’.e, 
ca si in cele bune**,  subliniind ci darii Machia
velli aprob*  despotismul Casei de Borgia o face 
.ia uzura Del phial, sau mai bine in interesul 
unității Italiei**.  Aceasta idee a unității națio
nale o discuți eu fervoare, rctinind pericolul 
„agealllae dtaoatapanerli". fiindcă statul ..domi
nat de miel iaterne zilnice ai personale a ron
dam net de a fi slab in Au ut re șl In afară". Poetul 
nostru va recenta totdeauna, cu un viu spirit 
participa tiv. apelul Iul Machiavelli de a ne 
strings Intr-un singur «uvoi energilln națiunii, 
astfel Incit, unificate fiind năzuințele tuturor 
cetățenilor sub mina forte a unul diriguitor, sta
tui sA neatA fi canabil si cucerea^# indepen
dența fi sA ți-a păstreze (dscA a dobindit-o).

Eminescu n-avea nevoie, deslrnr. pentru a ru
tina «te acra «ti tezA a a-moniririi Intereae’nr 
contradictorii ale truDărilor gi claselor sociala

sub sceptrul unui monarh — gA-1 citească pe 
Machiavelli. O găina demonstrată |i in lucră
rile lui Montesquieu — cum o dovedesc excerp
tele din caiete — gi. nici vorbă. avusese răgazul 
si mediteze asupra implicațiilor moderne ala 
Ideii conspectmd, cum am văzut, studiile socio
logice din Germania tinereții sale universitare.

Ei te vorba, bineînțeles, da o reconfirmare jn 
principii bine cristalizata. după cum au se poate 
nega că, din frecventarea lui Machiavelli. Emi- 
nescu fi-a adincit, ceea ce am pui ea numi, nw- 
liamul sâu politic. Tot in Timpul, va saluta Ua- 
Uinetul istoric- care l-a făcut pe domnitorul Ca
rol sA creeze un carp de oaste ^isripllaas pi 
înarmat*,  înțelegi nd cA „nici aa drept aad ■■ 
an putere la lumea soteri nade puterea dam- 
n*fAe “. Cu alte cuvinte, intr-o lume in care doca- 
neyto forța, dreptul ou ara șanse de a dura dacă 
nu este Înarmat — o idee de certă inspirație 
machiavelici.

Treci nd in revistă variile referiri la istericul 
florentin din articolele emmescieca. observăm 
că cele an multa au. indiscutabil an caracter 
polemic ^machiavelismul" devenind, in cele din 
urmă, o etichetă infamantă De care a aplică 
politicianismului liberal. Această bipolari taie a 
atitudinii «ale sa explică atit oria contradicțiile 
wtrimeci ale doctrinei autorului Prioripelai. cit 
fi prea particnlaritătiJe vieții politice cocitra- 
porane poetuiuu Se dezvoltase anume, in acea 
perioadă, o retorică grandilocventă in jurul unor 
principii răsunătoare care era menită să maa- 
rheze — ca o perdea de fum — mașinațiile ra»- 
lonaste. puse In mișcare de interese înguste ii 
rapace.

Eminescu. după ee-gl dancăreaae mlnla ta 
versuri, caută, m însemnările gazetărești, aă 
discrediteze fenomenul si ia olan teoretic. mlra- 
sindu-se direct creatorului „machiavelismului**  
fi servi nd u-se de „lecțiile" acestuia pentru a 
demasca mijloacele de motif latre a opiniei nu
bile*-  Spus aJtfel. poetul se folosește de Machia
velli pentru a denaltiGca machiavelismul. In ar
ticolul publicat la II ianuarie 1888. va introduce 
pasaje Întregi, din tradueerea inițială, referi
toare la cele cinci reguli machiavelice De care 
un priaeipe. urmâriadu-șl scopurile secrete, e 
obligat să le respecte pentru ca lumea să poată 
fi indusă In eroare p el să izbândească. Succrsui 
este asigurat datorită țarului -aparentei**",  
fiindcă oamenii s-au obișnuit «A judece .goal 
malt ăepă oePi", decit după -dreapta jaărraiă".

Însemnările din manuscrise ne conving că pro
blema 11 preocupa intr-un olan mai vast. In elu
cidarea el Emiaascu foloaindu-ee fi de argumen
tele mai noi. ale „acestei radicalilor- enalezL 
Textul : Logica par ta atentară expune studiul tai 
Bentham privitor la loate categoriile dt sofisme 
politica care aoheaie eu abilitate oot tare să 
fie infrint pe arena politicii un a iveraar leal 
1st neexperimentat In „bilciui" vieții!.

Revenind la criticile aduse de poet -machia
velismului", nu putem să nu remarcăm că 
a cei tos se bazează fi pe un dezacord da fond 
cu principiile gânditorului florentin. AstfeL pen
tru eL statul nu se transformă — ca in viziu
nea lui Machiavelli — intr-o divinitate căreia 
trebuie xâ 1 se sacrifice totul : ri morala (cu
rentă) si indivizii. Explicația o cunoaștem : dună 
Eminescu. factorul fundamental nu-1 reprezintă 
statul ci națiunea (care poate exista si dincolo 
de diversitatea formelor impuse de determină
rile concret oolitice). „Formatlealis săataM — 
va declara el — nai lucra scesadar.-

înțelegem de ce poetul va respinge. Ură ezi
tări. cunoscuta maximă că scopul scuză miiloa- 
rele. sdăuglndu-se. nici vorbă, sl înaltul său ri
gorism moral, căci fată de ceea ea el crede, cu 
sfințenie, că e adevărat si drenl. nu admite să 
se întreprindă tranzacții, de nici un feL

Al. Oprea
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REMEMORĂRI
Revelion ia tren
Ultima ppepip-fl anului Iracut 
Aș fi tcariot-a Insă n-am putut 
Sub «arul In pulberării pierdut

Sătul de lațele tu fond da lan 
M-em dat pierdut zăpezilor da ren 
$i-om auzit <um șuieră un tren.

Trecea șerpuitor prin văi pustii

Ca călători hiHliet da «A 
la neaptaa aldsMlee bentarit

Atunci era ridicol pahond prea
Și l-am xvlriit ptinjmd da darul ierna 
In fruntea reca a lui Dumnezav.

Iar trenul fantomatic m Ura
Printre zăpezi ducind povara sa
Prinsd-n speranța lumii - spra a stea.

Mircea Mlcu
1 ianuarie ’82

De sărbători
noi prieteni. Oipitofituied nesstep- 

< 4 o jttei blonde, cere na «umui cd 
na ie zupdraze pentru țiarpelelHe 
Mie, ci II mfapitase |H cinstise cu 

frică o radd de Mium, H determină pe Macine 
sd se intoered de îndată ta uita din vecinătate. 
LunpUd in puf, noua prietenă a iul Macutt 
vorbea Ia lele/on fi In răii im pari lotto cind 
tu an pKior, cind ca aflai balonul spinzunif de 
tdvon. Tocmai povtitea unei prietene Inllmpla- 
raa din scara aceea cind Mactute te tolăni 
alături de ea >1 in/iorat de degetele ce 1 ie 
slrecanard In blană începu să toared ușor zi
fericit de căldura cu core futete primit .*  
„Atunci te rog i-o aduci chiar mllne diminea
ță f spuse fa ta fi iasă telefonul in furci. Cam 
In același limp. Gherman, ion *i  Vsiile Intrară 
in casă, rcsplrind u;ura(i dupd ce deputerd 
cele trei canistre llngd peretele de la intrare. 
Cind aprinseră luminile râmateri uluifi La 
tederea celor trei efori încărcate de bunătăți, 
ailfet incit nu mal apară loc să Infiruie |i da
rurile de ia Ion care tăiate porcul. Ți-or fi 
venit neamurile din Transilcania. /ură de păre
re Ion «1 Vatile, /iindcd numai acolo te face 
attfcl de tingereit. Gherman, zlmbind ușurel, 
nu-i eantrazise, dar se pre/deu foarte mirat cd 
radele sale plecaseră /ără să-t cadă. Oricum, spu
se Ion, • sdptămină nu te-er fi ațteptat aici copiii 
tăi proprii. Nu l-a a/teptat nici Macitte, adăugă 
Vatile cu un rts gros ca o talpă de caid.

Fiind atit de obosiți, cei trei lele/onard pe rind 
pe U numerele ce le erau familiare, in speran
ța cd por găsi măcar pe una din prietenele lor 
să le pregdteasc4 a mlncare ca lumea din 
a lit ea daruri ce te Ufiiau injirale pe tforile 
de elsepd. Trebuia sd/Im mei precdzdiori, spuse 
Gherman, dar cine te moi glndefte la lucruri 
din astea cind are un pin mat omenesc pc 
masă ,- eu tint de părere să ne mat asiimpărdtn 
setea eu cile un păhărel, iar In pauze am tă 
pregăietc eu o mată cum na s-a mai enztt din 
Evul de mijloc încoace. 2ița care ajuntete eine 
file cind pa fotoliul lai Maelste plonjă drept in 
castronul de sub masd fi laptele se revină 
aproape tot pe cocor. Gherman curdfd laptele 
eu «n protop fi‘O dute pe Zița cu cattron cu 
tot sub dusul din baie. Putea ti fie Intre orele 
două |i trei cind Macizte, care dormea cu cepul 
pe gitul protectoeret sate, se desprinse ușor 
lunednd printre mlintle ai, dar cind ajunte la 
fereettră, domnișoara sări ca artă di*  pat, 
aprinse lumina |i in timp ce motanul aștepta 
te văzu luat cu ncs/irsitd tandrețe In brațe, dar 
Contrar oricărei ațteptări Macitte părea foarte 
agitat ți cu forța pe care fata nici nu i-o bă
nuia. aceasta te vdzu dusă, met mult pe sus, 
către u|d. In hol înțelese cd motanul prea să-t 
arate ceva deosebit, ți dupd ce 1st puse an par
desiu, pe umeri ajunse in slradd numai In pa- 
pt^l, urmdrlndu-l pe Maciste ea In transă plnă 
id case iui Gherman. Cind te trezi intre doi 
necunoscut! fi bărbatul tons pe eare~l mai 
sărise parcă, deveni palidă. Insă Maciste, oara 
in.alegea aproape totul, li cuprinse mina atingă 
Si stind alături de ea începu sd miorlăie ; fon 
Iad -pozllie de drepți fi spunindu-|< numele tt

spuse cam tare : mă bucur de cunoțtință. apoi 
Vasile ținu să-i pupe mina, spunind că pentru 
el chipul ei e o târbdtoare. tar Ghtrman 1 se 
adresă cu un surii ; incintei de cunoftințd, 
domnifoară, ca fl prietenii mei.

Clnlecul celor trai care nu-t trezise numai pe 
Maciste, ci aproape pe întreg cartierul fu reluat 
tatii da Vattle care acea a voce de aur dar 
atit de discret de data aceasta Incit insdft superba 
vuita mare, stind cu Macitte In același /ololiu, 
11 rugă pe solist sd dea drumul vocii. Ciad 
Gherman încercă tă pună mata, fata, ce te 
recomandate Nora, {care in prezența părinților 
ei nu-ft tăie nici mdcer pline) se oferi tă-l 
ajute *1  spre uimirea el reufl tă au spargă 
nici o farfurie, aici să scape /urcalițele sau 
cuțitele pe jos. Ațezindu-se ie masă, cel trei se 
simțiră datori sd-1 laude plnă fi papucii, com
plimentele lot acoperind toate sentimentele si 
culorile, /tind rit mal suave ia început, apoi tot 
mal îndepărtate de orice sabtlnzl. Fata stătea 
gi-l asculta /ără să te atingă de mincart tau 
băutură, pină cind Maciste, laviru fi el de 
limbajul fără pereche al celor trei, observă 
totul si pnnzlnd aa pahar cu dexteritate II 
turnă peste cap <t-abia acest fapt o convinse 
pe Nora sd bea. Serviți domnișoară, aoem 
destulă mineare, sided domnului, repeta Gher
man. Știu, ftiu. răspunse Nora, scumpul de el 
(fi arătă spre motan) a cărat-o de la mine 
de-acată. replied ea, dupd aceea se apucă să 
mănlnce. După al treilea pahar, tocmai cind 
Maciste ie jura in baie cu Zițo. Nora le comu
nică ftirea cd dimineață așteaptă ca o prietenă 
sd-t aducă fi ei a ptrixd albă ca florile. Md tem 
ce Mariste tă nu ie mute ta dumneavoastră. In 
acest caz, spuse Gherman rixind minseite. 
Dacă vă e teamă am sd-1 dau chiar acum un 
telefoa sd nu mat oină, rdspuRse Nora. Ba da. 
sd rind ! ttrigeri fi Vatile fi fon in același 
timp. Nora lud aparatul in mind fi trecu in 
bucătăria, apoi reapdrind radtoati le făcu fi ea 
primul compliment spunlndu-le cd, deoarece 1 
s-a pdrut cd tint cei mai interesanțl oameni pe 
care l-a iRlllnit, a rugat-o pe prietena el id 
cind chtar acum spre ea fi cd, atunci rind te 
va duzi sosind a mdfind va lefi In ttradă t-o 
intlmpine, tar Meclste va putea /ace cunoftin- 
ță cu ttadra călind chiar la el acasă, ceea ce 
totdeauna e de preferat pentru un băiat, încheie 
Nora. Se auziră unele si In mal puțin de 
douăzeci de minute motorul unei mașini se 
opri ta capătul itrăzii fi Gherman cu Nora 
lețiri afară. La întoarcerea iar, Vatile fi Ion 
fură impresionau cum nu te poate mat plăcut 
de apariția a doud necunoscute care te reco
mandară fiieă fi mamă, aceasta dtn urmă /tind 
mult mai drăguță decit odratla el. Grăbite cu 
pahar după pahar de către Vatile, cele două 
nou venite intrară firetc In atmos/era petrece
rii. Singurii care stăteau de veghe privindu-se 
intens peste măsuța joasă fi rotundă erau su
perba /elină albi fi Macitte care din cind In 
rind mat golea cile un pahar, ast/el cum nu 
/dense niciodată.

Ghcorghe Piluț

MBIAI CNGHEANU: Orice tentativă de 
bilanț literar îți are riscurile el Izvonte din li- 
«ii ta rea penperilveL Ințroducind insă faptele 
unui an literar in terii de Istorie literară 
entiJrtziile tu gansa de a supraviețui m(> 

meniului. întrebarea firească a oricărui cititor 
este ct a Inaemnat anul ÎMI pentru literatura 
rcmăaă? Prin re te caracterizează? Care sint 
cărțile lui marcante? Ce perspective dcachidt 
cartea anului IN81 pentru viitor ?

Dacă aplicăm anului literar 198! criteriul de 
tatorie literară al Iul Thihaudet. criteriul gene
rațiilor, vasa obeerva că manifestările literare ds 
proeminență le eteri .generația războiulur (Ma
rin Preda-Eupen Barbu), apoi masiv ganerația 
Imediat următoare (Făpuț. Anghel. Marian 
Popa. Mtsnam Martin, a ICI, cărora U aa adaugă 
tsa val de ari vonițl mai ales in poezie, val din 
care ae desprind multa promisiuni. Din prima 
generație citată ac detașează pentru 1931 Eugen 
Barbu cu un excepțional roman Săptămina ne
bunilor, superior străluci torului Princepele, cu 
Caietele Princepelnl VII.

Tot aid amintim romanul Însoțitorul de 
C. Toiu. Reenneasterc îndepărtată de Radu Theo- 
deru. controversatul compendiu de btorte literară 
romăneatcă de AL Piru, monografia Mateiu 1. Ca
rt I ia le de Alexandru George. Cu cărțile De față 

de Mirere Zarfu. Regula Jocului de Paul Cornea. 
Urmează o adevărată explozie literară a unei 
generații care se apropie de apogeul creației 
după cum : Adrian Păun eseu cu două volu
me de poezii (Manifest pentru sănătatea pă
și in ta lai gl lubiți-vă pe lanuri) fi unul da note 
de drum dtn Austria. Ion Gheorghe eu Elegiile 
politice, loan Alexandru cu partea a patra a 
tetra* 02iei Iranelor: lnsnele țării Românești, Paul 
Anghel cu al cincilea volum din ciclul Zăpezile 
de acum ■■ veac: Ieșirea din Iarnă, Fănuy Nea- 
gu cu Insomnii de mătase. Dinu SAraru cu 
Dragostea fi revoluția. Marian Popa cu Podul 
aerian, Mircea Martin cu G Căi in eseu gl eam- 
plexele literaturii române. Dan Zamflrescu cu 
Contribuții la istoria literaturii române vechi, 
Mihal Zamfir cu Poetnal românesc la proză. 
I.D. Bălan cu Resurecția unul poet: Aron Co- 
traș, N. Manolescu cu Area Iul Noe II. Dan 
Hor ia Mâztlu cu Varlaam șl lossaf. Marian 
Popa, Viseolol șl carnavalul. V. Bugarlu. Anala- 
gan, Llvius Ciorirlie. Eugen Negriei și alții. Ima
gine elocventă a capacității de creație a unei ge
nerații cart scrie in prezent la modul cel mai 
concret literatura română.

Dintre cei mai tineri se impun cArtite semnale 
de Grete Tartler. Apojtoi Gurâu. Sorin Preda, 
Titu Suciu. Mircea Nedelciu. monografiile scri
se de Mirele Roznoveanu. Valentin Tașeu. Mlrcea 
Star lat, Daniel Dumitriu. Mihal Dinu Gheor
ghiu. Rem a.-ca bile debuturile lui Paul Dugnea- 
nu in critică șl al lui Ion Mu reiat in poezie.

Pomenesc la sfirfit două cărți iro’ote Al pa
trulea hagialic de Vatile Lovinescu, lectură her
meneutică a Crailor de Curtea Veche șl De la 
Eminescu la Olsga de Livlu Rusu. Evident harta 
făcută in acest preambul e»te o propunere, pro- 
fala unei discuții.

SULTANA CRAIA : Anul care «-■ încheiat 
a produs fenomene inseriabile, poate In mal 
mare măsură decit in anii precedent!, in poezie. 
In proză șl in critica literară. Dacă anul I960 a 
fost dominat de roman, iar anul 19“9 a fost prin 
excelență un al al poeziei, anul acesta echili
brează ponderea genurilor. RAmine totuși sem
nificativ faptul că 1001 ■ inceput și t-a Încheiat 
cu mari volume de poezie care au pus o aco
ladă peste creația artistică și care oontin pro
blematica majoră a întregii creații Htarerc. 
Ideile acestor volume de poezie sint raportările 
at’t la universul prozei anului, cit și la orien
tarea criticii.

La Începutul anului au apărut Elegiile politica 
a'e lui Ion Ghcorghe. volum dens, dramatic, 
care gindește totul din perspectivă istorică, o 
poezie monumentală, obsedată de roiturile fun
damentale ale existenței șl de mutațiile sociale, 
u expresie aparent antipoetică fl totuși pro.’und 
poetică, prin suflul stih inie, prin tensiunea in
terogației, prin gravitatea avertismentului in po
fida limbajului. O meditație tulburătoare despre 
destinul țărănesc fi despre „nolmele" sale.

Au urmat ceia două volunw ale lui Adrian 
Pi un eseu. Manifest pentru sănătatea pămiatulul 
și labițl-vâ pe tunuri, cu aceeași neliniște ma
joră. cu aceeași problematică etică si existenția
lă. Evenimentele anului au făcut mai apoi ca 
aceste poeme viguroase, patetica și prrfund 
implicate politic, că sune profetic. Anul IRgrar 
a-a Încheiat cu Imncle Țării Românești ale iul 
lean Alexandru, carte de respirație amplă, de 
celebrare solemnă. ..dntare', poezie da laudă 
fără nimic festiv, venind din aceeași ființă, 
născută din aceleași ritmuri atihlale din care 
■-au hrănit alțl poeți transilvăneni. Ioan 
Alexandru și Ion Gheorghe continuă stirpea lui 
Gofta șl Cot ruj, filonul liricii sociale și profetice.

Poezia majoră a anului conțină problematica 
Istorică, etică, națională, care se regăsește In 
proză, căutarea dimensiunilor esențiale care ae 
prelungește in investigația critică. Problematică 
prezentă jl In volume de o factură Înrudită, de 
poezie de meditație, interogație ți neliniște, 
trăite in alt regim, ca aventură Individuală. Ob
sesia războiului, a morții. a reversului civiliza
ției face însarehLe cărți de poe?ie ca Arma 
■ecrelă a lui Eugen Jebelcanu, Prognoza meteo 
a lui Petre Stoica. Inventarul aperantri a lui 
Nicolae Dan Fruntelatâ. Un lirism in care exis
tă speranța, in care iubirea este sursă de echili
bru fi regenerare, o poezie gravă, de viziune. Sl 
ca întotdeauna au apărut volume de poezie a 
sensibilități 1. de fantarare, cu fior Intim, de su
gestie. Intre care Ochiul de greier al Anei Blan- 
diana. Astronomia Ierbii a Cretei Tartler. Sta
rea de urgență a lui Vasile Igna.

VALENTIN F. MIHĂESCU: Intervin aici pen
tru a mă delimita de modalitatea de discuție pra- 
p jsA de Sultana Craia. Toate volumele merită 
desigur să fie citate, insă cred că un bilanț al 
unui an literar nu înseamnă doar un inventar, 
fie el și nuanjat. al tuturor aparițiilor. Cred că 
trebuie să ne exprimăm foarte net concluziile 
n cast re. modul personal In care înțelegem anul 
l tcrar 19A1. Să încercăm un act de selecție și 
de ierarhizare. Pornind de la aceste premise voi 
Încerca să mă refer la ceea ce a inșemnat in 
șpaltul literaturii române din 1931 contribuția 
gene'âției unei o și a celei virstnice. Mai intli. 
poe’'a tinerilor, subiect incitant și poate fi la 
modă. Anul aresta au apărut cărțile de debut 
a'e unor tineri talentați. intre care Ion Stratan, 
Lucian Vasillu. Ion Murc;an șl alții, care scriu 
o poezie dominată de ironie, cultivată in grad 
mai ma*e  sau mai mtc. în funcție de posibilită
țile lor. Există, in general, pentru ceea ce se nu
mește poezia t nâră. riscul foarte mira ca inte- 
liren'.a șl spiritul Ironic să devină s.onuri In 
sine, in primul caz fiind vorba de o exhibare a 
inteligenței, in al doilea caz de o dilatare a Iro
niei. care riscă să Înlocuiască poezia. Ironia 
c»te un procedeu care poate conduce spre reali
zarea unei pjc:!1 de valoare sau poate deveni 
bCOp in fine. Riscul de ca~e vorbeam soare evi
dent in. de pildă, volumul Cin le ce de trecut 
■truda al t nărului Florin laru. Tentația persi
flării are aici ca rezultat o simplă glumă inte
ligentă, cu destul de puține relații cu poezia 
autentică. Un volum care reușește să depășească 
această echilibristică riscantă, pe muchia de cu
țit. este cel al lui Lucian Variliu. in care, di
namitarea gramaticii șl foloeirea clișeului șl a 
ironiei nu sint decit procedee, in spatele cărora 
sc lasă să se ghicească, dincolo de inteligență o 
poezie sortai jl ..cu aufietul**,  un mod personal 
de a lua In pojesla lumea.

La polul celălalt, cel puțin biologic celălalt, 
se situează cărțile generației virstnice. Iată, un 
volum antolo-țlc al lui G:o Dumitrescu și Arma 
■ zeretâ de Eugen Jebeleanu. In cazul ^oețilo'*

consacrați, noile volume sau antologiile vin fio 
aa confirme o părere, fie să intre in contradic
ție cu ea. La cel doi autor! citați, această posi
bilitate do alegere nu există : ei confirmă c.>ei 
ce au făcut și p'nâ acum. Antologia lut Ceo 
Dumitreicu ne oferă prilejul să traiâm mai 
exact profilul unui poet iconoclast, ironic cu 
gravitato care, din păcate, nu ne-a mai oferit 
prilejuri noi de jubitație In fața unei noi „li
bertăți de a tra.te cu pușca**.  în cazul lui Eugen 
Jebc'.eanu am constatat in ceea ce s-a numit, 
fi poate pe bună dreptate, austeritatea limbaju
lui poetic, că sobrietatea mijloacelor comportă 
riscul sărăciei, a! prozaismului. Definit de cri
tici drept conștiință a unei epoci, postul, din, 
probabil, dorința de a comunica eficient, se ara
tă aici mai interesat de ceea ce apune și mai 
puțin de cura spune. Desigur că vo'umul lui 
Eur.en Je'e'.eanu nu poale fi discutat in a'a a 
Int egil fale creații șl, gmdind așa. el se inte
grează acsstela ca un volum de susținere.

TAUL DUGNEANU: Și eu cred că anul 'St 
«e caraztenzează printr-o omogenitate aiillstkă 
șl chiar ue v.rată a unor curente «aJ grupuri 
de poeți, cum sint cel cuprinși in colecția ..Hy
perion**,  dar in primul rind. impresionează am
ploarea fenomenului poeziei tinere. Întrevăzută 
da noi și discutată intr-o masă rotundă organi
zară de Luceafărul, înainte de a lua aapectut 
unei modo literare. Descopeream atunci 
noutatea aaostei pozzii In tonul ei ferm. In de
mersul etic și politic tranșant, exprimat fără 
complexe și in ironia dczlnhibantă față de anu
mite formule literare impuse de generații’* 
p.czedente, dar, acum cred că spiritul parodic 
șl ironic a ajuns la tinerii poeți, prin exase-are 
și cabotinism chiar, o frină șl nu un cataliza
tor al energiilor poztic. In principiu ne bucură 
manifestarea pe orizontală a unei virtualități 
creatoare ipostaziată intr-un număr foarte mare 
do tineri poeți, debutanțl in anii *88 —*81.  Sub
liniind încă o data importanța actului in sine, 
nu putem să nu observăm gi reversul De care — 
l-aș numi, cu un termen preluat din Ortega y 
Ga^set, de maslficarc a artei lor poetice. Indi
vidualitățile «e estompează Intr-o mulțime fi. 
«ena matematic) de poeți caro vehiculează ace
leași procedee literare, aceleași categorii stilis
tice. psihologice și sentimentale. Dină la iden
tificare. Cu excepțiile de rigoare (Traian T. Co- 
șovel. Ion Mureșan. Lucian Vasiliuk am putea 
lesne sch'mbe intre ele numele autorilor sau 
titlurile cărților fără a prejudicia ansamblul, 
după principiu! pozzlel cibernetice «1 combina
torii. Este, orice s-ar spune, din unghi sodopai- 
hologic un prozes interesant... Dar afirmarea in 
..grup" are și un alt . avantaj" : atit de puter
nică a devenit obsesia acestei pătrunderi masive 
Incit sintagma „poezie tinărâ**  s-a transformat 
Intr-un „concept estetic" valorlzant. și este sufi
cient să fii deela-at tinâr poet, pentru ca mag
netic să atragi adjectivele eufarizante ale cri- 
ticli.

ARTUR SILVESTRI i ..Masiflearea**  pocriri 
tinere este msi curind un fenomen editorial ; 
dacă vom confrunta cărțile apărute cu poezia 
din reviste vom constata că există poeți de În
zestrare șl talent care nu fac din ironie ai in
geniozitate țelul Iar estetic exclusiv. Bilanțul 
cărți'or nu este totuna cu bilanțul literar com
plet, real.

VALENTIN F. MIHĂESCU 1 Cred că este 
vorba deta de o foarte serioasă ..înregimentare" 
la același canon poetic. Există insă gi noetl ti
neri. la debut aau chiar la a deug carte don 
Mureșart'ăi Andre! Reman) care nu $e J* ’ă în
regimentați. că re scriu poezie fără să tragă cu 
ochiul la un model sau altul, la o arupare sau 
alta.

PAUL DUGNEANU i Vreau să spun d. dară 
este îmbucurătoare această ecloziune ooetlc*  sub 
raport cantitativ, este bine să ne păstrăm simțul 
critic si să o receotâm la nivelul ei va'o"h. fără 
exagerări encomiastice asa c*um  procedează in 
prezent o part" a criticii mature Care dună ce a 
abandonat, „infidel", generația '^0. ei-a găsit un 
excelent debușeu In noul val. lrnl pe*mit  să 
amintesc tnsă că adopțiunea protectoare și 
protection!stă s-a produs după ce criticii tineri 
de Ia Luceafărul au discutat pentru prima 
dată, despre ..generația in blugi**,  su
port! nd o reacție de respingere anroe- 
PC in bio»». at!t a foiletonMIci! ..oficiale". (a"'m 
rcconvertilă) cit și a celei de origine erhinoxistâ. 
șl slntamnlstă cu indicibilul ei umor ardelenesc. 
Ca efect secundar mal puțin plăcut insă, con
semnăm ignorarea sau minimalizarea unor autori 
șl cărți remarcabile, ce nu anartln neapărat 
unei anume grupări sau mișcări literare.

VALENTIN F. MI11AESCU: Este momentul sl 
revenim la eees ce înseamnă valori, mal a’es ale 
txjcziei publicate In anul care se încheie. Și tre
buie sfi citez aici, in primul rind. volumul Ele
gii politice de Ion Cheorghe. care pare a fi 
ca-tea cea msl valoroasă a anului. Desigur el 
riscăm flicind clasificări. Insă Elegii politice 
este a carte toarte Importantă iar Ion Gheorghe 
este un poet important crin întreaga sa creație. 
Există In poezia sa o abordare In trepte a unor 
zone ale condiției umane, iar Elegiile politice 
CÎnt ceea ce trebuia, in chip firesc, să vină după 
celelalte volume. Adică, a epuizare a unul anume 
domeniu, a unul tip de etîctam. exprimat de 
Ion Gheorghe intr-un limbaj absolut tnconfundl- 
bil. Mă voi delimita din nou de Sultana Craia, 
căci ea spune că ..In pofida limbajului", Ion 
Gheorghe râmlne un poet de valoare. Eu aș zice 
câ lucrurile stau cu totul altfel, că Ion Gheor- 
Rhc este tocmai un creator de limbaj poetic.

SULTANA CRAIA : La Ton Gheorghe nivelul 
flUbtextutul ml ae pare incamoarebll mal Impor
tant decit acela al limbajului, ca și la loan 
Alexandru de altfel. Stilul bolovănos și masiv 
are ritmul acelei lave din adlncurl cu a cărei 
curgere se acordă simțirea acestor atlhinici. din 
care se naște o poezie mare, copleșitoare al Im
presionantă.

VALENTIN F. MIBAESCU : Valoarea nu stă 
mal puțin în formă decit in subtextul respectiv, 
decit in conținutul el- Ea nu are ana ren ta de 
antipoezie ci este un limba] de tip apodictic sl 
arhaic, care are o perfectă justificare nu numai 
in olanul poeziei sale, el sl In poazia care s-a 
acrls dintotdeauna In lume. „Masivitatea sl stilul 
bolovănos" reprezintă o prejudecată a criticii li
terare.

PAUL DUGNEANU s S-a amintit faptul că 
autori însemnați ai acestui an nu au beneficiat
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la momentul respectiv de -----
adecvată, nuanțată, pe măsura talentului lor. Eate 
cazul, mi sa pare, și al unul val de poeți, pe care 
aă-1 numim metaforic ..Generația Hyperion**,  a 
căror important*  și anvergură abia acum o zări
răm. prin publicarea in 1980 al *01. de către 
editura „Carte*  Românească" de antologii sem
nificative din opera lor. „Prinși" intre generația 
*80 care pare a trfd un moment de renaștere și 
explozia lirică a anului *80.  acești poeți nu au 
fost situat i cu exactitate In ierarhia liricii con
temporane.

PAUL DUGNEANU : Există a ipostaza spee- 
taculonsA a poeziei contemporane (in toate sen
surile ji chiar dincolo de text) repede eoosem- 
natĂ șl receptată de o critic*  „leneș*",  in timp 
ce poezia cu adevărat substanțială. dar mal in
comod*,  cum este aceea a lui Ion Gheorghe «au 
a lui Ion Vlad, este superficial comentat*.  Aș 
spune că In primul rind slnt evitat! poeții cu un 
univers liric bine conturat, cu un limbai poelic 
personal, in general individualitățile puternice 
care nu pot fi integrata „maselor**  din viața 
literar*.

ARTVR SILVESTRI î Am denumit aceast*  
promoție, mal demult, In „Rcvue Roumaine" 
„Momentul Hyperion**  In ciuda relativei arbitra
rietăți (căci numele pornește aci de la o iniția
tivă editorială șl nu de la autorii înșiși) Înglo
bează in chip indiscutabil un fenomen. Alături 
de aceia po care colecția ..Hyperion**  i-a promo
vat (cu totuși inevitabile inconsecvențe) stau și 
alții lăsatl deocamdată pe dinafară, autori În
zestrați șl cu operă, doar că mult mal «discreți" 
sub raportul insistentei administrative. Numt 7 
Această ..serie discretă**  conține. ti- linei „hypc- 
rioniștil" atestați, pe G. Albofu (Metoda șal ma
lul), Gh. Azap (Cintere ștrengărești), Nico- 
lac Neagu (Cabinet de (amili*),  Ton Drăgănoiu 
(Scene de vinăteare). Vacile Igna (Stare*  de 
urgență), Dumitru M. fon. Lucian Avrameacu, 
ultimul, pare- mi -se. mai tinăr. nu Lnuă din 
grupul ultimilor venițl.

PAUL DUGNEANU : Aș adfluga fi pe Lilian» 
Urau (Piața aurarilor), pe Mircea Florin Sandru 
(Mașina de «crls) și. cu o mențiune specială, pe 
Andrei Roman cu Omul desăvirșit

VALENTIN F. MIHAKSCU : In cazul acestei 
aerii „discrete" anul 1901 ne-a provocat plăcute 
surprize. Cărțile lui Ion Drăgănniu, Nlcolae Dan 
Fnintelata și Lucian Avramescu sini cele mai 
hune lucruri din creația loc de plnft acum.

ARTUR SILVESTRI : Îndărătul impresiei de 
discontinuitate, care este reală, căci ierarhia va
lorilor pare a so tulbura dc un an, doi și tinde 
să se refac*  In alt chip, un fenomen pare a fi 
comun șl cu mult mal vizibil In literatura Iul 
1981. Este „istoricișmul", probabil un curent in 
formare dacă nu un ecou estetic al unei sfor
țări sociologice mai ample, detectabilă In per
spectiva întregii noastre culturi. Ceen ce ne-a 
dat mal de ream*  acest an. atît In poezie cit 
și in rroză și critică, nu ae Îndepărtează de ele
mentul istoric și aparițiile lui cele mal șocante 
au drept temă istoria, politicul, dacă nu vin 
chiar cu n mater ie. Istorică jn cornpo’dtia lor li
terar*.  Ijtincle Tării Românește, Eleg'l pnli- 
Ilre, Manliest pcntea linătalea pâmlotalul. 
indubitabil cărți te d» jweaio cele mai importante 
te acc<t an, nu provin din alt univers. Pro
zele ? In chip majoritar ae bizuie pe „Btorle". 
or leit ar provoca aceasta alergia unor co- 
mentalori.

Kafka (Gh. Schwartz), documentare, analitice, 
„intelectu aliate".

Nu este totuși singurul fenomen demn de 
luat in considerație și dacă am observat c*  un 
fel de ebuliție valorică (tlnzlnd a modifica 
ierarhiile) ae manifest*  acut In această clipă, ci. 
bine. în proză dove.’ile mi se par și mai so
lide. 1901 este ?i anul afirmării unei promoții 
așa-ziș „tardive" sau „f*r*  critică", puțin co
mentată, |n adevăr Din*  acum, alcătuită din au
tori care nu vin „cu grupul" înaâ care Iși can- 
Rohdeazâ opera In liniște si cu consecventă, ca 
lemuril. făurind cârti pe care unii critici nu le 
vor mai putea Ignora. Ti tu Constantin (Lunr- 
cind), Mihai Sin (Ierarhii), Alexandra Târziu 
(Dovezi de Iubire ce nu «e mal termină). Tud«r 
Octavian (Istoria unul obiect perfect), N. 
Crietache (Vinovății na știu nimic), Andrei 
Brezianu (Castelul romanului). Norman Ma
nea (Octombrie, ora opt) consolidează obser
vația că avem a face cu autori feluriți stilistic, 
analitici, calofiH. behavioriști. parabolici, care 
isi construiesc opera in deplină seninătate, ab
senți la rumorilw vieții literare șl de la „bătăliila 
ideologice".

Mal oot fare și alte completări : coexistența 
unor proeatori, de virat*  matur*  ca Fânuș 
Neagu (lnMomuii de mătase). Dinu Săraru 
(Toamnă tirrir). Marian Popa (Podul aeriaa) și 
dc virată tinăr*.  unii — debutanțl.

SULTANA CRAIA : Daci se observă orientări 
convergente, acestea ae manifestă la nivelul 
problematicii. Astfel, există a diversitate In uni
tate. sl o deschidere c*tre  formule sintetice, care 
includ documentarul. mltlcuL comnoaitla discon
tinuă. interferențele Personalitățile nu ae con
fundă Ins*,  evoluind distinct, si peisajul roma
nului istoric contanparan este divers și deloc 
monoton.

