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ROMANESC
tot mai frecvent. în 

ultimii ani. $-a vor
bit și se vorbește 
despre satul româ

nesc. Sub multiple rapor
turi, din multiple unghiuri ți 
cu implicații dintre cele mai 
exacte dacă avem in vedere 
însuți spiritul mereu treai, or- 

jd an o tor in care se pun pro- 
Vlfemele concrete, la zi. ale 
întregii noastro construcții 
sociale. Dar ți cu implicații 
de natură sâ releve o expe
riență de vaste proporții ți 
In continuă desfășurare cum 
este aceea formulată prin 
Conceptul unei nai revoluții 
In agricultura, fenomen care. 
In asonța sa, ne dă o vie 
deschidere ți înțelegere asu
pra actualei etape ți asutna 
imperativelor sale economice 
ți sociale. Dintr-un anume 
unghi, ne redefimm însuți 
satul românesc ți fizionomia, 
relația sa in contempora
neitate. Deloc Idilic. deloc 
tradițional, deloc arhaic și 
îmbătrânit, golit de morile 
laie energii vitale cl, dim
potrivă. intr-un sens propriu 
modern, intr-un sens propriu 
contemporan, la confluența 
cu marile cuceriri ale științei 
ți tehnicii, ale cunoașterii 
umana ți mai ales la con
fluența cu propriile sale po
sibilități. armonizindu-se rit
mului ți. .naționale w
de creștere ți eficiență eco
nomică. nevoilor înseși de 
progres șl civilizație.

Agricultura nu a ndmai a 
satului dar, în primul riod. 
rămâne a lui. Și cum de a- 
ceasta sîntem Interesați toți, 
cum aceasta a devenit o 
problemă nu tipică, ci esen
țială, întocmai cum esențială 
este ți industria, ți esențiale 
sînt și știința și învățămintul 
ți cultura, se înțelege că un 
rol indiscutabil mai activ In 
această perioadă revine ți 
creației artistice, acestei con
strucții de conștiință care, 
prin finalitatea sa, iți reven
dică un univers in perma
nență deschis șl luminat de 
toate marile valori ale cu
noașterii umane.

Satul românesc, așadar, 
lnfer-un anotimp al său de 
creație și la confluența cu 
normele ți legitățile propriei 
sale ascensiuni, ale propul
sării sale pe o nouă treaptă 
de dezvoltare și mai cu 
seamă intr-un nou perimetru 
de interes, al unei munci tot 
mai calificate ți pe coordo
natele concrete ți necesare 
ale unei producții tot mai 
sporite. Satul — care pnn 
definiție este legat de pâmint 
ți de muncile acestuia ș 
care, tot prin del nițîe este 
leagăn de civilizație, pâst'â- 
tor do comori sufletești — 
trebuie să se monifeste ple
nar ți cu maximum de ran
dament. Satul romonesc care 
e altul, incomparabil, față de 
cel de ieri cum tot așa. 
altul va fi, incomparobJ, 
față do cel de azi. 
In dialectica dezvoltării 
sale, cultura ți arta, crea
ția artistică dețin, firește, 
un loc însemnat. Argumen
tează in acest sens însăși 
tradiția, viața și opera unor 
mari personalități din trecut, 
atestă aceasta ți opera de 
azi a multor creatori care 
s-au aplecat asupra lumii sa

tului ți au înfrânt, cel puțin 
sub acest aspect, o mai 
veche prejudecată după cate 
această lume era sau ar fi 
ajuns deja un univers epu
izat. Transformările revoluțio
nare care s-au petrecut ți se 
petrec aici constituie tot 
atitea motive da reflecție ți 
lot aiîtea teme de inspira' 
ție care, prin particularitatea 
ți implicațiile Iar, pot oferi in 
continuare o imagine a isto
riei noastre la zi și pot da 
seamă, cu talent ți sensibi
litate. firești, despre o uma
nitate care nici nu se consti
tuie ți nici nu se termină 
acum, ci se împlinește. Cum 
se înlimplă, cum se reali
zează aceasta ți mal ales 
cum se continuă, cum se de
cantează ți prin ce straturi 
adinei de conștiință trec toa
te marile evenimente șl pro
bleme ale lumii, toate manie 
ți micile probleme pe care 
ni le punem ți in finalul că
rora ceea ce rezultă, vedem, 
e chiar viața, cum se Inlim- 
plă. cum se rezolvă așadar șl 
so rostesc toate acestea și 
mai ales ce ecou trezesc ele 
sub raportul creației, al co- 
cunicâtii artistice, Iotă in 
citeva cuvinte unul din mo
tivele suficient da puternice 
prin care această nouă rea
litate a satului românesc 
cxMitetoipccan ni se adroseazâ 
și căreia conștiința noastră, 
neîndâielnic. ii va răspunde.

O tradițională manifestare 
„Luna cărții la sate" înscrisă 
Sub genericul Festivalului 
național „Cântarea Româ
niei" este, evident prilejul 
cel mai apropiat In limp cind 
intilnirile noastre cu cititorii 
dobîndesc forma dialogului 
și a observației sensibile, per
tinente, izvorite dlntr-un In
teres ți o cunoaștere in sens 
reciproc. Sînt intilniri cu căr
țile noastre, cele scrise, și care 
iac circuitul de suflet al 
unei lumi pentru care astfel 
de manifestări nu mai sini de
mult o surpriză ți nici eveni
ment. Dar se poate vorbi și- 
despre celelalte cărți cele 
care var fi scrise ți care, 
prin intreaga lor problema
tică ți cu întregul lor mate
rial de viață, se allă acolo, 
ca intr-un depozit de spirit, 
unde iși așteaptă pe potrivă 
autorii ți identitatea lor. A- 
cele cărți cu care, cel puțin 
in fază de proiect, ne întoar
cem de fiecare dată dintr-un 
asemenea contact cu viața 
ți pe care ni le cerem noi 
înșine, n) le cer cititorii, șl 
ne impune aceasta propria 
noastră prolesionalitațe. Ața 
încit, in contextul extraordi
nar de complex In core se 
pun problemele satului acum, 
ți mai ales in contextul pro
priei sale evoluții, ol propriei 
sale dezvoltări, această lună 
a cărții din acest an apare 
mai mult decit simbolica și 
se constituie aproape intr-un 
contract pe care îl facem cu 
noi inșine pentru ca munca 
țl viața satului românesc 
contemporan, frumusețile și 
virtuțile lui statornicite de 
veacuri In Inima ți conștiința 
națiunii să dobândească noi 
mărturii ți să depună el în
suși a vie ți o amplă mărtu
rie la cultura ți arta întregii 
țâri.

Luceafărul

GHEORGHE LAZAR — proiect de monument de Radu Altenie

Țară Românească
I
Țară Românească cu potop de spice 
Și cu riu de vinuri și hambare pline
Munții tăi știu fruntea-n ceruri sâ-ți ridice 
Și bărbații hora să ți-o joace bine.

Felele știu doina sâ ți-a cinte seara
Cind flăcăii vin obosiți de coasă
Cind răsare p'inea aburind pe masă
Și-n livadă merii-ți poartă greu povara...

Țară Românească, Dunărea Ta, mare 
Martoră prin veacuri ne-a fost totdeauna 
Și la vremuri grele ți la inâlțare
Cum acestui cer, martarâ-i-e luna.

•
Simf cum iarha-n foșnet verbe vrea să zică 
Despre marții noștri, oastea din țarină 
Pentru care timpul n-are duminică
Pentru care spada nu mai are mină.

Țară Românească, de suna-n neștire 
Buciumul de carpen țl pe dimburi, fumuri 
Se-nălțau □ semn de năvălire ;
Cind treceau tătarii, chiuind pe drumuri

Si prin sate focul stăpinea, hain, 
Noi am fost aici, sigur noi am fost 
țară, sâ-ți legăm rănirile cu in
Și sâ-ți ducem griu-n munți la adăpost
II
Irecînd păduri, stejari s-au prins de mine, 

gleină,
Și Olt ți Mureș m-au spălat
Și m-am întors cu lața spre Rovine
Și Domnul Mircea - lumina în beznă
Și-n jur era tăcere ți obrazul 
Mi se albea ca lemnul din altare
Cind mi-a trecut prin ochi Mihai Viteazul
Cu chipul cit o Românie Mare
Un vint de cronici a-nverzit pădurea 
Și vcievozii-au-nvlat in munți 
Cu sabia ți lancea ți securea 
Vinjoși în șei ca nițte miri cărunți
In jurul meu, Ei - înțelepți ți treji 
Purtând armuri din iarbă, de la stele 
Mai cărturari, mai demni ți mai viteji 
Decit o Europă de castele.

Ștefan Dincă

Săptămânal edilat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Socialista Romania

Vatra 
și strunga

CĂRȚILE ANULUI 1981

JURNAL DE POET

Ia galeria de artă „Simeza* 
tânărul pțetor Cristian Paras- 
?hiv expune in două săli lu
crări In jurul a două teme 

esențiale In Înțelesul lor arhaic — va
tra ți strunga — care 11 presupun pe om 
In preajma lor In cele două constante 
ale ființei lui: veghea ți lucrarea. Cea 
dinții cheamă focul să treacă prin iner
ția materiei, cea de-a doua, jertfa In
tru rodnicie, jertfa oii, tânguirea Miori
ței din care pictorul transcrie aceste 
versuri : Ba noi l-om văzut / mrrgind 
spre trecut.

Arta, spunea un InvăUt, ca să fie ți 
să rămină artă trebuie să fie mai mult 
dedt artă, „mehr als Kunst", trebuie să 
semnifice, flacăra slujitoare să pllpiie 
In acele zone de taină ale sufletului 
unde omul iți caută sensul vieții.

Tânărul Cristian Paraschiv intuiește 
acest adevăr căutlnd să semnifice prin

loan Alexandra
Coaftatrore in pap. a 5-a

OPINII

UN CONCEPT NECESAR

REFLEX

Poveste adevărată
Vestea pe care nu 

adus-o niște mș- 
coveni ce coborau 
cu căruțele cu 

lemne s-a întins din casă in 
Cftsâși apoi din sat in sat 
cu iuțeala unui fulger : azi 
noapte, in pădure, lupii au 
mincat un om. Cine-o fl fost, 
cc-o fi căutat el pe-acolo, 
a-a rătăcit și'l-o fi prins 
viscolul, nenorocitul, a !n- 
ghetdt ți t-au slișlat fiare
le. Zâpada e roșie, bătători
tă in jur șl muscată de lupi. 
Sc vede că pe urmă s-au 
bătut intre ei. Așa se Intim- 
plă cind dau de singe. Iar 
din omul acela n-au mai ră
mas decit niște 2dren|e ți 
citeva oare, fitit cit au pu
tut el Să vadă, nișcovenii, că 

noapte — cu lună, c &- 
Awărat —• boii de la căru

țe au pufnit Insă repede, au 
Simțit miros de lup țl n-a 
mal fost cu putință sâ-l ții 
in loc. E adevărat, nici ei 
nu s-au apropiat, că li s-a 
făcut părul măciucă ți ceva 
cald le-a foșnit parcă țl li 
s-n lipii de spinare, tot ce-au 
putut să vadă a fost in trea
căt dar o sigur că lupii a- 
colo l-nu prins. In poiana a- 
ceen de lingă drum, pentru 
că acolo se zăreau si urme 
de bocanci prin zăpadă, cit 
o ti alergat bieiul om țl cit 
s-o fi sucit pină-a căzut, Și 
povesteau $i se închinau.

Nișcovenii și-au văzut mal 
departe de drum către niș
te sate de cimp unde vin
deau lemne, Iar vinătoril din

A. I. Zăinescu
Continuare în pag a 7-a

Desen de Paul Erdas

Semnificațiile 
unui jubileu
Ia Hunedoa

ra a auuf 
toc, in ziua 
de 30 ianua

• In arest namăr î • „Un ctitor de țară 
și cultură românească : Alexandru ccl 
Bun" de Dan Zamflrcsru • Poeme de 
Nichita Stănescu • Cronica literară
• M. Unjjheanu despre „Dascăli de cu set 
șl simțire românească- dc Antoni? Plă
mădeală • Artur Silvestri dzspre „"fovi’a 
albă- de Tilus Suciu O Carie» dc dsbti. 
de Voicu Bugariu O Cumpănă de G. A1- 
bolu • Viața cărților * Debut in proză : 
Gcorne Băiculescu O Poezii dr O Ion luga
• Sabin O^reanu O Cristian Petre O ..In
tr-o seară- de Gh. rituț • „Aura roman
tică și visul fantastic- dc N Ir ol ac Cio
banii • Tineri poeți dc Dan Cri stea

rie, o sărbătorire mat 
puțin obișnuită. Pen
tru prima dată. nu a 
fost oarba numai des
pre succesele ob(i nu
le de slderurpiștti hu- 
nedoreni, remarca
bile ti astăzi, așa cum 
au fost întotdeauna. 
Și totuși S-a vorbii 
despre hunedoreni ; a 
fost vorba despre un 
jubileu al muncii oa
menilor de pe aceste 
meleaguri. Au fost 
sărbătoriți scriitorii 
care trăiesc, scriu ți 
muncesc sub cerul a- 
cestui oraș. împurpu
rat de flăcări, hrănit 
de vigoare s eroică a 
ilderurpljlilor ți mi
nerilor. Munca scrii
torilor din Hunedoa
ra. truda lor, scrisul 
le-a fast m ulfd vre
me umbrit de ceea ce 
se vedea mai lesne, 
de edificările țf mari
le schelării ale ora
șului de pe Cerna. Cu

toate acestea, scrii
tori au existat aici ți 
vor exista întotdeau
na. Multi au crescut 
a dată cu orașul, i-au 
Simțit înnoirile per
manente, zbuciumul 
existenței 2ilnlce prin 
veșnicile împușcături 
de la halda de zgură, 
clocotul oțelului că
ruia. atunci cind se 
revarsă din cuploare, 
i se dude inima bă- 
tind peste oraș. încă 
din 1943 poetul țl fol
cloristul Nicolae M. 
lsac tipărea la Hune
doara revista intitu
lau! iupesdc : „Hu
nedoara noastră", su
primată după numai 
un an de regimul an- 
ianescian, pentru că 
lua apdrarea eminen
tului om politic care 
a fost doctor Petru 
Groza. Publica; ia a 
fost interzisă dar scri
itorii Nicola e M. Isac,

Vaicriu Bârgau
Continuare 

în pag. a 6-a

Tradiționalismul <d
Oricărui istoric sau teoretician al artei 

i se impune faptul că afirmarea spe
cificului national prin intermediul 
tradiției poate avea loc pe două 

trepte distincte, conducând la constituirea a tot 
atâtor mari categorii de arte. Sesizăm, mal in- 
tli. acea grunare in care, pe parcursul actului 
de creație, liniile specificității sl intenția de a 
le modula artistic sint absente. Prin unele ..pro
grame teoretice ni se apune că personalitatea 
socială, ca sumă „indiferentă- a personalității 
individuale, ia locul personalității naționale, cel 
puțin pe acest pian al intenționalității creatoare. 
Ar fi totodată o formă prin care civilizația tin
de să suprime cultura sau — mai exact — să ți-o 
adapteze. îndeosebi acolo unde marile aglomerări 
urbane reduc individul Ia o unitate depersona
lizată. pentru a-i proiecta Intr-un social a cărui 
temelie este doer matematic expresivă. Să mal 
notăm că. Intr-un atare orizont, destinul tragic 
a! individului, cind nu se converiește In melo
dramă, primește învestitură simbolică numai 
dacă se manifestă cu sporită intensitate intr-un 
jir al aproximativelor sinonimii. Iar formula 
actuală a basmului, am numit science-fiction-ul. 
abordlnd apocalipsul, ancorează In holocaustul 
colectivității — sumă, indiferentă la valoare, dar 
extrem de sensibilă la cantitate. Si. Intr-o ulti
mă instanță, spiritul teoretic invadează arta, ca 
mit modern orin care abstractul poate suDrima 
orice particularizare, orice unitate relativ defi
nită. orice graniță de specificitate. Fiindcă tota
litarismul paradigmei teoretice (..delirul teore
tic" — avertiza Tudor Vianu) înseamnă, de fapt, 
negarea sensibilității, inclusiv (sau mal ales) 
In formele care se sprilinâ pe o solidaritate sub
terană ordonată de un subconștient colectiv u- 
nitar prin specificitate. Iar arta nu va Intirzla 
să degațe o ciudată tendință de ..autodcDăsIre-. 
pulvcrizlndu-sa ca unitate exoresivă (in ansam
blu vorbind) in urma deschiderii sale ..absolu
te- printr-o premeditată explozie planetară : 
deviza ci ar putea fl „a tuturor si a nimănui-.

Evident, programul schttat mal sus conduce 
doar. spre un portret-robot si dacă vom căuta 
identificări CU. de pildă, arta franceză actuală, 
ceca co vom sesiza nu se înscrie intr-o simili
tudine perfectă. In plus, mascate sau negate, 
aflate In dezinteresul ori ieșind ..complet- din 
raza de acțiune a factorului conștient, a unei 
intenționalități detașate si Indiferente din acest 
punct de vedere — emanațiile specificului natio
nal nu constituie prin aceasta mal puțin o Ima
nentă : ele se insinuează oc căile obscure ale 
subconștientului, determinlnd un regim ai con
tinuității principiale. Semnele menționate sint 
rezultatul nenartlcipărli conștiinței la această 
diacronie, deși ar fl de văzut dacă nu cumva 
chiar această sustragere nu se cxollcă arin... 
tradiție sl prin specificul naționaL Si astfel, in- 
torcindu-ne in timp, să ajungem la rationalis-

Mircea Braga
Continuare In pag. a l-a

Știința și 
universalitatea 

existența savantului Octav Onicescu.
matematician, mecanlclan, filosof, or
ganizator (a pus bazele, singur țl in 
colaborare, țl a fost sufletul mal mul

tor instituții sociale) țl om de înaltă cultură, 
este marcată clar de pecetea prodigiosului. Do 
aproape trei sferturi de veac mintea sa ageră 
și cuprinzătoare cercetează neobosit, in Strinsă 
comuniune cu alțl mari savant! români sl stră
ini, lumea mirifică a matematicii și universul 
realității fizice. Cam tot de atlta vreme 11 aflăm 
frecventând domeniul inefabil al artei ți poeziei 
In fața cărora ființa aa sensibilă vibrează cu 
emoție.

Contemporan al unor mari înfăptuiri ale știin
ței șl culturii precum teoria relativității, meca
nica cuantică, astronautlca, genetica moleculară, 
logica matematică, teoria mulțimilor. calculul 
probabilităților, teoria informației, cibernetica, 
filosof ia contemporană a științei, muzica cnrs- 
ciană. arta Iui Brăncuși, poezia prietenului său 
Ion Barbu. Octav Onlcescu nu numai că a putut 
să-și integreze fără sflșieri lăuntrice și fără să 
se arate descumpănit valorile atlt de noi pro
puse de noul stadiu In care a pățit cunoașterea 
și sensibilitatea umani In secolul noslru. dar a și 
știut să se afle printre protagoniștii direcției noi 
pentru care demersul creator nu implică obli
gatoriu Ingratitudinea iconoclastă. Cu alte cu
vinte. după Octav Onlcescu. in știință creația 
proprie trebuie să se Inserleze modest In pre
lungirea realizărilor confirmate ale predecesori
lor. nu iâ se instituie Intr-o deșartă șt vanitoa
să contestare a lor.

înscrisă Intre astfel de coordonate, eartea na 
„Pe drumurile vieții- (București, Editura știin
țifică și enciclopedică. 1861) se prezintă cititoru
lui ca o ilustrare vie a unul destin de excepție 
care tnreglstrează In desfășurarea sa remarcabila

. Gh. Socol
Continuare |n pag. fl 7-fl

Acuarelă da Constantin Gâvenea

REMEMORĂRI

Se iscălea Z. S. (vin

r
eamintesc cititorilor ultima șecoență 
din filmul memoriei mele întrerupt un 
limp spre a nu da rubricii de față o 
notă de monotonie...

Era in dimineața aceea de pomină in eare Za
harin Slancu minat de insomnii noclume, ptim- 
bindu-se pe faleză, a apărut in ușa Barului 
tocmai in clipa in care unul dintre șoferii ce-l 
însoțeau la mare izbutise să împingă sub lu
mina reflectoarelor tapa bă (rină și plictisită ce 
fuca' rolul de mustang plin de hamasamente și 
catifele traversate de paiete.

Am fost con nins atunci că coi lua drumul 
Bucureștilor cu primul mărfar cu indicația de-a 
nu mal călca vreodată in perimetrul șoselei 
Kiseleff.

Dar. n-a fast așa...
După exact două ore de somn perpelii, In care 

am visat herghelii trecind in cavalcade peste 
mine, mi-a bătut in ușă șoferul președintelui 
și-a zis : .Școală Nea Mircca că peste juma de 
ord ne așteaptă domn' Stanca.

Mergem să vizităm Istria că ața vrea, cică, 
finlandezul".

Eram convins că nu-l ardea finlandezului de

Mircca Micu
Continuare în pag. a 4-a

ATITUDINI

Demonetizarea elogiului critic
ărturiaesc că In ultima vreme mă dm- 

f ■" B țeam din ce In ce mal mult tentat 
“A*3ă-mi ro tesc insatisfacția șl îngrijora

rea despre situația in care sc află cri
tica noastră. Fiind insă critic m-am suspectat eu 
Însumi de subiectivism și am amlnat.

Unul din recentele „Colocvii- ale Luceafărului 
(nr. 51, ÎS XII 1981) —* o dezbatere asupra „Ie
rarhiilor de valoare și a falsei exigențe crilice- 
— m-a convins că mal sint confrați, dlagnosti- 
cind cu justificată mihnlre asupra stării de fapt 
a actului critic. Fără Îndoială șl criticul rimte In 
sine acea „mullime contradictorie, veșnic in 
adunare generală-, senzație descrisă dc Andră 
Cide. Dar in acel ascuns vacarm, el ișl aude mai 
bine propriu) glas, care optează pentru sau eon- 
Ira operei. Opțiunea intimă, cea mai sinceră ar 
trebui totdeauna sâ fio și cea scrisă, deoarece 
criticul literar spre deosebire de Gidc sau de 
altcineva, nu poate spune: „Ce-mi pasă de pă
rerea mea

Din păcate și in mod paradoxal, ca o sfidare 
la adresa dialecticii firești a vieții literare, toc
mai unii din oratorii in talați In „amvon- par 
a-și fl făcut o deviză secretă din — „Ce-mi pasă 
de părerea mea ?**... Așa stlnd lucrurile, criticul 
din amvon scapă de orice remușcare. Nu Ignor 
seriozitatea observației Iui Thibaudet care con
sidera câ e omenește inevitabil ca acela care se 
pronunță asupra unei creații beletristice să fie 
„fatalmente insuficient ș! părtinitor-. De aici 
insă și plnâ la a face din rubrica de critică, mai 
mult sau mai puțin, un calambur da interesa 
personale ți de grup a o cale lungă. Să fiu ți 
mai clar.

Mircea Vaida
Continuare fn pag. a 6-a



modernitatea literaturii române este un 
fapt mai vechi declt o cred partizanii 
de ultimi oră al modernității. A 11 
modern înseamnă a fl in ton șl pai cu 

vremea ta. tar scrierile literaturii pe care a nu
mim de obicei veche au foit pentru vremea 
lor la fel de moderne ca șl cele care mai tirziu 
au dorit să fie in pas șl ton cu timpul lor. Este 
demonstrația pe care o face N. larga In Istoria 
literaturii românești, Introducere sintetici din 
care se trag cele mai noi ți mal Interesante In
vestigații actuale de „literatură veche". N-a fâ- 
cut incâ nimeni confruntarea Intre aceistă Inira- 
dt-cere sintetici din 1920 ți Istoria civllliațiel ră
mâne moderne din 1924 a Iul E. Lovineacu ți nu 
s-a observat câ prima este o replicA la cea d'J a 
doua. In vreme ce E. Lovinescu fixează moder
nizarea literaturii prin sincronism In secolul tre
cut, N. larga atrage atenția In compendiu) tău 
de istorie literară asupra unei modernități fi 
sincronizări mat vechi a culturii ți literaturii 
române cu fnrme'e. problemele ți Ideile veacu
lui lor. In această viziune foita modernitate de
vine tradiție. Iar tradiția cuprinde la rlndu-l In 
chip firesc fHDte de modernitate. Aliatul nu-țl 
dezvăluie centru ochiul neorevenlt subtilitatea 
compoziției, de unde sl recurența programelor 
cnre datează modernitatea literaturii române 
odată eu apariția lor. Recuperarea literaturii 
române vechi din unghllri de vedere «1 moder
nității el este Insă de multă vreme o realitate 
istoriograf ie A și exegetică fără drept de apel. 
Ceea ce va duce la o modificare de optică asupra 
literaturii române In general.

Cartea scrisă de dr. Antonie Plămădeală. 
Dascăli de cuget ți simțire românească, deși 
nu afișează programe de lucru spectaculoase, 
participă la opera de restaurație a literaturii ro
mâne vechi. Personalitățile țl evenimentele de 
care se ocupă cartea Ies din sfera secolelor pa 
care Istoriografia literară le numește veche. Car
tea se ocupă de evenimentele de la 1859. de la 
1918. de Biblia de Ia 1930, după ce se ocupase de 
cea dc la 1608. de un episod pentru apărarea 
limbii romAne Intre 1910-1944. Marea lamă a 
cărții este tema unității sal rituale a poporului 
român do-a lungul vremii ți figurile evocate, 
operele analizata sint mai ales ale celor care 
s-au dedicat realizării depline țl consacrării 
acestei realități istorice : unitatea românilor. 
Șirul evocărilor ți reconstituirilor începe cu cti
torirea Putnel la 1470 ți se încheie cu lupta Bi
sericii Ortodoxe Române împotriva deznaționa
lizării românilor din România ocupată de hor- 
thyțtl. Intre acestea, paginile acordate literaturii 
române vechi ocuoi locul cel mai important. 
Neagoe Basarab, Nicolae Mileseu. Stolnicul Con
stantin Cantacuzino, Dl ml trie Can tem ir, țl alțl 
ctitori de limbă țl culturi românească sint 
obiect de investigație, analiză ți concluzii noi In 
cartea Dascăli de cuget ți simțire românească.

Dr. Antonie Plămădeală nu evită temele deli
cate. fierbinți țl așează In caoul cărții sale un 
intim capitol intitulat Neagoe Baaarab, domn al 
culturii remâneșlL Autorul sistematizează în
treaga materie a disputei țl reduce temele con
troversate la trei : dacă a fost de origină dom
nească sau nu, dacă a foat asu nu un om cult, 
dacă învățăturile lui Neagoe slnt scrise de acesta 
sau de altcineva. Riguroasa demonstrație a cer
cetătorului, bizuită pc o documentație la fel de 
riguroasă. Înaintează paa cu pas, clarificator In 
acest hățlț de semne de Întrebare mari ți mici. 
Îndoiala asupra originii domnești nu rezistă In 
fața confruntării atente cu Informația Istorică. 
Nici considerarea lui d« „necult** nu corespunde 
condițiilor in care a crescut, a trăit ți a acțiuni
lor lui domnești care toate respiră cultura vremii.

nu cu mult evoluat față de Dramnl 
(1979). un roman pe deplin stimabil, 
Titus Suciu ne dă adum o culegere da 
patru proze, relativ unificate sub ti

tlul uneia dintre acestea : Movila aibă (Ed. 
facla, 1981). Sini. In fond, patru romane auto
nome. de dimensiune mai mică declt aceea cu
rentă. ori niște nuvele mHi lungi ; prozatorul nu 
iubește, pare-se, așa-zisa proză scurtă telegrafică 
bizuită pe senzație, alcătuită oarecum tehnicist 
ca si cum creionul ar pune pe hlrtie o simpli 
Înregistrare pe bandă magnetică. Nu-i vorbă, nici 
nu era cu putinjă aceasta prin raport la mate
ria In care prozatorul a-a așezat : o lume rurală, 
„veche", impenetrabilă înaintea modificărilor 
„moderne* „reac;ioaară" cu măsuri ți fără 
violentă, bizuită pe Ideea seninătății morale a 
individului din univers. De altfel, temele nu sar 
in afara seriei deși cile o zvirooLire epică para 
r fi cu origina In literatura senzațională. Oea 
re împiedică evenimente] q să se pred pi le, atunci 
cind aoestea par a se rostogoli iminent, este psi
hologia. Prozatorul e bun psiholog, cu observei ia 
că psihologia nu este a individului singuratic ci 
a unei colectivități izolate, de munteni insolubili 
spiritualicește la inovație, reacțlonlnd ritualic și, 
In ultimă analiză, magic. înaintea unul fenomen 
trecător de natură violentă.

Un tiran bătrîn ți ruinat de o enigmatică ma
ladie se trezește dat afară din casa proprie țl 
strămutat Intr-o dărăpănătură părăsiți. Slnlzm 
In război, precum Înțelegem, ț| astfel de rechi- 
țițli. Întreprinse de militarii străini, nu sint scan
daloase. Cum veteranul e un ins vanitos ți 
cu pun don or ar fi trebuit a A treacă la fapte in 
chip brutal, chiar dacă aceasta ii periclita viața- 
Insâ el reacționează enigmatic țl meticulos, de 
parcă ar fi instruit in semnificata danodămin- 
tulul. prinlr-o așteptare de idol păgin, insensibil 
la moulitatea gregară a năvălitorilor, care, ta 
final, sa retrag. Bătrinul, Întors acasă, moara 
bineînțeles (prozatorul a vrut să spună cA ideja 
pură a răzbunării muta l-a menținut In viața). 
Aceslea — tn Movila albă. Logodnă studiază 
un caz da erotică țărănească ți complicată prin 
determinați! sociale. O fată, al cărei drăguț e 
mobilizat pe front. *e mărită, cu de-a sila, cu un 
bogătan, un aoi de kulak local, convocat ți 
acesta la oaste nu multă vreme după nuntă. În
tors Intr-o permisie, ..drăguțul" se logodește mis
tic cu iubita (măritată acum cu altul), coabi
tează țl apar In public înainte de obligatoria des
părțire. „Chiaburul" încornorat, sosit val-virtej, 
ucide pe necreainrioaaa nevastă ți cade intr-o 
prestație completă. Judecata pornește de la un 
mister etnografic, de felul justiției obștești, mai 
greu de priceput și da tontă complicațiilor mo-

VIATA CĂRȚILOR

PERIPLU ILxAGINAR
F" i Valea crinului aegra

(Editura Cartea R«mi- 
-V. " nească, 1901) ae IntitU-

! lează a doua po-
ezie semnată dc Nicolaa 
Breb Popescu. Ea s-s lă- 

așteptată, 
după debutul premițâior 
eu Capcana Herminei 
(1970). Poetul construiește 

' pe a structură de tradiji-
JbP o Întreagă aven-'
A ' a tură imagistică, prin in-

*■ termcdiul căreia starea 11-
t rică se rostește pletoric.

LMHi Abundența de tropi, c«s-
cada de imagini care is

codesc peisajul Interior al poeziei, ou justificare 
tematică : pentru Nicolae Breb Popescu, actul 
poetic echivalează cu inițierea intr-o suferință 
a verbului („Înfig, adine, tridentul poemelor in 
carne") ți totodată cu o călătorie labirintică, 
deopotrivă IniUaticA, pe „sonore coridoare", In 
care, pa linia „arheologiei" argneziene, se di
buie urmele „auguste". Suferința aceasta nu 
dezvoltă insă o melancolie aridă, ci «e încon
joară d« percepții spectaculoase, refinute Încă 
In cadre ritmice fixe, in forma prozodică exactă, 
unde fantezia pare dinainte dirijată. Desigur, 
lucrul acesta nu înseamnă că poezia- prezentului 
volum ar fi In chip minor previzibilă ; dimpo
trivă : Nicolae Breb Popescu ara capacitatea de 
a surprinde in unele texte prin calitatea Inspi
rației. in allele prin prospețimea imagir.ilor.

