
Anul XXV

12
(1 037)

Simbâfâ

20 martie

1982

8 pagini

5 lei
Sâp'Ztoinal echta! de Uniunea Scriitorilor 

din Rcpubuca Socialisto Remania

TINEREȚEA
EROICĂ

n moment aniver
sar care, Înscris In 
induși calendarul 
primăverii, aproa

pe de echinocțiu, ne dă ima
ginea cit se poate de com
plexă a tot ceea ce numim 
virsta tinărâ : șaizeci de ani 
de la crearea organizației re
voluționare a tineretului din 
Româria. Un moment ani
versar de o largă aemni- 
tocalie colectivă și |n ace- 

timp intim pentru toate 
generațiile care s-au succe
dat in Istorie și au urmat 
destinul luptei conduse și 
inspirate de partid pentru 
Înfăptuirea drepturilor șl 
libertăților fundamentale alo 
poporului, pentru on viitor 
demn al națiunii noastre. Un 
moment solidar, așadar, defi
nitoriu pentru însuși statutul 
to rolul generației tinere In 
societate, pentru locul pe care 
l-a ocupat și 11 ocupă ea in 
amplul proces al construcției 
SociAliste.

Au fost anii grei de Înce
put, anii organizării, ai lup
tei, ai'înfruntării teroare! și 
opresiunii, anii prin care se 
personifică și dobindesc act 
de identitate politică și so
cială idei care erau scumpe 
poporului și care figurau 
programatic In câmpul de 
luptă a maselor, a partidultri 
eare ito asumase un rol că
lăuzitor, Gînduri, fapte și 
chipuri de tineri se perindă 
la orizontul memoriei și 
aduc In prim planul con
științei noastre de azi ua în
treg capitol glorios al isto
riei in care esențial esta mo
mentul cind conducerea li
ni uni» Tineretului Comu
nist i-a fost încredințată to
varășului Nicolae Ceaușeacu, 
revoluționa rol a cărui bio
grafie și 
curaj to 
lirice to 
aoțite și 
nt ?i o . _
bită. se verificaseră In mod 
strălucit In activitatea din 
anii grei al ilegalității. Un 
patos nou, un nou suflu pa
triotic to revoluționar a-au 
făcut resimțite de atunci, or
ganizația a dobindit o nouă 
dimensiune a luptei, muncii 
ș1 creației, entuziasmul și ab
negația tinerei generații, ro
mantismul și generozitatea • 
anilor sâi devenind coordo- 

^nafe de fond ale Însuși api- 
’ritului tlnăr. în primele rin- 

duri ale acestei lupte și In- 
fruchiplnd toate aceste tră
sături patriotice. revoluțio
nare. activa pe atunci și ti- 
năra comunistă, pcrsonali- 
tea proeminentă de azi. to
varășa Elena Ceaitșcscu.

Istoria iși confirmă, iată, 
eroii și are In demersurile 

' lor un permanent reazim d« 
susținere, tineri! luptători de 
ieri i-au insuflat încredere 
ai optimism, faplate lor sint 
modele de cuget și acțiune, 
ei veghează acum la clrmclc 
destinului nostru nou so
cialist. Si deținem și un ca
tegoric motiv de mindrîc 
prin toate acestea, deținem

ale cărui acte de 
calități proprii, po- 
organizatnrlce, În
de un vizionar spi- 
competență dense-

•i un categoric sentiment al 
c.mlinuitâtu. Pentru că iată. 
Încă de atunci, din acei ani, 
se puneau bazele termice și 
practice ale unui Întreg sta
tul al tinerei generații. aa 
formulau teze «â priori pi i 
care, in esența lor. prefigu
rau inaâși concepția de azi 
a partidului nostru despre 
tineret Tlneretal erie viito
rul uaai popor, sena pe a- 
tunci tovarășul Nicolae 
Ceeușeocti. Și nani departe : 
eu energia d raSnziaiMnl 
său tineretul este a farță 
creatoare care, pusă in aee- 
rleinl științei și pragreeulul, 
prate da un ajutor prețios 
penira dezvoltarea eon a ■ mi
că. socială, politică și știin
țifici a unul popor.

Regăsim toate acesta 
sintetic formulate in 
gramul partidului elaborat 
mai tirziu. io anii celei mai 
fertile perioade din întreaga 
noastră istorie. Privit ca im
portantă forță a progresului 
și ea viitorul însuși al na
țiunii. tineretul rtmlne me
reu ca o carto deschisă a po
porului, In cronica anilor săi 
a-au Înscris mari obiective 
economice și sociale, adevă
rata cetăți ale ștfințri șl cul
turii, trasee ale muncii și 
creației, alo Inslrucției și e- 
ducatiei socialiste. Ca un u- 
nivera In continuă alcătuire 
de sine, sufletul tlnăr, sen
sibil șl receptiv la nou, ro
mantic și entuziast. dăruit 
cu patos țării și prosperității 
ei. a trăit șl trăieșta la in
ia tui t alea tutntor maxilar 
datori aid tonstrucțîei noii 
societăți, a răspuns și răs
punde in permanentă la che
mările partidului și ale se
cretarului său general.

Prin organizația sa, de la 
începuturile sale ri plnă azi, 
în relieful la zl al muncii șl 
creației sale, sub Imperati
vul unei noi calități In toate 
domeniile de activitate, atri
butul de fond al tinereții a 
fost ?! râmine eroismul. O 11- 
nerete intr-adevăr eroică. 
Intr-a patrie care se clădeș
te continuu șt >e iluminează 
In conștiința sa după nu
mele «1 chipul celui ee-i în
truchipează |n cel mai înalt 
grad idealurile și ne călău
zește continuu spre înfăp
tuirea lor. O tlnarețe eroic* 
Intr-un timp și o tară In eare 
partidul însuși este al unei 
tinereți veșnice si emană de 
la tot ce-i mai bun șl mai 
frumos in popor. Șaizeci de 
ani de existență a organiza
ției revoluționare de tineret 
reprezintă unul din acele ar
gumente prin care istoria, 
Irfiltă Și asumată. Ișl des
chide paginile nrln aminti
rea și virsta fiecăruia dîn 
noi. Momentul jubiliar este, 
de aceea, al tuturor viratelor 
șt el consacră un prilej de 
fierbinte omagiu ca ?1 o ga
ranție că prin tineret pa
tria fșl duce pe mai departe 
opera șl numele in viitor.

Luceafărul

TINERII

f DESPRE REVOUllF.
Nicolae Ceaușescu

lovarcțul Nicolae CMuțescu ți tineratul — lapiurie de Cornelia loneicu

Solidari de a lungul
unei vieți revoluționare

Acest poem se dedică, neschimbat 
In Iubire, tovarășului

Eu raaleM ea dreptul celui ce nu

— «s-a ■ tipineasel in pace' Ci

a primit revoluția 
In dar 

a-o ducă înainte 1 
eu spun :

REFLEX

Amintiri de primăvară

întemeierea 
valorilor

1

Ilteratura nu are virată. Nu vreau lă 
spun — se înțelege — că ea n-ar âvea 
• Morte, un Morte și chiar o conști
ință care, to ea. mal ales ea, are o 

virat* ce ae poale fixa in timp. Spun doar că 
Uioraiura au ae acrie — nu trebuie să se serie 
— -cu virata*, ci cu vocația. Pe cane o ai sau 
a-o >i I Rostul eu. literatură. Si totuși, aau poale 
tocmai de acaaa. literatura tinerilor, literatura 
acnaă de oameni linen arte o realitate incnntea- 
UMIL Cai ca urmărește preaa literară, planurile 
editoriale sau vitrinele librăriilor, chiar fără si 
fio un spmaliat în domeniu, va găsi argumen
tele clare in favoarea arealul adevăr. Se pot. ca 
atare, alcătui, cu un minim efort de memorie. 
*Me cosMderabUe ca dimensiuni, cuprtnzlnd 
nume de tineri poeți, prozatori, critici afirmați 
in ultimii —- de pildă — cind ani. Insă, nu 111- 
tele ea nume tint lucrurile ce ne interesează 
acum, d semnificațiUe fenomenului. O. logîcâ 
simplă ne arată că dacă tinerii pobllcâ mult, în
seamnă că există nn diifiat sado-cullural propice 
faptului. Conform aceleiași logid. mai rezult* 
de aid câ funcționează, dincolo de voința afir
mării individuale, un interes constant pentru 
promovarea tinerilor acru tori. Susțlnlnd un art- 
fei de demera. sodetaiea probează că. In același 
timp cu rrapectul valorilor coturni ale. știa ce 
înseamnă întemeierea noilor valori. Literatura 
României contemporane trăiește și «e înalță pe 
această fecundă dinamică a valorilor, conținută 
și de cărțile tinerilor acrit tori. în plan teoretic 
șl simpliflcind mult tacturile, două pot fi atitu
dinile estetice ale celui care intră in „cetatea" 
literaturii : pe de a parte, permeabilitatea la ma
rile modele, pe de altă parte, voința de origina
litate. Nevoia de modele, desemnind. In land, 
nevoia de culturi, ca și efortul de autodefinire 
sint. desigur, trăsături general umane, care Iși 
disputa insă, mai puternic, spiritul juvenil. Fiind 
vorba de persooalilăU |n formare, absolutizarea 
unei atitudini |n detrimentul celeilalte, poate 
avea efecte nedorita. Astfel, subordonarea ne
condiționat* lată de mode] conduce la epigonism 
dezolant Precym și excesiva dorință de origina
litate poate cădea in extravaganță gratuit*. 
Ti nărui scriitor român de azi păstrează bia< 
echilibrul necesar al celor două ipostaze. K> se 
pnrnctesrlăaază. deopotrivă, prin cunoațtc*** 
profuhdat* a valorilor & 1-ag firemert. ca și 
prin tentativa de a-și delimita, In acest con
text, propriu! profil scriitoricesc. Putem defini 
personalitatea tlnărolui scriitor prlntr-o serie de 
determinați, dintra care cei mai importanți ao 
numesc absenta prejudecăților și complexelor, 
implicarea In viata culturală șl. prin aceasta, 
adică, in fond, prin actul propriu-zis al scrisu
lui, In destinele (Arii. 11 mal caracterizează, și 
nu in ultimul rind. orgoliu] de a tace mal bine. 
Cele mai valoroase cârti ale tinerilor ni-i reco
mandă drept veritabili scriitori, venitl in lite
ratură din vocație șl nu din intimolare sau velei
tari sm. slujitori ai unei profesii dificile dar deo
potrivă sublime, căci Iși propune că facă omul 
mai frumos șl mal bun.

Nimic nu i« naște din nimic și totul a mal 
fost sub soare. Literatura tinerilor Iși asumă cu 
gravitate această continuitate care obligă. Ea nu 
se adaugă cantitativ unei tradiții, ci 1 ac inte
grează, aalmlllnd șl edifldnd.

Valentin F. Mihâescu

primăvara aceea 
Ilrumurile din pod- 

.orie, desiundate și 
oase de roti de că

ruță, duceau mai mult către 
gară. Era după răzixii, după 
secetă și vița de vie și po
mii ae tirlseră parcă in ago
nie pe d*a) și se răzbunau 
acum pleznind din încheie
turi și răipindind un miros 
amețitor de seve și flori. 
Zburau prigoriile lăsind dungi 
vinete prin aer șl rindu- 
nlcile iși căutau vechile cui
buri pe sub streșini de case. 
Păsări sfinte, așa le numeau 
Mtrinii, și nu știAu nici ei. 
de ce. Poale pentru că 11 
caută pe om tot timpul — 
ar fi fost o explicație — dar 
unii nu mai ziceau nici asta 
ci se mulțumeau să constate 
doar că pe ling* casele ve
chi, pâcăsite, păsările aces
tea nici nu îndrăznesc aâ 
zboare, dar să-ți mat'facă 
și cuibul- Erau citeva 
tflnlr-nccaleo, 
toagare <1 !d păraginâ pe 
dml. războiul l

ci te 
rămăseseră

și seceta le

Soilaură. Iar rudele celor 
ispăroți mai luaseră ți ele 
cite un geam, cite o usă, 
mal smulse«c și virtu! cite 

un colț da acoperi;, mai 
mușcase șl ploaia din pereți 
ți din hornuri ți uite ața, 
ceea ce nu reușise aă ducă 
pină la capăt o fire do om. 
o făcea acum cu și mai maro 
vohiptate natura, iar norii ae

rostogoleau parcă ți se sub- 
țiau ca niște strigăte prin 
pomi. Dinspre gară se au
zeau sirene ‘ ’ “*
una era moi 
neconfundat 
mâna cu un 
și chiar 
vaca știm noi cui, și muge
tul acesta spinteca in ecou 
văile șl se opintea in cite un 
perete de deal, plnă ae pier
dea. Vaca asta, locomotiva, 
trăgea după ea niște trenuri 
lungi caro nu se mai termi
nau. Iar In radio se clnta 
aprasue In flecare oră „în
florește ța th mea“. Și țara 
înflorea, desigur, sdică avea 
să înflorească, noroc că In 
primăvara aceea, ți e după 
război și după secclâ, l-o 
luaseră totuși pomii mai 
Înainte, și asta era ceva, a- 
dlcă noi. copiii, vedeam un 
adevăr și mai vedeam cum 
niște băieți mai mat! decit 
noi ișt împleteau coroane de 
fiori de cala șl piersic, le

de locomotivă, 
ciudată și de 

pe atunci, ae- 
muget de vacă 

așa se ți numea.

A. L Zăinescu
Continuare In pag. a 7-<

era țoamnă ți poate ploua. 
Sau poate mirosea ia aer a 
nuci ți-a gutui. Sau poate 
zburau funigei. S-a deschis 

a poartă, ți-a intrat cineva uitîn- 
du-se peste umăr inapot. Nu mișca 
nimic. Sau poate nu, pintul pusese 
stăplnire pe strada Foișor. Au mai 
urcat ți alții treptele casei. Indunfru 
era Incd liniște. O liniște 
începutului. Seara a căzut 
duse In două. Undeva, un 
gea timpul după sine. S-au adunat 
mai mulți, cuvintele lor deși erau 
încd șoaptd erau treze ți vegheau 
lingă ele, mai tineri ți mai trirstnici. 
$i cind băiatul acela firav a-nceput 
sd vorbească, cei maturi au tăcut. 
Și-au rămas ascultindu-i fiecare cu- 
vînt, fiecare replică. A spus ce-a avut 
pe intmd ți-a tdeut. Cineva a-nlre- 
bat care i-e numele, și-a mai între
bat care, i-e virata. Ceea ce gindea, 
aflaseră. 11 ascultaseră și luaseră 
aminte, l-au inters virsta pe toate 
fețele. Nu-i vroiau viața hăituită de 
copoii Siguranței. Apoi au mai vorbit 
ți alții. Și-ntr-un tirziu noaptea s-a 
spart. A intrat cineva pe poartă ? Un 
copac a gemut ]a-ntfmplare, unul 
dintre mulții copaci de pe strada 
Foișor. Nimeni ? Au încercat sd 
plece așa cum veniseră, coborind la 
intervale șcdrile, Indepărtindu-se. 
Undeva, in întunericul nopții de pe 
stradă, a țipat o lanternă.

