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Se împlinesc tn a- 
ceastă primăvară 
șaizeci dc ani dc 
la crearea organi- 

a line- 
prilej 

un iri

zației revoluționare 
rolului din România, 
cu care rememorăm 
treg traiect de luptă fi mun
că al tinereții Inaesi. inflă- 
cărată dc marile idealuri ala 
sMguxuiui. ale partidului.
v*i.«nLâ ca mintea fi bra
țe in iot ce l-a tăuni fi 
• > împlinit durabil in anii 

de epopee ai construcției so- 
ci a liste. Ca o Mare de spirit 
a tuturor viratelor ti mal 
ales ca o stare de spirit a 
țării insefi. dar fl ca o rea
litate in ccâ mal intimă ti 
mai viguroasă dinamici ■ 
propriei sa’e condiții, tinere
țea — ta al cărei moment 
aniversar participă azi în
treaga Iară fi ta a! cărei 
hljzon semnificativ ae adau
gă chiar echinocțiu! de pri
măvară — 
tete sale 
glorioa&A a 
$i. ridicată 
țlptu. la rang de destin, con
diția el este inseparabil le
gată de aceea a poporului, a 
muncii și creației neîntre
rupte, a luptei permanente 
pentru propășirea economică 
fl aocialâ a țării, pentru 
afirmarea ei po noi trepla 
de civilizație fi progres.

Există un temei de nobilă 
mlndrie fl angajare profun
dă. patriotică In tot ceea ca 
Înseamnă astăzi muncă ti 
viață, glndlre fi 
concretă, comunistă, 
dc via fi înfăptuire, 
ție a mersului 
fi dorință de 
faptul că. așa 
neasă In mod 
rla, in conducerea organiza
ției revoluționare a tineretu
lui fi-a desfășurat, ta timpul 
respectiv, o bună parte a 
activității sale însuși omul 
căruia partidul fl țara 1-au 
Încredințat ctrmele destinu
lui nostru socialist, secreta
rul general ai partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceausescu. 
Acei ahi de mari șt Incleș- 

v|| 4 Late bătălii de clasă rămin 
pilduitori prin personalita
tea de marcă a celui care a 
șt lut să definească și aă In
sufle un adevărat spirit re
voluționar, patriotic, mișcă
rii de tineret și să facă din 
această trăsătură o coordo
nată de fond a luptei și 
muncii tinerei generații. Se 
reflectă — șl este evidentă 
aceasta — tn concepția par-

punctează in da- 
esențiale istoria 
întregii națiuni, 
la rang de prin

acțiune 
putere 
tt > ran
ine In teși «ur 

aulodepășire î 
cum consem- 
disttnct isto-

ridului nostru cu privire 
tineret, in 
permanență 
orizonturile

politica 
deschisă către 
fi dinamica 

viratei tinere, pentru forms- 
rea aa prin muncă pentru 
muncă, prin știintă. cultură 
fi artă, pentru in anei rea fi 
tiâplnlrea celor mai înainta
te cuceriri ale ci»xutîrH 
umane, in consouanl* cu ce
rințele ț exigentele propriei 
tale afirmări, ale dosuri bu
flei sale concrete. eutuzLute 
in realizarea marii apere de 
civilizație M procrea. Tine
retul văzut ca una din tor
țele principele ale progresu
lui. tineretul văzut ea viito
rul însuși al națiunii rint 
concepții înăcrise cu clarita
te In Programul partidului 
fi certifică sensul major in 
rare un Întreg popor ti o 
Întreagă țară ae Îngrijesc de 
propriul lor destin fl tti asi
gură conți unitatea In Istorie 
fi Identitatea de conștiință, 
asoirații ti împliniri.

Un adevăr indiscutabil pe 
care II trăim fi II resimțim 
ta scara Întregii societăți : 
toate marile Inflptiriri eco
nomice fl sociale, evantaiul 
larg de condiții create pen
tru afirmarea nestlngherită 
a personalității umane, ne 
constituie fi Intr-o mare In
vestiție pentru tineret. Cul
tura însăși este unul din do- 
menile reprezentative In a- 
eest sens. Spiritul creator, o 
constantă a viratei tinere, 
resimțitâ In proreaul tnuncll. 
In ftilntă fl tehnică, ye pa 
plan cultural, pe târlmul li
teraturii și artei, o acoperire 
lot mal evidentă In fapte fl 
atitudini de natură «A releve 
o experiență de mari pro
porții In care istoria trăită 
ti asumată — ti ded ti isto
ria celor faizeei da ani de 
existență a organizației re
voluționare de tineret — a- 
duce in prim plan a adevă
rată conștiință eroică, patri
otică, momentul mereu sen
sibil șl incandescent al dă
ruirii. al unității In cuget și 
efort, pentru înfăptuirea ne
abătută a politicii partidului, 
a programului dezvoltării 
noastre multilaterale. Cu 
accentul in permanență 1a zi, 
at unei noi calități In mun
că fi glndlre. In toate do
meniile de activitate, și sub 
semnul echinocțiului pe care 
II consacră primăvara, un 
anotimp aniversar In acest 
caz, cu toată paleta vie dc 
semnificații pe care le con
ține.

?
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Prin forța noastră veacul va răspunde 
Al împlinirii năiuințai glas 
Va li Culoare vie pe atlas 
ți tinerețoa-ntruchipărilor fecunde.

Sintem aici destina-agemănate 
lua întind in era ternara râ
Sub seu toi da. aiur — lumini da țară 
$1 împlinire - dot ca na străbate.

Luceafărul

Portretul
unei opere

pomotat biletului și forfoteala muffi- Zmli erau o caracteristică plăcută, in
cit circula o zicală care s-a intreouin- 
fat pină acum cițiva ani : „ce te Îm

bulzelii ca la Moși ?“
Să fi văzut atunci toaletele mahalalelor : fe

meile cu fuste largi, dlntate pe margini și împo
dobite . cu dantelă bluze cu volane șt crețuri 
multe, Inchtse cu copci plnă la git, cu ndstu- 
rași atit in fată, cit și in spate, iar pe cap tul
pane albe Umfuite pe margini cp steluțe meta
lice de diferite culori, in special roșu. Femeile 
mdi cu dare de mină, soți! de negustori și oa
meni cu stare, șl care tindeau a fi „cucoane* 
purtau filiu de mătrpse înfășurat \l<’ două-trei 
ori ta git șl dat pe spate in tocmai ea maramele. 
Numaj doamnele, ce cu adevărat puteau să se 
numească așa, purtau pălării pe cap, dealtfel 
împodobite cu o întreagă „grădină* de fructe sau 
„zarzavaturi* șj cu ace lungi pină la o jumătate 
de metru, care treceau dintr-o parte in alta a 
pălăriei Prin bogatul coc de pâr la spate sau din 
creștetul capului: dar nu oricine era doamnă sau 
„cucoană”, rar temei ia mahala purtau acest ti
tlu, trebuia să fie cu adevărat cineva. în afară 
de cucoana (doamna) preoteasă, toate celelalte 
erau ; |a|a Lina. Ruxandra. Smaranda, Mita, 
Tinea, Paraschiva etc.

In picioare, toată lumea — bărbați șl femei, 
— purta ghete ; pantofii constituiau o ramate. 
Ghetele femeilor, înalte și cu șireturi, erau o 
frumusefe. iar „caracudele* bărbaților, ascuțite 
pină la exagerare, arătau eleganta ercesioă, 
fiindcă ceilalți purtau gheie eu gumilastic sau 
cu „bombeu american- și cu nasturi. Pe vremea 
aceea nu era de mirare vătind pe cineva cum 
ișl scotea cheia din buzunar și ișt Încheia nas
turii ghetelor* (Din Bucureștii de altădată ; Tir- 
gul Moșilor, pg. 159).

lată numai ceea ce se zice că ar fi an tablou 
de epocă intr-o carie al cărui autor nu ie pre
tinde senilor, ci, cu modestie rară, doar istoric. 
Ne-am deprins să-i privim pe acești „taregts- 
trators* de fapte și documente, care împreună

Iulian Neacșu
Continuare tn pag. a 5-a

da Uber- 
tate aocialâ fi aassamaM. le 
m ;nnnitnar~ nmasnat Aa na tanâmt 
patnotm. tineretul »-e oftat wtet- 

jna de partea torțelor bsâi&ă^e ale aaesetâ- 
țu risuineatl in aprigele bâxăhj purtate da ma
tele populare pentru bbertale fi «treptata anua
lă. pentru apărarea ființei Mflotote ai neaiir- 
nin. fiindu-1 profund caracieriMM trăsă
tură a poporului ronsâa traductibili prin vibra
ția lucidă față de actualitatea ei mișcarea isto
riei. prin cutezanță fi direenie revoluționară.

Revoluția română de ia IM. Unirea Principa
telor din 1850. Războiul pentru dobindlree inde
pendenței de stat depline a României din 
1877—1878. marea răscoală țărănesmeâ din pri
măvara anului 1007. dar. mas alea, formarea Ma
tului național unitar român in 1018. tint mo
mente cu valoare de simbol ti. totodată, mărtu
rii certrf ale unanimității adeziunii tinerei gene
rații la lupta pentru împlinirea idealurilor 
libertate aocialâ și națională ale Întregului 
por.

Tn noua etapă istorică de după formarea 
tulul național unitar. |n fața mișcării revoluțio
nare de tineret, ca de altlel a întregii mișcări 
muncitorești, s-au ridicat sarcini noi. deosebit 
de complexe determinate de necentateâ- conao- 
lldăril fi transformării democratice a societăți! 
românești. Este perioada cind problema unifi
cării mișcării de tineret din România întregită 
intr-o organizație revoluționară unică ișl găsește, 
cu sprijinul nemijlocit al partidului comunist. 
Împlinirea firească prin crearea, la Conferința

da 
po-

sta-

In pagina a 3-a

TINERII
VIITOR PENTRU

PREZENT

pufnii a tineretului eaeialiat din 19—38 mar
tie. a Uniunii Tineretului ComuninL

Răspuaxind cu entuziasm apelurilor partidu
lui comunist. tiderii amunijll au reprezentat 
a terță activă șt dinamică Io amplele acțiuni 
grevate fi revensBcative cu caracter ecocosiie 
* politic — cu d tos stai re la anii cri iei econo
mi oe dm 1038—tn — in marile manifestații fi 
ăhsmanatntli' retifsantie. ta toate acțiunile ini- 
țiata fi condnae de P.C.R.. pentru salvgardarea 
independentei fi suveranității patriei, a Integri
tăți sale teritoriale.

Etic 
sa (iilor 
fluența

meritul partidului comunist, al organl- 
revoluțiasiare de masă aflate sub in
sa că. Intr-o perioadă In care fascismul

dr. Olimpia Matichesca

Sporește zilnic aur pe cupolă 
Dar nu lucirea lui ne infierbintâ 
Ci forța miinii care se avintâ 
Și prinde simbsire de-aureolâ.

La ariioatul străjuit mereu 
De vatra care flacăra na ține 
Urcăm egal cu fluiul de etamina 
Lucrind ecourile-n minareu.

E craiul nostru de o iibindi 
Preient fi viilor in constelații 
Partidul — llacdra acestei nații 
Ne apară sclipirea ii de zi.

Pavel Pereș

TRANSILVANIA
ere^tof-e dor de Tnnsil-
M li Rwa,a ma‘ *1** a CM TH 

ie crapă de pri
mă rară, ciad Etală

rile ie Ișfrdfeic cm aorii șl 
zninlă pdmintal de ultimele 
eirpitiri de zăpadă de pe dea
lurile noaslre, ce nm Mai con
tenesc, de pe cel al Feleacu- 
lui pe cerc i-em arret pe jos. 
in anii liceului, mai ales noap
tea, de atitea ori, st de pe o 
hand priveam peste casa lui 
Blaga și a lui Agirbiceanu ce
tatea destul de strtasd. cufun
dată ta somnul Împăcat, pisă 
ia dealurile satelor maramure
șene pe care cina le-a căzui 
cu oamenii tor da omenia km 
le mal poate uita niciodată.

To|i scriitorii noștri de la 
Bdlcescu încoace, cind pun 
pana pe hirtie id evoce Tran-

JURNAL DE POET acolo 
isia- 

dem- 
casei 
acolo

silvanta pared te scoală la pi
cioare, limba dentae tolemnd 
ca a lai Pdrren fi Simion Me
hedinți, iar frazele dobindesc 
sndulații Sărbătorești poate 
neutru atitea tu/eriafi ce 
te-an flaut aici de-a lungul 
veacurilor, poate din acea iu
bire edtacd ce i-o purtăm Iul 
Horia fi cauzei lui, dimpreu
nă cu zguduitorul «du s/lrflt 
trai pe roată ți Împrăștiat pe 
toate țațele.

$tim. Insă, cu talii, chiar deed 
nu deslușit că de acolo ni se 
trage dorul, că acolo sini eurfile 
dorului romănese, că 
ne-am deprins cu greul 
Hei /ărd să ne pierdem 
nilaiea, ev lac ia șt cinstea 
cum au spus și alfii, că
ne-am întemeiat sufletul in fa
milii durabile, am dobindit 
acea virtute esențială in isto
rie eare se cheamă sfinte răb
dare care naște iubirea șt spe
ranța. Dacă-i adecăraid vorba 
Că de unde prisosește suferin
ța izvorăște și izbăvirea 
corn Întoarce 
sufletului spre 
apă vie care 
maicii noastre

ne 
mereu primirile 

iz v oarele de 
scaldă abrașul 
Transilvania.

loan Alexandru

VENEZIA Șl BUCURESCII m
Ilene „Săptămlna nebunilor**, romanul 
Iul Eugen Barbu, Intr-o iarnă pe Care 
mi-o umplu cu scrierea, din amintiri, 
a unor pagini de călătorie.

Iubitor de Veneție (Vcnczie pentru autorul 
nostru) dar șl de Bucureecl (răsfăț mai degrabă 
grafic fiindcă de totdeauna •-• rostit București) 
ajung să văd in lucrarea mult controversatului 
romancier o remarcabilă tzbindâ nu doar a 
scrisei sale de la care n-am Încetat a aștepta 
opere majore ci șl a Intregel noastre literaturi. 
In această „Săptâmlnă- marele stilist Eugen 
Barbu ni se prezintă In cea mai viabilă întru
chipare a ia (fi nu... Incognito I) iar paginile 
parcurse nu fără anevoință ne....................... '
perfect articulată a unul artist 
se 1a In serios probează puțin 
trări.

Avind norocul de a mă lăsa 
poeziei, de sculele meșteșugului jurnalier și nu 
de cele ale criticului literar (cu „design- de In
strument medieval de tortură) nu voi face cro
nica „Săptănolnii nebunilor**, nu mă voi pro
nunța asupra tehnicii romanești fi a viabilității 
personagiilor, ci mă voi mărgini la simple glose 
de atelier ce vor să propună ipostaza de poet 
In care-ml apare Eugen Barbu, facilitatea cu 
care se exprimă lntr-0 construcție greu Încăr
cată de podoabe, cu mirablle orfevrării de lim
baj In tiare să-l facă oglinda paginii compara
bilă cu Veneția. Sau cu Bucureștii.

De la Nicolae Fillmon fl Ion Ghlca, Mateiu

relevă o tzbindâ 
care atunci cind 
obișnuite Inzea-

ispitit. In afara

C arag ia le, (n-avem a-l ultț pe Ion Marin Sa- 
doveanu ori G. Căllnescu) nu s-a mal acria in
tr-o limbă românească atit de vie fi atit de 
mi;tterioa-mu2ica]â despre Cetatea lui Bucur. 
Pasionat cercetător .de hronice, vechi acte de 
cancelarie, pisanii fi „fo let uri” de epoci (abia 
acum lint de înțeles textele colecționate In arhi- 
trar-compozitele Caiete ale Prineepelul) ori nu
mai de simple, zemoașa, „vorbulițe”, Eugen 
Barbu a avut, după o slujbă de pescar cu un
dița fi nu cu năvodul, priceperea de a topi ele
mentele de lexic exhumat intr-a textură de ex
presii moderne in care arhaismul cu sena lumi
nat (la alții) doar de un bun glosar te logodește 
cu cioburi de vorbire diurnă In care veacurile 
par a se confunda șl întrepătrunde. Prozatorul 
scrie flotor, imemorlabli, mistificator dar fl posti

Gheorghe Tomozei

VOICULESCU - INEDIT

Cu Romulus Vulcanescu despre 
«CIVILIZAȚIA ROMÂNĂ

SI VALOAREA El IN CONTEXTUL 
ISTORIEI UNIVERSALE

In paginile 4—5

obar fai «Jlțl. continuă Traian 
tancu, «I aștept șl aștept dlr 

* • * “ v nici un taxi nu venea fi-mi
~ venea aă leșin de ciudă fi de

nervi. După o vreme oprește un balacachcș care 
ride la mine cu la frate-su fi mă tntreabă la ce 
adresă doresc. Și io li spun strada fi numărul și 
ăla Iml tace cu ochiul șl zice cu accent de Cp- 
lentlna : ta don' scriitor Barbu mergeți...

II pun la punct șl-i zic să-șl vadă de volan 
și «i meargă cu o sută pe oară I

$1 mă întreabă că dacă ne oprește vreun ma
jor și io II spun să nu-tl tacă el griji că re
zolvăm.

Apasă balaoacheful pe pedală fl hodoroaga 
zboară înainte ca din pușcă de era a A-mi rupă 
grunuzu’... Vreau sA-J sudul dar mă abțin I

Șl cînd ajunjem la stopurile alea de unda ae 
face la dreapta spre Emines cu, odată fluieră un 
plutoncr șl ne face semn cu mănușa să trajem 
pe dreapta.

— Nu opri 1 I] zic eu baloacheșuluL Mină 
Înainte, io răspund I

— Răspunzi mata, mlnca-ți-aș, da* au am trei 
puradei și spurca tu' imj umflă cametu*

Oprește ți io deschid ușa fl dâU aă let :
— Actele I zice milițianul către bataoachaș de 

parcă l-ar fi cerut să se Împuște.
Cobor pe floașter (trotuar 

fix la el aă-1 hipnotizez șl zic
— Stil dumneata, tovarășe, 

noi ?!...
— Puteți merge fl Ia Paria, 

■ează. Eu nu discut cu dumneata I Bslaoachcțul 
se scobește după sete prin toate jaburile (buzu
narele), mi le dă mie, to le dau plutonierului și 
ăla deschide și cetește, șl cetește șl cetește mlț- 
cînd buzele ca la spovedanie.

MA. Micule că-mi crapă o vină de ciudă gln- 
dindu-mă cum mâ așteaptă Padifâhul. După ce 
termină cu cetltul. plutonerul are chef de inte
rogatoriu : că dacă știe ce-1 ala viteză legală, c5 
de cind conduce, că dacă a mai avut abateri, cA 
dacă are revizia tehnică... •

Balaoacheșul se uita Ia mine ca vulpea la corb. 
Si atunci mă fac că mă 'nerves :

— Ia ascultă tovarășe I Ce ne tot faci morală ?
Ai auzit de cin tecul ..CiAbănaș la ol m-aa 
duce Him ?! Dacă n-ai auzit, te tac Io «ă-țl
■duci aminte. Ce? am ajuns io directorul scrii
torilor din tătă țara, om matur, să-mi facă mo
rală un fițangău ?!

Plutonerul. cind aude chestia eu ciobănașul 
fi director și fițangăa, o lasă mai moale ai ■ 
zice :

— O amendă mică tot trebuie să plătiți. Con
travenție...

— Plătesc 1 de ee n-ai spus de Ia început ? Ce 
no ții din drum și faci Urcuș (circ adică) să se 
■dune lumea ?

Scot bodetarășal (porimoncul adică) șl trag de 
urechi o hirtie de douășcinci.

— Tțț 1 încă una 1 Și «tați să vă acriu chi
tanța...

li mai dau o foaie și gindindu-mă ci urmează
Mircea Mica

adică) fi mi utl 
cu voce

unde
de bfts : 
mergem

Nu mă Intere-

Continuare Iu pag. a 5-a

Colocviile -luceafărului

MESAJ SI ACCESIBILITATE 
IN POEZIA TINERILOR

• Participă 1 • Dan Laurențiu • Dan Criitea
• Traian T. Co ța vei
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• IN ACEST NUMĂR : • Cronici litera re semnata de • M. Ungheanu • Paul Dugneanu fl • Valentin F, Mihăescu • Teatru * Spectacol eveniment: • „Tartulle" 
de Moliere fl „Cabala bigațiior" de Bulgakov la Teatrul Bulandra 8 Paeiii de • Rodian Drâgoi fl • Venita Preda • „Circarul" de Gheorghe Pituț • „Aura roman
tică fi visul fantastic*1 de Nicalae Ciabanu • O istorie In imagini a literaturii române contemporane vâiutâ da lan Cucu • Atelier literar de Gaa Dumitrescu
• Revista străină • Breviar • Repare 1 „Dramatism fi realitate istorică'' de Aurel-Dragof Munteanu • Poema da Henri Michaux • Spectacolul lumii da loan Gri*

gotescu • Sport de Fânuf Neagu



11 prima vedere. Al patrulea hagialîc 
uo Vasne Lovinracu poate fi comparat 
cu Paeudakineghelikos. In ambele cârti 
dig.'csiunile, cărora Vasile Lovinescu 

le zice „tircoalc”, ocupi o mare parte a expu
nerii. Dar dacă in Faldul tratat de vinătoarc al 
lui Al. Odobescu înaintarea este liberă și iur- 
prinzătoare, in Al patrulea hagialîc ea este sub
ordonata unei necesități demonstrative. Vasile 
Lovinescu avansează o ipotecă in legături cu. 
Craii de Curtca-Veche ți, oricit de depărtate ia 
pruna vedere, „tlrcoalelc" autorului răspund unui 
regim de lucru sever. Este vorba de drumul 
sinuos, ,tlrcollt“, la capătul căruia opera lui 
Mateiu Caragiale ai se dezvăluie ca încărcată de 
o semnificație neobișnuită. Pentru a folosi lim
bajul autorului și a ne mijea In sensul intenții
lor lui trebuie să spunem că acesta propune 
cititorului un hagialîc : un drum plin de difi
cultăți ascunse, la capătul căruia, ținta sacră 
fiind atinsă, itincroriul străbătut la înfățișarea 
retrospectivă a unei realități noi. calitativ supe
rioară. Orice hagialic este labirintic, ne averti
zează Vasllo Lovi născu, cartea fiind, prin urmau*, 
o construcție labirintică, traversată de un fir al 
Anadnel.

Punctul de plecare al lui Vaiilc Lovinescu 
este altul dcclt cel al exegezei obișnuite. Pentru 
autorul celui de Al patrulea hagialic, romanul 
lui Mateiu Caragiale este o carte criptică si a 
o aborda dour cu mijloacele obișnuite înseamnă 
a nu-i capta mesajul. Craii de Cnrtea-Vecbe an
gajează in această viziune „un plan mai adine 
decit acela accesibil aondPl estetice". In conse
cință, și mijloacele investigative se cer Înlocuite.

Deviza celui de Al patrulea hagialîc este Ars 
sine tdentla albii. Apartenența spirituală a ro
manului lut Mateiu Caragiale nu se va dezvălui 
decit ca urmare ■ unor Instrumentări prealabile 
tn „științele tradiționale**. Digresiunile amintite 
la început au rostul să ne procure orizontul in 
care poate fi încadrat romanul, personajele |l 
Idea ți a lui, Intenția autorului. Capitolul Herme- 
iismol șl heraldica este introducerea in univer
sul secret el operei matei ne. Preocuparea de 
heraldică a lui Mateiu Caragiale o fost obiectul 
atenției mai multor critici, dar fără caracterul 
de restituim șl reabilitare al acestei științe tra
diționale pe care ii are demersul lui Vasile 
Lovinescu. El ne atrage atenția asupra sensuri
lor pierdute in timp, asupra incomunicabUltățll 
Intre lumea de azi și cea a evului mediu pen
tru a semnala că o admirație pe Jumătate este 
un non-s^ns : „E a absurditate să admlți reușita 
artistică a unei catedrale și să declari» puerile 
sentimentele care au inaplral-u, clanul care a 
tradus-o din petec ți In act. Dacă un palat, un 
dom gotic slnt admirubile, scrie Vasite Lovines
cu, cum pot fl mai puțin desâvlrșlte simbolurile 
fa ermetice și heraldice care le copleșesc, ieșind 
din ele ca a adevărată vegetație". Accepți nd 
„științele tradiționale**, alchimia, astrologia, cos
mogonia șl, dedgur, și heraldica nu a$a cum 
le privesc modernii cl așa cum le-au văzut cel 
care le-au practicat do secole cu fervoare, anume 
semne existente in romanul Iul Mateiu Caragia
le poc fl dezlegate din materia cărții și așezate 
Intr-o sintaxă ascunsă și totodată revelatoare. 
Dacă ținem să fixăm un titlu aceitui fel de exe
geză, ce) mai potrivit este acela de critică her
meneutică pentru că este descifratoare și resti
tuie un sens acoperit de văluri.

Cum știr că are de Intlmplnat inerții sau pre
judecăți, autorul celui de A| patrulea hagialic 
Cere lectorului nu de a-i accepta părerea ci de 
,ji supr^veahau teatre Internă a cărții, si nu 
conformitatea cu ideile Iul (ala cititorului, n.n.)

Principiile și instrumentele analitica ale 
naratoiogiei aau retoricii prozei, adică 
ale cercetării moderne aplicate dis
cursului literar, Iși fac din ce in ce mai 

mult aicnțitâ prezența și in critica romanească, 
părăsind, in afirșit, terenul Interminabilelor dis
pute teoretice pentru a ae angaja it^ praxisul 
analizei literare. Și nu numai In cadrul unor 
articole și eseuri consacrate prozei contempo
rane ce favorizează prin structură acest tip de 
investigare, dar și in domeniul mai conserva
tor ai latoriel literare. Ce altceva ea te Arca lui 
N k*ul»e Mano led eu dacă nu u tentativă de is
torie a romanului românesc, din perspectivă re
torică 7 Nu discutrim acum rezultatele de
mersului său, delicios-naiv, care are toiuși me
ritul pionieratului, d modalitatea crilicA fo
losită.

De pa o platformă teoratiâl superioară, re
marcabilă pnn coerența și sxfertilatea concepf 
taJur, cu un snatrunientar metodologic mal com
plex și mai aubUl. Marcel Pop-Cornlș abor
dează, fără Inhibiții, romanul american mo
dern (Anatomia balenei albe. Editura Uni
vers. 1882). Nu este varha insă de un studiu 
ivind ambiția exhaustivului și aici de a concep
ția alocmzantă in genul Retarieii romanului tui 
Wayne Booth. De altfel, subtitlul lucrării, Poe
tica romanului american epopeic-aimbolie, 
fixează da la Început proiectul sintetic al de
mersului, deoarece spațiul poeticii II consti
tuie, in special, macroetructunlo fabulei (trama 
epică), SDre deosebire de retorica prozei al 
cărei domeniu ar fl tehnica discursului nara
tiv. Din păcate, insă, distincțiile dintre cele 
două noțiuni nu elnt suficient clarificate, dc 
multe ori fiind substituite unu! altuia. Există 
Încă o zonă semantică Incertă, revendicată 
atit de retorică cit șl du poetică, In
tr-un conflict nedeclarat al definițiilor. Din 
acest motiv, In nu puține cazuri, autorul aste 
cel ce stabilește accepția termenilor, restul fiind 
o problemă de coruecvență. Marcel Pop-Corniș 
nu ie redefineote statutul semantic, deși unele 
precizări ar fi fost, poște, necesare, Insă, din fe
lul cum le utilizează, răzuită, cu destulă pre
cizie, semnificația Și funcționalitatea lor. Dar 
nu numai apelul la procedeele și instrumentele 
naratologiei (care in sine nu au o valoare ma
gică) formează interesul exegezei sale, c! un
ghiul de investigare și strategia critică adop
tată. Aminteam, nu fără temei, da Rrtorica ro
manului, unde criticul american 1ș1 dezvoltă in
ductiv raționamentul critic. Menționez că Wayne

Patru tineri, cu mustăți «au cu bărbi, cu 
blugi sau cu pantaloni obifnulj, cu 
tocurile pantofilor mal Înalte sau mai 
scunde, cățărați pe o locomotivă cu 

aburi, privesc încrezători viitorul, dc pe coperta a 
patra a volumului dc poezie Aer cu diamante 
(Editura Litera. 1982). ..Ce) trei mușchetari",
adică patru, «int — «o înțelege — autorii cârtii in 
discuție, cu titlu Împrumutat de la cei patru 
„Beetles” (..Lucy In the sky with diamonds"!. Ei 
ae numesc (autorii. nu...| Mircea Cirtirescu. Tra
ian T. Coșavel, Florin laru. Ion Stratan și au. fie
care. cite un volum du versuri publicat (Tralan 
T. Coșovei, două). Cartea beneficiază de o pre- 
fațA-horoscop semnată de Niculae Manolescu 
(„Bilete de papagal”) fl de ingenioasa ilustrație 
a iul Tudor Jebeleanu. Fotografia de pe copertă 
(dacă o înțeleg bine șl nu cumva ara doar scopuri 
publicitare) reprezentind. cum am văzut, foarte 
tineri poeți pe o foarte bătrină locomotivă, vrea 
să sublinieze atitudinea polemică față dc poezia 
de plnâ acum sau. oricum, noutatea lucrului pe 
care II încearcă autorii. Nevoia dc delimitare este 
consubstanțială spiritului juvenil și. ca atare, fi
rească. Sigur că o anume doeâ de relativism 
au strică, dar ar fi fals să nu recunoaștem poe
ziei scrise de tineri (aceștia și Încă alții) pros- 
pellmca cu care percepe lumea, forța de'șoc a 
imaginilor, capacitatea de invenție lexicală, 
subtilitatea, atunci clnd rate așa. s ironiei. SI 
acum, să evaluăm. In ordinea intrării In «ccnl. 
caratele diamantelor cu care cel oatru autori 
vin să populeze aerul poeziei contemporane.

Mărturisesc o anume stinjenesll In a comenta 
versurile Iul lîllrcea Cftrtărescu. Dncfi. îmi «nun. 
nu identific vreo „aluzie culturală" de Shakes
peare. Goethe. Sterne și o atribut entuziasmat, 
discipolului 7 S-au mal văzut cazuri 1 Mă «ori- 
jln ln#ă. pe Înțelepciuni străvechi și-mi repet câ 
nu înseamnă același lucru dacă doi spun același 
lucru. Poezia Iul Mircea Cărtărescu are ca „orl- 
mum movens** o acută neîncredere in forța lim- 
balulul de a circumscrie realul. De aceea, ima
ginile șl determinările se revarsă in flux conținu j 
ssunra obiectului pcetlc tncercind să-l nrindă. 
aă-1 aDUce. să-l hypo<»tazieze. Temător cft-1 v« fi 
fi icăpat. poetul ae repede din nou asupra-i. bnm- 
bardindu-i cu tropi, aiedllndu-1 cu interogații. 
sens)biHzlnd,'-l c*i umilințe mimate. atrăîlnrIu-l 
în „bonsnul" retoricii, pentru a-l pune cana cui 
șt. aool. eticheta : realitate Incontrolabllă. Unul 
dintre efectele acestui procedeu erie cinetismu! 

j pn—>..i.i« |-ț palida aparențelor, aglome
rarea Imaginilor nu este singura tehnică poe
tică. I se asociază cea a întoarcerii clișeelor oe 
/-• ..Poeții b’^riemaH** beau absint și nu crea 
minean — poetul nostru bea ..vodcă" «i „halește 
sandviciul cu carne de oui" : romanilcul cerșea 
tragic ..o oară de iubire" — Io Cărllrtacu ..dă-ml 
un nuni- «e r-iax arwbolhmul de catabolism" ; 
sritlchizanțli descriau frumusețea urnei funerare
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CRONICA LITERARĂ

VASILE
LOVINESCU: r
«Al patrulea

hagialîc» k * Zj
preconcepute**. Cu alte cuvinte, ni m cere să 
urmărim coerența demonstrației, lucru dc altfel 
firesc in orice tentativă dc a degaja a fată nouă 
a unui text străbătut de interpretări anterioare. 
Pentru Început, Vaeile Lovlneacu constată, pie
rind de la texte, efi fiecare din „craii** romanu
lui are o trăsătură definitorie șj atworbontă: as
ceza la Pantazi, paâionalltates la Pașadia. ab
jecția la Pirgu. Aceste trăsături tint atit de 
puternice incit iți despersonalizează poretorii 
transformlndu-i In simboluri ai uncr a cenți 
cosmici corespunzători. Încercarea de n repre
zenta grafic cele trei tendințe ■ una lacendentâ, 
altă descendentă, a treia mediană, oferă o schemă 
corespunzătoare celor trai gune din doctrina 
cosmologică hindusă : sattva, rajax, (amas. Va
labilitatea corespondențelor a verificată și pnn 
blazonul Iul Pantazi a cărui culoare predomi
nantă albă corespunde lui saitwa. Vâri le Lovi
nescu nu pierde prilejul unui excurs in fol
clorul românesc de unde desprinde un dese In tec 
păstrător al reprezentării celjr trei gune ca 
trei iele șl In literatura rusa unde triada gunc- 
lor 1 se pare a fl plensr reprezentată in Frații 
Karamazov. Asuora caracterului nocturn șl w 
trai al Bucureștilor din Craii de Curtaa-Veehe 
nc-BU atras atenția și subtitlul : Exegeză ■•*- 
turnâ a Crailor de Cnrtea-Vecbe! In acest gălag 
omenesc Vaslle Lovinescu Identifică o .cetate 
a smintelii", adică o incintă In care „tehnica 
delirului*', a desfrfnării deliberate ocupă un loc 
definitoriu. Analogia lui G. Căllneacu ce ^,cr*ii“ 
lui Melanos. care au st Abătut beți Bucureștii 
jefuind orașul dupft mazilirea lui Gr. Ghfca. este 
acceptați tocmai pentru că luminează analogic 
caracterul Bucureștilor de cetate a „smintelii". 
In legătură cu titulatura de „crai". apMcată per
sonajelor lui Mateiu Caragiale. ae pune o Între
bare : este o poreclă oarecare uu un mod de a 
ascunde ceva la vedere. Vadla Lovinaeeu con
sideră porecla enigmatică, un ..oberirar", adică 
a maică, care ascunde calități pe cant alte iden
tificări de tip hermetic le vor puna tn lumini.