„Saectaeolul", un spectacol echilibrat care re
fuză excesele, decupând apraa”« clasic semni- 
flcatl1', valodf'Că in planul conținutului ți ideea 
periplului, călătoria Imaginară neostenită lncer- 
cind s5 eanteze figuri mitice șl suferin'e con- 
temnorane. snecutatii livrești ți peisaje sufle
tești ; ln sflrșit. fi-țuri capabile aă concurate 
arheolmln mitologică („clinele de smoală, cri
nul negru, ucenicul, semănătorul" etc.). Inspi
rați-» tradiționalistă «I orizontul acestei paezll 
sint acum evidente. RAmlne să vedem care este 
diferența specifică. Există in volumul iul Nicolae

CRONICA LITERARĂ

ANTONIE
PLĂMĂDEALA:

«Dăscăli
de cuget

și simțire românească»

In privința paternității, dr. Antonie Plămădeală 
înlătură obiecțiile care fac din învățăturile lut 
Neagoe cartea altcuiva. Pitorescul episod L. Vra- 
noussls, care atribuie cartea lui Manull din 
Corint, este redus la singura Iul contribuția știin
țifică valabilă : învățăturile provin din chiar 
epoca lui Neegoa. Prejudecăți după care epoca 
n-ar fi permis o asemenea operă 1 se răspunde 
cu argumente de context care arată șubrezenia 
multor afirmații de același fel asupra literat urii 
româna vechi. Autorul ține aâ sublinieze o cu
rioasă optică care izolează fără motiv teritoriul 
românesc de geografia culturală in oare este în
scria definitiv : „Ar trebui să privim pu(ln îm
prejur, să ne situăm In epocă ți să nu ne consi
deram Intre granițe de oțel, ridicate pini la cer 
Intre noi ți lumea din jur, intre noi al un trecut 
de sute de mii de an! de cultură, acumulată In 
memoria ți tezaurul omenirii, cu care eram In 
legături normale**. Acestei mentalități provineîa- 
hzante autorul 11 adresca*ă Întrebările : „Nu a 
oare o dovadă de vinovată miopie ți de cum
plită rea voință, aâ te consideri troglodit In cen
trul Europei, Intre Roma ți Bizanț ? E oare 
Curtea de Argeș coborltă din cer, sau adus) de 
vlnt din vreo împărăție vecini ?“ Dr. Antonie 
Plămădeai! reușește mal ales să vădească carac
terul exterior al ohiecțillor. faptul că ele sint 
străine de textura epocii, de realitatea sera
te!» de care nu țin seamă. Autorul preferă In 
locul formulei de ..carte cu împrumuturi" care 
se aplică Învățătnrilar, altfel tis carte comp1la'A. 
formula de „cane bine documentată", tot In spi
ritul aceleiași vremi, bineînțeles, după cum ține 
să sublinieze caracterul personal al scrierii fi

TITUS 
SUCIU:

. «Movila 
albâ>

derne introduse de autor: un bărbat tinăr e 
captiv intr-o casă. înconjurat de cițiva indivizi 
hoiărltl. care nu 11 lasă Liber, deși nimic brutal 
nu se produce intre ei. Conversația, puțlnâ, lă
murește cu greu situația ți aceasta in urma unor 
ocoluri enorme, ca de vorbire hieratică, ritualică. 
In fond, cap tivul tăia» cu un cuțit (intr-o alter
cația dintre „flăcăi") pe ruda acestor temniceri 
ad-hoc ți. in conformitate cu o lege oblicase!, 
el era reținut pini la deznodământul biologic (ră
nitul nu murise). Prizonierul e semn, supui unei 
jurisdieji aproape divine : „După cum era insa 
datina pe Valea Mureșului, trebuiau «A răm-nă 
in continuare așa. alături, in aceeași casă, Gheor- 
ghe fiind obligat să ae poarte asemeni unei gazde 
bune, oferindu-i mi nea re ți băutură ca unui 
oaspete de aoemA. Asta pini In momentul in 
care ae știa ceea ce avea să se Intimple cu cel 
din camera alăturată, cind. dacă scăpa ii dădeau 
drumul fără aă-i faci nici un rău. iot ața după 
cum dacă murea..." (pg. 250).• tn aflrșlt, Acope
rirea cu rușinea studiază un cas de sacrilegiu 
din Ignoranți, produs, ca Intr-un roman sadove- 
nian. ia inlilnlrea unor lumi diferite. In mile
nara organizare țăpinărească au pătruns, Intro
duse de civilizația cotropitoare, „fabrica" ți „li
nia ferată" ți odată cu acestea un număr de

Breb Popescu o viziune sintetică, un ton unitar 
de foarte bună calitate, prin care poetul asam
blează cu naturalețe hieratismul miturilor țl 
viAța clocotitoare desprinsă din Imaginile vil ale 
peisajelor selectate mai alea ta ultima parte a 
cărții. Pentru prima Ipoetuă. edificatoare poate 
fi Casandra, text In care zbuciumul ardent «I 
sensibilității nu e niciodată contrafăcut de figura 
mitologică : „Ca o spumă-a spaimei arde luna-n 
părul tău, părinte. / $l-n căocstra luminoase, 
pe-mpietritul ca) de jos. / Că se văd in el as
cunșii, dar puterea ta e oarbă / In privirea mea 
ți brațu-mi intr-ai tău e da prisos. / i Auzeam 
de mică-n tropot călărit de-un țarpe-n frunte. / 
Cum destinu-i prinde șauo-n scara unui pinten 
crunt, i Sub potcoave cura ee sfarmă snopul 
copt in cornul furcii, I Clopotul cetății noastre 
cum va bate sub pămint. li Smulgeți veghea și 
nădejdea, apa ochilor din poarta i Care mini-o 
■ă-ngenunche la cheremul unei chei : I Căci prin 
ea văd viclenia eu un deget eum strecoară I Za
rul sortii măiluite-n palma drepților a hei.” Forța 
de sugestie nu e cu nimic mal prejos cind auto 
rul descrie liric un Felsaj petrolifer la Cimplna 
sau o Vară la Brtbu, delimltlndu-aa literar, in 
ultimul caz. de binecunoscuta cromatică a picto
rului care a zugrăvit cu atlta pasiune același 
spaliu. Nimic așadar din lumina aproape meta
fizică a lui Lu chiar» In a ceas lă geografie refâcuti 
poetic : „Sint v«rl pe-aici. In carc-am mai aflat l 
Dealul, ca o mireawnă-n căpițe adunat ; / Fluturi 
celești, «tlrnind din flaare-n floare / Cenușa 
violetă a stelei căzătoare, ff Mâtua băltii ruptă 
de taurul ce vrea l Si bea vioaia rece-a apusu
lui din ea ; / Pe creștetul atlncll. veghind, ace
lași șoim i Ca un blazon pe turla cetăților in 
somn..."

Poate încăpea oare !n acest tip de poezie vreo 
umbri de mister, o formă care să ascundă esen
ța poetică ? Neostenitul periplu lasă intactă taina 
șarpelui „bătrln ți nepătat** (v. țl Cassndra), ■ 
..monadei undei dinții", privite ca embleme pro
tectoare a!e unul bănuit spațiu ezoteric. Ca un 
adaos la această finalizare a ..periplului", poetul 
resimte cu subtilă profunzime nostalgia cu vin tu
lul ..care n-a vorbit", cuvlntul „mut", cel. in 
mod paradoxal, menit să dea coerentă ți justi
ficare haosului (..Cuvlntul care n-a vorbit l De 
la-nceput. printre cuvinte / E mut. dar limba 
lui răsare / ln haosul ce-l tine minte."). Valea 
erinulal negru este mal mult declt o revenire de 
bun augur.

Costin Tuchilă
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mal ales partea ei originali care este practic mal 
însemnată decit restul cărții. La capătul dezba
terii celor trei controverse autorul avansează 
deci ți Ideea originalității acestei cărți, origina
litate care se definește desigur țl ea In context 
de epocă. Discutarea din Interior a învățăturilor 
aduce argumente noi in controversa la care acum 
autorul Dascălilor de cuget nici nu se mai re
feră. Apropierea umanismului din Învățături de 
umanismul occidental i se pare o operație meca
nici ți nereallstă. care mutilează spiritul cărții 
iui Neagoe. Analiza textului conduce la conci
zia că spiritul Învățăturilor se află la capătul 
unei tradiții de gindire românească teologală 
concretizată mai tlrzlu In Școala dc la Cernlea, 
definitorie pentru orizontul spiritual particular 
al contribuției românești In spațiu răsăritean, 
Este aici inc! un argument al caracterului ro
mânesc al «crierii amplificat ți de analiza Cu
prinsului teologic al Învățăturilor lui Neagoe 
Baaarab. Contribuția dr. Antonie Plămădeală la 
precizarea autohtonlei Învățăturilor, făcută cu 
instrumente dintre cele mai avertizate, are un 
caracter hotăritor ți marchează un titlu de refe
rință In bibliografia chestiunii. De aceeași fac
tură țl importantă este ți capitolul Dl ml trie 
Cantemlr, teologul care precizează surse ți teme 
noi In «trierile filozofice ale lui Dimltrie Cantc- 
mir. Autoritatea contribuțiilor cuprinse In Das
căli de cuget ți simțire românească, titlu înșelă
tor prin retorica lui asuora conținutului cărții, 
vine dintr-o Intimă familiarizare a autorului cu 
•crierile secolelor XVI. XVII, XVIII, dlntr-o vi
ziune asupra epocii clădită pe chiar datele ei, 
mereu din interior, care produce un efect reve
lator ți înnoitor. Studiile despre Nicotae MUescu,

oameni noi. neștiutori de „obiceiul locului", în
treprinzători țl pragmatici, avind față dc abori
geni simțămintul de superioritate al marinarilor 
lui Columb inemțea ..sălbaticilor" americani. Ln 
asemenea ins „alogen” pică la o nuntă locală ți. 
plin de inițiativă fiziologică. Încalcă un număr 
de ritualuri necunoscute. Pedeapsa, cumplită in 
felul ei. este a$a-zi*a „acoperire cu rușinea", 
descrisă de șeful țăpinar in acest chip : „Cind 
la noi pe Valea asta a Mureșului cineva nu-i Iu 
stare să se poarte ca un bărbat, I) acoperim cu 
rușinea 1 (...). 11 aruncăm pe foc haina, nădragii, 
încălțările, izmenele, ciopul. 11 lăsâm numai cu 
câmețoiul. Pe care scriem in ce fel s-a făcut de 
rls. tămdu-1 după cum «hm noi. De tăiat il tăiem 
asa incit dacă se acoperă in față II rămine gol 
fundul ! 1 (...). No. și aranjat In felul ăsta il 
scoatem pe ulițe, ca sft-i cunoască tot satul țl 
de-atunei să-1 ocolejsță. Asta-i tot... Amu dă 
nădragii 1" (pg. 325). Totuși, veneticul scapă de 
rușinosul zlrep-tease.

Nu e greu sâ observăm că Titus Suciu alege 
momentele dramatice ți. Intr-un fel. senzațio
nale : el se fixează asupra unui grup redus de 
indivizi, aduși intr-o circumstanță extremă : o 
afacere dc expropriere combinată cu un acces, 
violent, maladiv, o tentativă de crimă continuată

BREVIAR
■ „ironia sorții*. Sub acest titlu, publicistul 

Ansttae buholu se plinge. In „SăpiâiMlna" (29 ia
nuarie a.c.), câ ar fi persecutat, insultat țl jignit 
de raviata „Luceafărul*. Ce s-a petrecut ! Acestui 
reporter 1 s-au semnalat, nu demult, la rubrica 
„Breviar* câ pronunța defectuos uneia antropontme 
strftlne. că „Nopțile de Slnztene* e un roman de 
M. Sadovcanu ți nu de M. tu*de, câ N lorga * 
acru despre Portugalia o carte întreagă șt nu un 
„Jurnal", câ poetul Camocs a seria „Luslad*ie” sau 
„Luslazli". câ. in fine, reporterul grejcțte țl in 
oltava știri da amănunt. Hâxpunsul lui A.B. este 
clar: el crede ca „hirtla e răbdătoare*, știe câ „a ciu* 
ți „a cita" sint verbe diferite, ne informează câ ta 
școala primarft se Ittvața geografie și limb* româna, 
iar „Cabo da Roca* nu a tot unt cu „Capo da 
Roca*. Mulțumindu-i pentru acesta informații, ob
servăm câ reporterul nu răspunde ia lemnalala 
emise de noi. ..Ironia sortii*, nu-i ața 1

■ METAMORFOZ.r.. „Mesaj comunist” (nr. vilii) 
a o publicație studențească In pllnâ metamorfoză : 
<•1* da «sneetul ei anterior a crescut acum can
titatea producțiilor publicistice, a scăzut, tn schimb 
partea propriu-zls literară. Credem eâ studenții 
craiovent. Intre care exulâ forțe cu adevârât în
zestrata pentru literatură (Mircea L.. Goga. Carmen 
Grădinara. Constantin Popescu, C. Urucu. Dorin 
CojdCaru) ar putea să producă o publicație mai 
vie. mal interesantă, mat „actuală* ■ Modâle sint : 
(„Dialog". „Forum studențesc*), râmi na numai ini
țiativa. Succes 1

■ FASCINAȚIA DOCUMENTULUI. „Manuscr'.p- 
tum" oferă ți In nr. laill clteva documenta, pu
blicate in premieră, demne da tot Interesul. Clteva 
pagini germane din manuscrisele eminesciene, un 
grup*! documentar E. Lovineacu, alcătuit cu pri
lejul „centenarului" cunoscutului critic, poeme de 
T. Vlanu țl fragmente din „iaboratorti!* rom a nu-. 
Iul „Adela" de O. Ibrâileanu — deschid «cest nu
măr. completat cu rubricile cunoscute, pline ți 
acestea de materie Inedită, interesantă. „Eniato- 
larul* lui M. Koââiniceanu (acum, la enliodu) ai 
patrulea). ,.CA»nesciana“. ..Cronica edltHIn»-- (sem
nată de Al. Plru. fixat asunra edl'lel Rebreanu. 
recent «nchriatâl. ..Meridiane" (Peroessf-'us evo-at 
da Rosa del Conte). ..Document In renll-â" (act* 
rsersnnalo E. Lovtnes-uț — i«tâ numai d'eva se— 
Hunt * căror adev&ratâ faaclna’ie este ind'a-u**- 
b’lâ. O convorbire cu Luki Galari'on dnre'’,s*ra,l 
de Z. Sângeorzan). precum șl atte cfteva con’rl- 
buțtl de acela») nivel Înalt, completează aumarui 
acestui exreleflt periodic.

■ AVANPKFrt-lERA. Publicate recent fin „Lu
ceafărul* nr. ai și ln „Flacăra” nr. j] clteva frag
mente din romanul ..O lume de cțțtlaat* de Eugen 
Barbu, atlrncac in mod indiscutabil interesul critic. 

despre Stolnicul Constantin Cantacuzino profită 
din plin de acest unghi de vedere familiarizat cu 
obiectul de studiu ți mal ales de capacitatea dr. 
Antonie Plămădeală de a construi cu siguranță, 
geometrică, dar ți cu atenție la nuanță. Un 
■ ct de dreptate face autorul cărții fraților 
Greceanu care au tradus Biblia de la Bneu- 
reșil, restituindu-le dreptul de a figura In 
galeria de mari figuri culturale ale seco
lului, de unde Virgil Cândea prin atribuirea 
acestei traduceri In bună măsură lui Nicolae 
Mllescu părea a-l ti scos de-a binclea. Argumen
tele dr. Antonie Plămădeală slnt de natură să 
determine o revizuire a demonstrației întreprinsă 
de Vlrgll Cândea. iar frații Greceanu stat propuți 
istoriei literare ca mari cărturari al vremii ți 
principali autori ai traducerii. In oagini cum 
slnt cele dedicate traducerii din 1930 a Biblici 
dr. Antonie PISmădeală vădește o mare plăcea! 
de Istoriograf literar, de telul ee'el reprezentată 
de Șerban Cloculescu. In mtauirea dat ala.r, a 
aprecierii lor, a reconstituirilor de istorie cultu
rală.

Ceea ce trebuie Insă spus este cS Dascăli de 
cugel, care antrenează o mas*! de informație Is
torică și culturală exceptions1!, nu este o carie 
seacă scrisă fără talent literar ci dimpotri
vă. Dr. Antonie Plămădeală scrie exact ți 
ceremonios, Iar studiile globale închinata 
«editorilor români sau altor personalități cul
turale tind către portret. Amintim aici An
ton Finn, protopsaltul ț| poetul, un Esop a! 
românilor In care sub curgerea ceremonioasă ți 
aparent convențională a rin duri lor sc trasează 
liniile unui portret mai sugestiv al muzicianului 
ți acrii torn1 ui care poate da de glndlt : nu cumva 
complexitatea omului ?! a multiplului autor a 
scăpat plnă acum comentatorilor ? Tranșant In 
cinito’cle deschis polemice ale cărții, dr. Antonie 
Plămădeală știe să fie sugestiv, persuasiv in 
celelalte. Modificarea de ontică a cititorului e 
condusă „cu duhul blindețil". dar ea nu a 
mal ouțin decisă. Dascăli de cuget țl slmHre 
românească nu face tabula rasa cu rolul Institu
țiilor ți clericilor tn cultura ți literatura română 
ți din acest punct de vedere cartea umple un 
gol. Nu este de altfel in spiritul materialismului 
dialectic aâ ignorăm, atunci cind scriem istoria, 
sportul unor instituții ți al unor personalități, 
cu atit mal mult cu cit el este ți însemnat țl 
pozitiv. Cartea dr. Antonie Plămădeală este o 
demonstrație In acest sens. Numărul clericilor 
amestecați In mișcarea progres!sl3 ți revoluțio
nară românească este foarte mare ți aceasta nu 
poate fi o intimplare. Ea reflectă șl un mod par
ticular de a înțelege istoria, mai realist ți rațio
nal, din partea acestora. Ca a ultimă demonstra
ție a acestei realitAțl dr. Antonie Plămădeală 
publică pe multe pagini reconstituirea Unui epi
sod Important din lupta pentru limba română. 
Este vorba de tentativa regimului horthyst de a 
Introduce pentru românii din România ocupată 
după Dictatul de la Vlena. limba maghiara ca 
llmbâ de cult pentru români, ceea ce însemna 
practic deznaționalizarea românilor. Capitol da 
Istorie modernă ignorat, acest episod încheie 
Dascăli de cuget țl simțire românească In chip 
semnificativ. Dr. Antonie Plămădeală este vizibil 
In această carto împotriva petelor albe In scrie
rea Istoriei de orice tel.

M. Ungheanu

cu o sechestrare de persoană, crime pasionale, 
bătăi, violuri, atacuri asupra unui ins aflat ln 
Inferioritate „numerică", rezolvări justițiare ln 
urmarea unei legislații, misterioase pentru străin, 
irevocabile pentru autohton eic. și cu toate 
acestea, violența propriu-zisă, (singele curg!nd ca 
dintr-un jedau. bâtaia, *p Inter ar ea, asasinatul) 
lipsește, sublimată de prozator ln recensămintul 
unei psihologii aparent sumare Insă, In fond, 
complicată de „semne", interdiclli. ceremonii. 
Titus Sudu este ardelean ți a pornit din tradiția 
«celei proze de reacții așa-zls primare, in reali
tate mocnite ți brutale fiindcă sint îndelung re
primate. Deși modelul pore a fi fost un moment. 
In MavIU albă. Marin Preda, el a adaptat to
tul asa cum trebuie la temperamentul ardele
nesc î rlRidltate. psihologie abttruză fără expresi
vitate gălăgioasă, taciturnitate. In realitate ema
nația unui strat anistoric de rit obștesc, cu legile 
lui crude țl mecanice. Nimic pitoresc ți imprevi
zibil (căci Tltus Suciu nu are volubilitate epică) ; 
omul • Intlmpinat ostil ți ae scoală greoi, zi- 
clnd : „No", respinge cu un „Ba" apăsat țl su
perior ca țl cum ar alunga o muscă supără
toare. De «d. acea acumulare surdă de fapte, 
vorbe in doi perl, interjecții, toate amenință
toare, creind. cit codată, o irespirabilă ten
siune. cu o soluție întotdeauna de factură etică 
Totuși nu In „eticism" stă însemnătatea prozei 
lui Titus Suciu dt ln acest talent de ■ crea o 
psihologie ritualică, vindicativă, de ..sicilieni". 
&că porcarii Iul Slăviri stat cow-boys literaturii 
române, țapinarii lui Titus Suciu sint „sidlienti" 
ei.

Prozatorul este talentat ți indiscutabil original, 
e Insă tinăr si ar trebui tratat cu deplină sin
ceritate critică, spre a-l Îndrepta pe o cale fe
cundă. Mal tatii, lumea lui, văzută acum cu sa
gacitate. nu pare a fl. probabil, materia unică a 
unei întregi cariere de prozator. Pxihologlile 
fiind sumare in expresia «or. rezulta ei. in pre
zența aceleiași umanllăți. prozatorul a-ar putea 
repeta, in chip supărător, la Infinit. Prin ur
mare. tematologic ar trebui altceva. In ai doilea 
rind, presiunea prozei lui Marin Preda nu e con
venabilă ad. ta acest univers de suflete noule 
■(Iile CI ol du c Iile Moromete. Flore» are ceva 
dintr-un Bâlosu mai sofist eic.). Apoi, limbajul, 
plin de regionalisme, dă „culoare locală" |n?ă 
distrage atent ia de la materia sufletească ți care 
este esențială. In «ne. Tltus Suciu pare a fl 
deocamdată un analist naiv ți locvace, atunci 
cind nu e momentul, ceea ce nu însemnează că 
nu svem in el un prozator cu intuiții robuste 
apt de creații surprinzătoare.

Artur Silvestri

E vorba, pe tit sa pare, de o proză pe temă con
temporană. fixată ln mediul oamenilor palidei 
(aceiași mediu studiat ți de Dumitru Popeecu, In 
„Pumnul și palma-), o meditație asupra puterii țl 
a individului, de esență- ■«* fond, morală. Mai mult 
declt adt. a părut interesant aici stilul, acea sen- 
lorialltate descriptivă a romancierului, exercitata 
acum In detalii fulguranta căci nou! roman al lui 
E. Barbu pare a sa Întemeia mal ales pe „aețlune* 
ți mai puțin pe „atmosferă*, Oricum, apariția iul, 
cind se va produce, va oferi tn mod sigur o lec
tură palpitantă.

■ TRADUCERI. Un pasionant „roman* grec a 
notoria „HibUoțecă istorică* a lui Dlodor dm Si
cilia. apărută tn românește (Editura Sport-Turuiri), 
ln traducerea Iul V). Iliescu și Radu ilincu (c«l 
de-a) doilea cu a mai întinsa materie tradusa, da
torită probabil ți experienței recunoscute de ele
nist). Cit de interesant e autorul, un „universalist* 
de telul lui Polybios, cu o incalculabila adăugire 
mltograDcă, se vede la o cft de sumară răafoira 
a cărții. D iod or din Siclila era un „turist- mal 
degrabă de cabinet Insă un ins cult fi curios, ama
tor de știri pitorești țl senzaționale, de mltolugțe 
șt da birfe subțiri, extravagante, un om cu Ima
ginație. pusă acolo unde datele lipsesc. Pentru 
scriitor, „biblioteca* Iul ca, mal tirziu, „Milionul" ta) 
Marco Polo, a un depozit de știri, multe incontro- 
labUe. majoritatea — palpitante, fabuloase, fantaste, 
ca o descripție a unul mapamond Ireal. Ihtlofagii. 
amazoanele, tracii, liblenit, fauna țl flora teribilă, 
evenimente încețoșate de mari legende, toată 
«caastâ combinație de date verificabile șt ficțiune 
pură e romanescâ, pasionantă, „modernă*.

B PROPUNERE. Dacă am tajelct bine aubtextu! 
propczlțtuniior lui Laurențlu Uilcl („Contempora
nul” nr. acest Critic regretă absența Iul
Ov, S. Cnohmăinlceanu din foltetonlsilea săptfiml- 
nalâ, ocupata, zice-se. de niște „nechemați-, care 
■e amuză visceral pe teama literaturii șl a celor 
ce o scriu, idee nu lipsită de interes (L. Ullci fiind 
ci Însuși dintre «cela care beneficiază de un întina 
spațiu tlpagratic). râm Ine doar ca revista „Con
temporanul” să dea un exemniu de eficacitate cri
tică Înlocuind (sau dub’lndt pe L. Ullci cu 
Ov. S. Crohmălnlceanu. Ar fi echitabil f

B MOHAVURI. Viran Arde’esnu (..Transltvan'a* 
nr. 11/11) despre supllanții, autori da cărți, lnge- 
nundilați înaintea criticilor, ca să-1 elogieze : ..Mă 
Întreb : re gust poate avea fericirea scriitorului, 
de vreme ce el e primul care fila — val, eum o 
știe — câ tertdrea «ceasta a fost cumpărată 1 In 
cupele de confruntare cu tine Însuși, rare, bucu
rosul autor nu încearcă chiar deloc sentimentul 
zădărniciei, ca sâ nu apun al rușinii r*

A. S.

CARTEA DE DEBUT

VERSURI 
ȘI ISTORIOGRAFIE 

CULTURALĂ
Valeriu Llță-Cosniin (Cerg 
In labirint, EdiLura Lite
ra, 1981) Însăilează, cu 
aplomb șl nonșalantă, cro
nici rimate, «x primind 
mai «Ies un ronllment de 
aatigfacția, p roduă. ae
pare, do revelația că ver- 
• ificarea cala o acțiune 
lipsită de dificultăți ma
jore. Este o aatiâfactla 
îndreptățită, fiindcă, in
tr-adevăr. cartea aa de 
debut conține autidente 
dovezi de abilitate prozo
dică. E și. asta ceva. Nu 
sint exprimate emoții, 

autorul ilustrează clteva dintre marile teme ale 
poeziei dintotdeauna prin alcătuiri vioaie, cel 
mai adesea inoculate cu umor Involuntar. Citez 
poezia intitulată Pasăre, unde tema erotică, pre
cum șl cea a cuvinlului poetic care se autocon- 
templă, m dizolvă in versuri vesele făr* ■ voia 
autorului : „Ia-ml palmele / adine căuș / Să 
sorb odihna ta dc pluș / Șl drept inel de dor 
alegru ! Zulufii părului tău / negru i Să-1 Înfă
șor pe deget mie / Moștenitoarea i de nimic...// 
Câ-n Țara zborului de vise / Ne-nvața blindul 
In ochise / Cuvintul / Pa să re-Poruncă / Mai bru- 
mârlu ca o ieruncă / Cit zborul alb de albatros / 
Sub val de indigo / sticlos /1 Un drier / Pasăra- 
Albostrâ / Ce trece prin cerneala noastră...* Lin
sa de pretenții estetice apare și in forme mal 
vklblle. precum ta Sonel-sonor, unde, de la 
aceleași puncte de plecare, ae ajunge la expresii 
umoristice de-a dreptul dubioase, demne de • fi 
scrise pe un șervețel, la restaurant : „leșlndu-mi 
versul din măsură / Cu un picior / m-am bucu
rat / CA e! / piciorul Vinovat / Era al tău / afin- 
tâ făptură... // L-am mingiiat și am strigat / 
Flambindu-1 rimei de tinctură /Ol/ echilibru le- 
natură / Ml-1 scoate și pe celălalt... / Iubirea mea 
— o rimă șchioapă / Din formă fixă — știu re
gretul : i CI șoldul tău / un (Arm de apâ / / ln 
care numai el / poetul / Putca-va vlala că-i în
capi / Sunlnd / sonor / «anat j sonetul..." Să 
fie o autoparodle conștientă ? Să fie un loc d«- 
radccent, practicat cu bună știință de către au
tor ? N-aș erode.

ln schimb. Valeriu Lițfi-Caomin „a nim«-^» >“ 
atunci cind face umor „pe față”, ca in Leak ■ -re
deschide volumul. Titlul, pompos Si de:f 
(Creație), nu împiedică versurile să etaiBRț 
foarte amuzantă enumerare de nume bizare • «
parcă ar alcătui un catalog aoocrif al zeit»'/-ir 
babiloniana : „Mandulc atotputemicu / De-I ilee 
lumea — Ațorti ,- Luminător — Așarulu l Cel 
ce ogoarele făcu / Chemlndu-ae pe rind : Tutu/ 
Răspuns auzului — Ziku / Cu diademă — A ga
le d / Dreptate tuturor — Shazu / Prosperitate — 
Enbilu I Secretul armelor — Glrru / Cuprinsul 
cerului — Add / Stea luminoasă — Niblru / Stă- 
pinitor EnlH-Iianșâ / Șl Înțelept fiu al Iul EA..." 

O carto, cars ascunde 
sub o înfățișare modestă 
meritorii eforturi de d»>- 
cumentare, este Isto
ria eă-lll vl le-ne. See. 
XVU-XVIll (Editura Seri- 
sul românesc, 1961) de 
Costea Marlnolu. Pornind 
d^ la Ideea ci Iitoriografia 
culturală trebuie abor
dată și din puncl de ve
dere regional, astfel obț»- 
nlndu-se premisele unor 
cercetări mai aprofun - 
date, autorul lg In conside
rare o perioadă iste

rică semnificativă pentru afirmarea tiparului in 
limba română și In general pentru nrimele etapa 
de evoluție ale Umanismului romănese.

Cost ea MRriaolu -procedează alitanlstic, Imoir- 
țindu-ș» lucrarea In capitale dc sino stătătoare, 
cară se referă la cele moi importante aspecte 
ale epocii culturale avută In vedere. Mai tatii, 
ta capitolul intitulat Vechi focare de cultură ro
mânească, e! discută activitatea fructuoasa de
pusă da către cărturarii care au lucrat ta mă
năstiri (Cozia. Govora, Bistrița. Hurezul, pre
cum și in orașul Rimnic. Sint Juate ano! In con
siderare o șerie de aspecte tinlnd de telul in care 
tlpărltun'c vâlcene au participat la mițearej 
Ideilor (Ideea de unitate șl continuitate a po
porului român In cărțile vlltene). în continuare, 
sint abordate puncte da veds*e cotmlemc-'ta-e 
(Temelii foklericc. Contribuții |« dezvollirea 
Umbli și literaturii române. Manuale școlare. 
Meșteri tipografi. Difuzarea manuscriselor șl căr
ților vflrone. Aria de răspindlrc n cărților tipă
rite In Rimnic in secolul al XV!Il-1ea), otodu- 
nlndu-nl-se si Interesante constatări de natură 
sociologică.

Autorul dovedește că este bine Informat. El 
practică diata) respectuos, desprins din «crierile 
unor autori consacrau, dar nu ae sfieste. in cl- 
teva împrejurări, să se pronunțe împotriva unor 
opinii care nu I se par a fl suficient de fondate. 
La această calitate se adaupă șl unele na^aja 
înviorate de tente eseistice, in care sint rememo
rate figurile unor oameni cu merita ruliu-»)*». 
Demnă de semnalat e<d« si Bibliografia cărții 
vechi vâlcene tipărite Iu secolele XVII—XVIII, 
care Încheie volumul.

Volcu Bugariu

CUMPĂNĂ

ZECE
t. Chiar dacă, pe această Clmpie Eternă unda 

cel mal puternic lucru nu este nici nlat-a 
templului, nici flerul plugului el măruntul fir 
al Ierbii, nu poți zidi o ca A, ridică măcar un 
zid, unul dintre pereți, ca at«net cind răsare 
soarele și-și proptește lumina in el să se știa 
că acolo există un om.

II. Despre orizontalitate șl verticalitate. 
Cimpfa esio acera care face munții, ca este 
muma munților și. pentru ca relația aceasta să 
fie exactă, toate mărlla șl oceanele pămlntului 
se uita ta firul cu plumb,

III. Clmpia Hi «rată cum poarta cerului nu 
se află deasupra capului ci la orizont, acolo 
unde privești fără să-ți rupt gttuL Când omul 
viitorului, datorită unei conformații specifice, 
va avea ochii in creștetul capului. Zenitul va 
fi acela care va unge cu sirena scirțlltul holții 
cerești ; pini atunci privim ta «en ul Clmpiei 
Eterne.

IV. In jurul marilor poeți vulesc vulturii : 
„vă dăm ficatul nostru aâ-1 mincațl dar nu 
renunțați la motivul prometeic".

V. Șchiopul, rușinat că nu poate dansa, urcă 
Evereatul.

VI. Din „Istoria apocrifă". împăratul roman 
era la sflrșitul libertății lui iar libertul, ta 
Începutul acelei libertăți.

Vil. Psihanaliza literară ajunge mereu la 
aceeași concluzie : scriitorul este șl el „un ins 
complexat" dar, spre deosebire de alții, Ișl pune 
complexele ta muncă (complexele iul sint 
roboții lui).

VIII. Intre un vorbitor care adoarme la 
mijlocul unei fraze șl un mut care gesticulează 
plnă la capitul el, pe cine să alegi ?

IX. Și ciungul Briarcu trăgea din zece arcuri 
numai ta frunze cabotine șl toate se făceau 
câ pică.

X. Bufonul Me fi sto lustruiește cu vtrful cozii 
aureola atăplnuJui său.

George Alboiu



UN CTITOR DE ȚARĂ Șl DE CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

CIL BON
Pomenirea voievodului Alexandru cel 

Bun la 550 de ani de la moarte ne 
prilejuiește In primul rind constata
rea că nu dispunem in momentul de 

față decîi de o încercare monografică de mult 
învechită (E. Pi coi și G. Bcngescu, Alexandre 
le Bon, prince de Moldavia, Viena, 1882), de 
cltcva broșuri ocazionate de comemorarea din 
1932 ți semnate de N. larga (o comunicare aca
demică), P. P. Panaitescu (ptnâ acum singura 
micromonografie serioasă consacrată voievodu
lui) L Nistor ți C. Bobuleseu (cea mai utilă 
încă cercetătorilor 1) ți. in sfirșit, de două bro
șuri de popularizare apărute In anii noștri : 
Emil Diaconescu, Alexandru cel Bun. colecția 
„Orizonturi" a C.R.S.C.-ului (82 pagini) șs Emil 
Diacon eseu ți Dumitru Matei. Alexandru cel 
Bun. colecția „Domnitori $1 voievozi" a Editurii 
militare (143 pagini format mic). Prițna datează 
din 1968, a doua din 1979. Desigur, ci li torul dor- 
r.ic aâ-și facă o idee mai „științifică" va re
curge la ediția nouă a Istoriei Românilor de 
Const C. Giurescu (revăzută In colaborare cu 
Dinu C. Giurcscy) sau la N. Grigoraș. Țara Ro
mânească a Moldavei pini la Ștefan eel Mart 
(1359—1457). lăți, 1978, sau Ștefan S. Gorovei, 
Musallnil. București, 1976 (colecția „Memoria 
pămmtuluf românesc" a editurii Albatros. El 
nu-ți va putea reține, totuși, amărăciunea că, 
650 de ani de la trecerea voievodului intru ne
murirea Istoriei, urmașii a&i nu au găsit cu cale 
•8-1 consacre dccit un singur adevărat monu
ment nepieritor : nuvela Sărmanul Dianis (cam 
«i-a alea epoca Iul Alexandru cel Bun ca un 
spațiu idea) al „românescului") ți scăpărările 
de condei ale marelui gazetar si Istoric ce ■ 
dublat pe poetul Emine seu — primul ți cel mai 
lucid vizionar al măreției ți importanței capi
tale a personalității «I epocii iui Alexandru cel 
Bun.

Da. Oriclt de neplăcută este constatarea, mal 
ales Inlr-un moment festiv, Alexandru cel Bun 
«I epoca sa nu au făcut In Istoria poporului si 
a culturii noastre obiectul unei veritabile mo
nografii, ața cum P. p. Panaitescu ne-a dat-o 

^jrfnlru contemporanul Mircea cel Băfrln (da 
țj aceasta nereedltată). iar mal recent. 