M. UNGHEANU : Aș until a*  observlm a a- 
nume omogenitate de conceutie a nrozei din 
anul 1981. PoelliHe estetice extremiste lloseec 
din proza acestui an. Scriitorii Dar mal intere
sați de substanța cărților lor șl de problematic*  
declt de ostentația scriiturii, a exercițiului, etc. 
Totodată țin să remarc un decalai intre această 
literatură ai actul critic curent. Critica oare a 
nu moi avea instrumente centru aceasta litera
tură pe care n-o mai intetege. A disuărut se 
Dare si sensibilitatea la stilul artist la oroxa din 
descendenta lui Mateiu Caraatale. Eugen Barbu 
este un mare nroxator artist dar faptul nn oro- 
duce nici un ecou In critici. Finns Neagu In 
Insomnii de mătase ofer*  pagini antologice tn 
aceeași direcție, dar Cantul n-a fost auficient re
marcat. Un proxator ca Apostol Garău. din fami
lia Iul Fânuș Neagu ca univers vizual și lingvistic.

o eooc*  recenta, clnd 
dera că. scriind un roman, atinge Drin aceasta 
o treaDtă suocrloară a ierarhiei genului. Sint. 
In domeniu! urozei scurte. cHcva aoaritii dem
ne de stimă, citeva nume de autori care nu 
numai ci scriu literatură, dar Elndesc foarte se
rios asupra mecanismelor cl. Iată, spre 
exemolu. un Mircea Nedelciu. hun cunoscător 
a) procedeelor narative, un ironist, care nu 
disprețuiește deloc conținutul prozelor sate, un 
observator a! unei lumi. intiDllcat in această 
lume, chiar dac*  ae distanțează de ea orin nro- 
cedecle formale.

Totuși, cred că romanul Jși ta, eu numele ?l 
cărțile citate dela. nartea leului si in acest an 
literar. So detașează două Intrenrinderi rfima- 
neștl de amploare : Zăpezile dc-acnm nn veae 
de Paul Anghel (ciclu din care au apărut nînft 
acum cinci volume) și laturii <k> Mircea Cio
banu. din care, anul acesta a apărut volumul 
al treilea. Două modalități diferite de abordare 
a epicului, potențat simbolic și transfigurat me
tafizic la Mircea Ciobanu. mal aplicat si docu
mentat circumscris la Paul AngheL Excepțio
nal — In peisajul acestui an literar —* 
este recent apărutul roman al lui Eugen 
Barbu, Săptămina nebunilor. Situat stilistic 
in linia" Prinrrpplui. cartea »e constituie în- 
tr-o fastuoasă simfonie a crepusculului, orches
trata deoDotrivă in tonuri violente al semito
nuri. cj un simt al enicului rar in oroza ro
mânească. O discuție anllcatâ asupra acestui ro
man (ne care cartea o impune) ar reliefa ba- 
rochLrmu! fascinant al construct Ici. alternanta 
studiată a terifiantului cu gracllul. a ambisul- 
t&tll fantasticului cu decizia hinerreallsmulul.

interesantă mi se Dare aoaritla unor noi o ro
zători : bănățeanul Ion Florian Panduru (Săr
bătoare tinde) care, In ciuda diferenței de zonă 
geografic*,  nrln ca na citat ea de a face ns iho lo
gic fără a face analiza D«i ho logică, se situează 
tioologic In apropierea lui Nlcolae Velea.

FALL DUGNEANU : De asemenea. Ovidlu 
Gcnaru cu volumul Cafeneaua subiectelor, re
marcabil și acesta prin incisivitatea observației $1 
prin siguranța stilistici.

VALENTIN F. MIHÂESCU ♦ Din felul cum 
decurge discuția noastră, constat un fel de tul
burare a prestigiilor prestabilite. Am citat aici 
tot salul de nume sl cărți, ce nu intrau nlnă 
acum in listele de bilanț, evitate și de premii, și 
cred că >m făcut-o pe bună dreptate.

ARTUR SILVESTRI: Este o observație inevi
tabilă la care subscriu. Nu cred că mă insei sou- 
nind că In 1901 literatura contemporană lai 
schimbă singele; incoavenabil sau nu procesul 
este cort. Apar acrii lori care nu sint produși d« 
tutele literara Încetățenite ori de cercuri lite
rara «oectallzate tn asemenea lansări. Harta ae-

SULTANA CRAIA : Cu o dimensiune mitică 
foarte marcau. Scrierile istorice care au apă nit 
In acest an conțin această sugestie ca prelungire 
in atemporal pe de o parte, iar pe de altă parte 
*e conturează o alt*  direcție a romanului istoric, 
aceea care realizează prelungirea in actualitate.

Au apărut romane in care domină latura do
cumentară. dc restituire, cu necesarul coeficient 
de ficțiune, desigur, romane construite In mo
dalități do frescă. In care anecdoticul eate con
ciliat cu meditația asupra destinului național, 
cu accente de insolit, cu sugratli alegorice. A 
apărut ultimul volum din Inconlia. al lui Eu
gen Barbu. Ieșirea din Iarnă a lui Paul Anghel. 
ou apărut scrieri mizlnd pe „biografia de război- 
ca romanul lui Radu Theodoru Rece nea*iere  în
depărtată sau pe „biografii de revoluția*  ca 
Toamna roșie a lui Dinu Săram, ori Iepurele 
șchiop al Iul D. R. Popescu.

Tn această diversitate de modalități ae cere 
remarcată direcția romanului parabolic, cum este 
Hr Miami lui Pop Simion sau Castelul rena- 
«ulul al lai Andrei Brezianu. ficțiune livresc*  
©perind cu embleme, construind identic un uni
vers al marilor arhetipuri.

M. INGHEAW : Dacă la ooezie «ventmentu! 
ml ee Dare a fi dat de volumele pomenite ale 
lui Ion Gheorghe, Adrian Păun ecru loan Ale
xandru, la proză el ține de romanele Iul Paul 
Anghel. Ieșirea din Iarnă, și Eugen Barbu, KăpU- 
muia nebunilor. A doua eate un fastuos 
roman de atmosferă, dens psihologic, fără un 
story propriu-zis, mal curind portretul unei 
Mări. ..plictisul" sau „metanhoiia" levanlino-va- 
lahă. SApUtmina nebunilor definește plenar uni
versul prozei lui Eugen Barbu și mijloacele el 
de excepție. Ieșirea din Iarnă dezgroapă cu pre
dilecție pentru aspectul revelator o Românie de 
altădată scufundată ca un continent dispărut In 
memoria colectivă. S-au tăcut acestei 
obiecții cu o reavoință hazlie.

cărți

ARTUR SILVESTRI ■ Cele mai 
proze ale anului iflSl șlnt ..istorice", 
de la autori de tinde felurite și diferiți 
ceste, fixate uneori dc idee a unui ciclu 
nuc aliat in cura eau la început : Eugen 
(Icognlto. IV, Săplâmma nebunilor). 
Anghel (Ieșirea din Iarnă care este și 
nul ce! mai proeminent al momentului), 
Ciobanu (Istorii III). Ștefan Agopian 
de catifea). Gheorghe Schwartz 
Iul), Eugen Uricaru (Aștepiindu-i pe 
gători). Radu Theodoru (Recunoaștere 
îndepărtată). „Ialoriciamul" prozatorului de uzi 
nu mai cMe totuna eu Ingenuitatea „romancie
rului istoric" de felul lui D. Almas sau Al. Mi- 
tru. >prc a nu cita pe alții șt mai ilarlantl. 
Proza de inspirație istorică a cișllgat procedeele 
modeme fără a tulbura sutwLanța romaneacă. 
reprezint*  In definitiv momentul unei sinteze 
Începută prin excesele „tehniciste" dc acum 
zece-cinciaprezece ani (Importante numai atit c't 
not stimula creația ulterioară) și configurat*  In 
chin temeinic In prezența unei substanțe ro
manești adecvate. Cu acestea, romanul româ
nesc și-a întărit cantitativ producțiile valo
roase si demonstrează In fine, că in prora is
torică e cu putint*  a veni cu procedee felurite, 
moderne. Dcrxoectlvlstire (D.R. Punearu). 
eseistice si cinematografice (Paul Anghel). ba
roce șl populiste (Eugen 
utopice (Șt. Agopian),
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Scfbun Ciocukscu

AMINTIRI

Ștefan Câlțaa ; „Fereastra albastra

a trecut neobservat Critica mi se pare nu a în
registra evidentele ai faptul trebuie reținui aicL 
Bogat in realitate, divers, fenomenul literar este 
sărăcit in Imaginea De care i-o confecționează 
critica.

VALENTIN F. MIHÂESCU : Această linși de 
receptivitate a criticii In fata cărților unor scrii
tori ca Eugen Barbu. Apostol Gurău. Nicotae 
Vel ca. este ce) nutin ciudată, mai alea că ..ati
tudinea" vine din partea unor oameni care alt
fel. isi proclamă printre nrindoii 
unei literaturi impecabile 
Barbu, nld Velca nu slnt

SULTANA CRAIA : De
n-a acordat sees lor scriitori spațiul dc Care l-ar 
li meritat. S-a acri» despre ei ore*  outin sau 
deloc, li s-a consacrat o singur*  cronică ai nici 
asta Întotdeauna. Pe de altă parte, cârti care nu 
șint de orim-olan dar care contează n-au fost 
pur si siniDlu comentate.

M.
orie.
□rea
tec noii veniți, fie dintre consacrați.

ARTUR SILVESTRI : Prore tinlr*
■ suscita Inc*  ..furia" Provocat*  de 
neri (nu este desigur timoul pierdut),
va autori tineri de romane sl de ..proză scurtă" 
«Int remarcabili, talentat!, format! stfliMicește. 
Mircea Nedelciu. Sorin Preda. Tiuia Suciu. St. 
Agoplan, Apostol Gurău sint romancieri, nuw— 
liști, eu formule deja individualizate. Am schițat 
recent tabloul prozei tinere a ultimei ore, lot in 
Luceafărul, nu mai revin.

VALENTIN F. MTHAESCU : Proza scurtă, de
sigur. 1si ia revanșa tn actut an literar fală

susținerea 
stilistic. Șl dac*  nici 
Stiliști, atunci...
altfel nici Laccafirul

UNGHEANU : O Dlatră in grădina oro- 
dar care cred că C4ie indreutătită. Scriem 
nutin desore mizele nroorii. fie ele din-

nu pare 
Daetii ti
des! citi-

evgen barbv
CAIETELE 
PRINCE PE

de

tualitătii literare care ae alcătuiește acum tre
buie a*  țină seamă de acest fenomen cu atit mai 
mult cu cit harta veche care ne-a fost oferii*  șl 
e&re ni ac mol oferă nu reflectă adevărata stare 
de lucruri din literatura de *zL

VALENTIN F. MIHAESUU : Așezarea valori
lor ta dimensiunile lor reale — așa mi-ar plăcea 

*ă se numească acest fenomen.
M UNGHEANU : Formula Iul Artur Silvestri 

merit*  reținută : literatura română paie a-și 
schimba smgele. Pedant spus, și desigur banal, 
literaiura rumân*  «e maturizează. Șl aceasta 
maturizare are loc odată cu maturizarea literar*  
a unei generalii urmat*  de moartea Dretnatur*.  
a lui Lablș cere șl-a pus pecetea pe anul literar 
1981 șl am zice și pe cel precedent. Petre Sâlcu- 
deanu a produs o surpriză cu Biblioteca din 
Alexandria, dar suroriza araavta 1 nsramnS ma
turizarea unui pro’ato-. Am «ubiimat mai înainte 
câ ginerațla cea mm ferondâ e.te e.rnerațfa ime
diat următoare ce’el a rft/bolului de faDt genera
ția Lnb'ș dar*  unii n-ar considera areadă titu
latură prva restrictivi. Comemo.-area celor 23 de 
ani de fa moartea poetului a deniluit. cu ex
ecuții aemnlfiratlve. un interei rea) pe”tru mo
delul uman și lilera- Nlrolae Labiț. R;-întoa“- 
c?-ea ta modelul in.tial <•«:»■ ji el semnul maturi
zări:.

Acest proce< dc maturizare nu eMe «trăia de 
desființarea cenzurii, ca.e a pus probleme no» 
srriito-ulut, l-a confrtintat mai n~vt cu »i“.e. în 
azelași timn Pte-atu-a romăn.i «î-a încheiat pro
cesul de întoarcere ta ;ro'r;:’.e ww izvoare, ati
tudine șl Droblem*  cent aî t seneratii
in anii ’70. duyâ cum si-a a,imitat tot cere ce 
i-a adus r.ou noua e’*”* ț.te-n-j prte rare trece. 
Cu alfe cuvinte pa-e a *e  d» «'iții-a a erts*  di 
creștere, ceea ce v.*,  dure dr ’ • » ta o mal 
t-arșa-'ti dc’inr.*a-e  s de R*ren<:vi-
tat"» limitat*  si*i  di-ec o-rart a —: »n<n!"l 
n.il ina nt? p-ovine r*;-"  dl*  f n*s**  e drpâ- 
'■'1 ►» prore •' r-’ ••• •- « «ai aoe-reta
încă cu rețele pr . ---. tr»ă^ l-a propus
entuziast acum are-cincisprezece aut In urm*

Cteă a a 
Istețe, 
va fl pu

SULTANA OLITU 
explic*  prmtr-a — 
tarare formate eu raa 
urmă. In epoca ba c=n * d
ticil de azi. Ei raport.-«» sa 
se scrie In 1961 la modksa era 
1970, acelea la care au rămac s 
tatea Iar a rămas activă ta .-«am 
onirică, abisală, intimistă, a atara*  
vidului în derută. Problematica : 
tuaie nu se acordă cu formulele pee*.r«  
nifeată predilecție, prin formație cu oiodctaâa că
rora le rrtmin atașați. Este un dezacord de »•= 
dele estetice, o desincronlzare care explică aceas
tă rezervă sau opacitate șl este probabil și « 
rencție a unora Împotriva valorilor bine pri
mite dc alții fi căreia 1 se găsesc pentru 
disimulare Justificări teoretice.

M. UNGHFANU : Existenta unei tensiuni 
proiectul scriitorului și cel al criticului, 
actul de creație și demersul critic...

SULTANA CRAIA : Literatura care ne 
trebuie raportată nu numai la critică ci șl la pu
blic. Iar publicul de acum are alte opțiuni declt 
avea critica in anii *70.

VALENTIN F. MIHÂESCU t In legătură cu 
mana cititorilor : atita vreme cit nu avem instru
mente care să ne dea rezultate pozitive ale gra
dului in care este receptată literatura in masele 
do cititori, aș zice că nici asupra acontul ran ort 
între alertă și cerere nu avem datele cele mal 
exacte și nu avem un sistem de înglobare a 
acortor date. Atita vreme cit nu avem instru
mentele socMogice necesare, ne bazăm doar pe 
o impresie și nu pe o probă.

SULTANA CRAIA : O impresie bizuită pe 
niște indicii, far acestea nu pot fi ignorate. Fap
tul că n-avem institute de cercetare sociologică 
nu înseamnă că statistica nu se poale face sau 
c*  trebuie să renunțăm la ea. Iar anume eva
luări se pot face chiar dacă empiric. Doc*  un 
roman arc un tiraj de 100 000 de exemplare 
care ae și vind o concluzie dc tip sociologic ae 
poate trage In legătură cu el. Eu trăiesc apoi In 
afara mediului literar, inir-un mediu intelectual 
<le specialiști (ingineri, etc) și știu ce 
și ce nu, ce se citește, ce ae preferă.

ARTUR SILVESTRI t Chiar dacă 
cifre exacte, citeva concluzii se pot 
din circulația și audiența unor scriitori, 
ne le de tip sociologic lipsesc Insă...

M. UNGREANU : în ahoenta unei anchete ao- 
eioJofice științifice evaluarea chiar de tip empi
ric nu poate fi evitată. Citeva elemente sint 
semnificative : tirajele, interesul manifestat de 
cititori ta lansarea unor cărți, interesul manifes
tat la Întâlnirile dintre scriitori și cititori, etc. 
contactele cu cititorii dezvăluie existența unui 
„orizont de așteptare" care funcționează la apa
riția literaturii care-i corespunde sau care se in
troduce deliberat in acest orizont de așteptare 
din spirit cemarcial.

VALENTIN F. MIHÂESCU : Orizontul de aș
teptare nu este identic sau nu se suprapune pe 
criteriul valorii. Există Întotdeauna un „orizont 
dc așteptare" dar puține cărți au șansa aă apară 
In IM 000 de exemplare si nu știm ce s-ar intim- 
pîa dacă șl celelalte ar avea același tiraj. Acest 
.orizont de așteptaro&feaâaahsăitfa^aqM ăieydeau 
și 1-șl ignorat pe FtagRofa- - --- - ;. • •

M. PNGHEANU : Succesul, se știe, nu e sino
nim eu valoarea. Nu orice roman politiei tipărit 
In tiraje de ma&ă este și valoros. Dar ne ocupăm 
cu valori a căror dimensiune ne e cunoscuta si 
folosim compk’mentar evaluările sociologice. Va- 
kMrae nn se decretează in literaturi prin vot. 
Nici pria votul cititorilor, nici prin votul critici- 
k».

FAUL DUGNEANU : în cocLguratia anului 
literar cred că putem distinge citeva linii de 
forță ale evoluției: pe ds o parte mișcare de 
crewoltafare a unor teme și direcții ideoloaice. 
cum este taitorixmul de care amintea Artur Sil
vestri. șl pe de alta, afirmarea uoar formule 
epice complex,' de 1a panonunarea istorică și so
cială la poraboU și mit.

Dacă tematic evocarea ietorică șl politică ta 
aspectul cel mai concludent in ciclul romanesc 
al lui Pau] Angbel. stilistic aș remarca schema 
parabolică la Gh. Schwartz in ^Spitale!" și mo- 
daHtațile mithoaului la Mircea Ciobanu. Aș 
sublinia și constata prezenta in proza din ultimii 
ani a fantasticului, tratai dc acerată dată In 
manieră factice In romanele lui Platon Pardău. 
relevlnd in același timp și uzura unul procedeu 
stilistic ce descinde din romanul sud-american. 
în schimb, Apostol Gurău In Defonia revitalisea- 
ză structura parsbolico-tantasticâ prin satiri și 
ironie, amintind de Bulgakov.

VALENTIN F. MIIIAESCU : Peteajol te proza 
anului ecte prea variat pentru a putea găsi aici 
polaritatea In jurul căreia să grupăm toate căr
țile care au apărut. Pentru că. unde vom include 
cărțile unor autori cum sint Tudor Octavian și 
Nlcolae Crietache. care mizează mai degrabă pa 
Înscenarea faptului brut, frust ?

PAUL Dl'GNEANU : Doream numai s*  cu
prind intr-un tablou, și orice sistematizare Isi 
ara riscurile inerente, realitatea intrțadevfir atit 
de diversă a anului 199). Și dacă am discutat 
despre o tendință de consolidare a unor motive 
sau Strategii narative este 
Impulsul înnoitor care s-a 
scurtă a unor autori mai 
tineri (Mircea Nedelciu. 
Cristache, Ovidiu Genaru 
prejudecata ..marilor teme" și nu se sflesc de a 
surprinde realul concret, banal dar nu 
țin semnificativ.

M. UNGHEANU: Faptul că literatura 
de a renunța la proiecte himerice, la _______
formelor fără fond, e atestata șl de cartea dc cri
tică șl istorie literară a anului 1981. Culegerile 
de critică, volume fără ax si substanță, s-au îm
puținat. Au dispărut și cărțile care vinau. inter
pretarea de excepție In dauna chiar a textului 
Interpretat, versiunea fală de monografie si fată 
de idee a de studiu pure a fl dk părut și ea. Des
coperim aproape peste tot un aspect constructiv 
î< apilCaL Chiar și Arca lui Nor de Nlcolae Mw- 
no'.escu e o construcție pe prindcii istorici tente. 
Interesul pentru marile generații literare este 
vădit in două cârti de pionierat care scriu viata 
unor înaintaș! mari. Ion Baiu ne-a dat o prim*  
Viat*  a lui CâHne«ro. ge«t de pionierat, după 
cum și Ton Dodu Bălan a realizat tot un ge«it de 
pi »ntarrat cu revjrccțla unul po.n : A ren Cot rus. 
Literatura română eontemporan*  devine obiect 
de .«tudlu slntematic. obiect de monografic : Ma
rin Popa acrie dc.»pre proza lui Fânus Neagu 
cart-z. Vi’calwi si Carwavslul. Mirata Roz^ovcanu 
șl Valentin Tașeu închină prozei Iul D.R. Popeau 
cite o carte (Dnmhra Radu Papnw-s și Dincoace 
și dinealo de F). Ion Bălu 
lui Geo Dumitrescu.
Ion Barbu. G. Ba corla.
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ARTUR SILVESTRI j C —..T
fugint un moment 1n.„ Mtor*  
t>pre a lua o prob*  de duraâra 
tradiționale, dc a rectifica ca eaur se 
prin recuperări șl „revizuiri" na cara s 
buie «â le întreprindă periodic. Aplsosoa <r*  
asupra fenomenului contemporan pare a «npwn=z 
culegerile hazardate de însemnări, notite 4» 
recenzii șl altele de acest fel (In acest domes n. 
diferențele sint izbitoare si orkine poate com
para pe M. lorgulescu cu Dan Culcer, a! doilea 
a vi nd sanie cu mult mal mari de a depăși prln- 
tr-o perspectivă sociologică solidă, regimul futil 
al clipei).

Vizibilă șl salutară e tendința criticii, de ordin 
recuperator iu și adeseori monograf 1st. în a res
titui autori „uitat!" aau așezați, expres. In conuri 
de umbră, a sintetiza pe căi Inedite ceea ce cu
noșteam altfel plnâ acum. „Restitutii" sint mo
nografiile universitare, mai ales despre critici, 
semnate de AL Tudorică (despre M. Dragoml- 
rescu), Melania Livadă (despre Pompillu Con
stan tineacu) și C. Trandafir (despre Paul Zarl- 
fopol). unele discutabile, dar lcnomenul exist*  
și merită 'salutat. S*r  peste numărul impresio
nant de monografii semnate de Ion Vlad si C. 
Clopraga. Mlrcca Popa. Ion Pop, I. T). Bălan, Ion 
Baiu (iată un nume De nedrept ignorat), Dan 
Zamfirescu, Al. Goorge, Mircea Martin — al că
ror scop e dc a fixa, pe baze noi, opere funda
mentale cum sint acelea ale lui Sndoveanu. Goga. 
Cotruș, lor ga, G. Câlinescu, Mateiu 1. Caraglale. 
Evenimentele spectaculoase provin, paradoxal tot 
dc Ia clasici, prin apariția unor ediții solide, da
torate unor textologl ambițioși care nc-au res
tituit citeva Însemnate fragmente de Istorie lite
rar*.  Cu M. Eminescu (Fragmentarinm, defrj- 
șind uriașa Junglă a „caietelor*),  N. lorga (Eml- 
nesni — ini da culegere a exegezelor emlnsco- 
fcjgicc), L. Rcbreanu (vol. X din Opere, și La 
lumina lămpii), E. Lovlnescu (Scrisori șl do
cumente), Sadoveanu (Opere vol. I), cores
pondenta lui Cărnii Petrescu. Ov. Densusianu. N. 
lorga. Gh. Bariț — acestea Întăresc impresia ini
țial*.  de preponderență a „Istorlcismulul**.  Este 
acesta un fenomen anormal, aruncă el lumini noi 
asupra mentalității litfr.ii<! 7 Ho-
tărlt lucru, răspunsul t”-f» «slNâ- ling*  
aceea că Interesul pentru fcforia literară orovbne 
din lacunele 1ncă enorma ale acestui domeniu, a 
consulta Ierarhia sl a restaura clasicii a un tntîi 
«cmn de reîntoarcere, prin valori, la contemDCra- 
ncltate. „Istoricismul**  contemporan e. probabil, 
a formă Inc*  latenta de criticism.

VALENTIN F. M1HAESCU î Un semn este și 
faptul c*  tinerii critici (Paul Dugnear.u. Daniel 
Domitrivi, Mircea Scurtat. Mihai Dinu Gheor
ghiu) a-au îndreptat «i ei asuora valorilor con- 
carrate și deplin ierarhizate, afabile. Nu discut 
acum neapărat valoarea acestor interpretări, d 
tendința.

PAUL Dl'GNEANU : Tn aceeași arie a preocu
părilor pentru istoria literară cercetata mono
grafic ae htacrie si studiul Zinei Molcut Stetaa 
Fetică șl vremea *a.  explorind un autor și o 
perioadă Încă ignorată de conștiința noastră li
terară sau culegerile de acriaori și documente li
terare. atit de utile pentru critica de azi care do
rește să- cunoască mai temeinic climatul spiri
tual și mentalitatea unei epoci sl a unul scriitor, 
cum sint scrisorile Iul Cam 11 Petrescu sl Eugen 
Lovineacu. Încă necomentate sint cârțlle lui 
Sergiu Al. George (Arhaic și □ ni versat) al Ga
briel Lilceanu (încercare in palilropia omului și 
a culturii) contribuții de aleasă ținut*  intelectuală 
intr-un domeniu mal puțin frecventat, cel al fi
lozofici culturi și artei. Semnificativ*  ©6te și 
orientarea unor critici tineri spre autori de refe
rință. cum este Mlreea Scarlaț cu un e«eu despre 
fon Barbu și Mariana loncscu cu un incintant vo
lum referitor la proza arghezian*.

Înregistrăm Insă și cărțile ocazionale, foileto- 
ntstlca efemerii unde spiritul de improvizație îm
bracă forme pretențioase sau gongorice, pe care 
le-am comentat la vremea respectivă ca Lucian 
Ralcu. Printre contemporani sau Gheorghe Grl- 
gurcu, Critici români de szl. Din păcate despre 
culegerea Iul Mlrcca Torgulescu. Critic*  și an- 
gijire nu am avut ocazia să scriu, dsr cronica 
lui Valentin F. Mihâescu a fost mal mult decit 
edificatoare.

M. UNGHEANU t Tnțr-o precedent*  masă ro
tundă ne care Colocviile Luceafărului o Închinau 
Ierarhiilor de valoare sl falsei exigente tritlee 
participanțll la discuție numeau frontal citeva 
taro ele criticii literare caro se aerie ast&zl. A-! 
contenta pe Ion Gheorghe șl a proclama In schimb 
pe Cârtfirescu. a neca pe Barbu șl a proclama 
valoarea Rodi căi Iulian, a-1 pulveriza De Nichlta 
Stă nes cu din motive extraliterare eint numai 
citeva din exemplele de ordinul spectaculoasei 
evidente Pe care această dezbatere le propunea. 
..întunecata Incrincenare**  cu care se efectuează 
aceste gesturi, vorba României literare, nu-stare 
erei declt in incrincenarea dc a line să dea dreot 
luminoasă această suspectă întreprindere. Un 
răspuns bllbllt la precedenta masă rotund*  În
cearcă a*  convingă pe cititor că de fapt totul e In 
regulă. Cu alte cuvinte totul este In regulă dac*  
G. Călinescu a fost socotit un acriilor acefal, Ar- 
ghezl Injuriat la Centenar, Nichita Stăneacu, 
lean Alexandru, Paul Anghel maltratați, Eugen 
Barbu contestat global, șl așa mal departe, In 
pmp ce cititorului I ae propun cu incăpățlnare 
cărți care zac In rafturile librăriilor. Prezenta 
mas*  rotundă se Înscrie firesc In prelungirea 
precedentei și este prin simpla descriere a anu
lui literar clarificatoare. Afirmarea puternică a 
unei generații literare ale cărei virfurl sint în
deobște contestate de unii condeieri Îndoielnici.
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cezar 
ivănescu

Perfectum
>■>-•*• atol da Meant 
ria ta,

* rie m,-rie«r un suria 
ri»-tal ot 1 moi despartă I

r tâa cu ffliniM
• suferințui, bun ;

M BMari OMKI to |in ca un 
vragrt stai, da napâtnms, cub Ihb-î I

Perfectum
I acestea — •arsuri — f ta 

închin |ia, 
scrise la anii tâi de ac— 
eind eram ta ingend 
ți Moartea raâ at> ngua 
ca a de sine-*

tapahei haata : 
grijeste-to urai om* 

da tap decW de arflet 
p«e*a  ta raci țâră arta 
ai itaetee I prirețta 
cu tate-i de acta vasafi

a pita da pitas 
csaa narata a Fiintâ 
da banMatea leali 

este plina I

Copilul Bătrîn
I si dupâ te-oi trecut logodna, 
eehifflbd olbâ, mistic mire, 
extatic strins in taina nunții, 
lin mart pierdut din amintire, 
tame lin jind fi ea balnarâ, 
smochin umil, potir de slaiâ, 
șarpe-colac ți ju râm intui — 
plinindu-ți veacul recunoști Fâmlntul I

! copil, iurta i de grijile bâ trine, 
16 râ speranță, cunoscind 
câ Traiul Absolut, — un soc de grtae 
trece la Moara Mortii Eterne mâcinind 1

! stai in putinla ta, a cita oari t 
sfințenia ta carnea la o ai, 
transcendentale drumuri, drag, pelerin-fwcleard 
nalt androgin cu pâr bâlci I

Icâderaa la, întorsul lâu ta Lume 
mâsoarâ in tristețe un abis 
ca o cârare, o Luminâ.-Astralâ 
intra durerea vremii fi somn iul Vis 1

I regreți ți umbra ta, Ființâ Puri, 
nu ftii ce știi, ce poți spera, ce poți 
sâ faci sâ te orindui, amara mea făptură, 
definitiv sâ-jl m intui reia toarcerea -titre marți! 

Oralități
I sar la dreapta ți la stingă 
înainte fi-napai, 
mâ gătesc mereu la mijloc, 
la mijloc a Maortea-n noi - 
mâ imbtacu ți dezbrocu, 
mâ inloi ți mă desfoi, 
n-are Moartea nici pa drocu, 
ptimblu Moartea-n haine noi, — 
mine durere, beau otravă 
fi cu groasa mă răsfăț, 
mă omoară cu lâbcvâ 
Moartea mea fără de saț I

(I parcă n-ai sări cum tre
mei la stingă-dreapta bre 
mai mijlocul la mijloc 
ca sâ ia mijlocul foc 0

I drag mi-a fost da lina taie 
trup al meu de tot sărac 
de la creștet la picioare 
cu plinsoara la îmbrac I

I jale mi-i de tina, jale, 
trup al meu că ți-a lost scrii 
sâ visat dormind in line 
sâ te părăsesc ta vis I

Doina
(GNOZA)

I departe, departe de •emani 
Iubito, noi ne-affl depărta, 
cu cit mai departe de oameni 
să-ți văd numai cit fața la, 
cu cit mai departe do oameni 
să-ți văd numai cit lata la I

! pbieascâ-te numai lumina 
a ochilor mei kiminind, 
departe do oameni din vtaa 
de a nu fi de pe pâmint, 
departe de oameni din vina 
da a nu fi de pe pâmint I

eram elev In clasa a doua de liceu. In 
vacanța de vară mă trimitea mama, ca 
li in âlte dățf, să duc șl să pâ2«sc ge
tele Ia păscut. Pini atunci le duceam 

]a ierugfi. Pe vremuri, cu sute de ani in urmă, 
leruga asta care intra in oraș In vecinătatea ci
mitirului ortodox ii după ce traveraa ea un ca*  
naletto Venetian orașul întreg ieșea ia Timiș in 
dreptul podului de fier din apropierea gării, avea 
alt nume : „ieruga monahilor*.  Catedrala St. 
Gheorghe era odinioară minâatlre, iar călugării 
aveau, înșirate pe ierugâ, trei sau patru morL 
Acolo, In copilăria mea. încă se mai măcinau grlu 
ți porumb, morile avind ți rudimentare Instalații 
de stors uleiul din semințe de dovleac ți floarea 
soarelui. Pe marginea ierugil. In fundul unor 
grădini cotropite da pomi, gițtele mele găseau o 
iarbă Înaltă, deasă ți fragedă. De asemenea, 
aveau apă In care se bălăceau «pâllndu-și pena
jul i macula L

Și mie Îmi plăcea acolo, fiindcă aflam tufo de 
mure șl zmeu r A. ml cățlram In dU2l ți In pruni, 
pescui am acobarl după o tehnică simplă ți vl- 
eloană, cu mina. eăirtindu-J pe sub pietre ți prin 
nA molul gras, iar dnd mă săturam de toate, 
făceam din hrt galben nud pahare pe anre Ie 
Izbeam m gara ta jm de vreo piatră Utlreeță ți 
petardele secta copilărești pocneau ca niște puț- 
coacv. lancaia pe apă ba mu te de hlrtie, citeam 
vreo carte de povești, sau mă scăldam fnotlnd 
pină la bulboana de ape Învolburate din scocul 
marii, Zgomotul ■ tsqsi roți de lemn mă asur- 
aea. dar aaă avtatam pină sub grocava dușumea 
de taoao a mont Acoîo ara găsii odată an virf 
de lance străveche țț, na știa de ce. credeam că 
vel mas găsi » alte comori. Plonjam eu ochii 
deacfaiși ta apă ți aram eu miinite stratul gras 
de mii ta nădejdas ei voi acosta vreun iatagan 
aaa ptaaoi tmeee. Infantilul meu noroc arbeo- 
loec au a-a mai nepetat.

teropa arta ți moara eptocopcascd nu erau de
parte de casa mea. la capătul străzii PotoculuL 
ih citevi minute ajungeam «cota cu nuiaua In 
mină, zorind cfrdul celor vreo douăzeci de gițte 
al căror paznic eram. In vara bocea pentru prima 
oară am îndrăznit să mă aventurat mal departe 
S anume la dealul Jidov ini. Era un platou rfpos,

poalele căruia curgea plrlul Potoc. Pe platou, 
tmpcejrauit cu un zid de cărămidă ți piatră, 
dormea ți vfsa stingher cimitirul evreiesc. De-a- 
colo se vedea o bună parte din nrnț ; orizontul 
era închis spre apus dc un fir înalt de dealuri 
Împădurite : Tciug, Coroana ți Cătina Moartă. 
Împădurite fastuos cu tel, meri, nuci șl aluni săl
batici, aceste dealuri ml fiiseinau prin adinca 
lor frumușele, ascunsă uneori după o perdea 
albăstruie, o ceafă nedeslușită, prezent! uneori 
chiar ți In zilele senine si toride de vară.

Turnul ascuțit ai primăriei, cu cri doi cavaleri 
de tablă In ținută de război, donjonul liceului eu 
o coroană regească In vlrful lui, apoi turlele 
celor clteve biserici, constituiau reperele cele 
mai Înalte din oraș. Dedesubtul lor ți r&apinditc 
pe valea Timișului ți a Sebeșului se zăreau ola
nele și țiglele acoperișurilor, ocrul șl albul fața
delor, verdele ?i brunul platanilor ți castanilor 
din parcul general Draga Una, vordele-gri al șiru
lui de plopi plantați de-a lungul digului de pă- 
mlnt ce despărțea orașul de riu! Timiș ți care, 
toate la un lac, alcătuiau un tablou pictat in 
culori fascinante, Senzația că mă aflam In laja 
unui uriaș tablou natural mi-a sporit-o sau mi-s 
relevat-o prezenta unul pictor boem, pe care !-am 
zărit Intr-un colț al platoului, așezat pe un tre
pied in fafa unul fragil șevalet de cimp. Era 
pictorul Petrică Laz Ar. Locuia chiar pe strada 
mea. In casa Iul Petculescu, proprietarul unui 
chioșc din plata primăriei. Avea un chioșc zidii 
din cărămidă, călare pe cele două maluri de pia
tră ale ierugij. Aici se vinderii ziare, țigări, 
timbre, hlrtie pentru cereri și cărți vechi. Toi 
aci, soțta chioșcarului vinde»» zarzavaturi șl 
fructe, iar nora chloțcarulul vindea băuturi. Era 
așadar vorba nu de o simplă tutungerie, ci de un 
triptic comercial in care se făcea un dever foarte 
bun de vreme re domnul Peteulescu, obez, cu o 
mustață enormă sub nasul său lătăreț șl roșu, 
putea să joace și rolul unui mecena al picturiL 
La ei locuia ți mînca pictorul boem aproape tri- 
deeuna matolit de alcovurile teri, singura Iul 
obli gilt ie flJnd să-1 dea Iul Peiculoicu toate 
tablourile pictate. Gangul de sub poarta casei 
lui Petculc«cu, precum șl pereții originalei bo
degi din pințA erau împodobiți cu numeroasele 
naturi moarte ți peisaje ale pictorului boem 3 
cărui trecere amețită ți șovăitoare pe străzi nu 
trezea nimănui dedt un sentiment de dispreț 
tacit, ori de Indiferență distantă. Pietonii era 
lotuși; o figură originală. Puhav la fațâ,-eu buze 
cărnoasa intre care stringea șl mușca mereu o 
țigară, cu ochii lui umezi privind lumea printre 
pleoapele ah La întredeschise ți inflamate de o 
conjunctivită cronică, cu o pălărie pleoștită ți 
murdară, ale cărei boruri largi H țineau fața 
într-o penumbră fără sftrșit, artWul-pIctor origi
nar dintr-un sat din preajma orașului, putea 
constitui un exemplu elocvent pentru ceea ce 
Însemna destinul artiștilor in lumea aceea de 
mizerii provinciale, semidoctă ți orgolioasă, con
servatoare și lipsită de perspective. Pictorul era 
strins legat de lipea da gust artistic a chioșcaru- 
lul care, la rlndul lui reflecta exact țl tiranic 
gustul orășeni'or, chiar dacă amatorii de tablouri 
erau nu țăranii din cartierele mărginașe, ci ne
gustorit, avocațll, ofițerii șl popii ce proliferau 
in mare număr in jurul Parchetului și Tribuna
lului, al garnizoanei (regimentul 96 infanterie, 
Batalionul 2 grăniceresc de gardă șl Batalionul 
II vlnâlorl de munte) șl al Episcopiei. Ei cereau 
probabil numai naturi moarte cu fiori dc liliac 
alb șl mov, pepeni galbeni sau lubenițe cu miezul 
roșu, struguri ți toate celelalte fructe pe cate 
natura le-a colorat atit de bogat : prune bru- 
măriL, cireșe „Inimă de porumbel*,  vișine do cu
loarea rosului cardinal, mere parrnen aurii, pere 
galbene, piersici cu pielița acoperită de un puf 
albiclre ca o brumă, caise, nuci, gutui, zmeură, 
fragi șl mure, apoi din nou flori : soc ți tranda
firi. regina nopții, șl ortenzli. gura leului ți 
crăițe, crini ți bujori. Era evident o pictură de 
gang, cu subiecte kitch, exasperantă prin repe
tiție si șablon, dar intr-un oraș unde pictorii 
oficiali erau doar Cornel Otonoga profesor de 
dkăen la liceu șl zugravul bisericesc Băleanu, 
am In doi plctlnd numai sfinți șl Îngeri, pictorul 
boem pe care il evoc făcea să răzbată chiar țl 
1n florile ssle de lilLac. chiar țl In feliile sata 
de pepeni roșii, o vibrație a culorilor pe care cei 
doi maeștri oficiali nu știau șl probabil că nici 
nu puteau s-o realizeze. Ei erau academici, di
dactici, pe eind Pelricâ Lazăr făcea ca tranda
firii săi «ă ardă parcă ar fi zugrăvit petale de 
flăcări. De multe ori Insă, pictorul acesta mereu 
beat și trist, împovărat parcă de abisale Întrebări 
existențiale, picta șl altces’a : grupuri de țigani 
din căsuțele grămădite lingă podul de fier spre 
Balta Sărată, colturi de oraș In care ieruga soa
rea ca un ecou venețian. peisaje din Teiuț șl din 
lunca Timișului, ori imagini din clocotul tlrguri- 
lor săptămlnalc, In care orășenii apăreau ames-

petra 
vintilă

tecs ți cu țăranii, precupe tele cu cerșetorii ți mu
zicanții cu marchitanii. In aceste tablouri, da. 
In ele. se vedea pe deplin harul puternic și naiv, 
nestricat de vreo școală, al pictorului boem Pe
trică I^azAr. Petculeacu punea bineînțeles mina și 
pe aceste cartoane, dar eu un dispreț suveran. 
Nu le expunea tn Interiorul bodegii, fiindcă nu 
aveau și nu puteau să aibă cumpărători.