MARCEL POP-
CORNIȘ: 

«Anatomia 
balenei albe»

Booth are tn vedere exemple variate, cu nu
mai din literatura americana. Marcel Pop-Comis, 
cxcrcitindu-se strict asupra acestui cimp. ișl 
alege un model tutelar, din care dedu
ce șl prin care urmărește apoi, evolu
ția romanului american. Acesta ar fi 
aspirația epopeică. întruchipată cel mai preg
nant m eposul melviUfan caro, la nivelul poeti
cii, este reprezentat prin tema Leviathanului. Ia 
rindul el. figurată in plan retoric prin metahea 
balenei albe, Moby Dick. Aparent simplă, dacă 
nu chiar reductivl. schema se ramlflc£ win cocio- 
tațiile et mitico-stmbolke, autorul neezitlnd. in
tr-un studiu de poetică, să Incorporeze sugestii 
din Antropologia imaginarului a lui Gilbert 
Durand sau din tratatele lui Mircea Eliade. 
Deci un scenariu mai cuprinzător al cA- 
rui mitologem il constituie înfruntarea din
tre eroul civilizator și lumea — Leviathan, 
— cu toate Implicațiile posibile: inițierea 
in misteriile cosmice, cunoașterea șl âUtu- 
cunoașterea, formarea personalității etc. Modelul 
se realizează deplin in romanul Moby Dl«h, unde 
actanții narațiunii (pentru a ne mențir.< In li
mitele poeticii) slnt Ahab (erou!) șl balena albă 
(lumea-monstru). Dincolo insă dc sensurile ml- 
tKO-slmbolice, mai mult mu mal puțin previ

MIRCEA CARTARESCU, 
TRAIAN T. COȘOVEI. 

FLORIN IARU.
ION STRATAN:

<Aer cu diamante»

— „generația In blugi" vede cum „copilul care 
eram lși scoate capul prin toracele meu de acum 
I șl bretonul Iul drapează fotoliile fi lampadarul 
!ntr-o husă de briantină (...) și stoarce tn close
tul de faianță tubul de pastă de dinți". Alt lim
baj. nu-1 așa 7 Mircea Cărtărescu II manevrează 
cu dexteritate, in cadrul unul dLscurs liric con
struit cu abilitate. Re pe tind Insă, in variante, 
același tip de imagine, poetul nu obține am
ploarea unei viziuni, cl doar un detaliat inventar 
da imagini insolite. Fapt nu la Indemina oricui, 
dar care oferă o singură șansă : Invenția con
tinuă. Așa fiind, poemul ae dezvoltă pe orizontală. 
Poezie) Iul Mircea Cărtărascu 11 lipsește, deocam
dată. profunzimea. Volumele dc plnâ acum ale 
lui Traian T. Coșavel le-am citit șl comentat la 
momentul potrivit După opinia mea. Coșovei «te 
unul dintre cel mal tslentați poeți al noii gene
rații. Poezia sa. marcată de influența surrealls- 
mului, din care nu lipsește teribilismul tanțo* șl 
ludlsmul gratuit, este Înclinată spre reflecție. Co
lorată de tristețea difuză a ireversibilității timDu- 
lui. efuziunea lirică ae lasă cenzurată de Ironic, 
imaginilor ..caline" li ae opune vehementa altora, 
intr-o construcție tensionată care eate ooemu). 11 
regăsesc «șa pd Traian T. Coș ovei In Negru de 
fum, albă zăpadă, meditație. In stil foarte perau- 
n»l, asupra existenței, văzută, sub semnul tem- 
poralltâțil : „Lumina reflectată Intr-o ferenrirft > 
alunecă pe obrazul tău ca o lamă fierbinte, liniș
titoare 1 i Și ploaia.— (șl ploaia lăsată «fără p 
ușă./Ca o monedă încremenită In gă’benusnl 
pslmei. / Ca o nutrie hrănită de mor—»vii răbdă
rii tale.... //Ce alrăinState traaA de păr. STinds- 
Î12ată, Umilită 1 / Ș[ viața sc privește Indiferentă

VjimIv Uwinestu
Al patrulea 

ha^lalfe

O intenția criptică, semnalată șl mai înaintea 
celui dc Al patrulea hagialic, este vădită de 
fulotiraa sistematică a literal F ca inițială a 
mai multor nume și In chip evident a celor 
centrale » Pașadia. Pantazi, Pirgu, Pene. Pentru 
un scriitor atit de elaborat ca Mateiu Caragiale 
coincidența este exclusa. De ce așadar P 1 După 
o trece in revistă cariera semantică a acestei 
tr.aju-cule in mai mult» limbi europene In care 
vocabulele care Înseamnă „puterea" încep cu ?, 
Vaslle Le vi ne acu ne Întoarce la origini ; P este 
c literă laicizată, deoarece In alfabetele sacre 
(fenlcLn si arab) de unde a fast extrasă prin 
ampulațiune. ea este B, care înseamnă pentru 
arabi „locul- și „mijlocul" craațiuniL

Modul de a demonstra al autorului este scu- 
tnularea. Rezumatul dezavantajează acest mod 
a] demonstrației In care o ipoteză, o Idee este 
luminată cu ajutorul unul număr mereu sporit 
de argumente. Dmcrierea pe care Mateiu Cârâ
itele o face Curții Vechi i) determini pe Vosile 
Lovinescu s-o considere echivalența locală a unei 
Curți primordiale ale cărei caracteristici le poar
tă vechimea, aroectul labirintic, replica subtera
nă a orașului de afară. Vaslle Lovinescu se a- 
dreseaxi aici celor mai enigmatice rinduri din 
romanul lui Mateiu Caragiale și slujba celor „trei 
egumeni" in „pareeihjJ patimilor rele- li des
chide perspectiva une. întinse digresiuni și ar
gumentări. Curtea Primordială se află la punctul 
de Încrucișare al retor tiri gune. ea este punc
tul t«-minus aj oricărui hagialic și are nenumă
rata dublele, nenumărate ..curți vechi" care-l 
simbolizează funcția. India «1 Tibetul «l tu ar zi 
această „curte" undeva In subterană, zlclndu-i 
Agsrlha. Clang-Sambala sau Sweta-dwipa. A- 
coste cetit! primordiale, de fapt una singura cu 
mai multe nume, slnt locuite de oameni trans
cendenți. („blajinii" sau ..nohrnanii" folclorului 
romăneset. dar «I de preoți șl de apărători li 
cetății. Pentru a ajunge aici Insă autorul tace 
o nouă dlgrerhme. Sweta-dwlna este Insula 
Albă iar Insula Albă este Insula Leuce. adică !□-

ItnMvrițxp comis

anatomia 
balenei albe
•âilur» univarg 

zibila după radiccrafMrea șl descifrarea aoettariu- 
lui originar, Marcel Pop-Corniș interpretează 
cartea șt ea o mc Uf ari a textului Însuși, a coci- 
di|iiicr genezei și producerii seni tarii, pornind 
atit de La refenraâg directe ale autorului, dt șl 
dc la simbolica generări a romanului.

Balena albă este lumea proteiformă și ostilă 
care provoacă senilor ui șl sa sustrage In ace
lași timp, cuvintuluu tasetnantâ ambiguitate a 
unei dialectici a presantei și absenței ; „Poe
tica romanescă Ia care ne referim este așadar 
poetica unui roman dialectic (ce devine implicit 
și meuroman, evajulndu-și polemic principiile 
și procedeele narativei conceput ca o mișcare 
permanentă de descoperire a lumii șl formei na
rative care să o reflecte" (p. Mă). Această aser
țiune cu trebuie să ne surprindă, chiar atuna 
dnd eate ațHcată unui roman din secolul tre
cut, In carewcontemporanii, cu excepțiile de ri- 
coare. vodc-aU un m m piu eoos eveniment tal. 
Este privilegiul lecturii moderne de a convoca 
toa»e straturile srmniflcante ale unei opere, in
diferent de curent sau perioadă literară. De ce 
nu im accepts atunci câ Moby Dick este șl un 
roman care Iși conține In el propna-1 critică și 
Istorie scripturală. Pentru Tzvetan Todorov, Je 
texte conticnt toujours cn lui-mtrac une notice

In oglindă. / tșl face cu tine nodu] la cravată. I 
iese in otuș» i cumpără ziarul, se oprește ta cafe
nea. flccărește...//lat-o./furișată pe La coltul 
străzii, spre Union/cum'ae scurge ca o rigolă 
încărcată de nimicuri zornăitoare. > Cu Jticlelc-n 
ochi, cu giubenu) .n cap. — i cu buzunarele goale 
ca două europe de făliți $1 prtnțipil...//(„.)//Un 
negru de fum / pe-un cimp de zăpadă”. Preocu
pat mni puțin să șocheze. Traian T. Coșovcl vrea 
să semnifice. $i bine face !

Ii suspectam poezia lui Florin Inm. din volu
mul său de debut, de o prea mare disponibilitate 
Ironică, dc un nonconformism făcut, care sufoci 
aluvionar ceea ce ar fl fost să fie poezie. Gium
bușlucuri amuzante și aut. imi ziceam. Tn Aer 
cu diamante. Florin Iaru mă contrazice. Plăcerea 
este de partea mea. Superficialitatea lustruilâ se 
arată aici a fi doar pelicula subțire oe ascunde 
O accentuată sensibililate. deopotrivă agresivă <1 
retractilă in contactul cu universul inconIurător. 
Poezia lui Florin Iaru re-construle$ta realul !n- 
tr-un limbaj aluziv, cu note <je abiurd. care mi
zează mult pe experiența cotidiană a cititorului. 
Semnificativ, din aceri punct de vedere, este 
poemul Mnarte luminală ca rina, o concentrată 
odlxce existenllnlâ. In al cărei caoăt așteantă de
ziluzia și Imposibilitatea comunicării: (...)«Dă-m) 
și mie ceva de băut 1 / N-am 1 — Dâ-mi șl mie 
ceva de la tine! / — N-am 1 — Atunci mă dau 
CU |le I / — N-am ! Dar noul detergent șterje 
mal eficient: / „anul acesta ești mal curfitat** / 
„chiar sinul tău iubita e astăzi mai lăsat!" / Chiar 
moartea de față / e mai luminată — / imprimată I 
ștearsă / rcimprlmaU curat / pe cizma soldatului 

aula șerpilor, sediu mitic al unul templu hfperbo 
reic, templu apo<oatan. Ne aproipem, după cum se 
vede.de spațiul românesc și Inlr-adevar Vaslle 
Lovinescu va cita după Nicolâe llensusianu un co 
lin ti obscur ca semnificație, cu evidente trăsături 
precreștine, In care se pot recunoaște caracteristi
cile Insulei Albe, Cetatea primordiali E^te descri
să aici o Mănăstire Albă (pe care autorul o iocntl- 
ticâ și la Ion Creangă ca Mănăstirea de Trimhei 
sodiu sacerdotal, dar și o Mănăstire a Domnilor, 
coca oo Înseamnă și sediu regal. voevodaL Cel 
trei crai materni oficiază ca mari egumeni o ve
cernie mută. Caracterul sacral al curții vechi și 
funcția totodată sacerdotală șl voevodală a 
eroilor corespund aspectului și funcției Curții 
Primordiale. „După acest conspect româ
nesc, zice Vacile Lovinescu. ne reiatoan'em 
la tradiția hindusă, nu prin salt, ci prin- 
tr-un circuit sangvin frirâ hiatus." Cercul ac În
chide Intr-adevăr și ne intoaxeem la porecla de 
„crai" dată personajelor mateinc. Etlmotogievșle 
el semnifică puterea imperială regală a lui Carol 
cel Marc, dar dc unde semnificatul secundă, con
servată In limba română, de petrecăreț șt „ah
tiat" ? Răspunsul este că sub „obrâzarul" hilar a) 
denominațiunli de ,^rai" se ascunde o „tehnică" 
dicnlsl.iicâ a fraternizării cu cosmosul. Dar ceea 
cc-l .Interesează de acum încolo pe ghidul ha- 
glalicului nottlru eete rolul de „păzitori ai cetăți! 
sfinte", da apărători ai Curții primordiale. Este 
un traiect care lese din afera romanului, stră
bate teritoriul Curții primordiale, angajează 
cercetarea in sfera ordinelor cavalerești cruciate 
apărătoare de „țară sflntă" șl plonjează In bio
grafia autorului cu întrebarea „Șl. totuși, nu a 
fost cavaler dc Malta *" între „fumurile" he
raldice ale lui Matehi Caragiale «te atestat șl 
acela de a f! foat membru al Ordinului SflntuJ 
loan de Ierusalim. O incursiune in Istoria vizi
bilă și ascunsă a ordinului — parte indivizibilă 3 
„hagialicului" propus —. cu ramificația lui răsări
teană și cu viața lui jecrctă. no duce la conclu
zia câ ar fl fost pasibilă o Intersectare reală si 
nolntimplătoane a lui Mateiu Caragiale cu viața 
secretă șl organizată a ordinului. Oricit ar părea 
do ciudat, dar aceaitl lecturi nu e firi rezo
nanță In son țiul istoric In care e plasat roma
nul Craii dc Curtea-Vecfae. Cele două anexe 
care încheie cartea Iul Vaslle Lovinescu prețu
iesc elf două epiloguri. Prima face istoricul vie
ții ltd Serghie de Leuchtemberg-Beuharnabc care 
e in roman Iubitul Penel Corcodușa șl caro a 
fost o persoană reali, un participant la războiul 
Împotriva turcilor din 18TÎ. etnd moare ucis de 
un gknte rătăcit. Ceea ce di o turnură senza
țională acestei Identificări este știrea că acest 
frumos prinț, nepot a] țarului, era ce] ne care 
Cuza-Vodă, după anume informați!. II darea 
print străin pe tronul Principatelor Unite. De 
•creași natură senzațională, dar ii pzohatwia 

descoperirea modelului real al lui Pantazi. 
țara era un Pantazi Cimplnaanu căsătorit cu o 
Mana Cantemir, «trânepoată a Iul Antloh Csn- 
temir. deci si a Iul Dlmltrie. șl cere «e intitula 
portru străini prințul Cnmpifnano-Cantcmlr 
Itinerariul este complet î Identificările aparte- 
Mnfcl spirituale ale romanului s-au făcut nu 
numai In Intarlorul romanului ci cl In afara Iul 
Logici Internă a gări ii este satisfăcută. Jar de
monstrația. din punctul nostru de vedere, con
vingătoare. Clstîgurile Dentru Înțelegerea ooerei 
Și h'-orrafle! 1ni MateH C«r«°tai4w sțnt «I e1“ 
evidente : oonda filialelor tradiționale, mînultă 
ce Vaslle Lovinetcu. a bătut mai adine dcclt 
«nr.da esteticului. Cum rezonează onern M 
Creangă la un arifal de ..hariallc" 7 Dea- Vasfie 
Lovinescu știe aă ae-o spună...

M. Unghenna

sur san mode d'amplot" (La lecture eenune e*n- 
■iruciiafi). Corobarlnd șl interpretind cu discer- 
nâmint și suplețe indicațiile asupra „modului de 
întrebuințare" a textului, cu figurile «ale reto
rice. Maree! Poo-Corniș construiește una dintre 
cele mai interesante Ipoteze asupra noutății șl 
originalității operei m el vil ilene. Cred că o situare 
mal deeitâ In contextul epocii, șl un efort com
parativ mai larg, nu numai in aria literaturii 
americane, ar fi augmentai validitatea demon
strației.

*a ochtanb, secțiunea «incronică cute aproape 
completă, dacă avem tn vedere și Investiga rea, 
după lectura mitico-poetică, retorică etc,, stra
tului social (..Rarnartul cronlth"), !ntr-o structură 
poiifonicț Odată descris patternu] meivî 11 Lan tn 
toata articulațule luț, acesta devine o grilă de 
valorizare, prin care Crltknd recitește o direcția 
d< evoluție a raznanuluf american. Aerat tip de 
oareetaro U permite reconsiderarea unui proea- 
tor ca Thomas Wolfe, a cărui operă monumen
tala scapă criteriilor tradiționale de clarificare, 
găsindu-și situarea adecvată ie descendența ma
relui roman epopeic, ilustrat de Herman Melville. 
Ceea ce pentru critici înțepeniți In canoane era 
lipsă de proporție, retorism romantic, concepție 
literară naivi etc., capătă altă Înfățișară din 
perspectiva poeticii narațiunilor mltjco-simbo-

Ca șt In cazul Ilustrului său antocraor, proza 
lui Thocnas Woife este receptată prin categorii 
apropriate esenței sale Intime (..Romanul Iniție
rii și al educației", „Cronica familiei", „De U re
gionalism la cronica socială a Amaricil"), Mo
delul narativ volfoan nu este numai un avatar al 
celui melvillian. d și un complement al său. Din 
ele slnt deduse apoi. Io capitolul „Avatarurile 
balenei alba azi". Intr-o trecere cam proa gră
bită șl uniformizatoare, formele romanului ac
tual american, Ilustrat de nume ca Flannerv 
O'Connor. Carson Mc Cullers. Keaey. Vonnegut, 
Normal Mailer, Barth. Bart helm a etc. O tratare 
mat sintetică a capitaletor precedente i-ar D per
mis poete autorului o evaluare mal nuanțată a 
peisajului romanesc contemporan. Dincolo de 
aceste minore obiecții, cartea Iul Mareei Pop- 
Comiș oe Impune prin acuratețea și coerența 
demonstrației, prin soliditatea interpretării și. nu 
In ultimă Instanță, prin limpezimea fi proprie
tatea formulărilor critice.

Paul Dngneanu

I la marginea patului / unde anul acesta se mat 
fac ciudate exerciții /deînviorare : /cul-ret !/ — 
Drepți! / — Culcați CULCAȚI!» / / Sub 
plooapl / ochiul se face gură li vorbește / pe 
c!nd urechea se face gură / șl amuțește - Moarte 
luminată ca ziua este — cred — ce! mai bun 
lucru publicat pină acum de Florin Iaru. aerat 
poet surprinzător.

Mai puternic diferențiate atillstte de ceea ce 
am analizat șl exemplificat pinfi acum, slnt poe
mele lui Ion Strfltan. Limbajul eliptic, concen
trarea. puternica tentație a jocului, iată caracte- 
rtttlcilc poeziei cale. Cel care scria se mărturi
sește a fl (cu umilință sau cu orgoliu) o laostază 
derizorie cere Inreg't'trv uză derizoriul : .J»îărty- 
rlseac. Am acria lol it ' în beții, lupanare. Slnt 
Mațe-Fripte. Privase la comedie pllng. / Curat 
murdar. CildU-'ă mire". Așa se încheie ciclul 
Penlamernnui, In cwe motivele biblice șl mito
logice tint abordate !n manieră caraglalescă. în 
alt lac. poef.:l c»ft!vă jocul do cuvinte rima In
terioară. omonimiile și orna fon ii !c. Pe motivul 
celebru, „ttb! sunt” Ion Straran confecționează o 
jucărea hozossi. Străvechile cetăti Alexaivlca 
șl Tjr vin astfa! la concurența cu rulmenții din 
Alexandria dc Teleorman șl cu camioanele 
Transporturilor Internaționale Române (TIR) : 
„Undo c Alexandria — pe rulmenți si pe brinei 
/ Unde c Tyrul — camioane șl bilei".
■ Alteori, dar numai uneori noe2i« clștlgă In 
gT'Bv,‘«tc1 dezvăluind sensuri adlrci. O petrecere 
cu mic! șl bere rate pretextul cere derisnaeazâ 
in fina! o viziune a judecății dc eroi. ter"*.antă. 
răci se aplică unei lumi invok’ate : ..Sl-nvlrt 
lampionul, localul tot. hld / SI maia, tavanul și 
sudul si rid i Mânlnc tencuiala s! nota de plată 
/ Ce știu câ o dată venl-va. odată / / TnMcotată. 
la miezul nopții cu mierie / Clnd. fără de veste, 
din ritu-1 de perle f cel de Jos. c*M de sus / bu
nul «au rău) / viul son mortul / viermele, mărul 
/ va «rohăi Adevărul" (A dana aesrfl eram efl 
«micii). Ion Stratsn ir.țelage poezia ca oe un oa- 
Htnxjsest (..Literele s-au steri / Pslimwest fața 
mea" — slnt versuri care se repetă «emnlflcn- 
ttv) ce nretindc operații migăloase d« decodare 
critică. Procedind ața. cititorul avizat 1st ponte 
oferi delicii de lectură. Asta Insă numai dară 
poezia reușește să se mențină tn spațiul aerlozt- 
tăț!l. Căci — și aici e chestiune.! — ea «e lasă, 
ha chior se oferă, ca simnlu divertisment : „să te 
r.asti fiindcă nu-a / decit puls bâtlnd In plus / 
fiindcă prima e prea nură / dintre cele zece vieți 
/ să te c’nț. natură" Si atunci. îmi amintește de 
anecdotele lui Tetre Liciu. ce-1 amuzau m G. 
Câlinescu Îndeajuns pentru a le cita In Isteria II- 
terMuril...... S'au la post In msidsn / C1nd văz
ne Drăn>n / îmbrăcat c'un macferlan / Mă reoez 
1S cl ca un ”Ta««an" etc. Poetul trebuie a& se 
decidă : ori Stratan ori Drăgan.

Valentin F. Mihăescu

VENEZIA ȘI
BUCURESCII

Urmare din pag. 1

(pentru puști), prea, P«Jori, paonl (păuni) rah* 
vea, arhipet (arhipelag), havua, aipel și Venezia, 
cum am văzut mal înainte dar și Venecia (după 
cum rostesc buzele unei muieri in cllpo da alint) 
ori — bizareria bizareriilor) — Peterzbuc' pen
tru, (ați fi ghicit 7) Petersburg.

Și totuși, la început mirat, ifirșegti prin a 
accepta convenția. Curgerea frazelor, ■ Inntoarca 
riguroa controlată a descripțiilor, humorul dens, 
toate acestea conferă credibilitate și varbullțelar 
despre care nu ai habar. Dar și aceste âorbulițe 
nu slnt Încastrate toideauna de file așa cum vor 
fl șunat ele rostite de nu mai știm caro grămătic 
de curte medievală ci slnt ori altoita pe trun
chiul unor expresii „moderne" ori ușor modifi
cata ca pentru a-l scandaliza pe filologi.

Dar să călătorim In Venezia lui Barbu fără 
balei ori gondole, pe aripile unei pnazU cu aro
me amara. Vom cunoaște apat farmecul Bucu- 
reacilor (ol treilea oraș ce-și nălucește minare
tele fumeginde prin proza barbJană a istambu
lului mal degrabă grecit decit turcit) înconju
rați de personagii ce ae numesc (fast de silabe) 
Herula Lucrezia, Attilio Vimercattl. Christo 
Hrlsovcrghț, Luchesl Palii, Lulsa Ottoboni, Al- 
tono St rari iote țin orașul lagunelor) șl Hr 1 sânt 
Hriaascclu. Neranțula Mavrodin. Calimah Pan- 
tazoglu, Bella Cantacuzen, Chrysafina Cons te n- 
dachl. Ionică Grcceanu, Neculai Gherman, 
Pulcherița Mavro, Pena PupugiuL Eiisabcta 
Baiș (Jn orașul dc pe Dîmbovița) fără a-l uita 
pe călugărul, pesemne decăzut din cin Teodat 
pularntcul, chinuit dc nesomnul unui mădular 
(ca din... Marques) și chemind la spăsenie par
tea mu ferească « cetății (Savonarola valah) prin 
zăngănim cu vătraiul a unui țucal.

Venezia, așadar.
Herula, femeia gigantă ce l-ar fl bucurat pe 

Baudelaire, lși vode patul umolut cu trandafiri 
proaspeți, cu arome persieneșil, șl-atunei înal
tele odăi ale pilatalul Carațua răsunau de airi- 
gtte mici de durere. Strivirea rozelor produce 
spaima amantei căutind cu ochii oglinzile le- 
proaar.

E Veneata ea loggllle el strălucind cu toate 
flhlpnrlle palide ale femeilor și bărbaților eăzuțl 
parcă din afreicuri sub lamina faclelor, tn care 
foiesc ambasadori plini de Intrigi ca irapirații 
chinei! de ceasornice, a tratele Iar de voluptate, 
a ducilor roși de păduchi sub sale. Vinurile el 
se lasă băute. Bate vini sfriean. Zidurile «a 
toacă singure. Zgomote 7 lată unul : tji ae au
zeau lănțugiirita șl paftalele lovite ușor...

„Rezumatul" hetairei i numai brățări M 
«minare.

„Rezumatul Vcneciei : Piatră, aur șl semeți* 
■uh amenințarea mării necruțătoare ce visa IroJf 
nlc atit d« aproape, ușoara mare, cu cavernele* 
el lichide, elntătoare ca spumele albe ee mă
turau piața Ducatelor.

Florile aruncate in canale ae fanează.
Amurgul e corupt, ae simte hllzirea marții, o 

femeia poate trece toată printr-un inel dacă-șl 
pune mintea.

Mirosuri : de castane noapte, de Ilari luate de 
pe mormintele ducale, de pepene șl gudron. 
Carnația femeilor frumoase eare au murit de
mult. Ape purulente. Tamarlac. plante Iuți ș| 
ialovitoare. Trandafiri cit niște capete de copil.

Sunete : se aude tirirea viatului de afară pe 
nervurile de plumb topit Turle de plumb ie 
scurg in cețuri.

Un viscol de clopote. (Unele slnt clopote fra
gile, altele clopote-copil).

In Venezia ostenită de sine, rochiile re tale 
singure, in Iă2i.

Se fărlmă coloanele Ducatelor.
Iată mișcări In spațiu venet : O nuntire per

petuă întrunind trecu tul, prezentai și viitorul. 
Par a se mișca din ceața clădiri amorfe ca niște 
elefanți ingrnuncheați intr-un cimitir ucru. 
(Cimitirele slnt negre, macerate de vegetații 
stranii, ari plutitoare, eu «ufletul dtapâruțllor 
plutind parcă in etaje).

Peste Venezia cade o brumă ca sudoarea în
gerilor pe sub nori «cl roca li. In vreme ca marea 
scoate acum ta suprafață a catedrală făcută din 
pereți de aer. Femeile par nevii aub lumina fa- 
ualelar proiectate pe valuri dominate de (ante- 
mole de siliciu aprins. Mătreața varului cojit do 
pe ziduri mucede le cade amanțllor In păr șl In 
somn. Ei calcă pe florale covoare nebune ; la 
teatru lși trimit porumbel tbtirători de ia a loje 
ia alta, re mesaje aertee pe birlic fină, afl țntil- 
ncsc sub oglinzi crapuiease, ea niște solzi de 
erocodlL

Venezia — orașul trage totul In urmă-i ; taatnl. 
desnădejdea, speranțele! vanitatea. (Era ura tind 
pietrele prețioase cloceau Iu Icoanele scumpe de 
aii ta căldură șl ametlaiele se îmbolnăveau In 
apele lor albe aau verzui, turburate de o infuzie 
necunoscuiă. rniîndn-le șl degradlndu-le j o fe
bră intra in metale, ta apele stătute, in sticla 
geamurilor, și cupolele de aramă de-la San Marc 
păreau jumătăți de măr putrezit).

Asceza rerti provoacă voci femeiești răcnind 
imnuri spre cerni leșios șl viața ee ștergea din 
memoria tar : miști, dansuri, orgoliu, acte de 
dragoste, tentoare, toran, corupție, nlmie...

BREVIAR
■ CONCUBfl. Comitatul de cultură șj educația 

eociailata Teleorman organizează concursul da 
creație literara „marin Freda". Pot parucipa au
tori cars uu «int memori al Uniunii a^ruwruur, 
puțind prezenta la concura J—j lucrări Oe pru^a 
scurta, iară a depăși 3$ de pagini, taicrănie, dac- 
rJKjgraitato In 1 axeuipiare și punind un motto, vor 
ti expediata ta plic incnia pe aareaa : „Centrul da 
Îndrumare a craapel populara și a tnlșcani artistice 
de mjaa ai Jud. Teieoruian — atr. uabrogeanu 
oaerea ar. «<. Alexandria, cod a<se, jud. Tejeor7 
man. cu mențiunea Pcntiu Concurs. Lucrările vor 
fi expediate pios ia data do se apnUe umz. vor fi 
decernate premii importante, de asemenea va fi 
organizat un simpozion cu tema „Istorie șl reali
tăți naționala tn proza Iul Marin kreeda-, mannes- 
tare In veocrca careta cm care doresc ■■ participa 
cu o comunicare vor expedia lucrarea la
aus menționată.

■ PUNMG L4 PUNCT. Senzaționalul articol „In
strumente ale comunicării 7- („Vatra-, î)« uttiriai 
de Uicaela SlAve.cu, cuprinde o selecția de texte, 
culese din clic va ce le ore dicționare franceze de 
azi. in caro e vorba despre Romania șl cultura cj. 
Conținutul acestora e, cum zice șl autoarea, cel 
puțin ulmilor : Dunărea ar desparți. Ui Tulcea, 
Bulgaria de U.R.S.S., Moldava s-ar 11 coasutuit 
prin dezlipirea de Ungaria, „unirea- s-ar fl produs 
ui lUa șl ofta altele, in plus, „Robert S- ciuaza 
doar zece scriitori din toată literatura română ai 
auumu ce T. Argliezi, M. Banu», M. Beniuc, D. Cau- 
umlr, £. M. Clurun, M. Castin. M. Eiiadc, C. V. 
Gheorghiu, K. Jebeleanu șl 1. Neculre. Vasâzlca, otel 
M. EmlntACU, nici Jon Barbu, nici Caragiale. nici 
Creanga, hld Rebccanu. Cum s-gr putea explica un 
aaemer.ua mister, o atit dc oceanică Ignoranta 1 Ini
țiativa Mlcaeiei Slăveacu dc a revela ademenea aoe- 
rațil o demnă de salutat ; atit doar că astfel de 
incfeajii ar fl utile spra știința acelora dc aiurea, 
care dcaiigtireazâ reprezentarea lsuorlej șj culturii 
noastre naționale.

■ CUN&ECVSVțA. Îndreptat din ce In ca mal 
mult, așa cum am semnalat și nai, spre o lite
ratură mal apropiata de „exigențele creației re- 
voluțlonarc”, ..suplimentul Kdnteil tmoretului- 
psre a (1 clștigat, odată cu nr. 14, șl in combati
vitate critică. Astfel, din intervenția admirabilă a 
Iul Adrian Pi unesc o, in ancheta asupra nocziel 
patriotice, reținem printre altele, aceste prepozi- 
țlunl „Din păcate, din actat exceg că temele tac 
literatura s-a căzut tn cetelall pe care I) sesizez 
la cițlva critici literari. ȘJ anuma, că de Îndată ce 
ești preocupat de patrie, de tndata ce scrii litera
tură eu temă patriotică, indiferent dacă e bine 
«au tău. ce faci pentru el pare rău. înseamnă că 
te-al dat cu conformlștM, că ți-al pierdut estetica-,

■ INVESTIGAȚII. O hunfi parte din ccptribu- 
țlunea polemică a lui M. lorgulegcu (din „HomA- 
nla literară- nr. 10), po tema „Săptamlnil nebu
nilor-, e o Încercare de a descoperi identitatea 
verificată a unor personaje din roman, adică din- 
tr-o Acțiune. Astfel, H. Hrisoscciu 1 se pare pole
mistului a fl un boier extravagant, dar mal oă- 
trin, un anume Dudracu. Pe clnd. așndnr. o Iden
tificare „istorică" a lut Dinu Păturică * Dar a 
familiei „Comăneștenllor" 7 Clnd vom ști precis 
tine ■ fost Jean Vaijean 1

■ In pas CU moda • Ideca lui N, Manoleecu, 
promovată de „Contemporanul" (nr. 10), asupra 
Jatorlel literaturii române, ar fl, pe scurt, urmi, 
t oare a 1 o Istoric „globală- a literaturii n-ar mal 
fl cu putință, căci in alte părți ale lumii nu ga 
mal fac asemenea lucrări. Mal mult, criticul e <*e 
părere că astăzi criticii Intime neluatiflcat ..al re
cunoască In propriile lor opere, șl tn ale altora 
Istorii deja icrlse'. Deepre co „Istorii" ar fl vorba, 
nu «o știe, desigur 1

A. S.

vede.de
aaemer.ua


TINERII
VIITOR PEN RU PREZENT
tinerețea nu este numai o realitate, el 

și o sublimă mecaforă. Cel rra. ades o 
asociem cu primăvara, anotimp vita’., 
re.născăter, Bnotimp al schimbării prin 

muguri și floare... Iar tinerețea este mugur și 
floare și sevă palsind puternic in arborii exis
tenței noastre... Fiind realitate și metaforă, ti
nerețea este și istorie.