^^Vbu C. Giurescu ffara Românească In aeealeie 
^TV—-XV, 1973). Citeva articole, clleva „eontri- 
t'Jții- prețioase la probleme delimitate, desigur. 
O „bibliografie- m poate închega In vederea 
acestei monografii ; unele date semnificative, 
unele documente revelatoare pentru puterea ii 
prestigiul Moldovei de atunci (ca acela publicat 
de Marcel Popa In Revista de Istorie, nr. I 1978). 
unele studii chiar, de felul amplei analize cri
tice a profesorului Ellan (Moldova ți Bizanțul 
In secolul XV) sau magistrala, deși succintă, 
prezentare a lui Gavril Urie, — Initial artist ră
mân cunoscut de Sorin Ulea la care același au
tor a adăugat, recent, o contribuție la fel de 
importanta : Gavril Urle. Studiu paleografie. 
In sflrșlt, studiile despre același cărturar sem
nata de Emi] Turdeanu ți Ion Radu Mircea, xau 
despre primul monument de argintărie — racla 
lui loan cel Nou — de Teodora Voineacu Dar 
toato stau, membra disjecta. In publicai iile res
pective, și noi sin tem obligați să ingurgităm 
„pagini de popularizare", iar comemorarea ce
lor 550 de ani da la „cea mai puternică Mol
dovă" ne în timp in A cu o coperta și cu un ar
ticol de Magazin istoric. Să sperăm că. odată 
trecută luna Ianuarie, nu se va reașterne tăce
rea ci, dimpotrivă, se vor așterne pe treabă is
toricii țl ne vor da un volum de studii de fe
lul celor consacrate In anii trecuți lui Vlad Țe- 
peș, Petru Rareș ți Mlhal Viteazul 1

Am spus „cea mni puternică Moldovă" fără a 
folosi o hiperbolă fiindcă dacă Ștefan Vodă cel 

, Mare gl Sfint a purtat, după tradiție, Jt> de răz
boaie, invingind la Lipnic ți Vaslui, CCoțlnd din 
țară pe însuși Mohamed al 11-lea, ’pățind pe 
Muteiaș la Bala, pe Ioan Albert la Cosmin, top 
Bcețtia veniseră asupra Moldovei, creând că o 
pot cuceri, pe rind nimeni, In eel 32 de ani de 
domnie ai iul Alexandru cel Bun, n-a îndrăznit 
sâ o atace, cu excepția otomanilor care i-au 
luat Chilia, dar numai pentru o vreme, căci o 
va recuceri de la el, ceea ca Ștefan Vodă nu 
■ mai putut face I

Pe «cama Moldovei lui Alexandru cel Bun 
•-a Încheiat, la Lublau, in 1412, cea dinții con
venție internațională care prevedea hăcuirea 
pAmlntului românesc. Cea dinții dintr-un șir, 
vai, atit de bogat I A fost singura ce nu a-a 
pus In aplicare I Nu din „lealitatea" regelui Po
loniei. cum crede Dlugosz, cl pentru motivele 
dezvăluite de Marcel Popa In articolul său As
pecte ale politicii Internaționale a Țării Româ
nești ți Moldovei in timpul Iul Miree* cel Bălrln 
și Alexandru cel Bun t nu era la mina oricui. In 
momentul acela, să Înfrunte Moldova! Hanul ves
titei „Hoarde de Aur", al cărui negustori fuseseră 
opriți să calce In Moldova. In loc să treacă la re
presalii, scria in 1428 sultanului Murad al II-lra: 
„Așa tind lucrurile, comuni că-mi: cum ar fi mal 
bine să-l înlăturăm dintre noi pe ghiaurul ăsta de 
român". Și același : „Deși v-am fi trimis o*- 
nwni, nu l-am putut pune pe drumuri, căci ro
mânii ziceau că nu pot trece I". lată Intlia for
mulare a lui „Pe aici nu se trece 1" (Pentru tra
tatul de la Lublau, esențial este F. Cotutan- 
tiniu șl Ș. Papacostea, Tratatul de la Lublau 
(15 marile 1412) «I situația Internațională a 
Moldovei la începutul veacului al XV-lca, In 
Stadii, Revista de litorle, nr. 5. 1964).

Voievodul care n-a tras sabla pe clmpul de 
luptă a țtiut deci să cucerească cel mai prețios 
lucru pentru țara sa : pacea hotarelor, buna 

k rinduialâ a trehurilor din lăuntru. prosperitatea 
— urmarea ei firească, prestigiul și chiar un în
ceput de glorie, dusă la apogeu de Ștefan, ne
palul, tocmai fiindcă acesta moștenise minu
ne lui instrument făurit de bunic • statul perfect 
organizat ți conștiința de sine a unui popor pe 
care voievodul il învățase, de-a lungul a trei 
decenii, sâ so simtă liber, mlndru ți demn.

Oștite Moldovei au luptat In afara hotarelor, 
pentru eliberarea Poloniei de sub teroarea ca
valerilor teutoni. Au reușit să țină la respect 
pe otomanii care, pinâ la urmă, siliseră pe ln- 
auri Mlrcea cel Bfitrin să le plătească tribut. 
Sigismund de Luxemburg n-a putut nici In 1412 
și nici in 1419, să convingă pe partener a-ncerca 
tăierea in două a țărit rivnlte. iar singur nu 
B-a simțit in stare să pornească aventura. Tâ- 
taiil, la rindul lor, nu îndrăzneau să atace sin
guri'Moldova. E atlta glorie... militară In aceste 
citeva fapte semnificative, țl In cel mal semni
ficativ dccit toate : o domnie pașnică de 32 de 
• ni. Intr-o lume ca pe valuri I

Ce a reușit să facă voievodul din această pace 
ne-a spus-o cronicarul Misai) Călugărul, inter- 
pnlalorul fără gind viclean al cronicii iui Ure
che, cronică ce i s-a părut nedrept de laconică 
pentru această domnie : o admirabilă operă da 
organizare administrativă, economică, edeslastl- 
cA ți culturală. O veritabilă operă de ctitor al 
■alluall române, pe care o va desăvirși nepo
tul său ți de care va beneficia, peste două 
veacuri, cel dlntH domn al tuturor românilor.

Este regretabil că articolul din Magazin Isto
ric trece cu desăvirțlre sub tăcere cel mal im
portant eveniment eeleslastic din vremea lui 
Alexandru ccl Bun : aducerea moațtelor Iul Ioan 
cel Nou la Suceava. Evenimentul era de fapt 
o capodoperă de diplomație $1 artă politică. El 
nu s-a putut petrece la 1402, cum s-a Încetățe
nit părerea pe baza unui text alterat a! cronicii 
Iul Ureche, ci la H15. ața cum țtiau ți au pus 
data (care lipsea 1) In cronica Iul Ureche, atit 
Axinte Uricarul cit țl Nlcolae Costln. Este sem
nificativ că tot In acest an se petrece si ulllnaa 
căi&i orie de depunere personală a Jurăminhilui 
de vasalitate In Polonia. Probabil că există o 
legătură Intre cele două evenimente, căci cere
monia aducerii moaștelor, zugrăvită in aec. XVI 
pe pereții interiori de la Succvita, are sensul 
unei veritabile declarații de Independentă, in 
limbajul medieval.

Moldova fusese obligată, chiar de la Bogdan 
întemeietorul, să ducă o foarte abilă politică re
ligioasă, lăsind mereu impresia marelui regat 
vecin catolic, că domnii șl peporut întreg vor 
adopta catolicismul S-au creat tot (elul de în
lesniri propagandei romane, domnii treclnd une
ori personal la catolicism, sau căsătorindu-sc 
cu catolice. In primul deceniu ți Jumătate de 
domnie, însuși Alexandru a dua o politică pru-

dentă ci este foarte probabil, chiar dacă nu exis
tă dovezi categorice pentru așa ceva, că au nu
mai legături de rudenie sau ambiția voievodali 
l-au făcut că apere pini la moartea acestuia. In 
1415. pe lorii Mușat, in scaunul mitropolitan al 
Moldovei, obliging patriarhia din Constant in opol 
să-l recunoască (alt semn ai puterii și presti
giului !) ei și considerații diplomatice. Un mi
tt opo lit free, trimis de Bizanț, ar fi însemnat 
intrarea Moldovei, fie și numai bisericească, in 
„sfera de Influență" opusă catolicismului. Iosif, 
sfințit la Halici. pe pămint ce făcea parte atunci 
din statul polonez era. dimpotrivă, un autohton, 
r.ereprezentlnd o politică fie și simbolic jenantă 
pentru marele regat catolic. In 1415 Insă, Ale
xandru hotărăște aducerea moaștelor unui ne
gustor grec, martirizat de tătari in Asp r ok as
tron -u! Cnmeet (este aproape sigur, și personal 
optez pentru aceasta interpretare, că nu era 
vorba de Cetatea Albă moldovenească, ci de to
ponimicul cu același nume din Crimeea) In urma 
instigațiilor unui corâbler catalic. Pe acest sfint 
Îndepărtat U cumpăra de la tătari de2- 
gropindu-1 din locul unde i se crease 
faima de taumaturg, U aduce lnso<it de 
o gardă de ,jnulți" oșteni in Moldova, il 
intimpmă nu la Suceava, in capitală, ci la Iași. 
In „poiana vlădicii", cu întreaga curte. și-I 
poartă apoi prin toată Moldova de sus, intr-o 
nemaivăzută procesiune, plnft la Suceava, in 
văzul întregului popor adunat, și sub nasul Po
loniei, deciarlndu-1 „apărător al scaunului său" 
ți „patron al Moldovei". Era cea mai spectacu
loasă declarație de independență posibilă in acel 
moment : definitiva notificare a faptului că 
niciodată Moldova nu va trece la confesiunea 
„suzeranului", că de aci înainte catolicismul este 
un cult îngăduit, cu toleranța moldovenească 
înnăscută, alături de cel al armenilor, al evrei
lor țl al husițllor, dar nu o prezență trufașă, 
dominatoare, preced!nd dominația politică și 
pretențiile pfiminteșd ale regilor vecini.

In aceiași an Iosif moare, după ce văzuse 
triumful ortodoxiei autohtone, și la Suceava 
descinde mitropolitul grec trimis de Bizanț, care 
fle ocupă imediat de organizarea fastului bizan
tin și a colachiel grecești. In Jurul celui ce se 
va' vedea curind, pe sine, închipuit alături de 
soția sa. ca un „autocrator" asemănător celui 
de pe malul Bosforului, care stăplnea, atunci, 
un teritoriu mai mic decit Moldava.

Din 1415 Alexandru col Bun trăiește apogeul 
domniei, prestigiul său este enorm, ți cel ce fă
cuse din Itot cinci călătorii do închinare per
sonală In fața regelui polon, nu va mai face 
nici una pinâ la moarte. Rămas văduv, se re
căsătorește In 1419 cu vara regelui polon, Rin- 
galia, dar cum aceasta înțelesese câ va urma 
trecerea voievodului la catolicism. Intr-un an se 
lămurește cu cine are de-a face ți cere papii 
despărțirea. Fără a se teme de urmări. Ale
xandru o exDcdlază augustului vâr, li fixează o 
„pensie" foarte generoasă și-și ia alături a fe
meie, se pare că nu de prea mare neam, din 
moment ce orgoliosul nepot, căutător de neveste 
la Kiev ți Trapezunt, o trece In letooiaetul scris 
sub ochii săi ca „Marina fiica lui Merin".

„Fiica lui Merin" va deveni insă Intlia mare 
doamnă a culturii românești, strămoașa Despl- 
nei lui Neagoe «I Elenelor lui Petru Rareș țl 
Matei Basarab. Probabil cl l-a remarcat ți 
sprijinit dc genialul miniaturist si mare cărtu
rar al vremii. Gavril Uric, despre care Sorin 
Ulea are bune temeiuri să susțin 1 ei |l-a Lvntț 
studiile In Bizanț. Pentru lectura doamnei 
Marina ai a lui Alexandru. Urle copiată ve«- 
titu! Tetraevanghel eu miniaturi, din 1429. 
actualmente la Oxford. E.<te In’Hul mo
nument de artă r) literelor și miniaturii româ
nești, cap de serie țl model pentru o Întreagă

•coală, care sa va dezvolta pa vremea ltd 
Ștefan cei Mare

Debutul unei culluri românești capabilă a* 
joace un rol major In des&nele Întregii Europe 
bizantlno-alave, impunfnd reeonfifurarea ei ca 
„Uzantino-alavo-ramână", ae petrece in acest 
interval, din a doua parte a domniei, rind Ma
rina și Alexandru Înțeleg ceea ce Bizanțul 
știuse de mult: că armele fi puterea economică 
trec, și numai amintirea lor râmi ne, dacă 
există rine să o InveșniceaacE Acești bieți 
oameni fără că pit ii și fârt putere lumească, 
artiștii, creatorii, au In ei totuși strania putere 
de a conferi nemurirea celor ce știu sâ-i pre
țui aadh și susțină. Primul voievod român care 
încheie un contract, plătit regește, cu niște 
„zugravi" este Alexandru cel Bun 1 Prima dom
nie ilustrată de un creator de geniu — acest 
Gavril Uric — este tot a lui Alexandru cel 
Bun. Prima adevărată „epocă" din istoria cul
turii române este „Epoca Iul Alexandru cel 
Bun". A fost poate țl mai norocos decit Mircea, 
de la care, in afară de Cozii, (acest fascinant 
„fenomen originar" al arhitecturii muntene si 
al marii noastre poezii patriotice) nu ni l-a 
păstrat mai nimic țl ar f! rămas chiar el In pe
numbra conștiinței moderne, fără cele citeva 
rinduri de cronică cud-slavă, despre bătălia de 
Ia Rovine, reluate de Moxa și citite de Emi
ne «cu, spre a face din ele Scrisoarea III î 

In schimb, Alexandru cel Bun și-a pregătit, 
conștient șl cu spor, o mare glorie culturală, a 
nemurire calculată, artă de bazileu bizantin dar 
țl de principe de Renaștere, in care va excela 
apoi nepotul Ștefan cel Mare. Se știe astăzi. In 
urma descoperirilor de acum vrea 25 de ani ale 
lui Ion lufu. că voievodul a profitat din olin de 
etrfrtsele legături culturale româno-bizanț ine în
chegate după 1415. Cărturarii moldoveni știutori 
de slavonie au fost trimiși la Studion. In Con- 
stantinopol. minâatire plină de colegi ruși, bul
gari și îirbi ce făceau cam aceeași treabă, ți au 
copiat acolo cea mai mare realizare a culturii 
aud-slave de la sflrșltul secolului de XiV-lea : 
Marile mince de lectură de la Tirnove. niște 
uriașe „Cazanii" totalizind aproape 7 000 <Je os- 
glni ți aduni nd peste 380 de scrieri, 90 la sută 
de autori bizantini din toate eooclle (peste 70 de 
autori ’) dar țt vreo 20 de texte de autori bul
gari. Intre care toa'e scrierile crlui ce alcătuise 
minecle : Patriarhul Eftlmle (cel_mal mare scri
itor bulgar al evului mediu).

Cu o lovitură de maestru. Alexandru cel Bun 
punea astfel la dispouția cărturarilor Moldovei 
sale aproape tot ce agonisiseră sîrbii ți bulgarii 
In trei-patru secole de ucenicie la Bizanț, si ce 
adăugaseră el ca oocră proprie. Alături de 
această colosală colecție, care a servit ca izvor 
de bază lui Uric pentru „sbornicele" sale șl 
care a avut un ..destin" Impresionant pe târi- 
mul culturii române pinâ la apariția „Cazaniei" 
lui Varlaam (care o scoate din circulație), mat tâ- 
alm țl alte culegeri șl cărți din autorii bizan
tini. Ele vin tot atunci, pe aceeași cale, 
sau prin relații cu Muntele Athos. Para- 
aoxul face ca Marile mlnee de iertară 
de la Tlrnovo să nu se mai păstreze as
tăzi nicăieri In forma lor genuină, decit In Mol
dova. si ele sint acum la Dra pocnit na. adu«e in 
secolul XVIII de la Moldavia — prima ctitorie 
a Iul Alexandru cel Bun ! tn felul acesta, voie
vodul moldovean a salvat un monument cultu
ral al vecinilor care aparține întregii ctvillza’il 
răjăritenc «I Istoriei culturii europene ! <O edi
ție facdmllată a celor 8 volume din care e’te al
cătuit monumentul a fost inițiată recent de Edi
tura științifică și enciclopedică. «I a de roe-at 
că nrimele două volume vor anărea chiar m 
acest an jubiliar. In cinstea voievodului căruia 
i as datorește aducerea și salvarea mocu- 

men tulul de vicisitudinile istoriei !).
Alexandru cel Bun a foat, așadar. un extraor

dinar creator de „climat". A creat climatul de 
pace, de siguranță. de bună rin dulăii, sentimen
tul că la cirma statului se află o minte echili
brată, sânătoasA departe văzătoare. un om al 
păcii $1 demnității româneștL un ..dreptcredin- 
ciov" peste tronul efirula veghează însuși Stimul 
Ioan cei Nou <dar abilul negociator de tratate 
comerciale ți clauze vamale țtiuae. desigur, ai 
cită „valută*" aduce Intr-o lume ca a lui „turis
mul" la moațtele sfinților. El crease astfel ți 
Moldovei un asemenea punct de atracție fi dș- 
tig !).

☆

Dineolo de dala mor|ii sale, puterea de viață 
a unei mari personalități uionea aa vădește pan 
legendă, dar ți prin felul in care corabia ce a

fbemede
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construit-o sau a desavirșit-o străbate furtunile. 
Alexandru cel Bun a-a dovedit o mare peraoaa- 
litate istorică și prin felul »•>» a cișU±at aceste 
doua probe.

Statui moldovean a trecut. Imediat după moar
to **. t.mp de Zâ de am. oină cmd o a.ta m.aâ 
binecuvintaiă va pruide cirma, pnn nenumărate 
incercan. Lupte lotemc. amenuațâri externe, pe
nibil» capitulare a lui Pettu Arca in fața turd- 

cu jalnicul documeot ae neputința semnat 
exatr; un an înainte de venirea ne tron a celui 

avea să le fringâ trufia La fața întregii lumi ! 
Si totuși, temeliile moștenite Oe la înaintași și 
lărgite. întărite, adincite de Alexandru, s-au do
vedit de neclintit. Domnii — fiu lui — ae bat. 
•e orbesc și ae nod. cheamă trupe străine in 
tara unde nu îndrăzniseră minij. p-t pscio- 
ruj și unde apoi vor veni și necfieaiate. Toată 
această pennadă a „urmașder tau Ainandra cel 
Bun* este prezentată de obicei ca o vrem- 
shakeapeananâ. Pantă sub acest aspect ai este ! 
Pe un manuvena, Urle notează taspătnuntat câ 
-In anal «EJ 11447). hm* iulie. 13 zile •-« tEăt 
capei Mai 5*«£aa «otevod. dncnauJ Țlru Mohtoret. 
îmi au Alexandra voanstad. de voaorodL
fiul lie IBe soieiod șg a foot '**112le îab^to- 
țuea^Nenmț. in aceeași temă mbe. m 11 tOf. 
® prapnnj •frate !^*EL.-'*GaCriJ *«b-

•• la Menamu aâ copie» ma- 
anaens «ăipl auanacna. at câ ■*-*—îmi m «W- 
ntaL <kipâ proprale sade guduri. phMI 14*4 
end moare. Sofa nora negri. grti as ie 
«ătnășagnl pootie. cflrtmra! dci-
mdl eu cârămdâ. pveniLatan aceea al ui 
său : cnJtura. Ciad va nan. devenise pix»- 
â1* /*** a-e ffi* 3 crt aaai hernie copist de m>- 
■“•ertae alnve dta tatranga Morte a civiliza IM 
■«•vere iniemewte de frații CWil și Metodie !

Un ah cărturar. In capitala tării, stfaad la «ă- 
păBmj aaoaaârtcr Sfintuhn loan ce] Nou. s-a 
ho*ânt latr-o za aâ-i ocne .jRia". Era ae «ea cult 
•* avea ia dwxaatie modelele ihsetre : cele 7 Mt 
de pagini ale Măneeioe iui ’ a ramltat
«. ea Nereeirte a srtamM lean tei Nou acmaată 
-(«rtenra aaaaiiasl p fsvirriatni âe la aaarea 
Mior» a • MeMatlaBIrf- — ai mei tura primului 

- măa ! Duei ia slavona tnpuhu. praea 
im Gnpnrte are toate trâaâtnnle atihiim narativ 
moldeaenaae. fireae p caM. atrâm deliberat de 
•tslad btspodobtt st umflat al vremii. E3 va r*- 
tniae normativ de tai Lesopaaetul taxi Ștefan cei 
Mare n eraedea hd Unache oină In Creaurl ii 
fi arin* i sen. Mitropolitul Varlaam va da acestei 
pnma opere engmaie rcnaâaeati la cracă, două 
aerate maj tirzm. ham* *îendidă a ImMI ro-

Pastel
sa dadici 

doamnei Viorica Donoiu

Sutnd-I primăvara cînd ningă Incd-n munți, 
«argelalg de scoicâ-ala luminii 
izbind in iepurii cai in zig-iog |i mulțl 
și șuiannd in finiri, șiruri, pinii.
Cuvintele renasc din stincile albastra 
mutindu-ți Kurils de vocala r
cind monopadale pilastra 
pornesc cu viaduct cu tot spre vale. 
Suavâ-i primâvara cind ningă din Zenit 
cind nmga paste verbe 
un luci deicintee vâiut, naouiit 
fii floarea-i cea mai albâ pe cimpul cel mal 

verde.

Peisaj cu ceață
Ceatâ deaiâ, luminiscsntâ, compactă 
nu-mi mai vâd nici miinile.
Ceațâ umeda, vis ca a sâ, șerpuitoare 
nu se vâd nici mâcar țăranii 
nu se-aud nici mâcar caii 
nici mâcar lâlrâturile da ciine.eopm ie sbornirul aău, Marcniria M lesa eel 

-\«e simboliza, dintru Început, ca si strădania lui 
Urte. Iartă ealtaril remăae de a aaxiga. asemeni 
■nei torăMl paterniee. si pe senin, șl prin fur
ai nA Senmti] avea sâ vmă curind. In 1457, Acum 
M3 de ani I

Nu numai ealtnra aau viața edesiastică si 
mânâtiiranscâ (de care pe vremea aceea depin
dea atit da mult), dar si cancelaria domnească 
ne dmeduite câ tulburările nu afectează esen
țial ctitoria voievodului. Cine numără dte acte 
a-an păstrat pinâ la Alexandru cel Bun. dte de 
la aresta al dte din Intervalul 1432-1437 va con
stata câ instituția continuă aă funcfioceze. ceea 

• Ce expbc* rapida el așezare Intr-o nouă glorie, 
de către ti nărui da 24 ani care,, ©unind caoăl 
anartaeL venea In primăvara hil 145? să-și ia 
moștenirea buniculuL

Ștefan cel Mare este, in multe. In foarte multe, 
tm reali avatar, un restaurator, dar și un genial 
făuritor de nouă «înteză. A putut fi toate anos
tea. fiindcă temeliile și o bună parte din zidire 
U așteptau gata, ieșite din miinile celui ce-i era 
nu numai bunic după trup, dar ii părinte direct 
dupâ suflet. Acea coortlință a rădăcinilor, a le- 
gât urii cu strămoșii, acel simț extraordinar al 
situațiilor creatoare de „istorie", acea artă de a 
folosi renju ori ura acre a-i «mulge eternitatea, 
sint. toate, prezenta In mărturiile ce le avem 
despre Alexandru cel Bun. In acest tipar s-a 
croit Deraooalitaifta celui ce «l-o va proiecta, 
apoi, la dimenaiunile istoriei universale. Coinci
denta sărbătoririlor — 550 și S23 de ani I — in 
acest an, este ea însăși eaioționantA

Alexandru cel Bun este si lntliul voievod ro
mân ce intră In legendă. Altfel de legendă dedt 
a lui Dragoș. cel pornit In căutarea zimbrului 1 
Imaginea ..ctitorului" ți aceea a voievodului 
ideal „cel Bun" nu este a lui Ștefan, ei a Iul 
mal intli. curo va simți-o Emi nes cu. Urmașii vor 
căuta In vremea lui Ștefan gloria armelor, cum 
fire Grigore Ureche, deți același voievod clădise 
atit de multe cetăți șl biserici. Dar simbolul 
rcnstencțtel politice șl enltarale pașnice «I in
to iepte a devenit Alexandru cel Bun. Epoca lui 
devine feerică. Chipul sâu. In mijlocul ..curții 
lui", plăsmuit de zugravii Sucevitei din sec. XVI 
avea ceva din împărații basmelor populare. 
In a doua jumătate a secolului ai XVtl-lea 
MLeali Călugărul adaogă, coclind cronica Iul 
Ureche, datele desore ooera de organizator laic 
și bisericesc, desâvlrsind imaginea ..ctitorului de 
tară".

Dar legenda devine deplină abia in așa-nu
mita „Povestire despre icoana făcătoare de mi
nuni de la Neamț**, unde, prima oară ia formă 
literară tradiția sau legenda călătoriei împăratu
lui bizantin pria Moldova, cu care ocazie s-ar fl 
minunat de ce vedea ți l-ar fi dăruit la întoar
cerea in capitală, pe Alexandru, cu titlul ți in
sera ne le de despot, iar bisericii Moldovei i-ar fi 
acoțdai aatoeefalia. Dims trie Can tem ir. contem
poran cu cei ce redactează această poveste mai 
adaozâ ^știrea* despre adoptarea „biuilicajelar", 
aoieâ a legislației bizantine. Alexandru Hasdeu, 
mai tirziu. inventează ..școala de la Suceava", 
vent*bilă academie, in care mai cred încă unii 
istorict pinâ azi. cum mai cred și in povestea cu 
împăratul bizantin. Ca și cum totul ar fi fast 
posibil In această Moldovă de basm a Iul Alexan
dru cel Bun !

Privirea dâ ocol albului ochilor 
akjnacâ pe iris înapoi in pupila 
sunetul sârnina agâțat da lobul urechR 
cinfacul nu pătrundă in timpane.

Nu eiistâ sus fi nu esislâ jos 
nu esistâ înapoi fi nu eiistâ înainta 
deși merg de parcâ aș sta lacului 
fi stau lacului da parcâ aj morgi.

Străfulgerare
Oierii scad, cile cresc 
pinâ acoperă tot orizontul 
Munții scad, văile cresc 
pinâ acoperă toi orizontul 
Statale scad, razele cresc 
pinâ acoperă tot orizontul 
Timpul scade, secundata crase 
pinâ acoperă tat orizontul 
Orizontul scade, petele cresc 
pinâ acapara tot orizontul.

Istria
Cuvinte moarte dintr-o limbă moartă 
răscolite de tendința unei șuvițe 

de briză 
ziduri de cetăți sculundata-n mare 
sub ectoplasma lunii.
Toarte de amforă cu sigilii 
fi amprente de robi 
virfuri de lance ruginind intra 

pietre 
două dire de urme de roți 
adincite pe dala de marmura 
șuieratul solzos al amorului încolăcii 
dintre doi șerpi 
absență a unui caduceu in mina 

mea dreaptă 
fi a perechilor de aripi de la gleznă 
și a alergării de vești in genere.

Peisaj de iarnă
Greoaie pasăre smâlțatâ da singe 
piatră a aerului fii 
cimpie cu urme de pași in zâpadi 
bătind in ametisf.

Profesorul Alexandru Elian a consacrat. In 
1961. un foarte solid studiu critic acestor aser
țiuni. demeostrind caracterul lor legendar și ex- 
pliand atmosfera in care au luat naștere : era 
o perioada de decădere a statului și bisericii mol
dovene. o vreme in care ae căuta in trecut te
meiul pentru lupta împotriva dominației cleru
lui grec, și «tuna s-a făurit povestea desnre 
autocefalia bisericii moldovene, care ar fl exis
tat tneâ de oe vremea lai Alexandru eel Bun. 
acordată de insuși tmpâratuL o dată eu titlul de 
drzpoa fi eu icoana făcătoare de minuni de la 
Neamtu ! Evul mediu, occidental și răsăritean, 
este plin de asemenea leeende (m Rusia om 
cea s Dararilar Jai Maaasnatal. dar trebuie să re
ținem câ ficura in jurul căreia au cristalizat la 
no este aceea a Iui Alexandru cel Bun. Astăzi 
ineâ. dupâ ee entica Mttoncă le-a dovedit limi
tele si natura, le rretâsnn ia articolele de popu
larizare. Ceea ce este, in food, na omatm indi
rect adus voievodului care continuă a fasona 
prtn legeoda sa. chiar impoerrva evidentei «rarii !

O altă terendă care tnsosrșie. case da prin as- 
eolul il XVIl-lea. Cffura lui Alexandru cel Bun 
este aceea a eărturaralm butear Grigarte T*m- 
blac. Probata) câ na era sufioent un împărat 
bizantin care să fi văzut eu orhu lui sreastl 
Moldovă fee-icâ. al se fi minunat de bocâtra rt 
de basm si da bus a riadmală ee domnea (din 
acest punct de vedere noassten . icoane:' n-ar 
trebui să Irosească <hn nici a aitoloete. fiind In 
fond un ooem in proră a’. Mollwn hu Alexan
dru. poate un izvor al senusaentuhB emtiMu- 
ftan despre aeeastâ mort fi. o if «I de :“te- 
tepetanea conducătos-Jhii eL Mai era aevoui Și 
de pre rents dire-tă. Ia curtea de la Suceava, a 
neui eârtura- celebra. Cum «4 mai eetebra căr
turar de Lmbfe slavoaâ care a făcut carieră tnter-

Dan Zamfire?eu
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Vise carnivor sărind din umăr 
secundă cu luci de silei 
corvezi Iară murmur 
prin ruinele de pe limes 
a anvelopă de cauciuc da basculantă 
ea o aură deasupra frunții 
sub șes in lumea cealaltâ 
caso de cai de bivoli șl de oameni 
se schimbă în petrol.

Prima ninsoare
Din diferita planete, 
fulguîau spre noi diferita ființa. 
Mirat, nu le găseam rostul 
Dar fulguicKi, fulguîau. 
De bună seamă, mi-am zis 
vremurile sunt îndeiale, 
deci, 
tefl'aHa anonimatului in artă 
trebuia generalizată pinâ la cinice 1 
Sau pa a te, dimpotrivă, 
tentația anonimatului in artă 
trebuie repudiată prin cintec. 
Mirat observam cum fulguîau 
din diferita stele 
diferite cuvinte.

Cuiul poliedric
Pe fereastra ovală 
a căzut cuiul poliedric 
infigindu-ia in podeaua 
de înmulțit și de împărțit 
de scăzut fi de adunat

Camera era cubică fi goalâ 
na avea ușă, avea 
numai o fereastră ovală 
Pe podeaua de înmulțit fi de împărțit 
de adunat fi de scăzut 
a căzut pentru început 
cuiul de răstignit 
Camera era cubică 
fi nu avea ușă 
ci doar a fereastră orală 
fi era vopsită in mov.



.ion 
îuga

Rememorare
lntr-0 pădure da piotrâ 
iatâ-mâ jcâldat in riu do canușâ 
chipul meu nu so tchimbâ — El nu oxlstâ — 
numai «intui il rote) ta ii cicloane
iatâ-mâ privindu-l pa Hamlat cârirtd noroaiele 

orașului 
iatâ-mâ stând cu Pujkin ți Ana Kamn

mâturind Iruniele Rusiei 
iatâ-mâ cu bâtrinul Tolstoi raluiind un secol 

să-ți desculța cișmele 
ți pe Sadoveanu incâlțat in râdâcini de codru 
core-i teapa neagrâ pentru poeți intraabâ

Esenin 
teapa panlru dictatori imi râspunde țepeț 
care-i starea de pace plinga Valerț Lorbaud 
prin care a trecut el fiind inconștient ultimul 

râzboi 
iatâ-ne pe toți In arco lui Noa
Homer ți Dostoieviki Eminescu Bacovia ți 
deasupra o bomba cit o minge de fotbal 

curind ne «om roade degetele da la picioare 
apei de la M-'.ii 

pentru câ numai ochii noștri ințeapâ bomoa 
ochii noștri ca niște imense sulițe 
Oppenheimmer ți-a îmbrăcat im castan do 

scafandru.

Pasărea de fier
O ciudată pasăre de fler 
cu-ascuțitu-1 clonț da fier 
ți cu penele do lier 
iburarâ-n pădure de fler 
iți lăcurâ cuib de fier 
ouarâ ouâ de fier 
ți născură pui de fler 

nu are cu ce-i hrăni 
ți cintâ pinâ la cer 
cu lacrimi peste pâmint 
câ il pier puii de lier 

dar lumea nu o aude 
gindul cum să-ți mai asude 
pasărea cu clonț de lier 
cind ii pier puii și-i pier 
în pădurea ei da lier 
sub o platoșă de fier

Se iscălea Z. S.
Urmare dan pag. 1

filria cum nu-mi anfra etoi m*a. oemoal ia ae
rul In rațe j te ■wcameadam. darpc tocte «code 
se JmbatolMZ* slictotr de fId w-tțd. M* | -(«om 
ca Jieracki dupd 1 -pte ca Amejaanare _

Lk ciecl muiate am /astf referate ca aa pom
pier dorind id tfiegd orice acrelii pomML 
Ziua ere canteutar*. Soarele m* pdtoe ie crei- 
tetaf capelei și. die elipd la clip*. simțeam c-em 
sd cad lat pe caldarim ia fața miei aude lotram 
președintele.

îl așteptam ce pe an laid eihreg ca arma 
sd-rni controleze ca me lui da aoCe_

A apărut Insolit da editorul ftatoades m de 
pruncul acestuia. Zaharin Suncu are suspeci da 
jovial ți de bine dispus. L-am asistat cu di
ferență ți poedinfd simulată. M-a taeredtaCtf 
chiar cu citară curlnte .* „Huși, dome ele Mm. 
ce zici de ziua asta frumoaid. re zici ? .V«-i a*a 
că ți dumneata arzi de nerăbdare sri ven Is
tria ? anunfaf la radio, la radu» si ewsetat 
cd astăzi vor fi 32 de grada le smord_ Cana
tul arzi ml-a plăcut...

Conform protocolului eram tipe>mtatof fa 
haină, cdmofâ albă ți cracată aaottata.

Finlandezul mă salută cm ersflrvilă efuiuae 
zicindu-mi : Helo .’ Al taie imi mtn ia brațe 
sletndu-mă de ultimele paten (i iaccpa să nu
mere In limba lui.

Am urcat In mașini demannd sub soarele ar
zător al Dobrogct. E inutil să »ă descris ca cit 
interes ți euriotiiate am print resttgilie sfnt- 
rechei fl|C2<iri. Finlandezul, resel aerele mare, 
era apucat de o sete da cunoaștere aemărpinifă 
ca șl rum acolo ar fi debarcai din luapile tor 
peregrinări strâmoții lui coborlfi dinspre gM- 
țunie polare să cadă țărmul Jăăni .Vrere.