Avoca ții, ofițerii ți popii, chiar țl numerosul 
corp profesoral de la Academia teologică, liceul 
Traian Doda. școala normală de băieți Ioan 
Popazu țl gimnaziul de fete, aveau opțiuni pre
cise și tradiționale : numai naturi moarte cu flori 
sau fructe pentru podoaba sufrageriilor opulente

pe care nici azi, după attfea decenii, nu le pot 
despărți de aromele scovergilor cu mărar și 
brinză de vâri, de mirosul cald al ștrudelului cu 
vișine șl de friptunle de miel cu cartofi noi.

Dar să revin la ziua binecuvlntatâ și revela
toare eind l-am vă2ut pentru prima oară pe 
Petrică Lazăr pietind la șevaletul de clmp pe 
dealul Jidovini. Aceea a fost una din zilele pe 
care, trălndu-le, nu Ie mal uiți, și iți rămin pen
tru totdeauna întipărite in suflet. Pe nesimțite 
am uitat de micul meu cird de gițte, ele fericite 
că sînt lăsate in pare, eu uimit ți grs de curio
zitate ca In fața unul miracol. M-am apropiat de 
pictor. M-3 simțit și a întors fața spre mine, tn- 
trebindu-mă : „Ce-1 gtscarule, plnă aici al
ajuns ?“ Mă cunoștea, locuiam doar pe aceeași 
stradă. Nu treceam pe lingă ei, prin oraș, fără 
a-l apune „flAni*  mina“. Eu aveam doisprezece 
ani, el va fi avind douăzeci și cinci, poate chiar 
treizeci de ani. Morala epocii și a vieții tradițio

nale din orfișelul nostru cerea copiilor să spună 
părinților țl vecinilor nu „bună ziua*,  ci ^ăru’ 
m1naM. Un frate mai mie declt mine, maro 
znobaș, lua In serios acest precept moral, dar in 
felul său, acoperit mereu cu o glumă protectoare. 
Zicea de pildă : „Petrică, tu știi câ eu slnt servus 
cu doamna Tutunariu ?" — „Ei, cum așa în
treba mama cu uimire, ca ți cum ar fi auzit □ 
enormitate strigătoare la cer. „Uitc-așa, zicea 
fratele meu. Ionel. Eu 11 2ic *săru'  mina- șl ea 
Iml răspunde -servus, dragule-". Mama zimbea 
binevoitoare, liniștită fiindtă totul nu era de it 
o glumă nevinovată. Eu eram un copil sfios. Nu 
mă ducea gindul la glume. Ziceam ,^ăru’ mlnjJ 
tuturor celor cunoecuți și mult mai bătrinl declt 
mine. Aproape toți orășenii iml erau cunoscuți și 
mâ știau dne sinL Erau doar cițiva avocați, in
gineri silvici, judecători și ofițeri pe care li știam 
numai după nume, sau nid măcar a lila. Pe ei 
nu-i salutam, dar nu ae sinchiseau din pricina 
asta. Fratele meu Ionel, Insă, li saluta pe toți, 
tenace, îndărătnic și nu știa nimeni că el panel 
In banalul salut cuvlinci*  și benign o undă ae{ 
cretă de humor eapmrcC. Spunea «săru*  mina*  
chiar ți lud Manole. văamitorul de ghete de la 
Intrarea hotelului Pomul verde, țiganilor lăutari 
din banda care dnta in restaurantul Parizon, 
necunoceuților care veneau cu un ser ușor de
rutat de la gară, chiar și episcopului Vasile LA- 
zărescu, atunci eind acesta, însoțit de o sultă de 
popi, mergea spre catedrală, sau la Teiuș, in 
scurte plimbări duminicale. Odată, fiind cu fra
tele meu In oraș, a început ca de obicei să spună 
,j5ăru’ mina**  tuturor trecătorilor. A spus ^săru*  
mina*  In dreapta și in stingă, uitindu-se de fi»“— 
care dată la mine, să vadă ce mutră fac eu. 
Schima lui era gravă. Iml clipea șmecherește 
dintr-un ochi șl mă Îmboldea sâ-1 imit, amenin- 
țlndu-mâ că mă va pin mamei. La un moment 
dat a trecut pe lingă noi un domn care mergea 
șchiop ajutlndu-se de un baston. Era procurorul 
Constantin Dobrlan, o figură temută șl respec
tată in oraș, tăcută șl severă. Ionel l-a salutat 
sleind ca de obicei .3ăru*  mina**.  Procurorul l-a 
oprit imediat, intrebindu-1 : ,,mâ cunoști tu pe 
mine, băiețaș î“ — „Nu vă cunosc", zise fratele 
meu — „Și-atuncl dc ce mâ saluți ?“ — „Fiindcă 
așs m-au învățat părinții mei" — „Brnvo !**.  zl.’e 
procurorul șl. virind mina in buzunar, jtaoa.u*  
portmoneul, alese din el o monedă de douăzeci 
de lei șl i-o dădu fratelui meu care privea 
perplex. Apoi, după ce s-a depărtat Dobrlan de 
noi. Ionel mi-a fluturat moneda sub ochi : „AJ 
vâ2ut ? Ai vă2ut ce inscamnă sâ fii respectuos ? 
Dacă saluta! și tu, le-alegeai cu un pol. Halde 
acum să mlncăm înghețată la cofetăria Iul Flei
scher".

...Dar Lnr m-am luat cu vorba. Să mă întorc Ia 
pictor. M-a lăsat să privesc cum pictează. Avea 
niște gesturi mitrterionse, care păreau să facă 
parte din ceremonialul secret al vocației pe care 
el o slujea fredanind mulțumit frinturl de cln- 
tece, sau fornăind pe nări niște vorbe neînțelese 
clnd părea nemulțumit de felul cum ii Ieșea utl 
nor sau un acoperiș de țigle. Uneori ridica bra
țul sting cu un penel lunguieț In mină parcă ar 
H măsurat distanța dintre cer șl pâmint. mlcșo- 
rlnd ochit inglndurat și neliniștit. Alteori ae ri
dica de pe trepied, se depărta la cițiva pași ae 
cartonul fixat cu niște clame de șevalet și cer
ceta tabloul de-acolo. Apoi se apropia repede țl 
cu subită înflăcărare trăgea citeva tuse scurte șl 
apăsate. L-am văzut intinzind culcarea șl cu de

getuL Ml ae părea un vrăjitor. Curiozitatea mea 
era amestecată eu bucurie și teamă. Avea o stidl 
verde, de un litru, lingă trepied. în răstimpuri o 
ridica ta gură ți trăgea un țip serios. De flecare 
dată exclama : „e grozavă, dom’le Aerul In 
jurul nostru mirosea a șliboviță. Cunoșteam mt- 
roaul. La Caransebeș țuica de prune ora o bău
tură națională. Toată lumea bea țuică. La nunți, 
țuică. La onomastică, tot țuică. La inmormlntĂri. 
priveghiuri ți parastase, la Paști și Rusalii, lot 
numai țuică. Tata nu ae așeza la masă plnă eind 
nu bea un ștampl de țuică. Toți se strimbnu de 
plăcere. După strimbăturile care le schimonoseau 
fotele, ai fi crezut că beau otrava sau untură de 
pește, dar el lăudau astfel calitățile in egala hile 
ale țuicii : mirosul dc b im buri, tăria ei in ștricuri 
adică In grade ți culoarea ca aceea a coniacului, 
luată din doaga de dud a butoaielor. Odată am 
dim și cu un păhărel de țuică la gură. Arsura ei 
mi s-a părut îngrozitoare și insuportabilă. Multi 
cni n-am putut suferi băutura aste. Acum stat 
împăcat eu ca. Chiar Iml place, dacă am alături 
niște brînză parmezan tare ca piatra, sau citeva 
măsline.

La un moment dai, pictorul a terminat țuica 
ș1 ml-a spus pe un ton de neașteptată familiari
tate, ca ți cum depindea de mine îngăduința de 
a boa in continuare : „Mă, Petrică, uite, ia sticla 
asta și coboară plnă la birtul Ala de lingă pad, 
pe colțul uliței. Uite banii pentru un sfert".

Am eoborlt rips, dar nu pe drumeagul eu ocol 
prea mare, ci tălnd-o pe scurtătură. O bună parte 
din ripă am parcurs-o ea o sanie, aluneclnd ps 
fund peaie tufișurile pipernicita de ferigă și 
ciulini. M-am Inters cu pitea. Pictorul ml-a 21m- 
blt fericit și a continuat să picteze Dină în 
amurg. A ieșit un tablou foarte frumos. în planul 
secund casele șl acoperișurile de țiglă apăreau 
estompate sub o pulbere fină dc lumină solară, 
iar tn zare dealurile Corcanel păreau topite Intr-o 
ceață stranie, luminiscentă, care mărea farmecul 
tabloului, pentru că Lazăr reușise aă exprime, 
mal presus.de orfee lumina toridă a dupl-MnietU 
de vară, vipia aerului in țarQ^ociL. ca un colb 
cosmic, piroau niște fantasme, așa ciim aveam 
să văd msd 1’rztu In tablourile IUI Van Gogh.

După oe ți-a string șevaletul, trepiedul ți car
toanele im pachet In du-le ca pe un rucsac, mi-a 
dat aă-l duc eu cutia cu vopaole. Nu mi-aș fi 
închipuit câ tuburile de uleiuri erau atit de grele. 
El mergea cu neobișnuitul său rucsac In sninara. 
cu un canoeu plin cu pensule intr-o mină ți cu 
atleta de rachiu, goală. In cojlaltă mină. în ulti
mul moment m-a apucat o spaimă nemaipome
nită. Nu-mi mai găseam cirdul de giste. Uitasem 
cu desăvârșire de el. L-am căutat prin viroa<țele 
din spatele cimitirului evreiesc, in vale, dc-a 
lungul plrlulul, dar nu le-am mal găsit. Pictorul 
m-a liniștit : „Lasă câ ai să le găsești acasă. 
Comparativ cu alte animale și p&sârl, gisca ara 
cel mai mult creier. Gisca este o pasăre inteli
gentă". Peste dol-irei ani, clnd am aflat din 
cartea dc Istoric despre gițtcle capitoline, eind 
am memorizat Intîia fabulă (de Vacile Militare), 
mi-am amintit de apusele Dictorulul. Eram îa 
virsta eind legendele încă făceau parte din isto
ria adevărată și din ordinea firească a lucru
rilor. Ba, aș putea să spun că aveau pentru mine 
o forță de credibilitate infinit mal msre chiar 
declt adevărurile cele mai simple, chiar șl decit 
acelea rezultate din experiența proprie.

în fața casei sale ne-am despărțit. Am zăbovit 
«ă văd cum deschide poarta grea de stejar ți. 
citeva clipe, mi-au apărut Iar sub ochi zecile de 
tablouri agățate pe pereții gangului. Era seara. 
Un bec gălbejit le lumina de sus șl oricitc mu2<?c 
am vizitat după aceea, la Roma șl Viena, la 
Bucurcțtr șl Moscova, la Leningrad, MQnchen țl 
Dresda, mereu îmi revenea In minte imaginea 
gangului cu tablourile lui Petrică Laîăr do la 
Caransebeș. în sufletul meu, devenit muzeograf, 
gangul acela nu înceta să rămină cel mai frumos 
muzeu din lume.

A doua ti iar am plecat cu gîțtele la iarbă. 
Le-am minat din urmi, zorlndu-le cu nuiaua atit 
de repede. Incit La un moent dat s-au speriat șl 
au început să zboare greoi, lopătlnd spasmodic 
cu aripile lor albe spre a realiza un pod aerian 
giflit, lung de vreo cincizeci de metri. Cunoșteau 
drumul. Chiar dacă aș fi vrut a A le îndrept 
Intr-aJtă parte, cred că n aș fi reușit. Aseară se
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Am văzut recent două premiere ab
solute dc teatru scurt care prelucrea
ză scenic texte semnate de D. R. Po
pescu („Dirijorul") ți Marin Soceacu 
(..Paracliserul**).  Ambele texte sint Ju
cate la un deceniu sau ceva mai mult, 
de la scrierea lor. Sigur, se poate spu
ne câ proba dc rezistență nu e deloc 
rea in cazul literaturii, dar asta nu 
scuză cu nimic atîtea și atltea tntlraiari 
ce încă se petrec In timpul dramatur
giei, drumul plnă la rampă eontlnulnd 
să fie In mod arbitrar prea întortocheat 
și artificial meandric. Am mai adăuga, 
tot aici, pentru că nu ml se pare lipalt 
dezinteres, că textele sint descoperiri 
ale unor tineri regizori, deci cară abia 
acum aveau prilejul să le ofere public.

„Dirijorul", pe scena Teatrului din 
Sibiu, produce, indiscutabil, revelații. 
Regizorul Florin Fătulescu «coate lu
crarea, In .bună măsură, de «ub zodia 
absurdului. încercarea lui este justi
ficată ți. in același timp, temerară. 
Demersul de actualizare a textului «e 
dovedește lncitant, dezvelind slmbure- 
le ascuns al parabolei. Ne aflăm un
deva intr-o lume rămasă parcă fără 

V

Premiere 
absolute 
memorie. Intr-un vid spiritual dominat 
de gestul mecanic, aberant. Cine sint 
aceste personaje ? Delimitările nu iți 
au neapărat rostul. Chiar dramaturgul 
le numește aiurea — Domnul. înaltul, 
Dlnțoeul. întirzlatul. Spinul. Șchiopul, 
le pierde in generalități — Baba, in 
ncutru-Nan, intr-un larg anonim — 
Genevieve. Locul de desfășurare — un 
apartament ?. o Insulă ? un coșmar ? — 
are simbolistica unei îngrozitoare claus
trări. Ce maj este viu aici urmează 
calea manechinelor împăiate expuse te 
vedere sau dosite patologic. Bineînțe
les. din Inițiativa și sub bagheta stra
niului Domn (uzurpatorul „Dirijoru
lui") și cu sprijinul farmecelor perver
se ale Gene vi ev ei. In final, un singur 
semn civilizator, acordurile beethove
nianului |mn din Simfonia a IX-a. Un 
strigăt împotriva dezumanizării. Distri
buția a ințclas parțial „jocul". Radu 
Basarab in rolul Domnului nebun mi
mează excceiv ; Mariana Strasser (Ge- 
nevieva) este tentată de teatraJLsm ; 
Serban loneacu (Șchiopul) și Florin 
Anton (Nan) prind insă ritmul interior 

ț! Izbutesc două tipuri sugestive In 
ideea spectacolului Ju| Florin Fătulescu. 
Destul de oscilant, cu puțină fantezie 
este șl decorul semnat de Erwut 
Kuttler.

„Paracliserul", pus in scenă de Radu 
Di nu lo cu ia Teatrul „Valea Jiului" din 
Petroșani, Împărtășește un alt destin. 
Alei avem de a face cu o supralicita
re a textului pină la transformarea Iul 
in prezent. De altfel, pentru cine nu 
cunoaște piesa eate extrem de greu, 
dacă nu impcrilbil. să ți-o Imagineze. 
Presimți că In expresivul decor al iu! 
Florin Hararim ae Intlmplă ceva in
teresant. dar replicile ae pierd, Para
cliserul reducindu-ne la a siluetă care 
«e agită In neștire, dezarticulat. Dialo
gul lui cu umbra de deasupra nu are 
fior, nu are taină, nu are flloaofte. De 
altfel șl schimbarea actorilor pentru 
ipostazierea viralelor nu ae realizează 
integrator, pare cumva exterioară, ru- 
pind șl mal mult firul spectacolului. 
Poate doar Citeva scene să surprindă, 
tn special cele care sint introduse de 
la sine putere de regizor prin apariția 
Femeii. Dar și aceasta ee găsește In 
afara textului «oroscian.

Spectacolul lui Radu Dinuleacu (re
gizor remarcat cu alte prilejuri) ne 
pune In situația să așteptăm in conti
nuare intilnirea cu „Paracliserul".

Ermil Radulescu

^plastica

Grafica lui Dan Cioca (Galeria 
Galateea, ianuarie. 1982) este o gra
fică elaborată. Art’stul preferă prea 
puțin notația directă, schița după 
natură, deși, atunci clnd o practică, 
notația este fulgurantă, vioaie, are 
acea doză de emotivitate care ates
tă imediat faptul că vibrația auten
tică nu se disolvă în automatismele 
meșteșugului. Nu aș dori prin a- 
ceasta să las să se înțeleagă că acest 
mod de exprimare frust, nesofisticat 
este un aspect al naturii artistice a 
lui Dan Cioca nesoHcitat suficient. 
Este evident că modul celălalt, re
flexiv ți ironic, mai prețios șt vag 
sofisticat li stă mai bine artistului. 
Unda de reflexivitate care constituie 
poate unul dintre atributele majore 
actuale a demersului lui Dan Cioca 
nu ar fi putut fi degajată cu aceeași 
vigoare șl subtilitate de Imagini 
unde mina se subordonează naturii. 
Fraza dîn cunoscutul sonet renas
centist despre „mina care se supu-

Intîmplârile 
imposibile

ne intelectului" pare sâ-1 ti sedus 
și pe artistul nostru. Ideea de a 
recompune ceea ce se vede, evident 
nu-î aparține. Dar modul cum pro
cedează are trăsături individuale 
distincte. Contribuie la aceasta o 
experiență in domeniu) scenografiei. 
Formele trebuie să se dispună în 
imaginile lui Cioca în conformitate 
cu exigențele unui spectacol căruia 
plasticianul ti este regizor. Piesa 
regizată de creator este însă una 
singuru, fapt remarcabil de altfel, 
deoarece astfel este universul figu
rativ rftmine coerent, impurii nd ceea 
ce în termen- mai prețioșl s-ar che
ma unitate stilistică. Piesa, cu tit
lul, provizoriu, „metamorfoza" ara 
clteVQ desfășurări clare. Un splendid 
trup de tlnără se transformă intr-o 
scenă Intr-o rafinată cupă de șam
panie. în altă scenă o tlmplă deli
cată capătă conturul unui ceasornic 
elegant cu forme șlefuite. Altundeva 

mina unui îndrăgostit devine o sub
țire ramură de laur.

Simbolistica scenelor este simplă. 
Atinge însă imediat coardele cele 
mai sensibile ale sufletului. Efortul 
de descifrare este șl el minim. Nu 
există pe de allă parte In aceste 
Imagini pericolul unei tratări reduc
tive a temei din care se dorește a 
fi extrasă metafora. Fiecare amă
nunt este surprinzător. Uneori păr
țile pot deveni intcrșanjabile fără 
ca aceasta să altereze efectul de an
samblu urmărit. Artistul ie organi
zează parcă după principiul calei
doscopului ; la un moment dat miș
carea se oprește și componentele se 
regrupează. Motiv pentru cate va- 
riațiunile pe aceeași temă au fieca
re o Identitate anume, transmit un 
mesaj diferit.

Unificator râmtne însă un lirism 
învăluitor asemeni unul strat de aer 
protector șl transparent scă’.dind fi
ințe stranii, a căror imaterlalitata 
este rezultatul unei zadarnice in
vestigări a memjriei In căutarea 
unor Întâmplări Imposibile.

’ Grigoro Arbore

presus.de


Întorseseră fără mine acasă. Acum nb mfc mai 
temeam că se vor pierde șl nu vor nimeri casa. 
Aveam la mine un chica : in (traiul bănățean 
asta însemna trăistuță. In el vklaem un coltuc 
de pline unsă cu untură de porc și prefirată cu 
boia de ardei, un bloc-notes eu h ir tie de desen li 
o sticlă cu șliboviță. Sticla era de mici dfmen« 
aluni, abia încăpea In ea un alert de litru șl avea 
o formă aplatizată, tocmai buna de purtat la 
drum șl tn buzunar. Înainte fusese in ea 
„Zwack", un fel de rom mu de cerdac pui pe 
piață de către o distilerie din Arad. Nu știu cum 
ajunsese ia noi. Era o sticlă frumoasă, saemă- 
nătoare unui flacon pentru parfum <1 mama o 
păstra goală, dintr-un Imbold decorativ, In cre- 
dcnful din bucătărie.

Aseară povestisem Intllnirea mea cu pictorul 
Lazăr ți probabil ci relatasem povestea cu atlt 
entuziasm, Incit și mama șl tata, dar mai aj«i 
soră-mea Iconița ți fratele meu lene] erau de-a 
dreptul inclntațl. Cu loțll cunoșteau pasiunea 
mea pentru (desen ți Ințelegau că acea ursitoare 
care patrona vocația pentru pictură ținuse să-și 
afirme nu numai forța de seducție, dar ți spriji
nul el tandru pentru Im plin trai visului meu. Nu 
Știu daci spuaeicm vreodată pini atunci că 
vreau să mă fac piertor ; eram prea crud pentru 
vreo opțiune, dar erau Incinta ți deseori de nu
meroasele mele desene care umpleau repede orice 
foaie albă căzută In mină. ale strecurlndu-ae chiar 
ți In cu let el e mele de școlar. In septembrie, in 
flecare toamnă, ci nd tata mergea eu mine la 
librăria Diocezană mu la librăria Paulaescu de 
lingă parc, via-ă-vls de locul umbros unde sta
ționau btriele. ca ți-mi cumpere rechizite pentru 
noul an școlar, (caiete, vocabulare, blocuri de 
desen. creioane, culori, corn pase, culori de apă, 
pensule, penițe, cerneluri, gume di Iters, echere, 
teuri, ascuțitori), seducția tuturor acestor obiecte 
era cu atlt mai mare cu cit le visam folosite nu
mai pentru plăcerea mea de a deeeoa.

Acum, povestind părinților ți fraților mei 
extraordinara aventură petrecută In cursul scoici 
după-amiezl, eu st ir ni bucuria «I interesul tuturor. 
Tata ți mama, gospodari șl părinți pragmatici. 
Iși dădeau seama că ucenicind tontă vara la pic
torul Lazăr vut sta bucuros ți aproape fără să

ion., 
panait

K

Scrisoare medievală
Noiembrie a plini in domuri, ■ Vicii 
ca un banjour Insinua 
in umbra unei frunza te-b 
ascundă limbatel. La gară 
ți-am trimis trăsura 
șl o garoalâ nădăjduind că 
al să-ți uiți mina ți după ca 
slă ploaia, iscălește această tetilitd. 
Bonjour tri sleise, dragă, traca 
ancă un oh și pe fereastra batalului 
a încă vraja da la Marwibod 
și caia dintr-un cântec da lebădă, 
parcul da cloroform al băncilor 
și al acelei idile ca ți-a păstrat 
amprenta într-a cutia de oucoia, 
boajaui pe această teaie, pe această 
giana ai hhc inai kmihi 
sa intone din alba patern eje_

Decembrie
$1 iama, cM aceste Lăperi prafiguri ază 

Doar pleoapa anei lacrimi de aur tara ■■ 
Cădea ia oard din cerul gurii tale
Eu tini in acei tartari Mihiria de uuKoea —

Și aerai e proaspăt, eternă-< msmm pfee-a

MO mconjeafa-UN șarpe, avar mm ștftepe ■■■• 
C-apmape-aii trace-a stage eeugefad

simt, paznicul cirdului da glște. Totodată, pen
tru orice părinte este preferabil să-ți știa 
odrasla Invlțlnd liniștit o meserie frt ******* 
derit afi-i vadă taătlnd mingea pe platoul 
unde avea să fie construit pe urmă aeroportul, 
ori fiă-l ducă grija Mnuindu-1 plecat in lungul 
Timișului, la scaldă ori după pește. Nu a dată 
venisem acasă eu genunchii zdreliți, cu vnain
cucui in frunte, ori cu bluza afiș ia ti In jacurile 
șl încăierările la care luam parte nu atlt de 
vitează, cit nenorocoasă.

Tata mărturisi că In multe rinduri băuse cu
pictorul Lazăr fie la bodega ..Soare- din vechii- 
tatea școlii normale, fie La „Mielul alb*  pe stra
da Lugojului, ori la birtul Iui Spaholz lingă 
sinagogă. Aceste libețluni modeste, dar repe
tate, constituiau un atu hotăritor. după părerea 
tatei, pentru ca Lazăr să mă la pesta vară în
vățăcel. Ca să-și întărească spusele, se șl ridică 
de la masă (eram In bucătărie, după cină), luă 
din credenț sticluța aplatizată șl zise : „uite, o 
umplu cu șliboviță șl milne ci nd te-o trimite 
după țuică, scoate asta șl spune-l că-j din partea 
mea. ca o mică atenție. Pe urmă vorbesc eu cu 
domnu' Lazăr șl sini sigur că te va primi cu 
bucurie".

A doua zi, cum apun, m-am îndreptat glonț 
spre dealul Jldovini. Nu l-am văzut pe pictof. 
Nu venise. L-am așteptat plnă la amiază In za
dar ți m-am întors dezolat acasă. Eram trist |i 
abătut. Tata scai In aflrțlt de la serv ici si dnd 
auzi efi am ratat relntilnlrea cu pictorul, zise : 
„hai să vedem. poate c-o fi acasă".

Am plecat Împreună cu tata. Casa lui Petcolea- 
eu nu era departe. In citeva minute am ajuna 
Am Intrat In gangul boltit ți l-am găsit pe 
Lazăr pregătlndu-ae de alocare. Tata li oferi 
sticluța cu șliboviță și din neașteptata strălucire 
a ochilor săi am înțeles că orice i-am fj cerut, 
chiar și un tablou. Lazăr ar fl consimțit Imediat. 
„Domnu" profesor, zise tata cu un respect gro
zav. de fapt arondlndu-1 lui Lazăr un titlu aca
demic pe care acesta nu-1 avea (fusese auditor, 
un singur an la Academia de Arte Frumoase din 
București). Luati-1 pe băiatul meu ca ucenic si 
lnvătațl-1 să picteze" — ..S-a făcut, dorrmu*  
Vlntllă. Dacă vrea poate chiar acuma să vină 
cu mine, fiindcă tocmai mă pregăteam să ies in 
plein sir". Habar n-avea tata ce înseamnă „plcm 
■ir*,  dar asta nu prezenta absolut aici o impor
tanță. Om expeditiv^ Lazăr Inșfâcă ciudatul ltd 
rucsac ți dădu să-1 pună pe spate. Tata zise, din 
nou plin de respect : „domnu" Lazăr. datl-i ba
gajul lui Petricl. afi-l care cL că aga se-nvată 
orice meserie". Erau acolo, legate, eu două eo- 
reluțe trepiedul, șevaletul pliant, dteva cartoane 
grundulte cu un strat alb. o plnză întinsă pe un 
sațiu și o umbrelă neagră cu un miner rabata
bil, ce putea fi prelungit. înzestrat cu o țepușă 
de fler la vlrt Umbrela putea fi astfel Implln- 
tatft In pămlnL ocrotlndu-l pe pictor In timpul 
lucrului de lumina exorbitantă a soarelui. Lădî- 
ța cu tuburi șl pensule o lua Lazăr esre zisa : 
^asta o duc eu. că nid nu vă Închipuiți, domnu’ 
Vintilâ cit este de grea".

Și lată, in acel fol simplu ca Intr-un vis. am 
purtat pentru prima oară ia spate trusa da 
cimp a unui pictor.

(Fragment din volumul la manuscris s 
de duminică-)

pocii 
clin ufancca

———.s
dumitru 

pricop

florin 
muscalu

Regina bălții
U Ștefan Carafa

ioan 
dumitru 
denciu

rodica 
șoricău

De prea mult belșug
De proa umil baftei
Noaptea aceasta mă doare
A piersici prea ce^ta
Miroase-s relac
Și a acvarii talere
Arde e ea food Luab atocMl 
Albastre cerăbii de fum ne-imoratea 
Ambraiie beai da cupe do arpta 
Păstrăvii iburptari de prie lerastmle 
Magice M stoetaneă
De prea amil befșuf
Balotai nostru de sbdâ
fa ape coboară

constantin 
dușca

Ținut natal
S-a pcMMaal catul 
Ci tao
Scneerta da dragoste.
Mu mai primesc aid o veste 
Despre crînțui iedont

Ta nu mai ai narata
La casa ie caro
Iti arălaram vdidufad
5- legile huereta
Pa*ci  au fad abrapaia

nicolae 
bornaz

Cărțile geților
Mei amoastmu uedaia, boamătal, pietrele 
Cmc tă riad să spaed că oMoi an» vetrele I 
N-am dorit nicicum da la alții strălucirile 
Am avut cumiafi p măsurate ă^irifa 
fa rabraa imensa a timpului inimile
Fn-a doină de Ininxă ia ternă ascaltu-mi-la. 
Toi asa ai-s albinele p mănoase turmele 
In mii de cetăți și-a oale da fat ai-s urmele 
Vintari nebuna pină la pămint ne-mi aplecat 

ml odele 
Și-am cintat n adâncă fața legene o daianifii, 

baladele 
Dogoresc fi acum sub păm ni cuptoarele 
Risipită fa fat e făptura săgeților 
Magaatizată de-aprapieraa caselor sfinte ale 

goților 
Le-am prins prin muiea. aspra coliere,
Dor dm pâminl p-e pdmfat li-e balta putere 
Visul lor urcă in fraoiă și-n undă
Norul de dor de pe șes să-i răspundă

Goții shl plecați pe undeva pe aproapa 
Să apere turmele, să curele stupii 
S-abetâ db calea isteriei lupii 
Se-ouda din vale fluierai limpede 
Cetatea e lingură, incâicată de soare 
Pa-o culma de mâgurd, sâ o-o înconjoare 
Docil vintul si aripa ciocirliai.

Nu oa-au lăsat cărți nici pe papirus nici 
pe lut 

Ne-au lăsat cărți care nu s-au pierdut
Ele au foil scrise de io răsuflare la răsuflare 
Din cintec fa cinlac, cu cerneală de soare 
Pâmintul si oamenii deopotrivă i-o Știe 
Cartea lor pururi in noi este via 
Citiți-o atent cind soarele scrie 
Peste păduri diminețile
Cărțile goților tint in munți șl-n timpii 
Și mai ales in spațiul inimos 
Da tub timple, vadeți-la.
Abia acum, suta noua-mplinira 
Din adine lâurile
Săsesc volumele lor inedite.

Ingăduiți-mi
Ingădulți-mi să mă joc 
prin cei ce n-au trăit deloc

Să-i scot din așternutei cald 
și-n iu mul loc rimei sâ-i scald

So fa aprind io singe rugul 
prin care-1 da milenii plugul

Sâ strig prin munții lor do ceară 
cind nu știa aștrii să și-l ceară

Să-l tulbur ie cotlonul fad 
cu versul gindului nomad

Să la aprind in somn mermintal 
ciad piere in pustiu cuvintui

hgăduib-mi să mă joc 
co tari, cu floare și cu fac 
prin cei ce n-au trait deloc.

Adormit în ceruri
Adormisem te ceruri, tinfa, 
lingă același Clopot bătând fa uitare
Ochuil, fa somn, rătăcea calea razei 
p cădea m adine 
ascunzând femeilor vina.
Naaiscai, panini umbră, trupul
au moi era
marele soma ol raminariL
Numai ceata pa iarbă 
cmmtea vinla căderii 
fa aocat, 
famegind dfa părinți — arbora patitneL. 
Niaeoni prin strigăt 
chiar visului ocalindu-i
state iie
»Și să craii, șî să creai" — glasul
Omeiui surpa aștrii.
Adormisem te ceruri, finiu, 
mm bdtrm decit pasă 
prin sulfat

Memoria lacrimei
Nm e de-ajuns, vânători de cuvinte frumoaso, 
fard păcat fi cuvinte! a orb, 
cu fatal pe suflet, pribeag prin voință 
lintinile timpului sorb

Ca aoa miloasă se fringe-o andină 
c-o braido ce-o ar o Tata mai sfirrt 
fi lacrima cade mm pură in aștri 
mai caldă pa al fratelui proaspăt manntaf.

Și na moi sini singur prin lutul din mina 
trag plugul prin singe si-aștept să răsar 
înalt scutur noaptea da știmele sacre 
cu vechea rigoare de iau tutelar.

viorel 
munteanu

Doină
Duce-m-aș și tot m-c| duce 
Intr-un supersonic itaar 
Unde clipa întreține 
Rugul doinelor de dor 
Unde griul veșnicoșla 
De cind lumea și cuvintui 
Și cu spice de lumină 
Sprijină do cer pâmintul

Duce-m-aș șl tot m-aș duce 
Dacă aș avea noroc 
Unde incă nasc luceferi 
Sfinții mei trocuți prin loc 
Unde plingerea-i a vale 
Blind surpată in povești 
Și stâpinii mioriței 
Ard pe mările cerești

Duce-m-aș și tot m-aș duce
Mai intii și mai intii 
Unde munții dorm cu singe 
De strâbun la câpătii 
Unde vintul bata-n dungă 
Frunza codrilor adinei 
Și din clopote tăcerea 
Duce sufletele-n slincl.

în f 11 mografia Iul Ion Papeeca-Gopa 
literatura ocupă un loc special. ier 
basmele lui Ion Creangă un Joc pri
vilegiat. După De-iș fl... Harap Alb 
11985) și Pnvesie de dragoste (1977), 
Maria Mirabela vine să confirme nu 
numai certe afinități elective, ci si fer- 
tllitatea unei surse de inspirație.

Această auraă generează o parafrază 
plină de fantezie ce conduce la un 
basm modern, stilizat, epurat de con
vențiile clasice aie genului, dar nu 
mai puțin bogat in Inedite sugestii. 
Aalfe). eternul conflict intre Bina șl 
Rău face loc IntJniplăriior feerice la 
care alături de actori participă per
sonaje animate (braecula Oaky, licu
riciul Scăpăric| și fluturele Omlde) 
pentru a Ilustra răspunsul )a o altru
istă întrebare : cum putem fl folosi
tori T

Pentru cineast basmul lui Creangă 
(1 ata moșului și (ata babei) erte un 
pretext, un punct de plecare. Regizo
rul este permanent atras de infuzia 
de premiere ce-1 poate susține demon
strația. Film de animație șl cu actori, k__________

Ma ria 
Mirabela 
basm cintat și poezie animată, eu an 
final regretabil de acurt. autentic oma
giu adus „cullsebr" realizării unei 
pelicule de asemenea factură. Marta 
Mirabels cate departe de naturalismul 
unor încercări de implantare forțată 
a stocy-uJuj In realitate, pâatrlnd re
ft Herat! infuzia de farmec și candoa
re de noutate si spectaculos, de llrlxm 
și aanalhllitate atit de necesare spec
tatorilor contemporani.

Personajele așa cum le imaginează 
Cope (cele amintite la care se adaugă 
Moș Vreme și Zina Pădurii, cele pa
tru anotimpuri. Maria și Mlrabela) 
vor căpăta in noua structură a bas
mului personalități distincte, un spa
țiu de evoluție feeric, o partitură mu
zicală densă (semnată de talentatul 
compozitor Eugen Doga. colaborator 
al regizorului Emil Lotcanu) pentru a 
deveni eroi de referință pentru copiii 
de astăzi șl de milne.

Secvențe incîtante In periplul Măriei 
și Mlrabelei in căutarea Zinel Pădurii, 
dansul broscuțelor el aventurile omi

zilor «lot adevărate filme In film, an
trenante prin ritm, explosive in culoa
re p desen, cu Inspirate gaguri plas
ture și de mișcare. Gepe inovează Șl 
In privința clasicului happy-end. pul- 
verizind cu im suria final ce divulgă 
cu bonomie secretele unei arte com
plex și complet solicitate In construcția 
unul basm cu rezonanțe In actualitate, 
a unei pcwești ce-și poate găsi cu 
greu locul tn ierarhiile astăzi depășita 
ale genuIuL

Stilul Iul Gopa și aid autor total, 
greu de confundat rămâne caracterizat 
de tinerețea veșnicului inovator, ge
neros preocupat de permanenta posi
bilitate de îmbogățire a unui limbaj 
necesar minuirit aparatului de acrie 
ficțiuni pe celuloid.