Căci a învăța, a te pregăti pentru viață, în
seamnă Istorie.

Căci a munci, u minui uneltele, a te număra 
printre cei ce produc metal și piine, cărbune și 
idei, intr-un cuvint, roade ale miin.l $1 splritu- 
lu:. înseamnă, da asemenea, istorie.

Căci a ști să te bucuri, a te bucura este, la 
fel. istorie.

Și Întemeierea unui cămin și câCdura acestuia 
tot Istorie este.

Dar tinerețea înseamnă toate acestea pentru 
că i-u fost proprie, întotdeauna, lupia... 1n con
textul istoriei noastre naționale versurile ma
relui Mihai Emlnescu : „Zdrobiți orinduiala cea 
crudă și nedreaptă, f Cu lumea o Împarte in 
mizeri și bogațl !" sună deosebit de puternic și 
de adevărat rostite cu fața spre generațiile ti
nere ale diverselor epoci. Tineretul român a 
fost continuu o sursă inepuizabilă de cian na
țional, mari și fundnmenta'e acte din istoria 
poporului nostru fiind indisolubil legate și de 
modul său de a înțelege ce ’înseamnă a trăi 
destinul poporului din care te-al născut, de a 
Înțelege lupta, Jertfa pinâ la sacrificiul de sine, 
dC a Înțelege viitorul patriei prin prezentul g*.

Iubirea dc neam, asemenea- unul fluviu ve
nind de departe pentru a curge mereu și mereu 
cu apele cristaline, a hrănit în momentele de 
răscruce ale românilor visul și nădejdea, ar
doarea șl luptă tinerilor, patriotismul lor fiind 
cun oscul $1 recunoscut prin profunzimea lui, ca 
sentiment și mod de existență.

Odată cu aparițiă pe arena politică a clasei 
munc'toare. odată cu adinclrca mișcării munci- 

i» lupta tineretului român intră Intr-o etapă 
Vechile tradiții se amplifică și, in același 

• mp, se configurează, asemenea unui nucleu de 
energii proaspete, tradiții noi ca 0 consecință 
directă a aspirațiilor clasei muncitoare de 3-ș1 
făuri un partid care să întrunească atributele 
necesare conducerii Întregii lupte revoluționare 
penl-u transformarea din temelii a societății 
românești. Un adevărat terment social și politic 
l-a constituit momentul crucial al desăvirșiril 
statului național unitar de la 1 Decembrie 1918... 
Activitatea de unificare la scară națională a or
ganizațiilor muncitorești intr-un singur partid 
revoluționar a fust insolită, in planul luptei ti
neretului, de o vie muncă pentru refacerea miș
cării de tineret in condițiile favorabile ale ln- 
lringerii Puterilor Centrale, retragerii trupelor 
de ocupație — noiembrie 1918, făuririi Româ
niei.

Nu este, desigur, intimplător că la 1 decem
brie a reapărut gazeta „Foaia tlnărului**. Ea și-a 
propus să răspândească ideile socialismului ști
ințific, să-i educe pc linuri In spiritul unei 
ideologii înaintate și să-i cheme spre a se ală
tura unei mișcări organizate. Organizarea deve
nise o condiție a luptei pentru „zdrobirea orin- 
dulelli cea crude și nedrepte** ; mai mult : un 
imperativ al istoriei mișcării muncitorești șl de 
tineret. 4

Luptă, organizare, luptă... Iată cercul Inlâun- 
trul căruia tineretul, și in primul rind cel mun
citoresc, aspira spre o viață mal bună, mal 
demnă. Se poate afirma cu toată tăria că Încă 
de la apariția șl afirmarea sa pe arena vieții 
social-politice românești, acțiunea politică a 
mișcării revoluționare din România și-a făcut 
idin țelurile de luptă ale elaael muncitoare pro
priile obiective, din menirea Istorică a prole
tariatului român propria rațiune de a fi.

Acțiunea revoluționară a tinerilor gravitează 
tot mai mult în jurul ideii de socialism. Con
secință firească : in iunie lfll9 certurile „Tine
relul muncitor** devin cercurile „Tineretul so
cialist**, iar Mișcarea Tineretului Muncitoresc 
capătă denumirea de „Mișcarea Tineretului So
cialist din România**, Gazeta „Foaia tlnârului" 
ișl srhimbă titlul In „Tineretul Socialist'*. Iată 
cum se argumenta în „Tineretul Socialist" ne
cesitatea participării celor tineri la lupta poli
tică : „Tlnărui muncitor poate și trebuie să se 
priceapă tot atlt de bine In politică, cit și cel 
virstnic. Trebuie pentru că dlnsu! trebuie să 
facă politic* : trebuie pentru că a face politică 
înseamnă a lupta. Și a lupia înseamnă educa
ție... Socialismul se va Învăța prin luptă.

După exemplul Mișcării Tineretului Socialist 
din vechea Românie se organizează și tineretul 
muncitor — români, maghiari, germani — din 

ț Transilvania.,. Apar și aici organizații socialiste 
de tineret puternice. De asemenea, in Buco
vina. Imperativul unității devenise o problemă 
jde prim-plan. Organizațiile regionale Mlșcarea 
Tineretului Socialist din vechea Românie, Uni
unea Tineretului Muncitor din Transilvania și 
Banat și Uniunea Tineretului Socialist din Bu
covina trebuiau să se unifice intr-o singură or
ganizație revoluționară. Așa cereau lupta, viața, 
istoria... Semnul unității a stat dlntotdeauna, ca 
un steag desfășurat, deasupra poporului nostru. 
Tinerii muncitori din toate provinciile Româ
niei cunoșteau semnificația nepieritoarelor 
versuri „Hal să dăm mină cu mină..." pe care 
le-or fi auzit de Ja părinții lor spuse tare sau 
pe șoptite... Un stat național unitar... O mișcare 

•*. de tineret unitară...
O cotitură radicală In mișcarea revoluționară 

de tineret din România este reprezentată de 
momentul făuririi. In mal 1921, a Partidului Co
munist Român. Sub evantaiul de lumină al 
acestui Înalt pisc al istorici noastre naționale se 
va desfășura, de acum încolo, Întreaga muncă 
de creștere, de formare șl educare a tineretu
lui in Spiritul principiilor comuniste, pentru 
atragerea și participarea Iul la uriașa și nobila 
luptă dedicată înfăptuirii Istoricelor sale Idea
luri. Este momentul unei etape noi, superioare 
in lupia desfășurată de tineret pentru apărarea 
propriei sale demnități. Se creaseră condițiile 
pentru unificarea, pe baze comuniste, a mișcă
rii de tineret.

In pofida unor condiții grela, după o Intensă 
șl laborioasă activitate de pregătire au început 
la București, la 19 martie 1922, lucrările Con
ferinței generale a tineretului socialist la care 
au participat reprezentanți ai organizațiilor din 
toate provinciile istorice ale României. Sala în 
care s-au desfășurat lucrările se afla pe strada 
Academiei. Ea a fost martoră a ceea ce istoria 
luptei pentru libertate și dreptate socială din 
România a ratificat a fi un moment de seamă 
al ci : momentul unificării mișcării revoluțio
nare de tineret Inlr-o organizație centralizată 
la nivel național. La 1 mai 1924 se anunță pu
blic schimbarea denumirii organizației. Uniunea 
Tinerelului Socialist devine Uniunea Tineretu
lui Comunist — nume ce consona perfect cu 
menirea sa, cu idealurile pentru caro se anga
jase să lupte, cu apartenența la politica parti
dului revoluționar al clarei muncitoare ce se 
născuse in mn| 1921.

Dar, Inceplnd din 1924, Uniunea Tineretului 
Comunist a lost silită să Intre In Ilegalitate. 
„Vom continua lupta noastră cu o dublă ener
gic ! Dacă e imposibil de a activa legal, vom 
lucra ilegal" — se arăta Intern document al 
vremii. Si, urmlnd pilda comuniștilor, uteclștii 
s-au ținut de cuvînt I Organizația revoluționară 
a tineretului a putut, a știut să reziste pe ba- 
ricadc’e luptei sale. în condiții de adine* con
spirativitate U.T.C.-ul ținea, sub diverse forme, 
legătura cu tinerii muncitori, țărani, Intelec
tuali- Uteclștil luau parte la comitetele dc front 
unic constituite in întreprinderi din București, 
Turnu-Severin, Galați. Arad, Timișoara, Plo
iești. El șl-au intensificat activitatea In sindi
cate, în asociațiile culturale, sportive, stu
dențești. In ateneele populare. în perioada 
1929—1933 organizația comunistă de tineret a 
analizat cu temeinicie cauzele reale ale înrău
tățirii condițiilor de trai ale muncitorilor pu- 
nindu-le In strinsă legătură cu existența crizei 
economice. Tinerii au condamnat reprimarea 
sîngeroasft a luptei minerilor din 1929 văzlnd 
in evenimentele de la Lupeni începutul ridicării 
valului revoluționar din România. Tineretul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu in octombrie 1939. tind a fost ales 
membru in Secretariatul C.C. al U.T.C.

t

este prezent din ce in ce mai mult In marile 
acțiuni de masă ale proletariatului. Lucratori, 
ucenici, elevi și studenți își propun, sub condu
cerea Partidului Comunist, să găsească prin 
luptă calea adevărată spre o viață liberă, spre 
o democrație reală, a celor mulțl.

Pe măsura întăririi politica-ideologice a orga
nizației, numărul membrilor ei a crescut. Sute 
și mii de tineri muncitori șl-au legat nu numai 
numele, dar și destinul de luptele din ianua- 
rie-februarie 1933, moment de referință al pu
ternicului avlnt revoluționar din perioada crizei 
economice. Ei au maniigștat direct, au fost pre
zent! la greve, *u fScut tarte din gărzile da 
autoapărare. In acest context de angajare pu
ternică a tineretului In lupta pentru o orfnduire 
malțdreaptâ . .are Ioc .In Intrarea m
Uniunea Tineretului Comunist — ceea ce echi
vala cu Intrarea In rindurile Partidului Comu
nist — a unul tlnăr cu chip luminos, exprimind 
dirzenie și hotârire.„ Tînărui se numea Nicolae 
Ceaușescu șl la acea virală, de 15 ani, avea ex
periența a 3 ani de tuotă In rlndul tineretului 
sindical revoluționar... în tinăru! acela de 12 ani 
din care copilăria a plecat devreme, parcă izgo
nită de violurile unei vieți grele, istoria a con
densat datele unei marcante personalități poli
tice și umane In devenire. Adăugăm : tntr-o re
pede și exemplară devenire ! Din șatui părin
ților și strămoșilor lui, Scornlcești. tinăru! 
Nicolae Ceausescu a pășit direct in Istorie. In 
istoria poporiilui său. In Istoria Partidului Co
munist Român de care se leagă trainic istoria 
organizației revoluționare de tineret.

Călii tn bătălii de clasă, Invățind din expe
riența proprie cu asiduitate, că ut I nd in perma
nență să-și muleze Întreaga activitate pe reali
tățile concrete ale României, de multe ori in- 
vingind inerții de tot felul, U.T.C.-ul s-a matu
rizat de la an la an, de la epocă la epocă. 
Instaurarea la putere a hitlerismului In Germa
nia a inaugurat șl pentru țara noastră o epocă 
dc grave amenințări Ia adresa Independentei șl 
suveranității, la adresa ființei noastre națio
nale. Aflat in Ilegalitate, Partidul Comunist 
Român, ca exponent al intereselor fundamen
tale ale poporului român, cheamă toate forțele 
democratice, antifasciste la apărarea bunului 
cel mai de preț al României : integritatea hota
relor ei. El a intensificat, in rindul tinerilor, 
activitatea dc dezbatere șl lămurire a marilor 
probleme politico-ideologlce și educalive întă
rind. astfel, capacitatea tinerei generații de a 
răspunde momentului printr-o atitudine Înain
tată, antifascistă, pătrunsă de un fierbinte pa
triotism.

Această capacitate fusese dovedită dc tinărul 
muncitor utedst Nicolae Ceauș eseu ; ea repre
zenta Înalta justificare a selectării și desemnă
rii Iul, de către conducerea partidului, pentru 
a participa la crearea Comitetului Nalionn’ 
Antifascist. Activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in rindurile Uniunii Tineretului Co
munist se Însene ca una dintre cela mai lumi
noase șl glorioase pagini ale istoriei organiza
ției revoluționare de tineret din țara noastră. 
De atunci, personalitatea eminentului comunist 
și patriot a început să iradieze in isloria po
porului român “căldura umanismului revoluțio
nar, lumina nestrămutatei Încrederi in victo
ria socialismului și comunismului In România. 
De atunci el s-a constituit Intr-un strălucit și 
demn exemplu pentru toți tinerii țării. Numele 
de Nicolae Ceaușescu Înseamnă Încă de alunei 
fermitate șl consecvență revoluționară, pasiune 
și dăruire comunistă, forță organizatorică șl 
propagandistică... Iar partidul și organizația re
voluționar* de tineret aveau nevoie de oameni 
cu asemenea remarcabile Însușiri. Isteria l-a 
ridicat pe inălțlmile ei pe vlăstarul ce avea să 
devină trunchi viguros din Seornicești...

Pentru totdeauna va rămlne înscrisă In me
moria poporului nostru manifestarea patriotică 
antifascistă de la 1 Mal 1939. la care tineretul 
muncitor a fost prezent cu inima lui bâtînd 
pentru libertate și dreptate socii]*, cu fapta lui 
revoluționară. încă o dată această zi proiec
tează a lumină puternică spre chipul tlnărului 
muncitor comunist Nicolae Ceaușescu.

In condiții de adinei ilegalitate, in plină pe
rioadă de asalt a organizațiilor fasciste $1 de 
război. Partidul Comunist Român și-a Îndreptat 
atenția către tineret. Eliberat din Închisoare la 
sflrșitul anului 1938, tinărul comunist Nicolae 
Ceaușescu muncește fără preget in cadrul Co
misiei pentru reorganizarea Uniunii Tinerelului 
Comunist. In această perioadă intre responsa
bilii comisiilor tineretului comunist din sectoa
rele Capitalei se număra șl tlnăra Elena Pe
trescu (Ceaușescu). „Sclnteta- din 23 februarie 
1940 arăta : „Pesle tot unde prin sprijinul și 
grija partidului comunist se Înființează secțiuni 
ale U.T.C., tinerii aderă la ele cu entuziasm și 
hotărire, văzind in U.T.C. a armă puternică a 
luptei tineretului din România pentru dreptu
rile sale, pentru o viață mal bună".

Nici un moment Istoria nu s-a desfășurat ig- 
norînd tinerii. Iar tinerii au vrut-o mereu 
dreaptă, frumoasă — ca virata lor. De aceea, 
da. de aceea, el n-au putut privi pasivi schilo
direa pămlntului patriei lor. Alături de cei 
virstnici ei șl-au unit glasul strigind : .Jos Dic
tatul de la Vicna ~ „Nici un petec de pă
ru in t „Vrem dreptate 1". Simțeau — mai 

mult, știau de la comum-’i — c* dreptatea nu 
cade d>n cer, c-3 ez Inramr! luptă... Și tinerii 
comuniști «l-au eontinua; lupta împotriva re
gimului antonerefan șt a hitleriștllnr, manifvs- 
tindu--;! profunda opoziție laț"; de râ2bolul con
tra Uniunii Sovietice. Hui ți miliianți uleciști 
și comuniști au căzut la datorie. Aveau 18. 20, 
25. 90 de ani_ Erau tineri și visau... Dar visul 
lor cel mai da seamă er.s o Românie nouă — a 
dreptății, o România puternică, suverană, Inde
pendentă...

Unci nd treptele luptei spre actul lnsutccțiopal 
de la Zț August 1944. Uniune» Tineretului Co
munist evidenția In fața noii istorii pare se pro
fila un merit incontestabil și jiruime acela al 
formării unor cadre de nădejde, ^bsaluț, nete- 

!.saw _nu*lui făgaș, pe care urma Intre, cu 
toată plenitudinea, țara. Intre utc-ștla se nu
măra, la loc de frunte, pentru bogata sa acti
vitate revoluționar*, și tlnăra comunistă Elena 
Petrescu (Ceaușescu). secretar* a Sectorului HI 
Alba sini al U.T.C. din Capitală.

In primul număr legal al ziarului „Sclnteia" 
tovarășul Nicolae Ceaușescu scria : „Tineretul 
este viitorul unui popor, spre el Ișl îndreaptă 
privirea și speranța toți oamenii de știință șl 
politici. Cu energia și entuziasmul său, tinere
tul este o forță creatoare care, pusă In serviciul 
științei și progresului, poate da un ajutor pre
țios pentru dezvoltarea economic*, socială, po
litic* șl științifică a unui popor. Dar pentru ca 
tineretul ta poată contribui la dezvoltarea pa
triei sale, are el însuși nevoie la început dc o 
Îndrumare Justă, progresistă. El trobuie să fie

educat șl Învățat să-și Iubească poporul, să în
vețe din trecutul glorios a) strămoșilor săi" .

...Cuvinte, idei, acțiune revoluționară la în
ceput de epocă nouă. Tinerii au intrat cu entu
ziasm pc porțile revoluției conduse de comu
niști... Tinerelul șl democratizarea vieții pu
blice... Tineretul și reforma agrară... Pentru el nu 
existau in lupta pentru noua orinduire decit 
primele rindun... In primele rinduri s-a aflat și 
Ja marile mitinguri și demonstrații de Îs 24 fe
bruarie 1945 prin care forțele democratice ce
reau un guvern al F.N.D.... Refacerea țârii, a 
reconstrucției ei, devenise Imperativul întregu
lui popor... Este a epocă de mare mobilizare 
revoluționară ; tlnăra generație de muncitori, 
de țărani, elevi și student! răspunde prezent... 
Este răspunsul demnității ei pe un drum al 
propriei afirmări. Obiective majore stăteau in 
fața poporului. In zilele do 14—15 nurlie 1947 
a avut Loc la București Conferința națională a 
tineretului muncitor care a consfințit creareâ 
Uniunii Tineretului Muncitoresc. Este ’un mo
ment cu adinei semnificații in dezvoltarea re
voluționară a tineretului din patria noastră. 
Efervescența vieții politice din România acestei 
perioade istorice și-a pus amprenta și pe activi- 

( tarea tineretului, pe poziția lui față de realită
țile țârii. Tinerii sint implicați In lupta pentru 
Republică, în actul revoluționar al naționaliză
rii de la 11 Iunie 1948. In epocă tinerețea In 
haine de lucru poartă nume precum Bumbeștl- 
Livczcni, Salva-Vișeu și multe altele avind 
aceeași tulburătoare rezonanță 1

In zilele dc 19—21 martie 1649, tn sala Ateneu
lui Român, se scrie încă o pagină strălucită din 
Istoria organizației revoluționare de tineret din 
țara noastră : In acele zile a avut Ioc Congre
sul general de unificare care a consfințit 

crearea Uniunii Tineretului Muncitor. Calea 
Victoriei a fost martorul deefâșurării unui uriaș 
miting. Zeci dc mii de lineri șl-au tăcut cunos
cută bucuria pentru Înfăptuirea organizației lor 
revoluționare ce ctrlngea Intr-un iot energiile, 
vitalitatea întregului tineret progresist.

Tinerii din primii ani ai construcției socia
liste au avut șanaa să-și fie propriii lor înain
tași. Ei vorbeau despre trecut ca despre ceva 
dc care abia e-au desprins, prin lupt*. Ei vor
beau insă mai alea despre viitor. Acesta începe 
chiar de sub pașii, de ÎLngă privirile lor.

Revoluția a Însemnat pentru el in primul 
rtnd dreptul la... tinerețe. La o tinerețe trăită 
tn demnitate. Inimile, conștiințele lor au simțit., 
tn noile condiții istorice, cit de> flpeoape 'efle* 
munca ncex^Ioirtată, de libertate.-.. Artime* pen
tru omul liber, pentru patria liberă. Tinerețea 
însemna optimism, încredere In viitor, Însemna 
talent... Ei, tinerii alături de cel virstnici, erau 
ziditorii lumii noi. Atunci începuseră să o zi
dească... Ea era Combinatul Siderurgic Hune
doara, Fabrica de rulmenți Birlsd, Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteii**, liniile ferate fores
tiere Cema-Jiu șl Ozane-Crscâu, termocentra
lele Ovldiu, Doi cești, Comănești, Singeorgiu de 
Pădure. Parojenl, Borzeștl, hidrocentrala Mo- 
roeni. Sadu. Iată o dimensiune a noii societăți : 
industrializarea. Această dimensiune trecea prin 
vatra de foc continuu a tinereții avintale, me
reu la datorie.„ „La înfăptuirea tuturor victo
riilor noastre, o contribuție de neprețuit au 
adus-o milioanele de harnici șl entuziaști tineri 
si tinere din țara noastră, in frunte cu organi
zația lor revoluționar* — Uniunea Tineret ol ui 
Muncitor, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu In 
salutul adresat Congresului al Vll-lea al U.T.C. 
din august 1900.

Muncă, dăruire, conștiință — tată In trei cu
vinte blazonul de noblețe a! tinerei generalii. 
Și de această dată tinerii, tot in primele rin
duri... Tineretul român condus dc partid a arătat 
că are din plin vocația de a se afla în primele* 
rinduri. O intensă muncă de educație comunistă, 
o puternic*, afirmare a tineretului in viața po
litică și socială a țării. Tînăra generație a fost 
pregătit* pentru tntilnfrea ei cu noile obiective 
prefigurate magistral de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Ca șl in viața întregii țări și tn viața tine
retului perioada • inaugurată de Congresul al 
IX-lea, alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
In fruntea partidului și statului reprezintă iz
vorul generator de □ tumultuoasa prospețime in 
gindire, in întreaga activitate revoluționară din 
patria noastră. Vechiul militant comunist intrat 
in activitatea revoluționară din fragedă tine
rețe, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ca fiul cel 
mal Iubit al poporului, a fost recunoscui de 
noile generații tinere drept părintele stimat șl 
îndrăgit al tineretului. In noile condiții, cu ade-* 
vârâtă grijă părintească, secretarul general al 
partidului a acționat direct pentru perfecta le
gătură a U.T.C. cu viața tinerilor, cu cerințele 
$1 exigențele acestei vieți. In holărirea plena
rei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decem
brie 1907 se arăta : „In centrul activității de 
formare a tineretului va trebui iă se afle edu
carea prin muncă și pentru muncă, dezvoltarea 
pasiunii pentru învățătură, a respectului și 
prețuirii față de făuritorii bunurilor materiale 
și spirituale. Bucurindu-se de toate cuceririle 
revoluționare obținute, de drepturile și liber
tățile pentru care au militat și s-au jertfit cei 
mai buni dintre Înaintașii săi, tineretul este 
chemat sâ muncească, că invete. s* ac pregă
tească pentru a duce mai departe tradițiile 
progresiste, revoluționare ala poporului nostru".

lată, Intr-adevăr, un program dedicat tinere
tului, un program emanind un înalt umanism, 
respirind o imensă grijă pentru tinerii țării. A 
munci, a învăța, a-1 continua pe Înaintași... Sub 
conducerea partidului a fost inițiat un valoros 
complex de măsuri in centru) căruia stau pro
blemele educării comuniste a tineretului. Afir
mația atît de cunoscut* : Socialismul a oferit 
tinerel generații un cimp vast, nelimitat de 
afirmare creatoare, de punere in valoare a ca
pacităților și talentelor, de realizare a •■sira- 
țitlor și idealurilor ce o anim*" este subllni-ță 
astăzi de realitatea întregit țări ; este re»'i’n- 
tea uzinelor, fabricilor, șantierelor, labor»*-ere
lor, este realitatea ogoarelor, universități:<•>. bi
bliotecilor cuprins* in Programul Partidului 
nostru comunist, carta fundaments** idaei-'-e1- 
cA, teoretic* și politic* In care prezentul este 
proiectat științific pe ecranul sfințitului de se
col. înaltele forumuri ale partidului au Întom
nat de fiecare dată mărturii vii ale preocupării 
permanente a partidului, a secretarului său ge
neral față de generația ce are datoria să urca 
spre viitor, apre deaăvirșire, uriașa operă pa 
care a făurește poporul nostru. Este grij« pen
tru destinul b milioane de tineri români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, este 
grija pentru viața și bucuriile fiecăruia. Parti
dul, secretarul său general, cer tinerilor, pe 
drept cuvint, însușirea concepției revoluționar» 
despre lume — materialismul dialectic și isto
ric. Numai bazați pe o asemenea concepție ti
nerii pot acționa in spirit comunist in numele 
noului, pot corespunde necesităților dezvoltării 
sociale.

In România de azi tineretul reprezintă o pu

Vizită de lucru —
tablou de Viuiilă Mihăescu

ternică forță socială. El participă alături de 
ceilalți o.'iment al muncit lâ elaborarea și înfăp
tuirea hotânrilor partidului și statului nostru, 
la conducerea tării. Aceaat* participare este 
o latură esențial*, inseparabilă, a întregii noas
tre democrații socialiste.

Participare șj responsabilitate... Definit ca 
ajutor de nădejde al partidului, tinerelul este 
angajat plenar in epoca dc edificare a socialis
mului și comunismului. Oriunde acționează șl 
muncește el este chemat să se afirme prin 
competent* ș> dăruire. Secretarul general al 
partidului a pus in lața tineretului ca sarcină 
cominuâ, de mare Însemnătate, preiâurau-te» 
meiniaâ pentru a face fuțâ procesului de mo
dernizate a producției Industriale, de extinderi* 
a mecanizării și automatizării. Viral* medie a 
personalului muncitor din industrie aparține ti
nereții. Este vii sta In care partidul a investit 
dragoste și încredere...

Intre atitea bătălii pe care trebuie să le clștl- 
găm in folosul nostru al tuturor, pentru ca pa
tria noastră să prospere necontenit, este și bă
tălia pentru noua calitate. Un cuvint greu de 
spus 11 au tinerii. Ei care au clștîgat atitea și 
atitea bătălii 1 Dar care est® Ipostaza cea mal 
Îndrăgită de tineri mai mult dec it cea a vic
toriei ?

Un limp exigent, un tineret exigent cu sine. 
Învățător*, cuiiurâ, producție, cercetare. Înaltă 
conștiință politică, revoluționar* și patriotică. 
Tineretul României socialiste beneficiază din 
plin de forme ale stimulării interesului pentru 
pregătirea profesională. Concursuri, olimpiade 
profesionale. Participare la Festivalul național 
„Clntarea României**, strălucită Inițiativă a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Tinerii României socialiste știu că drumul 
spre piscurile înaorile ale comunismului nu 
este ușar, nu este bătătorit, că In calea celor 
ce-1 urcă sini greutăți, piedici, care trebuie 
Infrinte. Acest drum asigură omului adcvărala 
libertate, adevărata fericire, iar țării suverani
tatea șl independența. Poporul român n-a pri
mit nimic de-a gata. Nici pe viitor nu va primi 
nimic de-a gata. Dour el insuși ișl va face da
ruri, prin propria-i muncă plină de dăruire !

Aceste adevăruri trebuie știute de tineri — 
de tinerii de astăzi și de mlinc. fi vor ajuta să 
înțeleagă aceste lucruri cărțile de istorie — nu 
numai cele ce descriu trecutul, dar și cele care 
se referă la prezent. Patria există șl prin ti
nerii ci — muncitori, țărani, intelectuali... Cu
vinte! lor are deplină acoperire in fapte. Pro
blemele economice, politice, sociale ale țârii 
sint problemele lor. Mulțl îndeplinesc importan
te funcții de conducere, și toți sint preocupați 
pentru a transforme autoconducerea muncito
rească Intr-un climat al ordinel și disciplinei, 
al dăruirii și competenței... Tinerețea înseamnă 
rigoare. Epoca noastră are nevoie de rigoare, 
do cit mai mullă rigoare...

Tinerii muncesc — in muncă își află eî bucu
ria supremă. Cluburile, diversele instituții de 
cultură ii cheamfl să-șl imbogățească permanent 
orizontul spiritual, să se distreze. Participarea 
lor la manifestările din cadrul festivalului na
țional „Cintarca României" Înseamnă talent și 
optimism, entuziasm șl seriozitate...

Punind din plin umărul la făurirea noii civi
lizații. tinerii ini revăd urcușul patriei lor... „La 
1recute-țj mare, mare viitor". Care tinăr nu vi
brează la asemenea Înălțătoare versuri ?

Încrederea partidului In tineret este imensă... 
Este încrederea in vocația tinerilor de a fi la 
Înălțimea marilor sarcini încredințate de partid, 
dc popor. România socialistă, prin politica ei 
internă șl externă stimulează In rindul tineri
lor aspirații ina'.te, transformă aceste aspirații 
în realități. Cu deplin temei se poate spune că 
astăzi România poate fl cunoscută după chipul 
și sentimentele tinerilor sâi : frumoasă ca el, 
tumultuoasă ca ei. încrezătoare ca ei In viitor.

Epoca in care ne aflăm, a consfințit pentru 
totdeauna o realitate cuprins* in cuvintele : 
„Ceaușescu — tinerii", „Ceaușescu șl po
porul", „Ceaușescu — P.C.R."... Istoria con
temporană a României trăiește și respiră 
prin adevărul acestor cuvinte... Și mai tră
iește prin : „Ceaușescu — pace-, tn cuvîn- 
tarea secretarului general al Partidului Comu
nist Român, la deschiderea Forumului tinerei 
generații, — arăta: „In actuala situație interna
țional*. foarte încordat*, lupta Împotriva poli- 
tieii de război și pentru pace constituie una 
din laturile de prim ordin ale luptei revoluțio
nare a tineretului de pretutindeni. A fi revolu
ționar, a fi comunist, a fi democrat, a fi patriot, 
■ fi om înseamnă a lupta Împotriva războiului, 
a lupta pentru pace 1"

Pătrunși de ideea luptei pentru pace, tinerii 
României muncesc și lupt* pentru pace, luptă 
pentru pace și muncesc. Ei vid intre aceste 
două lucruri o legătură care este a vieții, nu
mai și numai a vieții.

Permanent exemplul lor de muncA șl viată 
sint activitatea și personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. părintele iubit al tuturor ti
nerilor din România socialiști. Acest exemplu 
ii apropie de ei înșiși, le proiectează tinerețea 
pe fundalul anilor ce vin — ani de bogate în
făptuiri, de rodnice realizări. Tinerii sint pri
virile noasire spre viitor, spre comunism.

Florin Costinescu
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Balada a
celor patru fluvii
Jumâtate in Ind, jumâtate in Ganga, 
Lunecam intr-o luntre cu pintec de cal, 
Lingâ braț imi dormeau un harpan |l o cange, 
Șoldul lâu infloril se juca intr-un val ;

Jumâtate in Nil, jumâtate-n Zambezi, 
Mâ-ntoiceam lunecos pe feline poteci, 
Șoldul tâu se-ntrecea cu argintul zâpeiii, 
Mina mea se-neerda pe uneltele roci.

Imi creftea o sâgeatâ prelungă din piept. 
Ca un arc, trupul meu se rotea spre abis, 
Un rechin, țoldul tâu, tâia apele drept 
Fulgerlnd in răstimpuri spre ochiul deschis.

Sa făcea toată apa un singe de preț. 
Coliere de lacrimi din miaiuri de jad, 
Șoldul tâu luminind tâia valul măreț. 
Brațul meu se-nâlța, tremura apa-n vad i

Jumâtate in Ind, jumâtate-n Zambesi, 
Din străfunduri loveam cu lunatecul fier. 
Șoldul tâu svircolindu-se-n seara amiaiii 
Răsturna loatâ apa cu vadul in cor I

Se fâcea întuneric in stele fi-n soare 
Și murea peste valuri un geamât scăzut. 
Nu credeam c-ai sâ fii, nu știam câ te doare. 
Șoldul tâu da argint sâ li lost n-am vânt I

Baladă pentru Federico
Sâ-nceapă corida, strigau spectatorii,
Sâ vadâ Granada-n desfriu cum sa moare, 
E taurul Noaptea, departe tint norii 
Și coarnele lunii lucesc tat mai taro I

Sâ-nceapâ odatâ, e singele cald 
Și carnea a fragedă mcâ și doare, 
Vai, mantia roșie sunâ din laid, 
Vai, coamele lunii-s aprinsă Irigare I

Bați drumul la Taurul Nopții-n delii. 
In vaste aplauze,-n mii de urale, 
E sete-n tribune |i-n Guadalquivir 
lac singele incâ palpitâ pe cale I

Sa-egilâ In loja Iernai preafrumoase,
U-i limbetul roșu, li-i roșia mina. 
Aleargă prin aer un trosnet de oase 
Și-n coarnele lunii se-ascute lumiiK

Dați drumul la Taurul Negru, sosește 
Curînd Matadorul venit de la poli. 
Sa zbate da coaste al inimii paște 
Iar coamele lunii au mia do țoii I

Sâ-nceapâ corida, striga lot poporul I 
Sâ vadâ Granada arlind ara M moare I 
Dar cind a venit. In sfirșM, Molodond 
Purta chipul meu sugrumat da mirare.