...Nimic nu poate fi mai revoltător 
decit imaginea tinereții pusă in lan
țuri. Numele — l-a-ntrebat cinera pe 
băiatul din fața lui. Numele — a 
strigat același a doua oară. Și iar 
numele, II soma insistent ți isteric. 
Și numele său a căzut intr-un tirziu, 
calm și precis ca o nucd in livada 
casei din Scornicețti: CEAUȘESCU. 
1 l-au trecut In /ișd repetat pe silabe, 
adduglndu-i: „aQiiator comunist pe
riculos".

Din post In post, au trecut Intr-o

dinaintea 
fringin- 

ceas t ră

olid zi priatr-o amiozd. din aat in 
sat In alta, i-ae prins eoni pe-un 
ci mp, sub o ploaie, sub cer amin. Au 
trecut ei doi : un bdtaf ca edțațele 
legale de mâini, înghiontit In spate, 
ți lingă el, ohmi legii, itdpinul. 
Picioarele refuzau să-l asculte ți lo- 
iuți mergeau, un pas înainte, ți Incd 
unul mecanic, de pared ar fi măsu
rat hotarul dintr-o parte in alta din 
satul Scornicești, mi mile ințepeniserd 
sub cdtuțe. ți le simțea de pared ar 
fi fost copil, edțdrat sus, intr-un pom 
rotat, fmbrdțițindn-l Intre ramuri, 
rdminind-acolo sus, ți mdsurind din 
fnalturr pdmintul ți oamenii. E dus 
In satul lui, nu al pdrinților, nu al 
locului sâu de naștere, ci satul in 
care avea sd locuiască un timp, alt
fel de pină acum. „domiciliu forțat*. 
Tindrul nu simțea cătușele. Tindrul 
era undeva sus. Intr-un pom al co
pilăriei, de care abia se desprinsese.

Are ta Șandru

eu dreptul celui chemat
In Revoluție — umăr, 

este starea de fapt 
este «tarea de fapt 
nu cunoaște răgaz I 
cronologie valabilă pentru Istoria Lumii!

Revelația 
Revolatia 
Revoluția 
e singura

nu martor — 
a Popoarelor ! 
a Cuvintelor ! 
Revoluția ROD

Din Revoluție In Revoluție/ 
Starea de Revoluție este 

nu consecință, ci argument al Mișcării înainte, al 
îndepărtării de noapte. Eu cred că :

Starea de Revoluție este a haină sărbătorească pe 
suflet.

Eu cred ci i

Haina de lucru a muncii politice este pliată de var. 
de cărbune, pătrunsă de pilitura de fier, de mireasma 
pămlntului reavăn, de sunetul
aproape tăios al motoarelor, de vuietul mării, 
de cintecul griului copt șl de strigătul 
cu care pruncii IntlmpinA lumina, 
lucrlnd la temeliile Împlinirii.

Marius Stânilâ
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ÎMPLINIT

SE ISCĂLEA Z. S. (ix)
a țMaș 
m M 
rut m • tor- 

.servei cu ta
blouri si tot Țelul de firide si-n 
living pe cine vid io. mă. 
Micule ? La o masă mare de 
lemn sculptat stătea* cam fațâ-n 
fată, eu joatelb Ja țtșă, conu 
Zahana Stancil Si conu Barbu si 
vorbeau ceva cu doamna Marea 
care țedea pe o perină turceas
că in fața unei coeotori (oglinzi) 
cu ramă aurită ți suridea fru
mos ca la mazi (cinema).

« — Vl-1 prezint pe domnul 
Traian lancu. zice flșcalu' ți io 
mă încrunt la el că n-aveam 
nevoie să mă prezinte șl zic in 
gtnd * iasă eă mai vii tu la mine 
cu foaie să-ți dau documentare 
ji te frec Io...

Dau bună tara, mă înclin re- 
verentioa (mă io am crescut la 
școala de protocol al Iul Petru

REMEMORĂRI

Croza !), IntH la doamna Mar- 
ga, apoi către am îndoi maeștrț 
care s-au Întors lupește ultin- 
du-se la mine.

— Bună seara, bună seara 
dom nu' lancu, a zis Padljflhui.

— Salut, tata lancu, a zis si 
eonii Jenlcâ din colțul gurii zlm- 
bind cam ironie sl Padlșahul a 
tresărit cind 6 auzit câ-mi spune 
tata lancu.

No, acuma urma partea cea 
mai grea I După ce sărut io 
mina Iu doamnei Marga, mă 
duc ți dau mina cu Padișahul 
că el era șeful meu, nu ? apoi 
cu conu Jenicâ că era gazdă.

Cu fișcalu' nu mal dau, că dă
dusem...

Și incep să mă frămlnt unde 
să mă așez... ?

Conu Jenicâ 1mi face un 
semn vag, adică fă șed unde 
vreau, da io mă glncesc iute că 
trebuie musai să mă așez in 
dreapta președintelui, că așc-i 
regula. Nu, mă ? Tu n-ai fi fă
cut la fel ?

— N-opoi cum dară altfel ? 1 
Stancu era îmbrăcat intr-un 

costum gri-perl bine croit șl a- 
vea cămașă albă ca laptele țl 
părul lins șl frumos pieptănat 
și cărunt șl lumina bătea pe el 
subliniindu-1 Irăsăturile de băr
bat faină I Că faină mal era 1

Amu, ia muram de curiozitate 
să văd ce discuție

Mircea
urmează,

Mîcu
Continuare in pag a 7-a

Cind „pasărea ea ele nț de rubin s-s răz
bunat", Poetul trecuse cu puțin peite 
douăzeci de ani, „aielunul dați min
ciunii". în viață fiind, Labiș era pen

tru toți poeții tineri al țării un simbol și un 
argument al versului care, militind prin verbul 
angajat, păstra In el, distincte, sunetele incon- 
f un dabile ale unei mari tradiții lirice. Poemele 
sale, apăsat personale, printr-o armonioasă alu
necare a cuvintelor și o firească ivire a. meta
forelor, printr-o participare la prezent in 
care sinceritatea trăirilor salva pină și locurile 
comune, banalizate de neputința creatoare a 
unor contemporani ai săi, co artificializau prin 
supralicitare plnă și crezuri și aspirații vizio
nare —, poemele sale șl-au îndreptat met eu 
privirile spre steaua polar* a vremii, spre lu
mii!» revoluției.

Nicolae Lablț a foto rod împlinit al unul timp 
febril și va rămlnc — asemeni drapelelor Im- 
plintate pe Înălțimi, In urma unor dramatice șl 
patetice asalturi, semănate cu jertfe — o splen
didă mărturie a devoțiunii poetului român faț* 
de cauza înălțării, Intr-un Mev aprins", a unei 
patrii noi.

Printr-un destin nedrept, poetul a urcat dru
mul fără întoarcere cu mult înainte de clipa in 
care și-ar fi putut declara împlinite „toate pro
fețiile". Iată, aritmetica ne-a obligat să accep
tăm eă au trecut de la tragica Întâmplare mai 
multi ani decit i-au fost dat să-i trăiafccă. 
Numai marilor aleși al poezie! Ie este dat să 
înlocuiască puținătatea anilor cu Iradiauta și 
veșnica viață a metaforelor. LabLș a fost unul 
dintre aceștia. Cine va vroi să înțeleagă anii 
cărora el ie-a fost, pentru poezie, simbol tinăr 
n-o va putea-o face ocolind poemele sale. La 
urcușul poeziei românești către sine — abando
ned aluviuni străine, ce ar fi putut t-a deper
sonalizeze, Labiș și-a adus jertfa. Iar la capătul 
luptei cu atitea Inerții spirituale, portretul ce 
l-a lăsat posterității este unul ai unui învingă
tor. Pină și încercările de minimalizare a ver
sului său. produse din alte perspective*, este
tice decit cele pe care poetul și" le-a afumat 
lucid și patetic, sint o confirmare a acestui ade
văr. Pentru câ Nicolae Lablș nu aste un poet 
ce trebuie, prin selecții necruțătoare, rccuoerat 
pentru posibile istorii literare. Se vor afla In 
producția sa line* suficiente argumente, poeme 
memorabile, cu statut de capodoperă, In stare 
ai acrediteze exLsiența unui mare ooet. Plnă si 
In poemele de început, in care Inca nu se cris
talizase pe deplin conștiința de tone, se aud 
deslușit, fără echivoc, sunetele poeziei adevă
rate, se poate identifica un spirit ce avea 
devină, treptat, al «dineuriIar al profunzimilor.

Nicolae Dragoț
Continuare In pag. a 5-a



Sena dc Opere — O. Ibrfilleanu a ajuns 
la al zecelea volum 9! do data aceasta 
probabil in chlo definitiv ultimul. Pro
iectată la un număr mai mic de volu

me. ediția Ibrăileanu, alcătuită de Rodi ca Ro
taru șl Al. Piru. s-a restructurat din mers sub 
presiunea materiei cane-șl caro® dreptul retipă
ririi. O legendă dispare odată cu punctul termi
nus al acestei ediții : Ibrăileanu n-a acria puțin. 
Trase din reviste, In coperțilc seriei de Opere 
articolele pArbsIte de critic In reviste comple
tează fericit paginile st rin sa de Ibrăileanu in 
voldmele antume. Li ae adaugă $1 cursurile de 
literatură rumunâ ținute de Ibr&ilcanu la uni
versitatea Ieșeană, litografiate de st u den ți șl re
văzute parțial chiar du critic. Cele sexe volume 
Insumind panorama întregii contribuții critice 
a lui tbruiluanu ți un punct de plecare' solid 
pentru evaluarea globală a valorii actului său 
critic.

Curios este câ, deși mărturisește a ști ce im
portanță are „volumul” In «'Xlitența și mal ales 
postări taica unul scriitor, Ibrăiteanu a fost foar
te zgirclt in alcătuirea cărților sale. O sumă de 
proiecte iu fost de altfel p&râjita. Ibrăileanu 
este unul din scriitorii pe care posteritatea nu 
l-a sedus. N-a lucrat In vederea impresionării 
H. Nu ți-a construit ^u bună știință a „operă” 
care să Înfrunte timpurile și asta vine desigur 
șl din concepția pe care c avea despre critica 
literară față de alte specii literare. A ținut să 
se zidească pc sine șl Ideile sale In edificiul li
teraturii române care oe ridica sub ochii lui. dar 
și eu participa rus lui, fără să-și imprime osten
tativ semnătura sub contribuția ce-i apafținee. 
Este aici și dovada unei mentalități de alt secol, 
care pune mat puțin preț pc proprietatea lite
rară declt cel ta care criticul șl-a dus crucea 
misiunii lui. N-a cochetat cu posteritatea, n-a 
folosit nici o ..mască" pentru a înșela timpul, 
nu și-a „revizuit” textele ta vederea IntUnirilor 
viitoare cu cititorul, ic-a abandonat chiar ta pu
blicațiile de origină de unde le-au scos actualii 
lui editori, Rodica Rotaru și Ai. Piru.

Calc zece volume înseamnă restituirea unei 
părți din temperatura șf Ideile a patruzeci da 
ani de literatură română. Pentru că timp de pa
truzeci de ani Ibrăileanu a fost o prezență vis, 
adesea polemică, uneori sentimentală, dar Întot
deauna lucidă, a faptului da literatură română. 
Debutul său *e face In srfnetul tobelor de luptă 
ale socialismului Intransigent de la 1890. Ibrăi- 
leonu este sub numele de C. Vraja din protago
niștii violentei șl decisivei polemici dintre vla- 
h.uța șl publicațiile socialista. Tot acum ripos
tează nefericitelor pagini pe cere Aron Denșu- 
ătafiu le închină vindicativ Iul Dmlnescu. Plnâ 
In 1904, Ibrăileanu publică puțin, dar semnifi
cativ ! Curentai Eminescti și Foiletoanele Ini 
Car*«lale (1901) pentru a fi present la 1904 la 
una din polemicii* literare decisiv» ale Începu
tului de veac : morala povestirilor lui Sado- 
veanu. Sadov ea nu desparte drumul celor mai în
semnați discipoli gheriștl *. H. Sanlelavtci joacă 
ta bccal caz rolul lui Gberea. IbrAlteanu pe cal 
al lui Maloreocu. Din 1908, Ibrâlleanu va scoate 
▼lașa ramâneaacă tipărind, sub semn At ură și 
fără semnătură, In marea revistă ieșeană articole 
și note, nu o dată polemice. PubUctatlea lui Ibrâ- 
ileanu este trepidantă , mereu In focul eveni
mentelor, !n care participă mu pe care !e cre
ează : ta 1900 răspunde atacurilor lui lor ga Îm
potriva Spiritului critic, tot acum fostul soci aliat 
scrie cele trei scrisori deochise idolului de altă

Primul roman al Iu! Octavian Paler 
este construit, ca și scrierile anterioa
re ale autorului, ea un amplu eseu a- 
aupra condiției umane, in același re

gistru dtlematic In care a-a acomodat spiritul 
interogativ, obsedat de aceeași problematică 
existențială și morali. Viața pe an peron se 
fnrudește cu eseul aproape roma ne ac Apdrurti 
lut Galilei, erou) fiind de aceasta dată un ano
nim, cano monologhează in pustiu, adrcaindu-șl 
mesajul unor martori Ipotetici. Tehnica narativă 
combină procedeul manuscrisului încredințat ha
zardului. derivat din tema manuscrisului găsit, 
cu a pledoarie, cu o Incarnare de justificare și 
eu relatarea unei experiențe aparent onirice. In 
care personajul, „profesorul de istorie”, traver
sează infernul tenebrelor, tortura morală, deru
ta absolută, ivind de luptat eu o agresiune dtn 
afară, cofmareacâ, șl cu propria sa conștiință 
scindată.