La reușita filmului se cuvin aplau
date contribuțiile substanțiale ale Na- 
tașei Bodiol (regizor din partea so
vietică, realizatoare a personajelor de
senate), ale desenatorului Lev Milcin. 
ale scenografilor Viktor Dudkin și 
Ștefan Marițan. ale poetului Grlgnre 
Vleru. ale operatorului Alexandra Po
pescu șl ale Inginerului de sunet Dan 
loncsca.

Scurtmetrajul Energica (autor : Ton 
Popescu-Gopo) programat |n comple
tare este un nou argument pentru ti
nerețea șl tonusul Inspirației celui căra 
ne-a adus zcd de prestigioase premii 
internaționale, pentru arta cinemato
grafică romăneaică

Călin Stăncnleflcu

Kramer
contra Kramer

Recomandat de cinci Oscar-uri, de 
premiul Globul de aur pe 1980 ți pre- 
m: .1 Darid di Danalelle pe 1980, Kra
mer contra Kramer nu este totuși, așa 
rum ne-am aștepta, un eveniment ci
nematografie. Recunoaștem aici, mal 
curtnd. revanșa pe care și-o ia uneori 
«vedtoeritatea In fata artei frămlntatâ 
de căutări, o Intimplare caro ne re- 
acnintaște faptul că filmul nu e&te 
numai expediție In zone core nu au 
fost cercetate Încă, ci și Instalare mai 
comodă in cele știute, a mai deplină 
luam in stăpânire a tot ceea ca este 
oanuDMC — Inclusiv a banalității. Cu
rat, egal cu sine însuși, filmul este o 
cuminte expunere a unor simple ade
văruri de toate zilele, covârșitoare nu 
prin profunzime, prin dramatismul lor, 
d prta evidența lor care oricând poate 
fi probau statistic. O familie obișnuită, 
prin amic deosebită de altele, se des
tramă dm cauză că el, sațul, capul fa- 
milieL se glndește numai la propria 
devenire profesională, fără să se în
trebe dacă nu cumva femela de lingă 
al are gi ea aspirații ; șl nici măcar 

nu este vorba de un egoism absolut, 
categoric, agresiv, ci doar de c banală 
scădere din vedere, de neatenția de 
care dăm dovadă uneori față dc omul 
de lingă noi. Un conflict mărunt, care 
nu se consumă la Înălțimi dramatice 
amețitoare aparent fără urmări catas
trofale, face parte din acele adevăruri

statistic verificabile in epoca noastră. 
Dar oriclt am încerca să explicăm suc
cesul filmului, in fața juriilor interna
ționale. este totuși exagerat să găsim 
merite acolo unde nu tint și mal firesc 
ar fi să ne glndim că cineva trebuia 
aă ia respectivele premil. Kramer cen
tra Kramer a fost doar un film noro
cos. Legenda șarpelui Urotouros care 
se hrănește din propriul trup poate fi 
folosită în interpretarea istoriei fami
liei Kramer, dacă ținem cu tot dina
dinsul, dar o asemenea simbolistică 
este departe de intențiile filmului șl a 
realizatorului său — regizorul Robert 
Benton —, așa că este mai bine să 
lăsăm povestea așa cum este : aensi- 
bilă desigur, dar comodă șl confor
mistă. Nici interpretarea Iul Dustin 
Hoffman, încununată și ea cu un Os
car. nu ne surprinde prin ceva anu
me ; actorul nu depășește calitățile 
unui interpret de planul al doilea, dând 
personajului acea culoare cenușie care 
II face confundabil cu oricine. Dar 
poate că tocmai mimetismul filmului 
și al personajelor, face din Kramer 
contra Kramer nn eai cu aer da ade
văr general valabil, un șablon ideal, o 
regulă care mai trebuie reamintită din 
cind in cind celor care cer filmului 
numai excepții.

Nicolae Mateesca
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X ntr-o cunoscută mărturie autoblogra- 
Ificâ, Proust considera pe Noe drept 

cel mai fericit dintre personajele bi
blice : aceqsta pentru că, fiind singur, 

a avut lumea cu ei și a putut medita asupra a- 
devărulul, deși in jur era dezastru ți pe pămint 
întuneric. Cu aceasta — iată-ne In centrul pro
blemei cruciale a creației literare, cel puțin a 
celei in proză.

„Movila. Tuzla. Constanța, evocate In Cititorul 
In pietre aparțin unei geografii mitice... Simt 
din ce in ce mai mult nevoia de a-mi elibera 
literatura de concret geografic ți Istoric. Bueu- 
reștiul din Pe ttrada Mintufeaia, deți legendar, 
e mai „adevărat" dectt cel prin care m-am plim
bat". (Fragment» d'un Journal. Gallimard. 1913. 
p. 283). însemnarea din 24 iulie 1959 ar trebui 
să fie punctul de plecare al rindurllar ce urmea
ză. Numai că această epurare de concret nu S-a 
produs Instantaneu. Un mic joc cronologic mar
ginal urmărind surprinderea creării mitului au
tohton ne va arăta despre ce este vorba.

In antologia apărută la noi, cele mai vechi 
producții datează din epoca războiului, din faza 
portugheză a existenței : nuvela-basm Un om 
mare, parabolă filozofică explicită, poartă men
țiunea Cașcaej. însăși grafia antică a numelui 
localității ne trimite spre anul îndepărtat, 1945. 
12000 Capete de oiță, istoria fantastică a unui 
timp abolit, datează din 1952, iar Fata căpitanu
lui — din 1955. Declicul anului 1959. anul In care 
scrie La Țigănci, nu s-a produs. în ce constă 
acest declic ?

Dacă privim dincolo de fabulă sau personaje, 
ceva subteran unifică narațiunile de dinainte: 
Țigăncilor. Stilistic țl problematic, percepem net 
un continuum față de epoca interbelici Rela
tivitatea timpului și posibilitatea retrăirii lui 
(in 12 000 de capete de vite) ae explicitrază — 
parcă tezist — la fel ca. să zicem. In Secretul 
doctorului Honingberger : □ Intimplare Insolită 
bruschează dinamica vieții, Intre două strigăte 
ale mamei care îți cheamă copilul. Iar istoria 
declarat neverosimilă a lui Cucoanes. ca ți aura 
de basm ce înconjoară pe Brinduș (Fata căpita
nului) pledează pentru același fantastic mani
fest. care este — In realitate — argument pentru 
o filozofie tradusă In termeni de ficțiune.

Declicul fericit al anului 1939 Iți potențează 
semnificația in lumina antecedentelor. „Sînt ten
tat In permanență să scriu nuvela La Țigănci, 
dar șovăi să încep" (Fragment j d'vn Journal. 
13 Iunie 1959, p. 223). Citim In mărturia docu
mentară nu atit ezitarea habitual*  a lui Mircea 
Ellade dc a Aborda temporar studiul științific In 
favoarea literaturii, cit ezitarea subconțtientă de 
a ,sc plasa pe o nouă orbită. Cum altfel să citim 
notațiile meteorologice in aceeași zi dacă nu 
schițare a unei conjuncturi aflate sub semnul 
excepționalului ? „Zile de vară cum n-am mai 
văzut la Paris niciodată. Corul de un albastru 
medftcraneean. neobișnuit de senin. Un vlnt de 
mere suflă toată ziua" (ibidem).

Bucurcștiul real-fantastic, in care stația Vama 
Poștei și strada Preoteselor se învecinează cu 
domeniul interzis al Țigăncilor, pasaj către lu
mea dc dincolo, către Mister, este un produs 
elaborat, tardiv. Gavrilcacu trăiește o experiență 
temporală Intructtva comparabilă cu cea a erou
lui din 12000 de capete de vite, dar de o ma
nieră epică imprevizibilă, cu o spontaneitate 
dată de naturalețea relatării ți Intr-o lume de 
simboluri incomparabil mai bogată. Nu este ca
zul să repetăm cele spuse de Sorin Alexandres- 
cu In exegeza pe care o face fantasticului clia- 
dcsc (in prefața ediției La Țiganei, 1960) sau dc 
Eugen Si mi on. 1n recenta post-tață. Să observăm 
doar că La Tigdnci marchează o primă fază In 
călătoria regresivă la runde bucureștene : acum 
se operează un fel de sinteză a epocii interbeli
ce, In ceea ce ea a avut mai atațant și mai pro
fund.

Este Romănta unei langori congenitale, o 
Românie abia trezită la o viață civilizată in sens 
modem, cu patriarhalitatea ușor atinsă de mo
dernizară : străzile calma sub soarele amiezei 
(fjl-(TQXlrtsC). Ittcralul de dinaintea războiului, 
untte ărgfendl dobroneană incertă se învecinează 
eu QeaManțsu eras de provincie (Ghfcitorvl ta 
pietre) grădinile de vară, mină știri Ie din preaj
ma Capitalei (Pe tirada Mlntuleata), Valahi a 
lirgului etern. Recuperarea avidă — am spune 
desperată — a acestei lumi pe care o mat păstra 
numai memoria Îndrăgostită, se încheie către 
anul 1967, odată cu ultima variantă a micului 
roman Pe tirada Mlntuleata ța primă variantă 
ar fi existat Inc*  din anul 1939 (cf. Fragment» 
d’un Journal, p 299).

Ultimele nuvele, grupate In volumul ce poartă 
titlul întregii culegeri. In eurte la Dionis, siu 
scrise după aceea, marchează încă o etapă In 
călătoria Inițiatică a autorului. Esențialul memo
riei vinovate a fost salvat prin seria La Ți
gănci — Pe itrada Mlntuleata. România ultime
lor nuvele 1st pierde treptat localizarea concre
tă — ți, pentru a spune astfel, pitorească — adin
ei n du-se In mitul pur. Le» (roti grace», Unifor
me de general. In curie la Dionlș etc. au lăsat 
decorul pe planul al doilea. Mai bine zis, ele 
rețin din decor numai ceea ce este absolut nece
sar pentru o Românie atemporală, eternă. A- 
cum, nu doar epoca Interbelică va rămlne In 
memorie, ci un fel de Romănle durativă, inde- 
ăermInabilă cronologie Ea s-a cristalizat In ju
rul unor personaje sau obiecte simbolice. Uni
forme de general marchează descoperirea unor 
haine, simbol, intr-o epocă ce nu le mal afLă 
utilitatea — eventual epoca contemporană. Dar, 
prin aceste haine, trăiește vie amintirea bonju
riștilor, a sflrșltului de veac, a epocii interbeli
ce. Uniforma ocazională șl simbolică a unit totul. 
Salonul Laurel de la Iași, din «rada Toamnei 
nr. 11. concentrează existența acelei categorii 
supra-concrete. căreia l-au fost consacrate toate 
prozele lui Mircea Ellade.

Poate de aici frecvența simbolurilor — ce! mal 
universal dintre tropi, singurul destinat prin de
finiție unei cariere „internaționale", deoarece 
tranrcede limbile concrete. Descifrarea simbolu
rilor, In ultimele nuvele ale autorului, derulea
ză însăți semnificația epică.

Circiuma din In curte la Dioni» are o primă 
întruchipare in Pe strada ăfintuleasa, In Istori
sirea lui Ffirlmfi. „Și așa s-a făcut că am căzut 
și cu In patima circiumii din Popa Soare, ți, 
reveneam de cile ori puteam, s-a ascult pe Lea
ns, de începuse să-mi umble vorbe In mahala 
că mi-urn pierdut mințile după Lcana" (p. 269). 
Anecdota are alură de mic 2Von In mahalaua 
bucureșieafiă. Cind deschide, Insă, nuvela în 
curie la Dionit, același personaj, Leana, in cir
ciuma ei. concentrează un mister universal :

„...S-o fl văzut acum vreo zece ani, continuă 
Hriaar.țl S-o fi Văzut prin 1920—22, cind cinta 
la ..Floarea soarelui" I... Era o circiumă mărun
tă, tăinuită, pe «rada Popa Soare, dar avea și 
grădină, și tn flecare vară venea să clnte acoio 
Leana. Așa-i spuneam. și ața ii plăcea și el 
tă-și apună : Leana. Dar nu uita niciodată sâ 
adauge : Nu mâ cheamă așa"... (p. 495).

Personalitatea ae dizolvă, precizia tcmporal- 
spațlală de asemenea. Coborîrea la rune este a- 
proape terminată. Pitorescul bucureatean șl va
lah s-a transformat In simbolică existențială, 
iar România interbelică — cpurlndu-fle dc contl- 
gent spectaculos — a devenit simbolul existen
ței înseși. Nuvela lvan se Încheie pe un mesaj 
emblematic ; la marginea celuilalt tărlm, înțe
lepciunea se concentrează in fraza cu rezonanțe 
eterne :

„Să-i spuneți să nu-i fie frică. Cu toate Unt 
ața cum trebuie să fie și e frumos. Să-l spuneți 
că e foarte frumos. E ca o lumină mare. E ca In 
strada Toamnei".

Banalul provincial romănese (Strada Toamnei) 
și lumina revelației finale s-au închis In ace
eași imagine.

Mihai Zamfir

Aural Nadal i „Peisaj*

Grădinile
există In opera lui D. R. Popeacu un 

apa(iu in care personajele te reîn
torc mereu, pe. care II visează. Da 
care II citează : grădina. Proza de În

ceput recurge la el cu o anumită insistentă, ro
manele .jnari" ale scriitorului li vor da amploaru 
ca apatlu al mitului. Dacă personajele tinere ala 
scriitorului sint izgonite din paradisul viratei, 
din timpul inocenței lor de către un celălalt 
agresiv, abrutizant, necruțător, de către o fami
lie .-au mal țjea de către un Tată abuziv, dacă 
războiul, prin mesagerii lui. masacrează siste
matic tot ce poate exista in imperiul Inocentei, 
rămlne In lumea lui D. R. Popescu o Grădină 
care poale încă, dincolo de acestea toate. «I asi
gure perpetuarea Inocenței. Firește că spațiul 
paradisiac va fi supus unei agresiuni continui, 
că nici grădina, nici zidurile ei. nld apele ce o 
imprejmuie nu pot proteja plnă la capăt i une
ori crima se împlinește chiar sub semaul lor. 
Spațiul mitic e jefuit fără încetare de sensul 
său. el nu mal e un spațiu securizării decit in
tr-un vis posibil. Nimic nu a interzis crimei 
pare a spune prozatorul ; prezentul acaparează 
totul, asaltul său e fără pauze ți fără concesii.

Ștefan Câlția : „Compoziția"

Zeii locului nu mai poartă cu ei tablete legii, ei 
ale fărădelegii ; noul Molsc. cel din romane, 
continuă „legislația" personajelor criminale din 
Ilar ți Duios Anastasia trecea. In Grădinile feri- 
rlților purtătoare de cuvint a „cărților sacre" 
sint citeva surori medicale, personaje ce ar fl 
trebuit să tămăduiască suferințele bolnavilor. în 
riadul ..medicilor diabolici" ai lui D. R. Pope»cu. 
acestea practică, uneori involuntar, asasinatul, 

înscrise in cotidian, a seric dintre personajele 
lui D. R. Poposcu vor fl „lucrătoare ale grădinii". 
Treptele istoriei — ale realității — sint cobonte 
către narațiunea deteclivislică : eroii fură, fur
turile ii aruncă in cercul fără de ieșire a) crimei, 
în acest cerc se împlinește scenariul mitologic 
al literaturii lui D. R. Popescu. Izgonite din pa
radis. pervonajelc vor trebui să Iți sprijine rea
litatea pe mitul lor ; pe zeii lor. Pe realitatea 
mitică a eroilor ce asemenea lor. au Ispășit un 
Destin, o Vină, au fost vinati de erinli țl pro
tejau de eumenide. Dor este nuvela care fi
xează citeva personaje ale literaturii lui D. R. 
PopeMU ; peraoeaje paradigmatice, prezente șl 
pină acum in scrisul aău. dar parcă mai puțin 
demne de a da imagine omologiilor ce caracte
rizează opera scriitorului. Plonjonului in adine 
(cu descoperirea ți stimularea — și înscrierea 
la spectacol — a demonilor) 11 corespunde stilul 
ascezMional a! existenței eroilor. Ei există in 
înalt (uneori și la propriu), ei se afirmă pe verti
cală. el sint — fie doar in sensul afirmării li
bertății lor — regi, împărați, recapitulind dra
mele sacre ale unor religii ne bănuite. Spectaco
lul lor poate fl tragicomic, dar nu tragicomedia 
e forma tragediei de a se reprezenta In fața 
lumii, azi ? In Dor personaje pot fi regii din 
Orestla dar și cei din Hamlet, dinastii care au 
istovit. In timp, dreptul lor la eternitate. Realul 
cotidian creează eroilor un spațiu de retragere 
asemeni labirintului. Nici unul dintre contem
poranii lui D. R. Popescu nu explorase, cel du- 
tin in anii de care ne ocupăm, „fața nevăzută a 
realului", imperiul convulsiv al visului expiatoriu. 
A cobori in labirintul nocturn, a țe retrage in 
vis înseamnă, in prozele anilor 63. a cobori in 
infern ; a pătrunde intr-o zonă interzisă. Dacă 
In proza dc Început — in literatura ce precede 
Dor ți Duios Anastasia (recea — visul însemna 
acere către lumea ideală, o retragere In paradi
sul In care poezia putea salva. In nuvelele viratei 
depline visul e exasperat și axasperant. în Leul 
albastru, visul «I reveria se complinesc. Alun
garea din Paradis e mitul centra) al nuvelei. Dc 
fapt, există un șir de „alungări" șl (In conse
cință) o fervoare a mitificării. Paradisul e 
grădina zoologică din care evadează leul bă- 
trin șl lumea colorată' cu semnalele pe care 
naratorul le colecționează (vezi partea introduc
tivă a nuvelei). Visul poete adăposti — am citat 
înainte analiza Mioriței — avertismentul. E 
etapa In care poezia nu mai purifică, nu mai 
Înnobilează. Avertizează. în Dor ți Doles Anas
tasia trecea visul revelează realitatea fisurată a 
Lumii : iraționalul devine, el Însuși, personal 
In măsura in care e o nuvelă a pierderii paradi
sului. Dor e proza intrării in trup : In mâsura 
in care personajele recapitulează un mit, un 
scenariu cult, ele recapitulează și o istorie h 
morțli trupului. Realitatea convulsivă a satului 
contemporan este plăcută pe realitatea mort ii 
omului pămintulul ; a Regelui său. Personalele 
ae explică și «e completează. Tatăl eroinei a ucis 
pentru că (după ce) devine impotent (inapt de 
fecundare), dar ți fiindcă refuză imaginea salu
lui masacrat de cei ce nu trăiesc in legea pă- 
mintulut Mama eroinei e Magna Mater, ea poate 
fi Pămintul, Demeter, zeiță a rodniciei altădată, 
coruptă la o „religie a sterilității" ; trăirea con
vulsivă a femeii-zeiță a fertilității (altădată !) 
vorbește despre o lume ieșită din matcă. O lume 
a hybria-ului.

Există o fertilitate a crimei In literatura lui 
D. R. Popescu : trupul secat al Zeiței naște 
crime. Aceste personaje ale „paradlsulut pierdut" 
sint născute dintr-un etos a) sterilității.

Am putea spune că o seamă dintre miturile 
In numele căruia scriitorul iți construiește opera 
se descoperă sau se redescoperă In folclor ; că

fericiților
ele reprezintă an univers țărănesc, că ele sint 
rod al unei glndiri ce caută, in adine, morala 
unei tradiții. D. R. Popescu este, ca al Marin 
Preda sau ca Fănuș Neagu. ca Marin Sorcscu 
sau ca Ion Lăncrânjan. un spirit conservator, 
preocupat mai puțin de formele operei dt de 
drumul acesteia către esență, către reprezenta
tiv. către lumea arhetipurilor. El nu e. Insă 
mai puțin vindicativ : opera sa din deceniul 
șapte este polemică, provocatoare, ironică : e a 
unui proces și a und anchete continui. Lumea 
lui D. R. Popescu este, in prozele care Încep cu 
Dor a transcendenței goale. Lms-ul el. Papa 
Motocicletă, ratează sinuciderea — înălțarea la 
cer.

Am văzut eă această lume, „izgonită din para
dis". ii păstrează, fie ii in răstimpuri, amintirea 
Căderea In trup marchează sprosne toate perso
najele literaturii de după Vara sltenilor ale lui 
D.R. Popescu. Ele trăiesc In primul rind prin 
trup, dar nid trupa! lor nu mai e întreg ; ei a 
fost șocat, pedagogia violentă, dresajul, au lăsat 
urme. O scamă de personaje devin mute tn urma 
violenței. Personajele cheie ale unor piese sint de
reglate. nervii lor sint bolnavi. Lingă mutilat ii 
fizic apar din nou ,sportivii", eroi al trupului 
perfect ți ai sterilității desăvirșite. Fără iluzii, 

■ acrii torul trage, atit in ciclul F. cit șl in piesele 
sale de teatru (Acești Îngeri triști, Plaica..., 
Ralconal etc.) concluzii : Tatăl, cheie de boltă a 
edificiului, ratează creația, demiurgia lui e un 
s mulacru. între tată (învățător, regizor nau me
dic) ți Fiul său. Îndeobște revoltat, trăind o 
dramă ce eate anunțată de părintele său — care 
e«e inscriiă in legea de a fi a Tatălui — conflic
tul e de extremă duritate. Textele de maturitate 
descompun mecanismele iluzionării. Ele sint 
tranșante, fără să lase loc dialogului : In cău
tarea ..adevăratei boli" tinăru! student din Vlnă- 
toarra regală descoperă adevărul, uluit că des
coperirea adevărului (cancerul) nu lasă loc al
ternativei.

Dup*  ce creetorul „ratează demiurgîa- scrii
torul inaagdreax*  o vastă frag)carnedie a recu
perări! adevărurilor. Intrarea In cotidian dar irf 
in Labirint — ce altceva ante ciclul F — relati
vizează insă adevărurile ; profundul scepticism 
al scriitorului e rodul experiențelor sale da 
tinăr scriitor. îerirea dintre viratele tinere e 
urmată de o explozie a fertilității Labirintului. 
Ciclul Viața șl apera lui Tlron B. (vol. 1 — Ie
purele șchiop) reface legătura cu opera dc tine
rețe. Există cel puțin un sol fertil ți sigur pe 
care cititorul poate păși In siguranță : cel puțin 
o serie de adevăruri mai puțin relatlvizabils : 
acelea cane vorbesc despre personaje reale ți 
evenimente reale. Mitul lui lâna, cel purtat in 
balenă ți oara reînvie după experiența întuneri
cului. pare a fl mitul, ce! care organizează sub
stanța epică, desigur tentaculară, a acestui vo
lum — a acestui nou șir de volume.

Cornel Ungurcanu

Acea stihie numită cîntec
nu există cultură, orieit de arhaică ar 

fi ea. care să nu ne fi dat dovada că 
e mfeditat nu numai asupra lumii și a 
vieții, d și asupra ei înșiși, asupra 

mijloacelor e! de exprimare, asupra suriei și 
eficienței artei. Pentru anticii greci, și nu nu
mai pentru el. cintecu] (ori diversele instru
mente). adică. In general, fa cu Halea de a crea 
artă, erau darul zeilor. Aceștia au inventat lira 
și naiul, ei au instituit cintecele și meșteșugul 
clmăreților, au lăsat muzele, pentru a-i inspira 
pe poeți și pentru a le dicta cuvintele divine, și 
tot ei, plini de invidie, au pedepsit pe aceia care 
au îndrăznit să ie fie rivali, fie inventlnd alte 
instrumente muzicale, fie depășindu-i in frumu
sețea cintftrii. După cite știu.'in general. In cul
turile arhaice, apariția artei este explicată (te 
printr-un dar divin, fie printr-o descoperire a 
unui erau mârcț. din timpurile de mult apuse. 
(La greci, Dioscurii. Theseu sau chiar Herackles 
apăreau ca instituind cinteee, dansuri ți jocuri 
aacre).

Pe acest fond ne apare, intru lotul revelator 
următorul clntee de leagăn :
..Doina din cc s-a făcut ? 
Dintr-a gbră de mic prunc : 
L-o lăsat maica dormind. 
L-o aflat doina zicind."

Iată daci câ doina, cin locul cu cea mai mare 
răspindire. cel care ascunde In sine toate su
ferințele, patimile șl bucuriile, cel pe care nu e 
om sA nu și-l fi Inginat, cu glas încet, măcar 
o dată in viața lui, iată deci că doina nu e un 
dAr al zeilor, ci se naște din gunguritul unui 
prunc.

Poate că acest text pare surprinzător, dar el 
se integrează in mod firesc in ansamblul culturii 
noastre populare. Pe de altă parte, tiu cred câ 
există in folclorul altor popoare, o imagine ana
logă, care să explice geneza unul fenomen de 
artă prin graiul inocent al unul prunc. Să obser
văm Insă că așa cum spune cintecul de leagăn, 
doina nu a fost inventată de un copil (ceea ce 
ar in.semna altceva) ci ea s-a făcut — parcă sin
gură — dintr-o gură dc mic prunc. Maica sa l-a 
16«at dormind, singur, ți poate plingind. Atunci 
cind s-a întors ea l-a aflai zicind doina, de la 
sine, ca o alinare a singurătății, a fricii, ți a 
durerii. Căc|, și alte texte populare ne prezintă 
doina nu ca pe un clntee savant alcătuit, ci ca 
pe o revărsare firească a firii, ca De o brișcă _«| 
minimală metamorfoză a tumultului sufletesc in 
lină șl liniștitoare melodie. F.a nu ne apare ca 
ceva venit din afară, ca ceva învățat de la al’.it 
ori dăruit de alții, cf ca o transfigurare, anroane 
naturală, a sufletului ornant^', care naște arta 
asemenea unui capac ce. peste noaote. dă in 
floare. latA de ce doina este contopită cu omul, 
este a parte din el. este chiar omul invsi : 
„Doină ici, doină colea / Dama sărăcuța ea / îmi 
Ată tot In cale# mea / Doină zic, doină mâ chea
mă / Doină sint de bună seamă Oricine ine*-  
nă aceste' versuri simte cum viata și arta devin 
totuna, cum primo se revarsă In cealaltă, iar 
cealaltă dă sens și r Ar puns frămintărilor el.

Paul Zarifopol
și arta

Zarifopol a fost eseist de vocație, nu 
de mlnluială". observase încă din 1935 
Ion Chlnezu, plasindu-i astfel intra 
* rele unei «pecii greu de prine In

tr-o formulă teoretică. Motivat ca reacție ia .uilste- 
matismul grecesc" eseul denunță aaltatca ca 
pc-o „himeră", ce „și-a pierdut farmecul jt creditul 
absolut" (Polemics abstractă). Aceasta, pentru că 
„omul modern nu mal e o idee determinată ; ci 
nu mai poate trăi fără o multiplicitate contradic
torie de vederi ; nu mai poale fi, accentuează au
torul, omul unul singur punct de vedere" (Poe
tica Iul Valery). Justificat In modul de mai sus 
fragmentarlsmul eseistic devine un semn al mo
dernității, chiar dacă — pe de altă parte — ga
zetăria ii impune ..mizeria scrisului silit și pe
riodic", cum I se pUnga Iul G. Ibrăileanu. Di
versitatea tematică a paginilor publicate in 
periodice șl volume, unele rămase In manuscris, 
opțiunile adeseori contradictorii precum șl diso
cierile numeroase ce pulverizează cîteodată do
rita „precizie" a examenului, toate acestea nu eli
mină totuși elementele proprii eseisticii din 
Pentru arta literari. Din rezistrul Ideilor gingașe, 
Despre stil. încercări de precizie literară sau 
Artiști și jdel literare române.

Consacrate cu precădere ideilor sau, mal 
exact, fenomenologiei gustului public, eseurile 
Iul Paul Zarifopol ne apar astăzi ca niște dlzer- 
tațll elaborate și nu doar simple „încercări" de 
rutină publicistică. Mecanismul o reducerii tor- 
mei trebuie dedua din structura sa dunlă. Ce o 
reeditează In fapt pe aceea a lui Zarifopol În
suși. Detașarea constantă față de obiectul supus 
discuției se conjugă cu pasiunea condeiului an
gajat împotriva „trindăvici intelectuale" in de
monstrații cc, asumate, devin tot at Ițea „frag
mente de viață interioară". Rcprezentind. dc cele 
mal multe ori, o atitudine colorată temperamen
tal. eseul va fi pus sub semnul confesiunii 
ce se obiectivează sub ochii noștri : este dru
mul de la a propune ia a impune, consumat in
tre canoanele excursului logic ce, abstract ade
seori. nu-i atrofiază mișcarea, tensiunea speci
fică. Situație Intr-adevăr rarisimă, aceea a scurt
circuitului produs intra libertatea absolută in 
alegerea punctului de plecare și rigoarea de
mersului cu finalități generalizatoare. „In cri
tica literară, notează autorul, rate loc, deopo
trivă, pentru capricii ușuratice, ca ți pentru cer
cetarea grea, ce caută a cuprinde cu maximum 
de strictețe complexitatea structurilor literare" 
(Înțelegerea literară). Aspectul „diapneic" al scri
sului său iți are sursa aici, in acest proces com
plicat de „dogmatizare" a „capriciului" intr-un 
adevărat spectacol intelectual. Eseul devine prin 
urmare un anume „joc", acela ..de a ne con
trola. noi intre noi, arabescurile reflecțiilor și 
Impresiilor terminale" (Capricii dogmatice) ți In 
dosul căruia descifrăm linia criticismului de ex
tracție junimistă. Intr-adevăr, aflăm aici „plă
cerea de a cugeta" de care vorbea Călineecu, 
greu acomodahilă cu celălalt canon. ,searbăd și 
mut", care este scrisul. Situație dramatică pentru 
meridionalul si admiratorul lui Caraglalc. rămas 
totuși ia cimpul slovei tipărite. Numai că, di
namitat, suspectat in permanență euvintul scris 
se preface, atit cit e posibil, in vorbă de ase
meni scrisă. Trecerea sau, mâi degrabă, coexis
tența lor c facilitată dc permeabilitatea «peciei. 
Adm Ițind. In același timp, „capriciul ușuratic", șl 
„cercetarea grea" eseul ascunde pericolul aidoma 
nisipurilor mișcătoare. Znrifopol II simțea do 
vreme ce opina pentru o terra ferma, respec
tiv pentru „punctele de plecare". în general ele 
alcătuiesc „poziții dogmatice, arbitrare, capri- 
cioase-omencști judecate. Dar, se specifică, este 
cu totul in folosul acestor puncte că ele, toc
mai, aint partea lui Dumnezeu In noi" (Capri
cii dogmatice). Nu altfel explicăm. In revers, 
aversiunea netă față de „eseistica patetică" sa j 
de glosările nevertebrate In texte ce ating cota 
diatribei. Moralistul, prezent pretutindeni, se in- 
tilnește cu pamfletarul in eseul unde digresiunea 
e, de fapt, înscenată iar inocența prefăcută, ca 
in critica antologică a romanului lui Andre Mau- 
rolâ (Romanul perfect și Maurois, publicul s| 
criia glumei). Supus, „subjugat" in permanență 
de luciditatea mere*  la pcut, eseul iyi păstrează 
aparența da exercițiu, el *c  identifică, a$a cum 
anticipasem, cu o formă de libertate suprave
gheată. Tocmai aici aflăm deosebirea, diferența 
de eseul mal tinfirului său admirator Mihal Ralea. 
pentru care „orice gind șl orice expresie cuprinde 
un miez luminos ți o periferie nebuloasă, un 
„halo" difuz care o Înconjoară, orice gind « o 
răscruce din care pleacă un drum ceva mal bătut 
și multe altele neumblate. Pe Zarifopol 11 intere
sează in primul rind „miezul luminos", el congu- 
luind — In pledoaria pentru „arta Ca exces" sau 
ca „ordine durabilă" — majoritatea eseurilor In
tr-un sistem vlrtualizat mereu de iconoclastia și 
mobilitatea modernului. Asocierile cxLstă fâră-n- 
doiată, dar ele nu rămln la stadiul „periferiei ne
buloase", orscit de sugestive șl Incitante ar fi : 
inconjurind obiectul după o strategie anl-ge- 
neris ele scot In relief credințele fundamentale 
ale autorului. Sugestiile de relație apoi, multi
ple, nu flint decit, ața cum obnerv*  același Ion 
Chlnezu, „felurite apllcațluni a unor păreri car
dinale" cc schițează, in pofida voinței eseistului.

Arta purifică, ea «re un efect Cathartic, spun 
savantele estetici ala antichității și ale epocilo- 
moderna. Odată cu ele, doinele românești afirmă 
și inatitutlonalizează același adevăr. Dar, doina 
nu e făcută cu scopul de a purifica, cl este in- 
■uși actul purlficArli, e momentul In care auto
rul anonim Iți ușurează sufletul șl dă glas trăi
rilor pe care nu le mai poate stăpinl. îmi amin
tesc că există un pasaj in Moromrții lui Marin 
Preda in care Nlculae nudfl un fecior trucînd pe 
uliță ți cintind o doină, și o aude nu ca pe 
un cîntec, d ca pe o mărturițtre misterioasă și 
patetică, ce incendiază atmosfera cu apriga ei 
putere de a exprima și comunica simțămintele 
unui om. Sintcm. gumva. la antipodul unor texte

O««dra i

ca „Sonata Kreutzer" a iul ToLstoi sau de nu
vela „Tristan" a Iul Th. Mann, unde cintecul e 
văzut ca o forță care nu limpezește el întunecă, 
care nu eliberează, ci încarcă sufletul cu trăirile 
neeonsumate.
’Luci tocmai prea-plinul doinei o face răvăși

toare. SI nu numai pe plan psihologic : „Foaie 
verde lemn uscat / De oftat ce-am tot oftat / 
Soarele s-a-ntunccat J Luna n-a mai luminat l 
De oftat ce-am oftat tare l Nici soarele nu ră
sare / Nici luna lumină n-are. / Nici pe clmp 
nu creșic-o floare'*.  Iată deci că oftatul, ein- 
terul de jale, arde nu numai sufletul, ci șl în
treaga natură. Să albă atunci doina puterea de a 
pune In mișcare întregul cosmos ?

Intr-o foarte frumoasă baladă populară numi
tă Ghlță Cât An n (A. eroul îi cere soției sale «â-i 
cinte. Ea nu ar vrea, căci știe care e puterea 
„viersului ei cel femeiesc" ș dar dorința lui Oli

eseului
sistemul, construcția. Analiza bruioanelor, a pr - 
meior schițe eseistice păstrate in manuscris va 
clarifica probabil mecanismul de treptată con
densare și organizare a argumentației In jurul 
„miezului luminos", ce apare fie ca Ipoteză, fie 
ca axiomă. El centrează eseul sub formă deobiccl 
aforistică cc nu elimină palpitul „fragmentului 
de viață interioară", a cărui expresie este. Na 
aflăm departe de ImpersonalIsmuL de hieratis
mul clasic. De ce ? Pentru că, rareori preluat 
de-alurea și apoi doar verificat, „miezul luminos" 
devine rodul reflexiei înseși, personală, ea alcă
tuind tocmai substanța eseului lui Zarifopol și 
aceasta indiferent de locul unde este plasat. La 
început sau la afirșit, el are aceeași forță polari
zat oare, cc*oa  ce demonstrează caracterul elabo
rat al paginilor. Un eseu precum Intelectuala! 
de pildă debutează astfel : „Intelectualul curat 
se poate numi, cred, numai omul obsedat de inte
ligență", pentru ca, In continuare, aserțiunea «4 
fia dovedită, probată de o fină rețea de argu
mente menținute la aceeași tensiune. Nimic 
nu cate așternut din fuga condeiului, ceea cc nu 
Împiedică notația epifanică și, mal larg, tonul 
participativ. Altădată centrul de greutate ae 
găsește la sflrșitul eseului după ce. in prealabil, 
a fost Îndelung pregătit de criticul mentalită
ților. „Toleranța, citim In același Registru al 
ideilar gingașe, este condiția dinții pentru ca xâ 
devie reală și simțită libertatea, bunul nepre
țuit la care visează atit de aprins oamenii', mal 
exact, „toleranța este o Idee regulativă, cu aju
torul căreia criticăm formele istorice ale pute
rii, iar nu un principiu care să facă puterea 
de prisos" (Toleranța). Precis ia menține „ca
priciul fugar" pe aceeași lungime de undă cj 
„cercetarea grea", dar acordul Re realizează in 
realitate prin „gimnastica" deosebit d« „com
plicată" a glumei șl, am adăuga noi, a Ironiei ce 
facilitează scurt-circuitul de care aminteam, 
prezidind In aceeași măsură unitatea formei cul
tivate. Intr-adevăr,- ea constituie o veritabilă 
pirghle Intre libertatea punctului de plecare și 
„dogmatizarea" finală a acestuia. Dacă rtaul „e 
control și eliminare a otrăvurilor de ordin moral 
ți estetic" (Ris șl comic), ironia in schimb Implică 
ți detașează concomitent. Ea ordonează reflecția 
dlnamizlnd-o fie la modul direct, fie mai ales 
prin savanta disimulare șl atentă mimare, a ne
gativului său. „Mai Intll, gindirea este perversi
tate. Eate un chin absurd eă-țl clarifici Idei, o 
trudă groaznică să le așezi pentru a le putea 
trece in mintea altora. Este o tortură să distingi 
nuanțe. rA observi schimbări, să fixezi fapte, să 
generalizezi raporturi" (Spre viață ușoară). 
Această construcție piezișe caracterizează o 
mare parte dintre eseurile lui Zarifopol. Un 
cameleonism doar aparent, Intruclt același ton 
sceptic girează finalitatea dczabuzat-etică a pa
ginilor. Ele sint dc fapt niște manologuri alcă-

ț
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tuitfl. paradoxal, pa principiul dialogic, al con
versației adică, de unSe naturalețea asocierilor 
dar și unitatea, atit de repudiată in Valori 
umane, a formei ce comprimă detaliul, nota
ția psihologică, filosofică sau culturală. Inte
rioară, neliniștea eseului lut Zarifopol o amintește 
pe aceea a ciclului zis „parnasian" al Iul Ion 
Barbu. Banchizele accetula, apărute, „din aspra 
contopire a gerului polar*  cu mișcarea perpetuă 
a „pustietăților lichide", ar putea alcătui meta
fora unei specii, mobilă șl perfect structurată, 
unde „capriciul" este echilibrat do „dogmă" cu, 
repetăm, libertatea supravegheată ce definește 
un moment remarcabil din istoria eseului romă- 
nefle.