Balada poetului anonim
Se leagănă luna de Steaua Polară 
iar noi intr-un lacăt de vise dormim, 
Cind trece călare pe-un creștet de vară 
Preasingurul singur poet anonim.

Și nu e colinda cu nume de moarte. 
Nici magul nu este, spre Ierusalim, 
Ci trace calare pe-nalt, pe departe, 
Preasingurul singur poet anonim.

Și nu e unita cu vorbe nâtinge, 
Nici inmormintarea unui serafim, 
Ci trece calare pa propriu-i singe 
Preasingurul singur poet anonim.

Nu batem din palme, nu scoatem drapele, 
Ne-neaeâ silaba ca vrem s-o rostim 
Cind trece călare pe alba castele 
Lățind pa cuvinte un vag țintiri».

El duce pe buze, salvat de rostire, 
Cuvintul pa caro nicicum ne-l găsim 
Și trece călare pe-un cintec de mire, 
Praasingurul singur poet anonim.

Uitat de uitare, margind lingâ timp, 
Cind nai doar ne naștem țipind sou murim. 
El trece călare sub zâri do climp, 
Preasingurul singur poet anonim.

Și nu-ntoarce capul, șl nu se apleacâ,
Și nu se oprește cind orbi il privim, 
Ci trece-nainte, mereu a sâ troacă 
Preasingurul singur poet anonim.

(Din volumul „Baladele locotenentului Sancho 
Fonia”, in curs de apariție la Editura Dacia).

— Cum se reflect*  le opere dumnea
voastră „civilizația română"? și in efl 
măsură eonilderațl ei această civilizație 
poale fi integrată In contextul celorlalte 
civilizații consacrate ea universale?

— înainte de-a vă răspunde la această dublă 
întrebare concepută Intr-una, k impun citeva 
precizări: in primiri riad, ce se înțelege prin 
termenul civilizație in accepția lui complexa, 
raportată la trecutul istoric al vieții poporului 
român și, in al doilea rind, ce contribuții la 
studiul civilizației române au adus Înaintașii jn 
determinarea ci? Abia după aceste succinte pre
cizări, voi putea troce la ceea ce am urmărit 
sâ lămuresc in lucrările mele. Termenul de ci
vilizație nu poale fi separat de cei de cultură, 
decit, poate, numai didactic, pentru a sublinia 
prin el anumite determinante ala unuia și ace
luiași fenomen in întreaga lui amploare și semni
ficație etnică sau națională. Tn fond, acești doi 
termeni se referă la cele două aspecte ale ace
leiași creații populare, la aspectul materia] șl 
cel spiritual, care se implică și se completează 
reciproc. Numai punlnd accentul pe civilizație, 
nu ne referim la un alter ego al creației popu
lare față de ceea ce înseamnă cultură. Ci, in
tr-un sens mai clar, conotăm un alter soiuri 
care vehiculează o alter interpretai ie. Deci, 
aceasta fiind explicația teoretică, care trebuie 
acordată acestui termen de referință, se înțe
lege că orice discuție despre civilizație este, in 
consecință, și o discuție despre cultură. Apot, in 
ce constă contribuția Înaintașilor la studiul ci
vilizației române și ce indicii de promovare pe 
planul istoriei universale l-au acordat acestei 
probleme speciale? Civilizația română a Început 
să fie abordată Intii de istorici, apoi de arheo
logi, sociologi, filosofi al culturii, psihologi, eti- 
deni, etnologi (etnografi, folcloriști și cercetă
tori ai artei populare) etc. Vă dați seama câ o 
trecere In revistă, oriclt de sumară a contribu
ției tuturor acestor străduitori de vază la stu
diul acestei activități creatoare, ar depăși limi
tele unei discuții ocazionale. Nu-mi rămtnedeei 
decit sâ punctez tematic contribuția reală nu 
uneori dezlderativâ a înaintașilor, pentru a se
siza gradul de investigație la care s-a ajuna 
pină In prezent șl ce s-ar mal putea investiga 
in plus de acum încolo. Pentru a putea marca 
citeva idei dlntr-un punctaj ideal, propun să 
discutăm aspectele esențiale ale structurii ci
vilizației române. în primul rind, se cade să 
scoatem In relief pe realizatorul acestei civili
zații române, poporul român. Despre români d 
opera lor 9-au acria multe lucrări care privesc 
pe toate fațetele viața lor istorică, capacitatea 
lor de creație și conservare a Datrimnniului spi
ritual Românul văzut de străini, văzut de ro
mâni, suport al propriei lui existențe istorice 
rftmlne singurul demiurg al civilizației șoi cul
turii române.

In Home Carpaiieus — un studiu ampla, din 
cars am publicat parțial unele fragmente ine
dite de antropologie aocială și. evident, de etno
logie, pune in lumină ralul isteric ol rara leul ni 
ea am de maoie, calitățile lui ecologice ia bio
topul Și biocenoza cetății oroeraflos a CaroaIi
lor. Omul din Carpațl este făuritorul modului 
de existență și de civilizație proprie, civilizația 
carpal lei. Definind civilizația română ca o en
titate carpatică punem accentul pe coordonatele 
spațiale, temporale și cauzale ale unei stră
vechi elaborări daco-romane. Civilizația româ
nă capătă astfel dimensiunile reale ale spațiu
lui ideal In care s-a format *1  există, ale timpu
lui geologic In care a evoluat și ale cauzalității 
imprimate de raantenlzarea analul și umaniza
rea munților. Astfel, pentru român, cele mai 
elaborate forme istorice de activitate materială 
și spirituală devin cele create atit In perimetrul 
Cârpelilor, dl și in hinterlandul imediat a] aess- 
tora. Aici șl numai aid civilizația română și-a 
găsit formula ei patetică de viețuira istorică.

— Odată surprins, pe plea Merle, crea
te ral acestei civilizații — paparei român 
— ce puteți spune despre eearâanMele ri 
reale ?

— S-s discutat mult dac*  civilizația română 
asta produsul numai al sntaler. aan și el celor
lalte txpon de așezări social-letone*  : eelâlile câ 
orașele? Se lațadagu că In tinteza aâ globală. 
etviliaațLa română cuprinde, deopotrivă, toata 
acerat» așezări ale țărilor roroânr. lună, e-r- sa
tele reprsmntâ. in perioada taradalâ șt tânăr 
modernă, un proces dmdui de saune iMâ da 
koala eeâaâalm așezări Istorica, atenția , noastră 
trebuie să se Îndrepte indecentă spre studiu] 
lor. Satul trebuie cercetat pină la saturație, acum 
cit mai există ca atace Incâ in lume, cit nu va 
deveni subiect modest de viitoare istoriogra
fie și obiect ocaziona] de muzeu in aer bber. rit 
încă interesul istoric pentru valoarea lui intrin
secă nu a devenit suficient și cit nostalgia cu
noașterii formelor lui tradiționale mai oglin
dește generos unele aspecte retrospective ala 
unui mod de existență, azi fn plină mutație so
cial-istorică. Problema satului ca suport mate
rial șl spiritual al civilizației române in pe
rioada feudală și chiar modernă a fost parțial 
eitKidată de aceleași domenii ale științelor 
menționate. Spun partial pentru câ revelarea 
lui integrală In sinteze globale se afla Incâ la 
nivelul programării cercetărilor sori al-istorice 
de specialitate, deci de viitor apropiat Dimitrie 
Guști a lmorimat „Scolii sociologice de la Bucu
rești" idealul utopic. Insă lăudabil, de-a fi stu
diate absolut toata satele șl toate orașele Ramâ- 
niei. pentru ca in baza tuturor monografiilor 
sociologice sătești șâ orășenești obținute să se 
scria știința națiunii române, in care civiliza
ția să ocupe un loc Important. Morfologia sate
lor, compoziția lor complexă, caracterul iar li
ber sau aservit, dislocările și determinările lor, 
încadrarea lor in modelele de viață proprii ul
timelor arinduiri aociat-econamlce, nu au lămu
rit incâ partea esențială a structurii satului ro
mânesc și. prin aceasta, aspectele genuine ale 
civilizației române. In aceste condiții, rezulta
tele cercetării sătești au început sâ penduleze 
intra factologic șl cazuistică, sau Intre filozofie 
și eseistică. Remarcăm acum multe lucrări ex
trem de bogate si frumoase, unele chiar prea 
frumoase. care oiță insă ceea ce este mai im
portant: civilizația sătească, ea aspect al civili
zației române si In consecință încadrarea șl ra
portarea ei prin Istoria națională in contextul 
Istoriei universale. înțelegem prin aceasta o 
reconsiderare axiologică a perspectivelor orică
rei Iaterizări in acest domeniu. Viața sătească In 
țările române a fost dominată de activitatea 
abștelor sătești, care in structura lor au un rol 
esențial In civilizația română. Studiul obștilor 
iu luat un Impuls deosebit după cel de-al doi
lea război mondial, in determinarea civilizației 
sătești. Astfel Incit azi orice istorie a civiiiza-
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Oe ia Siaaehenșe, ara rasial pana in cerneală bălaie de suflet șl l-am trimis o urare, de ani 
raidtl ea ralesal plia de iSnâtaie, profesorului de civilizație românească Romulus VulcSnetcu. 
Poate că ilustrata era reușită ; on amurg cum nu mal văzusem niciodată cobor;» dintre pictrrle 
I«lacraflata dspâ a îndelungă plndă... Cert este eâ ca a tentat pe elneva sau pur șl Simplu 
S-a pierdui pa drum».

Tș vrea acum să copios 41a memorie rtndurlle scrise pe poștala de 10 de penny. Cind 
■a deja o «part șl cind «para aceea depășește granițele propriului eu. Indiferent de numărul 
anilor toavaraati, oamenii n mal aa virată. Pentru noi. cel ce-am deschis ochii spiritului mai 
de rărind, profesorul Vtiieâneaeu asie un cerber eu pini blond la porțile permintn|dor, Nici- 
idut nu vai putaa trace acolo, unda a păși înseamnă a te hrăni cu starea unică a ului 
popor, dacă nu ta siâpinește cea mal haină luciditate. Trebuie sâ-țl lași pasiunile In tlrlici 
șt, cu tălpile goale, vlnjoase și «igure, să urci silneile mlrindu-te câ din sdrcllluri singele tău 
curge ea Ideile.

Cind șl-a seoa de sub teasc Fenomenul horal. Etnologia juridică. Măștile populare si 
Coloana carului, tomuri prezente In bibliotecile marilor cărturari ai lumii, citate cu deplina 
lor autoritate Iu orice exegeză care prstinde a avea căpriori de stejar, profesorul vuleânrsru 
știa dt de greu eata să Impui, In concertul da valori spirituale ale aceatel planete, sunetul 
bruiat de invazii al păstorului carpatin căutlnd pe vlrfurl de munte acea spărtură inclirâ 
ca o gară pa unde aă-l fio sorbită inima de înțelept. Apoi a-a născut Etimologica, tipăritură 
năruită să ducă abguiaeloa — dia anotimp la anotimp — recolte de glod ale ființai noastre 
tuSsauale.

Acum, la nova aalvarsare a profesorului de civilizație romlneascâ, desenez aici un sfinx, 
aid ara» celor care aa apărat brusc prin munții din Maramureș, ca aă ne amintească de tinerețea 
fără Wrrlnețe șl energiile fără da moarta ale celor de demult, topite In respirația pruncilor 
aMa Rinlțl la lumină.

P. T.

tlel șl raJtnril româna na m poate concepe fără 
cuapagteroa pnmlabălâ a aportului lor la viața 
poțraruhu romăn la legătură cu obștile să
tești m-ap preocupat două laturi etnologice par
țial studiate : structura ierarhică aoclsl-«reno- 
mlcâ. admiaistrativ-poiiticâ și cuitural-letorică 
a satului da obșta și funcțiunile polivalente ale 
abștikK sătești in procesul de constituire, oro- 
movare și conoolidare a civilizației și culturii 
române. Lucrarea Etnalogie Juridică, publicată 
in 19?t, revăzută și argumentată pentru o nouă 
ediție, ce va fi publicată cindva in viitor, răs
punde din plin investigației obștilor și ocupa
țiile de bază (pâstoritul și agricultura Ia ro
mâni) despre care nu s-a spus Incâ ultimul cu- 
vlnt. înaintașii au expus pâstoritul românesc pe 
toata fațetele lui transhumante, exagerindu-i 
roluL S-a neglijat insă pâstoritul sedentar si 
contribuția lui reală ta civilizația sătească șl, 
prie aceasta. Ia civilizația română. Anullnd 
omisiunea s-au deachis alte perspective de înțe
legere a realității- Am încercat, din punct de 
vedere etnologic, sâ aduc un răspuns la slu- 
dlul Fâatartialai sedentar repunInd In diacație 
tocmai notele specifice «1 reprezentative ale 
a șa-zi «ei civilizații pastorale care au promovat 
autarhia economică a comunității sătești, și au
tonomia modului de viață, feudal, a formelor 
da comunitate sătească și au creat stilul ci
vilizației sătești. Pâstoritul sedentar (care, in 
fond, este cind un agrapâstorit, cind un plsto- 
rit-agrar) a fost generator de „păstorit indus
trial**.  adică de „păstorit transhumant" și tot 
deodată un mediu natural de resorbire istorică 
a p&storltutui transhumant in matca tui origi
nară. în alți termeni, pâstoritul sedentar a fost 
o ceordenală esențială a civilizației sătești și. 
prin aceasta, a civilizației române. Cei care au 
vorbit numai dcsnre civilizația pastorală traas- 
humantâ au rimoiificaf si vulgarizat semnifica
ția și perspectivele ocupației, dacă nu. prin con
tracarare au exotlzat-o și poetizat-o li maxi
mum. Aceeași situație remarcăm șl In privința 
agTictillorii române atașate de păstorit. Obi
ceiurile. datinile și tradițiile istorice ne fac să 
întrezărim un rol incâ puțin recunoscut agricul
turii de munte, agriculturii de ostroave și agri
culturii din Delta Donării, care In perioada feu
dală au Înlesnit uncie forme de viață autohtonă 
cu aspecte particulare ale civilizației sătești. 
Astfel civilizația sătească răspunde tunraviețui
rii etnice In zone tot mal supuse furtunei din 
cele patru puncte cardinale a mi grației popoa

«■ Lucea Mrului»

relor și apoi presiunii creaclnde din aud a Im
periului otoman.

— De la B. P. Hașden ne-a rămas aa 
Important fond de documente etnografice, 
folclorice și de artă populară, adică un 
fond de documente etnologice. In ce sta
diu de cercetare și interpretare se găsește 
această arhivă națională ?

— Materialele de teren culese în urma anche
tei întreprinse de B. P. Hasdeu se găreac in ma
joritate*  lor la Academia Română, o mică parte 
la Arhivele Statului din București și. cine mal 
știe prin ce coclauri de biblioteci prăfuite. Ace
eași este și situația materialelor altor cărturari 
români. Acest vaat material cules de B. P. Haș- 
deu a început aă fie inventariat, clarificat șl pu
blicat selectiv de unii cărturari calificați, ceea 
ce este de lăudat. Insă, valorificarea lui pe Dlan 
tematic-lnterpretativ a fost pină In prezent 
numai formală, nu de conținut integrat In lu
crări de analiză sau sinteză tematică referitoare 
la civilizația și cultura română. Si. din acest 
punct de vedere, se poate spune că B. P. Has
deu nu este încă explorat șl prețuit la Justa 
lui valoare, cu toate că a foat deschizător de 
drumuri In problemele care ne preocună. Ope
rele lui de filologie și istorie (chiar depășite), 
de etnografie, folclor, de psihologie socială etc., 
r&mln o dovadă certă de contribuție Indiscuta
bilă nentru literatura timpului lui. In lămurirea 
predilectă a civilizației șl culturii române. în 
acest context ideativ B. P. Hasdeu. dună Dimi
trie Cantemir a atras atenția asupra altei coor
donate a creației populare române, și îndeosebi 
asupra mitologiei populare, pregătind astfel te
renul investigațiilor ulterioare, care Dină in pre
zent nu și-au adus aportul cuvenit, deși s-au 
înregistrat pe Ungă tentative ratate ți succese 
de prestigiu.

— Prima dumneavoastră lucrare, care 
marchează o încercare de tinerețe șl care, 
după cile țtln, a deschis drumul unei se
rii de preocupări, a fost consacrată „mi
tologiei române". Mă refer la SCURTA 
PRIVIRE ASUPRA MITOLOGIEI RO
MÂNE, publicată la Craiova in 1938. Ce
lelalte lucrări, pe care le-ați publicat ulie- 
rior, sunt oare fragmente dlntr-o lucrare 
mal mare, dinlr-tin eventual TRATAT DE 
MITOLOGIE ROMANA î

A

— In dorința de a surprinde esența spiritu 
litățit române am întreprins investigații de mi
tologie, deoarece In fond mitologia este sarea 
<ulcărei culturi, expresia creației majore a tu
turor experiențelor transculturalc. Nu poți cu
noaște capacitatea dc creație spirituală a unei 
comunități etnice sau naționale fără să-l cunoști 
concepția miticâ, istoria particulară a viziunii 
iui seculare despre destinul omului In coamos, 
valențele condiției creatoare in ecosistemul din 
care face parte, aspirațiile etice in contextul 
spiritual a) umanității. Toate aceste tresăriri 
culturale ale aulocunoaștcrll șl exploziei vieții 
aparent „metafizice", ale afirmării unei comu
nități etnice In fața lumii văzute si nevj2utc a 
absolutului, indefinitului și infinitului, in care 
navigam marchează dimensiunea spirituală a 
unei societăți date, in istoria lumii prin mitolo
gia lui. Această primă tatonare a mitologiei 
romane a fost pentru mine o conferință ținută 
In Craiova In 1838 care a „marcat începutul 
unui lung și constant efort de a rezolva problema 
care a solicitat citeva generații de cărturari 
români. De altfel, in această perioadă au mst 
apărut șl alte încercări de analiză și sinteză 
parțială a mitologiei române, care departe de a 
lămuri lucrurile, mai rău )a»au încurcat. Mi-am 
propus atunci să lucrez programatic, abordind 
treptat studiul parțial, monografic al mitologiei 
romăoe, pentru a parcurge astfel in etape 
«curte ți pe fragmente, imensul material care ml 
ac înfățișa. Așa am scris marile monografii î 
Fenomenal horal (1944). Coloana cerului (1972), 
Măștile populare (1972), Istoria mitologici ro
mâne (19T5—197B) și dlteviT micromonografii, 
Incit lent și treptat s-a închegat ceea ce d-ta 
numești „tratat", iar eu li apun simplu „sinteză 
a mitologici române". Această sinteză am 
redactat-o ptnă io prezent In trei variante, care 
corespund la trei interpretări diferite ale acelu
iași material documentar. Cum nimic pe lumea 
aceasta nu e perfect, ci numai tinde să devină 
perfect, tot astfel șl mitologia ce mi-am pro
pus-o. Sper, că nu peste mult timp am să pun 
capăt freamătului redactării și aă-i dau drumul 
formei finale in lumea tiparului. Prin mitologia 
română doresc să încununez strădaniile de trei 
decenii de a reflecta esența creației culturii 
populare române și. implicit, a civilizației 
române, in Istoria universală a culturii. Cam 
mult dcaigur 1

— Care sini particularitățile relației mi
tologie — permanențe spirituale — civi
lizație?

— Toți acești denomliort tehnici al etnologiei 
se referă, Ip cele din urmă la aceleași constante: 
capacitatea de creație culturală a unei comuni
tăți etnice sau naționale și. totodată nemeși-, 
tales de a transforma această creație culturală 
Intr-a idee forță a istoriei comunității respec
tive. Numai astfel concepută relația, putem 
afirma că mitologia exprimă plenar permanen
țele spirituale ale unul popor in contextul 
istoriei universale. Prin cantitatea de valori de 
civilizație etnică care te conține, mitologia nu 
trage înapoi cultura unul popor la stadiul 
Istoric in care aceasta a fost elaborată. Ci 
reprezintă un model de glndlre metalogică a 
lucrurilor, doblndit intr-o lungă Istorie soci al- 
politică neconsumată. In care cultura revine 
palingenezie la forme tot mai elevate și repre
zentative. Mitologia unul popor fructifică deci 
creația culturală și prin aceasta civilizația 
corespunzătoare. Cine desconsideră miturile 
populare, desconsideră puterea străveche a per
manentelor spirituale care mențin Identitatea, 
continuitatea și valoarea unanim recunoscută a 
creației culturale a popoarelor. In alți termeni, 
mitologia trans-simbotizează civilizația prin va
lențele el spirituale In contextul istoriei uni
versale.
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«TARTUFFE»
de Moliere

în românește de Ramului Vulpesta

...la Teatrul L.S. Bulnndra. prima 
montare din această superproducție 
teatrală semnată do Alexandru Toci- 
lescu. pe care doar din necesități de 
expunere o vom comenta aoparal. Fi
indcă, împreună cu „Cabala blgoților" 
a dramaturgului Mihail Bulgakov, 
avem de a face cu o creație vie. uni
tară. de o excepțională frumusețe și 
putere de expresie. Noutatea aici ține 
nu de simpla virtuozitate scenică, cum 
al fi tentat sâ apari in cazul lui Mo- 
liere, nici de vreo excentrică tendință 
demonstrativă, cum s-ar fi putut in- 
timpla cu Bulgakov. Neinteresat de 
demontarea convențiilor teatrale (for
mulă mult „experimentată1*),  ori da 
exploatarea spectaculosului declarativ, 
regizorul preferă ceea ce pare un loc 
comun, anume realismul reprezentării, 
limitele bunului simț. Dar ce travaliu 
enorm in aceste limite, ce savantă 
sincronizare a detaliilor la Imperatlve- 
lu gipdului, unde nu vai găsi o notă 

falsă iar „mecanismul" nu dă rateuri, 
nu funcționează in gol. ldeea pe care 
se structurează spectacolul fiind aceea 
a dialogului întrerupt, insă niciodată 
încheiat, dintre artist și puterea de 
fapt, dintre operă și timpul pe care-i 
vizează, dintre insul creator și auto
ritatea discreționară. Și iată câ asis
tăm la un „Tartuffe" integral, prim 
termen al dialogului, cu toată bo
găția de sugestii a textului, pe 
care efi, această plinătate, l-a condam
nat In ochii bigoților, apoi a cenzurii 
regale. Prin urmare. „Tartuffe" va fi 
lăsat să se exprime singur, liber de 
orice intervenție. Și totodată, din pers
pectiva unei lecturi moderne, să dea 
pini obsesiilor, premonîțillor lui Mo- 
lifera, care, așa cum știm, astăzi, i-au 
marcat destinul. Insă toate acestea »e 
Intimplă intr-un plan secund, „Tar
tuffe" fiind In concepția Iul Toctiescu 
una din acele opere ca Inițiază bucu
ria creației, „jocului", expresiei libe
ra do conrtrlngero. Așa se și petrec 
lucrurile pe scenă, tn prima parte mal 
ales, cind actorii-personaje Joacă In
tr-un ritm dezlănțuit, cu mult haz șl 
o impresionantă serie de gaguri, pen
tru ca in partea a doua tonul să di
vini mal grav, anunțind parcă eveni
mentele care vor urma. Dar abia după 

ce vezi și „Cabala bigoților" înțelegi 
cu adevărat semnificația lui „Tartuffe" 
In cadrul acestui unic spectacol. în
tre cele două montări există o legă
tură permanentă, o comunicare conti
nuă, regizorul descoperind interesan
te similitudini intre situațiile din ope
ra („Tartuffe") și cele din „viata" 
creatorului („Cabala..."). Realizind ast
fel un comentariu ironic, deși nu doar 
amuzant, care concretizează, dă am
ploare perspectivei.

Actorii Teatrului Bulnndra, unii, 
aici, de nerecunoscut, sint aduși la 
acel numitor comun al profeslonalltă- 
ții care-i unește intr-o echipă. Finalul 
acestei prime montări este o lovituri 
de teatru. Aplaudlndu-i pe interprețl, 
spectatorul te trezeșete aplaudind În
suși simbolul nu Ier ii, pe regele Ludo
vic (secvența face parte din „Caba
la...". momentul interzicerii piesei 
„Tartuffe"), actorii devenind brusc 
personajele supuse unei realități străi
na care le va arunca oprobriul său. Jo
cul s-a terminat. Dar nu și magia lui, 
vitalitatea și ne-vinovăția pe care un 
scenograf inspirat (arh. Dan Jltianu) 
le-a reprezentat plastic așternind in 
pătratul scenei un „covor verde", spa
țiu privilegiat in care actorul, omul, 

artistul câzlnd, tâvălindu-se, fiind tă
vălit chiar, nu se va „minji" decit cu 
iarba, o fereastră spre bucurie.

<CABALA 
BIGOȚILOR» 

de Bulgakov 
în românește d« leonidi Teodorestu

Spațiul scenei, exultant In „Tar- 
tuffe", capătă acum o culoare poso
morită. devine convențional, cenușiu. 
Cu „Cabala..." Începe de fapt asaltul 
convenției împotriva libertății vieții 
șl a spiritului, procesul ce duce la 
stigmatizarea lui Moliere-Tartuffe. 
Ceea ce in prima parte fusese reflexie 
Ironică a unor realități (Tociieseu 
punctind cu finețe forța șl toleranta 
unei asemenea ironii), devine aici rea
litate răzbunătoare Intrupindu-se par
că din propria imagine, pe care Insă, 
îngrozită de a se fi recunoscut In ea, 
va vrea să o distrugă. Un atare proces 
este de competența psihanalizei, a 
unei discipline investiglnd zona întu
necată, ascunsă a cugetului omenesc. 
Așa pare să ti procedat șl regizorul 
cind se ocupă de pildă, de raportul 
câlău-vlctimă (semnificativă este și 
scena dintre Arhiepiscopul Charron șl 
Armande Be jart), prețuind sugestia lui 
Bulgakov și poate a însuși adevărului 
documentar, conform căruia Cabala și 
societatea timpului au proiectat asu

pra lui Mollăre o spaimă, un com
plex specific lor : mariajul cu propria 
„imagine* 1. „Vinovat" de a fi expus in 
plină lumină un adevăr proscris, omul 
va avea de indurat o aceeași soartă 
cu artistul. Așadar, destinul omului 
purtlnd „păcatul" îndrăznelii sale vi 
fi tema centrală in spectacolul lui 
Tocilescu insă personajul nu are ni
mic eroic, suferința lui nimic decla
mator. drama acestuia fiind absolută. 
In scenă eclerajul Iși pierde intensi
tatea, culoarea, pentru insul pus Ia 
stilpul infamiei (ca și pentru artist) 
este deja noapte. Cele citeva, rare, 
momente dc împlinire vor fi marcate 
prin strălucirea costumelor actorilor 
din trupa lui Moliere care se pregă
tesc să intre in scenă (in „Cabala..." 
spațiul de joc fiind „culisele") „scena" 
răminind undeva in afara privirii 
noastre cu excepția finalului cind, 
pentru o clipă, viața și arta se între
pătrund. Există momente de marc 
frumusețe ?i bogăție simbolică pe care 
Insă „cltindu-le", enumerindu-le. om 
nedreptăți, poate, interesul ansamblu
lui. Fiindcă, mai mult decit oriclnd. 
Tocilescu se dovedește un artist ajuna 
la maturitatea talentului săui refuzind 
excesul și tot ce e exterior unei arti
culări organice, vii a spectacolului. 
Economia de mijloace este o chestiu
ne de metodă, dar efectul, cu riguroa
sa dozare a accentelor ține in între
gime do stil. Iar stilul nu înseamnă in 
cazul de fală doar limpezime, elegan
ță a * .^punerii", acestea fiind dc alt
fel de domeniu] evidenței, ci, îndeo
sebi. o Idee in acțiune. Idee la care 
participă scenografia lui Dan Jltianu. 
costumele imaginate de Daniela Co

dare ea, comentariul muzical (Alexan
dru Tocilescu). Cit despre actori, per
formanța lor este impresionantă. A- 
ceaatn se datorează șl (din nou) regi
zorului. Cind nu-i mai recunoști pe 
actori, după ce ai ajuns să-1 cunoști, 
să le știi ticurile și „clrligcle", devii 
atent ca in fața unui lucru deosebi’.. 
Si cind ei nici nu-ți fac cu ochiul din 
spatele personajului, ci sint chiar ace
la pe eare-1 întruchipează și-1 comen
tează totodată, atunci ai in față o 
creație deosebită. Așa ac intim- 
plă cu majoritatea interprețilnr 
din cele două reprezentații consecuti
ve, unii realizînd aici roiul coriețel 
lor. Numindu-i Insă pe toți, facem 
dreptate spiritului dc echipă care le-n 
permis să-și manifeste individualita
tea Intr-un mod exemplar. Așadar, in 
ordinea distribuției : Octavian Cotcs- 
cu (Tartuffe Jean-Baptiste PoTJfi’in 
Mo!iere). Violeta Andrei (Elmira. M.i- 
dc’cino ^pejart). Marian-» Burilană 
(Mariana. Arman-ie Belart de Mo’iere). 
L’imlntia C^corcH’! (^o-lia. Morinite 
Rievale), Valentin Urltescu - (Or<(on. 
Charles Varlet dc la Graoțc). Gelu 
Co'oca*?  (Vaier, Za”v>arie Molton). A- 
drian Georgescu (Cîâant. Ph'Hheri rb: 
Crnisy), M'hai Mereuță (Jc-jn Jacques 
Bouton). Florian Pittlș (Lu 'ovi? c°l 
M'irel Constantin Drăff'ine ri pii'- 
ehizul D'Ortigny). Marcel Iureș (ArM- 
cnlscon»!’ Churron). RAzv^n Ion?»cu 
(Marchizul de Lectanuc). Poire Lunu 
(Cl-’morul cel drent). Mircea Go*m  
(Șarlatanul cu clavecinul). Aurel Clo- 
ranu (Domnul Loyal), Tamara Bu'lu- 
ccanu (Doamna Pernelle)

Valentin Dumitrescu



— Cam se explici faptul el 1b marile 
lucrări de enciclopedie miielotici. pu
blicate In străinătate, „mitologia rominl**, 
sau asprele din snitotofla română nu sial 
prezentate nici mi car sumar 7

— Pentru ci, pini In prezent, In literatura 
români nu posedăm lucrări de cinteză globali 
fibupra mitologiei, care si comunice direct si 
cler in limbi de circulație universala cuceririle 
Științei In acest domeniu. Situata este similari 
«1 pont™ alte literaturi europene : sirbă, cehă, 
bulgară, poloneză, albaneză, maghiari, spaniolă, 
portugheză, etc. Deci, de vină nu sini marile 
edituri care tipăresc enciclopedii mitologice, ci 
cel îndreptățit! să ie furnizeze referințele ne
cesare — în alți termeni — oamenii de giiln|ă 
calificați să scrie mitologia țării lor. $i pentru 
a vă face să înțelegeți, prin generalizare, că nu 
ne referim numai la mitologiile etnice care 
s-au închegat in feudalismul dezvoltat In Europa, 
dar și la mitologiile care intră in compoziția 
mitogen etică a acestora. Și tot in cazul nostru, 
nu ce intilneac nici referințe despre „mitologia 
dacă** considerată expresia majoră a „mitologici 
trace**, despre care, de asemenea, enciclopediile 
mitologie menționează cite ceva.

— Atunci de ce nu publicați mal repede 
„Tratatul** dumneavoastră de mitologie 
română ?

— Pentru că o asemenea lucrare, cum am spus, 
trebuie să satisfacă din plin atit exigențele 
Științei mitologice actuale, cit și cele ale creației 
literare naționale. Numai un sentiment trainic 
al datoriei împlinite poate pune capăt gestație! 
unei atari lucrări, care să Înfrunte măcar viito
rul apropiat. De altfel, situația aceasta nu se 
referă numai la mitologie, ci și la alte disci
pline științifice și științe aoclal-Istorice. Abia in 
zilele noastre s-a initial o sinteză generală a 
Istoriei științelor in România, coordonată de 
acad. ȘtefHn Mtlcu, din care Editura Academiei 
a publicat in prezent circa zece volume. Istorii 
analitice a unor științe privite monodisciplinar 
au mai apărut, insă fără a fi racordate intre ele 
InterdlsclpHnar. Sinteza istorică a științelor ta 
România include nume! creațiile științifice ro
mânești omologate pe plan universal. Vedeți 
deci că abordarea civilizației e astfel ceva măi 
complicată docil pare la prima intuiție.

— Ați vorbit mereu in ultimul timp de 
„etnologia literară". Ca deosebire faceți 
intre etnologia literară și soctotosia lite
rară, Intre etnologia literară și geografia 
literară ?