Erou) cărții caută soluții, pentru câ acesta este 
dMtinsI tuturor persneuijelor lui Octavian Faine, 
la canâJBBâȘtttafa axlM journal Jntr-e sâare fe
brilă, sfe aoaflkx, dus ptaâ la ultimele conse- 
eințe. U w află Intr-a gară pustie, amplasată 
1st nicăieri, pentru că a Încercat să fugă, să se 
izotezie, să abandoneze lupte. Profesorul cate vi
novat de pasivitate provenită din lipsa curaju
lui. Experienței* **>c anterioare accidentului 
prin care a ajuns in spațiul terifiant in cara 
se desfășoară zbuciumul sâu. sint tot atltea 
eșecuri, survenite in plini atlrmnre a pasiunii. 
Profet ratat, eroul ratează ca judecător, ca lec
tor, ea pasionat al șahului, ca ciclist. De fiecare 
dată patima este totală și devoratoare, eroul i 
se abandonează pină ia uitară da sine, drogtn- 
du-ae aproape, retrâglndu-oe intr-un univers ar
tificial. abatract, închis. Plnâ cind va înțelege câ 
paradisul nu poate fl imaginat Intr-o grotă șl câ 
existența nu ** poate limita La o găoace, erou! 
va traversa Infernul spulberării oricârel certitu
dini, in singur» rea forțată, experiența pustiului.

Universul in care UI duce existenta este trep
tat luat ta Btăpinlre da un rău ocult, de o teroa
re care m instalează progresiv. Instaurind o sta
re de tensiune (nsuportabilâ. Amenințarea 
obscură aduce ființa la exasperare Șl pentru câ 
încăperea tuturor refugiilor devine un adăpost 
precar, eroul Încearcă lâ ae salveze fugind șl a- 
juage in pustiu fără a mal putea găsi o cale 
de Întoarcere. Hazardul «au poate o lege enig
matică aduce In gara abandonată o femeie, pc 
Eleonora, ai cărei destin este similar. Dacă ora
șul profesorului este terorizat de îmblânzitorii 
de cobre, orașul Eleonorci este staplnit de dre
sorii unor elini feroci. Ca șl profesorul. Eleo
nora se abandonează fricii și ajunge ta același 
spațiu oniric. In același univers in care nimic 
au mai ara semnificație. Gara este un paradis

Un eseu Ineltant șl viu. Ieșit dintr-un 
domeniu In aparență arid, este apel» 
despre Oripinite conștiinței critica m 
cuUura ramând (Editura Emtnescu, 

1961) publicat de Valentina Marin Curticeanu. 
Ideea plutea in aer. au este, de altfel, absolut 
inedită 4> autoarea a explicat cu onestitate cit 
din ceea ce a construit provine dc la alții. In 
adevăr, contribuții nu fără semnificație ne dădu
seră D. Popovici, Aurel Sasu, Doina Curticăpca- 
nu. mal recent Mircea Frinculescu și cita ceva 
|o sugestie, o idee, o lumini) era detectabil la 
Vaaile Florescu. Adrian Marino și Dan Horia 
Mazilu (mă surprinde că autoarea nu folosește 
eseistica lui Dan Zamfirescu). Cu toata acestea, 
„Originile conștiinței critice” e o iniile schiță 
omogenă, o Ipoteză „da lucru”, un moment dIn
tr-un proces colectiv da restituire a Istorie! lite
raturii române și e probabil câ dacă astăzi avem 
ipoteza miine vom avea sinteza, produsă de Va
lentina Marin Curticeanu ori de altcineva. AUt 
cit și-a propus, autoarea a realizat, fără îndo
ială. Și nu o dată raționamentele el. care paf 
foarte simple și chiar elementare. uim«c nrta a- 
ceea că se aflau la indeminâ și nimeni nu cu
tezase să le exprime, ca și cum ar fi fost cine 
știe ce grele arcane. O roar os de banal duce a- 
daseori la falsificare, critica fascinată de origi
nalitatea absoluta part a uita judecățile simple 
și in goana unora după „matematicile superioa
re” ae ascunde cltoodatâ ignoranța deplini in 
materie da „aritmetică”. Nu aste și cazul Valen
tinei Marin Curticeanu — ea rectifică Ideca cu
rentă, solidificată ca o stlncă după care lite
ratura românft qu ar avea o ..conștiință critică” 
înainte de romantism. Dimpotrivă, intiilc ma
ni fes țâri de critică literară propriu-zlsâ sint 
efectul unul proces îndelungat și șovăielnic, al 
unor suprapuneri de retorici, norme, gramatici, 
..dogme” eclestastice care, des! nu sint ..critică” 
In adevărului înțeles al cuvintuluL vădesc fără 
putință de tăgadă acțiunea unei „conștiințe cri
tice” treze.

Cine Judeci exclusiv a posteriori, din unghiul 
organizatoric de azi. poate nega cu ușurință pre
zența criticii In medlevalltatea românească ; nu 
aveam presă (ca. dealtfel, toți europenii) nu 
aveam „foileton”, lipseau „istoriile” literare, 
„critica”, desigur. In forma ei de astăzi nu putea 
să ae nască. Totuși, .^conștiință critică” au toate 
comunitățile unde apare arta. Interpretul folclo
ric e supus judecății unei critici orale, prezentă 
și aceasta In metamorfozele operei elastice po
porane. O astfel de etapă e aceea a criticii „In
stinctive”, determinata de factori sociologici care 
ar merita studiați, căci efectele el nu sint neglija-

CRONICA LITERARĂ

G. IBRAlLEANU:

<Opere>. 10

dată. Gberaa, urmează polemica pentru apăra
rea ltri Ca rag taie cu „epigonii Junimii” (E. Lo- 
vinescu) (1912), tot acum scoate Otters literară a 
d-ltai Vlahață in cane „revizuiește” roiul luiGbe- 
roa șl al lui Maiorvscu in critica literară roma
nească, apărarea Bisericații ăla răzoare (opo
zant : E. Lovi ne acu) <1014). urmează toată pul
berea de notițe programatice a revistei. tonte 
articolele pentru definirea popota blamului, nu 
o dată polonice, pentru ca după război să ur
meze sintezele de Dapâ răzbel, acrise In 1919, 
campania pentru stabilirea paternității ideilor 
din Spiritul critic și Istoria elvlllxațlci rensâne 
moderna, discuția edițiilor Emlnescu (1927 — 
1029) al căror climat va produce ideea marii 
ediții realizată mai Urdu da Pcrpessiriua, pole
mica din 1928 cu Paui Zarifopcl șl, In sflrșit, 
satisfacția da a fi dtlt o Viață a Iul Ezalaesew 
pe cars n-o spare așa de cudnd, a vorbo da 
biografia scrisă de G. Câllneocu In 1932, gest 
care echivalează cu un legat testamentar. Timp 
de patruaed de ani. Ibrăileanu a fost autor sau 
coautor al evenimentelor care au marcat con
știința literară a literaturi! române. Meritul cel 
mare al ediției tandemului Rodica Rotaru — AL 
Plru stă tocmai In posibilitatea de a examina 
(recuperată din periodice, masiv In volumele 4 
șl S) pa toată durata ei activitatea critică a Iul 
Ibrtilasnu, adnotată oportun cu utila Informații 
și comentarii la aoaratul de Nete al ediției.

Fata literaturii române nu poate fl înțeleasă 
complet In acesta patru decenii de literatură 
română In afara scrisului iul Ibrăileanu. Nou
tatea mare a seriei de Opere — Ibrăileanu tint 
cele trei volume, 7—8—9, caro cuprind cursurile 
de estetici și istorie literară ținute de critic In

OCTAVIAN
PALER:

„Viata 
pe un peron"

răsturnat, in eare un bărbat și o femeie trăiesc 
intr-a stare de tencune paroxistică, asediați de 
spaime, de neliniște, primind mesaje funeste. L'n 
paradis pe care nu-1 put părăsi, populat de pre
sante infern» 1-groiești. In eare se simt manipu
lați de voințe obscure, tn care nimic nu are lo
gică.

Spațiul romanului crees2* o atmosferă de an
goasă, pe de o parte prin confuzia dintre halu
cinație, vis și real, pe da altă parte prin exacti
tatea unor detalii cu semnificație anulată. Este 
un univers amintind vizibil dc acela creai de Tar
kovski in CdUgzâ țau, da uptăa ființe.ate lui 
Bergman, In Care coșmorul ee naște d:n enigma 
resimți lă funestă. Fersuoajele rătâcxac in acest 
univers închis ca Intr-un labirint De altfel mlaș
tina este o emblemă paralelă cu aceea a labirin
tului din Apdrarea lui Galilei, ghilotina cores
punde rugului, Imbllnzitorul. Inchizitorului.

Configurația spațiului romanesc oe modifică, 
detaliile apar și dispar, fon om anele stranii impri
mă senzația de teroare a inexplicabilului. Nume
le gării este incomplet *1 prin urmare ambiguu, 
ceasul Iși rotește numai minutarul, încăperile 
puHtilte sint pline de ohiecțe derizorii, uzate, și
nele căit ferale se pierd In nisip, borderourlle 
cuprind notații exacte ale sosirilor și plecărilor 
unor trenuri fără destinația. Dincolo de gară 
eroii rătăcesc ta pădure, ta mlaștină, pe o plajă.

VALENTINA MARIN
CURTICEANU:

.Originile conștiinței critice în cultura 
româneascâ"

bile (prelungiri ale unei asemenea mentalități 
tribale există șl ast&zl. In așa*risa critică orală 
de „cafenea”). Insă literatura română nu a ră
mas la momentul folcloric cl a debutat in
tr-un mediu teologal, ref&clnd, cu intlrziere 
de două-trel sute de ani. o experiență europea
nă consumată. Nu insist asupra acestei desin- 
cronii care nu trebuie ta îngrijoreze : ceasul fie
cărei culturi are bătaia lui autonomă și, ca să 
fiu clar, nu am sentimentul că literaturile exlra- 
europene suferă iremediabil din pricină că nu 
s-au dezvoltat in corelație cu Europa....Momen
tul teologic” e«te. pentru noi, foarte Instructiv 
șl ar merita un studiu amănunțit. Nu aveam a- 
tunci a „literatură”, așa cum o înțelegem azi. 
Insă tipologiile ei interne funcționau Intr-un 
chip nu dc tot felurit dcctt acelea modeme. Ti
pografii au. la 100C. rolul redactorilor de revistă 
și al editorilor, traducător! existau și pe atunci, 
autorii îmbrățișau altfel de tehnici declt cele 
moderne și In loc de nuvele scriau scrisori, in 
loc de romane — panegirice. In locul biografii
lor eroice — hagiografii. ..Viața literară” avea 
probabil efervescența el care ar trebui evocata. 
Dar criticii 7 In raport cu o asemenea litera

perioada 1908—1914 la universitatea Ieșeană. Stat 
cursurile care au determinat ta bună mânură 
idolatrizarea criticului, cursuri care au formol 
de-a lungul anilor, înainta de război șl după, 
mai multe serii de atudenți. Este un cura da 
„isLorta literaturii române modeme”, care inoepe 
cu Epaea CanacM și abrșește cu Școala lai Emi- 
ae««a, adică urmărește imediata post ori ta te emi
nesciană la Vtahutâ, Caragiale, Brătescu-Vot- 
naștl, Duillu Zaznflreocu, Ion Creangă, Coșbuti 
Fină la oi Istoria literaturii române nu se mai 
făcuse declt Intr-un curs la universitatea bucu- 
reșteană da către Ovid. Densurianu (1890—1901), 
caro Începea Insă de la Școala lallalită și as 
oprea la poeții preernl nescient. In paralel cu 
acest cura al Iul Ibrăileanu. scoate N. larga 
Ia 1 oria literatorii raaâaeștl ta veacul al XlX-lea, 
primul volum In 1901, ultimul In 1909, care se 
oprește Insă ta presus Juni mii. Cursul de isto
ria literaturii româna ținut de Ibrăileanu este 
Intru tatu] original, de o concepție nouă, care 
vede In dezvoltarea literaturii române moderns 
un proces organic unde se impietase firesc com
ponentele strict culturale cu cele strict artistica. 
Vederile dl a Spirit al critic sint prezente ști aid, 
dar Intr-un cadru mai amplu șd cu o mai mere 
bogăție. de informație și nuanțe. Viziunea etai- 
afaiâ, marele model al gherla ti lor, dar corectată 
da Gherca tacă de la această dată do o optică 
maioresclanâ. Cursul care însumează pesto 1 300 
da pagini culminează cu ștudievM operai și per
sonalității eminesciene, pesta Stt da pagini, 
aproape jlimitate din totalul paginilor lui. Intră 
ta această extensiune și o judecată de valoare, 
Inevitabilă pentru generația iui Ibrăileanu cres
cută ta cultul poeziei emtaoaciene. Ca metodă șl

lntr-un pustiu, terorizați de prezența In stufăriș 
a imbllnzitorilor de rofcre. a unor ființe alo no
roiului. batjocoritoare, crude și necunoscute.

Profesorul și Eleopora trăiesc tatr-un fel dc 
„așteptare a Iul Godot”, amenințați să devină 
imbhnzltorl de cobre ca’șl rum sr deveni „rino
ceri". Aproape tot ce este literatură a angoasei 
in seraiul XX iși trimite sugestiile in romanul 
lui Octavian Paler, dar se produce o despărțiră 
de atitudine, pentru câ mintuirea este posibilă. 
Eroul romanului nu devine nici profet, nid Ju
decător, nici Imblinzitor. El 1st restructurează 
conștiința in care de la țnceptJt au sălășluit 
Dumnezeu și fiara. Natură contradictorie, pro
fesorul spune despre sine câ este jumătate sflnt. 
Jumătate șobolan. Tentați.* caic îl cuprinde ten
tacular, tinzlnd sâ-1 anihileze este lașitatea, a- 
handonul. reculul in fața Imperiului cavernei. 
Ca si Galilei, el crede o vreme că existența dob- 
te fi trăita ..vegetal" fâră implicare, fără revol
tă. dar ca si Gallle! va descoperi ci astfel da 
ciștig de cauză răului, reprezentat In emblema 
rugului sau a ghilotinei. Pentru că eșafodul se 
justifică prin gestul victimei de a se pleca. Prin 
aceasta, ca șl in eseul anterior, vina pasivă de
vine culpă activă, iar victima este imorală pen
tru a fi pactizat cu călăul.