Mircea Muthu

ță CătănuțA e atit da puternic*  incit. îndupleca
tă, ea incepe să clnte. Și atunci ae produce mi
racolul : „începea mlndra d-a cinta > Codrii 
verși se scutura / Văi adinei că răsună / Munții 
se cutremura i Maluri mari că ae surpa / Apele 
se tulbura i Vlntu-n cale ge oprea".

Cin lecui el (ca și al altor eroi al eposului 
popular) dezrădăcinează întreaga fire. Datorită 
lui mun| 11 se clatină, pădurile ac prăvălesc, ape
le Iți Ies din matcă, vintul se întoarce din cale. 
Cuvintele acestea simple, exprimă insă o ima
gine grandioasă, aproape un simulacru de cos
mogonie. Căci cintecul dârimă o lume șt in
staurează o alta. Iar acest fapt nu ae mai In- 
timpiă in orizontul trăirilor sufletești, ci pe pla
nul realității exterioare.

Desigur am putea să ne întrebăm aici dacă da 
vină c cintecul sau vocea puternică a eroilor 
noștri. Știm că chiotul haiducului (fie el Gruia, 
Novhc ori Miu Cobiul) are aceleași efecte : ener
gia eroului este atit de mare' incit, numai stri
gătul său poate dârima cetăți, distruge oști, 
Inspăiminta sate întregi, șl. desigur, strica nn- 
duielile naturii. Dar. tot astfel cum in doine 
soarele sta pe loc iar luna nu mai răsărea din 
c'iuza ce’ui care cinta. și aici, nu simplul strigăt, 
cl chiotul modulat, efuziunea sufletească plămă
dită in formele cinteculu) popular are puteri su
pranaturale. răsturnind legile firii.

O asemenea imagine nu este, poate. Inedită. 
Să ne amintim că la cintecul luî Orfeu veneau. 
In pace, toate animalele codrului, veneau copseiI 
ce se desprindeau din rădăcini și chiar munții 
re clătinau, vrind să se rupă din soclu! lor și să 
adulte de aproape magicul viera al poelului. Tal 
astfel in literatura celtică, vrăjitorul Merlin pu
tea fermeca întreaga lume prin magia ciniecului 
său. Dnr, in aceste două cazuri, numai elemen
tul magic ori divin șint considerate ca sursă a 
puterii supranaturale a ciniecului vrfijft ; In ba
ladele noastre Insă e vorba, pur șl simplu, dc 
forța inerentă a ciniecului haiducesc. Explicația 
supranaturală lipsește, ți nici nu cred că ea poa
le fi presupusă ori invocată de artele poetice 
ale folclorului romăne«c. Or, tocmai această ab
sență dă cheia întregului sistem. Cintecul popu
lar e văzut ca o stihie : pruncul 11 naște din
colo de voința sa. El se Ivește de la sine rftzbă- 
tlnd din adincurile firii. Și tocmai fiindcă e na
tură. fiindcă e pur ți reprezintă forjele adinei 
ale lumii, cintecul nu poate să se întrupeze decit 
prin gura nevinovată a unui prunc. Tot astfel, 
cel care cinta doina nu Sc caută pe sine, cl se 
irezețte cintind : el nu este un interpret ci ei*e  
însăși doina. Purtat de fiorul și de energiile ză
găzuite in sine, omul iți depășește condiția pre
cară, pășește dincolo de limitele sale trecătoare, 
devine, cn un cuvint ’ cintec. Iar o asemenea ru
pere de zăgazuri, o asemenea invazie și concre
tizare prin cintec a forțelor ascunde ale sufletu
lui omenesc și ale firii nu ponte să fie o sim
plă adiere de vint,. ci devine d furtună care 
zdruncină Intreagn natură. Puterea creatoare a 
omului, capacitatea sa de a ce întrupa in cintec 
găsește aici una din cele mai neașteptate șl pil
duitoare metafore. De aceea, ae poate spune că 
arta populară a meditat asupra ei Însăși, și-a 
evaluat energiile, și-s desțelenit orizonturile fi- 
xmdu-și un model de o nebănujtă iradiere sim
bolică. tar in inima acestui model stă acea stihie 
numită cintec.

Mihai Coman
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SI LITERATURA ROMANA VECHE
Clasicitatea Renașterii

d?’oc Insolite în epocă, sensurile «ser- 
unii Iul Juvenal Alena zzna in cor- 
□re azno au lost restrinse univoc 

ue moderni care le-au statornicit 
celebritatea pe direcția cultivării virtuților 
precumpănitor sportive. Văduvit, așadar, de 
finalitatea moral iști că și împins aproape ex
clusiv In perimetrul palestrelor, versul poe
tului latin ișl recapătă Întreaga complexitate 
intențional formativă in contextul inițial. In
serat in țesătura ia ti re-lor, X, intr-un mă
nunchi de recomandări acuzat critice la a- 
dresa hyuris-idm comportamental, exprima o 
împlinită concepție asupra vieții cu rădăcini 
In lilosoiia nu numai pragmatică a antichi
tății. Postula, astXel spus, contururile unei ti
pologii sociale cu valori de Idealitate, al cărei 
punct forte era armonia componentelor, echi
librul dialectic dintre facultățile pslho-lnte- 
lecluale ți dezvoltarea fizică ; deziderat reali
zabil mai ales cu ajutorul educației, fie «I 
acut constrmgătoare, precum cea spartană. 
Unul dintre preceptele fundamentale proprii 
frumosului clasic se înscria astfel In miezul 
constitutiv al umanismului greco-latin. iradi
ind premisele dezvoltării maximale, ale per
sonalității exemplare ; evident. In limitele în
găduite de zeii foarte grijulii In a-țl păstra 
ne$Uruită puterea asupra oamenilor.

Reluate peste secole aceste emarioane idea
tice vor imprima tentele distinctive ale uneia 

• cele mai strălucite epoci In dinamica 
lalității umane — Renașterea ; denumi- 
«Ași subliniază continuarea unor modele 
iltură anterioare. La nivele superioare 
<perlențd socio-Istorice, conceptele an- 

. iții despre viață și sută sint curățate 

. tura mitizant limitativă a mentali lății 
ste și Inseriate Intr-o superbă filoaolie 
xicentricâ ; șl ca reacție față de teo- 

- rmul medieval paralizant prin dogma- 
Convingător întemeiată teoretic g or- 

____  integrată atitudinii cotidiene, reducția
amestecului divinității In activitatea oameni
lor a eliberat conștiința de spaimele lori clor 
oculte, discreționare, năsdnd Încrederea ne
țărmurită în posibilitățile de cunoaștere ale 
omului.

Laicizarea culturii a permis astfel extin
derea nelimitată a spațiului explorat 
ipsa facto înmulțirea disciplinelor ști
ințifice ce se sLudiau in universități desprinse 
de teologie, a umanitarelor In primul rîn-i, 
care prospectau domenii ale intelectului crea
tor. Individualitatea medievală, timorată de 
străjerii Inchizitoriali ai sacerdoțiului, crește 
spectaculos absorbind sevele Învățăturii Intr-O 
personalitate multilaterală, conștientă că poa
te smulge tainele naturii prin propria inves
tigație. Documentele vremii, Istorice și artiș
ti co-1 it erare, învederează o tipologie viguroa
să. realizat! plenar pe varii registre^a cărei 
reprezenlaliViMe jlMoapune superioare în
zestrări native perfecționate prin cunoaștere 
și un accentuat simț al propriei valori lerar* 
hlzate In raport de reale merite personale ; 
refuzîndu-se adică structural înșelătoarelor 
privilegii moștenite prin origine — rasă, na
ționalitate, castă ori religie. Plenitudinea spi
rituală șl fizică a omului de Renaștere, ob*.<- 
nută printr-o educație pornind de la modelele 
antice, a hotărit numele celui mal putern-c 
dintre curentele epocii, umanismul, alături de 
Reformă ; la început, hum a tu tor echivala ac
cepția grecescului paideia. Interesul pentru 
om $i cutezanța aspirației cognitive perspec- 
tivează deci plurivalent direcțiile cercetării, 
înfăptuind cu premeditare șl îndreptățită min- 
dne ilustrativul dicton al lui Twenriu — 
Homo sum, humani nihil a me a'.senum pu^> 
(S.e inju3 călău, act. 1, sc. 1).

«zemat g2neratlv pe izvoare eline — P’.a- 
Aristot șl Eplcur — la care se va alătura 

■lor șl Irenismul lul Ercsrn, noul sistem 
eptual, unitar închegat In elementele 
țiale. se dezvoltă aproape exploziv In Im- 
irări favorizante ; mai întli în peninsula 
ă, apoi in apusul, nordul și răsăritul 
;el. Apariția statelor centralizate, ten- 

de unire națională cu o limbă oflea'l- 
dezvoltarea orașelor, disponibilde 
ie ale stării a treia, crira papaliuțn su 

nu in ultimul rind. mecenatul unora d'etre 
personalitățile domnitoare, laice ori biseri

Permanenta «învățăturilor»
Cei deprinși sâ măsoare cultura unul 

>opor după mulțimea, Întinderea și 
o l:ina’itate.i operelor scrise s-au În
doit că Ncaioo Bațarab, demnitarul 

TărH Romuneyj. ar fi autorul uncia uin capo- 
dope ele literaturii europeni. Clae Insă se stră
duiește să cunoască a=el „mileniu de artă la Du
nărea de Joi", mileniu c« a precedat apa:i;la 
învățăturilor, ejunțe să le vadă ivindu-sa in 
chip firesc (așa cum fructele urmea-4 florii), 
contemporane aproape și «zale picturii de ia 
Voroneț.

Dar chiar din citlrcs mai atentă a fondului de 
manuscrise cercetătorul care învinge pied.rile 
ridicate de prea puțină cunoaștere a limbii, iz
butește sa InțeleagA „amploarea și diversitatea 
crcaț ei originale din evul mediu românesc". Să 
ne oprim doar la acel manuscris din secolul XIV. 
relevat de Rad‘i Constantinescu, In care un copist 
din Țara Românească, prelu nd comentariile IjI 
Nichita di.i lleracleea pe marginea operei lui 
Grizore din Nazianz. se arată interesat îndeo
sebi de Istoria culturii antice și intervine in 
text, incercind să dea claritate paginilor despre 
zeii, eroii sau filosofii greci șl romani, despre 
obtc?luri e și reții străvechiului Orient, despre 
monumente demult dispărute. Aceît „scriitori, 
contemporan cu Mircea cel Dâtrin, s-a trudit să 
transcrie (cu modificarea intenționată a unor 
pasaje) șl Hcxameronul lui loannes Exarchoa. 
In care fuseseră pteluate Interpretările cojmu- 
grafice ale lui Platon, Arlstotel. Poseidonos din 
. a a^za..., precum și scrierile lul Theodorctoj 
din Kyrrhot șl Meletios. Doar abnegația șt truc a 
migăloasă a cercetătorilor de arhive și a arheolo- 
gI!o*-iitoricl de artă mai pot readuce ochilor și 
înțelegerii noastre strălucirea lumii din care a 
lejii hra oi Baurab (smt concludente argumen
tele lui Dan Zamfiresuu și ale altor cunoscători 
al epocii).

Domnitorul romăn Ișl alcătuiește învățăturile 
In vremea cind Machiavelli redactase Principale 
șl tocmai apăruse L'topU lui Morua : Guevara 
lucra la Ceai ornicul domnilor, iar Rabelais avea 
aă găsească un mod de viață adecvat pentru 
Gtrnniua. Doar Bizanțul părea eliminat din is
torie. In numele modelului bizantin vorbea Insă 
voievodul de la Curtea de Argeș. Ei încearcă 
■â-și educe fiul — și r-u-i vorba numai de Teo- 
dosie. d de toți posibilii discipoli — in convin
gerea eă a cunoaște, a Înțelege, a acționa, a’nt 
trei momente ale unui proces de modelare, des

cești. șl al familiilor aristocrate sensibile la 
pulsiile timpului indică, fie și mijlocit fer
menții inovatori, finalitatea și mediile socxale 
implicata Pe de altă parte, invenția tiparului 
înlesnește arculația rapidă a ideilor pe spa
ții ample, iar descoperinje geografice îngă
duie, complementar ți catalitic, înglobarea 
altor tipuri de glndire și creație In experien
ța europeană ; inserții cu nebănuite conse
cințe in structurarea conștiinței moderne. Snt 
factori și condiții propice, s-ar mai putea 
adăuga specificitatea etniilor, a zonelor de 
cultură șa_, datorită cărora noua filoaoDe. 
predominant umânută, acoperă avers fezx>- 
me no logic întreaga arie a bâtrînului continent.

Conceput ea o filoaofie care situa iradiant in 
centrul preocupărilor omul, avind drept scop 
dezvoltarea ideală a capacităților consir^rt'.re. 
drept materie Însușirile înnăscute, tar drept 
mijloace instrucția, mimarea naturii g exem
plari ti tea antică, j.T-ar^*mul Rer.âj'fer'.. va În
registra cea m® pregnantă dintre ipaataneie 
sale in artele g literatura care Înfierate la 
epocă. Elitanste prin finețe, diversitate vo
lum informațional, egalitariste Insă prin cri
teriile de apreciere. temetunJe teoretic* răzbat 
ca atare In toate poetlclle timpului. Firește, 
tradițiile greco-Lstme vor cornuta. și acum 
gmaurola m.rabiL Respectul, pentru harul 
creatorului de artă. recoagnosabU ia platam- 
saoig jeror jxxtinu. se va interfera fără si
luiri cu aiaew-«| aristotelic și Ir***-»" morile 
de bun simț ale lui Horațiu. avanaind pe co
recția funcțiilor artei Iapic*ar formulate de 
Cicero : să placă, să emoționeze si să instru
iască Frumosul gindit ca înot»* g inuLaUa 
a na tuni și a anticilor, cele două modele re
ferențiale supreme a dezvolta* |taun * spe
ciile g stilurile cunoscute. i*rx.'jsi=t* ojch- 
minator în superioare g Inferioare; une’-e 
subspecii Ig aveau sorgintea In evul meniu. 
Deliberat universalist. cxc£^s?*nzau] lingvistic 
Inițial al cultura rmaarrrtax ideas ea su
mai greaca g latina paaedâ structuri și voca
bular apte a exprima actul creator, a lost 
respins de cerințele contextului tsaonc. în 
destule țâri europene. Renașterea eoUK~d* cu 
momentul const;popoarelor In 
unitare. In m*"*enea zone, artele U- ipropr^ 
ți operative ț- p^trivac coa/--^-
prin mijlocirea ttsbsi națxxnate*. latsns^i 
intllnirdu se aic ern-UZv u cu ex gșrreta 
Reformei Asemenea spmfi-ritiii autotetr-r-e =i 
altele fundamentează ueiLanzărJe na’u>- 
nale nu doar gLQgratice ase umw*=— ale 
cultura elaborate In vremea Rmeier-

lntr-o atmrwteă lacnsă de diferende ire
ductibile ți evenimente Inseraaale. •aj-rere 
antichității Infioreac revigorate intr-o po-.ero- 
mie impresionantă, toata artei* eonhimad pe 
întrecute la această auîeat-ci sărbiTaare a 
spiritului creaipe t '■ «®C****

mm wii.xtssia lanwsi nas* sa —— — 
tonei sfidtaiă înmre agxm-. a-ve*aion ss 
timpului. In eonf.guratia relocialte arte si ia 
consens eu de. literatura ;rrexz<trează g ag 
crestar extraordinare . ir vcjas ^ta .-exxrei* 
clasice sau naiicnale. Ia etapeta traaatfrti f5- 
Insujdn-se dieodaiă de acazadcmâ. Ca pairi.- 
litiku mai arepta s> ma» diaeata Ue mpnma 
re a jsttrtctății. răpi prin cirrtatfăafriage 
mal direct, cu toată medierea suMtmuantâ a 
actului cantor, și mai locbegat cmpiexzîasan 
și realitățile epoca Intr-o fenomenolog:* cu 
drace curios deconcertantă ps treptele for
malizării In lăuntrul eu bt era tura pare^ectă 
ocupă un tac aparte, in unde țâr: ne departe 
precuTpJ.nltor prin .tratatele^ Adact-e* exre 
ijuoc’.' Nu puține idei si prineîpb filono-l- 
co-esj?-X3 vor fi preluate mai tlndu de B- 
teralurde modeme, aproape fiecare epocă 
aflîn^u-și tn uman^mul R*na»:er»i subtiat- 
țiale puncte de sprijin conceptuala direct sau 
prin negare Opulențele na numai manîer.rt, 
Iuiice ale baroculni. raționalismul iluminist, 
plenari Lalea personalității romantice, viziu
nea esențializantă a a»iaictis-ulai realist spre 
exemplu. Se demonstra astfel cu prtsosin’4 
permanenta, clasicitatea Renașterii ; survolo- 
gjc. pe linia modddor antichității, ți valori
ca e:.pretoe trainică a Incorporării duratei și 
a dcrnerului in dmpul artei.

Stan Velea

fășurat după foarte ti furoate norme. Omul. In- 
vățind in primul rind sâ-șl fie lui insușl stăpin, 
avea îndatorirea de ■ intt—acționa cu semenii ș! 
cu mediul natural și social, altfel inc t sâ valo
rifice energiile pozitive, nu să le distrugă. Voie
vodul nu pune in discuție dreptatea ornduirH 
sociale In care trăiește, insă, cu un specific dar 
al dreptei măsuri. încearcă să-l atenueze defi
ciențele. între atitudini extreme : met.ilație $1 
acțiune. întristare șl veselie, risipă șl zglrcenle, 
asprime și Indurare, vitejie și meșteșug diplo
mație. propune o cale a bunului simț, aleasă cu 
luciditate șl disremâm nt. Receptiv la subtilități 
filosofice. Neagoe nu acordă mal puțini atenție 
amănuntelor concrete. lâsindu-se condus in taa.e 
de dorința de chibzuință, rinduiulă și perfecțiune.

Învățăturile n-au m-irlt cind Teodosle, bo’nav 
de ciumă, a-a prăpădii, departe de ai săi, la 
Constantlnopol. Și dacă recunoaștem înrudirea 
acestor tnvâlă.uri cu mal timpuria Cronică a lul 
Ștefan cel Mare, le găsim nu mai puțin răsune
tul. peste mai bine de un veac, In Cranlca lul 
Maici Bassrab sau. după altă sulă de ani. In con
știința lui Sava Popov ici, preotul-țăran din Răși
nari, ardelean ce cuteza să-i înfrunte pe stăpl- 
nitori. afirmind drepturile șl unitatea rjmjnl’or.

Rodind experiența citorva secole, in Învăță
turi *c apune : „De veți vedea pre niscare limbi
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sparta 4c c-rapread. ia
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Ca tarata «! XT-' 're taM * anat a doae 
tata, ta car* a ău. pxl i*?aa prxZra iadl-
șarni QaabJor angara* Ic ta rea^ta dc banta bta- 
w f .-ridr'f î - ■ c ’/ v no* Spreoac Spc-
swas ta Isa^i *s drita baga (1SC), Joa-
etare da Fre-iM re tW’rrec «t i’ Jrtre-
t oa 4c ia lugw frt—îlj* H. **j și Lxca
Gora^fi ta Ptanasa (ta acr*ta« vmcj e c. tiet 

«ioeevai*. OpcrHc nrjureaocrela dai* da 
Boaudo. Ar. o io. Taaso. JUbc an. Itauard. Moi- 
idapa.-, Hns Sachs, Jaa Kaehaaocnăi 51 afli 
rls-s ta dafincac ta a treapta repert tera- 
twrsta u;a*Mta Ac-csta asta Rena<r~tta htr-ira 
ta f asta aataoanta re reop*c<ț* ta pakreairel ca- 
rre: de mnut^e are tai l

Treba:* rettaat ta aretata tini (natal că. «ta 
a r.-spLnpc evrstraxsvkt ta iaelsaâr.tc rtliyioaee 
(accesa* m ea taaapta ta pertoada ctastta a La- 
j-L-ulor), Jtraașsrrra a dat ptaj. ta ambele /az«. 
cLcflaestxliu tata, tapai da eișc am alai ta da

pâg ne «â se pornească asupra voastră eu opti 
grele și cu putere mare, vot nu vă potriviți lor 
șl vă bateți cu d.nsll iatr-zcel ceas. c> voco
tiți cn ta veți slobozi... avuție, să in dați aă mâ- 
n.nce. ca să să părâaanca de voi— Iar doare veți 
vedea că nu vor să aâ întoarcă, voi nu vă teme,! 
de dinșii, nici de oștii* lor cele mult**. „Că «nul 
viteaz și războinic nu să spare de oameuti cei 
mulți" șt ..omului viieiz to.i oamenii ii sint 
intr-ajutor, tar omuhit fricos toți oamenii ii ■ nt 
dușmani, și mcă și d* ai săi ta>te gonit, și bat
jocorit, și hulit".

Nu știm dacă Matei Ba arab l-a lăsat povățuit 
de textul scris ai luvățaiaritar țau dc preda-ua 
orală, care și-a continuat in paralel exizten.a. 
dar, intr-o situație critică, aplică Întocmai sta
turile înaintașului său : „sAx.nd turcii pre Ma.ei 
Vodă că are «triște la razbotu și i ta înmulțesc 
oștile șl vitejii. s.aiuitu-»-zu cj ma-a mnjtejug 
ta-l prinzi... Iar Matei Vodă, prinz.nd ds v*jte, 
îndată iu alr>ns oșxlîe țării, stind toți ina-mj'i. 
in zi și in noapte, lingă domnul for. Iar turcii, 
drac* au văzut că nu-i vor strica nimic, ei s-au 
Întors iar irupoi. clnstlndu-i si dăniindu-l Matei 
Vodă cu multe daruri seam pe".

Ajunse In sat la Răș.nari. lavățătarlle voievo- 
djlu! Ncagoe ii vorbe»: lui Sava Popov Ici (stră
bunul după mamă ai Iui Octavian Gojai inezo- 
sebi despre neîndurătoarea ..roată a lumii". ca~* 
surpă fără milă împărățiile, aricit ar părea ele 
de puternice. Și ii mai voroc c dej>re valoarea 
reală a oamenilor cu aparență umi ă. valoare ce 
nu stă „in tată", cl in „cete denlhunlrn ale 
inimii", pentru că „nici de un folos au vă sint 
hainele cele lucii du pre deaafară. ri reia den- 
lăantru. acelea unt de to^os și de trerbă".

Una dintre aceste bogății denlăuntru" este 
puterea de discernămmt exprimată printr-un 
topQJ care, dj La vani; din tâsauareea Capoaociei, 
eunascător și iubitor de cultură aataeă. a trecut 
in literatura europeană : „FIU Înțelepți 4 chtb- 
zuiți de nu mai mult. Incai ea albinele", pentru 
că ..albina... să socotește și ta ferește fi ne ta 
pune pe florile cele amară, fârâ numai pre cele 
dulci și Ișj ia dintr-acelaa hrană. Dară omul... 
trebuie să aibă atita chibznia'-â. merer ca o 
albină", știut fiind că omul „ta.-ta domn— șl stă- 
pin prede toate lucrurile ta făpturile, și ieste cu 
minte și cu socoteală, și iasta însuflețit, și va ta 
dej seamă*'.

Măreția omului, eu întreaga-i responsabilitate, 
dincolo de condit'a lul aocta1!. cn și credința că 
războiul trebuie ocolit cu or.ee pre(. Inelară de 
acela ai libertății, iată principii in spiritul ma
rilor modele umaniste.

CâtlHna Velculescu

etarere papateta. de Intre sUeta. cnliiMreo
<"-* ' i. Vr-.- n bsrj<ai

Ce j-e ia «ceri ta ind-esita
£arop*i ț a rdsMj ei i—rK /x;ă de tanotnl* oc- 
c^'ririz ? Ns ’'Xn «na aors^L Trebsi* ta coa- 
peni— ei wk; Ss. Renaștere șt aid ta «Ue ca real* 

(a.ci câie* 5= c*i asat rdiptadu : roawa- 
ta*' <?, == ?=*e de sdearitâp de vuiaae, d
d* ea tis.-.’a = tetzae de tatil-
?ire oare ea das ta ._---4iridaalrid|r locate. d«:o- 
ni( hior specific u^nce șl foadufnf bmm.c-

±£ -shard.
Astfel, dapd mail* secol* de oriodorie. 1*pe

rei* d* Occident, ia sad-eilal Funopei bmhs 
«lard neene « decenii ta ea flmăd de celierd ti 
de ctatatefa* tatrranțSon*!* zyeeld, pierind ta 
»crM d* le utotrt țt modele buanltee.
cei peșin ia pene, pe • moștenire «tină. Fo- 
JMnd «■ caller* rvmdad s-aa ptatt, ta eanl ■*- 
di^, ta «caaatd sferă de euntfettĂn ale scrirule. 
Fnrerema tată, dominau scatarMav atnct rrii- 

mic*, a începu g| ifiUaaană. re/«rtod
1 '.zarea .,re0adir tanSfe Mascata ~eMer de 
că£r« «aa din -craritu" Msertr*. ea a caHtatv 
snpreau « oaudei, ta paralelă en e* ptadaaa 
n sena en«i elerid așnuent, deneaifi celebtd 
^•s-.zsițtL. Apemjele (oapomibea) ip etoiete 
drum psad ta Oeetaeni, sar ‘"p—si aaacda- 
teu mal introdus ta «meri (intre ele Povestirii* 
daapre Vlad Țepeșl. SjMrital talc (care sasrchaază 
iano.nl* amanul* și renascentiste) este din ca 
in ce mas freceent ta Blenatnnte 1 nd -est «aro- 
pene p total acria, ta început, ta steoa veche de 
ut carnea. Aceasta este o pri aă fază a acT^su^K, 
ta aed-estol faropei piaă ta Jamdiataa secolalai 
al Xkl-laa, re umanism »ud-est europe sa (îns
pre cănta am stdreu ia Adele ansi eaaores m- 
Imlwul, Bade justa, 19îd), ulterior nu asmai 
acceptat, d Întărit cu noi dale, de uiți cercetă
tori (D. Aeghelov. Em. Ghcorphiee «fcj. In 
«crestă fază Ștefan cel Mare iaijiază. ta Croulcj 
sa, tacepnterils Istoriografiei romănești ia cel 
mat aalxauc spirit umanist. Cu etate ciuice, po- 
Ltic* șj militare, ta redacția pr.mă (nimic despre 
mixări.rile san bisericii* ridicau de el sau des
pre alls aeie religioase fi nume din tacepeturi'e 
istariogrefice cu Rcamuri biblice, cum as alia 
popoare). Iar Neagoc Basarab. in contextul Ule- 
rwfeni parenetice ca rddăeini in literatura bizan
tină ri cofzspondrnțe ta alte literaturi, a realizat 
ta Învățăturile către fiul său Teodocle o opert 
moaeatentata de eduraji* dried, cu sfaturi pline 
de sobrietate ți de ințelejuiune pentru chipul 
de a domni și arta de a purta războiul, și cu 
papmt liric* de adtvdrafd poezie elegiacă, de 
antologie europeană. Nu ‘n radar a afirmat 
St. Romanskt cd este ,cea mai frumoasă operă 
la Lmtai stană din secolul al XVJ-fca", Așadar 
umaaismul romdnrsc nu este o himeră, cl o 
rtol.tate perfect concrrtiratd (mai ales dacd 
tren In vedere și pe N. Otahui, acttalnd ta ca
drul umanismului occidental ta limba latină/.

in ce privește fata a doua a Rtnastarii. adică 
a eultirăru limbilor și lit* râturi lor naționale, ei 
au este tot dllt da marcantă pentru literaturile 
sud-ett europene, fiindcă slava veche era o lim
bă inteligibila pentru popoarele slave ți nu s-a 
căzut nevoia Inlocu.rii ei, elementele lexical* 
pătninzind progresie (și fn timp îndelungat) 
plnd la viabilitate ți modernizare. Ests atunci 
Cu util mai interesant faptul că in literatura ro
mână s-a simfit din vr.’me nscesitatza Înlocuirii 
t.mbii slavone, iar in secolul al XVJ-lea, aproa
pe concomitent cu e«;a ce s-a petrecut in Apus și 
Europa centrală, a Început la noi conștient lup
ta de înlocuire a slavonei, chiar In textele bi- 
ser.cețtt, împotriva canonului. Din acest punct 
de vedere, activitatea lul Coreii și a calaboralo- 
r.lor sâi, de tipărire a unor cărți fn limba romd- 
■ă la Brașov, operație făcută cu ardoare, Înseam
nă punerea tatei Lmbii l terare românești, ia* 
meniul autorilor este egal eu acela al unor 
tipografi polonezi, care se laudă, in acerași vre
me, cu folosln|a limb.i polone in locul latinei. 
Coreu a avat, pz deasupra, a‘m(ul limbii și a 
revizuit traduceri mai vechi. înlocuind termeni 
și exprimare. contribuind ta înălțarea limbii 
Ltzrare români, In texts de mare circulație (d! 
p Idă in Psaltire). Considerăm că această acii- 
vital? estl de tip renascentist.

Tiparul Însuși este un i.’mn indiscutabil al 
umanamjlui șl Renașterii, iar poporul romăn 
l-a iatzodui și folosit chiar de la Începutul sec. 
al XVI-lea, sprijinind mal pe urmă, cu literă 
șl tipografi, popoare din Orientul Apropiat.

Pe de aliă parte, cărțile populare, sznse In 
limbaj viu, pentru categorii mai largi de cititori 
(sau ascultători) intră in aceri timp in circuit. 
Chiar cele cu lendmțs religioase sint căutate dr 
fapt pentru legendele și narațiunile lor populare. 
precum Floarea dirurllor, ca lâ nu mai vorbim de 
cale cu caractzr laic șl pseudotsloric, precum 
Ak-xundrta iau Istor-a Troll, pe care tud-eriul 
Europei le-a furnizat și Occidentului.

Alături de literatură, linii de înnoire ie ob
servă ti ta artele plastice. însăți figurile reli
gioase nu mai păstrează trăsături hieratica, ei 
primesc allelt noi, de flinte vii sau tipic locale. 
Sf. Dumitru din Salonic, pictat la Ăflnăitirca 
Troila din Rusia, este o capodoperă prin tinere
țea, frumusețea și expresivitatea capului, pre
cum șl prin îmbinarea culorilor întregului por
tret. iar Maica Domnului și fiul ei. ta Unit 
autohtone romănzțtt, oblăduind pe Ștefan cel 
Mare pe o filă de Tet-aevanghel (1473), ilnt d* 
a noutate frapantă, față de cunoscutele madone 
din Apus.

I. C. Chițîmia

Umanism 
și educație

aplicarea termenului umanism In stu
diul literaturii român* vechi necesită 
oacle diriinrții mal nete intre eupele 
fi fenomenele subsumat* eonceptu ui.

Ec* fn genere admisă de istoricii literaturii 
H ai culturii existența unor manifestă"! umanis
te la Transilvania șl In Moldova veacului al 
XVT-lea p la Tara Roraâneaacâ In aecolut ur
mător. Acrele manifestări țin. prin mobiiurile 
al prin trăsăturile lor cxraeteriMica, de curentul 
tim mist de Up occidental, latin.

în cadru) curentului umanist, universalist prii 
tendințele g prin expresia as. opoziția față de 
nașiosul ea g relevarea contribuției națiunile 
;.Li<, teoretic, inoperanta, avind valabilitate nu
mai pentru raportarea umanismului la fazele 
ulterioara al* dezvoltării uneia sau alteia dintre 
literaturile naționale. Studiul valorilor artistice 
din scrierile reprezentanților curentului uma- 

este, tot din această perspeetivK Irelevant 
pentru istoriile literaturilor naționala, deoarece 
acrienle umaniste folosesc ca mijloc de expresia 
o HieM de cultură .jnoartă" fde unde teia dis
jungerii culturilor ..naționale", a opoziției Intra 
aubc g popular etc). Care ar fi atunci îndrep
tățirea Includerii manifestărilor umaniste In is
toria literaturii unu] popor ?

Principala caracteristică a mișcărilor căiturile 
de tip uminist constă In circulația g propagarea 
znri lesnicioasă a valorilor g modelelor culturale. 
Contribuția unul popor In cadrele acestui dreult 
de valori constă In afirmarea unor idei ti con
cepte specifice, dar g In lărgi re i patrimoniului 
spiritual aJ ariei respective prin receptarea, ere- 
vrea sau propagarea unor valori necunoscuta 
p!nâ atunci In acel spațiu cultural In modul 
cel tnal general, ss porte spune cl studia) miș
cării umanii te la un popor este studiu! efortului 
de eunoagere pe care 11 Întreprinde acesta pen
tru a ae apropia de amaeitot*. Acest efort «-a 
concretizat, fn perioada care circumscrie curentul 
umanist occidental In apariția unor opotlțli 
(antropoeentrlc-teocentric, laie-rellgloa. univer
sal-national. aullc-DOpular etc.) g a unor ten
dințe (prețuirea culturii antica, enciclopedismul, 
critica filologicii, dintre care unei* se regi set?, 
in varii proporții g in momente cronologie di
ferite. si 1n componența mișcărilor culturale d'n 
alte arii. Dintre acestea, dteva momente ale cul
turi! d* tip umanist In spațiul ortodox nu vor 
rămlne fără consecințe pentru configurarea umi- 
ai«mulul românesc. O etapă care premerg* ma
nifestărilor umaniste de tip occidental d« la noi 
este gtuabilâ la sflrgtul «ec. al XV-lea g In 
prima jumătate a ane. a! XVl-Ire : ea se concre
tizează prin receptarea culturii bizantine și a-ad- 
slave. dar și prin eroarea unor opere literare in 
spiritul tradiției bizantine, prin cultivarea unor 
genuri și specii literare din aceeași tradiție, prin 
propagarea culturii sud-slave la slavii de răsă
rit Dintre trăsăturile acestei perioade care vot 
contribui la dezvoltarea umanismului românesc 
din veacul următor notăm, in afară de recepta
rea culturii antice prin Intermediul celei bizan- 
tina-alsve. apariția și dezvoltarea Istoriografiei, 
preocupările filologice și cela lexicografice, re
ceptarea unor cunoștințe enciclopedie*. « ămH 
inventar de locuri cocmme șl de modele «rtertce.

Cum m știe, veacul al XVI-lea este pentru 
cultura română șl cel care marchează afirmarea 
Umbli române ca limbă de cultură. Determină
rile interne șl externe ale acestui fenomen tint 
multiple ; cercetarea lor privește Îndeaproape 
și definirea trăsăturilor umanismului româneic. 
Distincția făcută de Golenlșcev-Kutuzov Intre 
manifestările uman ist-rinoacimcntale g cela 
reformate este, in ciuda obiecțiilor pe care le-a 
provocat, necesară ln plan teoretic. Aplicată li 
situația Umbli române, problema raporturilor 
dintre limbs vernaculars și limba de cultură te 
dovedește a avea un caracter specific, deoarece 
delimitarea perioadei cind o Umbă „moare", 
nu-si are rostul, dintru început limba slavonă, 
ea limbi de cnnce’arie sau es limbă a bisericii 
neflind ințelearl g nld folosită In mod curent 
de populația românească. Chestiunea raporturilor 
dint-e etnie, social g cultural, cu aplicare Jn sta
tutul limbii gavone folosite la noi (exlstonti 
unei populații slavone cu stitut social de clasă 
suprapusă) nu este susținută de documente d? 
epocă : P. P. Pana it eseu a dovedit netemeinicia 
acestei opinii.

Prin caracterul el specific de limbi romsnie*. 
limba română a Jucat in spațiul euftiftal ortodox 
un Important rol in medierea contactelor aces
tuia eu cultura occidentală. Chiar din perioadi 
Începuturilor afirmării limbii române prin srrti 
putem nota o contribuție exempllficgoere |i 
acest sens ai anume traducerea in limba română 
și apoi, prin intermediul traducerii române*’I, 
pătrunderea la alivli de răsărit a celebrei rării 
pooulare italiene Flore di virtu, «criare reureren- 
t-’tlvă nentru conceoția umanistă occidentală. 
Dato-itâ circulației europene ta nume-oas» edi
ții ai manuscrise Italleno. In trad-iceri latinești, 
grecești, slavone, «mniole. franceze, germane 
etc., pe care le găsim nu numai In mediul mo
nahal. ei. mat ales. In cel laie, cartea aceasta a 
avut un rol însemnat In demne» ați «area culturii. 
Ei se încadrează in seria cirțPor de compariâ- 
ment g de educare morală (AL Du tul. A fost fo
losită !n procesul didactic, transmitted prin in
termediul sentenllilor de diverse origini, din 
scrieri’* biblice dar si din cele ale fHo«ofllo* g 
cmen'lnr polit<cl antici (Arlstotel Platon. S«- 
nres. C'cero. Pltagora. Socrite. Alexandru cel 
M«re. Ovidiu ș.a.), o rimfi de precepte a căror 
axă d'rectOAre o constlt’ile eduores mo-r’â a 
omului . cetății". Citate Drecum cele din Seneea 
( Eu și de ai fi cu un picior ta groapă, tot Imi 
trebuiațte învățătură") sau din Arsle (..Si lumea 
aceasta șl alaltă pierde rine nu gle învă
țătură") constituie un elogiu ardent tteic u- 
manist, al înțelepciunii g al dorinței de cu
noaștere. Felul cum a iar traduse In româ
nește conceptele dc pntdenlia, «a pi* ni la prin 
prevedeare, inodfdturd, ln|el*petuM (ta Codex 
Neagoeanus găsim chiar traducerea hicl*ai«) 
este semnificativ pentru echivalarea unor con
cepte care de fapt Încercau substituirea. încă djn 
originalul Italian, a ideii liberului arbitru divin 
prin elogiul efortului de cunoaștere umsnA 
Idealul cuprinderii sintetice a diferitelor domenii 
ale cunoașterii caracterizează nu numai omul 
Renașterii, ci și culturile de tip renascentist ta 
organlcHatea lor. Năzuința spre acest ideal a- 
pare, ca un reflex umanist, și ta cultura rnmA- 
nezacă din aec. al XVI-lea, a cărei deschidere 
spre universalitate se manifesta Intr-un mol 
specific, lntr-un anumit cadru istoric șl politic, 
căci, aș* tum arăta V. Cândea in solida aa cer
cetare consacrată umanismului românesc, „ta 
toată epoca de creație culturală asumată de ro
mâni. linia fundamentală dc conduită, eu grave 
implicații politice, trebuia aâ fie fidelitatea față 
de aingura formă de europenlam acceptată de 
Poartă in cuprinsul Imperiului Otoman : tradi
ția bizantină".