— Foarte pe scurt, etnologia literară este o 
disciplină etnologică recentă, care, definită di
dactic, urmărește modul cum civilizația șl cul- 
1 ura sătească sau urbană ac reflectă In literatura 
unei țâri șl Invers, cum literatura unei țări 
Influențează evoluția civilizației și culturii să
tești sau urbane. Sociologia literaturii caută să 
surprindă alte aspecte, cum ar fl literaturizarea 
relațiilor sociale In sincronia șl diacronia iar 
Interdependentă. Iar geografia literară este o 
disciplină care vehiculează In prezent două 
accepțiuni — prima și cea mal veche se referă 
la marcarea pe hartă a marilor evenimente 
literare a unei comunități etnice sau naționale, 
locurile de naștere, de muncă, de peregrinare, 
dc aventuri, de moarte a marilor scriitori, mo
numentele închinate lor. instituțiile literare 
create de ei. unde și-au tipărit cărțile și circu
lația lor. etc. A doua și cea mai nouă accepțiune 
ae referă la modul cum ne reflectă geografia de 
baștină a unei țâri (munți, ape. ctmpii, păduri, 
aste, orașe, câi de* comunicație, alte aspecte ale 
ei) In opera literară a marilor scriitori al țârii. 
In această ordine de idei, merită să specificăm 
efi la not s-au scris cite va lucrări de „etnologie 
literară** (fără să fie Intitulate astfel), lucrări de 
sociologie literară șl o antologia de geografie 
literară (concepută conform accepțiunii a doua 
a termenului).

— Ațț scris șl du o» nea voastră la aceste 
domenii ?

— Am ocris si publicat unele teme de „etno
logie literară** care mi s-au Impus atenției. S-ar 
putea să le Întrunesc Intr-un volum, pentru a 
le reda ta noi condiții circulației de idei care 
•u stal la baza lor.

— Futem conchide el etaetogia literară, 
ea <1 celelalte discipline științifice con
sacrate literatorii (sociologia șl geografia 
literară) au contingente btaedefinite cu 
civilizația ?

— Fiecare in parte din perspectiva el. redă 
aspecte Inedite si atinge probleme cardinale ala 
cunoașterii civilizației șl culturii populare. In 
cele din urm&, cu parcimonie, trebuie să men
ționăm In contextul celor discutate, și contribu
ția altor ci levs discipline științifice, consacrate 
unor scriitori sau artiști de geniu al poporului 
român. Printre acestea ..emlnescologla**. „enes- 
cologia", „brăncușologia** ele., aduc si ele apor
tul lor 11 cunoașterea Inedită, metaliterară a 
civilizației șl culturii române. Deșt aceste disci
pline științifice au drept obiect exemplare 
unice ale spițici române, care «int purtătoarele 
unu! mesa) creator, ele pledează ta numele unei 
conștiințe creatoare etnice sau naționale, despre 
destinul propriului lor popor. Cum se poate con
stata, civilizația in esența el este un lung proces 
dc dezvoltare promovat de nenumărat! factori, 
care uneori slnt evldențl. alteori trebuie desco
perit! șl cvldențiați. Civilizația ține In primul 
rlnd dc etnotonusul vital al poporului respectiv, 
apoi de revoluțiile știlnțlfleo-tehnlce și soclal- 
politice care o propulsează șl de activitatea 
spirituală a promotorilor ei de geniu. Din 
stadiu! actual de cunoaștere a civilizației ro
mâne, reiese că vitalitatea, capacitatea de crea
ție. trăsăturile specifice și mesajul ei apar cu 
allt mai semnificative, cu cit slnt mai atestate 
de Istoria etnică sau națională. ș1 omologate mai 
convingător de istoria universală.

Paul Tutungiu

rodian
drâgoi

Ca o baladă
Noi știm «o patria este un du etani 
din fluiera curg turma ca dinb-un as 

domnesc 
păsări da gr iu m joacă acum pe sub euup«e 
de-atila primăvară și •amenii-nfnmiesc

o și-n cuvinte ard marea comori 
și iar se întețește vremea bună 
țăranul vina blind ca o baladă 
spra caii albi ce-au caborit din luii.

Primăvara
Prin dragoste troc fluturii marea 
tinerii știu eă-n fiece boh pel btoraaia

a cetate
In jurul lor lumina miroasă a flaute 
și drumurile dorm îmbrățișate

Portretul unei opere
Urmare din P*0 1 

laatld truachial istoriei Romdetef, ea pe ocmrai 
fâra talant literar. uitiad mb prr*4et*da-aa a 
le fi uitat înotata»!! eu har. Fi prtvias pared 
pnatr-MM binari» intora pc cd ea aa apropie 
de trecut și prin aceasta, chiar p firi 14 rrrre 
ii împuținăm p-i micșorăm armerttot De acera, 
sd ne plodim ta cliă răbdare an et acești impă* 
timtf! de istorie, /a|d de nerăbdarea naajărd. 
Numai pentru a traoersa de ta o date ta aht*, 
it tancul trece prin pmrata pa eere numai cei 
ce cercetează bibliotecile le pin p te aprettazd. 
iar uacort ip trece ciafa intre ■ neeteitarr p 
nedata re.

La riadul sda, recunoașterea otae greu șt ta 
cela mai multa ort, luminează anaermataf.
neajunpiad piste ta marota pohte. Acesta fta 
men line /era o vecfce prejudnencă acre trrus- 
foraă tatona lufi^ua nioentar de retur cranjtmj 
la limbaj propriu, fapensar «ore nu l-s- ui*“i 
interesul șl chiar l-ar plictisi. spre deomrbtre ta 
ceea ca s-a numit istoria romoajaM asn. mal 
bine zis. „romaniuf" utarie.

Slnt insă oare mani «atonei autori ta ev era
ta re ș Nscidecum. Numai p aceasta mied pplra- 
dă a Moplor dovedește euutrcnat Geu**pt Pu
fni. pricit așa cum el buum pnwște istoria, e- 
propttodu-l p an depărtiodn I ta oct. nu eo- 
respunde In ntaiun fel M» vmataA sompaaa ap 
a autorului de in re* tare istortee.

El este ll istorjfnl, prvfa»o-ad. teenȘtatul m 
deceniul cu „magna mm lawte*. cu epe-l reab- 
sotd in peste cinci decenii tnsumtad sen ta pa- 
0>ai. Ora dt bibliotecă, erreetater anta un. ta ci
coare ctchi, „diptomar* al Scote supmaarv ta 
arhiDlsticd p paleograf ta. Un mare emd:t. prr- 
mtat in doud rin duri da Academie lomdnd.

Dar ti scrittorai, un mare pacestttor ta tacul 
„ut o ni lor" fiucureștitor, am pee — a - '**■ • 
du-ne de studiul săn „Fa lepdfsta cu ezașu Sal 
Anton Fann p a uraașitoe tar* —v ci tasMC ara

CIRCARUL

mac Iste suporta numai eu indignare 
nepăsare* in care se eomplăcaa Gher
man șl ceilalți, mal ales acum ci nd 
* ' * trecuseră două sâptămini de la încer

carea acelui apocaliptic animai de a Ieși de sub 
pâmint. Ca si după Inundațiile catastrofale <fin 
urmă cu cițlva ani. și acum, de-odată ce trecu
se ultimul sinistru, lumea făcea haz de necaz. 
Astfel apăruseră tot felul de expresii care nu 
numai câ nu intenționau exorcizarea răului, dar 
presupuneau un râu și mal mare In viitor : 
acum ne-a venit dia pimiol. la anul ■ să aa 
vini di» cer. spuneau oamenii. P. in loc te se 
teama de ceea ce exprimase propria lor gura, 
paradoxal — chipurile tor exprimau acea liniște 
iar ochii acea strălucire inteligentă care păreau 
să spună că e! știu cum te-i vină sorții de hac. 

încă mal cădeau balcoane, țigle șl calcane din 
care cauză femeile Îndeosebi se fereau de tro
tuare. clrculind pe benzile exterioare printre 
mașinile care Înaintau cu încetineală ca niște 
bivoli. Gherman, care nu avea încă slujbă. Vi
rile de la reanimare și fon ca publicist, fiind 
cunoscuțl de muncitorii șl militarii participant! 
la acțiunile de salvare din primele zile. lucrau 
cu toții cel puțin cite o jumătate de zi la re
construcție orașului. Activitatea lor n-a (oct 
consemnată in reportajele ce apăreau, deși Ion 
cei puțin, ar fl putut înlesni citarea numelor 
lor. fiind prieten cu atlțla dintre reporteri. Dar. 
onest cum era. Ion, ca și prieteni) săi. avea 
credința că faptele, poveștile devin cu mult mal 
frumoase abia după ce a trecut o lungă perioa

M bucwăm ci primând! R morga tot mal 
bina 

iMiola a «Stai in tarate da an rin
tema1a ași arg*-|asto bucuria de a fl mamă 
pretat re o taăauMte «intere aleargă 

desculță prin gria.

Gindul meu de tînăr
UraMn prin statala nmamului mea
p'>«cap drmamrde toata sub talpă te-mi (iarbă 
•glmsita rasgre* hraaura din cuvinte
MUMtaiO'«cermcd tot cecul sd-l iamb*

setau ia balade
actae meei'eata fi risnaiă Inimos 
taraiaâ de istorie pe frânta îmi code
s ștoi ca insa asta ftsses da ei

și tete tocate* dan cipai tot ca-mi cerc 
OM tewnsr cd sata pecia tai încolțesc izvoare

■asia in fiecare zi
ta piedta mau de ftaar mereu o sărbătoare

unim aud oara tas hm bata ta loceastră

iar soaruta ta forate de ctatară 
M aptere* focal spra pdmtaL

Fin tini visătoare
ta martie tmasmetea prinde fi arai molid 

polare 
țărani taapfl ca snțpi de road ce-i aa ta 

pridvoare 
stai mc beams da a baomințe trapîifo căci

ci taamc aa sa poala (castrai tara «orara»» 
de redaare

Anton Pna ol w**rt enre l-e adoptat pe occsf 
ftu ta omș orara ta ta traoorele Crișutai repeta.

Spre dau ari tr» ta - • v bucure pani fndaetal 
aca nenrau cure, taute-a eamoaaă ateAtraie a 
azammmentas toe nacwus. las neagd cu votaaneca 
orașul ten păxduMpm. ttaHmfa-1 «iad defec
te ta han atrămima si pdrind dispuși al-J pări- 
amată ta orice ebpd. Gaorye Pwcra este an bueu- 
restoan paawMt da Bstuuid arat cărata i-a 
detașat nM mott de juctetata d» octitatatao p 
opera m.

Qtara ■ ruisrtSi a0d lata eu «i*tPv ră toi ev 
a puMtent taspra naraa ■**• ftd a poOteot *u 
de popte de-a tampul nstar cu a seono gr» Ae 
d< sparg ta nerpstat) «• reprerinta decK «»■« 
partea narea aure m orde dsner-tra leetevv.

Oue ■ enreiă rvre "undnrat de ruteo*va p 
harta retezăm, de «ermoeta tocretataU. de rmd- 
aaraoete pr acre ausam on mare talent ttterer le 
ponta fpiăiuțta. ta uccoruf vubtg H epocă si ta 
o meicucmle cere se aade a» depărtarea nuni 
trrcw pentru a elpă «utamet. la tetone unui 
orei mereu g-ăbd aă-ta schimbe repsttateta.

S< tta de rar nt pot obtura erahjiet teraf 
o^ti-lui p .tarmecui pereeanei tatr-ane m

Cit ta ra-a p rit de r»credf!r-!ă erreouie sub 
vmbrs scrin pălării neț—r care descopt'd dm 
eimf ta eKd pănd de zăpadă rară al ur«v‘t.'u'

Fugr-o erema ta eera asemeneu tatreprazden 
stal dai e» ta ee rata putraă. tar cei eoni ip 
uxstă rucwfa ta păstrare a trecxfnlai unui 
amt dm ce ta ce met tedi/ercui tetă dc al ta 
foi ât pufzei. George Fvtra există se exemplu 
ta curaj ra aacri/upu pentru tap cel care oor 
aă-4 urmeze.

Ce știai not p ce oor ști cot ta ăupă ari o 
datorăm tocmai acestui edrturar distins, tas- 
prtaa dra. teneneta Bneureptlor. to «peri p de- 
gtazammce drtertte. cere sitele aer «ea tntpll- 
acîte tacă a dotă li esd. fără să pară a-f îm
puns otuodatd.

dă da timp de la înfăptuirea lor. da aeuea evi
tau eu tobă erica eoafaatuna privind propria 
participară ta reeoaatruetia marelui oraș. Miriș
te lucra și d cot ta eot eu prietenii tei. așezind 
cărămidă lingă cărămidă sau firi nd legăturile 
Intra vergelele de fier ale planarelor de beton. 
Indenaebi la unghiurile pencutoaaa unde numai 
uo maestru al echilibrul ui ca el putea munci 
In siguranță. Ducă macaraua unui tronson m 
defecta și lipsa mortarului era pregnantă, con
st roetoni aruncau o punte simplă dintr-o blană 
de lemn spre nivelul corespunzător al tronso
nului vecin «I In ti mo ce trăgeau la sorți eu 
banul dna să aducă mortar de dincolo, se po
meneau față In fată cu o roabă ce înainta spre 
ei Împinsă de Madste. care se întorcea Indife
rent de strigătele sdmirative dup* altă ji altă 
încărcătură. Datorită celor c Iți va centimetri ce 
formau diferența de nivel dintre suprafața po
dețului aerian șl plani cu. de dte ori roata roa
be! scăpa de capitul acestuia, sdndura era îm
pinsă puțin dte puțin înapoi, astfel că după 
zeci de încărcături aduse cu bine, la un mo
ment dat capătul blănii de lemn căzu In gol 
cu Maclste cu toi și întreaga suflare se apleci 
peste balustrada improvizată, dar de motan nu 
ae mal vedea nici urmi. La puține secunde 
Insâ. din bazinul uriaș de mortar, marele Ma- 
date Ieși greoi și cenușiu ca un animal de 
beton cald și ccuturihdu-și capul dispăru în di
recția marelui bulevard. De la nivelul nouă al 
noii construcții, prietenii Iul Madste putură 
te-1 vadă cățărindu-se in primul castan. Iar de 
acolo plonjlnd pe luciul unei mașini diploma

VAfllE VOICUIESCU

INEDIT
colecția noastră se află o poezie 

1:neditl de Vasiîe Voiculescu. ce pre- 
z.ntă unele curiozități, atit In ceea 
ce privește scriitura, In cerneală, 

extrem de Îngrijită, a textului, teriitura per
fect lizibilă, in contradicție cu textele obiș
nuitelor rețete medicale pe care medicii. în 
marea loc majoritate, dinadins le aedu parcă 
Incilcit, ea te du fie accesibile dedt farma- 
ciștiloc. La această comparație ne obligă de 
fapt Însuși manuscrisul poemului In cauzA. In 
loc de titlu, poezia arc un desen In creion, 
un desen ce reprezintă forma unui obiect 
Imprecis — poate o scrumieră sau o oglin
dă —, iar sui. in colțul din stingă al paginal, 
semnul obișnuit al rețetelor medicale: Rp. 
După strofa finală, citam, da asemenea, o in
dicație to< medicală : D. S. .la fiecare oră cite 
o «roti", cu alte cuvinte modul de întrebuin
țare a drogurilor. Și, In sfirșit, o semnături 
incredibilă : „Doctor !n Medicină p Poezie 
Dr. Vasik Vaculeocra**.

Cum poemul ar putea fi. In eaențl o inen
ea ție a puterii binelui, de către un ins care 
isl afirmă, cu certitudine, cunoașterea de 
sme, precum p cunoașterea valorilor morale, 
derlvînd dxn forța Indefinită a Binelui ; cum. 
pe da altă parte, realizarea artistică a aces
tui poem vădește o maturitate poetică ne- 
deamiuțită, 'nclinăn să credem că versurile 
nu aparțin tinereții poetului. Pentru că ad
mitem ei nomri in anii tineri, V. Voieuleaeu 
p-ar fi putut poate Îngădui asemenea exube
ranțe cu propria sa semnătură.

Dep pnt Indicii că. din punct de vedere 
grafologie, textul ar aparține lui V. Volcu- 
bssru. a-acr putea totuși ca altcineva, cu un 
seria asemănător, sa-i B transcris versurile 
p. In glumă, aă fi dat textului atit de îngrijit 
transcria caracter de rețete medicală, aemnlnd 
totodată p pe autorul versurilor, sub dublul 
ealitinttv : „Doctor in Med «rină li Poezie'.

Acum and ana trecut de răsplntia cea mare, 
dnd as-ana rărit ca brsunl turnat dc-un vrednic Faur. 
Trerisd tolajtna-p raină pe aspra-mi înjghebare 
Csbsri și psleește*mi adIncul meu cu aur.

De-ari fiert atit In clacat p-ai apart, tirziu. tiparul 
întreg stau Insă astăzi și-n toată limpezimea...
Cu drag Te pieri asupri-ral Tu insuți. Fâs rarul.
I imit eă-a tund acela iți afli ad încline a—

Ca dnpă-un erinees zbactam. vini triat perie mă*urt. 
Dar. dreptul e că-a asine aa fir nu lineezește.
Tăria nuca aparește ca erice lavitară^ 
la tlajba Ta de-acnma-a- cobori și mă sfințește 1

Cum ttaa deschis fl neted, setos a mi supune.
Ca aar paleegte-usi adineul și-l încinge. 
tAaatrul mea te fie ferit de stricăciune. 
Nimic te aa-l cndeaacă din efte l-ar atinge.

De vrei te siringi acela amarul ua dulceața 
5ă le păstra cncernic șl cum le-ai pnv curate.
Ri poți te bei Tu însuți din plinul, meu. viața 
Ca bnzelc-Tf deapsruri de dragoste-nsetale.

DA 1a flecare ară dtc • «trată . ,

Doctor In Medicină șl Poezie 
Dr. Vaulic Voiculescu

tica g după o scuturare a blănii teri pe plafo
nul una! Opel-admiraL apni fntr-us cig-zag 
fulgerător trecu de La a mașini la alta șl la 
alta și ta alta. Incit cd care priveau de sua 
avură In față priveliștea unui întreg trafic ru
tier însemnat cu pasta întemeierii cetăților de 
piatră și do fler. Cum stopul de la Plată era 
verde. Moaște făcu cd mai spectaculos salt 
intre două automobile ce Înaintau eu viteză In 
sens Invers și. reluindu-și săriturile In tig-zag 
de pe un vehicul pe altul, după ea se deplasă 
astfd mai bine de 3M m. va Înălță ea un ade
vărat zburător ș! dispăru In frunzișul unui cas
tan de cealaltă parte a bulevardului, tn tot 
acest timp dt dură echilibristica lui Macfște, 
sute ii suta do pietoni, precum și gospodinele 
apăruta in balcoane se înveseliră In așa măsu
ră Incit ritul lor acoperi orice alt zgomot, ris- 
fringlndu-se pini departe la periferii, peste în
treaga urbe. Cind Maci șt e traversă bulevardul 
Împreună cu alți pietoni, un agent de dreula- 
ție. di nd tâ-1 prindă, se trezi cu damele și pan
talonii pllai de mortar iar motanul luneci ele
gant mai departe, evitind să atingă îmbrăcă
mintea celor din apropiere. In acreai! leart Un 
timp ca motanul dormea adine pe fotoliul său. 
după ce ttătUM mal bine dv o oră sub dușul 
fierbinte și-și zvintase blana cu un uocător 
electric) cel trei prieteni care cinau la birt fură 
impresionați cum nu se poate mal plăcut de 
faptul că toată lumea din loca) vorbea numai 
despre Madsta. Dragii met apuse Ian. închini nd 
un pahar, cariera lui Maciste e in plină desfă
șurare. Eh. ou-1 chiar așa. replică Gherman cu 
modestia stâplnulul. Va fl dacă va tril, adăugi 
Vasile, șl după ceta văzute astăzi eu ou pat 
declt să ridic paharul pentru Maclste, ca te 
trăiască !

Gheorghe Pituț

Oricum ar fl. un lucru e cert: neeantâ poezie 
este una dintre cela mal Izbutite creații lirice 
ale poetului.

N. Vasilescu-Capsali

Se iscălea Z.S.
Urmare din pag. 1

să acria șl chitanța m* bag In otomobi! și «!c 1 
mini I

Pornește balaoscheșul gat a-gata te-l ta bom
beuri le majurului.

Ajung, plăteae, cobor asudat ea după bala d« 
aburi, trag aer In piept să-tnl revin. Intru Da 
poarta și mă intIInete nas tn nas chiar cu Ha- 
ralamb Zincă.

Intll ml tac că nu-l cunosc și dau să trec mat 
departe. Zincă, cu ochi de romanelor, odată strigă 
ea la fotbal : Traiane 1

Și mă ta tn brațe șl se ridică pe vtrturi ii mâ 
țuci bănuind că ta el Hm venit In vizită.

ÎI țuc șl Io, că așa-l protocolar, ti promit te 
trec mal tlrziu să-l văd și apăs po butonul so
neriei.

îmi deschidă tișcalu de Beldeanu îîmblnd ta 
mine ca Gioconda șl (âctnd reverențe el plecă
ciuni de balerin. Era elegant si pieptănat și on
dulat șl cu păru dat cu briantină. Și puțea a odi
colon dulce de-mi venea te strănut

Avea la piept o drpuțâ (batistă) mare cit un 
șlaier (voal) de mireasă. Roșie, mă, cu bulina 
albe ! Auzi tu !?...

Trec pe lingă el ca rapidul Decebal prin 
Chitila. intru In living și ce crezi tu Micule, câ 
mi ae arată In fața ochilor

(Continuare In numărul viitor)

Angela merge 
mai departe

f
în cinematografia noastră contempo

rană schematismul personajelor femi
nine a fast Indîlunnată vreme una 
dintre cele mal constante nelmplinlrl 
semnalate, in snjclal. la nivelul dra
maturgiei peliculelor, mai puțin, ia 
nivelul interpretarfi.

Lucian Rratu face parte dintre pu
tinii cineaști care șl*au propui sâ re
abiliteze condițis t.'meii pn ecran, 
reunind te urmărească destul de cân
tec veni configurarea programatică a 
unei interesante galerii de personaje 
feminine eliberate de superficiali lalea 
unor monotone psih «ligii, de falsitatea 
clișeelor impuse de scenariu.

Regizorul demonstrează cu t'ltimc’fl 
sale filme , (printre care ac numără 
Drum in penumbri. Orașul văzul de 
«us și recentul Angela mers» mal de
parte) capacitatea oersonajelor tale de 
a avea o viata nroprie, independentă, 
de a interveni activ In sistemul rela
țiilor umane, de a d'>bindl nu numai 
afirmarei profesionulâ, dar fi putere i 
de a suferi, de a avsi nostalgii rau 
deziluzii, de a fl inteligente sau în
drăgostite.

insusindu-șl o comnlexă și dificilă 
lecție, acceptarci rcd'tălli. cti lumini 
șl umbre. Angetol nu-l este străin gus
tul înfringerll și renunțării. Din pă

cate, acumularea momentelor de ade
văr cotidian facilitată de profesiunea 
eroinei — șoferi(ă de taxi — cale con
trazisă de o poveste de dragoste tar
divă. schițată de nejustificate elipse 
intr-o expresie cinematografică gre
oaie, cu pullne unw de Ințoîvgere. 
Renunțarea la fardul obișnuit al actu
alității rămlne o calitate n peliculei, 

umbrită Into de slaba consistență dra
matică a celorlalte personaje devenite 
simple siluete cu valori pur decorative 
(cu excepția mamei).

Pumnd in valoare talentul Derinei 
L^zăr, Lucian Bratu scoate din anoni
mat personajul șoferi*.>i confcrindu-i, 
In același timp, a aură de noblețe su
fletească șl adevăr omenesc. Practi- 
clnd o prazi cinematografică ce sub
liniază relații umane obișnuite, ce în
registrează fără echivoc o realitate 
deloc edulcorată, cineastul ne oferă a 
imagine apropiată de dccumentar, care 
subliniază parcă șl mni mult melodra- 
matismui iove-story-ului final.

Angela merge mal departe, confirmă 
tatanțul cineastului — de monograf al 
condiției femeii, dar care ar trebui 
exersat pe partituri mat generoase, de 
mai Largi respirație epică.

Dintre colaboratorii sinea?tulul (ma
joritatea cu contribuții profesionale 
corecte) am remarcat numai pe .Mariua 
Teicu, autorul muzicii, total neinspi- 
rute. compuse mai degrahă pentru a 
acoperi metrii de peliculă decit pentru 
a revela evoluția □er^oiiajelor.

Afișul, de altfel anonim, tipărit cu 
oca21 a recentei premiere a Casei de 
filme nr. 3, constituie un nefericit 
exemplu de grafică publicitară. Declt 
asemenea afișe care anulează ide ea de 
prezentare a unei oocre de artă mal 
bine liote I La cinematograful „Studio" 
a-a deschis recent, j expoziția de afișe 
cehoslovace dedicate filmelor româ
nești. ce ar putea fl cu folos vizitată 
și de cei care se ocupă de soarta ma
terialelor publicitara pentru filmele 
din producția națională.

Călin Stănculescu

muzică

mJ
Ceea ce mi m pare primordial In 

componistica lui Lucian Mețlanu, ve
rificat din nou cu ocazia audierii Con- 
certalui pentrn contrabas «I orchestră 
„Evoluția ir*. Intr-un concert a! or
chestrei de studio a R.T.V., cu Ludovic 
Baci la pupitru jl Ștefan Thomaaz so
list, este consecvența investiției ideati
ce. înir-o epoci In care, in toată lu
mea. ie recurge adesea la materie! 
prefabricat, iar telul componistic este 
mal totdeauna doar captarea, prin 
mijloace verificata, a ascultfitorulul, 
puțini slnt. ca protagonistul noatru de 
acum, care te eșafodeze construcția 
muzicalA pe un substrat, tș zice ne un 
dincolo dc text, un mode! abstract, 
Bxiomatlzat Este un demers nobil, 
principial, care va legitima întotdeau
na avangarda, citi ciștlgarea aderen
ței, ca ultim scop, tace ca ideatia să 
(le totdeaune In urma ascultătorului, 
plnă la urmă te bată pasul pe loc.

Interesul acestui concert provine 
din faptul ci a estetici transformatio
ns lă. riguroasă/ m exercit* asupra ți
nui material ce respiri. In mare mă
sură, libertatea Improvizației, strălu
cirea culorii, im pateul gestului muzical.

Oricare ar fi lasă explicația teore-

Pluralitate
ticl. muzica profită In fapt de co
existența nivelelor de tccturâ posibilă. 
Dincolo de substrat (ori, mai bine zis 
dincoace de el) rămlne son an (a subtili 
s slinurilor șt golurilor, registrars 
impecabil desenată, toate potentate, 
legitimate de concepția componistică 
ce nu se cantonează doar In a produce 
o aparentâ îmbietoare. Ștefan Thomasj 
l-a identificat pe deplin acestei muzici, 
l-a pătruns ascunzișurile, i-a acordat 
toate resursele instruemntallsmulul 
tău expert, condus cu strălucire de 
talent și Inventivitate. Ludovic Baci — 
din nou același dirijor de adevărată 
vocație, cu legea sincerității față de 
text, a devoțiunii pentru muzică.

O cu totul altă opțiune componistică 
prezidează gestul creator al tinărulul 
compozitor Șerban Nlchffor, a cărui 
Simfonie I s-a clntat dc curind la Fi
larmonică. Aici, relieful lucrării nu se 
imaginează In abstract șl nici nu sa 
receptează astfel Compozitorul este 
un dramaturg șl-șl folosește intuiția și 
degajarea tehnică in scopul unor mo
mente de captivanțA premeditata. Cu 
alte cuvinte, Șerban Nlchifor vrea să 
ne impresioneze senzorial, concepin- 

du-ș| simfonia, la fel ca și compozito
rii romantici șl post-rom an Ud. ca un 
scenariu teatral.

Cine ar putea blama, ca învechit, fi- 
gurativismul acestei murid uită că. sore 
pildă, artele plastice au depășit star! 
categorisiri nepertinente. Iar Întreaga 
muzică tinde azi tă-sl caute mljloaca 
de a vorbi mai cu direetitudlne ascul
tătorului. Faptul că un autor se limi
tează „doar" la acesl aspect grăitor, 
ceea ce face Intr-adevăr să semneze o 
muzică de consum considerabil lărgit, 
este o problemă de ambiție personală, 
ded de nediscutat. Aid redundanța 
abundă, este lăsată așa tocmai pentru 
a proteja informația, pentru a ajunge 
In întregime Ia consumator. în fapt, 
deciziile componistice nu slnt multe, 
compozitorul se ocup* de stări, bine 
conturata imagistic, apoi de înlănțui
rea lor. abia după ce și-au golii În
cărcătura emoțională. Este un mod di
rect de a face muzică. Ilmltlndu-se 
voit )a un prim etaj al sintaxei ar
tistice. dar pe care compozitorul II 
crede primordial șl care se dovedește 
puternic la declanșarea participării 
publicului.

Un cuvin! despre Interpretare. Sub 
bagheta dirijorului Mircea Basarab. 
Simfonia Iul Șerban Nichlfor s-a 
bucurat de toatl atenția cuvenită. De 
puține ori am ascultat o primă audiție 
românească tratată cu atita considera
ție șl convingere.

Costin Cazaban
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O istorie in imagini 
a literaturii române 
contemporane

MESAJ ȘI ACCESIBILITATE
ÎN POEZIA TINERILOR

Colocviile «Luceafărului»
Siai accesibilitatea șl mesajul două ealegarii implicate la 

fund a me a tal ui binom socioeaietic constituit din opera de artă 
și ..consumatorul" acesteia, cititorul, chemate să determine sub
tilul. imperceptibilul și aproape indefinibilul fenomen de atrac
ție ori, din contra, de respingere a oneia din cele două entități 
față de cealaltă? Sau : accesibilitatea șl mesajul sini ele insele 
categorii aflate necondiționat inir-oa raport de mferdeterminare, 
in așa tei incit luarea in discuție a uneia In afara celeilalte 
să fie exclusă? Ia fine, in tracii se poate ausțlne că a ccesitasli ta
tei ți mesajul sint sau trebuie fă fie elemente eon^ituente In
dispensabile Inaeți judecății de valoare ? lată, așadar, pe «cort, 
ei leva din întrebările cheie care, avem convingerea, preocupă 
in cbip egal spiritul creator Ine gîodim cu precădere la repre- 
îeataaȘii săi tineri) și conștiința critică de ari. Articolele inserate 
ia presenta pagină iși propun aă enunțe asemenea întrebări șl, 
firește, să gloseze in marginea lor. Opiniile farms laie. îndrăz
nețe șd. de aceea, aneori. contra versatile și cbiar contestabile 
Poale, invită, sperăm, la confinaarea discuției.

jaift ,L«ț ti.d ’ • u? r

Aura

romantică și visul fantastic iw

aUtud de patima lecturii (sursă ,a 
impulsului spre edificarea unei lumi 
a visului, net opusă cetei reale, hintui- 
tă de mizeria morală atotcuprinză

toare),' de înclinația pentru prietenia exaltată 
(capabilă, prin unicitatea ei, să se constituie in 
excepție ce confirmi regula potrivit căreia 
masa semenilor este compusă din suflete mes
chine, demne de cel mai profund dispreț com
pătimitor) *1  de infriflurntă plăcere de a re
trăi amintirea copilăriei (idealizind-o, făcind 
din ea un țărm al existenței milic-paradisiace), 
dimensiunea fundamentală care definește su
fletul romantic a) lui Turna Nour este iubirea. 
Mode) uman fascinant In toate privințele, Ioan 
este acela care ii deschide calea de acces spre 
experiența limită circumscrisă tulburătorului și 
devorantului sentiment. Prin el, Toma Nour o 
cunoaște pe Poesis, sori Sofiei. De dala aceasta, 
romanul propune o adevărată introducere in 
cunoașterea tipologiei feminine eminesciene. 
Cum zice G. Câlincscu, Poesis. obiectul adora
ției lui Toma, anunță tipul „Venerai serafice”. 
Ceea ce reține acum atenția este, pe de o parte, 
modul in care »e structurează din unghi „ana
tomic” portretul eroinei. Iar pe de altă parte la 
fel de Instructiv este de a urmări reacțiile lui 
Toma aflat In noua împrejurare de viață. Ase
muită cu „o marmură vie”, cu un „geniu al du
rerii” Încă do ia prima vedere, in realitate Pet
als este „o actriță de mina a doua”, care „juca 
subrete”. Se Înțelege Insă că eroul vede in toa
te acestea O tragică nedreptate a destinului, 
căci, zice el, „pasul și atitudinea arătau pe tra
gediană”. De fapt, aceasta este șl „teza” in vir
tutea căreia se definește portretul eroinei. „Ge
niu al durerii”, tulburător „Înger blond”, în
truchipare a seraficului, datorită condiției so
ciale mizere (este fiica unui b&trin jI sărac mu
zician pentru care, spre a-1 salva de la pietre, 
trebuie să-șl vfadă nu numai talentul ci și 
trupul), Poesis Iși joacă pe marca stenă a lumii 
proprta-l dramă in registru tragi co-burlesc. De 
pildă, opărind In Norma, ea este astfel descrisă 
de exaltatul adorator : „șl pe clnd orchestra în
cepu uvertura cu rugăciunea din Norma, Poc- 
sls căzu pc scaun intr-a atitudine visătoare cu 
capul lăsat peste unțere și cu mintie unite, ast
fel incit nu te-ar fi prins mirarea, d-icâ. răDit 
de acel cintec ce suia la cer. ea s-ar fi urcat... 
încet, nemișcată și triată, ca sufletul unul Inger 
murind. ta ceruri, purtată ca pe nesimțite de 
oripila ei alb-argintiu”. Dosi „îngerească”, ana
tomia ei însă este au .-prins a dintr-o perspectivă 
cit se poate de atentă la detaliul plastic. „Vo
luptatea acelui sin de marmură”, „visătoria ace
lei fețe palide îndreptate spre cer”, miinlle 
„mici și albe unite ca pentru rugăciune”, bra
țele „rotunde, goale, fragede, lăsate in jos ca și 
clnd ar li denunțat desoeranța". corpul „ce 
sta-ri genunche”, iată deci trăsături care. îm
preună, „făceau un singur chip, un singur corp 
frumos, dulce, Ideal — Poesis !“ Este de subli
niat că chiar de pc acum luăm cunoștință de 
faptul că viziunea sacraliza ntă asuora femeii, la 
Eminescu, nu presunune deloc deplina intru
ziune a elementului hieratic, cu efecte complet 
devitalizante.