Pretedintele vroia si radă șl el fiecare pie
tricică fi-mi arunca, din cind ia cind, prirln de 
radiolog. în spatele mea. șoferul .Vela Dumi
trescu. băiat sufletist de Colentina, mi proptea 
pe furiț fi-mi storcea cravata.

Vizita mi t-a părut lungă cit an rrac._
Cind ne-am reunit in fața unui chioșc unde se 

clndeau diferita suveniruri artizanale, președin
tele m-a Întrebat cu eandoarea-f bine
cunoscută :

„.Ce zici, domnule Micu, frumoasă zi. frumoasă 
zi, nu-i așa... ?“

N-am răspuns nearind pic de salică In pură 
și-am dat din cap. de cile va ori, ca bulgarii cind 
vor să spună nu.

Apoi, finlandezului i-a venit să plece cu o 
suvenire și a indicat un obiect de lemn iachi- 
puind nu știu ce biserică din Maramureș in mi
niatură. Stancu s-a uitat la mine ironic ți mi-a

Pasărea de argint
Fâ-mâ Doamne pasăre de-argint 
chiar pe sub pâmint să cint 
sâ-mi scol morții din morminl 
pentru PACE in alb «int 

sâ-ml scot neamul din războaie 
sulițațl, arcași, tunari 
să ne-acopere c-a ploaie 
de dureri din cola mari

Să priceapă lumea zeii 
sinul iarbă a! femeii 
Pacea nașterii intoanâ 
lingă lacrima nostoarsă

Cînd dormi
Cind dormi in patul de rouă 
cum iti plutesc coapsele sinii In miinile riulul 
și-n catifeaua de seară e apei 
pârul tău un steag arzind 
pa oglinda ce se sfarmă de tine

ascultă peștii de argint in urechi 
polenul zburindu-ți pa gena 
intre țârmli tăi arămii dinspre patimă 
ochii rlului ți pietriș in genunchi

lasă-mâ pierdut in șaua do argint 

calul mau alb a trecut de mult nul 
străjer pe culmo iți veghează somnul

Așa ceva nu există
l-om tot vorbit

i-am tot vorbit 
continuu i-am «orbit mamei 
câ EU sunt POEZIA 
Ea si-a tăcut cruce ri a 
afurisit pe Ucigâl toaca

l-am vorbit despre Eminescu 
i-mm cin tot Eminescu
Ea a pliru ți o zis câ eu-1 adevărat 
Ața ceva nu există

i-am vorbit i-am tot «orbit 
de bombe mai grele docil munții 
do Dumnezeu de Politică 
Ea a începui să pbegă 
Astea suită fal meu 
tatăl lâa m p-e salvat copte

Btoui Evdăs : „lerieda*

Bxie-nrața nmM. fo-«m sd aăr ■totodată), 
■ooă-rei «ș aomă de -ei m ft«rti«5 de Mauri. 
Z-«w lăsas eâsntre--»^ rere era tare, cincizeci 
de baaj eîtibme st i-em orruf boa de deeoetanr 
Am s-a holbat la mrer M-a ru cd n-are «re 
crea. l-am tauina o hlmatd și el a sens pe fata 
ei ca M cam ar f| cioplit ta ptaffd : _Btsere. 
Marmnș . fllJI | Exomsarea openipM a durai 
cam trei mm*so.

Prezedialei* s-a mirez • ~Ce fad ee faci, 
doFinale Jătca f Te loemeșa ea ei sd treacă mai 
malt pe boa

Am t rar creat, atand— _21aa rea mai lângă a 
Japoei«i„“

A plecat fialaadeeal eu prunc en tot și cu a 
ladă de $liboeilă.

A'e-am talon 1a București M prepedintalo l-a 
somat pa Traian faacu să nu îndrăznească să 
mă trimită vreodată sd-l tasofcK mei măcar 
prin nrrtea L'niunsș_

Să fi trecut d«uă sen trei luni de la escapada 
li tom listă ciad. Intr-o dimineață, afftndn-md la 
holul de ta intrare, se arată Zahurut Stancu cu 
alura sa de prtn| nordic metancoltzut do irizări 
boreale. 11 rnlul rvvereuțios. Îmi răspunde, dă 
sd treacă spre cabinet, dar ta întoarce topește 
șl mă apostrofează : ^Domnule Mica, am iot 
așteptai să-mi decontezi biserica dar văd cd de
geaba, degeaba am așteptat-."

Bă mas perplex, nade tei f rind decă e o glumă 
sau eh ier o sonsafie smoaaă. 1-am replicai bll- 
biindu-tad : ^$tiți. n-am putut sd decontez bo
nul. Vinzătorul n-areo ștampilă și nici să acrie 
nu prea știa, că era ture—“

Stanca m-a pririt ironic și Intransigent : w.Vh 
mă interesează dacă știa sau un știe sd sene, 
nici dacă area sau nu ștampilă. Sint ati(ia care 
senu ți nu sint turei... Mie imi datorezi o sulă 
da lei. a sută de lei_"

le următoarele cinci minute U lăsam secre
tarei blonde și poliglote datoria iu plic, tar in 
alte următoare cinci minute, aceasta m-a che
mat și mi-a întins a cerere tip in coiful căreia 
Zaharin Stancu caligrafiase : „Toc. Mircea Micu 
ajutor de reprezentare in sumă de tei Cinci 
sule...-

george băiculescu

bun, lache

era ultimul autotrolla care pleca eu 
bușteni in dimineața aceea. Rampa se 
golise. Cerul ae lisase tulbure, nedefi
nit, jos, jao. Nu m mal distingeau 

crețtele munților, pădurile. Totul era cuprins 
da-un voal opac de ceată ți zăpadă spulberată 
do crivăț, pe dlrn drumului ce cobora din par
chet venea greoi, huruind înfundat, abia zărlnr 
du-ie un tractor. In urma lui alunecau doi buș
teni de brad. Vintul șuieri ascuțit, dezlănțuit 
Zipara se învolbură, și un va] puternic năvăli 
fornăind peste mașină și pesta oameni.

— Huo ! strigă unul dintre incArcători. Întor
ci ndu-ee eu spatele, ca și cum striga la dna știe 
ce dihonia fioroasă.

Sache desebiae portiera.
— Bușteoi, nea MihăicA 1 eera al. Aduceți 

bușteni din plin 1 Mi-a teamă că n-am ca în
cărca la cursa a doua I

— Vii și ia a doua I Întreb* sceptic nea 
Mihălcâ.

— Eu T! ee grozăvi Sache din ușa mașinii. Nu 
mă cunoști, nea Mihăic*. nu prea am lucrat îm
preuna 1 Eu am tot tras din alte rampe, de pe 
Cațoca, de pe Hartagu, din Huduboaja. Eu dac* 
du fac de-a d trai curm la ii, sint pierdut I 
Pierdut înțelegi î Si-apoi, șopti el ea o confi
dența, fhdnd eu ochiul, dacă nu tragem acum, 
cind putem și dt «intern tineri 1 Ah fel cum f 
Altfel, explic* tot el. ca un răspuns, ne mănlnc* 
gaia ?

Motorul îndoi vibra. Indemnlnd la drum. în 
aer ae riapindiae Iz de motorină și uleiuri arse.

— ROmineți cu bine I le striga Sache încărcă
torilor. tădndu-Ia un semn prietenesc, da vechi 
cunoștința.

— Mergi sănătos I auzi el urarea celorlalți. 
Mașina as urni Încât făcu un ocol prin rampă,

apoi ie«i In drum.
— La drum, băleta 1 Doamna-ajut* I
Drumul ao întindea ca o panglică alb-vlnătl 

aruncata pante munta. taindu-l pa marginea rlu
lui. Notarial torcea de zăr. ritmic. Mașina eobora 
Încet La cotiturt buștanll ndrțllau. pădurea de
brazi din margwee drumului. încărcata de chi
nuri și zăpadă înghețata, fremăta intr-un fel 
aparte. dudtoL a duci nd a dntec de iarnă, aspru 
U hărbataac. Și Sache U simți pătrundnd |n su
fletul lut tuIbunndu-L în cabină ae încălzise. 
Sache mcepu s* fredoneze frinturi din Ciute- 
mi fojenins, il auzise la radia, dar nu-i reți
nuse ia Întregime vorbele. Eru In formă, ae 
odihruae tont. aUaa un roman polițist din sena 
crem «aratei Maigret dai naibii, ee mai ! De du
minică da ta prins nu pueene nimic pe limb*, 
bmemțetaa. alcoolice I A. au că nu 1-ar fi plăcut 
ran er fi așg da Moaric* I Dur asa-i meseria 
atea. ■ tătarilor : aid a picătură toet* săptăml- 
n> ! Doar umbălă seara, eu prietenii, la o aerat* 
•-iu ta a discotecă, ai-a tund dacă ai baft* s* 

bbB’ ! Pil. ce crezi î Drumuri lungi, eu pante 
repezi și prăpăstioase, cu cotituri, cu gheață I 
Si apoi vtaeotaie nu-ți dau pace, nu te las* niri 
■* respiri ca lumas I E de-ajuns o mic* necten- 
pa. a «enrad* de neatenție, și gata :

— Vi aelnt și a-am cuvinte ! Râmlneți cu 
but pnmeal. ne vedem ta ret cu pătura In cap 1 

: Im * «■ a* mai ai cuvinte. In
thpe T De trade Y Și ș* ta mai vezj din- 

■» prracte ! zau ma !. BD "
Pe drum, nsa upania. Nimeni nu urcă, nimeni 

du coboetă 1 Pustiu | Pereă-i un făcut, fir-er 
m im :

li păru râs că au eobarira nld un lucrător 
de Îs rxplnetnre. Alt* dată, coborau și In curau] 
mpcaminn apra Variaamu sau Gura Tsghii. la 
be rae ta Nahoiasu Nu-i bina a* fii singur 
to dram • Pentru un «ofer nu-1 bine nldodat* I 
Te tnnde uritul. .neepi să moțăi, ba vine M 
•o-rauL Doamne ferece ! Cind ai pe cineva. 
mu M-tltfBta o vorbă, o părere, o impresie, auzi 
lucruri nai. aii* treabă 1

Si iar il veni ia minte reporterul, tlnărul eu 
păr lung și ochelari, imbricat țntr-un atendetoa 
de toată frumusețea. Ce naiba o fi vrind 7

— Asa ! li spusese acesta de dimineață. Să 
stăm de vorbă, să-mi povestești despre dumnea
ta — chiar asa-i zlsaea, dumneata ! — și despre 
viata dumitale I

— Viața me* ! Păi ce viață am eu ?
Miiniie «tăpineau volanul cu încordare. Șuie

rul v, ni ulm se lovea de geamuri, intr-un scheu- 
nat de cline rebegit Pulberi de zăpadă înghe
țat*. sticlind, erau aruncate in parbriz, șterg*- 
t na-ele alunecau harnice cind Intr-o parte, dnd 
In alta, alungind-o pentru dteva clipe. Stinca

Paul Erdos : „Perenitate"

de cremene, acoperită cu gheață șl zăpezi, ră
mâne Intr-a parte, deschlzlnd drumul. Dincolo, 
In atlnga. prăpastia se prăvălea întunecată spre 
albia rlului care nici nu se deslușea, nld nu se 
mat auzea de vifor.

Sache respir* ușurat. Bobițe mari de sudoare 
II tmbraboniseră fruntea.

— Pe mine nici nu mă chenmS Sache. măcar I 
vorbi el pe neașteptate cu reporterul, ca și cum 
acesta, tlnăr, simpatic, cu ochelari cu ram* auri
tă. sa afla in fața Iul.

Sache este o porecli, sau un nume, nici e! nu 
mal știe cine nalba i-a zis prima oar* Sache ! 
S-a trezit cu acest nume, urlt. e drept ! Nici lui 
nu-i place, dar ce să facă I 1! cheamă de fjpt 
Petre P. Petre I Puțini ii știu ins* aceJt nume 1 
Colegii ii apun șimplu : Sache, Sache In sus, 
Sache In Jos 1

— Ce fad. Sache î
— Bine, mulțumesc 1
întrebi mult și bine de tovarășul Petre P. Pe

tre. rar dintre el s*-l știe. Zii : „11 caut pe Sa
che și ești salvat. Ei. dar cine-1 caută ? Cine 
Întreabă de el ? Că e singur, singur cuc. Tată 
n-a avut, a venit pe lume dintr-o dragoste tre
cătoare, poate de-o noapte, a mamei talc cu 
eine știe ce bărbat din lumea asta atlt de cu

peul Erdos i „Chloa"

prinzătoare, chestie cară n-o va lămuri nicio
dată. Mama. Irina Petre — femeie de serviciu 
la o întreprindere — s-a prăpădit cind el avea 
cinci ani. leucemie 1 O singură amintire : cind 
mama II făcea bale, |1 freca pe spate cu un bu
rete sau cu o perie fini-fln*. sau poate erau 
miiniie el mari, cu degete lungi, lungi și piele 
catifelat*, de căprioară, care-1 gldilau și-1 fă
ceau t* rid*, că rid* 1 Are douăzeci ți cinci de 
ani, țoferta o face de la optsprezece. De fel 
nu-l de pe meleagurile astea. A rămas alei, pen
tru c* aici a făcut o școală profesională de 
mecanici de utilaje |i mecanisme forestiere, și 
Sici va rămine pin* la adinei bătrinețe, unde 
naiba să tot alerga 1 Paata tot a de muncă și- 
daci e de muncă, a bine ! Și peste tat a să ai 
șefi, unii mai buni, alții mai dați dracului, pesta 
tot insă dacă-ți fad treaba ca lumea, ața cum 
scrie la carie, te vei simți bine 1

A făcut și armata. Ara destui prieteni, dștig* 
bine, are strinși și ceva bani, vrea să-și facă 
o casă, uite aid. pe o vllcea, intre brazi și Intre 
mesteceni ! De însurat, nu s-a însurat, n-a venit 
ziua a<a chioară ! Iar după fete, după tren șl 
după fete să n-alergi 1 Trenuri mal vin. fete se 
găsesc !

— Eu am. tovarășe reporter, a credință, hal 
să-l zicem o morală : mă strădui să fiu mai 
bun ari decit ieri...

Iși aprinse o țigare. Trase din ea cu sete, nu 
fumase de sui. din ramp*. Rotocoale subțiri, 
ușoare, se împ'ijtiară In cabină.'

Dar dne să-I caute î Iși reluă glodurile. Cine ? 
Doar In cite-o dimineață, auzea pc die unul :

— Sache, Ia jet, la tovarășul inginer I 
Sau :
— L’nde-i Sache ? Am nevoie de-o bujie 1 
Ori :
— Sache. alearg* La Impiegat. Tun* șl fulgeră, 

ce dracu ai tăcut ?
In rest, pace in codrii Buzăului 1 Nld îllnca 

nu l-a căutat, n-a întrebat de ei la sector, mă
car ara de florile mărului :

— Mă, nu știi de Sache ?
Ași 1 Bine, n-avea el treabă ș*-1 caute Îllnca 1 

Nu-ș* ce-1 veni ]n cap llinca asta 1
Din jos se auzi, abia strecurat prin viitoarea 

viscolului, claxonul unei mașini : tot un troliu, 
al cui naiba să fie și dne urcă pe-o vreme ca 
asta ? A, da 1 Recunoscu mașina, după culoare, 

1

numărul nu se distingea : Borza, la prima sau 
Ia a doua curs* ? încetini vite-a. trase de volan 
la dreapta, tăcindu-i loc pe șosea. Se salutară 
din mers, fără vorbe, doar cu un gest scurt al 
miinllor.

— Așa, tovarășe 1 reveni el la reporter. Ches
tie veche llinca asta 1...

Și Începu sâ-i povestească, pe îndelete, cum 
devenise chestia. Pe llinca asta o cunoscuse 
lulnd-a in mașini anul trecut, ta sfirș’.tul lui 
august parcă. Părea drăguță și dezghețată, ochii 
li Jucau drâcoți in cap. Câ de unde ești, unde 
mergi, ce lucrezi, că hir-mir, că rțu-ș* co și nu-ș* 
cum. din una in alta fata a-a prins, el era deja 
Jn priză, ți gaia- Încurcătura ! In două zile, 
bucuros nevoie mare, era la ea. Sta mai jos. In 
Brădiș, un plic de casc lza'ate. pe □ costișă, 
intre niște mesteceni frumoși. llinca lucra la 
ocolul silvic, sezonier*, la cules de afine, zmeu
ră și alte fructe de p&dure. Locuia la o rudi 
in de păr tată. Mașina o parca in șosea, mal sus, 
nu încurca circulația. Se simțeau bine, mincau, 
beau clte-un pa har-două, noaptea dormea la ea. 
Așa trecuseră două săptămini. Intr-o zi dnd 
dumnenlor. culegătoarele, ae aflau pe colinele 
Păltinișului, ara loc intre ele următoarea con
vorbire.

— Convorbirea m-a șocat profund, au aveam 
s-d aflu peste dteva zile, predză Sache eu un 
auria discret aninat pe chip, ca și cum reporte
rul se afla in fața ■ lui, ucuitlndu-1 tăcut și eu 
interes.

— El. și zii te măriți, Ilinco ? a Întrebat 
una dintre ele, Maria lui Bobelică.

— Mă mărit, Marie I a răspuns îllnca tără^fig^ 
nînd vorbele intr-a alintare prosteasca.

— Zău. f* 7 făcu altă culegătoare, ca și cur^^ 
acest act n-ar fi fost posibil decit In anumite 
zile de sărbătoare ale anului, de Paști și de Cră
ciun de exemplu.

— Zău. Lucsițo 1 confirm* llinca cu ochii sti
clind de bucurie.

— Cu cine. Ilinco 7 întreb* Maria.
— Cum eu cine ?! zice llinca nedumerită, 

dusă pe ginduri, parcă n-ar fi fost vo^ba do ea.
— Păi da, cu cine te mftriți ? insist* Maria.
— A, da ! revine llinca din ginduri. Mă mărit, 

dragă, cu două'ș'unu Bt pa*ru mii unu i
Celelalte fete s-nu oprit din cules.
— Cu cine, f* 7 întreb* Luciițâ, parc* n-auzl- 

ae bine vorbele.
— Cu două'ș'unu Be patru mii unu 1 răspunse 

llinca înseninat*.
Neștiind ce să creadă, culegătoarele ae priviră 

una pe alta.. Un rli vesel umplu colina. Vorbele 
trecură mai jos, la alta culegătoare, de-aicl 
caboriră in șosea, seara șila toată lumea.

Numai Sache avea să afle peste trei zile, 
cind 11 spusese un coleg. Vestea il înfuriase. îșt 
ieșise repede din papuci și vent acasă cătrănit 
al naibii. Poate nu pe ea. cit pe el, ci fusese 
un prost, un n*Ung ! Cum te Încurci cu una 
ca ea 7

— Ce, Ilțnco, vrei s* te măriți ? a Întrebat el, 
blind, pe fdtâ.

— Da 1 ■ șoptit și ea, lăslnd privirile in dușu
mea.

— Cu cine, Ilinco ?
— Cum. cu cine 71
— Da. 0u *«iM «mei tts ra te măriți ? a vorbit 

el moale.
— Cu tine, Sache I a rupt-o timid fata.
— Cu mine 7] s-a mirat neștiutor Sache Cu 

mine, zici J| Tu nu vrei s* te măriți cu mine, 
Ilinco 1 Tu vrei să te măriți cu dou&'ș'unu Bz 
patru mii unu 1 se maimuțări el. Cu mașina 
vrei. Mărită-te sănătoasă I E in drum, te așteap
tă I Cu mine ai să ta măriți la Sflntu-Așțeaptă. 
asta s-o știi I Eu am un nume, fetița. Înțelegi 7 
eu am un nume, nu sint un număr de mașină I

Țigara era pe aflrșite. Fumul se Ingroșaso. 
Deschise ușa și scuip* chiștocul. In cabin* nă
văli aer rece. înghețat, care sa strecură repede 
prin pulover, slmțlndu-1 |n oase. Viscolul se po
tolise. Mașina cobora liniștit spre Gura-MiUL

Pe îllnca n-o mal văzuse. Dar nici nu dorise 
s-o vad*, nu simțise. Semn bun 1

— Asta-l, tovarășe reporter 1 vorbi el, parc* 
încheind discuția.

Iși aduse aminte e*. de fapt, reporterul nu se 
afla alături, și el, singur cu volanul In mllnl, iși 
imaginase ce-l va spune la Nehoiu.

în marginea drumului, apărură dteva case 
joase, cu pereți albi și cu acoperișuri Încărcate 
de zflpad*. Doi bătrlni așteptau In dreptul unei 
părți- Bâtrlnul face semne de oprire, fluturlnd 
o min* moale, ca o aripă de pasăre plănindâ.

— Nu Igpuse Sache categoric. Nu m* poȘ I 
încurca, le am eu pe-ale mele 1

Treclnd prin dreptul lor, văzu efi mal era ci
neva intre el. o fată. Ei, fir-ar să fie 1 Frin* 
brusc. Autotrnllul |ș| mai tin puțin cauciucurile 
pe drumul inghe’at și opri. Loviți, buștenii su
nară înfundat. Sache deschise portiera. în ca
dru] ei apăru fata.

— Puteți să ne luațl 7
O privi Încurcat.
— Mda, putem ! spuse el bilbllndu-se.
ÎJ era ciudă că n-a observase mal devreme. 

Fata Iși )ua rămas bun de la bătrlni. xărutln- 
du-1, apoi se urcă In mașina șl închise ușa. Sa
che o control*, era bine închisă. Fata mai făcu 
un semn cu mina prin geam bătrinilor rămași 
in marginea drumului. In zăpada mare. Mașina 
porni. Sacfae privea înainte, tăcut, concentrat. 
Din c nd in cind arunca cite o privire in oglin
da prins* deasupra parbrizului. Fata iși scoase 
mănușile : degetele li erau Înroșite de ger.

— Ger al naibii ! spuse Sache.
— Da i confirm* șj fata. E ger 1 Aid insă.„
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Un oarecare Gogii, plictisit de o 
adorație oarbi, părăsește pe concubina 
Clementina, prelextind că ea nu-l 
apreciază îndeajuns șl iși găsește feri
cirea alături de o anume Ortan<ya, ne
liniștită profund de onestitatea 
neobișnuită a bărbatului ei, interesai* 
extrem de o dragoste avantajoasă in 
raport cu posibilitățile șl calilățlle ei. 
Amenințat dc iminența controlului 
financiar caro fatalmente va ti efec
tuat chiar de soțul părăsit. Gogu 
încearcă o tranzacție reciproc avan
tajoasă. Emillan, subjugat șl de 
intransigenta eternei coleic de servici 
Vafiiiics, refuză categoric compromisul 
de Indiferent cc natură, sentimentali 
șau materlnl*. Deși beneficiar al 
iubirilor pretins dezinteresate, Gogii 
se afi* în grav impas : el trebuie ne
apărat — pentru a o putea apoi lua 
de la capăt — să doblndească preț de 
o autocritic* înfățișarea unui om 
onest. Dar val, nici una din cele două 
femei nu-! poate ajuta căci nu-șl mai 
amintește nimeni cum se manifestă, 
cum se comportă, cum nrntă un ve
ritabil om cinstit. Astfel poate fi re
zumat «ub'ectul de acum celebrai 
piese Proștii sub clar dc lună, pre
zentată ca un .,sentimentai-tangoM da 
trupa Teatrului de Comedia Apreciat 
regizor, Alexandru Co 1 pacei, de astă- 

\_______________________________ 

dată a avut probabil de înfruntat n 
anume incompatibilitate față de text : 
pornind dc la a premisă fain* (sau 
cel, puțin colaterală] el și-a propus să 
Ironizeze doar gustul pentru melodra
mă al unor Închipuite personaje ro
manțioase. Or, universul ma2ilian are 
dimensiuni mult mai profunde. Dis
proporția dintre esență ți aparen'ă 
in genere provoacă risul ; pulveri
zarea contrastului, non-scnsul ridi
colului implică ins* o ambigui
tate tragi-comică mal subtilă. 
Prlntr-un afect de supradimensionare 
(operat de autor situațiilor aberante 
in care răul ajunge aă compenseze 
binele, in care candide personaje 
aproape neverosimile iși etalează cu 
cinism ticăloșia) și printr-un efect de 
minimalizare (impus spectatorului care 
mai tolerează încă abjecția, cu o ne
justificată tandrețe) se obține per
formanța unei duble focalizări care 
denunță mecanismul psihic al dupli
cității morale ca autoanulare a indi
vidului. Mizind inițial pe aportul unui 
experimentat autor dc mutic* mo
dernă care insă nu mai apare pe afiș, 
spectacolul a alunecat pe panta fri
vol* a genului revuistic. Se pierde 
din altitudinea estetică din prolhg 
cind songul devine banal cuplet. Ac
țiunea propriu-zisA ac diluează in 

vizualizări gratuite de la etalarea 
gambelor la încărcarea ambianței 
inexpresive cu tapiserii de sfoară șl 
ba.otun de pala Nu m permite nici 
un moșneni evidențierea replicii — 
chinie*L-nț* a observației realiste 
transfigurate cu o excepțional* ca
pacitate de particularizare a labili
tății conștient-inconștient In care 
contrapunctul compozițional m face 
simțit Șl la nivelul simplei sintagma 
eufonice printr-un permanent joc de 
sensuri de ordin fizic-metafizic. Duc* 
alta ar fi fost partitura, prestațiile 
actorilor ar fi fost meritorii căci toti 
joacă bine dar fiecare altceva. St«So 
Popeacu iși tnactna in jsJ farmecul 
prezenței sale, ca de obicei, agreabilii. 
Vasilica Ta «taman, machiată ea ipos
tază blondă a mai versatei sala ri
vala, trece de puțin pe Ungă rol. 
Ștefan Tapalagă compune cu meticu
lozitate dar f*r* finalitate un generic 
portret de lichea. Silviu SlAnculeacu 
caută s* clarifice caricatura pozitivu
lui schematic. Se apropie de factura 
umorului mazllian cuplul mama-tatj 
(Liliana Țicău — Euțen Racofi) atunci 
cind respect* indicațiile originare ac- 
ționind ca un singur personaj ase
meni unui piston cu mișcare unitar*. 
Pentru ci leva clipe In seen* un ospfl- 
tar — Gheorghe Cnșmnru — jucind 
In registru sec, sugerează posibilitatea 
frofitahil* a unei interpretări austere, 
n mod arbitrar Vasilica, m interpre

tarea lari nai Demian, aate o Zița am
betată inoportun tot de „dramele 
Parisului". Ratarea acestui spectacol 
nu poate decit să ambiționeze la alta 
atit de necesare montări aja pieselor 
Iul Teodor Mazilu.

Irina Corolu

film

Destine romantice
Dacă sa intlmpl* uneori ca sensu

rile unul film să se desprind* mai 
greu din substanța cinematografică, 
sau se amestecă în nuanțe aproape 
imperceptibile, apoi sint și filme în 
Jurul cărora, pricit te-al intirti, nu 
deslușești nici un „miros- aparte așa 
cum, niciodată un pietroi nu o să 
miroasă a nimic. Așa ceva ml «-a 
Intimplat vizlnd filmul lui Haraiam- 
bie Boroș — Destine romantice —, 
care sc termină fără s* te fi făcut 
sâ înțelegi ce-au vrut autorii să 
spună. Vezi oameni umbllnd de colo- 
cola, muncind, certîndu-se, despăr- 
țindu-se, re!ntorcindu-se la Iubirile 
mal vechi, chelneri |e care parvin 
prin strădanii lăudabile la liceul se
ral să devină persoane respectabile, 
Ingineri și activiști de partid care 
trec prin foarte lmnortante serpen
tine sentimentale ale vieții lor. ca 
soți, ca părinți, sau fie și numai ca 
martori ai vieții altora, cîtsva li
chele simoatice care te fac să ztm- 
bești îngăduitor gindindu-te că și 
răul are hazul Iul și la sfir^it, cînd 
vine momentul să te întrebi la ce 

bun toate acestea, singura concluzie 
pe care poți să o 1 rafii este aceea 
a unul cunoscut refren care cuprinde 
In citeva cuvinle toată încărcătura 
de înțelesuri posibile ale filmului : 
..Așa e viața * Așa e viața t Are și 
ușor și greu / Așa e viața... T. în fe
lul său, filmul e inatacabil : un ade
vărat bunker, o redută, un bolovan... 
Bănuiesc că autorii săi — scenaristul 
Tudor BAran și regizorul Haralambie 
Boroș , încrezători In forțele lor 
artistice, asemeni unor alchimiști 
care nu pot fi abătuți de la credința 
lor, au sperat să transforme plumbul 
In aur și piatra tn diamant, dar re
zultatul este amorf, materie de viață 
reorganizai*, in forme primare... Și 
o observație pertinent* asupra vie
ții pe un șantier, un ochi proaspăt, 
deschis asupra unei realități in miș
care, ar fi descoperit măcar chipuri 
autentice șl situații necontrafăcute, 
dar Destine romantice face mal cu
rind presupuneri, avansează sugestii 
moralizatoare de un simplism pe 
care îl resimți ca o nedreptate la a- 
dreaa vieții și oamenilor. Nu se poate 

explica apariția unor asemenea fil
me decit prin imperativul planurilor 
tematice ale caselor de filma care 
trebuie să treacă la activ șt filmul 
despre șantier și oamenii șantierelor. 
Rezultatul este insă mai curind pă
gubitor, ca tot ceea ce nu izvorăște 
dintr-o convingere Intimă, dintr-un 
interes real pentru această lume, cele 
citeva personaje de un pitoresc chi
nuit care apar ca să mai învioreze 
atmosfera nefiind in stare să aducă 
filmul măcar In sfera divertismentu
lui. Dacă există totuși citeva portrete 
domne de atenție, ele se datoresc ac
torilor care aduc cu el date umane 
din afara filmului — șl mă gindesc 
în primul rind la Imola Gaspar în 
rolul fostei chelnerițe, viitoare inte
lectuală. apoi la Tamara Crețulescu 
șl Cristina Deleanu care reușesc să 
Interiorizeze drame banale șl con
venționale ; In rest personaje croite 
nelndomînatec, colorate strident.

Haralambie Boroș înțelege Impera
tivul filmului realist, Încearcă să și-l 
asume, dnr structura sa nu este a- 
ceea a unui regizor de vocație re
alistă. Teatrul, fantezia scăpată de 
obligațiile echivalențelor, înscenarea 
spirituală, nonfigurativă, l-ar fi mai 
apropiate decit această ambiție lip
sită de perspective.

Nîcoke Maîeescii



— Lăsafl-vâ și cojocul, mai apuse el. Cind o 
să cohorHi...

Fata râmase tntr-o bluză albi cu guler pe g!t. 
Un timp tăcură sbnjcnlțl.
— Unde mergeți 7 Întrebă Sache, fără a-șl 

dezllni privirile din parbriz.
— La Nehoiașu. spuse fata. La trenul de 

douăsprezece li treizeci el cinci.
Sache iși privi ceasul ; 10,25.
— Nici o grijă. sosim la vreme ! Ați fact pe 

la bunici ? se interact el.
Fata aurise. In obrajii îmbujorați de ger 

l-apărură gropițe
— Nu-mi alnt bunici t apuse. Niște rude mal 

Îndepărtate, de care n-am știut Abia in toamnă 
am aflat de ei. N-au nepoți șl m-iu rugat să 
trec pe la ei. M-am simțit tare bine, revelionul 
l-am făcut împreună.

— Cu el ?! ae miri Sache.
Sprâncenele lut negre ae ridicară a nedume

rire.
— Da. eu ei. Cu ei ți eu alte fete și băieți 1 

aurise fata.
Gropitele din obraji ie adineirA. fădnd-o rod 

fnimoa:A.
— Ne-am simțit bine, am avut și muriri, am 

dansat I
PAIAvriglră de una. de alta. Fata era comu

nicativă, n-avcn rețineri. Vorbea firesc, cu glas 
catifelat, mințitelor. Răspunsurile veneau spon
tan ei la obiect, ceea ce-l făcu pe Sache să 
zimbeaacă In sinea Iul tnclntat. Era de fel d'n 
Pogoanele, de lingi Buzău. elevă la liceul eco
nomic. Cum merge cu școala ? Destul de bina t

— Dar pe unu, pe trimestrul Intii vreau aA 
zic, am o cori genți, din prostia mea.

— Se Intlmpli. apuse Sache cu eon descenden
ță. ca «i cum l se Intim plase, cindva. și lui. Am 
pățit și eu destule necazuri.

— Așa-I viața, cu necazuri și bucurii 1 spu
se ea.

— Da. așa-i I confirmi el.
Apoi fata continui :
— Sint In ultimul an. In vâri termin.
— Șl apoi ?
— Apel vreau să lucrez, te intru undeva, la 

o Întreprindere, unde-a fi. In meseria mea 1 La 
facultate nu încerc 1 N-are rost 1 lml cunosc pu
terile 1 Lh ce bun ai ineure pe alții ?

— Așa-i 1 Dacă toți tinerii ar da la facultate 
fi dacâ toți ar lua ce nalba am face ? Am avea 
numai șefi l rise Sache. Șl cine ar mal produce 
bunurile materiale ? adăugă el pe un ton vesel.

— Și cei cu studii superioare contribuie la 
producerea bunurilor materiale I

— Da. bine-ai apus, contribuie, dar nu le pro
duce. Vezi ?

Cu-așa pasager te tot călătorești 1 Nu te prin
de somnul nici de-al naibii I Sache se simțea cu 
sufletul încălzit.

— MA bucur că ți-a plăcut

Da, ml-a plăcut, surise

aid ! apuse el după

fata.
— Șl mie Îmi place aici, spuse Sache moale, 

«îmi plac pădurile. Au un foșnet, un freamăt așa 
calm, unduitor, parcă ar fi un cintec. Dimine
țile alnt grozave 1 Uite, mie vira Imi place să 
mă spăl cu apă rece Ia izvor, șl apoi, desculț, 
să calc Iarba încărcată de rouă. Mă tace altul !

Trecuseră de Varlaamu, ma* gata ai laaâ din 
Gura-Teghii. Șoseaua se însuflețise. Camioane 
01 basculante urcau apre păduri. De pe Bisca- 
Mlcă. de la Vadu-Oli și Seeulu. coborau auto- 
trolil încărcate cu bușteni de fag și de brad. 
Viscolul Încetare cu detevirșire. Zi liniștită, de 
iarnă frumoasă, cu lumină multă, cu zăpadă din 
abundență, pădurile de brazi și de mesteceni 
păreau cufundata Intr-un somn admc, netulbu
rat.

sabin 
opreanu

cristian 
petre

Era nevoie

Un timp tăcură amlndol. flecare cu glodurile 
Iul. In oglinda prinsă deasupra parbrizului, 
chipul fetei se desena îmbujorat, eu un surfs 
discret.