Vocație creatoare românească găsea totuși In 
acest cadru cultura! nu numai posibilitatea tem
porară de a se manifesta, el și pe aceea de a-șl 
pregăti afirmarea plenară din veacurile urmă
toare.

Mihai Monra



--------------------------------------------------------------------------

CRONICA EDIȚIILOR

Realizări in 1981
anii din urmi au fost toarta darnici din 

punctul de vedere al valorificării 
moștenirii noastre cu 11 ural-artistice. 
Au continuat sau au fost Inaugurate 

multe edilii din clasici ți din autori mal aproape 
de vremea noastră. Intr-un domeniu atit da 
vast unde pini nu demult părea ți chiar erau 
aiilea nebuloasa a început fi ae consolidează 
pe 21 ce trece ordinea. Cultura gi literatura 
rom Ană apar mult mai bogate declt se credea, 
unii autori ca fi uitați au fost restituîțl fon
dului nostru cultural, începem si deslușim mal 
bine linia de tradiție și arganicitatea spirituali
tăți! noastre. La acest proces de limpezire fi 
edificare și-au adus contribuția instituții șl 
personalități din diferite domenii lntr-un efort 
concertat. Istorici, istorici gi critici literari, 
editori și edituri, prin strădaniile deja concre
tizate In atitea fi atitea opere, ne dau speranțe 
și pentru viilor. Ne place xâ amintim la această 
rubrica cu toatA modestia ci actualul Consiliu 
ai Uniunii Scriitorilor a dat curs unei mal vechi 
propuneri a noastre de a Institut un premiu 
pentru „ediții critice1*,  lată că anul trecut acosta 
a fost acordat lui Niculae Gheran. cu adevărat 
unu] dintre cei mai emtaențt editori contem
porani.

De altfel, anul 1981 a fost unul dintre cel 
mai bogați In ceea ce privește recolta de ediții 
din comoara literelor românești. Pentru edifi
ca rea cititorului vom da La continuare a suc
cintă listă, din care se va vedea Ură putinii 
de tăgadă că inițiativele in acest domeniu au 
intrat pe un făgaș sigur Iar rezultatele alm de 
prestigiu.

Odată cu tipărirea volumului 10 (volumul II 
apăruse mal înainte), Niculae. Gheran nc-a 
oferit opera mașna a lui Llviu Rabreanu intr-o 
ediție de înaltă valoare științifică care i-a adus 
pe merit atit premiul Uniunii Scriitorilor cit și 
ce! al revistei Mann scrip tom. Tot din Rebreanu. 
In acria Documente literare a Editurii Minerva 
a apărut un volum de corespondentă familială 
(278 de acrișori), La hi taina lămpii, «cea de 
editorul citat mai bus in colaborare cu Puia 
Florica Rebreanu.

Cu toate că anul trecut nu ne-a adus un nou 
volum din ierta academică dedicat tui Em:- 
aeacu (după cite am aflat sint gata pentru tipar 
mal mul to volume !), marele poet fi gin di toc a 
fost totuși prezent In librării cu un masiv tom, 
Frnguaenlarium, ediție după manuscrise. cu 
v.iriantc, note, addenda și indici de Magdalena 
D. Vatamaniuc. Iar in colecția Eminesciana de 
la lași. Nicolae Ltu reconstituie „penLru prima 
data, o Imagine reprezentativă a preocupărilor 
eminesciene ale lut JJ. Iorga". Șl pentru că 
l-am pomenit pe marele Istoric, eă notăm că 
anul trecut l-n lost reeditată impozanta lucrare 
Istoria românilor prin călători, ediție Îngrijită, 
studiu Introductiv și note de Adrian Anghetcscu.

Buna ediție din Operele lui Ioan Slavici, din 
păcate ccm trecută cu vederea, s-a înavuțit cu 
volumul X — studii și articole etc., — de un 
deosebit Interes, unele ca șl necunoscute astăzi 
— test ales el stabilit de C. Mohanu, note șl 
indici de D. Vatamnnluc,

O ndevărată revelație a constitult-o apariția 
volumului dc Scrieri din Vasile Pârvan, — arti
cole, studii, rapoarte academice etc. — datorat 
distinsului editor ieșean Alexandru Zub. Este 
..prima încercare de a anțologa, dc o manieră 
reprezentativă, scriau] marelui cărturar".

Anul 1981 a fowt dumic fi cu destinul po^Lum 
al moștenirii lăsate de la Ovld Denauftanu : au 
apărut volumele IV jl V — teorie, estetică, 
istorie și critică literară, publicistică — ediție 
critică dc B. Cazacu, Ioan Șerb și Florica Șerb.

Un volum iarăși dc tot interesul este cel 
de-al III-lca din Scrierile lui Mihai Halea, edi
ție și studiu Introductiv de N. Tertullan. tradu
cere dc George La Horodincă. „Sumarul volumului 
reflects scrisul lui Mihal Halea din prima 
perioedă a activității sale, cea 1 tinereți! pe
trecută In străinătate și cuprinde : Scrisuri din 
Paris : Scrisori din Germania ; Prondhon. C«n- 
cepția sa asupra progreaului și aiitndino socială; 
Ideea de rtvaluție In doctrinele socialiste și 
Revoluție și socialism. Eseu bibliografic.

De un interes cultural și nu numai cultural 
este seria de ccrespondențâ. proiectată tn peste 
aece volum»-. George Baril și con lens pora nil «ăi. 
editată dc un «Meat- cetectfv coordonat de 9t*-  
tz,n Pascu. In volumul al V-Iea, tras anul 
trecut, avem corespondența primită de Bariș d« 
la Vocile Pop. losif Hodoș, Dlmttrlc Moidovan. 
Ele Măcclariu șl Ioan Mlcu Muldovan.

O lectură pasionantă a consțttui!-o cartea de 
memorialistică a lut Onlsifor Ghibu. Pe bari
cadele vieții, ediție îngrijită, prefață, note și 
comentarii de Nadla Nlcolcaeu. Postfață de 
Mlrcea Zaciu. Rar ne-a foot dat «ă citim niște 
amintiri atit de ocvcre, expurgate de orice 
flentlmentalismc. luminate numai de Idee șl crez 
patriotic.

Destinul postum al scrierilor Iul Alcoandru 
Pâplu llartan, atit de vitreg pini acum, a primit 
o reparație prin Antologia lui Comellu Albu. 
care de-altfel H dedicase, acum clțtva ani. șl o 
monografie intransigentului revoluționar de 1*  
18Ă8 fi, mai tlrztu, stătuitoc de taină al dom
nitorului Cuza.

In acria Bibliografie a Editurii științifice șl 
enciclopedice a apărut, după cite am putut 
reține, o singură contribuție : „Bibliografia 
revistelor România literară" — despuierea tu
turor revistelor care au purtat acest nume intre 
anii 1855—1640, deci cu excepția aeriet actuale,— 
de C. CluchLndel.

Sfirșitul anului trecut ne-a adus, cu volumul 
10, încheierea acriei de Opere din G. Ibrăl- 
leanu, datorată Rodtcâl Rotaru și lui Al. Plru. 
Este, după știința noaatră, intilul critic român 
care dispune de editarea integrală a operei. 
(Ml se pare că de această dorită fază se aproțPe 
și edițiile din P. Cortștantincacu fi Tudor Vlanu).

Tot anu.1 trecut ou continuat £ă apară volume 
din acriile de Opere din Aleoandri, A^achi, 
Gib. Mihăeacu șl alții. De asemenea, i-au inau
gurat edițiile din D. BolLntineanu și Mihail 
Sadoveanu (despre Înalta valoare a ultimei am 
referit in numerele trecute ale reviatei). O noul 
ediție a Codlcelui voranetlan. după aceea de- 
acum destul de veche a Iui 1. G. Sbiera, ne-a 
oferit Mariana Costlnescu.

Despre unele din aceste ediții am referit !■ 
rubrica noastră, despre altele urmează să ne 
pronunțăm In viitor. In orice caz tabloul de mai 
sus nu-i nici pe departe complet, da- chiar fi 
aga fiind, cl ne dă seama despre murele efort 
editorial care s-a făcut anul trecut In privința 
punerii Jn valoare a moștenirii noeștre culturale. 
Iar cei care au avut In mină volumele sau 
chiar le-au citit nu pot să nu recunoască com
petența cu care sint lucrate ele. acuratețea 
textelor și adecvarea comentariilor la text țl 
nu 1n ultimul rlnd aspectul lor grafic de mare 
țitiută.

Putem apune că față de marele și valorosul 
nostru tezaur cultural avem gi editori de com
petență și experiența calelor de edil ură care 
să-l pună și de aici încolo Intr-o ctt mai deplină 
lumină. Pe toate planurile, deci și in ce! al 
reeditărilor, In cultura română de ost A ti se 
lucrează cu sirg. La ea acasă — parafrazlnd 
o aptuă a lut Eminescu — cultura românească 
este o bună gospodină.

Ghcorghe Suciu
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Un țăran trece strada (ix)
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ns ’ Cl sa venit țl zilele libere In rare 
*il-stai-alai în țața televizorului de 
mineața pinâ seara cu că pț un ic a fi 

eu ce-a mai fl prin rasă. între neamuri. 
S-au strlnx tați In seara «ceasta să vadă un film 
de acum patruzeci de ani — ..premieră <v pe 
Ură“ — eu Gloria și nn-mal-JIu-cum in roiul 
principal, alături de ca ți slți avrart dc care au 
auzIxerZ.

— fa citeț te tu, in program, cum ii zice Jnl 
asta ?

— Gloria S-e-h-ui-l-o-d-a-H-e, lgrec-e-a 
T-o-r-p...

— La-tâ, ajuuge. șl ați nu-i ținem minte, mai 
bine zl-mi cu cine seamănă asia, dacă na cu...

— ?îî
— Cu ?
— Cu cine, ml 7
— Cu Elvlrlca, tot blondă țl._
— Șt paștii, chiar așa.
Filmnl nu eri nici prea trial, nici prea vesel, 

acțiunea se inlâțura inert, ae vurbaa puțin si 
rar, așa că reușea clU pină ți ăl mie dlntr-a 
treia.

HUMUS POETULUI

După... un an
ahligat id întoc

mesc bilanțul a- 
nului cane s-a
scurs, c*  fost ispi

tii de un anume dlogenlsm ; 
dlnd curg pornirii «ram pata*  
P°ta sd trantcriu cite va fraze 
din niște scrisori de ame
nințare, sd istorisesc cum am 
toit portdit orei ți in icriș 
ie fel de fel de indivizi cu 
a petit uri de bulibașă, țin
tind spre amara concluzie : 
renunț, domnule, mai bi
ne-mi rdd de treburile mele! 
Un gind fi mai ocult Inid 
mi-a șoptit cd aceste mici 
mizerii sint „!»ereate“.„

Mai bine sd încercăm sd 
rerun dm efectele benigne 
tie acțiunii noastre... Intii 
td amintim cd dupd eparf- 

IJia rubricii noastre, alia 
două rubrici In revista „Lu
ceafărul" se ocupd de ti
nerii autori in ercliu ivita te...

Apoi, eind a fost cu pu- 
Iflnțd, revista a publicat gru

paje de poeme semnate de 
autori necunoseuft, crasina- 
cnnoneufi mu insuficient cu- 
noscu|i. autori prezentați 

(In cadrul rubricii noastre— 
Desigur, numai apariția su
plimentului de poezie al re
vistei „Luceafdrul” na reuși 
»d dea măsura exactă a tru
dei noastre fi a colegilor din 
secția de poezie— Unii din
tre autorii despre care am 
scris, printr-un fericit con
cura de twiprejurdri și-au 
frai limpezit fi relațiile eu 
editurile cere insă (ter- 
tatd-mi fie părerea) men- 
linindu-ți aceastd discutabilă

Ion Grigora i „Csrte iama"

tineri POEȚI

Ioana Crăciunescu
■ m <m n ^^1 foarte simpatic și cuceritor de 

lla vorbi, amuzant șl amuzat totodată, 
tandru, năstrușnic și ironic, cu o 
adresă directă, deloc protocolară, a 

I constituit, de la Început, punctul fesala nl pae- 
I 2ie! practicate de Ioana Crăctuncscu. Prima im- 
I presîe e de talent izbitor, căruLa II reușește 
I totul, fără efort vizibil. Foeta are un fel de a 
I rosti ore o singularizează, și atunci eind nu 

c comunică lucruri deosebite. Oralitatea spontană 
I înlocuiește de cele mai multe ori „știința” ver- 

|r. surilor, versuri cane, luate ta sine, păcătuiesc 
adesea față de normele strict clasice. Tocmai 
prin lipsa tor de inhibiție, prin Ignorarea 

i „meșteșugului" retoric, care straagulează emo- 
|ia. printr-tin aci de arii naivă acestea plac 
insă. In definitiv, originalitatea, ta poezia mo
dernă. ține mâi puțin de ce ae apune, dt de 
felul cuaa se apune.

Iată, reetteac prima carte a Ioanei Crăciu- 
neacu, 8eriMr| dlutr-na clmp cu mari (Ed. Car
tea Ramâaeaseâ, 1977) și mă conving că nu tra
tarea așa-zlclnd serioasă a subiectelor o prinde 
pe poetă cel mai bine. Tot ceea ce face dovada 
de stmflre canonică, de bună și așteptată con
duită sentimentală este onorabil, dar nimic mal 
mult Un mie accent de frondă, o mică fisură 
ta onorabilitatea sentimentelor șl lucrurile se 
schimbă, doblndesc aerul personal care Ii con
vine de fapt poetri: uit la cer șl pâmint. /
mănlnc mămăligă cu ceapă, / pHng ca proasta 
in drum" sau: „Privirile mele erau pentru co- 

. șari I șl gunoieri simpatici I (toți bărbați ade- 
vârațj șj mirosind / a varză). / Toți im! promi
teau marea / și pinzeturi aspre dc așternut, i 
Așternut de ploaie șl de zăpadă". O bufonerie 
mustm|ită, o proprie luare peste picior, cama- 
radereascâ. fără fasoane, care ar scandaliza con
cepțiile prea categorice despre morga femini
tății. un absurd neprogramatic, ci reieșit din 
simplul fapt că adesea ești ispitit să vorbești in 
dodii, să spui vrute fi nevrute, pentru plăce
rea Insolitului asociațiilor, toate acestea con
verg spre stilul recognosclbil al autoarei: „SA 
ne iubim cu fanfară i dumineca-n parc... i Eu 
pot fi o clipă } intre primejdii, ! sâgeata dta 
arc... h Să ne iubim cu fanfară șl / fete pe 
pod / să vină să ceară / să-și pună in șorțuri 1 
semințe din rod... // Eu poate culcată-ntre bărci 
și umbrele, să țin pumnii string!, / pe-un mal
dăr dc stele de mare / (de unde stele de mare 
dumineca-n pare ?) t Hai fă-mă o clipă să fiu 
săgeata din arc...". Erie evident că Întreg „ha
zul" poeziei de mai sus constă In amestecul de 
aerias și deriziune, de uimire copilărească fi 
uimite jucată, de lipsă de control fi totuși 
luciditate. Ins pa rentă, conștiința artistică nu 
absentează dta această poezie orală, spontană, 
rostită fără emfază. In formulări abrupte șt 
repezi.

Tn volumele care au urmat cărții de debut 
(Duminica abscnlă, Ed. Caries Românească. 
1960 fl huna dc reapâ. Ed. Daria. !96t) toana 
Crăcluneacu atrage și mai mult poezia In col
țurile umile ale existenței cotidiene. Versurile 
Stat înțepate de realitate concretă, de obiecte 
șl imagini care prin aglomerare nasc un senti
ment al absurdului. Viața e trăită aici ..cu 
sufletul ia gură**,  cum 2ice poeta, intr-un tempo 
siuritor și amenințător pentru integritatea fiin
ței, cu nervii bicluiți, cu senzația că „o piață 
devastată de melci ml-e mintea-, cum tot poeta

— Mamă, dar de ce Intră pe fereastră șl na 
deschide ușa ? inCrehâ.

— Tari, c-ața-l (llmnl. Și mal așleapiâ fl Ui. 
ai răbdare, să vedem, pante ne «pane.

be mines ți bei liniștit, in rspu! mesei, nu 
pierdeau firul rit Iți tnrnan vinei, duceau furru- 
llța la gură saa a prinde se e Urară de la vâri». 
Pur fl vimplu uitau de film, Iar eind Iți adu
ceau aminte nu le era grea «4-1 urmărească mal 
departe.

— Autee. dA-ie potln mai încolo sau treri tu 
pe pat țl lasă un prunc «â stea in locul ilu.

— Las'că mai bine stau Jos.
— Vai-vai, dar nu se poate. Iți murdărești hai

nele. sărea femela luL
— Eh...
Și omul se așeză. Intre copii, bi]blind după 

pabsr. ii văraJ, apoi, eu țlgiri aprinzi |.i ce rial
ii mină, sia.*

— Dar ți ăato. uațulc. Asii cu clar d?iniini, 
ai ?

Iulian Neacșu

lormt de promovare a debu
ta nților, prin eoncurs, vot 
zomlte In continuare ne- 
Ireptdți strigătoare la cer... 
Mu voim cu nici un chip sâ 
inșiruim alei numele unor 
„debutanț!" care nu meri
tau in nici un fel sd debu
teze, daod ei fașiși cred cd 
literatura-! o vanitate sa
tisfăcută, te inșeaid amar
nic : in fapt ei consimt sd 
ie plaseze infr-o poziție sub
alterni pentru toatd viața... 
Cu atit mai mult tint de 
Idudat acei care-ți publică 
cu demnitate cite o carte in 
regie proprie la Editura „Li
tera-...

Dintre sutele de manus
crise pe care le-am primit 
la redacție in cursul anului 
oare a trecut, unele inso
lite de scrisori tdm uri text re, 
<m ales nu întotdeauna dupd 
un criteriu strict estetic : 
uneori am simțit cd a re- 
cunoaștere publici poate fi 
salvatoare pentru un poet 
fi atunci ne-am ascultat 
inima fi mai puțin gustul 
estetic—

In mod practic am roi sd 
publicăm la această rubried 
texte rtferitoare ia toți poe
ții români inc Iuți de nai In
tr-o „Ittorle a poeziei roma7 
■ești", eind s-a putut am 
făcut aceasta (Daniel Tur
cea. Nicolae Labiț) sugerind 
celor incd necunoscut! cd 
publicarea ins earn nd intra
rea in competiție cu cele mai 
ilustre nume ale poeziei 
romdnefti din totdeauna.

...Cind Intr-un numdr al re
vistei noastre omagiind opera 
lui Marin Preda imediat 
dupd neațtcpiaia ta dispa
riție, alături de Nichita Stâ
ne seu, Ioana Bdlan semna un 
splendid grupaj de poeme 
(remarcat dealtfel de cu- 
noscdtorij țtiam cd acei nu- 
mdr peste ani va fi un nu
măr „istoric*  conțintnd trei 
evenimente ale literaturii 
române...

Dintre toate insd, bune fi 
rele, cel mai mult ne-a 
bucurat faptul cd poezia ti
nerilor au'.ori despre care am 
scris a avut ecou : nu ma*  
departe, citeam chiar In 
^Almanahul Literar, 19i2“, 
versurile unui autor cu 
multe cărți publicate, ți tub 
originalul titlu „Portretul 
artistului in tinerele**  dind 
de un altul „Blitz*,  ne-am 
amintit de unul din ciclu
rile de poeme. „Blitz*,  ale 
tlndrului poet Voicu Olari : 
hotărit lucru, poezia tlndrd 
interesează...

Deșt ne-am reprimat cit 
or» putut amdrdctunile. nu 
putem totuși sd nu intre- 
bdm in acest final de arti
col : ce edituri va publica 
poezia „infernală" a Ioanei 
Bdlan fl poezia subiim-esen- 
|iald a Iul Litiu Antoaesei, 
ce editură ie va debuta 
tot u fi pe extraordinarele 
poete Marcela Mariana Mil- 
eu, Elena Ștefol, Cătălina 
Moga, Alina Nour, Manana 
Codruț?

Cezar Ivănescu

zice atit de percutant. Poemele cerșesc șl oco
lesc in același timp echilibrul existențial : „în> 
acest ( ceas: Nu cel care merge pe slrmă / are 
echilibru 1 / Nu cel care dresează / e putcrnler I / 
Nu cel cana scoate dta mîneci t porumbei, șoa
reci, iepuri fi mierle / e ce] cnre ponte oricui l 
Nu eu. cea cu gura tntlneă pină ta urechi; sint 
cea care rfdî". Totul e spus cu franchețe, din- 
tr-o sensibilitate dilatatfi ce nu-și alege prea 
mult cuvintele, sentimentele au dramatism șl 
tensiune, par clteodntă adevărate strigăte, du 
neputința, da tristețe, dc ncrigurnnță. Și totuși, 
nu le lipsește o viziune poetică, acea purificare 
șl ordonanță care deapnri poezia dc pur și sim
pla nuditate viscerală a simțurilor. Ioana Cră- 
chjneacu adoptă o maacă de bufon tragic, rizlnd 
gi pllngind, Introdnrind veselia sau umorul prin
tre hohotele de plina înăbușit

Motivele bufonului, circului, bllclutui con
cretizează |1 dou o nota aparte acestei stări 
ambigui de rls-pllns pe care poeta o trăiește 
atit cu luciditate, cit și cu o gravitate implicită 
ce sporesc sugestia versurilor: „în flăcări e 
circul i șl ninge-năuntru, cupola e spartă l mă 
arde zăpada și risul și plinsul l șj viața și moar
tea deodată.„“. O detașare ironică dc pr^p mă
runtele căderi omenești, resimțite și acestea 
Insă cu acuitate, constituie trăsătura cea mai 
originală a poemelor Ioanei Cr&riuneacu, poeme 
In care condiția fragilității e acceptată cu ui
mire, cu umilință, dar și cu o tenacitate ridi
cată la rangul de morală a vieții: „Sint tririâ 
ca un lung convoi / ce-ș] lasă oazele ta urmă / 
ca marea ce se varsă In gunoi i ca Îngerii uciși 
in turmă // Sint mindră ca un col de dric / ce 
poartă lucitoare pompoanc negre-n frunte ! sint 
cel ce cară totul spre nimic i eu sint podarul 
fără punte // Sini iarbă ce-șl amină toamna f 
iubind tăișul coasei mult mai mult i șlnt atolul 
împușcat in aer / aer lovit de morile de vint fl 
Si nici nu știu / ducă mai sini / ce sint / «urdă 
tocmită ta cuvint / cu semne surde măslulndu-mi 
ochii / silabe surde alergind ca dropii f prin 
miriștea ce-o simt in creier H Cind crește ceața i 
eu o treer 1 I Eu o adun gospodărește-n snopi14 
(Ciad crește ceața)*

Un stil sec, precum acela dintr-un comunicat, 
o formulare sincopată la maximum. In care 
concretul cel mal urnii ae impaeâ foarte bine 
cu ataurdu). formează tonul propice poemelor 
celor mai recente ale Ioanei Crâciuneacu, poeme 
cu imagini neașteptate. aApre, adeseori crude. 
Pare că nu se inlîmplă mal nimic in aceste 
poeme șt totuși se intimpiă atitea! „Locuiesc 
Ungă un templu grecesc / nu departe gospo
dine lucioase j stau la coadă la măsline. H C.țlva 
Îngeri neputincioși / imi susțin cu lira l balco
nul dinspre stradă. // Mama mea spală șl calcă 
rufele viitorilor t morți. i Tată! meu urlă fi 
calcă urmele lor / sub pâmint. / Sora mea 
VCrie-n neștire pomelnice / dumnezeu ca o 
placă stricată-i dictează f străbunic» imbrăcalâ-n 
voal / cu pat!ne-n picioare, pc ochiul albit / al 
nopți! / cu mine de mină atent patinează. // In 
căzi de alamă fac baie / puținii copii care vreau 
aă nu-l am / Locuiesc lingă un templu grecesc./ 
Agripina o cheamă pe femeia care mătura 
strada. // Agripina o cheamă pe femela Întu
nericului / in care se varsă lăzile de gunoi ale 
memoriei mele**  (Amănunte șl lacuri).

Imaginea e înlocuită frecvent prin notația 
directă In aceste poeme, ale nervilor obosiți, 
care excelează, atunci cind nu e împinsă prea 
departe, prin utilizarea mijloacelor oralității. 
Remarcabil c ta acest sens Poemul A sau iis 
păi. Textele mal noi ale Ioanei Crăciunescu 
conțin emisia unei exasperări de-abia mascate 
In care răsună „mereu clic șl clac pe care 
nervii obosiți il fac / la prinz șl seara și in 
zori". Mintea a up raso licitată înregistrează, ea 
pe un ecran alb, numai obiecte al căror con
trast ironic și absurd vorbește de la sine: „Un 
crap pe o «cindură mă privește blind. / Ală
turi, / ligheanul cu mațe pentru pisici. H Tata
tatinș pe o scîndură mă privește blind. / Ală
turi, / ligheanul cu mațe. // Un cuțit pe o scin-
dură, / o inocență greu dobindltâ. candoare 
plătită t din greu * — c‘.t timp mai decid / ală
turi mă privește blind ligheanul cu mațe” (Poem 
blind).

Toana Crăciunescu acrie insă o poezie a dedu
blării. de o luciditate amară și emoționantă, 
lâstad întotdeauna să treacă prin spațiul ci 
încins curenții unei pasiuni și ai unn| speranțe: 
„Înfulec zilnl? îngrășăminte / pentru un C5m- 
portamant echilibrat, f învăț gramatică și legi / 
ultind înțelesuri. / lmprăștii un aer tonic și ia 
mod total / dezinteresat / z mbesc amabil, de
dic versuri / alergătorului care am fost / pe 
teci lâritor la înălțime / a’.vncătj” d? s *H  « « 
greutăți (sulului meu) / ultimei lor reiplrațll".

| Dan Cristea

Spațiile prozatorului
după un volum de versuri (Dohui pă- 

minialui. 1071) și un riudtu critic 
(Mihai Ralea, vocația estului, 1973), 
Petre Anghel se impune atenției prfn 

romanul Fratele nosfra Emaauel (1976). premiat 
de Uniunea Scriitorilor. Romanul dezvolta, prin 
resursele confesiunii, tema culpabilității, reali- 
zlnd o interesantă dezbatere etică prin mijloa
cele introspecției și virtuțile eseistice ale auto
rului, prefigurlnd disponibilitatea aparte a aces
tuia pentru relevarea raportului ambiguizant. 
chiar obscur, oricum neelucidat, instaurat intre 
cauștiiflta c*  (se)acuză și elementele ce concură 
la legitimarea, ca instanță a faptelor provocate și 
a căror consecințe, in plan moral, r&min neeva
luate. Sculptorul Pascu problematizează, ne
cenzurat du restricțiile memoriei, provocat de 
flentîmentu) implicării in culpe ale căror rațiuni 
fi juriific&ri capătă. In contextul unul impas 
psihic, noi reliefuri : „Trebuie să ne batem cind 
un adevăr stă amenințat de înăbușire", ișl 
justifică el. Intr-un gest al angajamentului sin
cer, neretoric, lungile căutări și reflecții. Tonul, 
protocolar cu măsură, stilul fără ornamente, 
expresia epurata de sofisme sau Inabllitâți sin
tagmatice asigurau acestui roman dc factură 
epistolară coerență șl limpezime. Finalul, sinte- 
tlzind printr-un aforism : „Orice moarte trebuia 
să ne pună pe gînduri" Întreaga simbolică a 
textului Închidea o experiență și postula pre
misele alteia. Structura acestui roman suplu și 
ingenios in distribuția planurilor deconspira o 
tehnică (elaborată) a reflectării In oglindă, — 
artificiu convenabil ce nu dezechilibra construc
ția. Sculptorul Pascu ișl oferă, cu generozitate, 
un timp a! mărturisirii, rest rina La dialogul Ima
ginar cu prietena sa care, surprinzător, inter
vine spontan, sugerlndu-i alte intrebărl. dcschl- 
zind piste de Investigație originale, prop unind 
ipoteze și sugestiile unor aoloții sau demonstra
ții.

In Prindeți vulpile (1978) vocației analitice I 
ae adaugă voluptatea povestirii, romanul fiind 
gindii in două planuri convergente, mediind im
pactul dintre structuri umane antinomice. Pre- 
luind sugestia primului roman, in unul din pla
nuri ie medita, pe alte coordonate, conflictualc, 
din nou asupra calpei, dar nu atit in sensul 
identificării ei cit al atitudinii In fața acesteia. 
Tinâru] doctor Radu Dumitriu, acuzi nd șl el un 
aentiment al frustrării prin nereallzarea in 
sculptură, se vede confruntat cu rutina șl opa
citatea unor colegi de breaslă. Disputa este 
inegală, dar In final șansa opțiunii li aparține. O 
idee asupra căreia se medita frecvent In Fratele 
uasfru Emanări era aceea că „Oamenilor le tre
buie foarte puțin «ă ie găsească". In Prindeți 
vnlptle, prezența unor zone de umbră obscu- 
rizeazâ, uneori, reflecția lucidă, calmă, amină 
soluția ancstcztatoare : „Habar n-avem de cc 
trăim, se gindi ; ne lovim unul de altul șl n-avem 
timp Intr-o viață de om sâ ne legăm unul altuia 
o rană". Romanul punea și mai pregnant In evi
dență largile posibilități compoziționala ale 
autorului (in olanul al doilea al cărții se sonda, 
printr-o tehnică total diferită și Intr-un stil care 
ae adapta prea lidel convențiilor, mediul rural, 
cu o viață de C.A.P. încropită dta tipare, cu 
multe Intîmpiări sustrase unor remn!ficații pre
cise). Școala pedepselor (1978) se initkuiă' ca 
„narațiune de observație morală in mediul |Co- 
tar al zilelor noastre" (Dan Cristea), dar epicul 
ișl transgresa temu, eludlitd-o, prin frngnwnta- 
rism. Ultimele două romane. Lupii la stină (1978) 
și Sita Ini Mamoaa (a SC observa titlurile insolite 
ale romanelor, uneori cu un substrat metaforic) 
deschid, pare-se. un ciclu de anvergură. Deocam
dată le consemnăm ca poribllă uvertură a unei 
serii epice definită prin coerență și ordonată 
cronologic in funcție de succesiunea evenimen
telor. Se poate vorbi acum de afirmarea unui 
prozator viguros, mobil tn manevrarea instru
mentelor de observație morală, lărgindu-și consi
derabil aria investigației. Petro Anghel este un 
prozator ce stăruie In spații epico distincte, 
crlstalizindu-și, de la un volum ta altul, o for
mulă personală gi adincind examenul lucid al 
unul mudiu (dc preferință ccl rural) printr-un 
spor de reflexivitate șl prin Însuflețirea unei 
tipologii variate, și angajarea personajelor In 
relații gi conflicte de natura a Ic face reprezen
tative. Problema asupra căreia se insistă in a- 
ccstc două romane este aceea a puterii. In Lupii 
la stină, ta caro acțiunea e plasată In Vălenii 
dc. hPraiova surprinși disigotă uuuj daoanju 
(lW?—1M7). personajul inwfifit cu funcție expo
nențială, Victor îoncscu, e ' tmoriiaf de «tarsia 
nuferii (dc fapt nu numai ci), exprimată simbo
lic in „bastonul dc aur" ol lui Opricâ Roșea 
(„stintt4*).  Rumânul se deschidea, prin însuși ti
tlul. semnificațiilor unei parabole despre misti- 
ficațîile acestei obaesli, la care se consimte prin 
rlvna șantajului (Tlti Colan), prin hazardul și 
delirul legionar (Mllașcu Durac), prin oportunism 
(avocatul Gicu Flocepcu) sau prin afirmarea de
plinei personulități (Ștefan Miu, personaj, totuși, 
puțin urmărit de autor, care-1 „uttă“ deliberat, 
de unde sentimentul că 1 so rezervă un epnțlu 
Erivllcgiat In, eventualele, scrieri co vor urma).
h destin aparte va avea Victor lonescu, stăpi*  

nit Și ol de gindul tranacenderii propriei non- 
dițil. fără a-și estima prea mult posibilitățile și 
fără — deocamdată — scrupulul selectării mij
loacelor prin caro s-o realizeze. In Sita lui 
Msmona (1890) —■ cel mai bun dintre cele cinci 
romane —. In condițiile proliferări! unei peri
oade dc confuzie, dc abuzuri și panică, de insta
bilitate șl precipitare (stat evocați anii *52 —*53),  
Victor lonescu, unul din „lupii" romanului an
terior, devine din colaborator la infracțiuni 
ciale (falsificări dc bani, in urma unei „specia
lizări" in Germania) al iul Optică Roșea, primar 
in Văleni și va fi confruntat cu di! icul ta tea

CUMPĂNA RARMHaMMI

«Stelăria»
O carte mailed, cu txrjuri lipsite de ma- 

livitate. nu șt de nuanfd. cu un tifiu 
original (StelAria), publică Vatile An- 
ironache in IB81, la Ed. Cartea Romd- 

nettacd. Ea este facorabild in aceeași mătufA 
laudei și criticii, Care ette atitudinea coftsacratâ 
a autorului poetizant ? El va foloti acele cuulntc 
verificate (dar ți tocite) de autori mai oechi, tex
tul vetuțt ic kisd cu greu altoit pe un nou con
text. Acel text, prin efort îndelungat ette stors 
pină la ultimele Iul consecințe — in alfi terwteqi, 
pl nd la ultimele lui conotațit. Dupd aceea el mai 
poate fi foloiit, îndeosebi, in limbajele specia
lizate : in botanică, l« astronomie ele. Vasile 
Artdronache ișl imaginează conrins ?i gndbii pos
teritatea : „.Vu-ncap intr-o statuie" dar e capa
bil de asemenea „performanțe" .* „Iubito pload-n

Ion Grigors ; „Marginea satului"

București / o ploaie deasd ca un dor“. Aeeita e 
paradoxul poeziei lui Andronache (poet ce me
rită, de altfel, toatd atenția) : merglnd pe dru
muri bătute, izbutind imagini memorabile, (fi 
permite sfingdeit diletante. Obtetin iul e a fe
restrei — a cunoaște Imeamnd a priri prin caua. 
a face Urnita tronțparentd : „Cind tingale țe face 
o roșie ferearird”. fn ciclul „Poeme scurte” ex
presia e concentrată, ttructurUe metaforice sint 
f.re^ti. lată o mkd alegorie barocă : „Un tran
dafir i foșnește In interiorul / trupului // Cum 
id rd arat / foșnetul lui 1 cind voi locuit! / in
tr-a trimbifd”. Senzafii subtile ale absenței .*  
„Viatul sculptează goluri / de amforâ-ntre ier 
buri t Caută glturi de lebădă ! In arbori*.  
Obiectul poetic poate avea o concretețe inde- 
pdrtatd .* ^Trece un tren l ca un lung proiectil 

meoținerli puterii. Victor este un individ abil, 
cu un fond uman generos și cu un Instinct 
deosebit In intuirea — printr-o experiență per
petuată — a modului cura vor evolua evenimen
tele : „Toți Ișl fac planuri anapoda — constata 
el In primu] roman —. lumea merge înainte șl 
ei trag îndărăt**.  Ajuns primar prin pricepere șl 
o sinceră colaborare cu forțele socialo de pers
pectivă. devenit, adică, exponent ai unei puteri 
al cărei mecanism I! înțelege In toată dialectica 
sa. el va fl deposedat de ea la fel dc brutal cum 
o acaparase, prin presiunile lui Dlanu și in urma 
conflictului cu maiorul Fular ea. Petre Anghel a 
investit tn acest personaj un potențial de ener
gie mereu proaspătă, o rezervă de frumusețe 
morală ce m cerea nu atit explicată cit demon
strată, materializată In text. Reușita o Incon
testabilă. Dincolo de momentele de derută șl 
dezechilibru d« care Însuși momentul istoric le 
favoriza, dincolo de presiunea psihică, exercitată 
diabolic de Oprică Roșea, prin Victor este repre
zentat, simbolic, mecanismul noii ordini ce se 
instaura latent, dar pe un făgaș ai certitudinilor. 
Obscuritatea unor „metode" ta ordinea zilei in 
acea perioadă, ineficiente și confuze, ce au făcut 
multe victime (.verificările „dosarului") afec
tează evoluția destinului lui Victor. Fondul sfiu 
uman, apt de regenerare, după procesul de cla
rificare interioară intervenit pe parcursul primu
lui roman al ciclului, e supus, d>n nou. unor 
experiențe neprielnice, dureroase, in contradicție 
cu linia ascendentă spre care evolua. In dispe
rare de cauză Victor va apela, ca ultimă soluție 
salvatoare, evident, tot la Roșea, stabilit ta 
capitală, personaj dc mare reușită a autorului, 
poztnd in nevinovat și dezinteresat pensionar 
dor la fel de viclean In camuflarea dubioaselor 
aale afaceri — casc cu chirie, tralic cu penici
lină trimisă din străinătate de. probabil, chiar 
enigmatica sa fiică Luiu — o altă obsesie a lui 
Victor —. Implicat in multiple tranzacții de na
tură suspectă. Consultat pină și de activiști, 
el a bor in d și un plan de reorganizare a guver
nului; Roșea dispune de o rară capacitate da 
adaptare și disimulare, prof ițind de orice mo
ment prielnic. Influența sa are In ea ceva ocul- 
tic (prin intervenții 11 va numi pa Victor direc
tor al întreprinderii „Sovrom-Petrol", post pe 
care acesta, din prudență, II refuză), oricum ne
clar, cel Intrat in sfera relațiilor și a raporturi
lor pe care le supraveghează șl conduce din 
umbră imprumutindu-i nu numai practicile dar 
chiar și gesturile și fizionomia. Transferul e 
riscant, el disperslnd personalitatea prin gene
ralizare (sâ mal amintim că Victor va refuza sâ 
conlucreze cu autoritățile și să-l deconspire pe 
acest suveran al echillbristicii de idei) : „Ai 
Început aă-mi semen! — ii spune el Iu! Victor 
carț li solicită un pașaport. Trece și spaima 
asta. Pe urmi o să ta por ți exact ca mine. Aga 
am pățit șl eu la vremea potrivită. Eu după 
ai tul. tu după mine, apoi urmează te miri dne. 
A. da, făcu el un efort să-și amintească, venise 
un băietan dc prin Văleni, care se ținea de urma 
ta ca e umbră. Să vezi cum o aă te caute. 
Mtlne-poimline o să arata și el ca tine. Arum 
habar nu are de asta".