•Vitalismul voluptuos, orlclt de sublimat, răz
bite de pesta tot. Este stranie constatarea că 
chiar șl clnd e surprins in stări de extaz 
de-a dteotul mlstlclznnt. portretul pare in chip 
aoroaoe Indefinibil „profjnat” din acelea»! pri
cini. Patima adoratorului se insinuiază discret 
dar persistent, luind forma unei beatitudini cro- 
tiznnte aubconștiente, convertită In proiecții des
criptive oniric fantastlcizanta :

„Eu (...), care văzusem figura frumoasă a ace
lei fiice a pămtatului, a acelui inger blond, eu 
il visam zi și noapte, șl mi se părea că atun- 
cca clnd ingenunchcam la o icoană neagră de 
lemn din biserica noastră, cind dascălul mur
mura In strana Iul rugăciuni tatr-o limbă veche 
«l mal mult slavă, pe cind preotul in altar Iși 
inâlța slabele sale mini spre ceruri, mie mi se 
părea că mohorlta roșie icoană a Malceî Dom
nului din Iconostas lua contururi din ce In ce 
mal albe, fața sa cea ștearsă și neînțeleasă su- 

< -________________________________

Dată de argint trandafiriu, părul său acoperit 
de maramă brodată cu aur părea c*  undci>2 in 
lungi și dezordonata bucle blonde ca aurul, 
ochii «Al stinși de vreme păreau că lucesc ca 
două flori vinete, iar buzele sale linte, galbene 
și Închise păreau (...) a murmura vorbe, pe 
cind haina cea plină de falduri și roșie deve-*  
nea in ochii mei painjemți albă ca gazul cel 
alb. In biserică, ochii maicei lui Dumnezeu, eu 
priveam, prin lacrimile mele amare de amor — 
pe acel chip drag inimii mele, pe Poesis”.

Artisticește, cate cu adevărat tulburător acest 
transfer al sacrului in sfera umanului, grație 
tensiunii emoționaJ-erotîce in temeiul căreia se 
declanșează starea de adorație. Asa-zicind. mo
tivul „femeiei-icoană” este departe de a se 
sustrage revelatorului fenomen de impurificare 
exercitat de presiunea lumescului și de a se 
închide in sine, ermetlzlndu-se. de a rămine in 
misticismul său distant și intangibil.

Prin ricoșeu, o asemene? semnificativă alu
necare in transa adorației divinlzatoare cu
noaște efecte dintre cele mai neașteptate și In ca
zul eroului, odată cu pierderea din partea a- 
cestula a conștiinței propriul identități umane. 
Cu mintea Enfierbintată, Toma Nour trăiește 
sublim aberanta iluzie că iubirea pentru Poesis 
II smulge din condiția sa reală, conferlndu-i 
privilegiul de a se afla el insuș! In stăpinirea 
harului divin ți de a se comporta ca atare. De
mania eroului capătă atribute demlurgice, punct 
constant de plecare al marilor aventuri fantasti
ce proiectate in spațiul visului sieși suficient, 
al căror protagoniști vor fi eroi eminescieni 
precum Dianls sau regele Tlă. Deocamdată, nu 
poate fi vorba de un mecanism clar definit sub 
raport doctrinar. Tinărul prozator valorifică mei 
mult instinctul demonic al eroului, făcind apel 
la datele intim pasionale ale psihologiei lui. Ia 
resursele ardent imaginative ale intelectului a- 
cestuia. Oricum, cptsodut anunță grandioasa 
blasfemie a tul Dionis care, încâlcind poetul cu 
Ruben-diavolul și sfidind „semnul arab” de pe 
„dama Domnului”, va avea cutezanța să cefl'â a 
li el însuși stfipln absolut al universului : 
„Adeseori — in nebunie — uitam ne Dum
nezeu — visam că eu ia lumea cu miria
de stele și cu miriade flori, și-mi părea că-mi 
plac albastrele mele miri și instetate'e me'e 
ceruri, munții mei cei negri ți văile melc cele 
verzi, nopțile mele cele de foc. Îmi părea că 
le plec toate șl le-nchin cu tămiia vieții lor 
unei palide umbre de argint, ce-mi. părea cen
trul lumei, umbră ce cobora razele soarelui ca 
pe o scară de aur — umbra Poe*le “. Primind un 
anume accent analitic, mai departe confesia 
eroului are in atenție „nebunia” dc a sfida eter
nitatea timpului („Adeseori, iml părea că eter
nitatea nu mi-ar fi destulă s-o ador șl că, îm
brăcat In haina morțil, eu. in luată cu bătrinul 
timp. 11 risipeam aripile și-1 azvlrlenm în uita
re”), pentru ca. Ea rindul el, vocea rațiunii rigu
ros structurată ca limbaj șl din perspectivă con
ceptuală să fie ți ea Inconștient eludată („...min
tea mea încetase de a-mi inleroreta în
țelesul vorbelor... uimit șl nebun, ve
deam |n tnchlpuința fiecărui concept palidele 
con turc ale divinei sale umbre”), tn fine, avind 
la origine, acum, suferința lui Poesis pricinuită 
de moartea tatălui ei. starea de transă haluci- 
natorie a lui Toma Nour se sublimează in na
rațiunea eminamente fantastică, semnificativ) 
prin aspectul sinistru a) mortului din coșciug, 
mlșcindu-ae : „căci nu vedeam declt coșciugul ce 
mi se părea plutind prin aer. nu vedeam decit 
pe ea topită de pllns, alintind după coșciug de 
brițul unui om”. Si mal departe, acest moment 
care anunță marile performanțe fanlnUstire din 
Avatsril firsanulul Tlă și Moartea Iul loan Ves
ti mir : „Ochii do foc a luminărilor, de ceară 
danțau pin aer in nonntej blscrlcet ca stelele 
murdare șl roșii... mortul din cosciug descope
rit părea că se strimbă la mine ai nurii cel ne
gri și reci ai biseried lăiau fețe urlte ți C“e- 
pnte pin pereți, cu ochii negri și cu capele 
atrlmbate de turbăclune”.

Nicolae Ciohanu

POEZIE ȘI EXISTENTĂ
mă număr printre criticii care nu socotesc drept rebarbativă falo- 

iirea cu viatului „mesaj*  cu privire la ceea ce spâne literatura 
pe est îmi stă in putință. Ineere. atunci clnd scriu, să decodific 

și ezplleifez transmisiunea de sensuri către cititor a unei 
creații literare. Dealtfel, nici nu manifest aprehensiuni cum că practica 
criticii MMKra actuale ar ignora i» vreun fel Încărcătura de semnificații 
a unei opera, surdă fiind la ea vrea să spună și cum spun*  opera res
pectivă.

Cred in critică. In critica bună, atentă Întotdeauna la spiritul care 
animă o operă la filozofia de viață tpecifkă incorporată intr-un poem 
sau intr-un roman. Problema acestui adevăr omenesc, care echivalează cu 
cuvin tu! unesaj". critica noastră (nu toată desigur) p-o pune mai acut, mii 
tranșant ca pricind, după părerea mea. Asistăm la o radicalizare a conști
inței ermee tocmai pe linia receptării mesajului unei opere, tocmai pe 
linia modului cum literatura face cunoscută palpabilă recognoacibilă 
condiția canini in circumstanțele unei istorii precise. Nu un mesaj 
dogmatic, al adevărului prefabrica! in culise și formulabil lozincard este 
ceea ce iniaresează erilica — și ntd pe scriitorii adevărați —, ci un mesaj 
posibil a B expnmat ia multe feluri, dar neapărat legitimat printr-a 
experteniă printr-o matene vitală și autentică, printr-o morală conso
nantă a existenței p a scrisului.

O carte frumos scrisă poate transmite un mesaj al calofiliei, mesajul 
unui spini inrotat de jocul pur au monstruos al formelor ; un poem 
posta vorbi doar prin Itniatura materiei puse In mișcare cri prin Insufi 
„continutnl- lui sooor. Toate acestea sint valabile sub un anume aspect, 
tint și ele .memje". tot astfel cum există neîndoielnic, chiar dacă poate 
părea paradoxal, un mesaj ai obscurității- dar ceea ce interesează in pri
mul riod, ceea ce interesează această lume a unui sflrșlt de secol deloc 
generos, e confruntarea umană izvorită din sursele moralei și adevărului. 
Formele implicării *i  nu cele ale evaziunii certifică mesajul actual al 
unei creații literare.

Sini foarte interesante și parabolele și alegoriile In proză sau In ver- 
■uri. și incertă nie de mi ti zare a istoriei, dar un spirit ce se ascunde după 
ele ți face abstracție de condiția omului de aici și de acum e greu să ne 
convingă Să ne convingă altfel decit de dotarea cu bogate Însușiri literare, 
înțeleg ateaajaL mesajul real al literaturii ca fiind nu numaideclt de 
ordinul cont mutului social mat precis, dar transpunerea In pagina scrisă 
a unui am prezent discernabil. cu o glndire specifică șt cu o filozofie de 
viață care Be tot timpul de partea autenticelor valori umane. Un scri
itor pentru care spiritul nu contează pentru care noțiunile de dreptate, 
etică p adevăr nu spun nimic, nu va transmite nimic, nimic din ceea ce 
poate zgudui sau alerta c conștiință umană. Mesajul nu constă intr-o 
temi sau alta ci intr-un mod de a te apropia și a trata o temă, Insufle- 
|lnd-e tu întreg proiectul tău uman. Nici o falsă accesibilitate nu poate 
inln In resocanță cu straturtle profunde ale acestei conștiințe, căci 
aceasta înseamnă nu de puține ori a face concesii conformismului. 
Limbajul profetic, limbaj aparent atit dg ,acțesi£îl cititorului in căutare 

< X wtwp >f . Viață necesită, de aceeă poate cel mal din plin, un 
„rzamen de autenticitate", o acoperire și a condiționare subiectivă a sa, 
un corespondent confirmat ta portretul vgros|ml^ al autorului ce-l intro- 
hmețaaiaă Tuni nd *1 fulgerind impoărtvtf nedreptăților de pe planeta
. Pănainf, beatnicii americani adoptaseră și un mod de viață voit sărăcă- 
cioi. capabil de a le susține En public profețiile. E drept că nu aceasta 
e dezlegarea credibilității și că publicitatea l-a îmbogățit mai apoi pe 
acești pauperi de circumatanță. morala insă se menține. Cu alte cuvinte, 
uu se poala acrie o poezie „trăită” cu un spirit care nu o autorizează, 
caro e împotriva ei. Conștiința modern*  cere totodată o conștiință mo
dernă a literaturii, a specificului ei. o conștiință puaă in gardă de faptul 
că limbajul literar are funcția de a exprima și de a ascunde sensul In 
același timp. Nu exist*  accesibilitate in clmput liricii moderne pentru cel 
care nu (tie că un poem este și semnifică prin cece ce este, or. acest 
lucru m Învață pur și simplu. Orologiul literaturii nu poate fi dat înapoi, 
după pendula de acasă a fiecăruia. Poezia, ca trăire a oricărui fapt de 
pe acest pămint, solicită o sensibilitate și o educare a lenalbilității.-Dar 
cum nu de teoretizări ducem lipsă să vedem cam ce afirmă și cit este dc 
accesibilă poezia tinără din clipa de față.

Accesibilitatea eL de pildă lără a implica in chip expres o Ierarhie 
de valoare, mi ae pare sporită taț*  de poezia practicată de tineri acum 
două decenii. Eate o poezie mai directă, mal de aproape vorbită uzind 
din plin de formele oralității și ale dialogului. Nu ae mai agită In mituri 
neguroase, nu mai străbate cimpil apocaliptice sau păduri premonitorii, 
nu mai dead treaz*  tot soiul de semne și oracole, nu mai imaginează o 
faună ori o floră de pe alte tărimuri. ci coboară in stradă, se mișcă 
printre lucruri și vehicole familiare, observă umil*  și orgolioasă totodată 
viața de zi cu zi. Nu o sperie Civilizația, ci tinde la liriclzarea cotidianu
lui modern. E sincronă in evenimentele obiective $î afective, atinsă 
rareori de teama incomunicabilității, pentru că are In genere încredere 
in cuvint pin*  la sporov*lal*  și bufonerie. Este scrisă cu o conștiință 
dinăuntrul literaturii, astfel că limbajul ei modern ii permite t*  abordeze, 
cu primejdia saturației chiar problemele literaturii. Raționalul o guver
nează mai mult declt iraționalul, realitatea iși trage In cadrul ei partea 
leului fală de inconștient. Ea redescopăr*,  alături de alte virste poetice, 
supremația realului, altfel zis, realitatea ființei și realitatea vieții, mani
festând rezistentă atit față dc sublim, cit șl de apocaliptic. Dadă „neguro- 
zitatea” e'l forma poeziei tinere de acum două decenii de a exprima 
parabolic un conținut, lirica de acum, cea tinăr*  șl nu numai ea, repre
zintă un mod poetic adine înrădăcinat In biografia epocii ; cu IndrAznealâ, 
curaj, responsabilitate. Aspectul „trăit”, eu toate experiențele livrescului 
ce întovărășesc această poezie, e mult mai pregnant in partea ei viabilă 
declt altădată. Stilul incrincenai, prezumțios a cedat locul unui stil ironic 
ce-șt poate arăta, nu de puține ori. trăsăturile, tăietura dramatici. Mai 
„terestră”, mai nonșalant*,  mai avizată, această poezie este, desigur, șl 
mai accesibilă, mai elocvent*  asupra condiției umane, cu obligația insă, 
pentru cititor, de a renunța ei însuși ia multe din utopiile iiriimului, la 
falsele lui sublimități șl tngroșări de voce, la «uspectarea laturilor apoetice 
dintr-un discurs liric. Prin cel mal buni reprezentanți ai el, poezia tinără 
actuală iși pune, dealtfel, chiar problema rezistenței și persistenței 
poeziei. păstrind convingerea că poezia rămine totuși șansa ei de a 
supraviețui. Este un chip frontal de a așeza problemele poeziei care dă 
el însuși o măsură a contemporaneității. Poezia care spune ceva, ceva 
rupt din biografia omului și a epocii, printr-o implicare de substanță și 
autenticitate, este poezia cu cea mai sigură audiență. Mesajul ei ? Mesajul 
unor autori care știu ca e și cu ce preț se plătește literatura și care 
Încearcă totodată s-o acomodeze cu existenta.

Dan Cristea
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0 NOUA SENSIBILITATE p|
A n general, vorbind despre accesibilitate, este necesară din capul 1*̂  locului observația că termenul denumește un raport Intre autor 

$i public Iar nu o însușire intrinsecă a demersului artistic. Și, 
mi-aț îngădui să adaug, o însușire „involuntară", in sensul că 

nici un autor — fie ei chiar tinăr. pentru c*  de poezia contemporană e 
vorba — nu premeditează să adapteze ceea ce scrie nivelului accesibi
lității. Dimpotrivă, reacția privește o punere de acord a poetului, viziunii 
șale ce țintește spre ideal și absolut, cu bunul simț neocollt de comoditate 
și prejudecată al publicului cititor.

Criteriul „nivelului cultural mediu”, pe care definiția academică a 
accesibilității ii reclamă, ar condamna incă'mulți autori (devenlți intre 

'timp clasici), multe opere la inaccesibilitate. Aici, inaccesibilitatea sa 
confundă cu un aso-zîi ermetism, sau cu o așa-zisă opacitate comodă 
care se teme de „zguduiri”, vorba lui Caragîale T Fața nevăzută a gheța
rului ce sălășluiește in fiece operă dezvăluie la Intervale de timp niveluri 
de interpretare noi, nebânuite pin*  atunci. Prin astfel de procese au 
trecut și Eminescu și Caragîale (Îndrăznesc să vorbesc de Caragîale 
atunci, sau mai ales, cind e vorbo de poezie) și Ion Barbu, și Bacovla (1 
Nichita Stănescu. Au devenit ei mal accesibili 7 Dimpotrivă, fiece nouă 
Interpretare nu a fast decit o raz*  alunecind pe infinitele tatete ale 
operei, degustlnd momentul Intilnirli eu o nouă semnificație, dar atit, 
pentru că opera de artă nu este 0 șaradă ce ie cere explicată In cele mai 
mici amănunte.

Ion Barbu spunea că un poem, dac*  admite o interpretare, atunci 
admite o Infinitate de interpretări. Pentru fiecare categorie de „public” 
accesibil va fi alt nivel, alt strat al operei. Astfel, un poem poate fi 
lăudat pentru frumusețea imaginilor, pentru muzicalitate, pentru echi
librul desăvirșlt al construcției șt, cu toate acestea, să nu fie pe deplin 
înțeles, ori șă fie înțeles In mod diferit. Cu mesajul pe care il degajă 
poemul, lucrurile se complic*  : de cele mai multe ort din comoditate, din 
precauție, termenul e redus la : .„spune sau nu spune ceva poetul X ? In 
acest fel, a spune devine egal (intr-o falsă egalitate) cu a comunica. Cum

■**mul  r ..‘c^n este adesea un poem de ilare esențial nu este a te anca ia 
p . . . 8 spunerii ci pur »< simplu a comunica, a transmite
Pe de altft n.rte x»*4|U ’ determin*  gradul dc accesibilitale. Un poem 
puh .neorat in real, in care cititorul poate recunoaște elementele 
'• o-pun existența, are mai multe șanse să-i clștige încrederea Dar 
•ceait*  <-_-.rvație «. ,ie ru ferită de tot felul de exagtrațiunl Cei
care tem autostrada, bcnzin*ria.  orașul En fascinanta Iul expansiune 
vor eclipsa căderea Troici ori lacrimile lui Ovîdiu la Pontul Euxin nu fac 
decit sa traga un fals temnal de Blarmă.

In poezia scrisă in ultimii ani. important*  ml se pare bătălia rare te 
da pentru ciștigarea cititorului, pentru atragerea lui de partea poeziei, 
nr.r modern este aidoma unui uriaș cablu de comunicația
prin care sc transmit simultan idei, sentimente, semnificații, atitudini 
• ■ tr-o unitate emoțională, spațială, temporală pe care aș numi-o
stare de spirit In balanța planurilor ideal și real, poezia actuală, carac
terizată printr-o accentuată priză la real, folosește cel de al doilea plan 
in sprijinul formei. In spiritul corelativului obiectiv de care vorbea Eliot.

’ ’ premiză esențială ce susține această ecuație: premiza
autenticității. Cu toate ca nu a fost incltisâ In enunțul acestei discuții ea 
mi se pare hotăritoare, nu atit pentru validarea demersului poetic, cit 
mai ales, prin posibilitatea oferită dc a Integra acest demers intr-o struc
tura mai larga pe care o numesc Iradilie. Astfel, poezja ultimilor ani 
aduce cu sine un semn dc vădii*  radicalizare a viziunii dar și a atitu
dinii morale a scriitorului, o avalanșă de realitate, tulburătoare in com
plexitatea eu grefată pe o adîncire (o re-inventnre. așa cum dragostea 
și poezia și revolta se cer re-inveatatc) a temelor $1 motivelor ce-au 
tulburat dintotdeauna spiritul uman, nefiind nicidecum o rupturii Jn 
tradiție ci. dimpotrivă, o continuare, o prelungire firească, chiar necesară.

De altminteri, această poetic*  ce aglutinează un întreg arsenal de 
termeni tehnici, un vocabular modern, aduce după sine șî o atitudine 
noua, un alt mod dc a privi, de a reacționa și de a răzgindi In cuvinte 
miracolul exiMențeL al universului

Este ceea ce eu numesc. încă instinctiv. Încă nelămurit deplin, n nou*  
sensibilitate. Un fel de a visa șl du a-l face pe oameni sfi viseze altfel 
declt pină acum.

Traian T. Coșnvci

SAECilLlIM
a încerca să te eliberezi de durată, adie*  de fericirea și priva

țiunile la care se supune ființa dominată de conștiința dispa
riției sale, chiar dacă Intr-un punct incert. Indelerminahil pe 
scara timpului, deci a încerca să abolești însăși această categorie 

copleșitoare a Timpului, iată unul dintre visurile artei moderne Aruastă 
depersonalizare urmărită cu obstinație, practică și teoretică, in literatură, 
pictură, muzică etc., acest efort major de a te lepăda de o dominantă a 
existentului, și. ca reflex, al iluziei sale, adică a.panaxjsțțînmiui, a ima- 

"gwn itivcrwp din oglinda care te furmafefete de pe fpârgfneă drumului 
■către absolut (absolut'), această uriașă, fantastică mutilare, dar numai 
prin care xe mal poat«? zări ceva din utopia 1«llvfiril. nu se poate să 
rAmijaă..fără iirmârj,1,*ș«  c*  proiectul. arUstlf al omului (abstract, nu?) 
■e Teduce la o singură dimensiune : un Ins spațial, neutral, eliberat do 
angoasa timpului, a sensibilității ule la gindul marții, adică, iată. iDote- 
tlcul om veșnic, incoruptibil ca și materia veșnică, o adevărată mathesis 
universalis i

Feerie sau coșmar, fapt este că din noul roman au început să dispar*  
personajele cu toată trena lor de complicații șl pretenții psiho-caractero- 
logioe, muzica a sărit din formele, din viziunile șl confesiunile el sflsie- 
toare și romantice pentru a deveni concret*,  pictorii au început ■*  se uite 
cel puțin cu mcflenț*.  dacă nu de-a dreptul urlt la realism dorind s*  
redescopere realul etc., etc., adică in locul efectelor (Imaginile noastre 
subiectiva, trăirile, reflexele psihice) trebuie descrisa cauzele (lumea 
obiectivă core ne Înconjoară și ne determină). In locul universului omului 
temporal îngrozit de propriile sale fantasme, universul omului spațial, 
capabil s*  se retragă liniștit, seren, îndărătul formelor nemuritoare ala 
lucrurilor.

Desigur, acest nou limba] poetic, cu funcțiile «ale specifice diferite 
<îe la epocă la epocă, dar și in cadrul aceleiași epoci tinind seama de 
varietatea receptorilor (fatală !) a unei opere, nu a apărut din senin, din 
capriciul și extravaganța unor artiști dornici de a originalitate cu orice 
preț (chiar cu erețul renunțării la artă), numai și numai pentru a-si 
impune un punct de vedere arbitrar care să-l izoleze și deci sâ-i indi
vidualizeze mal pregnant de confrații cu o percepție academică, supusă 
canoanelor didactice verificate de jjrtorle asupra lucrurilor ! Dimpotrivă I 
Arta nouă, oricît de puțin spectaculoasă ar părea spiritului nostru obiș
nuit cu trăiri șî conflicte sublime, a Izvarit dintr-a nou*  lectură a situa
ției Omului in lume, iar această lectură nouă a fost determinată nu de 
o conștiință modificată a unei lumi vechi, ci de modificarea radicală a 
acesteia, de revoluția care i-a produs In sinul valorilor noastre tradițio
nale. Atenția mărită cu care este acum scrutată lumea obiectelor este nu 
numai o consecință a invadării, a umplerii vieții omului civilizației 
noastre de către ele, dar (și nu Intimplătar ’) chiar urmarea logic*  a 
greutății lot mal mari pe care a început ș-o aibă viziunea laică, mate
rialistă asupra diferitelor doctrine și curenta spiritualiste, secularizarea 
unor momente și stări de conștiință considerata ca făcind parte dintr-o 
ordine «acră, imuabilă și transcendent*.

In ce măsură cel mai tineri poeți români răspund, se acordă «au Intri 
In relații de contrarletate cu exigențele majore si minare alo acestui 
saeculum (și clnd spun sxerulum înțeleg atit sensul de spirit al veacului 
așa cum se găsește la Lovinescu. dar și pe ecela de generație, — aprox. 
33 ani — cum ne interesează aici, primul sens filndu-l genul proxim, al 
doilea diferența specifică) formele diverse ale expresivității prin care s« 
individualizează, dar «i. mai ales, aerul de epocă, de faptul că respiră 
sub același gigantic acoperiș al lumii, lată o temă dc meditație critică 
pentru ca aceasta s*  devină și pertinentă. Căci nu-mi aduc aminte de 
vreo perioadă literară in care să fi apărut, să se fi impus ca ta ultimii 
2—3 ani un număr atit de mare de poeți buni șl foarte buni (pentru a nu 
se crede că eu exagerez, vă dau aici o parte din nume, să vă puteți face 
o Idee despre această adevărată tornadă de talente, mari șl mici : Ioana 
Ieronim. Nazaria Buga. Ioana Crăciunescu, Magdalena Ghica, Mariana 
Kojan. Mariana Marin. Marta Petreu, Nichita Danilov. Florin laru. Traian 
T. Cogovel, Petru Romoșan, Ion Mureșan, Mir cea Cărtărescu. Eugen Suctu, 
Ion Stratan. Matei Vișnlec. Emil Hurezeanu. Lucian Vasiliu, Liviu Anto- 
nesei. Ion Monoran) și... destul ! strigă cititorul șl. nu o dată, criticul 
exasperat. Dar eu cred că lumea bună trebuie să-și păstreze calmul și s*  
«on^eze dacă nu cu detașare, (dar nu b detașare ironic*  1). atunci cu 
răceală aceaită adevărată min*  dc aur pentru un studiu de sociologie lite
rară, pentru care dau citeva repere de ordin temporal :

Dacă in anii șaizeci au apărut, relativ grupat, 7—8 poell impunindu-se 
mai ales pentru c*  ocupau un loc gol. «au golit de practicile aberante ale 
proletcultului. in următorii ani, pină spre șaptezeci și cinci, «-au mal afir
mat de cite unul singur, ineă vreo zece pentru ca apoi, in 2—3 ani, să vină 
catastrofa : apar ta grup cel puțin 20 de poeți 1 Criticii, cu rare excepții, 
sint uluîți (și vexați in amorul lor propriu, ca un astronom care n-a pre
văzut la timp apariția unei comete cu coadă de balaur), cititorii nu mai 
puțin, și trag concluzia (pe care eu o declar ritos, eronată) : așa ceva nu 
există. Geamănă cu toții Intre ei. au fost trași la indigo, din cauza asta au 
apărut ca o avalanșă peste noapte !

El bine. nu. Cei din anii șaizeci s-au impus imediat, cu minime ex
cepții. pe un teren secătuit, incenușat de dogmatism. A urmat o perioadă 
relativ calmă cind. cel care veneau, solitari, aduceau cu ei nu numai o 
etică umanistă» dar și o estetică adevărată care avea să fertilizeze din 
nou șl să redea sensul major (atlta vreme pierdut) al artei. Astfel c*.  
după ani. s-au refăcut stabilitatea și echilibrul unui teren ta derivă. In 
convulsii, Incit poetul tinăr acum a pășit pe el ta siguranță, a putut si se 
exprime in deplină libertate, știind c*  nu va mai fi repezit de pe stinca 
târne ian*,  că nu va mai fi zguduit «• ancantlznt de cutremure artificiale. 
Iată cauza generală pentru care, sociologic vorbind, proaspeți] debutanțl 
de acum pășesc fără complexe in căutarea unui destin artistic propriu 
(unii pot Irita, poate, prin zelul lor de a face o carieră socială pretimpu
rie. dar nu aceasta ne interesează acum). Aceasta ar fi diferența «pecifică. 
modul particular de apariție și manifestare a tinerel generalii (un sena 
al Iul saeculum). Genul proxim de a fi al acestor poeți, modul lor de a 
se integra solrituluj veacului (celălalt sens al lui saecnlum) se poate 
vedea ta abordarea mat dezinvoltă a realității, in renunțarea la tot felul 
de misticlsme. poncife sccio-psihologiee. Intr-un cuvint. printr-o angajare 
ta concret (un concret real, nu utopic, un concret cuantificabil, nu fan
tasmagoric). mai eficient*,  mal functional*,  dar fără să-și piardă adtacu] 
umanism. Astfel Incit datoria lor uriașă pe care trebuie să și-o asume In 
dinamica social-istorică a prezentului este aceea că operele lor artistice 
izvorite din contemplarea activă și pasionate 
neamului să cheme generațiile viitoara care ne 
fel cu înaintașii noștri : ,.Biruit-au gindul !“

*■
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a spiritului nemuritor 
vor judeca, să exclame

Dan Laurenjiu
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1; fi rrnt si fuf
A$ 11 vrut rf lug 
dar aerul devenisa pteo dem 
zidurile m apropiau 
nub menarul căruț 
vedeam aripi fosilizate 
in cărămizile de turbă

AURELIAN DIM ORADEA ! 
Mai ales in „Ștrandul" (cele
lalte, mai puțin consistente șl 
edificatoare) ae întrevăd apti
tudinile prozatorului. Firește, nu 
ne putem referi la șansele ro
manului (caro implică, dapă 
cum știți, condiții și rigori spe
ciale, experiență multiplă, ete.), 
dar premisele unei evoluții pe 
această cale par să existe șl șpe- 
răm ca răspunsul editurii sa fia 
cel așteptai.

Ana Frank
A fast ehlfluitâ a floare, 
Tăcerea i-o pus mina le gură 
De-ethea ori
Apele li certau strada 
Câ n-o ajutâ, 
Răcoarea avea miros adine de dzmS, 
Soarele rar ajungea 
Cu virful degetelor plna la ea
Un glonte l-a scris
In Inima
Numele întins 
Ca un pod pentru copiii noștri.

MIHAI tflCOt

Cronicar
Sini hotârît rf In seme ei 
tal ce M-ntlmplâ 
In această fulgerdtoera 
trecere a maa prin lume.

Dimlneațo «a-ntilnețte eu amurgul olh de 
repede 

câ n-are timp nici chipul bine sâ țl-l lepede. 
Dar glodurile, dai sentimentele care 

tnl-apotțin 
iml umplu viața 
ața cum vinul umple cupele cu vin.

Mal slnt Intlmplârile, 
deveniri le—
Mal smt mările
tare te zbat ziua |l noaptea 
neliniștite—

M<fl tint stelele core and
ți clmpuriie cere înfloresc,
un sullu fierbinte ecre enîlndâ prin toate, 
prin tot ce e pă minte ic
ți aepamintaSC^. »

Toate gravitează In Jvnd meu, 
m-alungă, mă cheamă, 
mâ unesc ș1 mă destramă— 
Blînde sou rapace.
o clipă nu-ml dau pace. ", k

Eu
de ta pupitrul meu «ta comandă 
trebuie aâ vâd. să simt șl iă scriu 
pentru ce toots iă mal fio 
eînd n-o lă mai fiu.

CMtt GAV1TUU

urmalo unor păduri
dtfela unor priviri
traiectorii le unor zboruri
trecuta petrecuta

azi dimlnacță at-ei Intra bot î
ca • eu tina!
timpul, am apus
tu prtvoei urma mRnH male 
caro da scrie an gezt explicația 
prin carul «tarii

au pruoam d«ra privirii to’a

COM1TAMÎM MVMU

a tnsS, de data asta, și niște im
plicații delicate (din păcate, nu 
chiar Intr-un pian fanUurtk' !...). 

MARIUS MCOARA : Binv 
acria, cu vervă și viteză 
tr-adevăr cinematografică. !* *-■-  
mine de văzut cum vor izbuti re
gla și aparatul de filmat să dea 
o explicație și un sena des fâ șură - 
riler halucinanta din partea a 

- doua a tortului.

() Adrian Papeaca 1 „Steaua", ar. S HS4),' 1911; 
Darie Novicea na : „România literară", nr. 1. 
1932 etc.

*) Tudor Via o o 1 „Llteralara aniversai* și lite- 
salura națională", ESPLA, 1954, d. TS3.

*) Ariur Sandaner 1 „Facci ezterech pakalen", 
W. L.. Krakow. 1571.

*1 Tudor Vlanu : ep. ett. p. 214.
'I Miket Dufreona t „Poeticul", Editura Uni

vers, 1971, p 67, 68.
■) Ca să aa înțeleagă «1 mal faina cum etan ta

cturile ia *ractiea trad n ceri tor de poezie, l-aș 
îndemna pe P.I. iă recitească măcar „Cartea" 
XI din Pan Tadeusz te traducerea tel Mlroa 
Radu Paraschivescu, aă radă emu pol fi „logo
dite cuvintele", la aid an caz, na nim aal «o 
propune aste.

) Mikel Dufrenne. ap. cit, *. 264. 
_________________________________________________ >

5 MA1TRETI i N-a foat nici o 

___  W ironia (sau, oricum, mai de 
< DOINA SETRAfll) 1 Dialogu- graba o adiere benignă, duioasă 

rile alnt vioaie, „scenice", dar in * și melancolică). Am 
ambele cazuri, nu duc nicăieri 
și nu rezolvă nimic. Or, In tea
tru (mal cu scamă) nevoia unei 
finalități, a unto „demodămInt" 
(măcar In perspectivă), e. In mod 
obișnuit, imperioasă șl nu se 
poale ciuda (decit cu prețul unor 
excepțtooata compensații pa alta - categorică (față de atit de reia 
planuri).