Sache se slmțț neliniștit t eurind ae vor dea- 
p&rți- H părea rău, simțea o senzație de durere 
mută care-I lovi pe neașteptate. Asta-I șoferul I 
Ta pe cineva in cabină, iți vorbesc un timp. Ici 
fac mărturisiri, c-apol tfi ae despartă ci să nu 
te mal vadă niciodată ! Oare asa se va Inttm- 
pla șl cu fata ? Asa. dar cum altfel T Păcat ! B 
ntit de cald, de plăcut de bine s-o al alături, 
să vorbești cu ea, să călătorești împreună I Cu 
ea ar putea sâ tot meargă, sâ tot călătorească, 
pinâ la capătul lumii I

— Nu ți-d teamă să mergi eu șoferi t 
Fata Iii ridică privirile surizâtoare.
— De ce ? spuse ea. Nu înțeleg 1
— Asa I zise «I cu ace’ațl glas blind. Decpre 

noi ac vorbesc atltea el atltea. știi. nu ? Pe lume 
alnt trei categorii de oameni : tnini, rai Șl fo-

Fata rise cu poftă. In obraji, gropițele ae a- 
dinciră.

— Nu. nu m!-e teamă ! De ce s*-mi ne 
teamă ?! „ _

Biscenli rămaseră In urmă. Urcă ponta cu mo
torul trilglnd din greu în vale se vedea Neho- 
lațu. cu rasele lui Joase. Din hornuri se rid<cau 
In văzduhul lăptos rotocoale subțiri de fim. 
Șoseaua vlnălă era ticsită : magiei, căruțe, aănll. 
oameni eircuhnd Intr-o parte șl alta. Sache Iși 
almțl inima strlnglndu-se.

— Nici nu stlu eum te cheamă ! șopti el.
— Delia 1 zise fata cu glas cald, ca ai eum abia 

. aștepta să-și ros lease A numele.
— Pe mine Sache 1 apuae el ttlna. străin, par- 

că-l părea rău de numele ăsta a] Iul. Care urlt 1 
zise. De fapt, mă cheamă Petre.

Delia zîmbi.
Casele trecură pe lingă ei. una după aița. 

1 Clădirea gării ieși din stingă, In intlmpinare. 
* Sache trase mașina pe dreapta <1 opri.

-r- Am sosit 1 spuse moale. îndurerat
Cobori, trecu prin fața mălinii fi deschise usa 

fetei. Delia iși puse cojocul. Iși luă sacoșa de 
voiaj |i cobori. O clipă tăcură stingheriți, unul 
lingă altul, neindrăznind
gaat

— La revedere, Petre 1 
timp.

— La revedere. Della ! . 
tin să. mică, cu degete lungi, foarte fierbinți.

Fata porni, cu mers ușor, călclnd zăpada 
cismulițale negre,

— Tc-așteptăm, 
urma el.

— Vin l făcu ea 
mina. In vacanță.

Sache rămase împietrit lingă mașină ! o ur
mări cu priviri triste cum intră In gara din 
Nehoiașu, dispârlnd.

— Mama ei de viață I exclamă cu amărăciu
ne, șl ae aruncă la volan.

nici o vorbă, nici un

șopti ea după puțin

șl-l strinse mina In

Înalte, spre gară.
Delia I strigă Sache

un semn de prietenie 
Ia primăvară...

tru

In

cu

Frăgezime vorbitoare
trebuia început ca txail taaal axuforani ca 

acaailă teroare totagh^aia p poate ca 
încheia prin măraalcMM coreis sisga

■ici total pornește da te ssdtn reașeza sande 
pataenanie caro ■■ coafa add jăratecul 
ai Iu a»fac (sa prevâd yi a», toaca aste 
speciale ia detectarea udareațiiief 
(parafai) focare foaee a a ceratei nț. a 
pluHvaiefoă

pilplla aici ea btesieas sdrteâioreir : pașii 
străinului se aad dtaemta de a I resbp 
percepția omî mie ce fapnebzaază K- 
chidal yi M taihfata iata-e p o refold cas- 
sa lata a ca

asistă • vinii a Ibortâtii hradafo tai Apară 
in prapria-i fraganara varb teaca ua natal

ca iapă ■area ta Jărvsul rapaetapeita- 
tahd

suveroadati iapa riale acesta tawitaîlș ealcfi 
din Moshs pinului încredințate • reared- 
tailui tericirii ca lâstanil sriai da via par- 
sasoreai in aveahiic accopiatâ

niciodată In voia oaufragielui rigoare ca ea 
sa inclind calai grosolana palbarii ani- 
ficnloare un ețoc ibâtindu-sa in iarbâ 
a tot ca rdanina dlntr-un posibil atac

tolvela pietroi naantixata docâ iubesc aripa 
rlndunicii a pentru c<5 mi-a laama tai-o 
seta de iborul ei regal in cumplitele par- 
lorwvanța ale muncii soarelui m-aj scu
funda pentru libertatea ai in aceaslâ pa
gină an-aț ingropa

ca un cintoc paste ronâ îmi trace mieria prin 
cap unicul mau drum a prin acest tunel 
a iu ba răni

ca ad trâiesc veghez adminta cețoasă d dn* 
tacoi taiadoi imi bece ca a rend prin cep

ca sd mnei| ia mâne pasărea md toca ar
ate —

Ultimatum liric
DESMf MCE SI POAII VOCH IN FH $1 

a«Pi 
constnfod un gdfduhaț m spcdola 

graîduiai 
p sd pteMd acoie nite drăgălașa de 

sachelc de croazieră 
incd va bombardier mrliM pe verande 

dinspre ost 
ma Mbmmrtai teomic tai piscina de la 

parter 
iar brjeteria aceasta splaadidd din

«âm*d
pa o rid an mama oii da navinavof :

bomba cu aowtreaj 
eilevc tamaai simpatice ia vitrina din 

sufrageria 
ca ad na se speria oaspeții prea mult 
iar hi hal cita va pertaviaani inventiv 

colorata 
ca boedafa yi Idmpițo strdludtacre

DESKS FACE SE FOATE VOIM !N FEL $1 
CHIF i 

tdrd a-l Idsa nid a speranțd vecinului 
privindu-l ca pe o nsdd aai săracă 
ingiadat ta datorii piad pesta cap

DESFIE FACE SE FOATE VOIK IM FEL $1 
CHIF r 

suaiaefa-ți bănuții cocIM da aramă 
leredind din cheile dope iile ier militare 
Ingroiindu-I pe coi din jur ar propria lor 

piei re 
mal ddnimdu-la ea tuaulaț iau a

mitralieră demodată

DESME FACE SE POATE VOIM IM FEL ? 
CHIP i

ca tasalaatd yi dooMnțlcdd poftă da 
moarto

fate de tot ce-i vas yi frumos pa pdmirg 
iârd a băaui tuna cnscindd a popoarelor 
Idrâ a bănui puterea da pace a Lumii

DESKE PACE SE FOATE VORBI IN FEL Șl 
CHIFi 

ea ocMle versuri le palme tai Patria 
Romănă 

ca rsn măr acest poem In mllnile copilului 
meu 

ridicat deawpro capului yi bătind din 
aripi 

ca un porumbel speriat de furtuni 
dar cu grumazul drept ta fața spaimelor 

veacului XX —

Am iă la rpufl copiilor mei t 
„rn-atn născul yi pentru 
a plămădi răsăritei vostru 
pe bolta Carpațilcr— 
Cutremurul race — râibeiul, 
da joia limba clopotelor, 
agonia bătrânilor plopi 
cu gidejeri sugrumate da ta muu-

Da ca ■£ ndscusot, Pătatei 
co să mă sperii cu păsări 
de argint topile-n mc end îi 
gata să focă yi din soare toratyd I

Franc da n-gal i încă o privise 
teistă a satalui inspre lume, 
yi părul primăverii tabiM — 
ciudată mtatapusaru a vieți I

Era naveta de a astagimia, 
departe sa muera bratarl da lată,
O ufițd stnfoâ rtnge 
co itMriă gura e> do "*a uscată.

Am sd te «pun capiilor i 
.cm crescut taspvw vai, ad aa taowrap 
niciodată de seta p dragoste
•oi. ta auro pâcd, yoite tamoMp P

Cu toți aiuțchli pregătiți de in trecere.
Ca pompele inimii gote sd conducă I ca pe 

un riu al încrederii / 
Frin circuital muncii stagele-mi renăscut

Teritorii
Palmete stal teritoriul mingileril. 
Fruntea — teritoriul indrâmelii. 
Fa mb fund azi Fâmintul cintâ 
Ziua, noaptea lui anindâ.

Priruteara navighoaxâ sigur 
înspre oameni pa valuri de frunte, 
inimile noailra-fi schimbă aerul, 
porțile tenser devrema unso.

Teritoriul litnpaiîmil « viile 
Șî-aced octa ăa fată ia visare, 
Apete siM teritorii stăruinței I 
mașcătara sliaciî aa te doare.

Umhrata scandează doar regrete l 
teritoriul tei e toi mai mic, 
O, M bucate mai foăr brațul, 
de recolta terisă tortr-un spic I

Șl ogoare tergi jucind sub piei, 
Soarele aa poată să mei pârâseasedCredo

Cred cd fmr cetate tetortai 
>fai tisa ase sfa coveona de rogi. 
Cred cd datorite yi copntas nayOd

Cantepirea bratater tor 
lnlr-e neavârguate sare 
Cred cd eoaneaii se vok 
To Id nou na paatrw aa zfoa.

Contribuție
(Tezaur da poce)

La tetmite oami» I
Ci poate reepiraita -aee ad rtecv
Frepil acestei ei gev ta daeanrtdgi I

Atfo făta i Particip taaaM t ta^de».» teren

într-o
a ntr-e avani după ee advarvo acasă

1-Mtr aomotatfo ta nevretogte. teâdl Nu- 
m /u efomar on •• prefăcu a fi tir- 
reni vnpraf ta sfuJM pvnZra o cdJdtone 
mal hinpd pna uri. Mo»r turmei apecuM sd-i 

•puni peiatrenlui ta ta treacă pa ta ea pa -acasă 
ducă nu-f prea ocupat dad a ernlrutirtd ttarv- 
rupsa coueorotrea. ft imadtai dvpd acrea fu 
poftit la talafoa tatăl oara Ita «nunta odraata ed 
e ohflaat să pleca di mai repede potabil Îm
preuna cu volta m. Nora sa mita da coincidaata 
vrOirN ivMrntet ta ta ■ ptandHI vMitepteta alar 
Mi, ta o toarnă cnm nv mat enuoacuM o eu- 
pthiir In fata InfimpUrii pregătita probabil eMar 
In ivdinl detainulvt. Intr-o Încăpere fără feres
tre Macule, pururi te postul săn dă obaoroafor 
federal, părea că doarme dor redea d auzea M 
ce va petrecea ta cita VulturvL Opelni-ndmirai 
el tatălui Norei n taxiul cu care lovea tabitul ei 
re tacrucfota la capătul rfrdzii. tar eat doi băr
bați putură lă te pricea ied atlf timp rit wiedi- 
einistut dta anuf VI să radă o mia de săgeți o- 
trărite evutad ce cijvfta ipra ochii săi bftut La 
ua moment dat. tatii frtat li cere șoferului sd 
cprească. dar !a opoxifta insistentă a toflei Mia 
mașina pomi ta aceeași clipă, aitftl cd studen
tul intră In olid condus numai de privirea m- 
nos-* dl oare s Mzreiui Macisfa. Spre rtupefaefla 
fratetai său. latdl fi'rrtt li ceru id-i gdtdutased 
Măcar o sdpidmtaă fiindcă — erpikă ei — n-ar 
rrra să rtia absolut nimeni da plecarea sa 
dr-acasă. ta prima «eard. lucrurile au decurs 
minunat, stude-rtul fi Nora au dansat piuă ta 
tori, si dacă u-ar fi fost dacii Macitta in cais, 
totul ar fi lăsat o excelentă impreste despre fa-

manca tacnril da nod I

Pteil Erdos : BOda* I

Paul Erdos t „Amintiri"

Vatra și strunga
Urmare din pag. 1

culoare acea dimensiune a existenței unde 
Logosul ia făptură, devine putință a Cfntării, 
devine natură, creație. Pe clteva plnze apare 
Miorița, oaia ca simbol atit de adine grăitor 
in toată Istoria noastră bimilenară, oala de
venind pe plnză statuie Iar prin jertfa ei de
venind piatră funerară, istorie, sanctuar al 
aducerilor aminte.

Pictorul preia pe plnză realitatea lumii de 
la un anumit grad de prelucrare tn sus, preia 
vatra acolo unde focul a privegheat îndelung 
dind patină, mistuind impurități, pregătind

locul pentru o anume putință de viețuire, Iar 
strunga, acel stau ros, semnifică locul supli
ciului unde se alege oala stearpă de cea rodi
toare. Ioc escatologic de fapt, de pe urmă, 
unde vine fiecare să I se vădească bunătatea 
sau răutatea, rodnicia sau sterilitatea.

Acestui tlnăr pictor care n-a împlinit nici 
treizeci de ani, atit de atent la spiritul miori
tic al culturii noastre românești 11 vom dori 
prin aceste rinduri să ducă pint La desăvlr- 
șlre cttă-i este omului îngăduită, pe calea cu
lorilor, adică prin viețuire, lumina acestui 
top os carpatic unde aromesc, varsă mireasmă 
spirituală, turmele din care a-a plăsmuit 
Miorița.

seară
ta! cum rtta sd ie distreze cucidacios doi ftaeri, 
dar pe ta miez al aoptii au apărui ca aisle duhuri 
rrta — mai ialil bdtriaul grefier, apoi laid! dom
nișoarei, cere, spre deosebire de oectaul său s-a 
jenat să urce la câta pentru a ședea mai clar 
ce se ialimpld. Aceeași >ccnd s-a repetai in e 
doua, a treia, a patra și a etncea noapte, dar în 
noaptea a fasea de ta placarea ta, tatăl Notei a 
apărut Insolit da patra haidamaci lepeff cu 
batuiele negre pesta gurd, yi, cum ușa de la In
trară eeea cheta ta ială pe dtnduatra, s-au vă
rul obfigatf s-o forțate in timp ce perechea de 
indrdgosttli densa nepăsătovrv «entimenta! dar 
decent. Maciste a plonjat pe pervarul geamu
lui fi ta miorlăituri cnmplite, tocind cu tabele 
fiecare ochi de fereastră a încercat sd-i smulgă 
din reverie, dar ta cftera clipe, cei patra au 
reufit td ridice Ufa din |d|dnl. Nici taHl Narei, 
nici echipa celor patru n-au observat cd ta fața 
locului a sosit fi Gherman, sidplnul marelui Ma- 
ciite, care, abtenind pericolul, in clteva frac
țiuni de fecundă a spart cele trei ochiuri da 
geam, cei doi ladriqattlți intd dansau mai de
parte ca ii cum nu s-ar fi intimptat nimic. a«l- 
fel cd studentut ameții cu totul de partenera lui 
■-a trezit abia in balconul mansardei elnd cel 
patra hoheri au început sd-l arunce din pumnii 
unuia Intr-ai altuia, plnă cind tină rut a cdzut 
moaie ea a ci rad. in timp ce Nora sa lupta cu 
tatăl fi cu foitul grefier pentru a ajunge ta man
sardă. NemalsuportInd liniștea ca s-a lăsat din- 
tr-odaU, Gherman a încercat td urce ji el spre 
mansardă. Insă paralizat de fipdtul Notei care 
ajunsese In balcon a ieșit ta curie fi-a apucat 
sd cadă Cum cei patru l-au azuiriil pe student 
de 1a aproximativ rece metri direct pa aleea de 
ciment din jurul vilei. Norocul bietului Indrd- 
poriit seu poate nenorocul tdu a foit cd înainte 
de a se produce impactul. Macule — metamor
fozei brusc intr-un bărbat atletic t-a interpus 
Intre victimă |t cimentul dur; totuși ceafa stu
dentului s-a lovit In bordură, iar Maciste abia 
a reușit sd se smulgă de sub el fi sd se tinned 
spre locuința tai Gherman, inc inie de a cobori 
lucrătorii oribili de ta maniardd, care, după ce 
s-au convins cd trupul tlndruîui era complet 
inert, au dtapdrat ta noapte Gherman n-a mai 
acut forte de a se urni din locul In care-l sur
prinsese intimplarea fi nici n-a observai mdcar 
sosirea aproape a tuturor vecinilor de pe tirada 
Salvării ta strigătele de ajutor ale tatălui fete! 
si fostului pre fier. Nora căzuse $1 ea leșinată 
lingă iubitul el. astfel ed, ta venirea salvării ta
tii ei n-a mai reuși! t-o smulgă dta mllnile 
brancardierilor care i-au transportat împreună 
ta spital. Cum l*a putut Intimpla una ca asta ? 
inirebau gospodinele, eum s-a putui sd faci una 
ca asta, domnule Gherman 7 Apoi a peni! un 
echipaj al pazei de noapte.

Gheorghe Pituț

Deși organizarea acestei expoziții a 
lui Paul Erdos (Sala Dalles, lanuarle- 
februarie 1082) coincide (doar aproxi
mativ) cu Împlinirea de cât re artist a 
virstei de 65 dc ani, caracterul ei nu 
este retrospectiv. Ca atare nu ni aa 
propune receptarea firului unei des- 
fAșurâri posibile a artei de grafician 
a Iul ErdOs ci sondarea preocupărilor 
sale ma! alei din. ultimii cinci ani. Lu
crările dinainte de 1977 alnt puține $1 
ar fl putut, după părerea noastră, 
chiar lipsi cu totul deoarece o imagine 
destui de clară a demersurilor artistu
lui anterioare anului 1978 a oferit-o 
expoziția deschisă la acel an la Baia 
‘Mare șl București, expoziție prilejuită 
atunci de aniversarea a 60 de ani de 
viață al artistului.

lntruclt, iată, există precedentul, nu 
mA Îndoiesc că de acum incolo Con
siliul Culturii șl Educației Socialiste 
— prin organul de resort : Oficiul de 
expoziții — va fl consecvent cu Iniția
tiva clar conturată de a realiza expo
ziții de anvergură din cinci In cinci 
ani, in sAli de Imoortanța sălii Dalles, 
pent-u flecare artist important In via
ță. a] nostru.

Dar, revenind la obiectul preocupă
rilor, pnma Întrebare, firească a co
mentatorului sau a amatorului de nr-

Deplasări 
de accente
tă, frecventator al expozițiilor, ar fl 
legată de faptul dacă, prin această ex
poziție, artă lui paul Erdos apare in
tr-o altă lumină decit aceea pusă in 
evidență de aceea din 1976. Un răs
puns foarte general la o asemenea în
trebare ar putea fi, credem, acela câ 
râm Ini nd fundamental aceeași, grafica 
artistului a eunoacut o seric de deple
te ri dc accente.

Asistăm in primul rind la o tot mal 
vizibilă renunțare la evidențierea te
mei (In sens literar) compozițiilor. 
Dacă plnA nu cu foarte mult timp in 
urmă aceasta era perfect «cognosci
bila, actualmente efortul de descifrare 
este chiar necesar.

Ca o consecință a situației enunțate 
are loc o aparentă inclfrare a sensu
lui. Mitologia lumii propusă plnă de 
curind de Paul Erdds solicită tot mal 
multă imaginație. Se pierde progresiv 
contactul cu punctul de plecare in e- 
)a bara rea imaginii, proiecția realității 
devenind doar o Ipoteză a acesteia 
(Renaștere, ciclul Baladă etc.). Privi
torul obișnuit altădată să pitească'* 
pur și simplu Imaginea trebuie acum 
te refacă itinerariul gindlril artistului, 
demers solicitant și Interesant, deoare
ce referirile Ce pat ds un anume grad 
de precizie interpretării slnt tot mai 

rare. Poezia Imaginilor clare, construi
te cu rapiditate, vioiciune a cedat te
ren. in ultimii ani. In grafica lut Er
dos. ambiguității patetice și interiori- 
zâril chinuitoare. Expresionismul cu 
care grafica lui Erdâs s avut multe 
puncte de contact a fost. credem, 
transgresat. Formula stilistică, emana
ție a aderentei la o „școală" a imagi
nii. a fost dl sol vată de o dimensiona
re interioară energică și cumpănită a 
demersului artistic. Se petrece cu gra
fica tui Erdds cam aceiași fenomen 
care s-a petrecut acum mat multă vre
me cu cea a maestrului Vasile Kazar.

SA nu ne uimească deci faptul câ in 
aceeași reprezentare Intllnim un Er
dos mal vechi și unul mal nou. Artis
tul, parcă intimidat de sine, tntr-o 
Imagine de o stișletoare interiorizare, 
|lne uneori sl introducă elemente corn- 
pozitive lămuritoare, rezultatul fiind, 
normal, scăderea tensiunii transmise 
de duetul violent al liniei.

Acest tip da intervenție este bineve
nit insă in compozițiile cu un așa-zia 
caracter rr.itnloțlc, unde precizarea 
simbolului este necesară tocmai pen
tru Înariparea imaginației și nu pen
tru cenzurarea ti. In Nike sau Ofran
dă subtilitatea articulării clanurilor, 
cumvitatea dudului, creează reprezen
tări dense, cu multiple posibilități In
terpretative.

în aees'e lucrări credem că II pu
tem rea- si In Intreșime ce PbuI Er
dos al anului 1932. Umanitatea Ipote
tică și puternică din ele excedează 
afilierile stilistice propunlndu-sa ca 
măsură a originalității.

Grigore Arbore

z' muxlcâ

La cel dc-al 18-lea disc, corul „Ma- 
drigaP este acclaî! mirific instrument 
registrat in suprapunere cu idealita
tea de dirijorul Marin Constantin. Și 
este același propovăduitor al muzicii 
românești, a celei de calitate, de mă
iestrie, de cutezanță, in lucrări care 
nici una „nu este ob!!<țatâ unul curent 
anume șl nu proclamă o tehnică mu
zicală unică"* (din prezentarea sem
nată de compozitorul Anetol Vierul.

Substanța modernă a lucrării lui A- 
lexandru Pașcanu Festum hlbernum 
se justifică programatic șl contrastiv. 
O frumoasă sinteză realizează in a- 
ceastă plete deosebită compozitorul, 
aici se îmbină tradiția prelucrărilor, a 
rapsodiilor, cu o tehnică a alipirilor 
ingenioase, rezolvate muzical cu vir
tuozitate. La aceasta ae adaugă sim
țul, mirajul obiectului autentic, ca In 
arta cea mal nouă.

Obiectul preluat nu este admirat in 
«Ine șl de Dan Buciu (îtemcniber Hi
roshima). El este aici gest energic, aș 
spune chiar agitatoric, fârâ ca. prin 
aceasta, să ostracizăm calitatea din' 
lucrarea gravată acum pe disc. cAcl,

Din vitrine 
și din săli

In spatele rapelului imediat, vibrează 
adevăratul regizor de situații muzicale 
grăitoare. Adăugăm, de altfel, ca o ca
litate de prim ordin a piesei, deplina 
adecvare a mijloacelor acustice la cele 
textuale, deduse din cunoscutul poem 
al lui Eugen Jebeleanu.

Apoi, In ampla lucrare Cantlnanm I 
de Dinu Petrescu, cea de-a treia în
registrată, substratul alăturărilor este 
eminamente liric. E] extinde voința 
unificatoare. integra ti vă, și asupra 
mijloacelor, cele spațiale, plastice (in
tr-o interpretare pe scenă) fuzianJnd 
Intr-o unitate ce este cea a compozi
torului, a acestui compozitor eminent 
printre inventivi și Inventiv între cel 
dotați. O stare de vis ie sugerează de 
glisările continua Intre realități, co
munici nd Intr-o Imaginație hiperboli
că, dar susținută cu fermitate de fie
care punct de sprijin muzical

★
Un aspect anume ne atrage atenția 

asupra acestui prim act de stagiune 
la filarmonic® bucureșteană : prezența 
maț acuzată a lucrărilor repertoriului 
universal contemporan. Un afiș, nu 
demult, a înscria Coneertnl pentru or

chestră de Beta Bartok. In săptămtna 
următoare au răsunat alte două opu
suri majore «le secolului — Mandari
nul miraculos de Bartok și rele 6 pie
se «p 6 de Anton Webern de la ale 
Căror două (șl singure)' programări 
hucurestene tocmai se împlineau 17 
£5LUl£eHor 11 IntiJnlm pe Șostakovici, 
Orif. Dutllleux. Sini piloni ai reper- 
tortului contemporan (11 anti ci oăm a- 
Juitat și pinâ spre zilele noastre la 
Boulez. Xenakis. Stockhausen, Ligeti) 
de care nici un centru muzical nu 
poate tace abstracție.

Clnd. cu mal multă vreme In urmă, 
observam lipsa unei const ante reoer- 
tnriale In muzica universală a secolu
lui. circula explicația rutinieră a unor 
vicii de procedură tehnlc-admlnlstra- 
tivâ. Istă că pot fi depășite șl sperăm 
că var fl șl |n continuare, prin efortul 
Bl inițiativa celor doi „arhitect!" al 
itaglunll simfonice, compozitorii The
odor Drăgulescu șl Dinu Petrescu. 
Cmd ansambluri de calitatea filarmo
nicii bucuraștene planifică teptăminal 
lucrări românești, cu o consecventă ce 
onorează prima instituție muzicală e 
țării, este cum nu ae poate mal nime
rit ca. paralel, te m arate publicului 
și mostre din creația de primă impor
tanță de oriunde, ceea ce oferă ascul
tătorului, uneori, capodooerc. Inchegind 
imaginea contemporaneității muzicale 
11 edific!nd asupra locului stilistic șl 
valoric al Școlii noastre compozițio
nale.

Cost in Cazaban
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CRONICA EDIȚIILOR

OVID
DENSUSIANU

Ca 51 In cazul atitor mari spirite ale 
culturii noastre (Ibrâileanu, părvan, 
Lovinescu, Arghezi, Sadoveanu, Blaga 
etc.) și In ceea ce il privcjte pe Ovid 

Densusianu, demarajul aericl de Opere a Coat 
premen de studii șl o monografie. Firesc ar fl 
ca flecare clasic să-și'aibă biobibliografia sa 31 
atunci munca editorilor ar fi foarte mult ușura
ta. Din nefericire, avem încă puține biobibliogra
fii (Slavici, Blaga, Călincscu, Pârvan și alte vreo 
citeval, dar și acestea realizate, in majoritatea 
situațiilor, dună începerea seriilor de Opere. Nu 
vrem sa negăm importanța studiilor 31 mono
grafiilor In procesul de editare a unui scriitor, 
dimpotrivă ! ci doar sâ mai subliniem, Încă o 
dată, marca lui complexitate. Bibliografiile slnt 
parte indLsoenaabilă In opera de editare.

Pe de ahă parte, exegeza obiectivi a marilor 
scriitori, cum 3! a unor epoci întregi, nu se 
poate dcsăvjrși fără existenta edițiilor critice. In 
acest sens, cunoașterea perioadei care Începe cu 
ultimul deceniu al secolului trecut ți cuprinde 
Încă trei de.-enll din secolul nostru ridică o 
multitudine de probleme dintre cele mai com- 
plpxe. Acum s-au manifedat multe pertonalltăti 
de mărimea intli : Gherea, Ib.-filleanu, lorga, 
Lovinescu, M. Dragomlrescu. Pârvan, Densușia- 
nu, Shvlci, Macedonaxi. Stere, Philiphidc, S. 
Puscariu, Sadovcanu, Galactinn, Rebreanu, Ar- 
ghezi ți încă foarle mulțl alții.

Unii dintre ci, precum Maiorcscu, Bianu acțio
nau, in epocă, prin cadrele Academiei. Acum 
au continuat să apară sau au foit Înființate 
reviste noi de mare prestigiu : Convorbiri lite
rare. Literatorul, Vleața nouă. Viața românească. 
Sburătorul, Satnănălorul și altele. Aproape fie
care personalitate conducea o revistă. Iar Intre 
aceste personalități și aceste reviste au fost ne
numărate șl dure polemici, chiar dacă, privite 
din timpul nostru, mobilurlle acestora ni se par 
astăzi mai puțin tranșante, >n orice caz preopinen- 
țil militind, cu toții pentru dezvoltarea literelor 
române, in acest context, Ovid Densuslanu a 
fost, In ciuda constituției sala oarecum plâpinde, 
unui dintre cei mai „răi". avind adversități cu 
aproape toată lumea. Suh’.cxtual, el a „polemi
zat*' chiar ?1 cu tatăl său, A ren Dcnsușianu, și 
cu unchiul aău. Nicolae Densusianu... Si. totuși, 
in epocă, Densușianu a avut statornici aderenți 
— sâ nu uităm că a fost patruzeci de ani pro
fesor universitar 1 — și are astăzi, mai ales pe 
linie fitalogică, nenumârați admiratori. înțele
gerea lui globală — căci a fost filolog In depli
nul înțeles b! cuvintului. de la gramatlclan pinâ 
la stilist șl lexicograf, folclorist, poet, drama
turg, eseist, traducător, autor de manuale șco
lare, teoretician înverșunat al simbolismului, 
conducătorul Vieții noi sl al ziarului Înălțarea, 
— ridică Încă o puzderie de probleme. Recitită 
astăzi, monografia pe care l-a dedicat-o Marin 
Bucur (Editura tineretului, 1967), Iși dovedește 
viabilitatea, de fapt acest critic si istoric literar 
și nu numai atit (...) este un Intelectual de 
branșa Densuslenilor.

Astăzi, urrnind analizele șl concluziile mono- 
grafistulul și cu cele cinci masive volume re
editate din operele iul Ovid Densușianu in față 
no putem apropiă de o Înțelegere mai completă 
față de această inaltă personalitate a culturii 
românești. Ceea ce credea și spera de normă 
culturală Sextll Pușcariu ia Început de secol : 
— „nefiind influențat de nimeni, ținind șt la 
Malorescu și Ia Densusianu, prețuind și Vleața 
Nouă și Semănătorul, poți judeca lucrurile cu 
mal mult singe rece șl mal nepărtinitor*. (Apud 
monografia citată, p. 31) — ne poate fi, abia 
acum, o-normă de Integrare mai justă a culturii 
românești. Căci și cu S. Pușcariu — pe chestia 
Dicționarului ! pe care încă nu-1 avem com
plot — 1 a-a răfult mai apoi.

Dar să revenim Densușianu a scris mult ri 
variat. Bibliografia dată de Marin Bucur la 
afirșitu! monografici sale numără sula de tit
luri : cărți, broșuri, extrase, studii, articole, 
cursuri universitare, manuale școlare, culegeri 
de folclor, dialectologie etc. Este, intr-adevăr, 
foarte dificil sâ pui ordine In acest material a 
cărui valoare nu este totdeauna, ținind cont de 
scopul propus, de aceeași Înălțime. Nimeni, 
cred, nu pretinde ca intr-o serie de Opere să 
fie incluse șl manualele școlare. Cit privește 
publicistica lui Ovid Dcnsuși.mu, socotim că in 
acest caz selecția aulonlar trebuie să fie mult 
mai largă și pe cit posihil să ne-o ofere integral, 
pentru că numai astfel putem fixa mal bine 
locul lui Densușlanu In mișcarea de idei a 
epocii sale.

Plnă acum avem editate cinci volume care 
Însumează aproape 4 000 de pagini, fală cuprin
sul lor : vol. I. 1968, ediție îngrijită de B. Ca
zacu, V. Rusu și I. Șerb, conține scrieri ling
vistice (Orientări, Filologie romanică șl filologie 
română ; Dări de scamă și Indicații bibliogra
fice ; Dialectologie ; Toponimie î Fonetică șl 
ortografie ; Lexicologie ; Varia) ; voi. Iî, 1975, 
conține lllstolre de la langue roumaine. ediție 
critică de V. Rusu. prefață de B. Cazacu ; voL 
HI. 1977, ediție critică și comentarii de Valeria 
Rusu conține Limba română in secolul al XVII- 
lea și Evoluția estetică a limbii române ; vol. IV 
șl V, 1981, text alea și stabilii de B. Cazacu, 
loan Serb Șl Flbrica Serb, note și comentarii de 
loon Sorb și Florlcft Șerb, conține Teorie, este
tică. istorie «1 critica literară. Publicistică. De 
aici «e detașează Literatura română modernă. 
Dante și latinitatea. Sufletul latin și literatura 
nouă și Originea poeziei trubadurilor.

Trebuie aâ spunem că, exceptlnd studiile de 
folclor, avem deja publicate principalele opere 
ale Iul Densuslanu. Editorii ne atrag atenția că 
„Imaginea de critic șl Istoric literar, de publi
cist și polemist a lui Ovid Dcnsușianu se va 
completa și contura mal deplin prin publicarea, 
In cadrul volumelor VI $i VII, a articolelor șl 
studiilor rămase in periodice, la care se vor 
adăuga — In aceleași volume — creațiile origi
nale". Volumele VIII șl IX vor fl afectate sec
țiunii Folclor și etnografie. De asemenea, „ediția 
se va încheia cu Corespondenta și Bibliografia 
scrierilor Iul Ovid Densuslanu".

Atlt cit avem publicat pini acum din creația 
Iui Densuslanu este un lucru temeinic făcut, cu 
acribie (nu Intimplător doi dintre editori stnt 
el înșiși distinși filologi), prefețele, notele șl 
comentariile constituind bune instrumente de 
orientare și fixare valorică a celui care ne-a dat 
prin Hlstoire de la langue roumaine. după cum 
spune B. Cazacu, „un ouvrage classique de la 
linguistique roumaine et romane*. Ceea ce cre
dem totuși că lipsește acestei ediții este un 
studiu introductiv mai Întins care să evidențieze 
mal deplin pluralitatea acestei personalități, ro
lul jucat de el in disputa de idei de la Înce
putul secolului nostru. Dar ocazia nu este încă 
pierdută...