Dar Sita iui Mimoni nu este, cum a-ar putea 
crede, romanul unui personaj, ci al unul mediu. 
Atenția prozatorului este reținută de varietatea 
turologici a personajelor, de natura raporturilor 
dintre ele <lăr șt dc reconstituirea — selectivă —, 
prin clteva detalii semnificative, a unei epoci, in 
tot contextul rotațiilor el — sociale, morale, po
litice. Spațiu) geografic al narațiunii este extins, 
panorama e mat vastă declt in romanul anterior, 
fără a nl ae propună dimensiunea unei fresce. 
Acțiunea se mută pe rind din Văleni in Capitală, 
prilej pentru incizii fecunda In aproape toate 
straturile societății. Cu un ochi exersat, avid, 
autorul surprinde, deloc conciliant, imaginea 
vieții politice a momentului, a relei morale, a 
complicităților de culise. Petre Anghel poate fi 
simultan polonic, ironic cu discreție, ușor etnic, 
ușor malițios, niciodată superficial sau pedant. 
Personajele nu sint întrupări abstracte, nu alnt 
ierarhizate prin situarea in tabere — bune sau 
rclo —, după un abuziv și rigid criteriu maniheist, 
cl au o biografie pe care nu și-o înstrăinează, sint 
In permanentă mișcare, unele sint robii concep
țiilor șj ideilor perimate sau asimilate mecanic 
(TIU Colan : „51 â fac și cu că mă dau după 
vremuri"), altele șl-au modi fi cut ideologia doar 
la suoraXafă. căutlnd noi .lorTpu darăMPf* vicțuire, 
dar apmrijSf flecare îți are țl d vlațp interioară 
proprie, Intensă, (iprbapc fiecare Mdunde « 
dramă (InvițătoTUI VaJtlc Dima, tulburătoarea 
Alice Cantacuzino, chiar și măruntul activist Tu- 
nuae Panolt, poreclit „sută" pentru ticul său obse
siv, umil și fără personalitate — se căsătorește 
In urma „indicațiilor" lui Vltăneacu) pe care nu 
șl-d înstrăinează, pc care nici un considerent, de 
orice natură, nu o poete anula.

Afirmam cu alt prilej cft ceea ca partlculari- 
2OAzâ romanele lui Petre Anghel este sendmrn- 
iul vizualiiitil. Textele par adevărate scenarii, 
tn caro protagoniștii tși au rolurile lor bine deli
mitate, ăslgurind calitatea de spectacol oferit 
priotr-o riguroasă repartizare a atribuțiilor. Cri
ticul Alcx. Ștcfânescu numea, fftru a greși. Sita 
iui Mirtion*  drept un roman cinematografic, 
conflictul dens șl replicile fluente aslgurindu-i 
statutul de „scenariu ingenios pentru un posibil 
ff.m cu suspans", după cum scria, cu tatulțla-i 
specifică, profesorul Mircea Zaciu.

Prin cel puțin ultimele două romane. Petre 
Anghel se impune ca un prozator robust, cu su
ficiente resurse de a-și primeni materia epică, 
și asupra căruia critica ar trebui să se pronunțe 
cu mai puțină reținere.

Vasile Chifor

da aur către l a'battra frunză a mdrii I) Dupd 
cotitura aceea i vel apărea eu o agrafă I de 
brumd ta pdr”. Poate ii citată o genealogie im- 
pilcind discret regnurile „Soarele acela roșu / 
și mdtdroi / care i;t umple venele f cu miros 
de iarbd fi E edrat cu sinul / de-o femeie I 
dintr-o rădăcină t dintr-un fruct / / Dintr-un a- 
nimal j înjunghiat pe-o pajiște / și clădit inld- 
untrut tău / ca o noud suferin|d“. Poetul se gin- 
dețte ..la o căprioară I văzută pe marginea au
tostrăzii". E memorabilă aceaitd metamorfoză a 
plasticului : „havuzul i-a tpart f și printre tufe / 
marmora e 1 un fluture alb“ sau areastd ilumi
nare : „Privtic fiul in lomn / n-am cdzut zu
grăveală ,f. mai luminoasă ca fața lui (...) /Fiul 
meu peste tot i rdsdrind". latd fi două sen uri in 
care prezența stelei se justified .* „Steaua de tare 
câlâtorefta / spre steaua de mare". Aflăm șl o 
viziune Inedită asupra istoriei : „Ti-e teamă că 
n-au sd ne / găzeaxcă arheologii*.  Nu cred cd 
autorul procedează bine alunei cind publică ..* ia- 
rignte" care nu se deosebesc deloc (pag. 13 ți 97), 
Poet discret dar tenace. Vasele Andronache me
rită atenția cititoruluL

George Alhoîu
P.S.

In „Convorbiri literare*  din decembrie 1981. 
citesc o intervenție pe tema autorității in cri- 
tici semnată de Gheorghe Grigurcu. Nu atit su
perficiala înțelegere a tradiționalismului (e cu
rios cum, ignarindu-și personalitatea, atunci cind 
crede ed cârtește despre o dogmă, criticul a- 
dopfd o atitudine dogma tied) m-a frapat in mod 
deosebit, cil acea definire perțlnjnfd a falsu ui 
implicat in destinul criticilor cu prea multe feța. 
Despre proaspătul volum al lui Ov. S. Crohmâl- 
niceanu, „Plinea noastrd era de toate zilele*.  Gri
gurcu are ceva de sous. Auind o bund memorie 
el observă ed, in cartea lui Crohmălniceanu, po
etul loan Alexandru erte apreciat cu argumen
tele cu care era criticat (de aceiași critic) Blagi 
(Baconskg) |n 1958. Are, deci, toate motirele sd 
se exprime astfel despre „bravul cenzor al idea
lismului tn poezia anilor 56“ : „Care ette Ipos
taza sa de sinceritate ? Cum poate fi ex ultra fd 
(intruclt cel In cauzd nu se expUcd) o atare mor
tală metamorfoză ? Prvțupunlnd că nimeni nu 
l-a itl’t sd scrie nici atunci, ntri acum, care poate 
fl justificarea acestei conștiințe in doi timpi, a 
acestei convingeri eu dubld față 7 Nu cumva a- 
vem a face cu o eonțltintă in... mai mult! timpi, 
care abia așteaptd prilejul penthi a te dezice și 
de ultimele vale aserțiuni 7 Cine ne garanteazd 
cd acest critic nu-și va renega Incd a dată po
zițiile 7“ Trebuie sd recunosc ed interogațiile re
torice de mai sus rdicutnpdrd prin agerimea lor 
cele clteva fraze superficiale despre tradiționa
lism și reușesc sâ pund in termeni actuali pro
blema falsei autoritdți.



atelier literar
MARIUS S. NICOARA : Pare 

aâ fie cwa (nuri ales in delica
tele, subtilele mijloace de suge
rare indirecta), dar nu ne putem 
considera dealul de pregătiți sâ 
Judecam nlgle lucrări de acest 
gen.

DOR DE SOARE : E ciudat, 
dar parc& paginile trimise sub 
noul pseudonim erau mai bune ! 
In ultimele plicuri ati revenit 
la producția dv. obișnuită, de 
«cric, mai degrabă modestă, lip
siți da tensiune. de multe ori 
firavă, superficială. Ceva, oa
recum. in „Claritate". „Rlndu- 
ia IA". (Dealtfel, pseudonimul 
nou e, ji ca semnătură, mai po
trivit. mai economic, mal ușor 
do reținui).

DANIA O. t Sc văd, firește. 
In paginile dv.. lipsa de expe
riență. nesiguranța mijloacelor/ 
naivitatea etc., semne aia în
ceputului. Trebuie sâ observăm, 
Insă, că nu lipsesc nici un?le 
indicii favorabila (incă vagi, de
sigur, neconcludenta), in legă
tură cu însușirile lor literare. 
Povestea Angelei e scrisă îngri
jit. cursiv, oarecum simplu, mai 
bine zis. simplificat (povestea 
are. fără îndoială, implicații mal 
complexe, atit in cauzele cit si 
In consecințele ci. de ordin sen
timental. moral, etc. — a fo6t o 
Iubire juvenilă, exaltată. eu 
sacrificii conștiente 7, a fost o 
aventură imprudentă 7. etc., este 
profesorul de fizică un simplu 
„suflet tenslbll. dezinteresat" î 
șl așa mai departe, implicații 
care o cuprind el pe eroină, dar 
«i școala. colegii, familia, pre
cum 91. firește, pe ucigașii e!)- 
Sigur că abordarea tuturor aces
tor implicații ar cere alte des
fășurări fi dimensiuni, ar cere 
mai mult curaj șl Indemlnarc 
(trecerea do la simpla relatare 
„informativă", la proza narativ- 
analltică), ar cere, in ,fine, cum 
ziceam, mai multă experien

ță. Versurile ni s-au părut mai 
slabe, deși In ..A vrea și a nu 

i In ..Cel ce i-au dus*  
;le accente care nu ex

•) GRENZGANGE*. Literatur aua der Schweiz 
— 1933—45. Eln Lcaebuch. Herausgcgebtm von 
Hanj RudoU Hdty. Union averi ag. 1981, Zilrich.

mandat m*auri care ■* duc* la aefiderea nivelului 
hldroaiatlc șl la reducerea impregnam zidurilor cu 
șiruri. Pentru aceasta au fost «Spate dou* puțuri 
prevăzute cu pompa, alte 12 urm iad a fl realizate 
in 1SSJ.

• ROMANUL iul Goethe. „Afinitățile elective* a 
foat de curlnd adaptat pentru micul ecran Intr-o 
nouă variant* de către regizorul francez Claude 
Chabrol. Filmările a-au făcut in Cehoslovacia, in 
apropiere de Praga. Pelicula destinat* televlzlunl- 
lor vest-germ an* șl francez* are In distribuție pa 
actorii Stephane Audran, Helmut Griem și Michael 
Degen.

• I SOS DE SPECTATORI est* o clfr* record pen
tru o reprezentație a unul spectacol de operetă. Ea 
a foit Înregistrată de curtnd in marea sal* poli
valent* din Dortmund. Ansamblul „Arena di Ve
rona* a reconstituit, cu acest prilej punerea tn 
scenă de la premiera absolut* a operei Aida de 
Verdi. Distribuția a cuprins aproape 35* de artiști 
lirici si irutrumestlștl, un corp de balet de copii și 
no de llguranji. O adsv*rat* superproducție a ge
nului liric 1
• INTR-UN RICENT interviu, reputatul regizor 

auadez Ingmar Bergman a declarat c* intenționează 
aă realizeze ultimul său film In 1M3, la Munchcn, 
dup* eare ta va ralntoaree in patrie. Dup* 38 de
ani da regia de film încep să se resimți efectele 
oboaalil ș! ala viratei declară Bergman. El preri- 
tează totuși că nu va renunța la regla de teatru : 
In 1*01 are In proiect punerea in scenă, la Salzburg, 
a operei Don Juan de Mozsci.

clud reușitele viitoare. Să ve
dem.

SUFIX : Povestea e rău scrisă, 
fncilcltă. confuză. Împrăștiată In 
mărunțișuri cu personaje care 
nu se Întruchipează. rămlnind 
abia schițate, palide.

K. MOHALTT s Se văd unele 
progrese, mai ales in „Timpla", 
„Drumul soarelui*,  „Unghi**.  (Dar 
trebuia să scrieți mal citat *au  
să folosit! o mașină de scris. 
Spunețl-ne și care va fi semnă
tura definitivă).

1. CRAIOVA 2 Cam puțin, 
dună atlta pauză (puțin, nu atit 
in sens cantitativ.,.), multa lu
cruri pe caro le-am mai citit 
dndva (șl nu *c  văd ameliorări) 
șl ci leva noutăți care, insă, nu 
suportă comparații cu cele mai 
bune pagini trimise anterior. 
Cite ceva. In „îndemn*,  „Cu 
poștalionul". „Jalbă*,  (si ea, mai 
veche, daca nu ne Înșelăm...).

C.C. PLATON : Ne suprae
valuați. fără doar șl poate, po
sibilitățile (da timp, energie, 
disponibilitate, etc.). Nu, nu sin- 
tem decit o rubrică de consul
tații, încercăm să stabilim un 
„diagnostic*,  eliberăm, even
tual (ca să folosim limbajul pro
fesiei dv.) „rețete*,  oferim sfa
turi șl recomandări, etc., dar 
nu putem efectua si tratamen
te !... S-ar putea ea nuvela (nu
velele) dv. să treecă prin cina 
știe cite versiuni, transcrieri și 
amplificări (pe lingă cele pe 
care ni le-ați comunicat deja) și 
să ajungă (după toate probabili
tățile. ținind seamă de intenți
ile dv. declarate !) la întinderea 
unui roman. Evident că nu vă 
putem urmări, pas cu pas. Ia 
fiecare două săptămini. In toate 
aceste avataruri !... O editură (și 
e bine că ați stabilit o aseme
nea legătură) vă poate fi de fo
los In mal mare măsură, dii- 
punlnd de un corp de redactori 
specializați, cu experiență etc.

NASTEA FARASCHIV : Nu 
se văd semne de talent.

C. ICNESCU : Lucruri modes

te, in scădere de tonus, de 
substanță.

EMIL PETRESCU i Ar trebui 
să puneți mal multă seriozitate 
și ordine in preocupările dv. li
terare. (Cel puțin, in ținuta 
manuscriselor pe care ni le tri
miteți, zmlngăllte. înghesuite, 
parțial Indescifrabile, etc. Dacă 
nu le puteți dactilograf ia. acri 
cți-le măcar citeț, cite una pe 
fiecare filă, nu pe ambele fețe. 
Ceva mal bine, In „Să constru- 
ieși baricade*.

MANUSCRISE NEISCALITE ■ 
„Imensitatea", „Casa gtndulul 
fără sflrșit", etc ; „Căutăm ce 
am pierdut", „Iubire*  ; „Din 
toate timpurile"- ; ..De-ar fi 
putut*,  „Povară*  ; „închinate*:  
„Oraș uitat", „Limită umană" 

etc; „Culorile toamnei*.  „Cind 
peste...*  ; „Noaptea oglinzilor*.  
„O«Hnzi sfărlmate". „Jur*,  etc.

Tndor Trăsnea, Cești a Tudor. 
Felix Vslerlu (ceva. In „Orice 
călătorie*).  M. Ch iriți-listare le 
Paul Rusinb, T.V.. Daniel Pj- 
nieltacu. Rara ea Glrb*.  Petre 
Mlrel lenescu, G. Jlmands. Gh. 
Cruțe seu Ioana Simlonevra. 
Dan Poenam. Dora Arini, Ele
na Marinescu. Adela Tătara. 
Daniela Alexandra. P. Burei ti. 
Stellan Georgeseu. S.D. lan, Ion 
Olariu, Andreea Dunăreană. 
M'ha! Marsru. Virile Ghira, 
Ml hai PălUneaou. Oct. I. Viad. 
R. Hotar (ceva. In „Să cintlm"). 
Edith Mihail, lan Patriotic, M. 
Vall-Crăiestl, Marian Burghiu, 
N. Gels Marias. Yvonne B«- 
baneu, Cains Galambosh. Ste
llan Pătaș : încercări de nivel 
modest.

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele ■■ ss Ina- 

peiaxi.

„FaștașaF malțumește ta tarar 
celor ce i-ae trimis arări și cete 
taine eu prilejul sărbătorilor și 
le adresează, la rindul său, aa 
cordial „La Mnlți Ani I"

Bună seara
Rund «oara, sint eu, 
Nu mâ cunoașteți î 
Nici eu nu vă știu foarte bine 
Am intrat fiindcă mi-era dor 
De niște necunoseuți, 
Vreau doar sâ vâ private in tâcera, 
Sâ ne uităm unii la alții 
Și sâ credeți câ poate-t nebun 
Nici o vorbă a-a sâ vă spun 
Ci sufletul meu va atinge sufletele voastre 
Mirat
Așa cum mingii o statuie, sau o petală, sau 

« minâ. 
Vreme nu va să răminâ
Pentru rostiri și sunete oarbe. 
Seara prin ușâ încet mă va scârbe, 
Umbro in umhnâ mi-o vai țapi.
Mai bogat, mal aproape de mine, prin eoi, 
Furișlndu-mă pe străzile lungi șl pustii 
Putin trist, știind
Câ nu mâ veți chema înapoi.

RADU ȘUIU

Bunicul
Intr-o dimineață 
bunicul 
a luat lorii pe umăr 
șl plugul la car : 
mâ duc sâ scurm adine primăvara 
pină dau da plina 
zice el 
dar din Iuțeală ;i-a arat 
și drumul 
și n-a mai avut pe unde să se 
Înapoieze.

EMIL ACMELARfȚTI

Nor
M-ascund cth da bina 
in narii de pe cer, 
că n-al sâ mâ mai vezi.
Voi cadea —
ploaia peste livezi — 
și nu vei ști 
niciodată 
că stropii limpezi 
da pe gura ta 
stat au, 
care _am fost odată-—

VIRGINIA SOARE

Valentin Tânasa : „Pegas"

Ce zăpezi...
Ce zăpezi am știut restul 
vreodată
cu sper 
ca să paf 
rosti limpede 
numele tău 1 
Nici un zbor 
nu a fa la sitar. 
E folosi toar fi 
libertatea de-a zbura 
Nu a de-ajufis 
să-ncenjurăm libertăți 
cu trupurile noastre 
de sacrificați
Sin tem inulilela poveri 
ale gindurilor noastre

A. VALON!

Cu bine, tuturor!
Tu curcubeule, fii lăudat, 
fa că-sa voia ta, bob de rouă, 
bubuie de grfu, să al parte de împliniri, 
ccpacule, să ajungi rege in pădurea ta, 
iar dumneavoastră, trandafirilor, 
pentru toate ereziile, 
sâ-mi fiți mie rug l.„

VI OR El FLOiOIU

Zi de tlrg
Case portocalii luminata de garoafe 
pâful tâu castaniu 
precum cărăbușii de mai subțire vitraliu 
și tirgul de vinerea de la Iernat 
cava magnific 
ca a serbare galantă 
țiganii beau cu caii Iar țuică da prune 
sâ-i înăsprească pentru ochii 
cumpărătorilor.
aldâmașurl la tejghele unsuroasa 
strigăte rise ta regreta 
mai plinge cite-a floare 
In preajma Anului nou ca! fericit 
oglinzi da toata felurile 
ce-ți orotd chipul bârbos 
da deliu 
crini vagabonzi cu ochi inteligențl 
de vulpe_
Undeva in mulțime.
pârul tău castaniu amintește de primăvară 
Dar sâ nu ne grăbim^

IOAN GA8UDEAN

Noapte albă
Trudițul somn ml*e  sflșlot de >orba 
ce a crescut pe-a visurilor turlă 
sint Singur precum rouă pe-a petală 
și haita de Cuvinte iar mă urlă.

Aud tunind în craniul meu orașe 
ce-n hămesite șeturi le-aș preface 
Șl parcă strigă lung o caraulă 
câ-n miezul nopții-i liniște și pace.

O pasăre Imi zboară printre oase 
memoria tot a refuz deliră 
știind câ Interzis mi-e paradisul 
mi-am fast făcut din renunțare liră.

Și mâ întreb cu spaimă de râmlne 
Intr-a uita și nu uita un loc 
in care sâ ie nască a icintaie 
și din sein te ie sa se facâ foc

MARIUS DUMITRESCU

Premiile Asociațiilor de scriitori
pentru literatura anului 1980

POttie CUBANttf CONUMPORAW
■ Potrfvft regulamentului aprobat de Con

siliul Uniunii Scriitorilor in plenara din 13 de
cembrie 1981. cu privire la acordarea premiilor 
Asociațiilor de scriitori pentru literatura anului 
1980, juriile au hotâiit, prin vot secret, după cum 
urmează :

/ ASOCIAȚIA bucurești

JURIUL : loanichie Olteana (președinte), An
drei Brezianu. Constanța Bosca, N. Csrandina, 
Dan Deșliu, Norman Manea, Z. Ornca, Mircea 
Săntlmhreana, Sorin TileL

rOEZIE

— CONSTANTIN ABALTÎTA — VMenU me- 
raarjai fed. KmlnaneuK.-
- FLORENȚA ADHU —■ UmAra arai * * (ed. 

bnincscu).
— VASJLE PETRE FAT1 — Paradisul de fler 

(ed. Cartea Românească).

PROZA

— RADU COSA$U — Meseria de nuvelist 
|cd. Cartea Romanească).

— DANA DUMITR1U — Sărbătorile răbdării 
(ed. Cartea Românească).

— PAUL GEORGESCU — Vara baroc (ed. 
nlnescu).

DRAMATURGIE

— PAUL IOACHTM — Goana (ed. Emlneșru).
- MARIUS ROBESCU — Autori șl spedaeote 
1 Emlneacu).
- LEONIDA TEODORESCU — Ploaia șl an- 
etatornl (Teatiui Nottara).

ITERATURÂ PENTRU COPII ȘI TINERET

- OVID S. CROHMALNICEANU — Istorii 
olițe (ed. Cartea Românească).
- CALIN GRUIA — Moara lai Ellrei (ed- 
nimea).
- AL. L ȘTEFANESCU — Aventură la Bra- 
*Jed Albatros).

ESEU, CRITICA Șl ISTORIE LITERARA

- ALEXANDRU GEORGE — La afirșHul I«*  
II (ed. Cartea Românească).
- ANDREI PLEȘU — Pitorese șl melancolie 
. Univers).
- N. STEIN11ARDT — Incertitudini literare 
. Dacia).

RADUCERl DIN LITERATURA UN1VER- 
LA

- IOAN COMȘA — Saga deapre Njal (ed. 
nerva).
- ROXANA EMTNESCU — Ploaia oblică de 

Fernando Peaaoa (ed. Univers).
— ION ROMAN — Povestiri germane din 

trei decenii (ed. Univers).

ASOCIAȚIA BRAȘOV

JURIUL : V. Copiiu-Cbcatră (președinte), 
Emilia Șl. Mlllccscu, Valerio Sârbu, Nicdae 
Stole, Ion Topoiog.

— GHEORGHE CHIVU — Cantori*  (poezie, 
ed. Dacia).

ASOCIAȚIA CLUJ-NAPOCA

JURIUL : Gali Erno (președinte). Băllnt Ti
bor, Jancslk Pal. Kirăly Lăsxlă, !oa l.angu, 
Mircea Mutbu, Petre Poantă, Adrian Popeaou, 
Iun Vlad.

BALA ZSOFIA — Măsodik «zerotly („Persoa
na a doua*,  poezie, ed. Kriterion).

— MARIANA BOJAN — Judecătorul de pă
puși (poezie, ed. Dacia).

— CONSTANTIN CUBLEȘAN — Viața șl incă 
• xl (proză, ed. Eminescu).

— DEAR TAMAS — Kăprizai da IlgyeWs 
^Nălucire șl atenție**,  ©aeu, ed. Kriterion).

— MIRCEA POPA — Tectonica tenurilor lite
rare (critică, ed. Cartea Românească).

— TOMPA ISTVAN — Hărom Demeter 
(„Cei trei Demeter1*,  proză, ed. Krtlcrion).

ASOCIAȚIA CRAIOVA

JURIUL : George Sorr*cu  (președinte). Șina 
Dănciulc&cu, Mlhal Duțcscu. Ilarie Hlnoveanu. 
Eugen Negriei.

— CONSTANTIN MATEESCU — Cilnele 
andaluz (proză, ed. Eminescu).

— GEORGE TARN EA — Scrisori de fiecare ii 
(poezie, ed. Scriau) Românesc).

ASOCIAȚIA IAȘI

JURIUL : Andl Andrieș (președinte), Ale
xandru Călinescu, Aurel Lcon, Dan Mănucă,

Nlcolae Twrtureann, Baraiaaabte Țwgni, Harfa 
Zilirra.

— ION HURJUI — Pac—la (poezie, ed. Ju
nimea).

— GRIGQRE IL1SE1 — Ceasul aprit (proză, 
ed. Eminescu).

— ȘTEFAN OPREA — Pliu minw viața (dra- 
matuigie, Teatrul de stat Bacău).

ASOCIAȚIA SIBIU

JURIUL i Mlreea Totnnș (prepedinte). Mir
cea Braga, loa Mlreea, Gearg Scberg, Joacă im 
WiUstoek.

T*.  MIRCEA . ÎVĂNESCU - Sariark d« , 
Fauikxuțr (irăduăe^e, eq. L’nJverri.

— LILIANA URSU — Piața aarartler (poezia, 
ed. Cartea Românească).

ASOCIAȚIA TG. MUREȘ

JURIUL : Nary Păi (președinte). Imăk Jaawt, 
Marta Bete, Ne me*  Ltexte. Șaefcely Jaaaa.

— BOGDAN LASZLO — Cimeremhea k« 
hattyu („Blazonul cu două lebede**,  proză, ad. 
Kriterion).

— ELTETO JOZSEF — Kemdnyeruk făstje 
(„Traduceri din poezia lui Marin Sarascu*.  ed. 
Kriterion).

VARI ATTILA —* A vljrăamadarak h*jn*lh*n  
lehullnak („Păsările cad In zori", piază, ed. Kri
terion).

ASOCIAȚIA TIMIȘOARA

JURIUL : Cornel Ungureanp (președinte). 
Nikolau*  Berw&ngcr. Alexandru Deal. Pongrara 
Maria, Marcel Pop-Corul», Sveloutir Râicov, lan 
DumUrn Teodoresca.

— FLORIN BANESCU — Tangaj (proză, ed. 
Eminescu).

— ȘERBAN FOARȚA — Eseu arapra Ini Ion 
Barbu (ed. Facla).

— ANTON PALFLI — Confesiuni cotidiene 
de Nikolaus Berwanger (traducere, ed. Eml
neacu).

Feativitățlle de premiere au avut loc In ora
șele de reședință, premiile fiind inminate de 
secretarii Asociațiilor — Constantin Țoiu (Bucu
rești). Dan Tărehilă (Brașov), Vasile Rcbrvanu 
(Cluj-Napocs), Marin fiarrara (Craiova), Mlreea 
Rada iacobin (lași), (Mircea Tomu$) (Sibiu), 
Janoshăzy Gyfirgy (Tg. Mureș), Angliei Duna- 
brăveanu (Timișoara) și de peședinții Juriilor 
respective.

Inspirația 
traducătorului

Urmare din pag. a I2^a

nească. lată finalul celebrului poem Inonla i 
„Freamătă. Șicane, 7 Dă lumlnă-n jur 1 l Nazaret 
de taină l Pirguie-n azur. / Nou lsus, nc-o iapă / 
Vine prin zăvoi. / Crezul ne e-n forță. / Iar drep
tatea -n noi ’ . Oprim aici lista exemplelor, cu 
observația că ritmurile betege, abundența de ar
delenisme Și facilitatea rimelor te îndepărtează 
de imaginea iul Esenin ca mare poet .Lipsite de 
mare acuratețe, uneori, cele două traduceri mal 
vechi sugerează marea poezie și explică 
proeminența lui Esenin in conștiința artistică ro
mânească. Cuvintele trebute să albă viață in lim
ba in care se traduce, ele trebuie să învie ori
ginalul, care este inaccesibil cititorului străin. 
Iată, chiar titlul acestei culegeri, Ceaslovul sate
lor. Pentru cititorul de azi, in limba română, el 
implică o ușoară nuanță peiorativă. De altfel, 
întotdeauna ceaslovul a însemnat altceva ta aat, 
in spațiul nostru decit in cel slav, unde a fost un 
Instrument al luminării. La noi este un tom 

greoi, care poartă pecetea imaginii acreditate In 
literatură de Ion Creangă. Folosirea lut pentru 
un titlu la a carte de asemenea importanță este 
o inabiljtate ce tine de aceeași zonă a inspirației 
poetice. Altă rezonanță arc cuvlntu! ceaslov pen
tru cititorul român de astăzi ți alta avea pentru 
cel rus de la 181H 1 Presupunem o anume oaten
tație a traducătorului, care este insă un râu 
slătuilotț indemnindu-| la improprietăți păgubi
toare. Cred că Eaenln va trai incă multă vromi 
la noi din reeditarea unor versiuni anterioare.

JOSE MARTIHEZ MATOS

Cintee

■n capac.
Pa tamufila copacului • 
o pasăre.
Ia ochiul păsării — 
o floare.
In lloaro —
o mină.
In mină *
ou.

De dimineață
Da dimineață Mergem In camioane 
■luind păsările ce cinloceie 
râibekilid civil spaniol.
E ca și cam republica n-w fl murii 
și deruta era doar un cuvin! 
pierdut in memorie.
Seara ne întoarcem la fel, cu aceleași dnloca, 
dar ochii noștri nu moi sint aceiași 
și Spania - o țară 
de umbre, de singe, de lacrimi șl spini.

ANII ’30
A s perioada 19JJ— 79C5, Elveția a rrpre- 1 tentat pentru întreaga Europd un te

ritoriu cu semnl/icație șporte. o lari 
care, in virtutea nautralității sate 

politice, a decenii locul de refugiu al spiriiua- 
litdfil europene prigonită da atingerea nimici
toare a regimului hitleriit.

De aceea, literatura prodută In Elveția acelor 
ani depdiefte frontierele geografice ale unei 
□ numite (dri, intrind in nemărginirea unui 
teritoriu su/tetesc care acoperi întreaga întin
dere a Europei.

Prin editarea unei Antologii, simbolie intitu
lată „Treceri de frontiers*  (..Grenxgânge*)  •), 
editura elcefiand „UNÎONSVERLAG*  (Zurich) 
impiinerte un gest cultural de maximă impor
tantă : inmânuncherea. sub criteriul apartenențe1 
la această familie de spirite, a unor texte sem
nate de scriitori care — din Flue (ia, unde sa 
aflau intre 1933—45, fia ca emigranți, fie din 
alte motive — depun mărturia despre eveni
mentele |i atmosfera anilor *30  europeni.

Pa lingă autori elvețieni sint prezenți In an
tologie scriitori șt artiști (cotamut e însoțit de 
ilustrații de Giacometti. Klee. Hans Emi, Theo 
Otto. Ham Arp. etc.) din întreaga Europa : ală
turi da elvețienii Jakob Burkhardt, Maurice 
Chappaz, Charles Albert Cingria, Diirenmatf. 
Maj Frisch, Ramm, Denis de Rougemont ii 
gditm pe franceHi Blaise Cendrars, Camus, 
Eluard șt Antoine de Saint-Exuperp. pe italienii 
Montale ft Ignasio Siione, pe germanii Brecht, 
Herman Hesse, Thomas Mann, pe austriecii Mu- 
til, Frânt Werfel sau Frits Hochwălder. Tex
tele se referă la toată aria trăirilor și expe
riențelor acelei epoci ; nelinijiea provocată de 
preluarea puterii de către Hitler, cri2a și |o-

REVISTA STRĂINA
• CENTE NA au L NAȘTEnil lui Lu Xun a pri

lejuit cineaștilor chinezi da la studioul Central de 
actualități șl documentare, realizare*  unul lung 
metraj color dedicat vieții marelui scriitor. Filmul 
•re ca fundal evenimentele epocii pe care le 
reconstituie apellnd adesea la prețioase pelicule 
document filmate de-a lungul timpului la Hanjlng, 
Xuanen, Cuangzhou șl Beijing precum șl In Ja
ponia antebelica, unde Lu Xun a trâlt mai muif! 
ani. Spectatorii au urm*rit  cu emoție reconstituirea 
pc pe!leul*  a vieții, atit de agitat*  și pasionant*  a 
marelui scriitor, prietenia Încurajatoare pe care a 
arâtat-o tinerilor scriitori și plaatlcieni, legaturile 
de idei șl idealuri pe Care le-a avut cu 8oong 
China Ling, Qu QluDaL, Feng Xuefeng șl Agnet 
Smedley.

• CUNOSCUTUL SCRIITOR iugoslav Miroslav 
Kr!e2a * Încetat din vmț*  la Zagreb. In ziua de M 
decembrie * anului trecut. Opera aa a marcat o 
epoci 1n Utcralura croat*  modern*.  Romanele Șl 
nuvelele sale au foat traduse in da limbi. Mi
roslav Krtcza era In virai*  de M de ani.

• RUINELE vechiului oraș Mohendojaro. da pa 
teritoriul Pakistanului are urgent*  nevoie da pro
tecția. Localitatea, care datcaz*  de peste cinci mi
lenii, aste considerat*  de specialiști mal veche do
rit piramidele egiptene. Pentru a evita dispariția 
acestor vestigii dc mare important*  pentru «torta 
evoluției așezărilor omenești, specialiștii au reco

Martin Luther King
Pe padoc l-au lăsat mort in hotel.
Cineva, ascuns intra albi, deschide a Sticlâ 
do vin și iți linge buzele 
departs de Memphis, aș, departe de Memphis, 
Latre ciini mai sus da riu.
Se închid uși și ferestre
căci in noaptea asta au inceput focurile 
din gura Marelui Pacifist

SIGIFREDO ALVAREZ

CONESA

A îndrăzni să mori de viață
Francisco Uronda se dă In leagăn, in vini 
ii plăcea să se plimbe cu tramvaiul, 
plin de îgomote intime.
făcea sâ unduie pavilionul ca odinioarâ 
eriflama.
Vanitos, împărțea păsări lărâ colhne, 
iubirea ți parola de luptător.
Francisco Urondo se leagănă.
II încintâ sâ călătorească intr-un omnibus, 

majul anilor *30.  viata cotidiană a ci Cililor și 
■aidaților, auenturite cmigranfllor ii ata fugari
lor aflați sub permanenta hditulald a poliției 
de frontieră. Povestirile se petrec in Spania, 
/falia. Grecia, Franța — sub aemnuj aceleiași 
solidarități cu soarta comună a Europei din 
timpul războiului. Jar după război, tema obse
dantă este spaima in fața pustiirilor provocate 
de urlata mașină de război dezlănțuită, ca |i 
denia inerentă perioadei unui nou inceput.

Această antologie demonstrează că literatura 
strins legată de Elceția anilor '30 este o litera
tură a depășirilor de graniță, „izolarta“ forțată 
ducind la căutări și experiențe nu numai in 
interiorul, delimitat de ntțte frontiere, ci ți din
colo de ele.

Reacțiile spiritelor progresiste in fața eveni
mentelor politice, istorice, sociale ale epocii se 
cristalizează intr-o literatură care pune tot
odată problemele majore ale existenței noastre 
umane, incerrind să ta dea, din această perspec
tivă, un răspuns.

în momentul de față, in care Europa se vede 
confruntată cu atttea crize, in care pericolul răz
boiului planează cu iminență deasupra întregii 
omeniri, solidarizarea conțUințelor reprezintă 
una din soluțiile posibile de destindere. O carte 
care cine să aducă exemplul unui moment simi
tar de solidaritate spirituală, asemenea antolo
giei pomenile, ni se pare a reprezenta mai mult 
decit o simplă apariție literară."

Salutăm, de aceea, intrarea b» peisajul edito
rial european al acestor binevenite antologii 
despre îngrijorătorii ani '30 ai Europei.

Adriana Popcscu 

plin de zgomote nocturne, 
cu plăcere împărțea umbrele, 
unica țigară ți Buenos Aires. 
Acum ești ramură de migdal, 
dinte in potecă, 
pe unda trece pațnic călătorul. 
Adie, băiete, 
Adia, Francisco Uronda, tavârăț de crrmo, 
sâ fii culcat odatâ mai mult in tango 
ți in vin.
Călătorește in această cîlpă 
pesta o adîncă tăcere, 
pasta un munte acoperii 
cu toiul.

FRANCISCO GARZON
CESPEDES

Redau totuși
Redau lotuși tristețea și dinamitez 
pașaportul ei râtâcitor, nu-singurâtâții, 
somnolenței de moarte, inima nu se pradă, 
pentru câ orice numârâtoaro care miina 
se împlinește, va fi cea care se scrie acum 
— iubire, cu viața„.