Ființă rațională, eroul are vocația deliberârii, 
organizate in procesa succesive ta care ei În

tură. critica c! nu poate fi altfel : sint tratate 
și texte notorii care indicau precis expresivita
tea picturală bizantină, aveam ieromonahi, epis
cop l și mltropoliți care puteau sâ reglementeze 
ffirâ îndoială temele |l tehnica. Acele dispute, 
pigmentate cu afurisenii, zlzanll șl Intrigi, care 
azi ne par comice ji vetuste, au o însemnata 
proporție de ..luptă literară”, căci aceea era ma
teria literaturii și asupra ci se putea exercita 
spiritul critic. „Conștiința critică” e. in acel mo
ment, „normjtivâ”. Nu aacund câ se ivea atunci 
Imperceptibil un germene laic, prin cronicari 
umaniști, prin „cărțile populare”, apoi prin 
„scriitori” in toată puterea cuvlntulul (L. Volo- 
vlcl a venit aid cu sugestii pline de Interes). 
„Criticii” dc atunci șlnt inlulUvi și Inițiatori, li
teratura pe care se exercită e „nouă”, fiindcă a 
teșit de tub crminla teologală : atunci cind ma
teria literară va clștlga în autonomie vor apărea 
„gramaticile”, „retoricUe” șl. odată cu acestea, 
„critica Instrumentală”. De-abia In romanț*sm 
(deși am Impresia cA s-ar putea împinge mo
mentul cronologicește mai jos), „critica” e ceea 
ce a știm azi. adică o îndeletnicire „Instltutlvă”.

Am reconstituit repede ipoteza mea asupra 

optică. Istoria literaturii române predată de lbră- 
iloanu la Lași intre 1906—1914 este rezultatul cel 
mal prețtoi al Inriuriril pozitiviste In critică 
(gheriamul), dar totodată și □ dovadă de elabo
rarea stn^zei care se făcea intre direcția mi lo
re ariană ți cea gheristâ de către prima genera
ție importantă de critici care le-a urmul. Incon
testabil, aceste cursuri datează, unele voderJ 
nu mai slnt de actualitate, dar uimitor de multe 
idei ta circulație vie astăzi In critica și istoria 
literară românească iși au Izvorul aici.

Editori! au arătat o oarecare indecizia In apre
cierea șl valorificarea Începuturilor lui Ibrălleu- 
nu. Volumul de Opere 18 elimină insă oeuotA- 
rirlle : el scoate la suprafață începuturile lui C. 
Vraja de la Evenimente! literar, Munca și 
Lumea nană, publicații socialiste care au găz
duit publicistica lu! dc tinerețe. Este faza „la- 
cafaină” a socialistului Ibrăileanu, pseudonim 
Vraja, Ipostază In care, mobilizat de o fierbinte 
Intransigență juvenila, executa literatura lui 
Traian Dercetrcscu și A. Vlahuță din punctul 
dc vedere el partidului soci al-democrat. Este 
vorba de polemică eu Vlahuță și revista Viat*, 
așa de rflu cunoscută șl care ente astfel adusă 
parțial La lumină. Porticlperua lui. Ibrăileanu la 
ea nu este rușinoasă șl pudoarea editorială nu 
și-j>r fi avut rostul In acest caz. Reetitulrea fa
ze! dc tinerețe a lui Ibrăileanu nt-i explică mni 
bine, după cum explică mal bine și epoca, la
cunar cunoscută încă, și ne oferă date noi asu
pra evoluției criticului. Nota distinctivă a Înce
pui uri loc iui Ibrăileanu este fervoarea polemică, 
Încrederea nelimitată in eficiența logicii și In 
drepturile rațiunii. Polemici Ie lui cu Vlshuțft 
sini lanțuri de disocieri subtile, aproape opera
ții In sine fără legătură profundă cu împreju
rările care le-au degajat. Ulterior, se știe, Ibrâ- 
firenu a trecut la liberali, de unde și necesita
tea scrisorilor deschise către fostul mentor 
Gherea a fost adică unul din „generoși", din 
„trădători”, și evoluția tai are nevoie, editorial 
vorbind, din motive de contrast, de confruntarea 
cu etapa lui socialista, din care nasc taste ges
turile lui ulterioare. Prin trecerea lui la stingă 
llboraJă. Ibrăileanu Iși reyizula in bună măsură 
poziții Io politice radicale din timpul polemicii 
cu via|a> Atitudinea față de VlahuțA șl-a schhn- 
bat-o complet la înființarea Vieții ramă naști, 
unde l-a Volt pe Vlahuțâ director, de la cerc a 
preluat de aitfn] șl titlul. Studiul pe ea re i l-a 
tachinai in 1912. Opera literară a d-lai Vlshu'ă. 
revizuiește înțelept vechile poziții Jacobinc". 
Am greși l^ă daci am înțelege că Ihrăllpsnu 
a-a leoâdat de epoca formației Iu! juvenil*’. Cele 
mj< lirice pagini 1 le procuri Intetdeaunn tine
re țes lui socialista și oamenii mișcări! persona
lității vremii, pe care le-a evocat cu Inteligență 
și flnete, luciditate și lirism atunci cind «! era 
ajuns la virata maturității, iar uni! din ei nu 
mat erau da mult Cele zece volume înlătură 
deci legenda sau diversele legende, Ibrăileanu 
Inkx’uindu-le cu aubșlanțialltataa unei opera 
unitare, coerente șl remarcabile pe toată întin
derea ei. Gest de restltutle pentru care trebuie 
să mulțumim desigur editorilor. Rodica Rotaru 
șl Al. P1ru. dar mai ales creatorului acestei one- 
rt. Iul fbrătieanu. Paginile criticului sint. din
colo de dovada unei vocații și a unu! apostolat, 
a talentului șl a inteligenței, mesajul unei mari 
conștiința,

M. Ungheanu

suși este acuzat șt judecitor. Procesul ere ea 
obiect uneori destine exemplare, ea acela al lui 
Robespierre. Conștiința dilematleâ oscilează in
tre a da dreptate excesului sau prudentei acelui 
cetățean 8iey£s. căutlnd întotdeauna logica. Dis
pus uneori să creadă că este posibil ca drepta
tea să fie de partea ghilotinei, că poate șl rino
cerii „au dreptate”, profesorul respinge in final 
această ultimă formă a alienării șl reușește, 
după îndelungi torturi morale, lâ facă gestul 
de curaj prin cort ac smulge condiției de vicțl- 
mâ-com plice.

Coșmarul pe care !1 trâleșle erou! aste mon
struos, cu misterioasa ceremonii ca aceea din 
fața colibei din mlaștini, cu încercări terifiante, 
ca cea din grotă, cu Intilnfrt Infernale, eu chi
puri de idoli grosolani. Agresiunea este Iminen
tă, tentația și amenințarea se confundă, con
știința pierde orice reper, pendularea intre ha
lucinație, hipnoză malefică și real parabolic de
vine amețitoare. Si totuși in acest labirint eroul 
rezistă, chiar dacă finalul râanlna deochi A Eaee- 
țialâ este deacopariraa propriilor rasaran. revol
ta virUmai. asumarea vinovăției de a 1! tăcut. 
Salvarea este descoperirea unei breșe in zidul 
Închisorii, a ideii câ răul trebuie să aibă o li
mită. Lecția pustiului este dură dar meritată, 
forțlnd gindirea eroului să înțeleagă că „frica 
de moarta nu poate orice”. Nici tenebrele nu 
sint absolute, nici cobra invulnerabili. „Dacă 
Izbutesc sA văd râu! limitat tn timp, ml-sm zis 
adesea, II voi vedea limitat și In putere. în- 
acjimnâ câ el nu e absolut. Undeva are un capăt 
O Crăpătură. Altfel m-aș lovi ea liliecii de un 
destin perfect închis. Iată așadar ce este pentru 
mine speranța ; un semn că n-am renunțat încă 
să Judec normat că încă mal știu ce vreau, că 
deosebesc râul de bine".

Gestul fina) al eroului de a risca, dc a părăsi 
spațiul terorilor sale, de a-șl căuta eliberarea, 
echivalează eu gvstul lui Galilei de a-șl asuma 
vina abjurării. Personajele lui Octavian Paler 
sini programat* a fi fundamental tragice, min- 
tulte numai prin chinul conștiinței, prin confrun
tarea adevărurilor cu forț* brutală, prin ilumi
narea progresivă, fntr-un conflict Interior rezol
vat ca dialog, ca monolog Sau Ca apeculațio filo
sofică. modalitățile predilecte Mie unui prozator 
utras de jocul Ideilor, da* Inz<strai uneori st 
pentru descripția poematică, pentru atmosferă șt 
pentru spectacolul sincretic dominat de nevoia 
de rațiune. în ultimă Instanță scrierile prozato
rului sint procese intenționat moraliste ale per
sonajelor, realizate In același t:mp liric șl In for
mulări wentențlcașe. pledoarii murale interesante 
prin calitatea lor cvasltcorctirii.

Sultana Craia

chestiuni!, văzlnd in „conștiința critică- forme 
ale unei „critici- instinctive, normativa. Intuiti
ve. instrumentale șl, In fine. Institutive. Orice 
moment cultural iși are. dealtfel, critica lui, con
știentă. nid vorbă, câd esența conștiinței cri
tice stă ta Ideea perfectibilității și In Imperia
lismul perfecțiunii fără de care critica nu-și are 
sens etic. Constat că ipoteza Valentinei Msr:n 
Curticrwnu e apropiată de aceasta, deși am im
presia câ autoarea l-a temut de clasificările de
cisiva. pun ind a surdină cite unei Idei noi care, 
poate. 1 se păruse mult preș bizară. Atît dt 
este acolo e. insă, cu totul Ieșit din comun. Au
toarea s-a stabilit in ~epoca genezelor” urmărind 
..apariția Ideilor literare", după A. Marino, „con
figurarea conceptelor” șl a terminologici. Ea a 
pus. teoretic, bază pe „context”, deși practic l-a 
aplicat mai puțin („contextul” răspunde adeseori 
cu precizie la Interogațiile cele mai perfide) șl 
s-a bizuit pe idrea de „constantă”. în al doilea 
rlnd. autoarea nutrește, pune-ml-se, obsesia „sin
cronizării” cara e tateleasâ ea un criteriu axio
logic : „conștiința critică” s-ar Identifica, tn 
fond, cu eaunța ei odată cu „sincronizarea”. Re
pet ecca ce am observat. Culturile au organi- 
cttatea lor. cronologia lor Interioară, a le descrie 
cu a condiționare normativi nu este Indicat in- 
trucit rezultatul nu reprezintă obiectul ei defor
ma raa Iul din unghiul unul criteriu extraneu. în 
schimb, dacă mi despart de autoare In aceste 
chestiuni, sint alături de ea in excelentele ex
plicații analitice. Ea deduce, din folclor, o „coo- 
știtațâ Imanentă", vede In creație o „critică in
trinsecă”. stabilește, conform tabloului proiectat 
..sincronist”, momentele „anticipatoare”, da „in
tenționalitate artistică” șl de „reflecția explici
tă”, care sint ale criticii izvortta din materia 
prapriu-zisâ a literaturii. Apoi, ingeniozitatea ta 
a demonstra ceea ce pArea. pini azi. Indemon- 
sțrabil (cf. pag. 41, dar și altele), sforțarea de 
a gâsl argumente, teme, expresii, scormonind 
în Idiomurile aproape ermetice ale literaturii 
vechi, spre a detecta un tăcAmlnt a cărui sem
nificația sâ reverberez a |n conștiința contempo
rană. în fine, stilul care e a! unui „universitar”, 
desigur, arid, precis, fără imagini, dc o auste
ritate CBre șade bine temei, cu nimic Urle șl 
„feminin”, fără acele potetisme care strică to
tul la autoarele de contribuții critice. Prin exe
geta ai. curajoasă, analitică st subtil*. Valenti
na Marin Curticeanu a consolidat o perspectivă 
fundamentali In Istoria literaturi! române șl ofi
cina va cercată chestiunea ar trebui să pornească 
și da aici.

Artur Silvestri

CARTEA DE DEBUT

Povestiri 
pentru copii și versuri

Autoare a trei volume 
dc versuri, Cleopatra Lo
rin țiu debutează in prozâ 
cu o carte de povefldri 
pentru copii ILibeluliada. 
Editura lan Creangă, 
1981). Sint texte grațioase, 
in care autoarea imsgi- 
n«\Hiă IntimplAri din vie
țile unor copii aflațl ta 
vlrsta primelor contacte 
cu școala. In mod șixatoic, 
sint- povestite isprăvi eu 
file, menita sĂ 11 purta pe 
gindurl pe micii cititori, 
să le tempereze înclinația 
pentru nâ2bltll benigne. O 

anumită fluiditate poetică a scriiturii ara darul 
de a teri textele dc platitudine proUiei. încer- 
rlnd, cu succes, depășirea cutumelor didacticiste 
ale genului, Cleopatra Lorințiu reușește o seria 
de nuanțări narative inedite. Printre ace?țes sa 
cuvine â fi menționată, in primul rlnd, intensifi
carea pur poetică, cel mai convingător exprima
tă ta povestirea intitulată Prunul, unde un 
copil dorește ea un pom înflorit sâ încremeneas
că intr-o tinerețe fârfi do sfîrșit : „Vreau prutul 
așa cum este cl acum. Vreau sâ-! țin pentru 
mine. Numai pentru mine. Sâ nu se scuture, sâ 
nu moArâ, kA nu se uritearcâ, să nu facâ prune, 
«ă fie mereu așa, alb”. In depășirea tradiționalei 
riâsc&iiri vasale fișurcaig șl uneia tenta de umor 
abaurd, pn-cum și cit ev* apariții ingenioase da 
copii uttra imagina ti vi. In fine, de menționat este 
textul numit, Din cind in cind.... unde o fetita 
luteațâ teoretizează, contrazisă fără convingere 
de naratoare, năxbitia «xnpenoatoare, la care 
copiii ar avei dreptul : „Dă. dumneavoastră aveți 
dreptate. Noi știm asta, dsr... dacă sintem nroa 
cuminți, atunci nu mal slntem copii. Măcar aw, 
din cind în cind, să moi facem cile o proatioară. 
Cita o năzbhioară mică, mica de tot, altfel...”

»e.