Ediția mal are șl uncie ezitări privind Înca
drarea unor materiale intr-o secțiune sau alta, 
dar cum spuneam și altădată, o bună ediție se 
zidește In cursul lucrului, astfel că uncia in
consecvențe mal pot fi Încă corectate pe par
curs. Tot ce pretindem este ca In final să avem 
întreaga operă reprezentativă a Iui Ovid Den- 
aușianu, personalitate, fără In loială, de mărimea 
Inii! in cultura noastră. Pini atunci, ceea ce 
sperăm să nu fie intr-un viitor prea Îndepărtat, 
seria Intrlndu-șl oarecum in ritm, trebuie să 
fim obiectivi și să subliniem eforturile și pri
ceperea editorilor dc a ne restitui opera acestui 
ascet șl deschizător de drumuri al culturii 
noastre In lamura el nepieritoare. Prin Indă- 
râlnlcla cu care ac supunea la obiect, atunci 
clnd făcea știință, prin luminile noi pe care 
Ic-a Întrezărit artei moderne, cu mai mult suc
ces clnd a făcut teorie și cu mai puțină Izbindă 
cind el Însuși s-a manifestat ca artist, Ovid 
Dcnsușianu este contemporan cu nai.

Gheorgha Suc iu

Constantin Gâvanea :

Mariana Marin
n versuri nu foarte lesne de parcurs, 1 datorită traseului lor accidentat, su
pui deopotrivă hazardului și incon
gruenței. Mariana Marin, autoarea 

volumujui de debut. Un război de o sută de «ni 
(ed. Albatros, 1831). aduce mărturia unei sensi
bilități dilatate, aflate la limita a ceea ce mai 
poate fl controlat fncă. ia limita, cu alte cuvin
te, a ceea ce mai poate interesa poezia. Citeva 
precauții sint luate dintru început — ..Nu-ți fie 
teamă, cititorule f i Am părăsit convenția coco
șată a trecerii timpului", ne asigură autoarea — 
dar este o asigurare fals liniștitoare. In acord 
mai degrabă cu senzația de straniu, de discon
tinuu. de greu avuabil care persistă pe tot 
timpul lecturii.

In aceste poeme incon/orfabile, m aceste poe
me unde „cuvintele iși arată colții” abundă ges
turile atroce, spectacolele crude, imaginile In 
stare de a șoca, de a șoca pur și simplu. Înainte 
de s le fi putut descifra mesajul, care, 
puține ori, chiar lipsește sau e oricum 
de formulat, lată unele exemple : ..In 
dimineață se trezea cu un singur glnd. 
timp a trăit așa. I Iși lovea memoria cu 
de sticlă. / O punea 1a fiert" ; „Acesta e un unic 
poem de dragoste, apun. / Acesta e un poem da 
dragoste, urlu / cu gura plini de un verde pă- 
mint. I (Încerc să fac o reconstituire pașnică a 
vieții mele)". „La rădăcina firească a răului / 
eu pun o ireziatibilă poftă de a-ml săruta in 
voie mlinile / (Ah. prietene i — nebunia de a 
gusta trandafiri / atimați cu o ureche de rozul 
bun simț) i La 17 ani. / la 23 și la iarnă. I voi 
continua să-mi amintesc de mine eu aceeași 
precizie diabolică" ; „Lovesc cu sete gura fru
moasă a .echilibrului 1 / Si nebunii ar pUnge tre
ziți din copilăria lor cu un astfel de dntec !"

Există și curaj și Ironie In astfel de versuri 
care aint departe de a constitui ceea ce Mariana 
Marin numește antifrazic o „reconstituire paș
nică*1 a unei existențe. Chiar dacă unele decla
rații, prea tăioase, prea categorice, par uneori 
cam suspecte (de pildă, „Nimic nu mă mal spe
rie". vers ce poale fi citit, insă, tocmai ca o 
mărturisire aluzivă, subsidiară a fragilității), 
chiar dacă ia nivelul compunerii poemului In
ti Inim și afectări, de ordinul parantaznloa, re
venirilor, explici târî lor parazitare, sentimentul 
că poeta nu se joacă deloc In poezie sa insta
lează treptat, acord!nd credibilitate textelor asie. 
Dimpotrivă, unele note, unele accente sint luata 
cam prea de sus, lipsind poemul de o ordonanță 
purificatoare, dar aflăm aici, din belșug, și ten
siune. și dramatism, și reală emanație sufle
tească. încerclnd să ajungă la „adevărul colțu- 
ros* al unor istorii și al amintirii in genere. Ma
riana Marin scrie poeme neliniștite și neliniști
toare In același timp despre stările de panică și 
inconfort sufletesc ale ființei. Poeta nu-și pro
pune să placă, să seducă, să-și atragă simpatia 
prin frumusețea discursului, conaiderind, din 
contră, că „descărnată, poezia Iși seamănă din 
ce in ce mai mult". Versurile ei au forța afir
mării și a negației, vorbesc dinlăuntru, sint 
bruște, orgolioase, neconceaive, bazate pe un 
suflu de viață proprie pe care poeta nu fi-1 ig
noră nici o clipă : „Nu vă aperiațl atit de de
vreme de copilul trist jcare aint_ / Am invadat 
cu bunăștiință sufletele voastre umbroase. 1 Cu 
bunăștiință m-am inventat din resturile voaa-

nu de 
dificil 

fiecare 
/ Mult 
o nula

tre. / Din cele două singurătăți (Iubire moarte 
iubire moarte) / mi-am făcut o armură / de 
care furtuna se Izbește (roșie roșie)** (Jocul).

O traumă Intimă (..dar semnele cumplitei a- 
venturi se mai pot Intllni și astăzi**) pare să ali
menteze din Interior șt obsesiv poemele Maria
nei Marin, poeme aflate ele Insele in luptă cu 
dezorganizarea și dezarticularea, incercuind, 
fără să le epuizeze totuși, lucruri nedeslușite, 
amintiri secrete, zone umbrite ale conștiinței și 
ale memoriei. Rebele, aparent ezitante in reve
larea adevărurilor proprii, versurile iși propun 
adesea o meticuloasă capacitate descriptivă și, 
Inlr-adevăr, atunci cind o face, poeta știe să 
descrie precis a „realitate doldora* de amănun
te : „Gata să-ți inventezi o dispariție. / Gata 
aă iei locul varului de pe zidul din fața casei, /
— in acea după-amiază de septembrie, i cind 
cineva iți mesteca tacticos oasele, / cind viața 
ta era la sute de kilometri / și spăla geamurile 
lui aprilie. / Gata sâ nu mal crezi, / In ceea ce 
are dimineața patru picioare, > la prinz două și 
seara trei / — și totuși aă speri, / să vrei să 
miști un deget pe țeasta ca ti lela ti a lui septem
brie / (chiar dacă povestea asta — o știi și tu 1
— i nu-l va tace pe nimeni să-și amintească de 
tine) / Gata de hohot. / — in aces după-amia2ă 
de septembrie, / In care Gulliver acincea In 
coapsa ta dreaptă / și tu li citeai „Utopii și alte 
poeme de dragoste". I Gata să crezi jn Iubirea 
aproapelui / și tocmai de aceea sâ string! bine 
perna in brațe / (și sâ-i Întorci și obrazul celă
lalt) / Gata de d3apariție. / Pentru că altfel nu 
ae mai poate / și nimeni nu-ți spune nimic" 
(Utopii și site poeme de dragoste).

Stările cele mal fierbinți, cele mai amalgama
te și tulburi sint trecute la această poetă. greu 
de im picat cu sine însăși, printr-un filtru al 
„preciziei diabolice", ceea ce face ca poemele 
ei să aibâ dc cele mai multe ori răceala unor 
instrumente chirurgicale : „Val / ce exactă mă
sură a marții / s-a strecurat la noi in casă i cită 
perfecțiune / in mersul tiriș al calendarului / 
și cite s-ar mal putea apune despre o închisoa
re vie / in care secundele tșl Întind de bună
voie gltul / pe buturuga călăului / disperat / și 
trist ! și foarte trist / și disperat" ffl octombrie).

O întreagă strategie a lucidității amare caută 
■â surprindă fapte imponderabile, vorbire*, fără 
șir ae dovedește a fi in cele dfh urmă nu rhlar 
atlt de incongruentă pe cit părea la prima ve
dere. pentru că domeniul de predilecție In care 
se mișcă poezia Marianei Marin este acela al 
inavuabilului, al contrarierii dinaintea adevăru
lui „tras la față și cu ochii plesniți". O disecție 
a rdulsi Interior reprezintă multe din poeziile 
Marianei Marin care nu ignoră faptul că „une
ori, monstruozitatea e ceva care vine dinăun
tru". Sint semne totuși că o astfel de poezie, in 
care neliniștea nu a dobindit încă liniștea crea
ției, se poate situa și Intr-o zonă a acordului, 
deloc facil, deloc de suprafață, dar atlt de priel
nic poeziei pentru a sonda chiar și destrămările 
ființei ; „După o cută de ani, In sfirșit, după 
o sută de ani, / un acord Intre mine și această 
lume. / Fie și cu ochii arși, / — fie șl cu țipătul 
facerii ucis in jurul unduitoarelor coapse, / fie 
și aici, / pe unde dacă ai să treci vreodată / ai 
■â vezi un mort fericit" (Orbirea).

Dan Cristea

Aura romantică
și visul fantastic «vi

• ntrigat peste măsură de chipul per- 
Isonajului foarte tinăr din portretul ce 

atirnă pe unul din pereții odăii lo
cuite de Toma Nour, naratorul nu re

ziști tentației de a afla despre cine anume este 
vorba. Nedumerirea este considerabil sporită șl 
de incertitudinea ce planează asupra aceluiași 
personaj In ceea ce privește apartenența sa la 
speța masculină sau feminină. Judecind după 
fizionomia de o idealitate îngerească a celui 
portretizat, naratorul Înclină chiar a crede că 
nu poale fi vorba decit de o tlnără fată. Pre
cizarea lui Toms Nour că portretul reprezintă 
chipul unui bărbat („Țl-o jur pe omenia mea 
că a fost bărbat ca tine și ca mine") nu-1 
spulberă nedumerirea de tot, intrucit mai alea 
ochii („— Cu toate astea, acești ochi...**) sint 
aceia care-1 pun in Încurcătură. „Provocarea" 
prinde de minune și Toma Nour nu intirzie a 
se confesa prietenului său tocmai pentru că 
aici, In acest portret făcut de el însuși, se află 
sursa sc ir bei șl tristeții Iul fără de leac. Pu
ternicei Impresii produse de strania Înfățișare 
a tînărului din portret i se adaugă mărturiile 
străbătute de o frenetică și dureroasă Iubire, 
conservate de memoria eroului, sublimate in 
viziuni dc-a dreptul celeste: „— Acești ochi?.., 
O' dacă ai fl văzut tu acești ochi vreodată-n 
viața ta, ți s-ar fi părut că-1 revezi in fiece stea 
vinătâ a dimineții, in fiece undă albastră a 
mărci, in fiece geana azurie Ivită pin nori. Cit 
era de frumos acest copil și ce tinâr a murit. 
A fost un amic, singurul adevărat ce l-am 
avut, care a murit pentru mine, și dacă mina 
mea diletantă In pictură a putut să reproducă 
ochii ce ți se par Încă frumoși, poți să-ți în
chipui ești ce frumoși trebuia să fie ei. Frumoși 
a-nmârmurit in sufletul meu Întunecos, rece, 
nebun, precum ar răminâ prin nori pe bolta 
cea bună a nopții, două... numai două stela 
vinete". Exercițiu portretistic ce se va solda cu 
marile performanțe din viitoarele nuvele ale 
acnitcrului („fișa" de aici va fi reluată in Săr
manul Dionis, contribuind la edificarea memo
rabilului portret ce-1 reprezintă pe tatăl erou
lui), totuși o asemenea tentativă aproape adoles
centină nu trebuie subapreciată.căci ea domină in 
mare măsură viziunea asupra tipologiei mai 
tuturor personajelor tinere din roman. Re
venind mai Încolo la celălalt erou central ai 
scrierii, loan, tribun al revoluției ardelene da 
la 1848, sc va vedea că spectaculozitatea roman
tică a evocării epice din cea de a treia parte 
a romanului confirmă cu strSlucIm „enunțurile" 
cuprinse In acest exaltat portret.

Deocamdată, Insă, in a doua parte a roma
nului atenția naratorului este reținută In con
tinuare de personalitatea lui Toma Nour. Ra
di calitatea militantist-utopică. In ordine Ideo
logică, doctrinară, a personajului emani de la 
cea mai de seamă dintre trăsăturile sale psl- 
hico-temperamentale. Din Intilnirile pe care le 
are cu eroul său (toate inscriindu-se In timpul 
tainic al nopții, un timp dătător de Incerte și 
tulburătoare ilări de spirit), naratorul se arată 
cu totul copleșit de excepționala predispoziție a 
acestuia pentru alunecarea In visarea fantââtl- 
cizantă și fantastică. Nici mai mult nici mai 
puțin, apoftegma existențială a lui Toma Nouț 
sună astfel: „Mor pentru pămlnt ca să trăiesc 
in ceri". „Visez ca copilul ce vorbește prin 
somn, zimbind, cu Maica Domnului — mă 
transport in ceri, pun aripi umerilor mei Și pă
răsesc pămintul, pentru ca să mă dau cu totul 
acelor umbre divine — visuri, care mă poartă 
din lume-n lume și mă izbesc din glndire in 
gindire", iată cum explică el nevindecabila 
„boală". La rindul lut. naratorul nu ae deose
bește prea mult de eroul său In această pri
vință. „Sint un fantast", afirmă despre sine la 
un moment dat. Ceea ce face ca Intilnirile din
tre cei doi, erou și povestitor, să se constituia 
In cadru spiritual ideal pentru voluptueasa alu
necare In plasa onirismului proliferant. S-ar 
putea spune că episodul de acest gen cu care 
ne intimpină romanul in cel de-al doilea capitol 
«sta o adevărată introducer» la tabnisa •pieg- 
lui oniric eminescian. Frapantă este Încă de pe 
acum prezența unora din cele mal de seamă 
elemente ce contribuie la structurarea atit de 
particularului „desen" ce compune cadrul con- 
placerii In visare a eroului eminescian in ge
nere: „lntr-o noapte venisem la Tnma. Luna 
strălucea afară și In casă nu era luminare. 
Toma sta visind In patul lui ți fumtnd in lungi 
sorbituri din un ciubuc lung, și focul din lulea 
ardea prin întunericul odniel ca un ochi de foc 
roșiu ce-ar sclipi prin noapte. Eu stăm Ungă 
fereastră deschisă șl priveam visind în fața cea 
palidă a Iun el". Prin urmare, ca element de 
decor reținem prezența nocturnului potențat din 
unghiul misterului romantic de strania strălu
cire a luminii lunare, la care, Intr-o prelungiră 
firească in planul simbolului, se adaugă odaia 
întunecată, unde, complet desprins de contin
gent, eroul Iși contempla visător propriile 
gin duri și simțăminte. Cit despre Incurabila 
plăcere a acestuia de ■ „lenevi" de o asemenea 
manieră, trebuia semnalată prezența inedită

tn literatura română, a șa-zicind, a unu! „agent 
chimic" precum tutunul, căruia este evident că 
i se conferă o funcție psihlco-ezoterizantă anu
me, menită a stimula cufundarea eroului in 
ireala lume a „parodlsurilor artificiale". In 
forme aproape ingenue deocamdată, tehnica 
In cauză va domina structurile imaginarului 
fantastic din proza eminesciană, fiind supusă 
unui complex proces combinatoriu atit din 
perspectiva cunoașterii metafizice, cit și In ceea 
ce privește alcătuirea scenariului epic pro- 
priu-zls. Pe de altă parte, ă propoa de același 
element, nu este de neglijat nici discreta și 
totuși de pe acum funcționala translație a unuia 
din efectele lui — lumina — din planul de
scriptiv in acela ai sugestiei cu subatrat ezoteric 
(„și focul din lulea ardea prin intunericul 
odaiei ca un oebi de foc roșia ce-ar sclipi prin 
noapte", a.n.). In fine, pe aceeași linie, a „in
ventarului" de elemente și gesturi caracteristi
ce. se înscrie șl instinctiva plăcere a eroului (in 
cazul de față fiind vorba de narator Însuși) de 
a ala la fereastra odăii cuprinse de întuneric, 
scrulind, la lumina lunii, imensitatea spațiului 
cosmic. Incsrcind a nota totalitatea elementelor 
ce definesc condițiile de loc și timp ale „ac
țiunii", visului, să luăm aminte și la ceea ca 
ni ae comunică in fraza ce urmează pasajului 
reprodus mai înainte: „In fața locuinței lui 
Toma era un mindru palat a unuia din... așa 
Izișl] aristocrat! ai noștri. Dintr-o fereastră 
deschisă din catul de sus auzii prin cerul 
nopții tremurind notele dulci a unui plano — și 
un tinăr și tremurător glas de copiii adiind o 
rugăciune ușoară, parfumată fantastic". Palatul, 
anunțfnd motivului, „domel". cu o circulație 
constantă In marile nuvele Sărmanul Dionis. 
Ccxara și Avataril faraonului Tlâ. pianul ale 
cărui claviaturi, puse In mișcare de miintle 
„copilei" învăluite In taina frumuseții ei Intan
gibile, dau viață muzicii paradisiacc, iată și alte 
componente ale universului imaginar emines
cian dintotdeauna puse In valoare

Astfel pregătiți, adică cu totul stăplnlți de 
vraja ambianței de un fel aparte 
In jurul lor, eroii sint pe deplin 
lăsa In voia visului. Dacă la Început, cum s-a 
vâzut, atenția ne este reținută de epica unui 
tulburător „vis treaz- căruia amindoi eroii il 
cad „victime" cu nedisimulată plăcere. In cele 
ce urmează, o atare stare de „somnie" stimu
lează in cel mai înalt grad trecerea la visul 
de sine stătător. „Îmi închisei ochii pentru k 
să visez in libertate. Mi se păru atunci — -<|
latează eroul-poveatltor — că sint intr-un 
pustiu uscat, lung, nisipos ea seceta, deasupra 
căruia licărea o lună fantastică și palidă ca 
fața unei vergine murinde. E meazănoapte... 
Pustiul tace... aerul e mort șl numai suflarea 
mea e vie, numai ochiul meu e viu pentru ca 
să vadă pe un nor de argint In înaltul ceriului 
un inger alb, Îngenuncheat cu mlnlle unite, 
cere cintă o rugăciune divină, adincă, tre
murătoare: rugăciunea unei vergine". Artificiul 
construcție! epice rezidă in circuitul osmotic ce 
se instituie Intre cele două tipuri de vise, cel 
„treaz" și ccl autonom. Unul se cheamă pe 
celălalt, „pravocindu-șl" imaglnilo constltuien- 
te: „Întredeschisei ochii și văzui prin fereastra 
a roată și deschisă, In mijlocul unul salon stră
lucit, o juna fată mulată-ntr-o haină albă, În
florind cu degetele ei subțiri, lungi, albo cla
pele unui piano sonor și acompaniind țipetele 
ușoare a unor note dumnezeiești cu glaa[ul] el 
dulce, moale șl Încet. Pâre că geniul divinului 
brit Shakespeare expirase asupra pămintulul 
un Înger luna tec — o nouă Ofelia". Fur și 
simplu, eroii ae „joacă” cu straniul lor dar de 
a transpune In fapt enunțul axiomatic „Via
ța-1 vis", așa incit, numaldeclt, locul „visului 
treaz” este luat iarăși de imaginile ce rezultă 
din proiecțja acesteia in spațiul trăirii emina
mente onirice: „Am închis iar ochii, astfel 
incit, am nevăzut Iar pustiul cel lung, palatul 
cel alb se confunda cu nourul da argint, iar 
juna fată aibă cu îngerul in genunchi. Apoi, 
alringiad [qțJiii] «UK și tare, am Invămut visul 
meu in Intanerle — n-am mai văzut nimica, 
ci auzeam dispărind ca o suvenire Întunecată 
rugăciunea 1 unei vergine”.

In totul, episodul dă contur celei dinții ten
tative de via fantastic coerent din proza Iul 
Eminescu. Aici ae Sflă nu puțini din germenii 
universului imaginar eminescian de conținut 
fantastic. Ca peste tot In proza sa. scriitorul nu 
ae angajează nici acum In asemenea construc
ții fiind animat doar de simple ambiții expe
rimentala.

tot acum.

ce se creează 
apțl de a se

Nicolae Ciobanu

Demonetizarea elogiului critic
Urmare din pap. 1

Revin la Interesanta și incisiva pagină 
Luceafărul. Artur Silvestri se Întreabă cu În
dreptățită curiozitate — „ce reprezentări au 
cițiva dintre așa-ziștl critici activi al momentu
lui despre istoria literaturii romăne ?...“. lntr-a- 
devăr, „mai nimic" și mă gindesc, de exemplu, 
la contribuțiile lui Mircca lorgulescu in acest 
sens, sau, la demult depășita broșură despre Ion 
Agârbiceanu, publicată și republicată de Mircea 
Zaciu. Avem și noi epitropli noștri. Pe unii, ei 
11 privesc cu ochiul caro le ride intrumi, pe al
ții cu ochiul care le plinge întruna, in fine, sint 
scriitori pe care se prefac că nu-i văd. Regia 
peisajului literar a devenit, iată, o tehnică la 
modă: ceea ce Valentin F. Mihăe cu numește 
„înghețarea unor valori" mi se pare o observa
ție exactă. Tactica dc a „gratula cu prodigalita
te" numai amicii șl rudele, relevată de Pampiliu 
Mareea a intrat în uzanța curentă a „Codului 
manierelor elegante" al unor cronicari. Dacă 
ne-am mărgini la lectura rubricii amintitei re
viste ajungem, spre a-l cita pe Nicolae Cioba
nu, „la constatarea că literatura română de azi 
produce opere geniale cotidian". Sin tem In plină 
comedie absurdă.

Am recitit, de pildă, o parte din cronicile mai 
vechi ale lui N. Manolcscu. Foarte des sar in ochi 
exclamațiile de: „excepțional", „din nou excep
țional", „intru totul remarcabil", „nimeni n-a 
scris mai frumos", „extraordinar" etc. Dacă a- 
tunci criticul mal avea totuși și rezerve, cu tre
cerea timpului cronica devine psalm, psalmul, 
odă. Cu unii, Manolescu sc poartă, cel drept, 
foarte culant și „democratic" : „un mare poet'*, 
„impresie amețitoare", „poem, sub toate rapor
turile, extraordinar", „echilibru admirabil in 
sine", „magistralul eseu", „extraordinara voca
ție lirică", „vizionarăm inegalabil In literatura 
română dc azi", „cu totul remarcata!I", „splendi
dă proză", „poet foarte înzestrat”, „nu e doar 
frumos, dar șl foarte potrivit", „țipăt liric emo
ționant". „ineluctabil de sugestiv", „o poezia 
fină, de fclipltoare inteligență", „o poezie admi
rabilă", „un mare povestitor", „nimic nu rezis
tă geniului inventiv al naratorului”, ..poezia ro
mână numără puține poeme mai sfișletor-trn- 
gice decit aceasta" etc,, etc. Șl așa mal departe, 
tot anul 1981 pe care !-am avut in vedere. X „are 
o mină foarte sigură de prozator", la Y, ,.mlnn e 
sigură", dar In plus are „ochiul viu"... „Remar- 
cabii", „bun", „original", „frumos", acestea ră- 
min mi zi licori și firimituri. Subliniez că am 
spicuit doar o Infimă cantitate din parada epite
telor irosite cu generozitate și fără discernere ne 
parcursul anului trecut de semnatarul „Actuali
tății literare", a celei mal răspindite reviste a 
Uniunii Scriitorilor. In concepția sa Înseamnă că 
toți sint egali: Al. Ștcfăncscu, cu Căriărcscu, cu 
Camil Petrescu, CU Radu Petrescu, cu Hortensia 
Papadat Bengescu, cu Geo Dumitrescu, cu An
gela Marinescu... Intrați in raza acestui extaz — 
Marin Preda. Mircea Eliade. Edgar Papu, Ștefan 
Aug. Doinaș, Constantin Țoiu, Ion Ghearghe, 
Ana Blandiana, Tudor Octavian, Livius Cioclr- 
lie. Ion Stratan, Magdalena Ghlca, Florin Iaru, 
etc, sint culcați rind pe rind in Patul lui Prncust 
al elogiilor. Lauda devine a Ifcl monedă calpă 
de largă circulație. Nu avem nimic Împotriva a-

Constantin Gâventa : „lama pe (alezâ1*

r

firm Arii talentelor tinere, dar e lipsit de seriozi
tate a se vorbi după abia citeva luni de In debut, 
de „stilul Cârtârescu" in literatura români. Col 
care dă In dreapta și-n stingă cu cădelnița 
poate lesne turmenta el însuși de tămiic. 
schimb e iritat și gingaș, recitind un roman 
Liviu Rebreanu care II produce „o Impresie 
terară nefavorabilă", mustrindu-și in treacăt 
un aer patern confratele: „Nu Înțeleg pasa 
entuziasm in care se află de la o vreme Marino 
Popa, gata a vedea in carte un mare roman".

Cite certificate de „mare poet", de „mare pro
zator" a dat Nicolae Marwleacu?... Multe. Supă
rătoare mi se pare tocmai selecția autori
lor care se bucură de favoarea cronicii. Este 
punctul unde, așa cum observa cu justețe Mi
hai Ungheanu, „sub deviza autonomiei esteticu
lui" se produc răsturnări de valori și excese. 
Sub praporii esteticului, ca sâ ne amintim de 
un vechi ardelean, se administrează „măguliri, 
ghldiliri și mamele", dar numai „firtaților". Dar 
pentru ca „flrtațll" să pară mai inalțl ei sint 
alăturați cit mai la vedere, unul Marin Preda, 
Nichlta Stânescu, Geo Dumitre cu, sau, Mircea 
Eliade. Dintre tineri ii preferă mal intii 
pe discipolii trecuțl prin a șa-zi sui ..Cena
clu de luni". In rest, simpatiile sale desenează 
aproape fără greș un cerc inchis. Sint frecven
te cazurile In care criticul nu analizează, ci, pur 
și simplu enunță și proclamă. De ce să nu-1 cre
dem pe cuvint, cind se luminează de plăcere in 
fața „artei" antologării de care dă dovadă colr- 
gul său Mircca Iorgulescu, cind, apoi, însuși 
mărturisește, vorbește „împreună cu Mircea Ior- 
gule cu" intr-un grațios duet despre nco-realls- 
mul prozatorilor antologați? (v. volumul Arhloe- 
lag). Nu dorim să diminuăm cu nimic meritele 
reale ale prozei lui Constantin 7 . '
Ilustrăm tendința de a sc face mal mult cro
nică publicitară, decit științifică și aplicată de
monstrație. Cel puțin In acest sens se consti
tuie, exclamativ și retoric, începutul recenziei. 
Cocoțat in vlrful catargului matclotut cel noro
cos strigă: „Un splendid roman, intelectual In 
maniera Huxley, Ivnaiuc, Paul Georgescu, este 
însoțitorul Iul Constantin Toiu". Aș formula o
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Țoiu, dnar al

nevinovată șl legitimă întrebare: tn Intenția lui 
N. Munoiescu, enumerarea corespunde sau nu, 
unui crescendo? Fraza e pronunțată pe nerăsu
flate și recunoaștem că asupra cititorului neavi
zat poate avea un efect buimăcitor. In __
unor izolate atitudini ambigue, din care nu ae 
distinge clar poziția recenzentului, foarte 
1961, N. Manolescu ae pronunță negativ, tn a- 
ccasta categorie, alături de debutantul Nicolae 
Panaite, bunăoară, se numără Paul AngheL 
După ce apreciază cu un auris condescendent cl- 
teva calități, opinează nesatisfăcut 1 .... romanul
(Ieșirea din Iarnă, Ed. Cartea Românca că, 1981, 
— n.n.) mi se pare scria fără acea știință inefa
bilă care transformă istoria brută in fapt de 

' artă... suferind deopotrivă dc primitivitatea și 
prețiozitatea mijloacelor". Sincer să fiu, in pri
mul moment m-a mirat faptul că In acest caz 
criticul de la România literară contrazicea re
gula, scriind despre cineva din afara cercului. 
O contrazicea oare, cu adevărat? Am parcurs 
articolul cu senzația de „ddjă vu“, cu sentimen
tul că autorul său era hotărit aprioric pentru 
negație. Chiar dacă nu am pune Ia îndoială buna 
credință a cronicarului, preaupunind că intr-a
devăr cartea nu l-a convins, faptul d acum op
țiunea era o excepție de la regulă lăsa senzația 
umori a unei polemici părtinitoare, de grup. 
Spun aceasta pentru că cea mal -ubtilă tactică 
rămîne tăcerea, o plasă penibilă de tăcere pri
tocită, premeditată cu chibzuială, care e lăsată 
asupra cărților semnate de „inamici", sau de 
confrați care slnt in afara sferei dc Interese. E 
cazul unor volume de: Liviu Rusu. Adrian Ma
rino, Ion VHd. Dumitru Mlcu, Vasile Rebreanu, 
Eugen Ba^bu. Ion Lăncrinjan. Adnan Păunescu, 
Mircea Săntimbreanu, Paul Anghcl etc. și chiar 
sl ultimului roman al lui D.R. Popescu, minima
lizat și redus de comenti-iul lui Mircea Iorgu- 
leccu la o simplă „tentativă de experiment*1.

Ei bine, totuși, uneori te plictisești de dlra da 
lcvânțlcă din cronicile fabricate — șl incerci ââ 
spui lucrurilor pe nume. închistarea, gruparea 
excesivă, lipsa toleranței, a generozității, a ju
decății dc valoare stau la baza demonetizării și 
a carenței sporite de credit șl autoritate a criti
cii. Există această ambiție de a fl director de 
opinie, do grup, de „școală". Rubrica devine 
alunei o minusculă feudă, o arcă spre „Schla- 
raffenlind". Acolo, M. sau Z. să zicem, ar îm
părți co'acli ca pe niște cununi de lauri.

Am propus aici o discuție asupra frecvenței 
elogiului critic, șl nimic altceva, semnificativă 
In sine, pentru că abuzul elogiului duce la de
monetizarea lui. Orice exces iși subminează forța 
motrice și. In acest caz. est a vorba de excesul 
laudelor. Nu are Importanță dacă aceste cărți 
sint valoroase sau nu atlt timp cit elogiul înlo
cuiește analiza și demonstrația 
Gestul critic este din capul 
tru a nu mal aminti și de 
de acceptat că toate cărțile 
fl gratulate cu vorbe mari.
elogiilor este 
Întrerupt din 
revers aplicat 
vinescu cerca 
rectitudine etică. Apelul lui este astăzi mal ac
tual ca aricind.

afara

rar In

prapriu-zi^ă- 
locului viciat. Pcn- 
faptul că este greu 
unui an literar pot 
Iar acest carusel al

cu atit mai vizibil, cu cit el este 
cind in cind pentru reversul lor, 
insă unor cărți de valoare. E. Lo- 

critlcului, mai presus de talent,

□

Semnificațiile
unui jubileu
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Victor hac, 
iinovici, Dan 
itanlineicM, 
Chiricd, Victor 
au continuat să tră
iască, să scrie_ _
In anul 1955 a fost în
ființat, pe linpd zia- 
tuI „Uzina 
Cenaclul 
format din 
in pHnd 
alții la început de 
drum, oameni care au 
scris cu dragoste des
pre orașul lor, despre 
semenii Intre care 
muncesc fi trăiesc. 
„Flacăra* nu s-a stins 
fi nu a pilpiit nicio
dată. Șt scrisul lor nu a 
rd mai fără ecou. Căr
țile lor au fost tipări
te și au ajuns in mii- 
nde cititorilor din în
treaga țară, au vorbit 
țăris despre Hune
doara, locuitorii ei, au 
fost remarcate de cri
tica literari, au fost 
premiate, unele din
tre ele ocupind un loc 
important intr-a ima
ginară bibliotecă a li
teraturii române con
temporane. A trecut 
de la entuziastul gest 
ai acelor tineri care 
i-au adunat pentru 
prima dată să-fi ci
tească creațiile, și id 
st îndrume 
altul, un sfert 
La jubileul 
sfert de veac 
tură, de viață 
că scriitoricească, 
tre hunedoreni 
venit ca oaspeți scrii
torii : Nicolae Dan 
Fruntelată, redactor 
țef al revistei „Lucea
fărul*. Cornel Popescu, 
redactor șef al edi
turii „Cartea Româ
nească". Ion ltu, Ion 
Bujor Pădureanu. Cu 
acest prilej, 
hunedoreni 
dezmințit 
de a sa 
titorii, 
șezătoare 
mijlocul 
derurgtfti, 
elevi din ultimele cla
se ale Grupului școlar 
siderurgie, 
adresat 
hunedoreni, 
iui „Flacăra*, 
tre Biroul Comitetului 
județean al P.C.R.

lv. Mar» 
Con» 

Neculai 
Niță

aici.

noaitrd" 
„FLacdra" 

scriitori 
afirmare,

un ui pc 
de rene, 

acestui 
de cul- 
și man- 

in- 
au

scriitorii 
nu și-au 
dragostea 

Intllni cu 
orpanizind 

litera rd 
ctitorilor 

a tinerilor

ci* 
o 

in 
St

Mesajul 
scriitorilor 

cenaclu- 
de ed-

Hunedoara, semnat de 
către tovarășul prim» 
secretar Radu Bălan a 
fost Incd o lnaitd doua-1 
dd a prețuirii muncii 
lor de către partid, de 
către oamenii Intre 
cars trăietc, cinstire 
căreia i s-au adăugat- 
taluturlle Consiliu
lui județean al sin
dicatelor, ale Comi
tetului județean de 
cultură și educație 
cocialiitd, ale Comi
tetului sindicatelor 
oamenilor muncii din 
C.S.H., 
către 
Olaru, 
Mihai 
fi de 
Maria 
cretara 
județean de 
Scriitorti 
salutat 
bileul colegilor de la 
Hunedoara, 
prilej a fost 
antologia 
„Pricind 
rd“, cuprislnd 
ale scriitorilor 
bri ai Cenaclului Fla
căra. La șezătoarea 
care a urmat, au citit 
scriitorii Nicolae Dan 
Frunlelaîd. Cornel Po
pescu, Ion Bujor PA- 
dureanu, Ion Itu, Va
leria BArgău, Neculai 
Chirica, Eugen Evu, 
Ioan Evu, Mariana 
Pindâru, Petrițor
Ciorobea, Maria Bu- 
cătaru, Cornelia Da- 
rid. Ioan Radu Igna, 
Martin Seghedt, Marin 
NegoifA, loan Vaiiu, 
Stelian Vena, Victor 
hac, Ttberia Voiea, 
Marioara Aildu, Rai
sa Boiangiu, Dan Con
stan tinescu, Stejdrel
lonescu, Mlruna Chi
rica, Victorina Btrlca. 
Mihai Stana și Viorel 
Bobar. Jn cea de a 
doua zi, membrii Ce
naclului .,Flacăra' au 
fost prezenți oldluri 
de scriitorii oaspeți la 
deschiderea Lunii căr
ții la sale, in_lcagdnul 
istoric 
Avram 
a avut 
re de 
patriotică la 
participat
der 
dele
Avram lancu.

adresate de 
tovarășii Ioana 

Rafila lacob. 
Cerveneovici 

cdlre tovarășa 
Mitrofan, se- 

Comiteiului 
partid, 

oaspeți au 
cdlduros ju-

Ca acest 
lansată 
liferard 

prin flacd- 
luerdri 
mem-

al Țebei lui 
lancu, unde 

loc o țezAtoa- 
alcasă slmjire 

care a 
baci Toa- 

Dragoța, cxsto- 
morm In uf Ui lai



atelier literar
l posta redacției )

D. MĂLIN i In ciclul marin 
■e afli lucrurile cele mal bune 
{„Noiembrie dc mars', „Singu
rătate mal mare ca marea**, „în
toarcere**). Dintre celelalte (la 
general, compuneri cuminți, 
convenționale). poate doar 
„Casa din gr iu".