F. RĂSTOACA i Lucruri slabe, 
fcnprovlrate, superficiale ; v-ați 
apuca» de treburi pentru cane 
n-aveți priceperea pregătirea, ex
periența necesară. Sfatul care vi 
s-a dat, ai vă încercați puterile 
ta proze «curte, folosind pro
pria experiență « viață, e, de 
bună.seamă, cel mal potrivit 
(Ca să au mal vorbim, f 
dată, și despre „zăbava" 
diului. pe cărțile măritor 
teri ai genului !„.)«

<
5

Mț

|loa f), dar ac simte nevoia de 
șooaj*.  do diaclpltnă și metodă, 
a filndJrii, o gustului artistic, 
etc., 'bunuri «scnțiale pe caiO 
numai un cadru de studiu rigu
ros, ritenie, sub mina unor das
căli compctențl șt experimen
tați, vi le poate apropia. In 

cltava din pagini, supraviețuiesc, 
de fcdna — de rău, și bunele acm- 
nc de început: „Elixir", „întem. 
nițatui", „Lăutarul mizeriei"', 
poala șl „Omul roșu".

“4

V

I. DIACONI) i Intr-adevăr, vi > 
„umblă mintea" — cum ziceți — 
dur nici condeiul nu ată pe toc 1 
Din joaca dv.( chiar dacă nu In
tru toiul gratuită, ba chiar le
gată de „bucuria de a mai scrie", 
ceea ce e foarte lăudabil și cu 
totul binevenit) a Ieșit un foi de 
poveste de dragoste la „perfec
tul simplu", o iubire In recurși 
epistolar, interesant (chiar dacă, 
deocamdată nepieptânat, pes
triț. cu multe dispersii fi in
cidente colaterale, schimbări ne
motivate de ton, viteză, adresă, 
etc., ba, uneori, chiar șl de 
„mină", ce în finalul* — pag. 10 
— inferior, deplasat). E un punct 
de plecare (poate chiar mal mult) 
care vă obligă să vă luaț!, in 
fine, in serios 1 Ar mal fi, desi
gur, multe de spur (sperăm, de 
pildă, să rcluați proiectul abah- 
donnt atit da ușor acum un 
an 1).

Inei o 
• «tn- 

meș-

considera, 
cumva, prea stricte mmu afir
mația dv. (.4tiu a*  deosebesc bi
nele de rău" — sau „răul de 
bine" — n-are importanță va
rianta) și, dincolo de aspectul el 
obișnuit, ni a-a părut o afirma
ție Uriașă, mult prea liniștită șl

loiesbte **

V, FLOROrC ! Lunga pauîl 
nu prea v-a priit. Prea multe 
pagini de improvizație grăbită, 
ne Ins pi rată, dezechilibrate și băl- 
țate. cu dungi de cronică rimată 
și pa rod Io („La moartea mea", 
etc), ori versificări neglijenta, 
pline de htrtoape („Cel neln- 
frinț „Expasiune". etc.), adică, 
la urma urmei, „poemele dln.ce 
in ca / mal atrimb de sub rin
dea ieșeau".„ Nu «-ar putea 
spune câ veștile șl planurile din 

_Bare ar fi rele (recăpătarea 
^R^chilibrj, a unui (onus nor- 
-/«, mal ales, un lucru pro-

DeșiMODICA ATANABItJ 1 
condeiul e Inc*  nesigur, lipsit de 
•xperianță „sunetul" dialogurilor 
nu e Întotdeauna autentic, etc.), 
există In paginile trimise (mal 
alea In „Sunate-, „Urare" — 
cam preeîțHatâ, totuși, fără mo
tivații suficiențe ți cocvlngâ- 
toare) destula semne bune fi pro
misiuni care a*  Justifica conți- 
cuarta eforturilor pe acest druan.

D IONAMD i Mult mat bine 
acum, mat ilo tn econom 5a ■ 
mijloacelor și ca does] (ideal) al 
retor două planuri, real |i fan
tastic Uau doar fanteziei..). Sint,

tiva, șubreda, înșelătoarea con
diție reali pe care o acoperă), a 
afirmație care, ta fond, reore- 
xintâ un veșnic deziderat, o ae- 
pirație neistovită. către un Ideal 
neatins și de neatins (docil poate 
pentru marii Înțelept L de excep
ție, ai lumii 1_), G1nd!p-v*  pu
țin la viața noastră de toata zi
lele : de cite ori greșim. povâlm. 
ne înșelăm (uneori, copil ireeta) 
In această 
țiune ’... Am 
un zimbet 
inocenta dv.
mea culpa, 
fast, desigur. frugal «1 neexplicit, 
daci a patrula artt da grava in
terpretări). „Zona înflorit*"  cala
ți, inii, a nona cea mal Întind, 
șl ■ înteți, probabil, «nul din ma
rii el beneficiari I

fundamentală op- 
•alutat, ded. eu 
nostalgie enorma, 
prezumție 1 (Dar 
răspunsul noatru a

Geo Dwni treses

Pteuă 
pesta eărăatWte trista, 
talarele flutura-o vtal 
cenușii 
și iluziile nudtof w 
cad palida 
pesla orieănat 
Fa banca «tai oare 
și-n alia totwona 
eu nud 
m naște o < nou a 
și din șanțta 
eu frunze moarta 
trese 
aburi «ta psme.

SANTIAGO TIVtANU

tind bujorul din fază 
începu să m scuture
Noaptea se întorcea pe partea cealaltă 
Ca o femeie
A târâi eâmoșâ se descheie
In somn.
Și suspinâ In vis.

lucrurile arau toate In Jurul mea 1
Și scrumiera, ți toreadorul.
Și apa in flautul țevilor.

Mai era ți igomctto I ce nuri lor, 
Și re poarele-a roda, chamlnd,
Și-n mamoria maa inutild. ridicolâ.
Chipul ocalei ta mei, nruind.

Bi-ni rtu
Mi-mu pus o mânarșfi de bumbac 
rf mrogfa ten eoetta 
pmâ «a ntani ftonrea eeo roșia 
Mi-aa» pus a darreț*  ea m arotta 1 
-rf vreau aA-țl aena 
rf vrei »>•■( rtapurto*  
Da-mi hmm sA-țl eșot 
ue puaao toc ta ea 
fi acacia-a mânușa.

and.
Bujorul din vârf încăpu aâ ae samarei 
Fiecare petato cârtea ca un fluture,
Ca un future-lacnfnâ,
R*nd  pe riad, iot mal tare.
Mi-are spus ahutcl: „Buforal âsta oroare“f 
Și l-aa prWt Era desl-guaot, «ta ce s-escund I 
era ea bujor awribimd.

K rid»ptoecpata zețar ce-ou ^taC 
tmrali F «No Aaud paaea

A#ai •» tafOtar-ebreA

IA DU $inuMAflCTLâ MAFMCA

Ședința Biroului Uniunii Scriitorilor REVISTA STRÂMA
Vineri B martie I9SJ, Ia București, a avut toc 

ședința de lucru a Biroului Uniunii Serțitaritor. 
Au participat, ca invitați, redactorii șefi al publi
cațiilor editata de Uniunea taiitorilor, care nu 
alnt membri ai BirouluL

Ordinea de zl a fost următoare*  : — Informare 
despre activitatea Uniunii Scriitorilor In perioada 
Ianuarie—martie 1982 ; — 8aretni ce revin publi
cațiilor editate de Uniunea Scriitorilor In lumina 
recentelor documente de partid și a «ruvintărilor 
tovarășului NieolMs Cwușescu ; — Despre unele 
probleme privind orientarea ideologică a reviste
lor editata do Uniunea Scriitorilor ; — Aprobarea 
Bugetului de venituri >i cheltuieli al Uniunii 
Scriitorilor si al Fondului Literar al Sertltoriîur 
pe anul 1982 ; probleme eu privire la rentabili
zarea publicațiilor Uniunii și ale Aaodațiltor de 
scriitori; — Aprobarea noii liste de pensii pen
tru unii membri al Uniunii Scriitorilor șl pentru 
unii moștenitori de scriitori ; — Informare des
pre cea dc-a îfl-a Consfătuire a conducerilor de 
uniuni dc scriitori din uneia țări •acialtețe ; — 
Protoletne curente.

Materialele de bafă ale ordine! de xl ou fost

TINERETUL Șl PATRIA
tJrmare dl« pag. 1

făcea eforturi evidenta pentru a acapara pute
rea polUtcâ, a știut a*  arate calea adevărată pe 
care trebuia 8*  meargă tot ce era nud bun. mai 
înaintat din riadul tinerei generații din Româ
nia. Datorită acestei linii politice patriotice, 
marca masă a tineretului muncitor de la orașe 
și sate, a elevilor șl studenților, tineri români, 
machiarl, germani și de alte naționalități, cu- 

t intr-un Larg curent democratic, arrtffaz- 
V*  8-au aflat pe poîițli ostile fascismului, au 

afirmat o atitudine hotirltă, combativă față de 
manifestările Iul huliganice, retrograde, situln- 
du-ae de acei parte a baricadei de pe care m 
acționa in sensul intereselor majore ale națiu
nii : menținerea democrației, salvgardarea in
dependenței și integrității României, grav ame
nințată de politica agresivă șl revizionistă a 
Matelor fasciste.

tnlrrega ia torte a D.T.C. din tumultuoasele de
cenii 4—5 ale secolului nostru, toate marile Iz- 
blnzl obținute dc aceasta slnt Indisolubil legata 
dc activitatea remarcabilă a tovarășului Nlcolae 
Ceausescu — pilduitor exemplu pentru tlnâra 
generație prin energia, patriotismul înflăcărat șl 

... devotamentul față dc cauza clasei muncitoare, 
‘față de interesele majore ale poporului — ac
tivitate care a imprimat acțiuni revoluționare a 
tineretului forță și dinamism organizatoric, an
gajare fermă și dăruire plenară in procesul viu 
al croației istorice.

O demonstrează cu prisosință contribuția se
cretarului general al partidului ia activitatea 
Comitetului Național Antifascist, creat In vara 
anului 1933. in conducerea căruia, s-a aflat din 
Însărcinarea partidului comunfst cs reprezen
tant al tineretului democrat din Capitală. Stră
lucita aa capacitate organizatorică, dlrzenla, 
combativitatea revoluționară șl patriotismul în
flăcărat aveau să-l situeze pe tinărul comunist 
NIcoLbc Ceaușescu In primele rlnduri ale miș
cării antifasciste, «loblndlnd, In acurt timp. stU 
ma. admirația șl prețuirea tincretutui revoluțio
nar. ale muncitorimii In mijlocul căreia ne afla 
In permanență*

Infruntind cu curaj teroarea ftelnduplecați, 
mereu drept in fața nedreptății, cu o nest&pt- 
nit*  sete de învățătură dlft cărțile citite noaptea 
<m nesaț In celulele Doftenal. dar șt din cartea 
vie a lupta) — tinărul comunist JJlcalae 
Ceaușesou urmat cu nedezmințit * credință 
destinul revoluționar. Însușirile sale deosebite 
verificate in numeroase acțiuni revoluționare 
de amdoare, Initiate dc partidul ooraunlaU 
și-au găsit un larg cimp de manifestare Ln ac

Dramatism și realitate istorica
Urmare din pag. a t-a

tate șl a Impulsurilor „neviciate" deRrrefâcă*©-  
rie și convenții. Zebica, un mic o»p de operă, 
trece in revistă viața ce culminează !n nebunie 
a unei poreărese dlntr-un sat slavon, uritâ, 
șchioapă șl tarată de un semn care o desfigu
rează. Dar ce voință dc dragoste, cită nevoie 
de căldură umană poate <1 contemplată In exis
tența gvotCkCâ a porcăresei Zcblca ? Persona
jul este tratat eu atlta detașare fl cu atlta înțe
legere In același timp, incit pare arhetipal, iar 
detaliile reviste slnt uitate dă cititor pe drum. 
Râmlnâ numai tiparul etern al feminității. Cu 
adevărat, o asemenea performanță cere vocație 
neobișnuită do a crea tipologii umane de ne
uitat 1

Disonanta unei zile de toamnă dezvolți moti
vul conflictului dintre atașamentul față de 
familie și fidelitatea față de propriile convingeri. 
Mecanismul implacabil al răsbunftril marină o 
familie in care sc găaeac' personalități diver

prezentate <fe ftamlăru Radu Pupaaeu. preșaAa- 
teto Uniunii Scriitorilor. GoMRa fvasea. director 
el revistei „România Literari", teaauAte OMat 
na, redactor șef al rewistet „Viata Fi ian In rea re". 
Trai sa laocu, director admintatratlv al UnluaH 
Scriitorilor. Cacutaatia Cblrițâ șl Abaxutara «ta
baci, vicepreședinți al Uniunii.

Pe marginea problenelor tnaertoa ta ordinea 
de zi, la dezbateri, au hiat curtatul î tea Daria 
Bălan, Gea Bogza, Mireea CtetaaaM. AarH Co
vaci. Ovlg S. Crebmălaiceaau. Daa Ehulta. Ște
fan Aug. Doinaș. DecMkaa Gr za, Aaghel Dure- 
brăveann, Paul Even*.  Nicetas Daa Fratartată. 
laurenlta Falga, Roca alai Ga ga. Hajria GjăcĂ 
Hcdi Rauarr, lan Detona. Mireea toriulaaeu. C- 
ngrn Jebcbeana. len LAMrâajaa. Letajr Lajaa. 
Bujor Neăebeavid, Oetavlaa Palei. Aarel Râu. 
Petre flălcadeaaa DIm Săram. Bagea Sirataa. 
Cornelia Stana. Violeta Zaoifireere.

Ședința de lucru a Biroului a fost oaadusă de 
Da mitre Radu Pepreaa. preyedtateta Uodtmd 
Scriitorilor din R.S. ftomânia.

tivitatea pe care ■ desfășurat-o dup*  eliberare 
din închisoare (decembrie 1038) pentru pregăti
rea și desfășurarea marii manifestații an ti fas
ciste șl antirăzboinice din București de la I Mal 
1039. Este acesta un moment deosebit de im
portant al luptai revoluționare din Ilomănia ln 
desfășurarea căruia șl-a făcut remarcată pre
zența șl tlnfira militantă a P-C.R. Elena Petres
cu (Ceaușeacu), despre a cărei activitate revo
luționară. antltuftclstă ți patriotică ae fac dese 
referiri in documentele vremii.

în perioada grea a dictaturii mlUtaro-tateirte 
șl a războiului hitlerist. Uniunea Tineretului 
Comunist a foet cea mai Importantă organizație 
dc masă condusă de partidul com unlit șl apro
piată acestuia, constituind cu adevărat rezerva 
dc cadre și principalul tău ajutor.

Tineretul patriotic s-a constituit Intr-o Însem
nată contribuție la pregătirea și Înfăptuirea ma
relui act al renașterii noastre naționale — revo
luția de eliberare aocialâ șl națională, antifas
cist*  și anti Imperiali Mă din August tMt.

Angajat ferm pe ealto profundelor transfor
mări social-economi ce. polltire ți culturale, 
transformări specifice procesului dc trecere da 
la capitalism la socialism, Partidul Comunist 
Român a aplicat o strategie revoluționară suplă 
care l-a permis sft atragă pe făgașul noului flux 
al Istoriei, alături de clasa muncitoare și țără
nime — ca aliat principal al ei un evantai 
foarte larg de forțe sociale Interesate, intr-un 
fel sau altul, să Ja parte activă la împlinirea a 
ceea ce propuneau comuniștii, tn acest context 
istoric, tinăra generație nu numai că șl-a regă
sit. In perspectivă istorică înfățișată de partl- 
«îul comunist, propriile «ale aspfr.ițH dar. prin 
intermediul organizațiilor politice șl profesiona
le In care se încadrase, îndeosebi al U.T.C.i ș!-au 
putut formula opțiuni concordante cu noul sens 
a! istorici ; s-a încadrat In tumultul revoluție! 
democrat-populare, iar apoi al revoluției șl con
strucției socialiste ; s-a angajat plenar ln efor
tul general al națiunii de făurire a unul nou 
edificiu social-politic — acela a) societății so
da liste.

în spiritul concepției partidului nostru cu 
privire la locul și rolul tineretului în Întreaga 
viață soda!-politică și economică a țării. Uniu
nii Tineretului Comunist II revine un rol de cea 
moi marc importanță — acela de a unt efortu
rile tuturor tinerilor, fără deosebi re de naționa
litate, pentru înfăptuirea politicii partidului de 
dezvoltare economică, de propășire necontenită 
pe calea edificării societății socialiste multilate
ral dezvoltata și a construirii comunismului în 
România.

gente, ținute împreună de solidaritatea natura
lă a progeniturii față dc părinți. Dacă In alto 
nuvele din volum am avut de-a face eu mișcări 
elementare ale sufletului omenesc, aici scriito
rul *e  oprește șl asupra cutelor mal subtile, asu
pra relațiilor dintre Individ și normă socială, 
dintre personalitate șl Istorie, dintre aparență 
Îi adevăr ln societate. Su/tfrintals lui Jdkub 

Jrozp reia aparent o temfi comuni In spațiul 
nostru, aceea a activistului «rare retrogradează, 
în rele din urmA ne dăm seama rt este vorba 
de posibilitatea manipulării maselor șl de lipsa 
de recunoștință față de bunele Intenții ale spi
ritelor intransigente din punct de vedere mo
ral. Deși mal puțin valoroasă, nuvela conține 
sugestii interesante dc problematică psihologică 
șt «octală. în totul Dragoite tntarzisj rele un 
voium dc nuvele cum rar nc-a fost dat sfl ci
tim In ultima vreme dc la un autor contempo
ran, căruia am dori sA-1 vedem traduse și ro
manele. operele care l-au făcut faimos pe me
ridianele literare ale lumiL

• -»«-»• 1 »rvi « » » • ■ | | 'V*  | »t

osb ~■ •■ vudavw • •••rouaraeșSer la aroâroe*
•• aMe>«a*x «âsaMi^BMA vreaa aaaa aa reuuaM

era pa— r-nea. Na aaS pupa *a «rvl romana ala 
asie ■■ MMtlBNl puutN to pteeara al ano* <11- 
cm adtauuto to ertoaa to apeeMitata «a Oarma- 
tua tMtento. ta arod uparial .Șmitan» to la
ta BZrtzfl- »-«■ bueuras da xifragiiia cotoeotato- 
rflpr. AVtnd tn roturila pnacipale pa Jcha Moul- 
das-Browa N fitepS^a Pajanoa. pehtnda fl Mure tn 
flto - jaLtaturOor ga Ttamaa Mana tasuri, la rii!u 
to prfaarai ai H-mM. fneas dc to eeteora «a> 
«■* l - A rwni ptcarwed a
aavw le tato «uropesto rvtovâ to atoot teettnas 
«aia toaU«ia=aaia R aanBSguisaca* tonștali a «o-

« CASTRA ai--------- paterni Wtotaw Rtoar.
am la AueSaftr, naotofea aa «toneilor 

raccea. pentru atrindmea sa■ tizelor N luciditatea 
ea eara radkxnflazâ aatversul eoneeatrațtonaL 
CaawntoorH ratnarcâ Mul reea Șl antgmatte. ca
racterul ta B«t tritdeâ al acacttl eim comparata 
numai ea Btaretan pa temă as cm*  n*  to are a led 
Tadeuaa Bocwskl. autorul .Lumii de piatră-. 
Plane Pachet conchidă : „Crea ca BorowiM a fâ- 
ctu cu padaoa ta nuvelete «ala -ta a poada dure
roasă. Ktetsr reeoeatttMla calm, apeoapa eu râcua- 
i*.  Din aerat pusei da vedere, această carte im
portantă cate apreapu de Mpătron*.

• FCRNANDO (3.A COINS HM autorM ued n- 
eepțlnnala hrorâfl intitulata ,-Mara. XngaH șl Revo
luția da la Reputatul gtaritsr tpanloL co
rn unh 1 cu aotldl formația IdeolegleA fntreprtnta 
a analiză monel eu rapcreuiiuni asupra poziției 
actuale a tnarrîamatei, a teoriei revoluției N * 
eociarințalef tale (a ceea ce pnveata mișcările fla 
eliberare naponată ffia țările tn cura da dezvol- 
tnp*.  Maurice Agulohn de la Qttfontai Lftteraire 
affrrn*  : „Intrarea tn bătălia Istorică mondială a 
continentelor extremropene lansează a. provocare, 
justificată raPontlltmulul nostru : aga «-a Intlmplwt' 
tr.tr-e oarecare tnâtură la ÎMI, cînd exploda vechil 
Europa a incitat idella clare ala marzistnaJul In
cipient".

• antologia lui Miebel tMguy și Jacques
Raubaud. de poeți americani*,  constituie o lua
re In posede de către cititorul de ari dlo Franța 
a unul fenomen literar extrem de amplu p «te li
vers In profunziunoa lui Incomparabilă. Cea puțin 
aceasta este concluzia criticului Paoi Kaineg. Intr-o 
prvaentaro amplă, ilustrată eu poema truduM de 
auturi reputați cum Uni Joseph Gug'Jettni. marele 
critic antiatructurallst șl Roger airoux. gau Roger 
Crillolx. Game pe care se deschide are-vtă anto
logie merse de ta poepl deja elanetzsti. «tot
V.'atlace Btcvcns șl Williams Carina WJtan-j pfnâ 
la Lsrry Klgner «au Roaemarte wateron mal o-i- 
tint cuncacuți chiar in statele Umte. Criticul coo- 
chldc : „Dacă -M de poeți americani- ar fi pu- 
bllentă as!121 cFJet ln State'e Unite, tn vvreluna 
englez*,  ea ar tace senzația. Muip ar fi tineri po^l 
de astari din atr'leralc de poeria gav •*  eu nur! Ie 
de creative-writing, care ar tnvița dtouie asupra 
stării propriei lor poet!!-.

• UN AMPLU ARTICOL al tul «cree FreeftMTau
trace tn revistă patru cărți tn legătură eu dervol- 
tarea Utoric*  asupra «uprareahrentiim din Daigia. 
Cunoscutul critic ia refer*  ta lucrările Ita Paul 
Nougil, Maree! Lecotnte. Lcitts deute&alra *1  Jaaa 
GUneur. Este forauîatâ. de aaemesca. exigenta 
justificată de a relua și alte lucrări reprezentative 
pentru un fenomen bter«r altădată ath da tenori
lor șl de pMn de conserințe ta crea re privește 1°- 
nfllrae limbajului porție : „Dea'rar. p»ui Nour#, 
Marcel Lecomte. Louis Sentenalre. A-*!!le  Charge, 
nu tint nume necunoscute (A vertij mentei# iul 
AndrO Dretcn. Jean Ttatjfhtft. Paul Etaard nu 
Franelsc Ponge ne-au aataurat asupra importanței 
pe care trebuie «*  le-o acortiâm). Ptnl de curtn.1. 
e! treceau drept autori de Mgâart. la acest tal *♦  
afiao ta marea prtmejdte de a nu avea pubimi 
pa care-1 tremă, tacă ea>l mult ta Franța decll 
ta Belgia. Eate adevărat câ taxK confrații lor 
franceri n-au făcut a let odată eforturi prea mart 
pen tu s Ic da locul pe eara-1 tar pre «Mă
cuc aștere ■ cărților lor M M datorcai*  In între
gime-.

PRIMIM LA REDACTA

Critica pătimașa ajunge să fie oarbă
• olțiaJ nu wriaaa aâ râaou&d ta tovoctL- 
Ivelc plănuita da too Pcfrtei din „-Ln- 

.'ide'ti-o- au atei totoBauca bvmout', 
apăruta te Lorealărwl nr. L Ulmii <fa 

vkăoota taauim. un cta«g obaotat nautru. ea- 
rw~*.eriztaMta-i  gretul dretx tasitra*  sub eac- 
tură", m-a afthrri ■*  rta cu «Data pnaezârt Si 
n-a foci singuruL Fac acoat liatru. te «xica cas 
nu aia dorința <te-« aaâ juatdka. ct™ gl-ar pu
tea închipui PJ.

Gtifld arbootu) tn-am borarat d P.L agreMXă 
kfeca privind rieeealtataa anoritto. și staruri «te 
aJtfel luată «ho toc dacnaraul kd alambecat a 
unri Aaialații de parzla raaliaponto paiaoeză, 
câd iteapro aoaosta a vorba in rechizitoriul ttcuL 
«jnai *!•#  pentru o literatură caro a dat lumii 
trei laureoțl al Premiului Nobel".

CA Aoiatofia a fost îndelung aMcotătă M bine 
trimită o drwartaște. In primul tind, onolzareo 
ai grataică din librării Lucru firesc, datorită 
interesului real de la im* tată do lirico ooioaexă. 
con«tatta<ta-to că atit lucrarea respocuvă cU >1 
alta volume de poezie potorheto a-au bucurat 
de o receptare favorabilă, pa alocuri destul «te 
«Mhîriaaiâ. «Hn partea unor crtticl da largă cuP 
tură ai aonaibili la fenomeflul poetic eontampp- 
raja *).

Ia accopțlunea hil P L „cri s da parii anto*  
legați ar semăna intre «I ca— S3 da picături da 
apă". Ml-ar fi foat greu șă-1 produc această aa- 
tisfaetta chiar șl celui mal mare răuvoitor, câd 
ln decuri de două decenii da rind ribeetei la a- 
eeosti lucrare m-am mal achlmbat d eu. a-a 
mal achfmbat d poezia, vorba filosofului Paoia 
rhri.

8 îmbucurător faptul că dna a dtit lucrarea 
•if*  Ira H sladta a remarcat cu totul altceva 
«Seeît a vrut și a putut retine P.t.

Părerea derpre această Antologie a celor cu a 
lecturi bogată d cu o înțelegere de ansamblu a 
fenomenului poetic contemporan. In teorie d 
procticL e tatei diferită. „Imaginea finală este 
totuși una «le boc A ț te ai diversitate, afirmă Da
rie Novăreenu. tectura cărții — unei astfel de 
cârti •— putlndu-ae tare din cele mai nebânulto 
unghiuri eu neputință de conremnat In arest 
rpatiu : de la un nume ta altul de exemnlu. 
deseoonrim ctm funcționează culoarea în această 
poezie. (...) obiectele sau construcția metaforelor; 
de ta altele deducem anele stranii, misterioase eo- 
mnnicstll, cu rele mai îndenărtată rpatll poe
tice sau cu anumlti mari poeți, iar în multe cn- 
rjrl recunoaștem trai Ari «le teme foerte ad?orda- 
ta tra tu figurărilor din poezia noastră". După re 
dteeză noetf antotogatl șl titluri dc poeme., au- 
toral recentei cronici din Rnmâflla Llierară 

conchide în judecățile asie î ..Slnt de-a drenbtl 
aurprfnzitoane poemele «id citate. In arest Bena 
șl poetul nostru ponta fi verde de Invidie, căci 
ele nț fac dovada că poeții polonezi au luat eu 
mult mai înainte® sa trenul către fzvoarele 
Jacotjes Prfvert. unii dintre el vLritlndu-1 In drum 
pe Rllke (Slobodnlk cu Ml-al luat respirația), 
far alții precum Piechal. au ajuns oină la teri
toriile persana".

Acensta a fost și intenția mea, deplin oonștl- 
eni fiind de faptul că „bunele traduceri slnt 
rezultatul unre arte de creație, expresiile unor 
eonttaDtorl bine glndite șl adine simțite do că
tre acel rare le întreprinde".1) (subl. N.M.)

Nu dc la P.l. am învățat ce lîWGmnă tradu- 
dvreren unei poreli. ci do ta Mlron Radu Pa- 
roachiveftrii. In anii *82 —154. ..menirii" fiind 1» 
Văleni! de Munte, după ce citisem ln paralel la 
Universitatea din Varșovia Pan Tadeusi In ori
ginalul lui Mickiewic2 și In traducere» lui 
M.R.P. Exact traducerea desființată de catedra 
de fi)6Joete din Rucunești !

Așa am ajuna să tlnirrec volumul de Poema 
din Tadeu«z RArevricz. Antologia de Versuri 
alese din Adam Mlckiewlcz, Bucuria «erlerlj do 
Wlslawa Szymboraka, Zece poeți contemporani 
polonetl ea >A enumăr o parte din volumele de 
lirică poloneze traduse, convins că acesta peste 
fi un set de cultură necesar, un „dar de mare 
preț" cum il caracteriza un confrate, șl nu «un 
grav prejudiciu", cum crede P I.

Cu poaibllitățllo mele — cu «au fără voia 
tal P-I-. — voi continua această Întreprindere, 
convină fiind eâ, chiar dacă traducerile pot fi 
asemuite eu do<rul unor tapiserii flamande, așa 
rum «punea Ccrvnntca. „pot fi vrednice de toa
tă lauda". Iar cei cu rukI sl bun simț le-au apre
ciat și le vor aprecia.

Am fort conștient de la început că Intr-a ase
menea muncă subiectivismul • erte inerent ; 
mi-ara docil totuși Ca lucrarea să fie unitară, în 
duda faptului că in literatura polonă, plnă la 
IflfiO, nu apăruse, din punct dc vedere metodo
logic o carte similară, după cum nu cunosc «ă 
fl apărut Intr-o asemenea «tructurâ. ta altă 
(ară. Tr.tr-un cuvlnt, am inclus poeme apărute 
In perioada postbelică, dc la Leopold Staff, care 
a debutat în 1901 — dnr care a șcrls o peîta 
bună și după cel de-al doilea război mondial — 
pito la Ewa Llpska, născută In 194&. Cele două 
poezii pe caro P.î. le „Inventariază" ca scrin 
ln 1936, la-am lelcctat din volume, apărute tub 
Ingriljrea poeților respectivi imediat după 
Mabsi. Chiar dacă ar fl □ greșeală, cred totuși 
eă din cauza a două poeme, din 353. cite con
țină volumul, nu poate fi desființată o asemenea 
aitordara. MArturiaaie eă Idcca unei asemenea 
gruBiri mi-a «uris prima oară In 1985, ta semi- 
narlile eminentului profesor și critic literar, 
Artur Saadauar, eara in 1977 • și publicat un 
substanțial voium poeții a patru generații" J> 

la eara «număr*  « bun*  paria din euforii anto- 
togați da mine.

D« ca Jerzj Lau șl Ludmila MartaiSaka — aa 
întreabă P.L — ,Jn timp ce a-au omis unii poeți 
importanți", fără Insă «A spună aumcla nici unu
ia din eei «acăpati".

Pa auturul cunoaratuluf velum tlnbm Mnspu
te i (19M). eara aa Integrează organic ln lirica 
polonază postbelică, l-am inclus pantru frucau- 
ati«>« unor poame de gravă rtoonanță.

!- cazul Ludmila! MarLaâaka, chiar dac*  lo- 
eraraa ar fl grupat numai 80 da poeți șl tot O 
IneludeaoL Eate o poet*  eetabrală, avlnd multe 
afinități cu lirica americană șl da ea n-am apu- 
no-o, și cu cea româneaacâ, unata versuri avlnd 
o rezonant*  păunoacianâ i „Torturați / d« dragoa- 
te, am vrea a-avem din grămada umflată, e as
cund ă pe eara aă fim ătăplni t «-o probăm oa 
măsura noMt-ă > pa un tipar Dămtntren."

Nt*-I  ln «xiaena eu aprecierile Iul P.T. nlrf 
poetul șl prefațatorul lucrării Vaalla tgna, eind 
afirmă că .Antologia rate izvorul d1ntr-«cunoaș
tere îndelungată și din interior e fenomenului 
poetic contemporan polonez, căruia autorul a 
tncareat aă-i surprindă cela mai importanta fa- 
.țete" (p. 13).

înțelesul unor euvtnta. ocean din contextul 
poemelor și din creația da ansamblu a poeților, 
așa cum a procedat P I-, s-ar putea face, poate, 
tn cadrul unor traduceri ad-hoe, realizate tn 
grabă la «eminarili, și nici acolo, cred, că dac*  
P.I. II Invaț*  pe atudențl că Moj înseamnă linie, 
atunci nu vor mal ajunge o*  Iși Insușenocă po
lona niciodată. Linia, ca Și alta cuvinte chele 
despre care acrie că le-am omis, tntlmplarea 
face să aibă transcrieri și accepțiuni Identice 
atit ln limba polon*  cit șl tn cea român*,  tft gi 
la alte multe limbi «uropene.