Printre autorii lansați 
ifl 1981 de către Editura 
Junimea ne află șl Dorian 
Obreja (Clepsidra vie). El 
este autorul unor varsuri 
fluente, care II determină 
pe ocl care le citește aă aa 
întrebe, o dntâ mal mult, 
unde «o sflrșcște rolul e- 
lanulul liric spontan șl 
unde începe să se excreitp 
artizanatul, meșteșugul dț— 
a alătura cuvinte ta mo®* 
duri Imprevizibile. Dorian 
Obrejă zice; „Nu vreau să 
te reconstitui din amin
tiri / va trebui aâ fit 

o noaota a m« > și dup* n mie de nopți f vei 
trăi In mine. / Nu sa poată să fii numai o amin
tire :/ o oră de iubiră înseamnă o eternitate. I 
Uneori trăiesc foairte adine / atlngindu-țl trupul 
șl zlmbetul calm. / Te Iubesc, lată de fapt ce 
doream / să-țl spun la începutul acestui poem. I 
Cu cit telefonul șl soneria sint mai muțe / cu 
atit smt mal îndărătnic, așteptlndu-te, i dcsenlr.- 
du-ți conturul, citeva clipe in fiecare zi”, (tată 
de lanț ce doresc să-fi SDuni.BAnulm o sinceră 
trăire, dar expreiia poetică ealc pedestr*, total 
incapabilă să o transmit*. Este clar câ ne aflăm 
In fața a ceea ca am numit, Intr-urm dintre re
cenziile melc La cărți de debut, poezie pentru 
sine, text care nu este destinat lecturii unul pu
blic. Intr-un fel analog trebuie interpretate șl 
poeziile „gnomice”, In care afirmațiile previzibile 
«scund, poate, asumarea vie a unor Idei : ..Scu
ti ere. / adu-mi lancea și acutul, i Scutiere. t 
acesta e începutul, i Nu piere acel care speră. I 
acel care se-nchină / nepieritoarelor astre. / Na 
vom bote / in nenumărate rin duri, i mal puțin cu 
oameni / și mai mult cu gtndurl. f Vom fi, poa
te, / mult prea plini de răni l s-avem timp sâ 
bem dtn c*ni./ elixirul t celui de învinge, i Că
tre dimineață / ochiul meu se stinge. I Vazi, scu- 
fiero, / mă veghează, i e atît de vulnerabil / cel 
ce visează”. (Cavalerul tristei figuri).

Din Clepsidra vie nu lipsesc imaginile revșlteL 
Dar ela -deocamdntâ, ea pierd intr-un ..mod pro
zaic”, ta care autorul ar trebui sâ recurgă cu 
mai multe roCiconțe.

Voicu Bugariu

BREVIAR
0 08CONA* 1 IVIRE. Un important palat brânco- 

veuesc, vechi de pesta doua secole șț jumsuto. a 
fost, nu demuli, „descoperit- ta Uuz.u. E.ve.u«ient 
Seojeblt, căci tun ruineie acestui edificiu, so inai- 
tM*< P® ta ' * o alta construcțlj „.noaernlzsta- 
ta luatul vremii, fAcind aâ nu se mai cunuisea 
nimic din vecnas ctitorii brancovaanâ. t'rin ci.rui* 
uncd echipe de achiiccți ți rastauratorl, condusă cu 
competență da ariiltec; Nlcotaa Diaconu, din uucu- 
reftt, patatuj brăncovenac, acoperit de „uitare* 
timp de mai bine tie un aceot, a tn cun d« re„oa- 
atltiitre. Salutăm inițiative care InUrețta și mai 
muH sentimentul de recunaUtulra in colectiv a i 
tezaurului Istorie național. 1

■ Cartea numai ochi 91 urechi. «Mte a 
simpatica „invenție- « prozatorului Turnir v*sldu, 
un booklet pentru copii, cu adorabile penonaja 
Imaginara (Vrâulețul Pânușâ, șoricelul Zgrtbulki, 
Cirtița Bumb), eu populații apicole șl eu animala 
de fantezia <Bltnbaurll|. Mal eurtoaaâ pentru ada^- 
fii literaturii „banale* pentru copii, literatura „in- 
tontilâ" a lui Tudor Voaillu, aflat la a doua Ujra- 
vA de acest fel, după „Pluș Plumb", eeia un docu
ment de inventivii a te, de imaginație, pe scurt, o 
„reușită*.

■ REZON' I O povață demnă da a fl urmată asta 
aceea emisă da Șt. Aug. Doinaș. Intr-un recent ia- 
isrviu din „Cronica*. Postul, cunoscut șl ea un 
combativ eseist pe tema poetice, apune următoare
le ; „oriae istoria literară e chemată aâ-și asigura 
distanța in timp fața ac orice -Unfiri generația de 
poeți*, așteptind ca «ceasta să tmbătrlneasra (a sa 
citi : ca poeții aă confirme)”, lata o Idea vAltiroaaâ. 
pe care n-a au. din păcate, aecia earn U compară 
pe M. Cfirtârcscu cu HuidcrUn șl cu Arghezl 1

■ ERATA. Rectificarea, probabil involuntară, pe 
ears M, Zaelu o facă intr-a recentă crcnleâ 
(„Steaua- nr. i) privitor la titlul unei* din ulti
mele cărți a iu! z. Ornca nu a fără semnificație, 
vssăzlca, volumul in chestia nu so numește, aș* 
eum ar fi crezut M. Z. (șl cum da al«rj era nor
mal) „Iradlțlonaltam șl modernism in deceniul al 
treilea* el, după bizarele perechi de eoncepte, lan
sate «• 2. Ornea „Tradiționalism și modernitate'. 
Nu-I vorbă, nuanța <1 scapă harnicului istoric lite
rar M. Zeciu care deptinge că o asemene* „cerce
tare- ..s-a văzut om 1*1 din palmaresul prenUilor 
d>n decembrie*. Nici nu putea, de altfel, să inire 
in concurs, cartea e apărută in 1191 !>r in decem
brie a-*u acordat premiile Uniunii scriitorilor 
pe HM 1

F înapoi la clasici 1 Perseverenta logoree a
Alex. țtefănascu nu ac dezminte nicide.um 

întrunit publirtstu), Îndurerat pesemna de re antele 
insuccese in campaniile cu contemporanii, jl s 
fixat ..cortul* JumalHUc tn istoria literară. O intlia 
sugestie l-*r veol de la Caragiale. asupra eărula 
Alex. Stefânescu emite următoarele cugetări 1 „Și 
dacă am adapta eu toții aeeaată stare de spirit, 
adică dacă am începe să avem umor, dacă ne-*r 
bucura atit de mult- prezența semenilor incit 
ne-om înveseli numai privindu-i. dacă in ironiile 
noastre ar exista Întotdeauna o cordialitate de fond, 
Întreaga lume ar deveni poate o lume de perso
naje pozitive*. „Cordialitate de fond*, „bucuria 
prezenței semenilor* la Caraglale 1 Curat Ricâ 
Venturia na...

■ ADXVARAȚI UMORIȘTI. Toi mal mulțl acrii- 
tort, cu umor veritabil, semnează in revista „Urzi, 
ca”, semn că „umoriștii de profesie*, refuglați, din 
pacate. in programele de ta radio șl televiziune, 
nd mal găsesc in această revistă un matern adă
post. Numânii pe februarie tllz conțin**, de 
exsmplu, schițe, tablete, aforisme. mici artico a 
latin re semnate de M. Săntlmhreanu. Tudor Vasl- 
Hu. ion Tipsie, ion Vaiican, Laurențlu Ccrneț. Vi- 
lentln Silvestra, Ed. Juri-a, loalf Naghțu, d. Solo
mon. Wanole Auneanu, Scriitori f nesigur, șl Încă 
autori de adevărată literatură umoristică 1

■ CONTINUA In Sâpiâmlna. nr. Sil, Its, serialul 
„Europa tiberă” și crainicii el văznți de la Bucu
rești de._ ion Caraion. Dincolo de adausurile pole
mica prefațatoare aia lui Eugen Barbu șl de clarifi
cările fdrologlee po care involuntar le pot produsa, 
extrasele de juraa] reproduse prezintă un straniu 
caz de alterare nu numai a clicii artistice, el și a 
conștiinței umane.

A. S.
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TRAINICE
ÎMPLINIRI

edificare a societății de azi și de adi
ne. tinăra generație ■ patriei ocupă poziție speci
fică, un loc și un rol de mare răspundere ce 
ii Hint atribuite odată cu Încrederea investită In 
ea, alături de dragostea cu care «*Ae in perma
nență Înconjurată. Pornind de la ideea că tine
retul reprezintă c puternică forță zociall, că este, 
așa cum .se precizează și In Programul Partidu
lui Comunist Român, însuși viitorul națiunii 
noastre socialiste, concluzia firească la care M> 
ajunge este aceea că de creșterea și educarea ti
nerei generații trebuie să se ocupe întreaga noas
tră societate, cele mai buna cadra șl forțe ale 
sale.

Situarea acestor îndatoriri pe primul plan al 
activității dc ordin educativ desfășurate de par
tid devine astfel pe deplin sinonimă cu grija fa
ță de viitorul patriei, cu necesitatea obiectivă <« 
succesele dobindiic de Înaintași șl d« contempo
rani să fie consolidate șî ridicate pe noi piscuri 
de către genera]Iile următoare. Nimic mal fi
resc așadar decit un asemenea punct de vedere : 
odată ce multe din hotAririle și documentele de 
partid se adresează in primul rind tinerei gene
rații, odată ce ca este chemați >A asigure mar
șul înainte al patriei către comunism. cotMiituie 
o îndatorire de înalt patriotism sirădania de a 
crește și educa un tineret harnic și viguros, de
votai cauzei socialismului și eomuntemului. capa
bil de a prelua in miioiie sale opera de edificare 
și conducere a societății viitoare. De aid decurg 
in egală măsură atit sarcinile fundamentale. În
scrisa la loc de frunte intre obiectivele 
|iei revoluționare de tineret, dc și obligația sa 
de a munci fără răgaz la propria pregătire și 
perfecționare, pentru a fi la Înălțimea încrederii 
acordate.

In vara anului 1971, la o consfătuire de Ineru 
cu activul de partid din domeniul ideologiei, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia eă argaaixa- 
țillc U.T.C. trebuie să devină eeteetive de IspLa 
pentru educarea eomunisiA Această afirmație- 
indemn venea după ce, mai intii, erau produce 
cileva din îndatoririle esențiale ale munci educa
tive : cultivarea unei atitudini Înaintate față da 
muncă, combaterea concepțiilor mistice, retrogra
de, a influențelor modului de viață burghez, e- 
ducarea tineretului in spiritul prieteniei și soli
darității cu tinerii de țoale naționalitățile și da 
pretutindeni, necesitatea ca, in lupta pentru În
făptuirea politicii partidului, a sodetățil socialii-, 
ta multilateral dezvoltate, tinerii aă ae afle in 
primele rinduri. Cele citeva chemări Înflăcărate 
rostite de secretarul general al partidului nostru 
deveneau astfel, implicit, obiective da prim-plan 
ale tuturor colectivelor de uteciștl, In nobila lor 
misiune da a da viață propriei educații comunis
te. Ele erau de altfel adine incorporata In insăși 
condiția de existență a organizațiilor da tinerei, 
de-a lungul unei bogate biografii militante, lo
in i centenar a pe atunci.

Ulterior, lucruri Ia a-au Împletit și *-au întregit 
cu noi trăsături, fiecare din ele făcind corp co
mun cu un ansamblu ce fuseee temeinic conce
put ca un proces complex, in necontenită ascensi
une. Prompte ca întotdeauna In răspunsurile 
prin care se angajează să se situeze la inălțimna 
marilor comandamente ale fiecărei epoci, orga
nizațiile U.T.C. au Înțeles ca pe propriul lor 
program de muncă șl de viață datoria de a deve
ni colective de educare comunistă. Numeroase 
inițiative apărute mereu In repertoriul instru
menit1 lor lor de lucru au dus la o îmbogățire sim
țitoare a rezultatelor, și nu numai prin extin
dere, ci și prin aprofundarea teritoriului. Atitu
dinea față de muncă a Început să fie privită sub 
un unghi mal generos, acela al atașamentului și 
dăruirii față de profesia aleasă, ceea ce presu
pune și o cunoaștere intimă a colectivului de 
muncă, a tradițiilor trecute și prezente ale Între
prinderii, o plămădire neîntreruptă a spiritului 
muncitoresc prin prelun^rea lui In rindul tutu
ror categoriilor de tineri. Șantierele tineretului 
sau colectivele organizate sub deviza : „Să mun
cim. să trăim in chip comunist !" iși propuneau, 
așa cum mărturisește și denumirea, s* ridice pro
cesul muncii la un act de conștiință și să facă 
din cl o coordonată da ansamblu, dincoace de 
porțile locului de muncă ca și dincolo de ele. în
treaga Uniune a Tineretului Comunist tinde as
tăzi să devină un singur și mare colectiv de mun
că și viață comunistă, o familie unică In caro 
competența și entuziasmul 
realitate definitorie.

Nenumărate exemple arNenumărate exemple ar putea f! aduse In 
opri]Inul acestei idei, drept tot atltea dovezi ale 
grijii șl dragostei cu care partidul l$i ocrotește 
fiii. Pornind de la faptul că școala se recoman
dă drept factor de primă însemnătate in edQcarea 
tineretului, partidul a inițiat măsuri da îcgare 
mai strinta a lnvățămlntului cu cercetarea și 
producția, de sporire a eficienței lui practice ; a 
arătat in repetate rindurl legătura indisolubilă 
dintre pregătirea profesională și cea politico-i- 
deologică a viitorilor specialiști, stabilind drept 
principală misiune a invățămlntulul superior a- 
aigurarca uneia șl aceleiași competențe pe ambe
le planuri ; a reliefat cu insistență ralul activ pe 
care țrebuie să-1 joace arta, literatura, instituțiile 
do cultură, presa și televiziunea In educația com
plexă a tinerei generații, de pe poziția unor Înal
te idealuri umaniste, revoluționare. Enumerarea 
nu se oprește Insă aici. Ea poate fi continuată eu 
eforturile întreprinse, in lumina programului de 
educare comunistă a maselor, pentru dezvoltarea 
conștiinței tinerilor, pentru modelarea lor In spi
ritul clicii și echității social.sto. in a«a fel Incit 
sA poarte cu mindrie 
carea de a trece In 
mereu alte exemple 
partid față de tineret 
blectul ; eic ne slnt 
o zl la alta, cu prisosință.