O ZOLIN’ D. i Glodurile din 
ocrisoare alnt Înțelepte fl nu ne 
Îndoim ci, pute in aplicare, vor 
da rezultatele dorite. Unele sem
ne, ici-co io, din textele Inanți- 

| toare (de pildă, „Florile dalbe") 
nu fac dec It ai justifice aceste 
Speranțe.

C. GREȘANU : E o oarecare 
Indemtnare In versificație, dar 
lucrurile nu te aduni Intr-un 
Sens. Intr-o viziune, Intr-o stare, 
vorbele și imaginile sar alanda
la, intr-a Incoerența deplini. 
Intr-un haoi fără Ieșire. Singura 
piesă eare degajă ..ceva" (din
colo de sunetul din coadă) a 
^Melancolie".

TH. FALDER • Neașteptată 
eoburlre In obișnuit fi conven
țional I Ceva (destui de puțin 1) 
din vechile promisiuni, in „Des
pre microprocesor", „Creion I", 
„Ou".

D. E.BL 1 „Anlișocul", „Eden".

SOFT : Intr-adevăr, criptice, 
nebuloase, dar, mai alea, 14- 
elnd senzația de lucru manual, 
cuvintele încrucișate, confecție, 
„la rece", lipsiți de orice vibra
ție și emisie.

M. VIOOL ! Ctteva din pa
gini adevereac înzestrările lirice 
(mai ales. „Ana Franck" fi 
„Antirăzboinică"). Slnt de aș
teptat lucruri el mal bune.

. V. MIHALCEA BÎRLAD i 
^^■/Fromlsiuni, mal cu seamă In 
■BlpArinA udl", „Nu ajung la mine" 

(hu fltlt prin dispoziția grafică, 
deloc epatantă...) Dar suflul e

Inel scurt si plodit de manie
rism.

L. DARADICS i Mal puți a 
povestiri (nicidecum nuvele) și 
mal degrabă relatări de 
gen ziaristic (..fapte ’diverse"), 
cam sumare li uscate. Intr-un 
stil rigid , fără nuanțe, telegra
fic, sărăcăcios.

NOSTRADAMUS i Parafraze 
becovlene, destul de naive șt 
stingă ce.

MADĂLINA ST. CRIMA® l 
Nu slnt noutăți (nici nu erau de 
așteptat atlt de curind I) ti cam 
toate paginile înclină mai de
grabă spre zona „tăcui" (de care 
vorbiți cu atlta convingere ti 
îndreptățire). Poate doar „Rugă 
ploii" să fie ceva mai ^tmțită". 
Bănuiala dv. nu e întemeiată : 
citim „personal" atlt scrimrUa 
cit și manuscrisele, fără aid e 
„mină de ajutor".

ȘTEFANA t Clteva comparitH 
curate, limpezi, cuminți, eu 
freamăt reținut, aproape stins : 
„Apa", „Cintec de despărțire*. 
(Ar trebui să na indicați șf o 
semnătură).

MS. NI CO ARA i Vrvrllt, 
slabe, fără speranță. Ceva mai 
bine, in proză, deși finalul e 
cam expediat și confuz.

D.LUPU j Continuă „seria nea
gră*, cu versuri poticnite, gre
oaie. de umpluturi, de Inspira
ția forțată aau chiar fără. Ceva, 
In „Zbor", „Baladă da aubție- 
re“.

P. BASARAB i Verificări 
savante, grate, de remarcabila 
virtuozitate, antren!nd nn vast 
dicționar, dnd ogor desuet, cind 
ugor barbian. dar nelăstnd să 
scape. prin Invellgad otriao. 
opac, al lustrui lot prozodii, nid 
sens, nici vibrație.

A. JACOTA i Slnt multe idei, 
imagini, versuri. Interesanta, 
reușite, dar mei una din piese 
au e dusă la bun sflrgit, cură
țată de zgură (stridențe, versuri 
de umplutură. Jhlrtoape" pro
zodice, efce.J. finisată atent, mi
nuție* E o nesiguranță de gust 
și de măsură, o lipsă de con
trol șl de exigență de sine, de 
scrupulozitate și răbdare, care 
fac ca lucrările să râminl răvă
șite. desele ia te. pestrițe, etc. E 
cert că datați ia stare de mal 
mult (a-a șt văzut, de altfel îl, 
ceea ce na determin* aă r*ml- 
■an In agteplars-

BCRN ARD L t Mal puțin In
teresantă. mal puțin „rotundă* 
ca precedentele, rătăcind prea 
mult șl fără semnificații prin
tre amănunta gi „fapta diversa".

L CRAIOVA t Slnt izbitoare, 
din nou. monotonia sărăcia te
matică. nu mal putui cadrul nro- 
aodbr, lexical, metaforic. Inva
riabil. limitat, mereu șl mereu 
reluat, repetat, autopastigaL Su
ficientă. Inerție, plafonare de
plina T» piua, da data asta, 
pagialle stal lucrata mai negU- 
jeni. mai grăbit, mai tolerant, 
eu multa a<>tr1tâp gi șovăieli, 
jumătăți de aena. imprecizii și 
concesii prozodice, etc. Ceia mai 
înfiripate. „Paradi tiară" gi „Vi
zionară". suferi ti sie muți da 
pe urma a rate or neajunsorL

V. Ai m Unică, teșit Stexal.
CeesSaaila Bobea. lacra Stan
ds. Gb. Pifateto-Fwlga. 1an 
&. Petre. C. Viere. Neta A. MI- 
baleea, G. Gocsneală. (Maul G.
Arblre. Tamarochc mila (ceva, 
tn „Net"). D.P. tf otite Twttoto. 
C-H.E. i încercări de curai mo
dest.

Cec Dnmitrescn

N R Maagsrrisele m m 
iBopaiasA

Nevoia de mllnl
De cite oii simt nevoia 
de a avea trai miini, 
de alitea ori mâ izbesc 
de teama de-a nu avea 
incâ o minâ stingi.

0EKMIN1A ȘERCAU

Absentă
Nu mal sosesc corfibll 
in porturi inventata 
exploratori de hâurl 
cad in lumini curbate

oglinzi alunecoase 
despart iubirea-n clipe 
memorii nisipoasa 
spra cosmos stau sâ țipa

cum urlâ deportarea 
cind știi câ ea oiiitâ 
mâ bintuie-ntimplaroa 
iubita mea cea tristâ

nu mal sosesc corâbll 
In porturi inventate 
Damodes scapâ sâbil 
Iubirea e absență.

DAN MSÎOI

lTigrație
Mușchiuloși. antrenați In da Atari 
îndelungate, cu profil vulturesc, 
■indii ți Mrâ prihanâ 
Iți minau lemeile gi copiii 
|i mtata de munci peste dmpiîlg 
uscate ale planetei noastre 
roate de râzboata— 
„lată, steaua Sirius cute tirâluceșta*, 
spuse cei s*a> hâtri n.
„te pornim intr-acolo*.
$i se topiră pe calea coc albă 
co Id nd apăsat lârâ toarnă, 
in sdrțRtai oarelor gi 
hăasăitui aprobator al dinilor

In urmă pâmlnlul râmase 
ungur, tocnmind, 
năpădii do Mele.

■ORîS MARIAN

Constantin Go van ea ; „Tulcea"

0 cheis In iarbă
Nu putem traduce o frunză
in limbo cador
nu avem unități de măsură 
pentru singurătate

tin mâr imi apâroțta palma

vreau sâ spun ceva 
dar cuvintele sini pâ trata

mi-a gura plinâ de singata fAcarii.

ALEXANDRU HORI A

Neaga se întunecă
Iar tu.
tai. tal.
decupezi din mine larme ciudate de iarnă 

stai poți
sâ scoți din oglindă
o carta, a tapomfâ. o pisică 
da* nu Stai Știi sa te întorci 
blâuntrui minții (ale

agale
dinlr-o margine
Intr-alte margini
neaua se in lunecă
ti lunecă ta vele

MONICA ROHAN

Incantație
Explozii solare au loc ln*clmpla, 
griul se incarcâ de grea bucurie. 
Schija luminii nu il doboară, 
doar fruntea mea parcă tresare, 
uită da trup ți se aruncă-n viitoare. 
Nu pat opri cu nici un friu 
fuga lui pe coama de griu.

TITU ȘERBAN

Depoziție
Dar nu vâ mal faceți probleme 
Trăiesc și eu cu picioarel-a pe pâmlnt 
Bâtlnd drumurile care mi s-au dat 
Numai câ sufletul meu uneori 
In ștreangul nopții se zbate 
Ca un condamnat
Nu mâ mai arâtați cu degetul
Pentru faptul câ scutur de stele cerul 
Cu destuiâ putere
Sprijinindu-mi ființa da singurâtate
$1 mai ales de lâcere
Nu cred câ aveți dreptul iâ-ml birfîți mâștila 
Pe care le-am confecționat
Cu a frunții sudoare -
Eu lie sâ închidem ședința tovarăși 
Cu un suspin de ușurară

VIOREL MUNTEANU

Adolescentă
Am ochii tâmiioșl de Cleopatrâ 
și seara nu-mi râmln In gena 
decit iniamnârila da fată 
și mid surlsuri ca ascund blestema.

Noaptea imi place sâ trezesc grădini 
sâ smulg din fugă bozii șl costrelui 
și sâ destram cu dezgoliți) sini 
sfera de dor spre eare urcă teiul.

Nu mâ imbotâ Incâ nici o floors 
deși-mi pun cile una-n pâr, 
dar vreau sâ mușc pe la amurg din soare 
inchipuindu-mi câ-i un mâr.„

Cind rid au nu disprețuiesc 
dar imi place sâ amin ațieptârile, 
o. trupul meu. parcâ-nflaresc 
atunci cind imi decid câutârile.

Deși mi sa inlimplâ sâ adorm 
cu-n braț afarâ scos pa fereastră 
și pumnul să mi se umple de rouă 
șl ființa să mi sa facâ albastrâ.„

UDIA ALMAȘ

Știința și universalitatea
Urmare die pag. 1

realizări, ocazionează și Inciți la multe reflecții. 
Martor și participant avizat a! tulburătoarei 

aventuri a cunoașterii pe care a trăit-o spiritul 
uman In veacul al XX-lea. exist Jad la atitna ri- 
sunâtoare Izbinzi teoretice care răsturnau sau 
pâreau că răstoarnă un tablou al lumii șt o fi
lozofie înjghebate In decursul unei evoluții mi
lenare. Octav Oniceaeu nu și-a pierdui cumpă
tul și încrederea In capacitatea științei de a 
depăși mereu dificultățile șl de a elimina trep- 
tat-treptat aporiile insinuate ilicit Ln corpul el 
viguros. Astfel, dacă unora teoria relativității !e 
apărea ca o gravă dar Incontestabilă atingere 
adusă mecanicii newton lene, dacă f)2lca clasică 
și arsenalul el conceptual, pe de-o parte, și 
fizica relativistă care propunea c altă Interpre
tare unora dintre categoriile noastre fundamenta
le precum șpsțIuL timpul, viteza, pe.de altă par
te, reprezentau o dilemă șocantă cârc făcea «ă 
se estompeze* postulatul rrrttonalttății tttHverse- 
lul și dădea apă la moară scepticiRnulul și re
lativismului, Octav Onlcescu rămlne ferm atașat 
principiului armoniei șl Inteligibil.tâții lumii. 
Din această convingere adlneă nu poate fl abă
tut nici de neputința teoriei mulțimilor (teorie 
atlt de seducătoare șl eficientă un timp) de a m 
constitui intr-un instrument impecabil al dezide
ratului unificator al matematicienilor, nld de re
lațiile de Incertitudine care. împotriva ctansn- 
damentelor deterministe, și-au făcut apariția in 
mecanica cuantică, nici de excesele supr a realis
mului șl formalismului din artă șl nld. In aftrșlt. 
de efectele dezechilibram? pe cane le are teh
nologia contemporană asupra mediului natural 
însuși. Cunoscindu-le șl evalulndu-le ln denlină 
cunoștință de csuză implicațiile. Octav Onlees- 
cu șl-a păstrat seninătatea — și mal mult decit 
atlta — chiar a căutat și uneori a Indicat. <*>- 
Iuții proprii care >4 ducă la refacerea echilibru
lui perturbat șl la menținerea unul aalutar oo- 
tlmlim Cind este vorba de domeniul artei, calea 
eea mal sigură pentru s se vindeca de excesul 

anallflcitate 1 se pare întoarcerea la itvosrele 
tMizante ale ariei populare care este mal le
ită de natură și de aaolrațiile fundamentale ale 
Tulul și care, tocmai d« aceea, nu cunoaate 
tfel de stări de anemlere șl derută cum cu- 
oeșie arta cultă. Așa Iși explică succesul lui 
rffincuși care, nelnstrălnlndu-ae de viziunea In- 
egratar-coemicizanlă a eloeului popular, a creat 

In consonanță cu aspirațiile unei aenaibllltăti ne
corupte, Ingenue. In planul dl aci plinelor exade. 
care ii este mal apropiat, clasicismul de esență 
al atitudinii sile eol at etnologice este Ilustrat de 
preocuparea constantă de a dezvolta si îmbogăți 
știința cu contribuții personale care afl-l aporeas- 
efi consistența și tfi o fac* mai coerentă cu da
tele nemijlocite ale experienței umane. Din 
acest punct de vedere ponte că cea mai elocven
tă realizare a comnatr lot ului nostru este meca
nica invarfantivă In care nlruleate aă pună de 
acord edificiul grandios al mecanicii neTtonicne 
cu datele mal nai ale exnerienței și cunoașterii, 
eu cerințele Imoerioaae ale rațiunii. Pe dnd teo
ria einstetniană este o construcție consisten'ă cu 
acele fenomene care nu puteau fi ugor și natural 
puse dc fleord cu mecanica tradiționa'ă new
toniană. fiind oarecum antitetic* acesteia, me
canica Invarlantivfi Onicescu este tntr-un fel n 
perfecționare ■ moștenirii lut Newton. In așa fel 
Incit datele experimentale ulterioare, cu care 
aceasta nu putea fi acomodată, nu mai apar ci 
Incongruente, ln locul universului teoretic supus 
acțiunii exclusive a foriai gravitaționale, de 
atracție, șl ded dezechilibrat, Otfav Onlcescu ne 
propună un unlvets ce se reechilibrează 
grație unei ipoteze simple șl ingenioase : forța 
de respingere cu o acțiune I» tel de generală 
ca a forței gravitaționale. Numai astfel uni ver
sul gindit poete fi ferit de Inevitabilul colaps la

Poveste
Urmare din pag. 1

deal și-au luat puștile șl au urcat spre păduri. 
Au sunat pe țevi chemarea șl cine a auzit știa 
semnul și știa și locui de intilnire. La lacul 
cu rachițl era primul popaa undo aveau și o 
colibă pc care o impărțeau cu pădurarul. Aveau 
și citeva p&luri acolo șl ceva dt-alo gurii — 
niște mălai, murături șl ilănină — o sobă oarbă, 
făcută de unul dinlro ei. un bidon cu gaz, o 
lampă și citeva luminări. Pini spre print s-au 
Urina dc-e bălaie, cum apun ci, adică vreo 
zece-doiaprczcce inși care ie împart cu schimbul 
cind In hăitași șl go.iad, cind in vinălori. Și fac 
cercuri-cercuri, bucată cu bucată prin pâd-ire 
pinâ-o cutreiără toată și stirnesc vietățile. O bă
taie de asta durea ă c.teva ore. Pin* seara au 
făcut două. Urme dc lup au găsit, dar lupi nu. 
O porniseră mal de departe, din jojul poienii cu 
nenorocirea și căutau sâ stringă cercul spre 
nord, aco'.o unde erou șl niște răriturl de faj 
și făcuseră el bine so.olcala câ fiarele nu mai 
au cum sâ ie scape. Iar urmele de pe zăpacă 
— unele abureau in'.*, semn câ aiimalul sim
țise șl se infierbintase de furie, deci nu era «sa 
ae departe — urme>e acestea Ic dădeau parcă și 
mai multă dreptate. Vln&torii strimtau cercul, 
11 desfăceau și anoi iar se mutau mal înainte 
unde așteptau. Din mijloc iși făceau datoria go- 

eare I) condamna vizltmoa anterlaarl. ram obeer 
v* pertixieat savantuL Plănuit dia don* ont>- 
dpil contrare. coamOMl tai Octav Oaseeaaa e«e 
la acord eu obaervaUa genoraiă eare rnnstart e* 
aniversai se afl* intr-as atRflRira ** —wv» (&• 
eontesubd. Universul deviat »st»< a raaBtate 
vie ia coatiauu proces de evotatto grăite joralnl 
firesc al forțelor dknUuatrul său. tării a mai fi 
ne vota t* se recurgă ta ipeim ne«ermaite. 
bunăoară idee* exploziei tmtiata.

Indiferent de domeniul ia care se exerritl 
și de forma eoaeretâ de întruchipare pe ore a 
dobindește. impulaal aneoar al aeatlc*. n acti
vității prafaaorohi! Ctatoeso trebuie identifica*. In 
năzuința sa constantă spre măaur* certitudine, 
■cord cu faptde șdnar atunci ctad ele se pre
zintă ea rezultat al unor aoftabeate experimente*. 
In realtemul s*m funciar un In donata de «tai 
bine și de frumos care laolaltă feresc de uni
lateralitate și coaler* peraaaaMtăȘII omului a de- 
aăvlrșltă armonic. Ființa aa originar* ore Inclu
de și «partal fumat!» a) pteiade de dascăli 
de vocație da care toi aduce aminte ca vene
rație. de la invățătura] de «coală primar* M pro
fesorul de Uceu și pin* la Gh. Tlțaica. D Posa- 
peiu. David bnanuel Nlenlae larga. C. Ridutee- 
cu-Motru. Vacile Părvaa. T. Lrvi-Clvita. J Ha- 
damard. E Cartau p muiți altM ta fel de impu
nători). ea na explic* dc ce Oameru au pasta 
admite, eu J. Mouod. ca la arîglnea vtețil să se 
afle iatlamlarea și de ce li place ■* se conside
re un cercetător al nat uni eu ealjlaacele mate
maticii și au us staaulu taiaultor virtuoz al tan- 
bolislldl abstracte. Tai alei iși afl* aarglataa șl 
cooviaierea ea e* epoca predan!lnării analiti- 
ticului trebuie si lase locul uaul punct de vede
re totalizator, poziția aa anti acini na li st* 0 an
ti logici stă. atagamentul fat* da muzica lui Eaei- 
cu și arta Iui Brăncușl.

Cum ae poate vedea din ortea menționată, 
de-a lungul vieții sale Octav Oniceacu străbată 
un drum lung ce trece prin multa lacuri memo
rabile. Punctul tău dc origine ae afl* in Buco
vine natal*, in acel perimetni-sanctuar de un
do au pornit ori and-* i-an așetat pentru eterni
tate alte cl lev a din figurile reprezentative ale 
stirpei noastre, trece prin mari centre științi
fice șl culturale ale lumii pentru a-1 Instaura pe 
călător In cela din urmă, datorită operei sate 
remarcabile, ta universali tata.

Constantin Găvenea ; „Gălbenele"

adevărată
nacll care bâteau In lemne șl strigau. Unul avea 
o cățelușă cu el, eu dungi galben-atămil la o;hl 
șl spinarea lucioasă de culoarea prafului de 
pușcă, se băga peste tot prin mirâcinișurl șl 
scheuna. La un moment dat a venit cu coada In
tre picioare șl dlrdiind lingă el. i se lipea Stâpi- 
nului dc clame și nu ae mai mișca. Cum tresărea 
acesta, cum Încerca să umble tresărea și ea. Nu 
1 se mal desllpca de picior și parcă phngea, 
i ae uita In ochi, nici nu clipea. Era dor, spaimă 
de cline — miros de lup. Lupul e pe-aproope. 
Șl. cu puștile ln cumpănire, vinălorii s-au «tnns. 
Au deschis cercul, au lăsat loc de ieșire pe 
undeva șl, la un semn, o parte dintre el au tras 
salve repetate in aer. Ceilalți chiuiau, urlau, 
țipau. De pe copaci cădeau pale ce zăpadă ur
mate de pocnet de crengi uscate șl înghețate. 
Și-o bufnitură apoi, un răpăit ca l.c buștean îm
pins șl rojiojolit pa gheață — lupul caro a țlș- 
nit din vi-uină și a luat-o drept prin deschiză
tura cercului. Din părți și din urmă v.nâto.'li au 
tras. Dacă tot era învățat la carne ds om nu 
sa putea risca doar cu un singur foc d? pușcă. 
Și locul unde a căzut a mal zvknit o clipa, s-a 
umplut dc abur și s-a răcit apoi, a înghețat. Unii 
dintre vinătorl au plecat apre colibă, tirind 
prada după el, alții spre poiană, ti vaiă cum 
a-a intimplat Șl Intr-adevăr, ce era stolo, Jaf. 
Numai bulgări de gheață înroșiți, singe peste

Din asta noapte
la moartea Iul Radu Petreacă 

I
dta oală șoapte dta alt* neogte 

o pasăre necunascatA 
mi-a tbarat deaaapra ILtadalai

talharinda-mi cugetul 
m-am Izbit de-un eapaa 

care m-ia apari respirația

laenii-ile dta preajmă 
nu bănaiaa acest lacra

ți-aai maniat «A “>*l scrin poentnl 
pe care-1 purtam dta ergolln 

tal stingă imanenței

dta Mtl noapte dta altă aoapta
m-a airigal a paaAn

TRADIȚIONALISMUL
Urmare din pap. 1 

nul francez ti la acea esteeorie oarticular* care 
este morslismul francez, la me Lafora le „lucide" 
ate Evului Mediu francez (șl ne gtndlm la un 
Rabelais, bunăoară), la ..DfrtkxtiLatea" arin Căra 
arta funcționează ca un mecanism al oremedi
tării rationale, la livrescul a-secitimental al cla- 
aieiADulul tt al Renașterii franceza ș.a.m.d. Șl 
te mai Înțelegem de ce. In acest cadru, Fran- 
țoii VUlon ecte un mare accident, dar totuși 
accident al ooeziel franceze medlavale. căreia 
Bodeau 11 dădea o artă poetic* a construcției ai 
a echilibrului raționale Șl ar fl Inc* ti mal 
greu da icma dac*, pe acest drum, arta a intrat 
«au Intri lotr-un timp al „declinului*, asa cum 
l-a teoretizat Spengler sau cum 11 depllnge* 
Marcuse, fiindcă ln primul caz însuși îceDtieis- 
mul fUoaotului respectiv aparține unei bune.„ 
traditij a meditației «ermane. Întotdeauna ten
tată te plaseze cotele maxime ale valorii in tre
cut ii ln orizont revolut (te-i amintim, deci, pe 
Kant, Hegel. Schopenhauer ori Nitzache) : și, ln 
*1 doilea caz. ar putea fi vorba de un orocea 
(pragmatismul, cu o bogată... tradiție ln tkiuI 
Continent) care Iși renesR*. prin renegarea nro- 
duaelor. propria-4 evoluție. Iar ca o ultim* re
ferire. te mai menționăm si tabloul flacrant dis
junct al artei americane moderne. In care pro
filul megalopoll sulul contemporan hl perei vi Uzat 
nu acoper* la întregime teritoriul creației ac
tuate. ta care Intllrtim. al*turi de deeuoalul unei 
literaturi depersonalizate, de muzica com out rri- 
zat* si de „vecea obiectelor" inerte In Pictură, 
formele unui vădit ..traditionalism" american oe 
care 11 poate reprezenta chiar... modernul Faulk
ner li chiar hiperTeailnnu] din artele elastice 
actuale. Adeziunea aau naadeziunea noastră nu 
înseamnă implicit si afirmarea sau scoaterea o- 
biectîvă de sub semnul valorii a unor asemenea 
tendințe ; nu o dată. In fond, sja-zlsul declin 
al unei arte coincidă eu o treaptă spre regenera
rea aa intr-o conjunctură de re-ordonare a SD1- 
ritvahtătii.

In paralel, dar. poete, și ta opoziția cu a- 
eeastă grupare de arte, se manifestă o a doua, 
care-șl atașează deliberat inflexiuni tradiționale, 
apcllnd ti conștient — do durata actului crea
tor — la straturile specificului national. De o* 
bice! — si trebuia te remarcăm aceasta — afir
marea unor atari dezvoltări a avut loc Dc par
cursul diferitelor „auerelles". dnd utilizind’i-se 
direct termenul „tradiție", cind simtlndu-l doar 

tot și un om. sau mal bine zis o jumătate de 
om. ce mal rămăsese din el. stătea țeapăn, în
fipt parcă ta aer, cu dire de gheare și zgiriie- 
turl pe el. mușcat, hăcuit din toate părțile și 
mai cu aeamă la pintec unde se vedea bine că 
fiara iși înfipsese botul, și-l răsucise adică, spre 
măruntaie. Și in toată cruzimea, ln toată groaza 
asta care te puteau tace să și încărunțești, vlnâ- 
toril ce-au găsit ei te facă decit sâ Izbucnească 
In ris. Dar ce In ris. o nebunie, hohote, rupere 
de fălci. Unii m «lezaseră pe vine, nu mat puteau 
aia in picioare, alții se ținenu cu miiniie de 
burtă, Iși aruncau puștile in 2*padă. E omul noi- 
tru, nu? — a 2ii careva și hohotele n-au mul 
contenit, da. e omul nostru a confirmat tot el. 
l-au mincat lupii — a «irigat, a-a vâitat, șl pă
durea coer ea a plini parcă, — lupii — a răs
puns ea, fidelă omului șl vocii, tinguirli sale, 
stelele nld n-au clipit. L-au mincat lupii pe 
omul nostru de zăpadă, a mai adăugat cineva 
și s-au potolit.

„.Pentru că intr-o zi dnd nu vlnaserfi ei de- 
eit un biet iepure, ce s-au ho'.ărlt: 11 jupuim, 
facem un ioc, 11 frlgem și-I mimăm aici. Șl c.t 
preparau el. dțiva, iepurele, ceilalți au făcut un 
om iaalt de zăpadă. I-au pus măruntaiele Iepu
relui ta pintec iar pielea l-au răsucit-o pe ca? 
drept căciulă- Intr-o noapte, lupul a venit șl-a 
dărlmat omul șl-a mincat și el cea mai rămăsese 
din Iepure. Și așa, pe urmă, au trecut și nlșco- 
veall aceia pe-acota, șl așa au urcat apoi șl vi- 
nătocii care... dar să n-o luâm de la IncepuL

pe Bwmele eel malt
pe naniele cel ai adevlrat 

dar ni l-am răspuns perMolficărtl

ml-a fost teamă
să na-mi dlvalg oii

*ă na-mi rtaipcsc ființa

lucrurile din preajma telfleărll
na bănnlan acest lacra

fapt penlra eare
in numele xbonlnl tacrtfleai 

ta namele generației pierdute 
ml-am transpus sufletul 

ta altă geneaă.

Ion Sofia Manoleacu

prezenta în contextul unor variate concede de 
contrast : clasic/modern. vachPmodern. conser
va tori smHn ova lie. moși eni re cultural-artistică/ 
creație individuală f.am.d. Sub aMmenea aus
picii teoretice întotdeauna exclusiviste (negarea 
„inovației" de rtldă). l-a conferit tradiției un 
Înțeles lament vetustetei și chiar unul de coe
ficient «1 anacronismului fia a răni. Sigur, o dată 
marile discursuri polemice încheiate, au dJsDă- 
rut și notele vehemente, aserțiunile cateaortce. 
contestările tranșante : au «pArut. Insă. ..enara- 
tnele". Im brici nd haina sentimentului de neîn
credere. Dar nrecautiile șl ezitările au fost ■- 
proape fără exceotie in ordinea teoriei, fiindcă 
și «ti. in DCisale din cele mai variate, ae imotin 
mari gruoări de arta aflate ..orosramatic" sub 
semnul aoedfieulu] nai ionii arin inte-medlul 
tradiției E cazul, bunăoară, al artei sudameri- 
cane. cultivlnd aDroaoe ostentativ Istoria si nea- 
litălite naționale, al artei Iatnne2e. intens ali
mentai* de traditionalism (uneori con servind 
chiar forme din cele mai neînsemnatei In con
dițiile unei desfășurate exoanslunl tehnologice 
de ultimă or*, si al artei românești : dlntr-un 
șir mult mai amplu, cu o dispunere nu o dată 
surprinzătoare.

Prima jumătate 
dintr-o nucă de cocos

Urmare dta pag. a 8-a 
activitate al antrenamentului? (N-am nimic 
Împotriva Întrebării, ce e bun, bun rămine).

Răspuns:
— Planul unui antrenament se compună din: 
1* partea I
2* pauză
3* partea II
4* pauză
3* partea III
8‘ încheiere
Întrebare: — Cind e mingea tn aut?
Răspuns: — Mingea este in aut cind mingea 

kse afară și se Întoarce Înapoi in teren.
Și acum o altă frază din cursurile lui V. S. 

Mandiba in care se arată că V. S. Mandiba e 
un pudlbond.

„tn ciclul teptămlnal se include șl programul 
sexy pe care-1 consider cel mai delicat, care 
nu a-a discutat șl nu trebuie să se discute. (în
seamnă să fit angajatul Sportului ca să nu iz- 
bucnaști in ris n.n.) Dar dacă am acceptat 
toate caracteristicile și similitudinile ale antre
namentului cu ale jocului oficial «intern obligați 
tată de situația fotbalului nostru sâ punem fn 
discuție șl această problemă (aici Mandiba urcă 
pc șapte cai și schimbă ghilimelele pe o paran
teză n.n.) strategia strategiilor noastre de an
trenor (prin care reușim să cucerim TOTAL 
Inimile colaboratorilor noștri — jucători de 
fotbal) ș| «* le înțelegem șl să Ie respectăm 
pe colaboratoarele noastre. Pentru 1 sexy« 
energia pe 4 km In vit. maximă**.

Să-nnebunesc dacă nu-1 inv!d!c2 de moarte, 
eu n-aș reuși o frază ca aata-n douj'de anii 
De aceea mâ și trag un pas Îndărăt, cu glndul 
să ies afară, ca să mâ nlngă-n creștet șl eă-ml 
revin. Mai înainte insă, vreau să vă anunț câ 
la Alexandria apele tulburi slnt In creștere: 
numărul arbitrilor imollcațl ln matrapazlicuri a 
săltat de la 101 la 106. la Arad — situație sta
ționară. Iar in două orașe crescu te-n zarea mun
ților ae anunță de-un viscol barosan.

Ultima oră. Aflu astăzi de dimineață că o 
echipă, In pană de numerar, a tratat pentru 
cumpărarea unul meci cu plata In rate. Miriiell, 
slrimbâri din nas, dar pin* la urmi afacerea 
a-a perfectat. Ratele au fost achitate ln ter
menul promis șl neciupite. Gentleman agre
ment, tir.

F.N.

ALEXANDRU 
CEL BUN

Urinare dig pag a 3-a
naționali șl ■ jucat roluri ta viata oclcslaatic* 
din directa vecinătate a fast Grigorii Țamblsc, 
11 vedem pe acesta, in secolul al XVll-)ea. amin
tit ta cronica lui Ureche, ca partldpant la... 
Sinodul de la Ferrara — Florența (ținut la două 
decenii după moartea sa I). Sinod la care ar fl 
reprezentat biserica Moldovei. Citeva decenii 
mai tlrziu. Pa horn le al Romanului (bănuit a fi 
principalul autor șl al ..Povestirii" despre împă
ratul bizantin si icoana de la Neamțu) ne „in
formează" că Țamblae a fost„. egumen ta 
Neam tu șl „mare dascăl al Moldovei* șl că tot 
el este acel „Grlgorie monahul șl prezvlterul de 
la marea biserică a Moldovlahlei" care scrisese 
Mucenici* Iul loan cel Noa. Ne mai spune că 
i-a sărutat chiar moaștele la Kiev, naștiind că 
Tamblac Iși doarme somnul de veci la Vilns,

Preluată de la Pahomle un secol mal tlr2lu de 
starețul Andronlc de la Neamțu, legenda trece, 
ln sfirșit. pe tărlmul ști In țel. In 1884. odată cu 
studiul episcopului Melchisedec, pentru care 
Tamblac și nimeni altul nu putea fi acel ..Grl- 
gore monahul din chilia mea" trimis In 1401 cu 
Manull Ar hon de patriarhul Matei, aă împace 
lucrurile in Moldova 1 Și asa. levenda a cores te 
eu „misiunea" «a in Moldova, pin* ca lațlmir- 
skl in 1904 face din Gavrii] Urle una și aceeași 
persoană cu Tamblac I El ar fi trăit, astfel pin* 
De la 1450 (datele sigure despre moartea sa slnt 
din 1420 î) și ar fi autorul întregii opera de co
piat șl mlnlaturLst a lui Gavriil.