Esența în traducerile lirica cornii, cum ât- 
monstra șl Tudor VLanu, in aceea că trebuia . aâ 
dezbraci a operă da veșmlntul al original și e-« 
îmbraci intr-unui nou". •)

Nu-I lipsit totuși de Interes «*-l  amintesc Iul 
P.I., că pin*  și anticii au apelat ta așa-2taa 
licenția poetica, îngăduită de Rorstlu In Arta 
poetică, mai spol de Cicero, tn De arataria 
(III, 38, 153), ori de Beneea In Qaaetolotoa aa- 
turales (cartea a 11-a, cap. 44). Dacă curiozita
tea l-ar fi împins pe P.I. sâ citească Poetical de 
Mlkel Dufrenne, defloaperaa. in legătură eu pro
blemele de lexic și sintaxă, că „poezia pune cu
vintele in libertate t pe scurt ea privilegiază 
lexicul In dauna win ta tel". *)

Nu vre&u «ă mă justific, și ln nici un caz te 
fața lui P.I., dar întreaga creația a Iul Jerzy 
FicowakI, inclusiv poemele Incluse tn Antologie, 
mi-au permis să renunț («le !) 1« un Cuvlnt după 
părerea lui P.I. cheta : run*  (identic șl rar folo
sit (n ambele limbi), pentru a introducă o figură 
de stil denumită repetiție. VețmIntui unui poem, 
ca să-l folosesc comparația tul Vlanu, nu constă 
Puma! Intr-un cuvlnt, chiar de l-am transforma 
din insecta In maeslfer, eu toate eă era vorba 
de un pamflet la adresa cetățenilor, dacă citea 
și înțelegea bine Pamfletul luî J. M. Rymkte- 
wlcz ! Dar cita alta poalbllltițl de exprimare nu 
există ? •)

Chiar daci Inslât mai mult, merită totuși să 
conving , fie fi cu citate dintr-un simplu dicțio
nar că „funcția poetică a figurilor de stil eate 
calitatea efect a . valorii estetico șt este gene
rată de context". Da, de contextul greu de vă
zut șl da înțolea de unii „critici".

Am fost, etnd am găsit de cuviință. Șl „OCla- 
vul" originalului, alteori a trebuit să țes un nou 
veșmlnt, să „Indigenes" plopii Var50viei, iar In 
poemul „Vistula", printre ultimele publicate da 
Rronlcwskl. «5 las nu numai „păsările să zboa
re". căci ramănul nostru spune că și ..anii zboa
ră", probabil dt a mai curge șl Dunărea șl 
Vistula l Cit de clară este fraza emi non tulul 
critic Dufrenne l — „poezia ae supune altor re- 
guiL iar elementele lexicului — cuvintele — pot 
avoa un sens prin ele Insele, dar articulația fra
zei este cea care precizează acest sens și io dă 
un sens global".’I SI cite multe alto lueruri I 
a-ar mai putea rpune. Marele Voltaire afirma 
ca „un critic excelent ar fi ae artist înzestrai 
eu rnattă știință șl tnuH gasl tip«H de arlca 
prejudecată și ariee invidii, adesea un om greu 
de găsit". (Subl. N.M.)

Și lachlpuițl-v*  că unii l-eu șl găsit, tn Pitar 
Moș.

Nicfilse Mire;
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Prefață
Autorul a Irdit foarte adesea prin alte părți : 

doi ani in Garabanic, cam tot atit in țara Ma
giei, ceva mai puțin in Poddema. Sau mai mult. 
Dalele exacte lipsesc.

Aceste țări nu i-au plăcut întotdeauna in mod 
excesiv. In unele locuri, a fost pe punctul să se 
obișnuiască. Nu cu adevărat, țările nu-i inspirau 
destulă incredere.

S-a intors acasă după flecare călătorie. Rezis
tența lui nu este nelimitată.

Anumiți cititori au găsit aceste țâri puțin ciu
date. Dar asta nu va dura. Această impresie 
trece deja.

El traduce de asemenea Lumea, cea care ar 
vrea să ne scape. Dar cine ar putea să scape < 
Vasul este închis.

Aceste țâri, vom constata, sint in totul perfect 
naturale. Se vor găsi pretutindeni curind... Na
turale ca plantele, insectele, naturala ca foa
mea, rutina, virsta, învechirea, obiceiurile, pre
zența a ceea ce se cunoaște foarte aproape oe 
ceea ca nu se cunoaște. In spatele a ceea ce 
esta, a ceea ce a fost pe punctul să fia, a ceea 
ce tinda să fie, amenință să fie, și ceea ce in
tre milioane de variante posibile a inceput să 
fie, fără a putea să se instaleze cu desăvirșire...

IL M.

N
FEȚELE OCULTE ALE CELUI DE AL III LEA REICH

Falșii profeți 
și un Mesia monorhist (ud

SPECTACOLUL LUMII v&zut de loan Gri^oi-esmi

CĂLĂTORIE
Omanvușii

O dală la fiecare doi ani, la blajinii oman- 
vuși are lac teimpărțiiea femeilor, Zi de ușurare 
pentru numeroși bărbați. La tirgul ăsta de femei, 
se aud mai multe adevăruri utile și crude deed 
la un tirg de fete. Inevitabil.

Tirgul este la Orncgis, un oraș pe o calină, 
întins ca o omidă. O singură stradă șerpuiește 
de sus in jos. Un bărbat atent, privind spre stin
gă la urcare, spre dreapta la coborire, va fi 
sigur, revenit la poarta de intrare in oraș, că a 
văzut toate Omanvușele disponibile in anul res
pectiv.

Bordeții
Aici negustorii sint puși la zid, rasa asta ab

jectă fiind capabilă de orice.
Cum insă lini citaadalâ anumite dificultăți in 

procurarea produselor fără intermediar, exista 
mărfuri depozitate in locuri precise, unde se fac 
porții pentru cine ara nevoie și pentru cine anun
ță acest lucru.

Dacă cuvintul „comision" sau „beneficiu" ar 
fi pronunțat numai, imprudentul pe care gura 
l-a trădat ar fi pedepsit cu lovituri de bici.

Mirnii
(Fragment)

La Mîmi, e femeie vinovată de adulter nu este 
pedepsită, in afară de citeva lovituri la bunui 
plac al soțului. Cit despre amant, va trebui să 
se îngrijească de toate cheltuielile menajului, 
pentru alimenta, băuturi, cheiuri etc., sau, dacă 
nu are mijloacele, trebuie să stea, zi și noapte, 
in pragul ușii, gata pentru toate corvezile, pină 
ce soțul va zice „ajunge I".

(Conveniențele nu îngăduie soțului să-l folo
sească pe amant mai mult de opt anotimpuri).

Dar unii soți nu se pot abține și se îmbată 
cu vinul-amantului și, cum nici unii amanți nu 
se pol abține, amantul se bucură încă a dată 
de grațiile doamnei. Și astfel prețul râscumpâ-

IN MAREA GARABANIE (Fragmente)

rării amorurilor repetate se întinde timp da ne- 
slirșile anotimpuri,

Bolarzii
La ei, regenerarea țesuturilor este atit de ra

pidă incit au cea mai mare indiferență față de 
răni,*  care se cicatrizează in citeva ora, și față 
de loviturile cela mai zdrobitoare, care nu lasă 
urme a doua zi. Sint de asemenea fanfaroni și 
provocatori ca oameni care, dacă nu mor pe 
cimpui de luptă, vor scăpa cu siguranță.

Sint insuportabili.
Otrava 1 Imperfectă. Iși revin foarte repede 

dacă tiu sint intoxicați mortal, li ameninți Cu 
adevărat daar ca cirligele de scos ochii. Căci 
orbirea și elanul in același carp liind un supli
ciu oribil, de data asta nenorocirea ii va atinge 
și ei știu alta.

Mastadarii
Aceasta este marea 

Răpun tigrul și bivolul 
Și chiar dacă nu au 
piept namilei cu blană.

Arpedrii
Arpedrii sint oamenii cei mai duri și mai in

transigenți din ciți există, obsedați da dreptate, 
da drepturi și mai ales de onoruri. Tradiții res
pectabile, natural. Totul fără orizont

Capele pătrate de credincioși, maniaci in a 
ajuta pa alții să se corecteze, să-și înalțe inimile.

Ca imensă bucurie pe capul tuturor vecinilor 
Iar cind un război general le Iu declarat, cel 
mai injust dintre războaie I

Fu o nouă și mare cruciadă, frumoasa, feri
cita, nejustilicata, criminala, urlind de nedrep
tate, contra unui popor sigur de dreptul său, 
probind că are dreptatea do partea lui și gpta 
sa crape pentru ea.

Abia dacă au mai rămas acum citeva suta 
In insula Phobos. Toate popoarele se aliată con

rasă, Rasa t Mastadarii. 
cu sulița și ursul cu taita. 
bifa la indemină, ei țin

tra lor cu noblețe. Carncjul dură mai mult de 
un*  an. In plină tortură, cind li se tăiau un braț, 
nasul, urechile, Arpedrii prizonieri mai vorbeau 
incâ „despre dreptul lor caro este violat". Re
frenul acesta s-a sfirșit acum. Fura daț< Clinilor, 
care nu-i găsiră tocmai tari ca o talpă, astfel 
incit ar mai fi vrut.

N-au fost iertate nici femeile. Odată violate, 
erau ucisa, nu se puica avea nici o incredere 
in noua rasă care s-at li putut ferma.

Kalakicsii
Poporul acesta este certăreț in asemenea mă

sură incit conversațiile au trabuit să fie interzise. 
Rezultau prea multe lovituri și răni mortale. In 
puțin timp, țara ar fî fost depopulată.

Problema căsătoriilor • Apropieri scurte, cele 
mai scurte posibil.

Cit despre a face să trăiască împreună soțul 
și soția, n-a putut fi niciodată vorba de acest 
lucru. Ar fi fost a adevărată provocare, care n-ar 
li putut sfirși decit printr-un deces prompt.

Așa incit n-au mai ramas decit cițiva Kala- 
kieși.

Ecu 1 i (i i
N-am știut niciodată dacă era efectul unei 

maladii sau o simplă dispoziție naturală. Corpul 
Ecalițilat, cit de puțin ar li fost atins de o pi
păite apâsală, se înroșea (cu excepția manilor 
și picioarelor).

Semnul ținea o oră și chiar mai mult.
Vinâtorii care reveneau din pădure, apăreau 

plini de urme de Hori, de frunze, de semințe.
Trupul femeilor este sidefat, ca un diamanl 

pal, cu reflexe, admirabil.
Nu mă puteam abține să nu realizez pe tru

purile lor, ca intr-un estompaj, cu degetul mare 
și cu celelalte deget^ figuri trandafirii și incâ 
alte corpuri trandafirii de rine și păpuși. Și, gra
ție acestui mărunt talent, ele mă iubeau. Su
puse și copilăroase, le plăcea m sa lase mode
late sub degetele mele.

Traducere de Natalia Moise

BALCANICE

TEREZA RUBALI 
Nu sîntem singuri

Noi sîntem singuri 
Cind ceilalți se-nghesuie In jurul nostru 
Să urca In aulobui,
Uneori chiar in jurul mesei, in familie. 
Poate chiar in casa prietenilor, 
Ori in nopțile de iarnă ;
Noi sintam singuri 
In marile cofetării. 
Sau cind ni-i strinsă mina 
Să ni se demonstreze prețuirea. 
Uneori cind facem dragoste 
Noi sinlem singuri.
Dar noi nu sîntem singuri 
Cind stăm la umbra unui pom, 
in dupâ-amiezile fierbinți de vară, 
Ori cind închidem ochii 
Furați de-o dulce reverie, 
Cind mina pruncului ne stringe 
Cu indirjire-arâlătorul.
O, noi nu sîntem singuri 
In fața unui trandafir in floare, 
Cind cu jivinele 
Dăm ochi in ochi, 
Cind ne rugăm in fața . 
Altarului unei biserici goale, 
Atunci nu sinlem, 
Noi nu sintem singuri.

In românește de 
Dumitru M. Ion Matilda Ulmu : „La țărm'*

(Din expoziția deschisă la Galeriile de artă ala Municipiului București)

n studiul său „Adolf Hitler, regele 
■ Tbulci", Andre Brwmud arulă că Lc- 
A geoda Thulej prezicea apariția unui 

„Mure cavaler alb**,  pervonaj chemat 
bă joace rolul <le catalizator, un soi de medium, 
cc Mesia, „ue două ori □ascut'*,  adică un arian. 
In „Htțlcr și Ordinul Negru**,  același BrRsaud re
produce- uncie din profețiile lui Lanz. fondato
rul Templului Nou Si al revistei „OsLara**,  iudj- 
v.d care, exact in perioada pregătirii apariției 
partidului nazist, și-a schimbat rasa albă de mu- 
n.ih benedictin pe eoetumu] de elegant „dandy*  
al epocii dc după primul război mondial, uimind 
saloanele vieneze cu extra arul nurul său har dc 
„ pr em on i ți un e **.

In cvea ce prezicea „vizionarul" nu era nimic 
nou față da cele pe cure „Ostura" Începuse xă 
le publice Incâ din anul 1912. Numai câ, de astă 
dată, in urma infringer ii Germaniei in znarcie 
război abia inchciai — confirmarea „purgato
riului" citat dc Lanz 11 Întrezărea apropierea 
momentului pentru împlinirea voinței lui Wo
tan. cel mai mare dintre zeii nordici. (Odin la 
scandinavi. Woden la saxoni) cu privire la tri
miterea Îndelung făgăduitului Mare Cavaler Alb, 
care, in realitate, nu avea să fie decit micul 
monorhist Hitler — Schickel gr uber, cel „chemat" 
aă rtriacă imperiul lui Wcgan. Întina dc pe Volga 
pină pe TamijKi și din fiordurile Norvegiei oină 
pe platourile Etiopiei. De unde aceste hotare ? 
Numai din nevoia de Lebcnschraum? Ce caută 
ezoterismul In aposată strategie aparținind mai 
mult geopoliticii decit mitopoHtlcll 1 Tocmai a«ta 
explica Lanz. prodanundu-și sus și tare profețiile 
In preajma apariției nazismului. Marele Wotan, 
ațipind Cerului, al Pămlntulut. al agriculturii, 
al înțelepciunii șl al poeziei, domnise clndva pes
te norodul .«aseilor" (cărora li s-a mai tis „osetl" 
t-au .,osel“). condueindu-și ponorul din eap’taia 
sacră Asgardr situat in punctul In care Donul 
se apropie cel mai mult de Volea. adică pe vatra 
fostului Tarițin, devenit Stalingrhd. npof Vol- 
vograd. Din pricina mi grației popoarelor venite 
dinspre răsărit. Wotan a trebuit sA părS»."s& 
pămlnturile „sfinte**,  strfimutlndu-șl poporul de 
sub Caiicjsz ți duclndu-J pină la marea Balticii, 
lutnd fnsfi cu el simbolul magic al supremei 
puteri : zvastica. Lanz arăta atunci că. Intr-o zi. 
asrii conduși de walkiri li de yp Mare Cavaler 
Alb devenit Stăplnul suprem, vor porni la recu
cerirea orașului sflnt Asgardr, ca șl o pământu
rilor „strămoșești" întinse din Osetla transcau
caziană pină -la muntele ..magic" Elhrus de 
virful căruia, conform scripturii, s-ar fi prlptz- 
nit după potop, arca lui Noe.

„Fără îndoială — comentează Brissaud —, 
prins de beția numerelor. Lnnz profetiza. DuoS 
ce afirmase că „împăratul" din ..Cartes cu o 
sută de capitole" avea să fie Însuți „Marele Ca
valer Alb", trimis să smulgă omenirea din ghea
rele corupției evreiești și do sub dominația ma
terialistă. pentru a instaura «ra Spiritului In 
toată nmploareB ei de-a lungul a o mie de ani, 
ddelnra sus și tare că ..adev&mta viată a „Stfi- 
ptnului suprem*  va dura de șase ori doisprezece « 
uni. timp necesar ea acesta «5-sl poată Indenllnl 
misiunea nusft sub xemnul Rotii solare («vasilea) 
schimbfnd fata universului !“

Și „previziunile" fostului templier începeau să 
capete ..concretely" matematică : după revelația 
..Semnului" (crucea neagra rostogolitoare ea un 
soare negru), „Stăpînul suprem“ va rămlne „ne
remarcat de ochii oamenilor de două ori cite 
dcă^piezeca ani". In timpul aceste! existențe 
obscura, la tcapîrtul a doisprezece ard. după ±- 
devărata sa naștere, Va avea mal IntU deplina 
revelația a semnificației ..Semnului", apoi îsl va 
fauri stindarduL După aceea el va ti inițiat In 
„micile șl in marile mistera", uteind astfel cele 
douăsprezece trepte ale scării supraomului, cane 
11 vor da puterile maglee’ pentru împlinim 
înaltei sale misiuni. în ace<4 răitimn „el ua tre
bui să luporte proba fierului Și a focului pină 
in carne vie. înainte de fl-fl aduni discipolii șl*  
a ie arăta în plină lumină către împlinirea ce
lei de a doua virate adevărate. Patru etape de 
cite trei ani ii vor fi necesare pentru s ajunge 
aă fie recunoscut de toți cot cc aparțin poporu
lui său : „el va adresa atunci lumii un mesaj 
universal dar c?re nu v.a H pătruns de toți", dor. 
cu tonte accstoa. „In timpul celei de a doua 
etape, el tși va ridica discipolii prin mesajul 
său. apoi. In cursul celei de a treia etaoe va adu
na mulțimile din ce In ce mai nestăvilite In

noul craș sflnt deasupra căruia va străluci 
crucea rostogohtoarc. ‘ Numai pe parcursul 
celei de a patra etape e] va ajunge
șeful unic al poporului său. Abta atunci
va Începe cea de a patra adevărată virstă a sa. 
cind va porni cruciada contra forțelor Răului 
ojungind prin Asta Siăpinul suprem al Unive - 
iului. „Această cruciadă va dura de patru >.ri 
cite trei act. Prima perioadă va fi cea in timpul 
căreia Ișl va făuri sabia. In cea de a doua pe
rioadă și-o va căli woțindu-și-o din teacă. în 
eea de a treia va lovi ea fulgerul pentru a smul
ge omenirea de sub corupția evreiască șl de -uu 
dominația materialistă, duclndu-^i cru ț .da 
piuă la A.sgardr. pămintui stint t aaellor. și im- 
piantindu-și stindardul In virful muntelui iui 
Noe. Abia atunci,, intrind in stăpinirea întregii 
autori a Iul Wotan, el li va ohliga pe dușmanii 
sul să suporte focul cerului aflat bn posesia sa. 
cti care va Iovi pămintul cu o forță moi rusre 
decit cea a o mie de fulgere. Atunci va ajunje 
StApintll suprem al lumii, instaprind pretuiliirle.il 
legile Ondinei sale pentru o mie de ani". Șl 
Lanz iși termina ■ astfel profețiile: ..Patru e- : 
ale Spiritului $e vor in&iaura timp de patru ori 
cite trei ani pentru ca fiul său să atingă deplina 
sa virată ndcvărall. Timp de două ori ctte doi
sprezece ani Stăpinul suprem se va pregăti pen
tru a sa Mare călătorie. Fiul iși va construi Vu.'- 
turul de Aur care, la împlinirea celei de a 
virsw veritabile a Stâbinuîui «uorem. 11 va purta 
pe acesta pină la porțile Orașului oelest străjel
ite de douăsprezece cruci rostogolitoaie puse să 
lumineze noaptea timpurilor".

Apologeții lui Adolf Hitler au comparat viața 
acestuia eu profețiile Iul Lanz. ..descoperind" un 
paralelism de o frapantă rigurozitate. Fina la un 
punct : tnfringerea de la Asgardr-Staling id. 
c:nd toate laolaltă, previziuni șl împliniri, se dau 
peste cap. Dar acesta n-a fost pentru neofa-riști 
decit un ..accident de pArcura". fatal, dar <w - 
Jibil, șl el ar ti putut fi „evitat" dacă Stăptnuî 
suprem nu Hr fi comis fires a la de a icnnra re
comandările discipolilor răi — generalii W<>>- 
mach<»ilu< — care ii arătaseră ..calea cea bună". 
Să reluăm insă compararea datelor din previ
ziunile iul Lanz, cu cele care au punctat exis
tența Iul llitkr, aj” cum o comentează Andră 
Brissaud *pe  hftza unor „tabele de concordantă*  
primi ie de istoriograful francez din partea unul 
cnnfrute german al cărui nume osie păstTat 1n 
anonimat.

Mai inttl, se cer Insă clarificate citeva princi
pii ale ezoterismului cifric. Hustrindu-le cu e- 
xemple din cazul dat. -tn slmhollca numere'or 
— scrie Brissaud — cifra 8 este semnul veritabi
lei nașteri, a botezului, a Inițierii gacenxta fiind 
și semnul învierii)... Adolf Hitler s-â născut I i 
20 aprilie IH80 (Soarele In Berbec cu ascendent 
spre Taur), El va avea 8 ani In 1897 cind va In
tra tn colegiul nbației beneficii ne din Lsmbaeh- 
aYn-Traum al cărui blazon, bătut in lRfifl. la or
dinul starețului Theodoric Hagen purta In cl 
semnul crucii Inciriigate. Acolo. Hitler prma -ă 
aihă ..revelația Semnului", crucea neagră rost^- 
golitoare ca un Soire negru".- „Viața veritabilă" 
a Iul Hitler se poate deci considera începută din 
anul 1897. în cazul acesta, tmlndu-ge cont dc 
slmhollca numerelor, se constată o „riguroasă 
exactițatc a profeției" — afirmă profesorul ger
man care a întocmit „tabelele de concordantă" 
evocate dc Brissaud.

-Trebuie «ă precizăm — spune 'istoriograful 
francez —. că tn simbolica numerelor cifra 12 
este mnlflplul Iul trei cu patru. Sflntuî Augustin 
a remarcat faptul că cifra trei Indică spiritul, 
sufletul. cerul, ceea ce II caracterize_nză pe om 
șt pe discipol, in vreme ce patru înseamnă tim
pul. materia, pămintul. tot ca cate solid, tangibil 
și pipăitul. Trei înmulțit eu patru desenează 
uniunea R'rtnsâ dintre trup șl suflet In nntu-a 
umană ș) In acțiunile omenești pentru atingerea 
fleplină c numărului 11. pe care îl aflăm In o- 
rclc zilei si alr nnpțil. In semnele zodiacului. In 
cete li trep'c .tie fldril lui Îîicob. In ce’«> 12 
trepte ale scensiunll către ipostaza de supraom, 
fără să lăsăm uitSr)i cele „douăsprezece cruci 
negre rnstogolitoare" din „orașul celest" pomenit 
in legenda Thulcl"- Și Brissaud conchide: -Să 
mal mențlnntim In plus că numărul patru redă 
ce’e oatni brațe frinte ale s va «ti cit (crucea ros- 
togolitoare) simbolizlnd cele patru anotlmnurt, 
ee’e. patru demente (nămlntul. aerul, ane. fo-ul) 
aflate tn puterea „Stăpinulul celor patru soci."-

REPERE

Dramatism și realitate istorică

fenomen mnjor de cultură europeană 
contemporană, literatura slovenă ea ie 
încă puțin cunoscută la noi, deși titlu
rile semnificative nu lipsesc, Îndeo

sebi clasica nuvelă a lui Ivan Oankar, Drepta
tea Iul Jent}, tradusă In urmă cu aproape zece 
ani de către Valentin Dcșllu. Aceluiași diligent 
șl competent propagator al literaturilor sud-est 
europene in spațiu românesc. de data aceasta 
aemnlnd împreună cu Mihscla Deși Iu, II dato
răm apariția recentă a unei antologii din nuve
listica lui Anton Ingoliă, Dragoste 
publicată '*«.• editura îJinerv.i in „Biblio
teca pentru toți". Ea prilejuiește lotfl-
nirea cu un mare și surprinzător acriilor, apro
piat ca experiență istorică do ceea ce noi înși
ne cunoaștem foarte bine, pe care a traversa- 
t-o cu o luciditate șl o pertinență a observației 
ce caracterizează numai pe artiștii excepționali. 
Condiția umană este surprinsă In măreția ei. 
Încercată de tragedie și de impulsuri eterne. 
In conflict cu împrejurările șl limitările vre- 
mllor atit de tulburate. O undă de compasiune

străbate povestirii" sale, o ci’dură ce atonuea.-ă 
răceala dc clinician a descrierilor și fac cu atH 
mui atrăgătoare literaturo scjxtui nt’t de marc, 
șl nu ne sfiim să repetăm Încă o dată, marc da 
tot scriitor.

Anton Ingollâ stăplnește 1« perfecție a"[j 
construirii unei povestiri simple, h narațiunii 
esențiale, in cadrele căreia inscrlc obwrvațlunl- 
Jc sale minuțioase. încrederea In „subiectul" nu
velei il dispensează de artificii expresive și 0 
cantonează intr-un realism fundamental. Aglo
merarea detaliilor se face, de asemenea, pria 
narațiune, o’e co»:-nortrețele nviholngi- 
co. ‘atit da pregnant., in scrisul cău. Glai Orn?- 
n<«C reia o temă antică, vinovăția supremă. In 
circumstanțe moral» actuale. O tlnără din Lju
bljana trft!c-*e  tensiunile provocate de □ sarci
nă In afara rf să tor lei. dar ab1' In ultimele pa
gini scriitorul ne dezvăluie că se datoi.. de fapt 
unul incest. Tatăl ef. erou al luptei de eliberare, 
fusese rănit de nemți. Iar crizele periodice d<- 
nebunie datorate șocului din timpul războiului 
nu se calmau decit prin tandrețea soției sale,

adihoori confundată ci act--.; n h:-1 •
.■.semvnea eture „f uw". u 1,5 ■-* 'f""
tecul de nebuni'* r dr.'XOxț.-* fihulă. Ur cons-j- 
clnța nu intirr:* Vă np »râ. Pe fcvidul unii* 
nitatc .-i-'-’ c. -*»,-■ ■ :
violentă. in .i'v? nuvele^ biruie senliskm-
tul nilu1*. ’. iiiminci-'l vit,--' iar Fu » - i .n 
nvt-’-A, cr.c nldodfcin 1? Ar.ton l.*̂ -.<\.  nu ■ 
tace prin moarte, d print r-vn It nivel al ccni- 
prehetixiunii, prtntr-o înțqlcg*  j vipenoi-ră d*-  
venind In ford ascensiune, t?lv;i~c *oi-
rituala. — ace.jMă contopire < st*  o * • i-
minoasă a firii omenești; „Silve simți cum o 
jurul ei fre. Tn.itâ puternic nâiiun j .’. n c) iul 
el natal..." D.icft n-, r ti scris decit Gtai cer
nesc. d.Tind din 1<M2. și Anton Ir. ar t._- 
bul menționat în ;-ț’’or:s celor mm lm;>o“* Ml 
nave ’s’1 ■ > *

Fcv.-on- ••'i.r u': -bru.l -'-^*  ’.r.
oameni simpli, cu Instrucție redu:â șt cu tn c - 
festiri elementare, vag filtra’.c prin codul oM"— 
iurtlor de la ța-:, t?u wr m -i cernu ■■ ; 
urbine. fnc*  ind-ntw-ito prcjutîr-’ăț to-
Ele li permit ob<^rv-*rfta  unor ;,p - de î- ./r.;-

Aurel-Dragoș Munteanu
Continuare In pag. a l-a

■

sport Busuiocul si serenada
■■ ■ 1 ♦

artic se incăpățlnează «ă nu dea lăstari. 
| f 1 - schimb avem lună plină, mierle 
* “ “ Mîgre, alinierea planetelor — multi au 

crezut așa șl pe dincolo, dar n-a pleb- 
nlt nici-un drac — și mai avem drumuri de 
M.-tră spre stadionul din Dealul Spirei, dacă-mi 
țx'rmiteți îj vă spun încă o poveste in care fe- 
A’rațla dc fotbal s-a apucat să cinte in cor cu
noscutul și mobilizatorul marș : din twr vechi, 

noi. Cind bate vint sec, Cure-țl crupă 
buz.'e șl te. >puz<ște-n z»br.»r cu semne de 
vhvfiid. trebuie sâ știi ci e v.e.nc dc <jilr pen
tru dilimanii din drs^'Si.-. Acum șl numai "curo 
pot ția ei In tuberculoză sub iF.uî iubltclor. 
eu ciincle lipit dc vipușca panUloollor ș; tinind 
:n b^ațe unul din mitic de muLir.i cc gonesc, 
Juna i2.1.1, pe acoperire — (hisi scump și drag, 
țl-urn adua un pui, mic și adorat, ca să-țt iau 
Jieiiura de pe ochi. S’ib cerul controlat de ju
dețul C.N.E.F.S., mereu in sărbătoare, unde se 
cultivă buauiocul, trandafirul șl serenada, s-au 
j;. r ut trei infringer) da proporție ale spor
tivilor noștri — naționala de handbal. rv<tionula 

tenis șl Universitatea Craiova — pe core, 
intre eie. Încerci sentimentul penibil 

cft In strada Vaxlla Conta, funcționarii nu f^ 
Jl-.-vs. toată zum, dec!t să fluture la gea.n 

cu chî -urâ și s.) născocească lozinci 
cu care cred că po< sâ bandajez rana provocntă 
t‘- .-.-.i noi*a*.râ  din drumurile Granadei. Iar
dnd nu mai găsesc lozinci trec la pompele cu 
mr.r.:velă și se spetesc trâgind 
adincurî in grădinile diversiunii, 
lunicj. va ulii că șlntrm bătuți

mal virlm n; Clutccclc
intonate do C.N.E.F.S. duc ia prada buzunarelor. 
Nu f..cv nimic că picî.ț- i i bani și pierdem pu
blicul. important c să creăm iluzia fulm că tre
burile merg bine, prin unttara și lefurile să fie 
p’.ătii ? Ir timp, Iar de Sfâunale căptușite cu 
r>< îpnră sâ nu se lege n.menl I Miercuri seara. 
P*  Stadionul Republicii, echipa naționali de 
a *h  d. antrer.ită de Mircea Luceocu, a juca» cu 
o s ’.erHj'vtzLjr.-rl. jeluită dc croni- 
c v. ;i : șl -<»• a s <*•  «. *iwe«. ‘i Drt=Jîin |i
3--c>Dobrin. numiți 1b conducerea tehnică nu 
dc cronicari, cl de Mlrrea Luccscu. îndrăgostiți 
de primăvară și de fotbal, ocale șaizeci de mii 
■t77 buiU.-âsVr.: au dat năvală spre stadion. Au 
intn.t patruzeci de mii (vrea opt «ulc numai 
la mr.'s preiei !?), dar de plătit bilete nu cred 
V*  fi plătit mal mult de douăzeci de mii. Foarte 
galantoni organizatorii, dar chermeza nu ne-a 
plăcut Mal intii de toațe n-am priceput ce vrea

J.,

noroiul din 
In nădejdea că 
cu vătraiul ț>e

Lueescu. EI nu ne-a arătat c echipă, c! optspre
zece jucători (ciți va de beleaua maidanului). 
ținlndu-1 in teren pc unii, zece minute, pe alții, 
un sfert de oră, și așa mai departe, că doar 
s'ntem in poetul mare <1 fiecare are dreptul la 
porția tui de ștevie. inclusiv Mircea Sandu, che
mat a trei suta ooră-n lot ca 8ă,ne arate că 
nu ae poate intllni cu mingea. Am ajuns la 
concluzia câ Mircea Lucescu și-o puj in ?ind 
să ne dez de (urcă la fel ca Ștefan Covaci. Pro
mitem Fă ne suflecăm mireclk> și sft «tâm 
pu-aproape, S-u dus in America latina, ca i-j 
wră capra peste broasca țestoasă și l-am lăsat 
In pace ; ne-a dat cu nlșio in ochi că Andonc 
$1 M. Marian au fost cel mai buni jucători in 
meciul de la Berna, cu Elveția. Iar miercuri a 
inceput meciul fân'i ei, și-t lăsăm in banca lui 
și cu povestea asta. Dar doresc să ne răspundă 
pentru ce nu i-a obligat pe lord ache. Someș și 
lordănescu sa se prezinte la joc I? Aici nu mai 
încape tocmenlă : cei trei să nu joace nici du
minică in echipa lor de club, fiindrft atlind 
Încep sa Cred că am scăpat de M and'ba și Ftâ- 
pinii lui și-am dat peste altă dadann. C.N.E.F.S. a 
vrut :â ciștige echip t antrenata de Luctscu, 
federația in fel, arbitrii mai mult chiar decit 
cel care l-nu delegat (și era un timp cind mă 
Iun cu leșin de Ia linguri că de milo ălora care-au 
fost bogați la—nchisoHrea cu capace :). Lucesm 
a vrut și el să ciștige. lucru firesc, dacă privim 
prin prisma orgoliului, dar cu totul de prost gust, 
dacă luăm in vedere scopul inițiat ol Int’dn*ril.  
Stupid e faptul câ și cronicarii ziarului dc spe
cial! tute bu dorit din tot sufletul ra selecționatei 
lor să ia bătaie. Și atunci au alcătuit-o cum au 
vrut. Pe mine sau pe alți susțină lori dc rubri
că sportivă nu ne-a Intrehat nimeni nimic. Nici-o 
supărare, n-am veleilâțl de se’ecțlonar. dar nu 
pot să cred In ruptul capului că trei sferturi din 
cronicarii ziarului editat de C.N.E.F.S., pot 
număra pină la unsprezece fără &ă se Îmbolnă
vească de astenie. Și atunci cum $â nu stea el 
drepți in fața biroului federal șl a lui Lucescu '.7 
Ei. bin<\ prâ intervenția Flacărel In for- 
mițifi lur n-ir fi apărut Dinu, GLuchici, 
Ștefan Popa șl Paraxchlv, adlcfi tocmai «urătorii 
care le-au pus problema elevilor lui Lucrscu. 
l-au silit să gindeascâ si le-au dat, gratuit, o 
lecție despre fuțbHl.

Busuiocul șl serenada au gîtulț o se<iră care 
m anunța frumoasă.

Sau : aceeași veche caterincă, aceleași învir- 
teli, aceleași palide prostii.

Fănuș Neagu
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