De la propunerile de măsuri șl expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae Ceaușcacu In vara 
anului 1971, ideea de o atit do generoasă semni
ficație a străbătut etape fertile, Îmbogățită de 
practica socială așa cum orice idea utilă societă
ții se imhracâ In veșmintele faptelor de viață. 
Stadiul atins in prezent nu «te prin urmare In- 
timplător, ci treapta neceaară a unui proces evp- 
lutiv, desfășurat In timp. Astăzi, ajunsă In pragul 
celei de a șal zecea aniversări de la clipa creării 
sale. Uniunea Tineretului Comunist se află In
tr-un moment de virf al existenței aale politice, 
moment care cu siguranță nu va rămlne nici cel 
mai înalt, nici ultimul. Lui i se vor adăuga m 
viitor și altele, pe un drum lntr-o firească ascen
siune. intr-un proces de o neîntreruptă diver
sitate. Ace<ta este de altfel însuși modul de via
ță prin care tineretul Înțelege să răspundă încre
derii acordate dc partid, rolului șl locului pe ca
re le ocupă in societatea noastră. De-a lungul în
tregii sale istorii, tlnâra generație a răspuns cu 
sentimente de recunoștință grijii șl dragostei ce 
i-nu fo«t acordate. Iar recunoștință «a se mani
festă In forme active, prin faptele de muncă și 
dn viață ale fiecărui tinăr, prin hotărfrea de a 
dărui tot ce are mai bun pentru ca angajamente
le luate fală de societate să-și găsească o depli
nă Intruchioare concretă. Dorința vie da a inund 
șî a-și im bo tați pronria existență este expresia 
credei nestrămutate că, atunci clnd ii va fi 
încredințată misiunea supremă, va fi caoahilă 
să conducă țara către alte mărețe și trainice Îm
pliniri. t

numele omului nou. lncer- 
revistâ, orictt de sumar, 
ale grijii manifestate ie 
nu ar izbuti ta acopere su- 
oferite la tot pasul, de la

Serbările
„Scinteii 

tineretului
«■oac

Mtg «tat MSi 
răxiada-le pr erte Ar »ă tre
zesc. rrtad-aevriad. ș la Hr,

crle da atvaci. Aia Saia Qaaorr A ia
Liceul Bălcrsex saa da ta ~Pwtata de fer*. 
Ct*aM, ce tmrrt eres, dar ce hsm erea spre 
tătarii eeaift ia asnlte pe Fdaas Kaan. Im 
BAieșu, llie Parcam, Ftaria Ptersto. Ai 
Afaria Ciobeau șl Benoea Sraatasca.
Cil^ăreaaa. pe Canei Popim ta 
lui. Ideea, daed an greșesc, aparttn 
de malta idei priase ia epocă ta reveni ti^ra- 
l«i ziar de h■erei, lai Nirwtae Dr^pog, MaM aa 
area wiotiae sd-i toeidfeat șdod ta aroma** pto- 
ira aerai pnociar ca care taw diateodeaaaa sa 
se plimbe pria roatariie pazeldrita ta aectol de a 
lacra ao mm«s| abta poraifi ta freaM.

„Serbările^ ■■ iracenai rwaipiras atre-
twrfle oreioii, și-da Șlefuit glosai șt loibapatit 
fraza, ei ambtai ca orpoiia ta naibeai propra- 
MdUc, cdpdiiada-ta idrotuote dwiioczd io «pa
liul conaolcafioiidl ca tioerefaj dia taatd tara. 
Asemeni sterului, JSerbdriie^ ta-a* dona sd 
devină o formă a eootaaicdra ca dtiaora. ew fi
lării lărti. Cei cere aa condus ^Sciitre txaerr- 
tulai- ia acești aai Ntrotaa Drapoș. loa Ba- 
chem, Eugea Floreica, Nieotaa Daa Fmaletaid 
fi, acum. Emil Martaache — fi-au lapst oomeie 
și ambițiile de „Serbări.^, faraisiadu-le odapeo 
și tăria de a călea potecile aaolimpanlor.

Am cuaoicat ia acest Început de prlatdrard 
„Serbările Sciatait ti aerat alai* ia haiaa lor /citi
nd dedicată anicenării a CD de aai de ta crearea 
orgaaizafiei reEolufioxar* de tineret dis (ara 
Jioajtră. Fes ti rd ? Ar fi, (nine multele posibile, 
nedreptatea cea mai marc ce s-ar lega dc exis
tența și fervoarea acestui supliment audto-rtzual 
al ziarului, gîndit din inceputuri ca an dialog 
deschis, sincer, poiinalent, In registrul de interes 
și de sensibilitate al tineretului.

Așadar, Ir silele din urmd, „Serbările Sdnteit 
tineretului'* și-au trăit o ediție sub semn ani
versar, pe coordonatele de tradiție ale hainei de 
lucra, ale dialogului lipsit de concențioflalism, 
in spectacole făcute să intersecteze din cit mai 
multe unghiuri fațetele sensibilității omenești. 
Au lipsit momentele de fast gratuit, numerele 
cu guler scrobit, interpreții țepeni, gata sd uite 
că au in față tineri ca șl ei. unii mult mai tineri 
chiar, doritori să se simtă bine. $i îndrăznesc 
sd cred cd au avut suficiente motive sd se sim
tă astfel.

La Sibiu, Hunedoara și Deva, la Tg. Jiu și Sla
tina, la Scornicești, la Pitești, In acest marile, 
un public generos a ținut să îmbrace, in timpul 
liber, straiele de sărbătoare propuse de ziarul 
„Selnfeia tineretului*'. Intr-un uni Den multidi
mensional. gmpind laolaltă, pe treptele aceluiași 
solfegiu, clipe mustind de sănătate și liniște in- 
tertoară. O aduceau cu el aceștf trubaduri la 
porțile dorului, coboriți pe iarba proaspătă a 
vieții de toate zilele, cu nimic altceva in amfora 
prinsă pe creștet decit poUcandrele de argint ale 
talentului, lăsate in bătaia lunii cit sd ne putem 
Împărtăși din iradierea-i cuprinzătoare.

Două vaci, două izvoare de extracție cosmici, 
una pogorlnd dinspre Crișuri, cealaltă urcind 
dinspre Olt. două flori de nalbă strlnse In aco
ladă, ca a coroniță de premiant, s-au alăturat 
pentru a lăsa sd ie audă dragul de triațd și de 
bine al pdmlntului, două voci ea două plini ru
mene și calde — Flortca Bredu și Ionela Prodan. 
Versul Doinei Uri ca rin — un fir despletit din 
bătaia lunii și Inton In mersu-i plăpind prin de
fileul asaltat de înțelesuri. Carmen Angheluș — 
mers de frunză peste lacul albastru de unde pin- 
dese umezi și tandrii ochii Stelei Polare. „Bala- 
da“ lui Ciprian Porumbescu zvicnește din arcu
șul Simonei Moise întocmai săgeții trimisă de 
Stefan cel Mare la Putna. Doctorița in devenire 
Miheela Bustuchină ne dovedește că Înainte de 
a fi știut drumul spre alinarea durerilor desco
perise cu prisosință calea imbucurdrii sufletuluL 
Noutatea turneului. Elena Clrstea din .Sibiu, a 
adus ia atmosfera spectacolelor strigătul echi
nocțiului de primăvară. Livfu Tudan și cerberii 
săi de la „Roșu și Negru** Liviu Hrișeu, Andrei 
Ordeanu, Dan Sdduiescu fac ce fac de clnd te 
Știu, ne plasează in cimpul electromagnetic al 
chitarelor și bateriei, și uită să ne scoată de-tt- 
eolo, făcindu-ne a căuta cheia de sol a existenței 
pe Planeta Ritmurilor^ Un trio in perpetuă ver
vă, articulat la sensibilitatea publicului și la do
rințele lui — Dan Tu/aru, “
George Mihdlfd. Un mag al clapelor de pian 
profesorul Adrian Tomescu. “ 
construcție complementară — Gheorghe (jhear- 
ffhiu și Mircea Vancd.

Poezie și muzică vocal-In st rumen fald, folclor 
și folk și balet. Spectacol avindu-și vitrinele 
rorbiîe, insemnfnd cunoscătorul avtzat la zi al 
erenimentnlui politic — loan Timofie, sau al 
fenomenului sportiv — comentatorul cel mai 
așteptat in spatele microfonului din cift avem, 
omul cu vocea lipindu-ți-se de suflet — Cristian 
Țopescu. Si »n poet de aleasă simțire și un pre
zentator stdpinit de har, bun simț și tact — Lu
cian Arrameicu.

Un buchet al mulțumirii tinerilor care și-au 
dat Intilnire in cadrul ..Serbărilor Scinteii tine
retului". Cuvinte de gratitudine tuturor celor ca 
au pus umărul la reușita lor organizatorică.

marilor
descoperiri

Șaizeci de rotiri tinerești 
Patria urcind spre ieri de împlinire, 
Șaiieci de primăneri despletita 
Peste umerii de lecioarâ ai cimpiei 
Șaizeci de veri bogate in lanuri de aur 
Cind ptinea se dospețlo-n cuptoare 
Șaizeci de toamne incârcate de «iță, 
Urcind dealurile ingenunghaate de rod, 
Și-apoi șaizeci da ierni alba da vis I 
Atit de puțin : șaizeci da rotiri da lumină 
Sub aripa dreaptă a partidului, 
Pentru înălțarea patriei 
Spre comuniste ieri I 
AM da puțin I Și, totuși,
Tinerescul nostru zbor spre bina. 
Sub soarele păcii,
Spre demnitatea mereu apărată. 
Spre diminețile de împlinire — 
Șaizeci de rotiri tinerești, 
Introcind timpul,
Prin strălucirea de faine 
A faptelor noastre I

SOLIDARI DE A
LUNGUl UNEI VIEȚI 

REVOLUȚIONARE

A asculta
de viață

F^-ndc* orie» creol ar adevărat -nmindu-ae*' 
ocne de fnpt dejpre hm pol stai o*a cum 

a-a reflectat ta conștiința aa. aga cum el 
a-a ideatifleat eu _rei>efnl- anei epoci. 

De aceea exista autori, exista opere care, după 
sute ta chiar oatt de Mu. pot vorta P azi In nu- 
neăe tsmri 'popor, tai păstrează ta aciaeiita- 
tee ai&Dtms txnar redu postulate din geometrie.

Iar Wile tinereții. >)e tinereții snirttuale. au 
statornicia unor astfel de postulate.

SuDeful adotasceotultri este aidoma unei 
oglinzi — ta asta ar fi. cu siguranță, o banalitate 
dară gtadtri meu nu ar merge spre oglinzile cu 
care Arfaicneda a Incendiat flota romană, opărind 
ertaleu Siracoael.

Tot ceea ce ae reflectă aici. In acest spațiu In
terior ce are fragilitatea tinei operații pe intihă. 
se poate întoarce Împotriva ta dacă lentilele cu 
care privești realitatea înconjurătoare nu au pu- 
nlatre celor mai deaăvlrfite cristale. Si durita- 
•m lor.

In fine, tinerețea a fost, este șl va mal fi rlrsta 
marilor aventuri ata Spiritului, timpul marilor 
invenții, a] marilor descoperiri. Si cum conti
nente. miri ta oceane nu mai slot de aflat, tjnă- 
roAcd ea visează lntr-o lume cercetată ta cunos
cută piuă tn cele mai mid amănunte Ii revine 
cea mal grea sarcină Imaginabilă : aceea de a 
descoperi ta de a spune oamenilor ceea ce aceș
tia gindesc de mult, linguri, despre d InșijL 

Traian T. Coșovci

Urmare din pag. 1 
li amorțfterd doar miintle pentru cd 
te afla nu, printre crenpi. Zimbize. 
Lovitura fu duri și precisă : miș- 
că-te! Alte stafii, alte cătune.„

...Dimineața aceea de iulie avea 
incd pustiu pe trotuarul ei. Pustiu de 
oameni. Copacii Timpei se treziseră 
și-și trimiteau vara înspre zidurile 
(nalte, rigide ale închisorii. Deținuți! 
sini ia urma urmei șt ei oameni. Au 
somnul lor. Un somn agitat, pentru 
unii, ultimul. Sau poate închipuirea 
aceea de somn dinaintea schingiui
tului : numele, amintește-ți numele. 
Strada, amintește-ți strada. Numărul, 
aminleșie-ji numărul. Parola, 
rola, am spus. Plezneau oglinzi 
fețele lor $i se spărgeau, cioburi de 
lacrimi. Parola, strada, numărul, a- 
mintește-ți!

Ecoul se-ntoarce șl el hăituit, re
percutat pe eerul gurii. In creier, pre
cis ți amar. Niște ochi care apar suri- 
zători și senini, niște ochi care cred 
și speră. Sini ai tinde ului Ceaușesru. 
Al celui in fișa căruia se trecuse 
„agitator comunist periculos*'. O per
soană periculoasă pentru ordinea pu
blică.

Peste ani și ani înfățișarea și pri
virea acestui om au rămas aceleași. 
O privire care spărsese zidurile tri
bunalelor militare și ale Inchisori.'or 
prin care trecuse. Aceiași ochi surâ
zători, același «iris luminos. Și-a 
apărat cu aceeași privire credința sa 
care se contopise cu țaj-a și destinul 
poporului pe care-l iubea. Pentru cd 
destinul său a devenit cea mai com
pletă exprimare a ceea ce reprezintă 
aspirația unui popor. Cu aceeași pri
vire a susținut adevăruri și rindu- 
leli. anotimpurile istoriei noastre. 
Și-n dreapta sa a stat întotdeauna, 
însoți nd u-l in greutăți ți recoltă, fe
meia pe care a cunoscut-o In tine
rele și lingă care nu a obosit să fie 
mereu tinăr Elena Petrescu- 
Ceaușescu, militantă actioă și neîn
fricată In cadrul organizației V.T.C., 
luptătoare încă din perioada aceea 
pentru educarea tineretului muncitor 
in spiritul unei culturi umaniste. So
lidari, de-a-lungul unei oieți petre
cute alături, atit In convingerile po
litice comuniste, cit și in imensa pu
tere de rezistență și dăruire pentru 
ca visul adolescenței să devină reali
tate, biografia secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceauțescu, șl a tovarășei Elena 
Ceaușescu se identifică cu cele mal 
importante etape ale Istoriei U.T.C. 
Și-au contopit împreună destinul lor 
cu-al poporului lor, destinul luptei și 
neodihnei cu certitudinea neclintită 
că aspirațiile pot și trebuia să de
vină viitor.