Pentru Istoricii literari moderni, de la Sblera 
și forga încoace. Tamblac a fost ..predicator ta 
Suceava" in care calitate a ținut si acria un nu
măr de predic], număr ce varia2* dc altfel de 
la un autor la altul si al căror etaeur defect 
(adăugăm noi) este că... lipsesc ev desâvirșlre 
din cultura română (unde se Distrează, dimpo
trivă. in exclusivitate, alte 4 predici, semnate 
1naă de Tamblac nu ca predicator al btiericli 
Moldovei ci ca egumen la Pantocrator ta Serbia 1] 
șt ae intllneac. In multe copiii, doar in cultura 
ru«ă (lucru normal din moment ce au fost ți
nute ln realitate la Kiev î). Firește, aproane toți 
istoricii noștri literari fac din Tamblac antonii 
Muceniciei Iul loan «I Noii, urm!nd In aeea«ta 
pe Pahomia al Romanului șl pa copiștii ruși din 
«ec. XVI.

Abia in 1Q58. Învățatul bulgar Vasii Kiaelkov 
a atras atenția că Mucenicia lui loan cel Nou 
n-are nimic de a face cu stilul Iul Tamblac din 
opereta ce I ae pat atribui cu certitudine, că este 
scrisă sigur după moartea lui Tamblac. șl că dacă 
ceva ae poete deduce cit de cit din toată biogra
fia cărturarului bulaar. extrem de obscură Dină 
ta venirea sa In regatul polono-litvan. In 1407 
(unde va alunge. In 1415. mitropolit ta Kiev) 
este că Intre 1402-1405. cind se preaunune câ 
predica la Suceava, el ae afla In... Serbia I 
Aceeași cronologie o susține de altfel șl trata
tul academic de Istoria literaturii bulgare, cară 
conține Insă șl teza paternității asupra Mure- 
niciri și activității sale la Suceava, tot In inter
valul 1402-1408. Ceea ce înseamnă câ. mal ceva 
decit acel «fini care predica. In același tlmn. In 
două biserici din același oraș. Tamblac exista, 
activa Șl acria in... două țări deodată 1

Dar poale că împlinirea ■ 930 de ani de la 
încheierea trudei pămintestl a voievodului si 
Începerea acțiunii sale de dincolo de zare, vie 
încă și azi. pe măsură ce-l descoperim fastele 
in lumina epocii noastre șl a idealurilor ei. să 
constituie punctul de plecare al unei Încercări 
colective de a t ran form a legendele al paginile de 
popularizare Intr-o serie de solide cărămizi Din
tru o veritabilă monografie. Canabilă aă ne dea. 
In sfirșit. o Imagine completă despre om si des
pre vremea aa.

CONFABULE

Calul
Ia sflrșltul basmului cind / Făl- 

Frumoș șl Ileana Coalmeana 
iu făcut nunia t petrecind intre 
fluturi și flori t ani de miere I 

Ma era atunci luna de miere i șl cind 
oaspeți venlțl chiar șl de peate păminl i 
cițl din nori șl cile din oțele i au mincat 
șl an băut ta mesele lungi / Întinse pe 
rlnd / ln cele două Jumătăți ale Împără
ției abia Împărțite z zi“* și noaptea / 
nimeni / dar nimeni nu-și aminti dc Cal / 
și nlel mai tlrziu / pin* cind i fiii lui Ht- 
Frumoa și ai Ilenei Cnainzene hotărir* ■* 
tic bărbați / să plece după fata împăra
tului eare tor mol fusese răpit* de un 
«meu / in grajduri primii fii nici nu-1 
băgări in seamă pe Năzdrăvan i e drept 
arăta rău / dar Prialea i scmănlnd mai 
mult cu tâtlne-oău / li puse dinainte o 
tavă tu Jâratee și lapte aprins ! iar după 
un timp Jumătatea de împărăție a Iul Fât- 
Frumoa ae impirți ș| ea /-dor de Cal 
nu*șl aminti nimeni / o vreme.

Iulian Ncacșu
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rqarl poeți al lumii în transpunere Poezie japoneză

AROMÂNA
HORATIUS
Tdliarhc
Mutre*-] prit firidă Sonete, analt — 
Di neaua ți cad] iși nveaștl an pali ; 
Păduri li va-ndrovi tră peana dl-asiml, 
Și-ariurill ngreață di-ahînt* țingrimi.
O, Taliarhe ! A focului cIciughilT 
Bilăcă tu vatră li-amină,
Arcoarea să-> duci. Ș-adapoi* — 1'e*. toarnă 
Di vinlu di-anțărț. tru-amfore* sahini.
Gaileili li-alasă * zeilor a-ll-ndreagL_ 
Dl oara fi vimlu-1 mul'eară pri-amari.
Stau ș-chlparișlu, ș-aușlu chinct, 
Murznurusiț, fără 8-minări...
Trâ mini nu-ntreabă virnoară —
Ș-isapl a-u faț dhveafurauă, 
Cind mira ț-avdadzi — dimneaf*. 
La dzilili-a tali, ni noauă !
Avin-o, 1*1 gioane —- avapea țea dolțea, 
Ș-mușatiJi-agiocuri giuneștj li-avină, 
Pin-aj nica percea cătrăni, cătrăni — 
Ș-nn ț-o-ai corb* sivă, ași cum vai vină_ 
Ș-vulodzIi ii Marte alagă-li azi, 
Alagă-li astindz ș-andimheri ;
Nu sunt fără numir tri vîrnn 
Niagirșillli, Unirii scn„
Alag-o ș-livenda fl-aridl sirln, 
Anda și-ascundi tru noaptea din ehisă — 
Niheamă tl pindzi, ma multa ti-adnnjL_ 
Că bitisita — fi-a fila |ă-l scrisă 1

EMIMESCU
Ti $-1 vrcarca?
Ti fi-i vrearea ? Vrerea IM 

Uni furfill-a ponlui: 
Cit multi lăcrlflj il’i surghi.

Ahînt ma-I'i caftă-a omlnl.
Di-an semnu maș — tu treaea l'el 

Ea surlitlu ț-lu leagă
Ta i-nn poț, a-o-aglrșești fi a-vrel. 

Tu bana (a întreagă.
Am f-cind ti-așteaptă cit-iuva. 

Sum vir-autnbră vroară.
Am cind șl-adună-ațel’i ți s-va, 

Tu mardzlnă di hoari.„

Nu-aledz ni loc, nl tor aledz. 
9-di-alumtă ctieptu-ț batl.

Va-ț grească mira — cum va vedi, 
C-un zbor maș giumitatl.

Tl-avină-arada, yahl stimifti — 
Nă-aumbră cătrț tini,

Ună airlndxaari mag dl ml Al,
Ună mutreari ghini~

Ti-avlnă ocl'I-a l’ri vilii.
Tu oară slabă, bună —

NI dzua nu va s-ai sihii,
Ni noaptea, dlprIurUL_

C-ați fu scrisă 1 bana ta — 
Ti dorlu-ll s-hibă strimtă,

Că-fli ti-aciță cum ici-țlva 
L’ianurill nu-au țimtă 1

GOETHE
Promcthtu
Adună-ț, Joe-ația-n fer — 
Niori l-a UI sirii, dl her 1 
Ș-așl cum fudzi cilimeanlu 
S-acață achlnilT tu geadei, 
Agioacă-ti a-discarț Inatea-ț 
Pi oarghlri. clml. cu rufei...
Că vimă oară nu v-agiundi s-atinda 
Loclu-fli iu mi-allal.
Căliră mea tră carl-fii asudai
I vatra mea cu Jer — 
Stri iu va vrei s-ti tindz!

Eu nu-fii avdzil — o. zei cu mintea hută. 
Milet! ma dl voi urată.
Și niți că va s-avd ahtari!
Voi. dzîiili vă ii pindzcț tra-nă-alăvdari, 
Hărinda-vă mărirea 
Cu tumlu di curbani
Ș-cu mintifiili ți ii vil’ea
Vă H-aduți. Ș-dl foami vai marlț, a-llpsească 
Alccțl'i, (iritorPi. tlhiîaiPi
Indzinnucl’eaț sum psema-vă aeiaacă_

Anda earam un ficiurac 
Ș-nu fii-u știam eu bitisita — 
Chirută fil-u-alinam mu irita 
Stri saari ; când* el ți-algheaștl — 
tn dor ți piindzi lu-aducheaști 
Ș-l inimă fi piindzi, a-frindxj ti-avinallu. 
Ti urvisltlu lai, ti slubinallu^.

fi-tl voi pri tini eu ?
Arispindișl virnoară chisa
Dl stri cuplu a mulț indzlnncl’eaf T 
Iți mutriți virnoară ocl’i ințlrcl’eaț ?

REVISTA STRĂINĂ
• O INTEarsA.VTA publicație academici 

editeazl Ja Universitatea Yale profesoara Mana 
Rosa Logan. Dedicată îndeosebi curentelor poat- 
structuraJJste, cu o orientară net antisemlotlcl. 
„French Studies' Incearcl a fenomenologie a 
textului literar, bazat! pa consecințele extreme 
ale glndlrii critice articulat! de Jaequea Derrida, 
cu implicații de anallzl sociali al de psihanaliza. 
dtscrrnabCe tn einlle Iul Daniel Slbooj sau 
Lyutard. F.xcunturlJa publicate in tceastl distinși 
revlstl academlri au întotdeauna un punct de 
vedere concret, comentarea unul text literar sau 
analiza unei opinii critice, pentru a culmina In 
aserțiuni care tind sl ooaflgureze ansamblul unei 
adrvAratr doctrine a textului literar.

p AXTOl.OGnLE tind aâ devin4 moda literari 
a acestei epoci. Fiind inițial culegeri de texte cu 
caracter temaîlc. menite a porte la tndemîna stu
denților din marile universități americane ezem- 
p> Ilustre, pentru discuțiile de seminar, ele au 
oferit publicului posibilitatea unei informări mal

Radu Aftanie : „Eroica-

Putntin malt chlro ca scrisa —
Doml'i-a tăi și-a mei
Vah| f-minl nu mi-adrară ca voi, zei ?
Vahl dziț e-a banăl’el va l'i dau h listen! oruțl 
Ș-v-alag jrAiill grea!],
Anda IIHcili dl tru visll-a meall 
Nu va 8-acață ridzitină iuti?
TI duh ni-ari-aglutată itri-a
Titaâilor 1(11 ?
Ș-carl nl-ascăpă bana
Di moarti.
Dit sclavie f
O, tini ițiși — inimă di fac, 
Nu li-amintași aisti prl-a tău loc f 
Ș-arisă Iar. danglară, nu-al adusă 
Di pirifani cintlți-ațilui
Ti domn pt-ahlnti buni lu-al dipttsă f
Aoa v-armin. Aoa ! Și-v-adar. Și-v-aeresc — 
Bări dl oamini țl-nl undzesc,
Ună milet! — dip ca mini : 
S-lucreadză, s-plingă fl s-alagă. 
Di cbefea-1'1 — lumea sl s-avdagă. 
Ș-plrifană, a-mutrcască ea stri tini, 
Cu peză mari — 
Cum fac mini !

PIIȘHIN
(ă ircc pi calea cu zlluml
Că trec pi calea cn ziluml, 
Că intru tu biserț plini, 
Că beau cu tiniramea-aspartă — 
Eu, Iar, mi giadlc maț cu mini.
Ș-fil dzîc : va s-treacă-avoflea ani*! — 
la. tuț ți him aoați stog.
Lipseați! a-cheară tnț nă oară— 
S-aproachi a-intră vira sum loc_
Mulresc cupacilu singura! — 
Ln gioni-auț sirlu. siriu !
Cupacilu-aist — Hchla-I tail, 
V-armină ț-dupu moartca-nl viu^.
Cind bildlpsesc un vteal cu hari, 
— Cu sănătati-Fi dzic, ficior !
Al, vino (ini din dlscl'ldi. 
Că eu mirlnvipsli. va s-mor—
Ațițl — cathi dzuă, an,
L'I scot cu mintea pînă-ncolo — 
Ș-tut clldisesc s-tnveț m-avonea 
Cind moartea toarlli fli-li 10—
Că va-fii ml-aglungă știu, nă oară : 
Pi-amari. calea. I tu-alumtă ?
1 vahi sum dzenna di stri hoară 
Va-fii bibă cuflma ascumtă î
Cinușll'ei a mea — arma.il, 
Tut ună-l'l fa(l iu val biu... 
Ma — iară, eu voi s-mar acasă. 
Tru-a mea Rusii să-fii mi știu.
S-avd troputl di tlniraml 
Cum gioacă stri murmintlu-a meu. 
S-difcl’idă Fisea ma cu nami — 
Eu s-putridzăsc dlpristancu—

PETOFI
Husari 1
Trumbeta-arsună. s-avdi tropul, 
S-analță pulbiri diunoară.
Husarl'i sunt ! El'i vin d-alagă 
Și-au ordin s-arămină-n boară.
Miri aglumsiră — cu seara.
A faril’ei a noastrl-apanghl,

rapide și mai exacte in leglturi cu problemele 
intelectuala la ordinea zilei. Marile caso de edi
turi au preluat inițiativa, publlcind la effrșttu! 
anilor editoriali culegeri semnificative din pro
ducția celor 13 luni de clutârj. strălucite au fast 
considerate Îndeosebi antologiile Editurii „New 
Directions*, unde au fost lansați pentru prima 
cară pe piața americani mari scriitori avangar
diști ca Jean Genet sl Antonin Artaud. De cu
rt nd, Miturile franceze au generalizat aceastl 
modi In Europa, tar antologiile apăruta La Sc- 
ghen sub titlul : J-m Pocmcs da I’ann^e* au cu
noscut un iu. cei imens, la sena aparițiilor mai 
speciala înregistrăm, de asemenea pe piața fran
ceză. o antologia dedicată poemelor scrise de 
copii |i adolescenți, remarcabilă prin prospețime 
și substanță arttsilcl.
• Marele sCRirrOR columbian Gabriel Gar

da Marquez ■ primit, de curl nd. „Legiunea da 
onoare* decernată de prvședlniele Franței pen
tru excepționala sa carieră literară șl pentru fi- 

ș-harauă 11-aclță burveațlT —
Ma f-ocl'iu lă bătu, tl-anangbl 1
Avea tră țl să fi-1'1 acațl
Ș-baraua. f-să-H pilească f-peană: 
Sunt giofii, pirifani sunt husarii, 
Ma cildiseascu ti-aveari xeană—.
— Fă-I’i ocl'l-n patru, feata mea — 
Nă dadă greaști. eu gupei— 
Husarii au adetea s-fură
Dit iți casă, preta șei I
Și, tn cripata di bărvll
Să scoală tnț, pri caii arsar, 
Astringu frinll-asună fuga —*
Ș-niori, ascapită-ncalar!
D| dor pltramtă — II metreaști 
Cum seapită husarii, feata ;
Mnțeațl'i oel’l iii Lăcrămeadză 
Și-l’i (reambură dl suschir, neata_
— Tră ți ești, feata mea. cirtită. 
Șl țl fl-acl*eamă plinglu-a tău ?
— O, dado I lnlma-fil fură un
Husar alepl f-plrlfan, f-mult arău—

PUL VERLAINE
Chanson d automne
Lnndză mlrvlalol, 
Vimturl și-ploi

Ca nă alonl. 
Nl-umplu inima dl-abtari 
Bizdisită lai șcurtari

Monotoni I
Nvirinat, cu fața v ear di. 
Aera gurmadzlu fii-ardl 
Ș-satea, anda bați, 
Dzîiili a jali 
Ni-ll dișteaptă — laia sati. 
Ș-pllng cu eali-
Și-fii mi ved pimt 
Di-arăulu vimt

TI Io s-ml bată
Incoa ș-nclo,
Ași cum Io

Frlndza uscată—

I AMiSTON HUGHES
Love ol house
Puntea calil’ei di her — 
Mirviulovi pitrca|l-n |er ! 
Puntea calil’ei dl her, 
Mirviulovi pitreați-n țer—
Vini trenlu ! la-iea, vini — 
ș-va-ni mi-arunc pi sclrli-11 ș-mlni— 
S-fug iu s-hibă ca ma ghinl. 
S-fug iu s-hibă ca ma gbini l—
Oh, curmat lu-agiumșu, ud 1 
la-mea, hiu-ncalar pi nis. 
Va-fil cherd torlu cîtră Sud — 
Sinîtati maș, și-aris I
Dor dl-acasă, cum mi-aruchl —
Nica nlfudzitu ghini 1 
Dor di-acasă. 
Ini loași chefea, Ini loași rinl—
Și-fii mi pihiiescu, ș-clnt, 
S-nu-dzică virn că hiu plimt... 1

Tălmăcire de 
Ilristu Cândrovcanu

deUtatea față da înaltele Idealuri ale libertăți! 
oamenilor. Noul purtător de rozetă c<te un icni- 
tor cu gloria artistică de talie planetară, fund In 
aceiași timp un activist social șl politic profund 
angajat in destinele continentului JaUno-amei I- 
can, militant revoluționar, adeseori tn conflict 
deschis cu ordinea dictatoriala și cu masurile 
abuziva ale unor guvernanți Intimplâtorl.
• UNUL DIN FILM EI. E mult controversate In 

ultima vreme a fost ..Arthur*. Presa britani.! 
consemnează că a cunosrut ce) mal mare succes 
de casă, Îndeosebi In Statele Unite. Sin-iurc'e 
elogii acceptate anonim in legătura cu a<castî 
peliculă, vizează performanța actorului Dudley 
Maote. Steve Gordon. scenaristul și regizorul 
filmului ..Arthur* declară : .,Moore era disperat
să facă tot ce poate mal mull, dup! o sultă de 
dezastre, tn ceea ce privește valoarea scenariilor 
la filmele tale anterioare. De unde se vede că 
insuccesele pot cindure la o realizare ambițioa
să, in cele din urmă*.

traducerea poeziei japoneze clasice Im
plică dificultăți cu mult mol mari 
<leci( simpli echivalență lingvistică.
Este vorba de căutarea unei șanse

pentru a exprima un alt mod de trăire a re» 
Iu lui, specifică naturii sufletești a unei umani
tăți determinate, un amestec de tradiție codifi
cată șl de spontaneitate, de liniște și tensiune 
interioară, totul realizat Jntr-un singur gest, 
intr-o clipă, intr-un „punct1*, cum visa Hokusai 
să concentreze Întreg universul și toată arta, in 
același timp. Acuratețea cuvintelor șl linia miș
cării sugerează puritatea spirituală, capacitatea 
poetului de a surprinde absolutul. In gesturile 
mari sau mici, in împrejurările cele mai umile 
sau In actele Istorice putem descifra unitatea 
sufletească pe care o căutăm In cuvintele unul 
poem. O celebră parabolă zen vorbește de un 
mare maestru al șablei care citește in mersul 
unui tînăr samurai faptul că nu mal are nimic 
de învățat, deoarece a atins perfecțiunea inte
rioară, dincolo de orice tehnică a scrimei, pu- 
nlndu-ae in situația de a învinge orice adver
sar. Iar John Toland, anallzind bătălia de la 
Pearl Harbour, In cartea sa dedicată războiului 
din Pacific, The Rhine Sur, susține că ea poar
tă trăsăturile spiritului japonez, fascinat de lo
vitura unică din artele marțiale, care concen
trează In line perfecțiunea și Bdev&ru! armo
niei depline dintre subiectul și obiectul acțiu
nii. lntoreindu-ne la poezie, comentariile lui 
Ba iha seamănă cu celebrul tratat al săbiei, Tok- 
Moa, analizat de D. T. Suzuki și reprodus de 
profesorul Herrigel Jn cartea sa consacrată ar
tei cavalerești a tirului cu arcul. Basho spune : 
....Trebuie să părăsești orice preocupare subiec
tivă In ceea ce te privește. Altfel te impui tu 
însuți obiectului șl nu mal înveți nimic. Arta ta 
poetică izvorăște de la sine atunci cind tu șt 
obiectul lău ați devenit una — atunci cind ai 
pătruns destul de adine In obiect pentru a ve
dea ceva asemănător eu o strălucire ascunsă. 
Oricât de bine frazată ar f! poezia ta, dacă sim
țirea ta nu este naturală — dacă obiectul tău și 
cu tine însuți slnteți două entități separate — 
atunci poezia ta nu este adevărată, ci doar □ 
făcătură subiectivă-. Poezia, ca și desenul, ee 
nasc intr-o asemenea stare, dar nu printr-un 
proces, ci dintr-odată, ca luminarea din budd- 
hismul zcn. satori, in a single stroke, cum ar 
■pune un englez. Ea reflectă insă evoluția șl 
amploarea unei vieți întregi. De aceea, este a- 
proape Jenant să vorbești de miniatural șl de 
genuri epigramatice In cazul artei extrem-orlen- 
t-'ile, cum au făcu t-o mu Iți exeget 1 europeni,
îți trebuie o Îndelungă pregătire pentru contac
tul cu această artă, dar efortul e^e răsplătit de a 
transformare Interioară indiscutabilă, ți foarte 
naturală, petreci nd u-se fără dificultate vizibilă. 
Cufundarea In obiect la care se referă Basho nu 
Înseamnă sinceritatea trăirii, ci părăsirea eu-lul 
limitativ eu care ne-a obișnuit tradiția euro
peană, o identificare cu Întregul, pe alte baze 
psihologice declt mica noastră imprecizie su- 
Oeteaacă. Pentru a înțelege toate acestea, ne 
vom referi Ia cunoscutul haiku al lui Basho, 
tradus de Dan Constantinescu, autorul unor per
tinente considerații introductive la capitolul 
respectiv din antologie : „Lacul bătrân... / Țușt, 
plici : o broască. / Sunetul liniștii". Un discipol 
al maestrului, Shlko, povestește Tntr-un text 
aflat in culegerea de texte critice Kuzu no Mat- 
lubara, că Basho a compus mai intâi cea de a 
doua jumătate a poemului : „O broască a sărit 
In apă / Adine ecou*, certnd unui alt discipol 
să-1 ajuta pentru prima parte. Învățăcelul i-a 
propus : „Printre florile trandafirilor galbeni", 
dar Basho s-a gindit a clipă și a decis : „Tăind 
liniștea unui lac bătrin". Shlko afirmă : „Su
gestia discipolului este desigur frumoasă și vie,

sport Prima jumătate 
dintr-o nucă de cocos

ninge. E seară, Dumnezeu măntncă 
fructe mango și a lăsat zăpezile să-și 
vadă de rostul lor. Sau poate ninge 
de-un sfert de oră, cu alte trei sferturi 

de oră-n coadă, timpul și-a pierdut identitatea. 
Important e că toate merele (sau aproape toate) 
din cămările orașului s-au înșirat la geamuri 
și privesc ninsoarea. Cald și dulce acum e in 
San «Salvador, unde echipa Corvi nul Hunedoara, 
jucind sub nume de împrumut, șl condusă de 
Mircea Lucescu, a pierdut la un puncl dife
rență in fața selecționatei țării gazdă. Bună, 
această jumătate de nucă dc cocos. Noi cel ce 
privim fascinați solemna rotire ș fulgilor de 
zăpadă șj ne bucurăm că s-a deschis basmul 
nemuritor al săniilor gonind printre ptraie de 
ochi de lup (inexistenți lupii, bineînțeles). în
trebăm doar stît: ce tot ne Îndesăm noi pe cele 
mai obscure coridoare ale Americli latine ?! în 
loc să jucăm In Italia, Cehoslovacia sau Suedia, 
țâri cu ale căror echipe ne vom Intllnl In Cupa 
Europei, ne frigem tălpile pe linia tropicelor. 
Asta, ca să umplem buzunarele mult prea 
dubiosului impresar Zacour, ce] care nu 
admite ca echipa să fie însoțită de vreun zia
rist, Iar cind se .preface că admite unui, are 
grijă federația noastră de fotbal să nu-1 anunțe 
din timp pe respectivul ziarist să-și facă vacci
nurile obligatorii pentru asemenea călătorii, fapt 
care duce la excluderea Iul din lot doar cu 
zece-douăzeci de minute tnalnte de-a decola 
avionul. Așa s-a intimplat acum cu Vasile 
Câbulea de la Sclntela tineretului, cel care a 
publicat un serial despre coruplla din fotbalul 
nostru și căruia trebuia, nu-i așa, să i se plă
tească Îndrăzneala. Mircea Lucescu n-a inclus 
Ir. lot, pe bună dreptate, jucători de la Univer
sitatea Craiova — meciul cu Bayern Milnchen 
e pentru noi de-o importanță covirșltoare, in
tr-adevăr. N-a inclus In lot nici pe jucătorii de 
la Steaua sau Dlnamo, la serviciile cărora. 
Singur spune, va apela In partidele decisive din 
bătălia chemat să a poarte, motivlnd că el tre
buie «ă se antreneze la club, cu ceilalți colegi, 
pentru e Imprima întrecerilor din primăvară o 
tinută spectaculoasă, pe cit posibil de nivel eu
ropean. Se ascunde faptul că Steaua ține să facă un 
turneu In Greci*, pentru o mal sigură așezare a lui 
Șicfan Covaci sub portocali, iar Dlnnmo să-$i 
aranjeze ploile pentru titlu. Noul antrenor al 
naționalei, dacă vroia chiar să facă un lucru 
serios, lua echipa cangurilor șl-l verifica valoa
rea In întreceri cu echipe solide, mature, căci 
pentru mine Gabor e Maradona așa cum e Șo
seaua Cringași, Autostrada del Sol. Vreau ca 
Mircea Lucescu să nu cadă șl să nu rpoete gre
șelile trecutului. dea*eea mă simt oblicat *ă spun 
că mi se pare stupidă Încercarea unei reviste 
de a răipindl pe piață un sloean lan<pt in 
ooălle federației : n-avem nici o șansă in 
Cupa Europei, Lucescu nici să n-o ia In scamă, 
cl să pregătească echipa pentru celălalt campio
nat mondial. La sfârșitul anului trecut, presa 
străină ne-a fixat locul, ca valoare. In ierarhia 
europeană, cu două-trei degete mai sus de Cipru. 
Erovo nouă, «intern cu mina pe cămnsa Afro- 
ditei și cu sufletu-n rai. Dacă întindem guma 
dată de federație, spre mestecat, ziaristului 
ăluia, tot de gumă și el. vom ajunge să fim 
coada șopirlel, care nu contează-n nicl-un fel 
— poți să-l tal coada cu sapa, șopirla merge 
mal departe.

Pe dc-o parte trag Inele că treburile nu 
vor evolua in sensul acesta, pe de alta mă în
doiesc și nu văd îndreptare, atila vreme cit 
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dar alegerea maestrului, fiind mai simplă, con
ține mai mult adevăr In ea. Numai cel care a 
pătruns Hdinc In misterul universului poate să 
aleagă o frază ca aceasta". Textul lui Dan Con- 
stantinescu eludează tocmai această dimensiune 
profundă a celui mai cunoscut haiku de Bashn, 
despre cure Etiemble a acria un întreg studiu. 
Incit orice reproș al nostru este încărcat de con
știința imposibilității de a realiza perfecțiunea 
în traducere. Este o pedeapsă meritată pentru pă
catul trufiei, cel care a dus la încurcarea lim
bilor, cum «punea profesorul de la Universitatea 
din Hiroshima, Nobuyukl Yuasa, folosit de noi 
In tentativa de mai sus. Deci : „Tăind liniștea 
unui lac bătrin i O broască a sărit in apă — i 
Ecou adine", iată care ar putea fi o încercare 
de transpunere a textului lui Basho, respectInd 
șl cele două reguli tradiționale : evocarea Îm
prejurării și cuvintu] care oprește curgerea 
lucrurilor (kirejt), Incărclnd momentul cu in
tensitate emotivă (de dragul confruntării, dăm 
șl texiul japonez in transîltcrarc : Futulke ya. 
kawazu tobikomu, mixti no ato). Ce ..țuști-. ce 
„plici- ? Basho era in „adâncă meditație". 
Spune tot Shlko. Iar meditația zen este un lucru 
foarte serios, nu-i așa ?!

Antologia apărută la FLditura științifică șl en
ciclopedică reflectă i nd on j uns greutățile unei 
asemenea întreprinderi, dar meritul ei princi
pal este ace’i că... există. De asemenea, efortul 
de Informar- al autorilor trebuie evidențiat, 
precum șl intenția loc de a pune la fndemina 
cititorului texte din toți marii poeți ai genurilor 
Înregistrate. Introducerile sint sistematice, pu
țind fi parcurse cu real profit. In cazul intere
santelor considerații ale lui Dun Constantlnescu 
despre buddhismul zen s-ar fi cuvenit poate o 
mai acută analiză a sensului unor termeni fo
losiți in românește. „Golul" buddhlst trebuie 
înțeles altfel decât negativ, ceea ce exegetul 
cunoaște, desigur, cum este cazul și cu „sărăcia 
spirituală-, „Vidul" bvddhht presupune tocmai 
spargerea eu-Iui, aș zice, folosind o Imagine e* 
nerglcă a tit de proprie spiritului zcn, ru
perea determinărilor particulare din maya și 
uniunea cu totul, cu ceea-ce-cste. Realizarea lui 
înseamnă un salt prin care depășim Intelecția 
șl mișcările sufletești, in favoarea întregului, 
care nu mai are nevoie să fie definit In aspec
tele lui Intlmplătoare, ci este trăit și eventual de
numit ca atare. în mod paradoxal, vidul acesta 
este un prea-plin ! Vidarea de un eu limitat și 
plinătatea totului. In care slnt (și) eu, dir nu 
in sensul de parte, ci de Ințreg. Este o dialec
tică ce merită a fi subliniată, pentru că ea com
portă o întreagă psihologie, fără de care nu poți 
înțelege cum se răsfringe universul In trei rln- 
duri sau Intr-o singură mișcare a pensulei cu 
tuș I Un tur de forță reușește Ion Acsan. autor 
și al Prefeței. Traducerile sale au limpezime, 
cum este minunatul poem al prințesei Nukada, 
Inchizlnd in cochilia lui mal mult declt pot să 
spună toate cuvintele : „Te așteptam să vii / Și 
tinjeam de dorul tău ; i Perdeaua de bambus / 
Se clătina atinsă / De adierea toamnei".

Aurel-Dragoș Munteanu

•) Ion Acsan și Dan Constantine seu : „Tanka- 
Halka". Antologie de poezie clasică japoneză, 
Editura științifică și enciclopedică, 198L 

antrenorii federali se confundă cu cel înde
părtați o* necorăspunzători la echipele de club
— nu mal a nevoie să dau nume, sânt arhi
cunoscut!. Firesc ar fi ca antrenorii federali 
să-și ocupe posturile prin concurs, Iar antrenorii 
mediocri, adică mai toți, sâ râvnească o viață 
la ele șl sa nu le atingă. Daca pîrtia rămâne 
deschisa ca până acum, vom avea foarte curind 
ca antrenori federali vreo cițiva responsabili de 
bodegi, directori de hotel, un picolo, ud bucătar
— andive degerate și carloafe blegi, din belșug 
la tr.L I — și poate chiar un dansalor; dar ăsta 
cu siguranță șl-ar pierde plinea repede, fiindcă 
nu a-a născut omul care să-i întreacă la dansuri 
măsluite pe cel ce răspund de soarta fotbalu
lui românesc. Cadre ne furnizează V. Stâncu- 
lescu Mandiha. Ziarul Sportul caro crede 
că face educație, profani nd memoria unei 
glorii * fotbalului (vezi articolul apărut luni și 
semnat de Marius Popescu In care cel ce-a fost 
Zoii Ivansuc, idolul publicului clujean, dar șl 
a) Întregii țări, atunci dnd juca In națională, 
era bâlăcărit, înjurat, defăimat, și spurcat In 
chiar ziua înmormântării Iui !!), zânrul Sportul 
s-a arătat indignat că mi-em permis să dau in 
vileag activitatea de pretins pedagog desfășu
rată do salariatul Mandiba. Îmi reproșa organul 
C.N E.F.9., printre altele, că i*m informat greșit 
publicul cititor, afirmind că la cursurile de an
trenori de la hotel Național și campingul de la 
Snagov, a luat parte și portarul hotelului. Am 
greșit, merit palme morale, o clipă, vă rog, 
să-mi scot mănușile șl să-mi ard singur vreo 
câteva perechi de-a dreptul pe cugetul încărcat. 
Am greșit grav, fiindcă am omis să spun că la 
cursuri a luat parte (ca școlar) și directorul ho
telului și mai numărați dumneavoastră pină la 
(f) (patruzeci) tot oameni care răspund dc bodegi, 
aprozar, Piața Matiehe. Piața Mare. hala de 
pește, florăria Moțu-curcanului, ceaprazari, 
șepcari, pleșcari. Atunci cum râmlne cu preci
zate* din Sportul că aceste cursuri au fost 
frecventata doar de Jucători fruntași (unii in 
activitate, alții In retragere), de antrenori de 
categorie inferioară care, Înainte de-a fl chemați 
la București sau Snagov. au fost supuși unor 
teste de specialitate, trecute, vă dali scama, cu 
brio?! Pină ziarul Sportul va publica in serial 
lecțiile predate de V. S. Mandiba, 1ml permit să 
citesc din ele cltcva fragmente scurte, dictate de 
Mnndib* școlarilor, rar. foarte rar. fiindcă 
mulli dintre ei umblă cu creionul pe hlrtie din 
an In paște șl nu slot autori de manuale de 
frtb-il. <!;i d'rlglntclc șl organizatorul cursului. 
Să deschidem deci caietele de notite aparțlnlnd 
a trei cursanțl (flecare caiet cuprinde aceleași 
(r^e, ca șl cum ar fi trase la Xero») și bă 
citim. „Program pentru pregătirea antrena
mentului. Programul cuprinde programat de a- 
daptare a organismului de la „starea de somn- 
(phlllmclcle Mlndlba n.n.) la „starea gata de 
activitatea zilei" (tot ghilimelele Mandiba)
j* _ toaleta de dimineață

— evacuarea reziduului —* obligatorie
— dușul de dimineață
— spălarea dinților și unghiilor
— ținuta capilară
— etcetera
— arătarea batistei"

întrebări lansate de Mandiba și răspunsuri 
primite de la cursanți (In scris) :

— Din cite părți se compune programul de

Ffinnș Neagu
Continuare In pag a 7-a
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