In românește de Catalina Moga

VIATA CĂRȚILOR 
REVERIE POETICĂ

La cea de a doua cule
gere do poeme — Copac 
solitar, Editura Albatros, 
1081 ■—, Gheorghe Andrei 
dovedește că e mult mai 
conștient de ceea ce con- 
atitufe nota apedficâ a în
zestrării tale poetice. De
pășind In bună măsură 
stările dc crispare, dubla
te dc o anumită indecizie 
sub raportul obțiuniloc 
ații tați co-Iernatice avatar 
cc-i greva intrucltva eta
nul creator in prima cule
gere (altfel, o culegere 
oonțlnlnd nu puține rcu- 
d atâ Din pe șine in toate 
Gheorghe Andrei ae neco- 

mandâ atenției cititorilor mai aled ca un poet
al reveriilor melancolizante, descripția de tip 
exultant naturlstâ fiind cea care relevă metafo
ric. propensiunea pentru confesle șl meditație. 
Astfel, „ruralisrnul- de esență autentic bucolic*  
propriu viziunii Iul poetice cristaltzeazâ in coe
rente plăzmuiri aparțlnind clasic*!  «pecii a pas
telului, remarcabilă prin materialitatea sublimată 
a imaginii și, nu mai DUțln prin discreta „psiho
logizare*  a acesteia: „Cerul a-a albit ca o vatră;/ 
Pc el, clipind. / Se sting ultimele stele. 1 în la
nuri a inceput cositul / Cu siluete confuze de 
oameni, / Cu orizouturila apropiate. / Treptat. / 
Lumina se strecoară peste geana xăaărltulul, f 
de parcă nu ea vine pe pămint, / O pămintul 
urcă spre ea. / Și-n această înălțare lentă a pă- 
mlntului. / Ca un eovor fermecat, / Orizonturile 
iau dimensiuni normale. Iar fetele fie disting A 
Din ce In ce In lumină, / Pină ae văd de-a bine- 
lea. J E dimineață" (In zări).

tndepărtlndu-fle In chip sensibil de practice 
descripției oarecum „obiectivă**,  adică, intr-o 
anumită măsură, sieși suficienta, alteori autorul 
izbutește a sa implica șl mai mult in peisaj, a- 
sumindu-și-1 In planul biografiei spirituale, 
conferindu-i sensuri existential-aimbolicc. așa 
cum se intimplă, Intra altele, in frumosul poem 
intitulat Pidnres mea : „Sevele împleticite In ar
bori. / îndrăznețe, subtile. / Mi-au înfășurat ar
terele i Și-am simțit / Cum rădăcinile mă im
ping / Ușor către cer / Pădurea se rotește in 
mine. Aștept să vină cerbii pe-naerat / Cu roata 
lumii arzind / Intre ramurile coarnelor. / Să se 
adape din Izvoarele codrilor mei." Mai ampla 
elaboratie Întitulată Prin acele toceri. fluentă in 
curgerea solemn elegiacă, ta rindul ei. depune 
mărturie grăitoare in direcția șansei de viitor a 
poetului de a se cufunda cu mai mult curaj In 
Bpnțiul propriei memorii mitice.

Evident, ar fl cu totul nedrept s£ nu semna
lăm șl nelmplinlrile sesizabile pc cuprinsul celei 
dc a doua cărți tipărită d« Gheorghe Andrei. 
Socotim, astfel, că poetul trebuie sâ fie avertizat 
asupra pericolului ce-1 prezintă imixtiunea reto
ricii simpliste. Este curios că intllnlm asemenea 
căderi, de vreme ce Gheorghe Andrei dovedește 
reale aptitudini pentru notația sobră sub rapor
tul plasticității și acută in ceea ce privește pro
cesul de interiorizare psihică.

Nicolae Ciobanu

______J
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«Creația literară și istoria»
tema asupra cftrria s-a concentrat aten

ția participantilor la maja rotundă n>- 
mâno-sovlctlcâ desfășurat*  la Moscova 
in ziua de 25 decernhrie 1981 face parte, 

ffiră îndoială, din trie acele teme care, ne de o 
P^rtc, <e Înscriu cu de la sine putere In prim- 
Dlanul tlndlrii crltleO<*tet,co  moderne ni care, 
pc de alta’parte. datorită caracterului el de per
manentă neuitate, «te investită cu deosebite 
virtuți teoretico-practice menite a-l conL'jri, or>- 
Ctad, statutul privilegiat de. sw-zicind, Idee lite
rară electiv trăită, cu alte cuvinte, de idee lite
rară ca atare animată. Modul viu. sincer angajat, 
in care a font dezbătută complexa ii grava pro
blematică vl2înd raportul axiologic dintre crea
ția literară fi Istorie In cadrul acostai atit de 
imctuoâac intilnirl rezidă tocmai In Intensitatea 
stării de spirit <1 conștiință a Darticipnnțtlor. Este 
unghiul din perspectiva căruia și-a expus punc- 
ttil de vedere flecare interlocutor. Era si firesc 
ca lucrurile să se petreacă AJtfel. dat fiind dr-‘- 
madeurt impact dintre „vocea" aveflizanta, do-a 
droplu! alarmantă a timpului istoric aciuai fi 
ontologia artistică contemporană, ințeteatâ in în
treg evantaiul ei dc determinări, explicite si im
plicite.

Deschizând dezbaterea, criticul lari Ssrțev, se
cretar st Uniunii Scriitorii**  Sovietici, a ținut să 
accentueze din primul moment asupra unei ex
traordinare lnsuțiri cu care cete dăruită cate
goria istoricului : aceea da a concentra eternita
tea timpului In clipă trăită sl reflectata da crea
ția literară. „Speculațiile" făcute In junii țltlu- 
lui-metaforft dat de Glnahiz Almalov recentului 
eău rwnAn Istoric — „Mai mult decit ui» secol 
durează 2iua" — au permut lui T. Surțev 
focă din plin inteluasfi pledoaria. care. în onn‘i- 
nuare. a-a bucurat de numeroase fi cor.ch’d.—.te 
exemple recrutate din bogata «orie a reali zări tor 
romanului sovtatJc contemporan. înecul ■> ■ cu cla
sicul „Petru I" el Iui Alvxe! Tolstoi țl înche
ind cu scrieri re emite semnate. intre alții. de luri 
Trifonov, N’. Dubov, Sandbaev. Kadlrov. Voile 
Lebedev, furi Davidov, Otovciladza ?! nirmerofi 
alții. Deosebit dc stimulativ, cuvintul introductiv

BerMMia țtrraila : „Mepoțaaia"

al lut luri Surfer a avut dreot efect pasionanta 
inacrtere in glalogul-dezbaiarv a celorlalți parti
cipant!, in ala fel Incit tema „Creația literară fl 
istoria" a putut beneficia de interpretări sl ana
lize de ccrU acuitate. Rezumi nd, lată ..aubte- 
mele" asupra cărora a-a insistat in cuntinuare : 
permanenta in timp a conștiințe! istorice la scrii
torul rom in, intre narațiunea documentar-Utorid 
ri fiețIun ea epică, prototipul $adaA*epian  țeposul 
mitfe-vizionari fi cel camil-petresctan (epicul de 
reconstituire „rtlinț!fîcâ"). text li pre-text. In 
literatura actuală da inspirație Utorică. etern
ii man fi actul |n cazul aceluiași gen, definiții ge
nului situat ca acțiune Între timpul tatoric trecut 
el ce! prezent (Nlcolae Ciobanul ; încercare de 
dafini re a romanului istorie prin raportare la 
dihotomia document dr arhivă — perenei al! ta tea 
scriitorului — preceptul : „Acolo unde ne termică 
documentul. încep eu" —, eroul romanului istoric

ca personalitate umană și „lecția" Iul Alexei 
Tolstoi, scrUtorul și opțiunile lui tematlco-pro- 
blematice, caracterul multinațional ri internațio
nal al literaturii sovietice de inspirație istorică 
țValentin Aakațkov) ; tradiție in viziunea epică 
a romanului de inspirație istorică („blnosnut" 
Mereșcoviki — Alexei Tolstoi, de exemplu), 
perspectiva dtaîncâlc-i.stoclrfl, tntre unghiul ge
netic și cei p*lhiro-moml,  implicit concvet-fup- 
tic. în perceperea Individualității personajului, 
„Petru I" de Alexei Tolstoi, un roman li tor ic 
„deschis", realism epte șl Istoricitate — o pnra- 
îcll L Runtn — A. Tolstoi (V. I. Daianov); 
contradicții circumscrise ontologiei artistice in 
cazul romanului Istoric : intre discursul istoriei 
ți discunrul creatorului. Intre realitatea urnim- 
psihologică originari a eroului Istoric ti cea fie- 
(lonhlă â acestuia, teoria lui Bnhtin cu privire 
la conceptul de ..cromotop" propriu esteticii ge
nului (Geiu foncocu); scurt excurs In peisajul 
romanului de inspirație brtodeft ucrainean, de Ia 
romanul isterie consacrat marilor personalitate la 
acela avînd drent personaj central „omul m- 
rnnn-, acțiunea de ..decanonizare" a viziunii asu
pra personajului In romanul istoric, relația ade
văr Istoric-mltologie <N. Jullnski); conștiința 
tragică asupra Istoriei naționale sl literatura ro
mână de evocare a trecutului, figura erou’ul 
martir, dilema tragică a acestuia In fața Istoriei 
(Mircea Vaida) ; glndirea istorică șl adevărul ar
tistic, tema istorică ri scriitorul „total" — exem- 
n> : Sukșla. Almatov, Trifonov, Rasputin —. 
tema timaulul ca temă a Istoriei in rumânul se
colului XX — exemple și din prozatori români 
actuali. Sîancu. lvalue —, funcția gindlrll so
rin le si au tent iritai ca viziunii asupra istoriei in 
ereat'a literar*  (Vladimir Piskunov) ; asumarea 
istoricului ea act dc voință creatoare sl ea ex- 
prraie a Jns<tactului" artistic, adevărul istorie 
și sinceritatea ctic-umani a percepției artistice 
(Corina Cristea).

în scurtul său cuvlnt de încheiere, luri Surțcv 
a ăcos Ia relief diversitatea convergentă a punc^ 
te’or de vedere exprimate de participant!, indi
ciu de necontestat ai constructivei atmosfere spi
ritual? sub semnul rfrel.n.s-a desfășurat in. 1- 
nîr^a dintre cele două delegații- A foit. Intr-ade
văr, a IntUnlre dcorblt de rodnică, menită a 
spori leiAturlia de tot mai strinsă cunoaștere In
tre literatura român*  șl literatura sovietici. Cit 
despre recunoscuta ospitalitate a gazdelor nouâ- 
txe, numai cuvinte de laudă.

Nicolae Ciobanu

Nisa, strada Panait Istrati

ÎN ROMÂNEȘTE DE ION BRAD

Pseudonimul literar al 
iui Anestis Papado- 
pouloi. Poetul a-a 
născut In 1937 la Sa

lonic, unde ți-a făcut studiile li
ceale ii facultatea de drept. E- 
zereifd profesia de vameș In 
marele port al orațulul, tncd 
din I960.

După schimbarea reatmului 
politic din Grecia, In 1924. par
ticipă la fondarea Societății oa
menilor de litere ți artă din 
Grecia de nord, fiind membru 
al contfltabd de conducere mai 
muț.fi ani la rind, tar in 19M— 
1981 președintele acesteia.

Reprezentant de seamă al pu
ternicei |1 artyinalfl „rcoU. J10?- 
tice" de ‘Ea Salonic, despre care 
criticul''dis Sflevialltate al ziaru
lui atenian „Katimerinl". Eleni 
Damvuneli, scria In 1977 : „Cli
matul acesta te caracterizează 
prin interiorizare, dispoziție spre

meditație, discreție erotism 
de tip rtlkean. Elaborarea poe
tică pornește de la lumea inte
rioară, profundă fi .bogată, ri te 
transformă adesea intr-un țipăt 
dc neliniște care pared ar căuta 
ceea ce numefte Nikiforot Vrct- 
takoa tntr-o poezie a sa, -o con
știință can să audd><s Uneori te
mea interioară a poetului parcă 
s-ar asfixia de neliniște ri **h- 
ffu rd ta te".

Aceste țrdsdteri a!e poeziei 
tale s-an formai |t impus trep
tat. In cele două decenii de ac- 
tlv'tafr literară infensd.

A colaborat cu poezii, proză, 
Stadii ri eseuri critice la recii- 
le locale sau ateniene ca „,\'oe 
Paria". „Diaponios". „Bndoha- 
ra“. „Epitheorist tahssU". „Nsa 
Estia", „Neoellifsikna logos". „To
mes", „Nea pilei", „Parusiat". 
„Anff" |i „Diavaza". precum *i  
la tiarele „MakedaniM ora",

„Avghi", «Nea Ellada", „Kati- 
merini", „Thessaloniki".

Principalele taie volume dc 
poezii sfat următoarele : D<-«-
crtarl dtn exil (1960), Metod*  de 
respirație (1966), Singersre 
(19712, Pauza <1976). H.ii-Kai 
(197»). Despuiere (1979). In 19» 
a publicat eblumuf tie prazi 
Hotelul fi casa, iar la lMl tex
tele de critică Lectură si scriere.

Spirit energic, care nw ffi< «r 
se resemneze, poetul te autode
finește plenar In acest Credo: 
„Exprimarea mea poetică un 
este decit o lupți continuă, ca
riat eu eurlaf, de la o poezia la 
alta, pentru a-ntj drikfa «hili
hnii interior, care se află ia pe
ricol, In fiecare clipă, td se nă
ruie sub conitiinfa absurdului 
existenței, ton știință care, cu 
trecerea timpului, devine tot mal 
trtleuid. Lupta aceasta, despre 
care eu cred cd este lupta fie
cărei arte adevărate, trebuie să 
fie duaă cu inima deschisă ri 
jfdrd trama da a ne face de ru
tine sau de a rdwitae ooi ri lip- 
sifi Ae apArare ta țața celorlalți".

Credința lui A ars its Evan^be- 
lon In puterea anei, rare „sirs' 
0d In haosul lumii solidaritarre 
■MMeased", «sta onoratd pe de
plin de calitatea poeziei sale.

t B
Atena, octombrie 1981

Doru Rotam : „Margina da sat*

__ -au împlinit anul trecut 60 de ani de 
La tentativa de sinucidere a lui Panait 
fatrali In parcul ..Albert" din Nisa. 
Loc care doare. Doi ani dună romi ir- 

r»a disperatului gest, cel ee avea să dea lumii 
pe Chir a Chiralina. do Mihail, ne Codin. PC Ne- 
rantula. pe Adrian Zoaraffi. pe Moe Anghel. 11 
scria lui Romain Ro'land ; „Sint doi arii dc 
cind ml-am vărsat slngele la Nisa, deznădăj
duit că nu nuteam găsi un om (...) Sint aproape 
patru an! d« dnd mama putrezește, intr-un ci
mitir din Brăila. Odată oi ea mi-nm îngropat 
jumătate din credința mea in gratia divină. 
Cealaltă jumătate — care se bizuia pe priete
nie — om îngropat-o l> 3 Ianuarie 1921. ine- 
rind-o tntr-o băltoacă de ninge, pe care ploaia 
si grădinarul n-au putut să-i stearg.) urmele, 
time de două săptăminl..."

Cu două zile înainte dc încercarea de a-«l 
pune capăt zilelor. La 1 ianuarie 1921, Iți scri
sese confesiunea „Ultimele cuvinte...", adresată 
Iul Romain Rolland dar neexpediată. Suflete 
caritabile l-au internat atunci pe vagabondul 
sătul de vfată in spitalul ..Saint-Roch". din 
Nisa. ?! l-au vindecat sore a-l restitui străzii 
8i precarei lut mea cili de fotograf ambulant pe 
Promenada des Anglsis, lipsit de autorizație, 
deci supus șicanelor administrației municipale, 
care l-a trimis de petru ori in sinistra „Malson 
Celulaire". unde Isi găseau azilul fortat njecă- 
Dătuitil metroooleî de pe Coasta de Azur.

O Jumătate dc secol mai tirziu. aceeași muni
cipalitate acord» unei străzi din Nisa numele 
„vagabondului" de altă dată. Era cel dc. al doilea 
botez cu numele lu! Panait I-rtratj făcut unor 
drumuri ale oamenilor In splendidele așezări 
de pe celebra Coastă. Mai ln',11, la Mentori, a 
stradă IM primise numele „Allee Fsnalt Istrati", 
In cadrul unei festivitâti din toamna iul 1970. 
la care Darticipnse primarul orașului. Francis 
Palmero, il D-na Margareta Panait Istrati. so- 
tki acri!torului. Pc atunci mft sflam la Paris. Se 
deschisese o expoziție documentară Pannit 
Istrati organizată de Muzeul literaturii rom Ane 
la ..Residence du Louvna". în 1974. la 26 octom
brie. In Diata primăriei din orășelul elvețian 
Vouvry. avea loc dezvelirea plăcii comemorati
ve dedicată marelui scriitor român, dnrot oma
giu creației sale. Duo*  a’tl șase ani. In aprilie 
lfl#0. pe zidul ca<ei de ta numărul 21 de ne stra
da Colteăe din Paris —acolo unde fltsesc cîndva 
prăvălia lui Gheorghe lonesru. • prietenul s! 
protectorul seriitorulut din perioada cind 
acr-sta trudea asupra hlrtînl intr-o încăpere d" 
In demisolul imobilului ac anliea o clacă dc 
marmoră menită să »mlnt*asc*  trecătorilor că 
in locul acvta a iriilt ti a ornt cîndva un 
român de geniu... în £=»ieă*t  perioadă, reputatul 
regizor franct-z Georges Gode be;t, eel CC a 
dus In scena nevăzut*  a undelor herzime alo 
postului de radio. ..France Culture" citeva din 
caDodoocrcle literaturii române adaoîate spe
cial pentru microfon, deschidea acrlalu! do 12 
eoteoade dună ..Clul’nî! Bărăganului" in drama- 
tigaroa Iul Stephane Frances.

Omul aparținea lumii. Creația Iul Intrase de 
mult In patrimoniul literaturii universale. Ceva 
mal puțin completă in pntrimânlul cultural nl 
propriei sale patrii. 15a. prin „binevoitoare tra- 
c'ureri“„ pe Ici pe rolo, cn'.ar xnucthst*.  Vom 
mai vorbi despre asta. Tot !n 19*10,  un iscusit ?I- 
cult editor din Grecia . Odysscos Hadzopoulos, 
scotea do sub tipar, simultan sânte volume

spectacolul lumii

văzut de loan Grigorescu

d!n «Dor a lui 1st na U. fenomen editor tal anroane 
tară precedent, știut fiind că. dc obicei, volu
mele in serie sc tipăresc succesiv șl se nun in 
mina cititorului unul dte unul, adeseori scur- 
gindu-se ani dc ziie de la o apariție la alta. 
Hadzoponlos a comis un cest temerar, or- j-n 
adus liuâ binemeritata răiUkiti »i cloștile c !- 
ticii literare. Nld un xcriitor dc limbo z • tl 
veche sau modernă, de la Homer !n Șefi.:- ?>j 
avusese parte dc o publicare 
nuudvă. Pentru lstmtl ora o 
men«urab!Ici oale dragoste
E'.lndcl sl fală dc sorjantea . ........ .....
Totul, dună cum avea' «ă-ml istorUcas 
zopoulns la Atena, s-a datorat un«.l fo* .............
lui Panait Istrati descoperita de editor in ck«.-.

simultani at « 
rchtil’jîrr. a : •?-

fata de Dăm: ta! 
pnternitutli - L*.

1T-. .

Teodor Râducan : 
Veneția jn ianuarie

REPERE

Inspirația traducătorului

ținui prieten, pori atenian. „De unde ai acp«t 
portret n] iul Kafka ?“ — l-a int-ehat el pe 
poet. „Nu este. Kafka, ci Panait Istrati. Ar tre
bui să-l «^inoct! oocra. A fost unul dlnirc mai ii 
prieteni ai lui Nlkos Kvzantaakb. curuta i-a 
rervit drept prototip neutru portretul • -.«ilron - 
lui lui Zurba grecul. Da, K.izantiedds afirma • « 
la iHHUsj portretul lui Zorba a nus cit»va din 
i"ițs'&turîlc Epcclflcc lui lute.-itl..." HadzoDOulos a 
plcoat din cnș*  prietenului său cu bretele pline 
dc cârti le Iu! Islratl. „N-am mai avut somn -- 
iml mărturisea editorul. L-am devorat ! Am 
cercetat ce se tSlmăei>o din e! plnă atunei in 
greacă, st am căutat printre cel mal buni tra
ducători pe eel ce-1 venerau oe tatrati. Si a<a 
m-um lansat in aventură. Deoarece multi con
frați de breoslă m-au prevenit <A a edita si
multan «ante volume diutr-un scriitor stră! i. 
aproape necunoscut in Grecia, era un r'.sc e-' 
implica perspectiva falimentului. Si iata că 
n-am fnlimentat. Nimeni nu poate da faliment 
cu htroli !...“

Duo cu mine amintirea străzi! din Ntaa. nitui
tă nu denarte dc ‘ _
stradă care nonrtă astăzi _ . _____
fatrati. Si nu mă not despărți de imaginea 
parcului ..Albert" unde, tlmu dc două săptă- 
mlni aleile n-au nutut snăla o pată de ringe. 
..Cdndamnat să scriu I, lată eroismul meu în
tors pe dos 1“ — nota Panait Tstrnil. la Xiia. n 
1922. la un an dună tentativa de sinucidere. Cel 
cv se autocondamnase la moarte. »e condamna 
acum la vlnțfl. Penitentă cumolstâ. pe etre

foaia ..Mahon Cclulairr". 
numele lut Ps'tall 

de imaginea I

Comedia
Ltaițteșt«-te — 
nu va dara mult

In cinci. In tece, in douăzeci, 
fie In șl mai multi incă
— aici patruzeci de ani an treent ca apa — 

orice ar fi xe termină.
șl Ic vel odihni bine, 
teribilă 
comedie.

Lumina
Sl-n cele mai întunecate subterane 
in cele mai adinei 
In cele mai uitate 
vine odată 
ca intr-o pauză 
și cind nimeni nu mai aștraptă nimic 
făcătoare de minuni 
consolatoare 
lumina.

Pe străzi
Tot ce-ai iubit mai mult în vlafă-atltia asii, 
casa ta, cărțile tale, lucrurile tale 
intime, cărora o bucățică le-ai dat 
din sufletul tăo. șl pe ascuns le admirai, 
afectuos, nopțile, orindulndu-le,

acum dnd trwncsc grinzile, tencuiala 
cade, acoperișul caxcă deschlx 
spre cer șl ca un potop întunecată 
apa intră de pretutindeni —

trebuie să le lași, aă ieși pe străzi 
șf să nu-n cer ci nimic să salvrzi 
acum cind nna cile una șl-au pierdut, sensul 
țd-atiția prieteni, pe care nu l-a( știut ptnă- 

acum. 
te așteaptă pe străzi, atiția tovarăși, 
an nevoie dc tine șl ai nevoie de ei, ic cheamă.

Han
Tlrfe știrbe șl șoareci grași 
pe corldottre, a<en(l, codoși, 
hoți, ucigași, purtători de mască, 
toți îndemnați de plăci groaznice, 
cu siugrlc stricat, dragul meu, șl putredă 
măduva foarte adine in oasele lor

E timpul
Acum rind iți arde casa, cind vezi 
cenușă făcindu-se șl fumeglnd 
in grămezi lot ce-l al tău.

acum
tind și hainele țl-au luat foc «I voi 
tc-al pomenit deodată pe drumuri 
jl orașul ce arde cil vezi cu ochii 
și oamenii inspălmintați ce fur pe uși 
goi ca șl tine, alungați —

e timpul să împrumute lumină de la flăcări 
mintea la, 

e timpul să veaL
>â iațelegi, in sfîrșlt, cauzele.

Rana
Alei 
pațin mal jos de gli 
pe piept 
aproape juriu du-te 
nebănaind 
indiferentă 
țl-ai lisai semnul adine 
m-ai însemnat pentru iotdeauna.

Au trecut de-atunci atlțla ani, desigur, 
dar 
se vede, știi, pe sub haine Încă 
ciudat 
nu mă pot ascunde, mă văd 
„uite-l pe cel însemn* 4 zic șl mă arată 
cu degetul.

Reara, totuși, 
mă dezbrac Încet Încet și la lamina 
lămpii, gol, 
gingaș iml mingii rana.
mă-nchln la ca 
și cu mindrie-asennsă o-ngrijesc.

Acum cind îmi cresc aripi
Acum cind imi cresc aripi 
șl nna cite nna ae transformă celulele mele 
nn ral privi așa surprinsă — 
nu știi

am înghețai at îți a ani in întuneric 
pe trupul men an crescut spini 
•chU ml s-au sălbăticit printre fiare

aici, deci, iți este dai sa trăiești 
șl tu, nimic nu ne schimbă, nimic nu 
se mișcă, istorie veche, mocirlă veșnică, 
Iubit, mizerabil han.

Ah. nici moartea nu va putea 
aă ne spele de faptele noaxțre 
oribile.

mă tem să nu te Îngrozesc 
dar 

nu mă privi așa surprinsă 
acum cind știi 

cind vrii trans form i nd u-»e celulele melc 
sl aripi Iml cresc pe umeri 
și-o să-ți vorbesc cu glaa de pasăre.

O preocupare susținută pentru opera Iui 
Eaenin a dovedii in anii din urm*  Ion- 
n-tta ?f*sarî ’. traducător md«<juns de 

> --'CeSt *541-  rftrf lipsit de un pro- 
.’□•n estetic rig ro». du*  nu avem in vedere 
j-^veași sur-ă de ÎF.-r»îrstlc pentru pooți cs auto
rul Ceaalasufal »aielat"|, de pildă, Șl Nikolai 
Dubțov, care a fost o adevărată victimă a trans
punerii sale in românește, de tot neinsplrat*.  
( easlaval Mtelar constituia primul volum dintr-o 
scrie de trei, urmlnd a coastitui cea mai repre- 
--mtatîv*  culegere dio opera iui Esenin la .noi, 
Ir.AuțitĂ de note lămuritoare șl dc Indici prețios!, 
iar uneori si dc trimiteri la verși tini anterioare. 
Late o inițiativă merituoasă, indiscutabil mai am- 
bițlosră decit cele dinainte, beneficiind ei de riș- 
tigul estetic al unor echivalențe intrate deja in 
conștiința pubricului. In general, autorul acestei 
„ediții" este reticent a*cunzindu-se  in spatele 
unor prefețe ri note «umarv. cere ce conferă o

< J- . .i;" ! . '-j < ’■ .-u/n- b.u
«cula av<ui uar-a cu un puet citit cu avi
ditate, de doua generuțu literare, atit de preg
nant șîtuat Intre influențele majore, înclt a dat 
titlul unui aapitofas din Ut or ia lui Cahnescu. he 
Impunea acum un studiu «oiad. cure &â ne intro
duc*  Jn atmosfera literară a primului pătrar de 
veac din literatura ru»â, o perioadă extiem da 
vie. comparabilă in varietate cu marile insurecții 
artistice dc pe alte meridiane, atit de bine cunos
cute la noL Considerații de literatură com |arată 
ar trebui In fine să ridice problem» ecoului ne
obișnuit «1 operei Iul Esenin la noi. prin gir- 
rumscrierca problematicii comune șl a fascinați
ei „șanurilor" sale. Ne îndoim c*  marca carter*  
a poemelor lui Esenin ae datorează numai pozei 
..dezrădăcinatului" n a nostalgiei pentru satul 
traditional. O ediție de asemenea anvergură nu 
poate să propună doar ..traduceri", fatalmente 
n^mulțuniltoare. Ea trebuie să constituie un in
strument de lucru, tar autorul el iși asum*  rigo
rile unei personalități literare dt- mal com
plete. cu exigente de istoric, fantezie critică ri 
Inspirație de poet. Ca să nc menținem Ia un sin- 
Iiur exemplu, chiar si numai analiza programului 
Iterar al „imaginilor" putea s*  contribuie ta des

cifrarea structurii artistice a poamelor eaenien,*  
Si să sugereze o perspectivă adecvată lecturii 
sole. Indepârtindu-ne de viziunea ctnlco-sudală 
atit de limitativă pin*  ast*2i.

Traducă torul da acum are ambiția unei fideli
tăți md mari față de original. Cit de greșită este 
o asemenea atitudine, In llpaa inspirației poetice, 
putem constata prin compararea mal multor ver
siuni românești. Ceea ce nu Lnseamou că pledăm 
pentru hccntele propune cu orica preț dc inter- 
prețll In altă limbă ai poezie!. Vrom doar aâ 
subliniem c*  nn poți fi cu adevărul fidel decit 
in cazul efi posezi un talent adevărat In propria 
ta limb*  șl c*  arte impasibilă odor traducere 
ndcvăratâ In lipsn vocației artistice. Moare rtila- 
textul cel mai Ilustru, cuvintele sale devin ca 
laseu, dacă nu intllnrac puterea de a Ic învia in 
alt grai. Cel mal convingi tor ar fi să luăm ver
siunile citate chiar de loanichie Olteanu din poe
zia atit dc cunoecutA, Vulpea, lată ce propune 
Zahnrta Stnncu In primele două strofni „S-a tlrlt 
eu piciorul zdrahtt f gi !n vizuină s-a încolăcit. / O 
dantelă do aingc-nflorată / Sc scrin pe zăpada 
curat*.  I Sc împleticea prin fumul detunăturii. I 
în ochi 1 &c clătinau copacii pădurii. / Din tufi
șuri vlntul tbucnko cu părul vil voi / Și risipise 
alice sonore prin toi", George Leanca traduc.» : 
„Șchtoțiâtaac pin'la v>2uină i C-un picior zdrobit.

Lingă gura el s-n-neoUlctf t Și-n omfit, c-o hor
botă de singe, fină. / Chipul prins dc somn Sl-a 
îugrăvit. / î.arma-mpuscăturii roșii dăruise, t 
Codrul I se îegăna-n priviri, f Plete» vtetu*  prin- 
t.v rwr.x-t <c iuți*c,  / Risipind grâunțete-i 
ri subțiri". îatft acum vcralunea ccn moi „nouă". 
□ lui foanichle Olteanu: „Șontlc-șontlc a venit 
pîn'îâ vizuină l Cu piciorul zdrobit șl-a căzut 
acolo grămadă. / O biruie somnul ?l are o ho-- 
botă fină i De sînge-n jurul boiului culcat in

zăpadă. I Mal aude pocnetul șl i-a rămas !n nări 
un miros t Dc fum acru. Iar In ochi pădurea cu 
«mkeuri in clâtinartj. / Izbucnise dintre tufișuri 
Un v!nt lățos. I Cu grindina Iul dc âher. sunăteia- 
re"l Orice ae itoata spune; liloralitatea eirie poată 
mal mare in ultima lortină, dar minusul de poe
zie cate evident, ți nu poți înțelege toiuți un 
poet, decit «ugerind valoarea lui din original, 
propunind Interesului public o formă de artă. Cu 
versuri ca acestea : „Norii latră. 1 Tăriile gem. / 
Eu dnt Șl dtem : I Doamne, fată I / ZgilțH ala 
raiului / Porțt groie : / Vițeaua-ltusie i înfaș-o 
in stele" sau „O patrie-nnolt*  l Sub jupi de aur 
sreu 1 i Cheamfi-țl vițelul, vită. / Câ zbiară-n 
empireu cu un stil da epigramă neao&l cate 
greu de sugerat marea poezie. Cuvintele au altă 
conotațio In rusește, trebuia găsit un echivalent, 
depAșindu-ae lHeralitatea purâ. Compsrlnd trei 
traduceri ale unei poezii, mai sus, ne putem da 
seama de contribuția fiecăruia dintre autorii lor, 
:Je mul! In favoarea nnezloi. Jn ca tul prlcrr- 
loc doi. Cit dc mult ajută să fii tu bwuți un poet, 
dc multe ori contactul cu un model străin Ilustru 
dă aripi proprie! tale inspirații ! Atunci cind nu 
ae însuflețesc cuvintele, nu este insă nimic dc 
făcut. Textul rămine mort, chiar dacă se naște 
pe tiparul lui Esenln. în uncie cazuri frizează 
ridicolul, cu note de poezie proletcultistă romă-

Aurel-Dragoș Munteanu
Continuare in pag. a 11-a

avea să o au porte eu stoicism ti mo de douăzeci 
de ani. nentru cn. tntr-o ri. bibliotecile lumii 
să ac umple cu cărțile lui. iar pietrarii 
•ape in lacldc nunlale ..

Pc Promenada Anlttata «•» mnt rirrt fotv- 
«mfl ambulanți. Nimeni nu ta mai- intîmplnă 
invitativ, cu un „zlmbet fabricat" «t cu degetul 
ne declanșatorul aparatului : „Dea photos Mon
el cur I 15 francs la douzaine. Deux positions 
differentcs... Des belles photoa. fi franci Ies 
six I" Fotografiile se fac 1n automate ..Poly- 
photo" eu cabin*  sl oglindă. îtt aranjez! chinul. 
Ill tal expresia coa m«| convenabilă. Introduci 
moneda In orificiul automatului, surlzl si. in 
30 de secunde, mașinăria îti oferă un stralf cu 
trei sau cu șase fotografii. Color. Sî nimeni nu 
ko mal sinucide în parcul ..Albert".

In excelenta aa carta „Cum am devenit scri
itor" (reconstituire pe bază de texte autobio
grafice, alese, traduse al adnotate de ultimul 
mare ți adevărat prieten.al lui Panait Istratî.c- 
rutlltuî biugral Alexandru Taîex. care numai din
tr-o nr-mărginltâ dragoste si dintr-un har cu 
totul Icnit din comun ne-a putut oferi o ase
menea lucmrcț. eitcsc : „M-am servit de-un 
brld. în tlmb ț*  lumina ochilor mi se micșora 
încetișor alringeam In buzunar o scrisoare (...) 
Această sc risca re doarme și astăzi In cine sile 
ce sertar al comisa rialului do politie din pri
mul arondlsmenț al fastuodulul oraș. Destinul a 
fo*t  mal tare dsci! lovitura dc brici..."

Dar lstratl s-a dovedit a fi mai tare dedt 
destinul.

sport Ninge
de se usucă pietrele

■»

•) Esenin : „Ceaslovul satelor", traducere de 
loanichie Olteanu, Editura „Daria", 19X1.

de bobotează mi-au înflorit alb-roze 
guiburile de nalbă. Umblă vorba că 
in ținutul dulce al Mioriței, clătinat 
sub cer limpede, dă în muguri vița 

de vie. Adică s-avem noi debă recolte de Otto- 
ne! pe an ? Atunci pârâslm clmpia din sud, 
colindată de ploi vehemente șl penalizată cu 
croncănituri de corb îndopat cu mleî tranda
firiu șl ne mutam, in triu igh’.u] isoscel Fani
oanele, Virteșcoiu, Urechoști și punem umăr 
de piatră sub pragul och’pel Unirea Focșani 
și a promovăm în divizia A. Cu plocoane bSno 
stri:ise-n doage (doage la rfndul lor ferecate-n 
cercuri) ajungem să rupem gllul oricărei echi
pe cabe se bate cinstit ca să urce în plutonul 
de elită. Știe a lume întreagă cum a ajuns 
F.C.M. Brașov să uimească țara cu suceeseie 
ot care nu erau — s-a dovedit și urmează să 
se judece public — decît nlțte aranjamente 
grosolane. Cavaleri negri cumpărați, jucători 
adverși stropiți în creștet și mal ales In bu
zunare cu ulcioare dc aur topit. Iar federația, 
avind In depozite inepuizabile stocuri dc in
solență, se fvvoltă în organul de presă pe ca- 
re-1 controlează împotriva celor ce au îndrăz
nit sâ*i  așeze cu ochii In soare pe arbitrii 
necinstiți. Aud că la ședința cu antrenorii și 
oo .to ucu lorii echipelor de A și li, ținuLâ sup- 
tămina aceasta, s-a dat sfoară-n mahala că 
alți sase arbitri (numele au fost ținute sub 
tăcere) se află în cercetări sub învinuirea de-a 
fi primit bani ca să întoarcă pe dos jocuri și. 
rezultate. Să poftească blrlfideanul Nicolae 
Rainca să ne explice încă o dată ce se tntlm-

plfi cu colegii Iul pe care cu. atlta furie l-a 
apărat. Să bage, pentru citeva minute, fluierul 
In șapcă și să apuce creionul. Cu drag H vom 
purta prin colțul nostru de pagină un an și 
douăzeci de săptăminl. Tot în ședința de care 
am pomenit a fost înaintată federației o hir- 
tie (cu șUimpilă și numfif de ieșire) prin care 
echipa U.T.A. se obligă în scris să cedeze 
Olimpiei din Satu Mare, In schimbul dezlegă
rii jucătorului Kalzer, două puncte, în reftiru! 
campionatului diviziei B — unul do la echipa 
Rapid, altul de la Strungul Arad. No știu dacă 
cei de la Olimpia au dezvăluit matrapazlicul 
sirlnși cu ușa sau din onestitate (mic-mi place 
să cred că din onestitate), dar gindiți-vâ, ce 
trebuie sâ facă F.C. Bihor ca să ajungă în di
vizia A, chiar și cind are opt puncte avans ? 
Decâ-aș fi-n locul lui Glgi Staicu. eu aș lua-o 
ki fugă din Oradea, fiindcă de multă vreme 
meciurile nu se mal joacă în teren, el prin 
circiumi dornice sau la prietenii arbitrilor. Ln 
baza acestor nereguli (și a celor care sa vor 
descoperi In viitor) stă atitudinea aberantă a 
federației care n-a vrut șl nici nu încearcă să 
rezolve problema drepturilor și obligațiilor 
tuturor factorilor din lumea fotbalului : jucă
tori, antrenori, conducători, arbitri. Cu acens- 
la trebuie începută schimbarea la față a fot
balului românesc șl nu cu faptul câ afară în- 
tîrzle să ningă și că toți Iepurii rătăciți pe 
uliță merită prinși, jupuiți și mîncați numai 
în județul C.N.E.F.S.

Fânuș Neagu
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