SALT LA ZENIT
• reversibllâ. tinerețea e, adesea, momen- 
Itu! de apogeu al unui salt. Au crezut-o 

reversibilă numai alchimiștii, aflați — 
in ciuda suficientelor virtuți ale senec

tuții — In căutarea unui elixir...
O privire de azi asupra tinerilor români de azi 

poate însemna radiografia unul salt, a unul salt 
capabil ta deregleze aparatul, ca evoluția unei 
gimnasta imprevizibile, computerele. Vă propun 
să priviți acest ecran, suspendat In aerul pe care-l 
respirăm de la o zi la alta. Vedeți ?

...Un iinăr aruncă-n aer o stfncă, In urma Iul 
vin alții cu o panglică de șasea, o-ntind peste 
nevăzut (iar legenda, lacomă de Jertfe, mal pune 
ci to-o statuie In locul fărimelor dc sens trăit) ; 
un tinăr se urcă pe colinele orașului său natal, 
ascultă, numai de el auzitA, muzica sferelor, cu 
ochii la cer și se roagă do el Însuși ta mai 
rabde citeva mii de ore de antrenament, care-l 
vor propulsa in spații, apoi alte citeva mii de 
zăbovlre-ntrc tomuri, care-l învață (și l-au în
vățat 1) să citească, la fala locului, in stele ; un 
tinăr face din pătimașa dragoste de pămlnt, ce 
i-e lăsară „...din bâtrinl / părinții din părinți", 
cea mal iscusită „metodă științifică" de a spori 
plinea po masa obștii ; nn iinăr ae luptă cu fri
gul din manta, cu veatea (care-l îngheață de-a 
binelea) că I s-a măritat Iubita și. la nevoie, se 
luptă, tot eroic, cu oricine, pentru ca soarele să 
rămină, unic prizonier, intre granițele țării ; un 
tinăr...

Stop. Vă mulțumesc. Acum vă rog să numă
rați : un tinăr șl cu unul fac doi. și cu unul fac

trei ți cu alte milioane fac... un tinerel minunai! 
Pentru că șirul excepțiilor, dacă așa s-or fi nu
mind, aspiră la un brevet de regula.

SA ne întoarcem la Ideea de săli. Fascinați de 
efecte, am putea fi tentați să eliminăm, din defi
niția lui, acumulările. Ne-ar Înghiți hazardul 1

Ceea ce nu înseamnă că saltul poate fi aplattsat, 
din rațiuni didactice, care ta-l aștearnă „petele* 
do inefabil sub microscop...

In convingerea noastră, tinerețea însăși e salt 
(și nu o dată zenitul saltului), iar saltului 1 ae cu
vin recunoscuie cel puțin marile, frapantele acu
mulări.

Tineretului acestuia, român, care-și desfășoară 
sub ochii noștri spectaculosul salt — animat de 
Ideal — înspre competență și valoare, In condiți
ile unei robusteți morale generatoare dc autentic 
patctLsm, nu-i lipsesc, iată, marile acumulări. E 
vorba, în primul rlnd, de experiența revoluțio
nară, ce face, în această primăvară rotunda vir
ată a unei maturități grăitoare do la sine : 60 da 
ani...

In tot acest timp, asimilabil unei vieți de om 
și mal presus d« ea prin puterea consecvenței, 
filonul revoluționar și-a decantat, una cile una, 
esențele, tonificind generație după generație. N-a 
maî fost nevoie de baricade și de strecurat me
saje Ilegale printre uniforma polițienești, a fost 
nevoie de baraje și de strecurat — cu trupul — 
In plntecele tot mai complicatelor mașinării, ori 
— cu mintea — In imperiile tainei ; n-a mai fost 
nevoie de supremul sacrificiu In slujirea Cauzat, 
dar a fost șl este nevoie de supremul curaj, Je 
antrenarea bogatelor virtuți rezervate tinerilor, 
pentru ca triumful Ei să fie văzut cu ochii.

S-a acumulat, apoi, energia, știut fiind că bra
țul se încălzește de la torță.

S-a acumulat Încrederea, mai presus de clipă, 
In destin.

S-a acumulat priceperea, 
acumulat iubirea.

Doi mușchetari de

Neagu UdroiuD. Matalâ

Gabriel Oseciuc și

S-a
Se poate concepe saltuL 
Se poate vedea zenitul.

Dragomir Magdin
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Veghind la cerul patriei
Cu fruntea nimâ da lumina 
ca Omul-munte intra munți — 
la carul patriei veghind 
la nestematele ei pun|i.

Cu brațul înspre sori intim 
ca rîuriie-n mers fecunde 
craind urcuș curat seminței, 
brațul aricind e treaz, oriunde.

Cu pasul din ca a chemare, 
câreia veacuri il răspund 
prin oamenii eintindu-ți casa 
po-acest pămint cald ți rotund.

Cu inima - o stea polatâ 
în comunista ei ardoare, 
El poartă chiar numele țării 
O, slovă gliei care-l are I

Ei, neuitații tineri
Ei, neuitații tineri luptători 
var mllori întotdeauna 
memoria lllorioi.
Din crezul Iar, din jertfa loc 
lintînile s-au recules 
pămintul s-a hrănit cu stela 
ți iarba cu sublimul vers 
Ei, neuitații Iii de comuniști 
cu brațe încleștate pe stindarde, 
cu achii-n febrele descătușării 
sint stilpii cerului albastru. 
Și el vor lumina întotdeauna 
in fibra cea mai pură 
a inimii acestei țări I

Inimi de fii
Dmtr-un izvor albastru Închegat da munți 
prin care cerul curge spre cimpia 
au luat al, cel mai tineri luptători 
suflul pentru o nouă România.

Adolescenți cu frunțile întoarse 
spre același soare visat de părinți 
ou jurat să-l coboare din furtuni 
pe umerii robitei glii fierbinți.

Și nici un glonte, grație nici una 
n-au putut trupul torței să-l îndoaie 1 
fluviul imens de piepturi uteciste 
vestea pe zări a libertății ploaie.

Aii Patria sărută-n demnitate 
Inimi da fii, curata oi oglindă 
|i din credință, cinste s> mindria 
floral nemuririi a colindă.

Cristian Petre

Scrisori din eternitate 
nimeni nu trăiește Intr-un lan ca singurătate 
cu viața lot au scris o carte «anină 
cu ringala lor au ridicat această cetate 
eo respiră astăzi prin muguri da bănind 

știau că viața ne ante a eternă eușcA 
copacii se căleau in Imensa pădure 
locuiau uneori Intr-o țeavă de pușcă 
ștreangul sa inchina da cite pol să Indura 

mureau cu cerul țării pe buza 
pentru ideea comunistă șl ideea do țară 
doar stafiile isteriei veneau să-l acuta 
pe tinerii aceștia ce îndrăzneau să moară 

nimeni nu trăiește mb-un lan cu singurătate 
cu viața Im au scris a carta senină 
ne trimit scrisori prin muguri de lumină 
că se află bine ți sini eternitatea

Petre Ivanca

Tinerii
Ca se poale Indrărnl in viață mal muh 
Docil să mergi cu aștri pa umeri

Ce semtei dau palmele lor slrinso P« clipe 
Ce sărbătoare ochii lor trimit In eternitate 

Cit se poate merge cu ol neoboiind cuvinhil 
Cit sa poate ajunge cu ei îndrăznind 

nemărginirea

Cu firea lor străină de-a renunța vreodată ■ 
Cu firea Ier de pace și jucăușă-n sfere

Ca se poate lăuda dinspre ei - știu bine 
Că drumul inimii mete prin flacăra Ier trece

Ion Vergu Dumitrescu

Se lavă norii șl se spa.g fn crengile 
înmugurite. Gospodarii din marginea 
Bucureștilor înalț* turnuri de fum 
peste gunoaiele de astă toamnă. Din 

clnd in ci nd. Martie tc scalda in soare, yi lu
mina tremură ca un voal pentru a mireasă încă 
nenăscută. Miroase a pâmint reavăn si a lu
jere arse pe drumul spre uzinele din Berce ni. 
Dacă viatul s-ar 11 îndreptat spre noi am fi 
simpt și mirosul unsorilor industriale dar așa 
el duce Șl tot duce apre zările dnilii aroma 
pămintului proaspăt răscolit și a griului de un 
verde ireal.

Prin diminețile umede .rece ta intervale scurte 
mașina 141. Citava femei coboară la sere. Sta
ție facultativă. Grosul oamenilor intră pe por
țile Imeghebeului. Imbrăcați de oraș — mai ales 
ținem Patru mii șl ceva de băieți si fete : 
proaspăt călătoriți, cămlniști ]a nefamillțti na- 
v» • ști d- pe Isnlile Oltenfței șl Giurgiului, uce
nici și tacătuși-sudori de categoria a cincea. 
-1.’ de „Dacii*, biciclete, de abonamente pa
Mnxilo Itebcului, abonați ia cantina-reetaurant 
Jît4 cu s*hdvișurl In geantă, fotbaliști in timpul 
liber, șahiști, Mtttofl de ilare, fle romane «c- 
rioaac, redactori ta gazetele de perete, membri 
al formațiilor culturale.

Mașinile 141 au trecut. Șoseaua pare mai largă 
acum. Opri ți-vi din mers o clipă și ascultați. 
I ci te va suta de metri de crenelurile Imeghe- 
bcului pămlntul vibrează. Marea familie a lăsat 
**c de ora» In vestiare și a intrat in halele 
albastre. Ascultați 1 E un tropot surd sub ier
buri, sub liceul patronat de uzină și sub asfal
tul șoselei. Cavalcada unor, uriașe herghelii a 
început. Ci o'anele dc la forja grea dau ritmul 
acestei cavalcade, ropotul subpămlntulul. Me
tanii abia topit, turnat In maseiute, dă vuietul. 
Înșurubarea goanei In acrul încins.

Marea familie a trecut in halele albastre șl 
e greu să scoți vreun ora din npelc lui. Meta
lul m desfoaie In spirale strălucitoare. Din el 
■e compun apoi turbine, mori de ciment, po
duri, motoare... Ropotul acele surd care des- 
tâinuie marea familie a Imeghebeulul.

Meșterului State Gheorghe capul il vuia a o 
mie și una de gindurl Se văicărea ca un copil : 
„Auzi fri doare, la ce mi-or fi trebuit șl uce
nicii ăștia 7 Băieți cuminți, deștepți, dar tineri. 
$i uite că peste trei zile am predarea palete
lor pentru turbaagregatul da cincizeci mega
wați". Nu-șj arăta supărarea oricui, dar mal 
marii uzinei de turboagregata cereau respecta
rea planului pentru export.

Ucenicii erau șapte la număr 1 Curta Cbeor- 
gbe. Curta lan. Vaalle PupezA. Vas lie Ar- 
nautu, Traian Filote, Pavai lancu, Gheorghe 
Ispas. Dai dintre ei n-ajunseseră încă la virata 
de optsprezece ani și. cum ee zice șl ta lese, 
n-aveau dreptul să lucreze In echimburile de 
noapte. Meșterul State mai avea și zece mun
citori, trei de categorii joase și trei de cate
goriile patru șl duci ; cu toții oameni bine pre
gătiți. crescut! In marea familie a Imeghebcu- 
lul. Dar zece oameni, cblar șl muncitori unul 
șl unul, nu erau suflciențl pentru terminarea 
In trei zile a und lucrări migăloase, dc tpare 
precizie. Cu ucenicii ar fi fost șaptesprezece 
oameni, dar mcytenil State nu prea avea cu
rajul (poate încrederea} sfi se bazeze pe băieți 
cu tulale proaspăt mijite In bărbie. Mei avusese 
el ucenici, bilet! tineri ca șl Agita, care i-au 
înșelat așteptările, ti cAutai in hali și-i găseai 
In curte, ta joacă ; fi chemai din vestiar și des
copereai că ucenicii lui bădta Stata au plecat 
cam de multișor din uzină. Unii meșteri mai 
bă Crini ficaau și haz m «cama neîncrederii lui 
State Ghecrgbe, ea și pe seama pedagogiei Iul 
originale. Intr-una din zilele din urmă, anul 
din acei meșteri fn vfrstă i-e și zis : „Nea Cică 
prea II dădăcești, bre. oe copiii Agila. SI ma
tale clnd erai ca ei nu-ți plicea să fii luat ea 
unul cu caș !■ guri. Si apoi, de ce U tot ții 
pe HngA line repart!zeazl-i mă frate pe Ungă 
muncitorii tineri șl bine pregătiți. Ta temi că 
o să-țl ie locul cineva ’ N-ai grijă, meserie 
cunoști cit trai iași laolaltă. Iți mal trebuie 
nițel tact ; și Ci. d tu mal etastta cu oamenii, 
bu-1 băga In aceeași oală pc toțt, oalA «nâl- 
țuitfi de tine”. „MAI eA fie”, d-a aa nae State. 
..Lucrez cu oamenii de douăzeci de ani șl a-am 
avut necazuri niciodată. □. și tocmai acum al 
dat de belea". Era necăjit meșteruL Știa cA 
oameni din alta ateliere nu va primi. Cu uce
nicii au vroia oă taaă ta defilare ia «nomenta 
atlt dc încărcate Nu te mMenae nad odată min
tea cu rahieral. dar na lansa cA cat gașșta ■■ 
vw putev dta Jurnal de eafltata.

Cuhnea asta cA * bfaețfl aa dtatli la Meș
terul Iar un noi de desemn alai re. sa prag de 
căra 1 m imptedicn suCetuL Asta aa intioacta 
In pragul „maratonul «ti* de trei zile. S-au sfă
tuit ei, au chibițat pe marginea otMf mess eu 
pateuri și piu» proasoAtfi hm* de la cuptorul 
de aur, iar dimineața au watt la meșter : „Nea 
Ghcargb- ara vcait ta mata «A aa iei In ane- 
mi clnd o fi o* terminau pătatele pentru tur- 
Megrefatul număra aașpa*. Toate astea la-a 
zi a Curta Gbeorgbe, veteranul formațlri dc •re
fl ici, băiat de douăzeci d unu de ani. din CWrn- 
brud, județul Alba. Ceilalți (ane stăteau cu 
fețele aprinse de curiozitate și oarecare teamă. 
Nu se hrăneau cu îndoieli, șl totud o-ar fi dorit 
ră fio impQvărațz eu un refuz. Mașterul d-a 
supt buzele — sima de supărare — și și-a în
gustat privirea. A tăcut apoi preț de an mi
nut. cu privirea lipită de pardoseala de ciment 
a vestiarului. ..Cura adică «ă vg iau In sen- 
mA clnd om termina paieteta **”. a zis. .Cin 
așa. nea State : sA reiasă că noi cu v-atc re
fuzai atunci clnd ne-ațl spus eA nu punem 
mina pe nimic In astea trei zile, rit durează 
finisările”, i-e răspuns Curta Gheocftje. băiatul 
din Ciumbrud. , Mă. tu oi școală In tina dacă 
Îmi vorbești așa*. „Nu de școală e vorba, meș
tere, cA școală avem cu toții, dar nu vrem să 
stăm cu tnllnlta In dn clnd e vorba de o trea
bă fără amina re*. „Șl cum ne-ațj pataa voi 
ajuta 1 Dai din voi n-au dreptul să lucreze 
noaptea, d apoi ■ vorba de lucrări da catego
ria patru șl chiar de categoria cinci*. „N-aveți 
oameni care «A ne uipravegneze !a a întrebat 
celălalt Curta, Ion. „In afară de asta, eea State, 
știm ce-i Ala un desen tehnic d putem si-1 res
pectăm la toleranțe de microni". „Bine mA 
copii, atațl aici. «A vorbesc și eu cu muncitorii 
mei. să văd care • ti părerea tor*. ..Părerea tar 
e ca noi să fim integrați In echipa matale*. 
Meșterul n-a mal auzit ultimele cuvinte. Un 
borwerg și o freză frontală Line torceau coloși 
dc metal fierbinte, argintiu. Pe borwerg lucra 
tot un băiat tinAr, ajutat da un ucenic, iar pc 
frontala Line, o familie nu demult întemeiată. 
Meșterul 11 cunoștea pe toti Ăștia, numai că 
uneori ae făceau cA nu-i vede. N-a Mpatt mult 
bâtrinul State. (Flu-su. VaiSIe. tot lăcătuș, con
ducea o altă echipă, ta morile de riment). Mun
citorii a-au lămurit mai Înainte că pot lucra

pavel perfil—ion longin popescu

Mihai Rusa 1 HElegie*

eu uevnlcU la operațiile cele mai grele șl mal 
delicate. S-a convine ti meșterul State, deși 
n-a spav nimănai cA regretă că i-a crezut pe 
ucenici copii cu caș la gură. A intrat cu grabă 
In biroul din mijlocul haleL „Stafi «lei — a 
ri« — cA actas via p mu na lorii mei. «A facem 
□ scurtă ședkată de prodiK-țle. Dor crice a-ar 
Intimpla cel care a-au inel optșpe ani nu pot 
lucra dedt ta Ktambul unu*. „Nu «e pdate. 
noa State*, a maa until din eti vizați, Gbeorghe 
lapaa „Eu au ceai am dedt a lună plnă ta 
vtrrta aata. iar Traian Filote a ti el cam ca 
mine, vaiete si ealeg bun cu toți de aieL Lo
ndra la acatașt eAmlo. mlncAra ta aceeași msvA, 
alegem nretoăd dlcractil. nu ne puteți des
părți*. S-a uitat mașterul la toți dm fața lui, 
apte I-e paa pe cai doi si serie pe o hlrtio 
eă vor să Imenma d In schimburile dd d tret 
Asta na de a lacre a. dar «A nn vină vreun con
trol • aă-t sAmmscA ta MrvguU. CDtaPă primul 
acbMb An auagsut owe «A Ofwhto hirtum io 
cej ti <-1 bMU ga *mAe N ta AH «ematai

Ștab «ta Aa preămtaa »-e OMl «MU Ae
O (eaultete de ori. B-« toMca arvle cA se vo 
Here lArg tptaurepura. *a atrinmemri Aa <no 

orv asa«A •aonuta ia as*mA 
erbursp ta î-ares cu meAtogUi p md
r M erMmtaă al A«0»k te fhOMe «W Ateae 
Tuodar, uaefitaA trWter Cta*ta S-au ebout
•dMSste t—«te 1 gi wm Mvdrtel tM<ă«v pe 
•.Ssreaw-t jrn Set ^9^ 90 l'^vî ta • 
bul condus Ae Statei. An fost adusa pnhztkare 
aaab&le nat, seule de eabtete de ta echipele căra 
au montat ulttmn] tadraagregat de trai sute ti 
trefaad de taagawoti. iar unul din mundtorii 
tineri șl <aa ucenic au plecat Îs alimentara după 
ran serve, pilae d pateuri. După o d și o noapte 
de muncă, meșfernl Gheorgbe Stata 1d alun
gam flndorlta rfadșrita prin eucntâ. Era O altă 
11 tar taanaa din Jur strălucea Inlr-n altă lu
mină. După Pite două tils d două nopți ucenicii 
au mers ta șeful de eebipă acasă. Doamna State 
avea plădatl cu briază d bere la kliofram. 
Băieții e-au codit, păreau «flod. cltlva dintre 
ei chiar obosiți. „Serviți. mA. eă pe aid au tre
cut toți lAeAtndi die uehipA", a na meșterei. 
SU ca t-o dreagă, a mal rii : _Am greșit mA 
ti eu : nu e prima aeră dar bănui eA e ultima 
rind rad gretaar. Ttoaretul poete aă na ti in trea
că asta a. De ala n-o să-mi fie rușine dnd anul 
dintre vel Aptla. ucanldL o să-mi ta locul. Dar a 
să rAmla d au cu ceva bun; d nu nishal eu 
sfatul*.

S-ar putea eonraera mult mal multa lucruri 
tăcute de tineri In serioral eel mal firrbinte al 
uzinei, acolo unde un am bea pe a trei litri 
de «lfoc d elimină trei litri de sudoare. (E un 
adevăr constatat de medici recunoscut!).

Acolo se probează ti sees investiție de încre
dere a generațiilor trecute de cumpăna vieții In 
generația eelor da optșpe, douăzeci, douăzeci 
șl cinei sau treizeci de ani. Pină acum Investi
ția n-a fast irosită In zadar, și zi de zi ea 
ni te ofert RJb ferme palpa bile. Ele wsțin în
crederea atlt da necesară latr-o virată a înce
puturilor mari.

E a urină In care predomină tinerii ti tine
rețea, ca stare de spirit. E o familie In care 
lucrurilor II se spune pe nume sl ae rostesc ade
văruri fără ocolișuri. E a cetate de foc in mar
ginea București ului, unde virata marilor înce
puturi e pe deplin încrezătoare in menirea sa. 
Cel ca intră aid intră In valurile unui riu ră
coritor. old atlt de vijelios Incit «A-ți coropS 
Instinctul verticalității, si nid atlt dc 1-nt Incit 
■fi ta alunge In letargie. Zece invenții breve

tate au făcut ținerii In ultimii rirei ani de mun
că șl zeci da inovații care •? aplică cu succes 
In fabricile maiii cetăți. Cllevs industrii nuri 
— energetică, metalu/gică, a cimentului șl 
construcțiilor de mașini — beneficiază de spi
ritul novator al tinerilor da aici, a stării de 
tinerețe, specifici familiei Imeghebe. Patru mii 
de gindurl tinere se nasc In fiece clipă și marea 
lor forță consistă in acaea că ele se nasc și 
datorită. In primul rind datorită prezenței ia 
fiecare an a marii familii muncitorești.

„TREAPTA ȘASE JOASA PRESIUNE*

de frezori a nevoie pretutindeni. SI mai 
alea de frezori ti aed. Vii dumneata. 
Victor Racoveanu. purtlnd frumoasa 
virată de 21 de ani. șl spui : cu toate 

d ta secția eculărie ta execută, ta freză, lu
crări foarte complexe, nu tni s-a Intlraplat «ă 
am neravurt— !mi spui acest lucru cu emoție, 
dupA ce ml avertizezi eă nu ești „pregătit' să 
dai interviuri. Tu întreb, stereotip, de timpul 
liber. Cr-al partal aă-eni răspunzi ? Cit timp 
liber ponte aven ta umdtor aflat la ultimul 
aa al Herulul aaral f Apoi vIm vorba da vnț» 
In eămincd de aeCaflrtliytu aflat ta două stații 
de suiobtn de poarta uzinei. No. nu l-al citit 
pe Augustin Bucura, dar cu toata acestea ne 
împăcăm htoe. dd stnt«m eo'egL toti de-un 
lest, patra *n eameră. petra In jurul mesei de 
cantină*. îți este grea să te exprimi despre 
„viața personală* t după părerea mea, spui, 
daci tot vorbești, vorbește desore ceilalți, adică 
despre colegii de secție, car* sint apțl de orice 
fel da eoApstiție profesională cu meseriașii dc 
teapa ioc. Optzeci d daci ta sulă dintre dlnșli 
(să nu altăm eă le-ai născut li Bacău) nu au 
■tina Inel virata de două ted (I rinei de ani. 
Iți plac vorbele a preveni ti a propune îm
plinirea profesionali caa mal aleasă provine, 
«pai. de la cuțite : Iți place extrem de mult sfi 
prelăcietl cuțite (firește, pentru uz industrial). 
După cum : au venit unii colegi cu propunerea 
■A mă Invar ; meserie om. armați am fâeut-o ; 
dar eu le-am spui : nu tni-sm prnpu« deocam
dată așa ceva. Bună-rea, eu am deocamdată fa
milia de care mA simț legat : uzina șl căminul. 
. Un frezor mal puțin emotiv (șl mai In virată 
— M de ani) «-a dovedit Ganrge Stoian. Ește 
d normal, iinl spune. dicA lucrezi In atelierul 
de paleta. Aici, povestești, cind ai Intrai pen
tru prima oară. In 1W3. ti rămas stupefiat. Nu 
mai văzuted atHa concentrară de mașini ultra
moderne. Nld o-ai fi avut unde : veneai din 
Bărăganul Brăilei șl dlntr-o dată erai put să 
lucrezi pe un fierăstrău mecanic de debitat ca
iete. Singurul utila) de acest tip din uzină. Un 
pod pe caro, după șase luni, l-al cedat altcuiva, 
transferindu-te oe o freză ..Cuglr". unde mun
ca ti se părea mai puțin montană, mal compli
cată. A venit apoi clipa ti iei In primire douA 
treze elvețiene, la care lucrări «1 acum ie de 
adăugat d cea de-a treia freză, da oroducțle 
franceză ; ești omul cam oet iți el cu tine însuți: 
competiție la trei freze. Ești autorul celor mai 
sigure reglaje, fiindcă a pârtii acelora caro în
țeleg producția In întregul «fiu ciclu. Nu poți 
lisa cfi-țl scape un micron mai mult sau mal 
puțin. Ar fi ridicol, crede, sfi te constate la 
C.T.C. cA marea paletă ..Treapta MM. Joasă 
presiune* a turbinei da 330 MW. ta care lucrea
ză In prreent. să aibă deviații de 2—3 microni. 
Pentru un frezor „de lux*, nu e da conceput 

așa ceva, In condițiile competiției ponlru o ca
litate cit mal Inaltfi.

Cred efl m1-am realizat exact ce ml-am dorit 
in viața dc pinfi acum.

Ești de părere că familia, casa (apartamentul 
cu trai camere din Berce ni), sănătatea și o fre
ză care «A meargă bine, «ă „te incinte cu ori- 
virea” sint „profețiile* realizabile ale vieții tale 
dc simplu om al muncii. La toate astea, de 
vreo șaaa luni, se ad.iugă d micuțul Florin pe 
care, al. n-ai timp, după ce ajungi acasă, tre
buie să-1 legeni și sfl-i doi biberonul. Prea ușor, 
știu, nu poate hA~(I fie. mal ales cA soția lucrea
ză in „tură inverta*. cunoscutul schimb de ture 
care, a devenit apanajul tinerelor familii mo
derne, familiile de bloc, fără socrii mari, fără 
socrii mici, fărfl bune șl bunici, familiile cu hA- 
tăluri pe șale de la hamurile sugarilor, strălu
citoare. purtate pc rind, la piață și la plimbare: 
ușor, deci, nu poate sfi-ți fie., mal alea că al lă
sat In urmă opt oro de încordare In tata tor- 
minolclor aparaturii cu care lucrezi.

Dar va trece șl asta. spui. Florin va crește șl 
te va răsplăti. Marea ta șansă constă sl In aceea 
cA știi bine desenul tehnic șl ai mină dc me
seriaș de înaltă clasă.

PENTRU O LOGICA A DEPANĂRII
1. Numărul mare 81 Inginerilor sl subingineri- 

lor din LM.G.B. poate vorbi de la sine de gra
dul dc tehnicitate al secțiilor, cit șl de gradul 
de pregfitke a cadrelor. TncA do la Inceout. vom 
spune el, atlt unu], cit si celălalt, sint compe
titivi și de reală eficiență. Unul dintre acești 
stibinglneri. Vaier Iga, In vtrstfl de 2fl dc ani. 
este un moț care a cfstigat' încrederea conduce
rii întreprinderii după numai zece luni de ac
tivitate ca stagiar ; a foit lăsat singur do 
schimb. Cu această ocazie, el a constatat că rfi- 
min la ponturi numai oameni! bine pre«jfitițl. 
care au curajul deplin al exercitării Drofeelcl 
pe care și-au ales-o. A fi inginer oțelar în
seamnă, înainte de toate, a avea o mnrc încre
dere 1n forțele proprii. Nu e o meserie prea 
tentantă, face parte dintre cele exceptate la 
caoitolul „vlrsta pensionării*, alături de profe
siile de miner, pilot s.s, Tn oțelfirie. mal mult 
declt 1n alte meserii, forța determinantă este 
aceea a colectivului. Utilajele sint prea mari și 
complexe pentru a putea fl stfiolnfte de un sin
gur om. De arcea. greșeala unuia este reală cu 
greșeala tuturor, șl Invers. Ca in romantica de
viză a mușchetarilor... împotriva cui luntfi 
Voler Iga. ca ..perananfi particularii* 7 Desigur, 
că in contra plictiselii. Sl nu este vorba de ollc- 
tifleala din oraș, fiindcă sici are o mulțime de 
posibilități pentru a o învinge, ci de plictiseala 
din șecție, atunci clnd cei răspunzători nu asi
guri aprovizionarea ritmică cu electrozi. Tot 
atlt de mult II plictisește si enervează bșteota- 
rea aceasta, ca și atunci clnd este obligat «fi 
zăbovească In ceasurile libere la bucătărie. Gă
tește dupA o carte fără coperți. cb un Intelec
tual ce se află, și «a gindeste asiduu la Ingi
nerie.

2. VssilicA Rlzea, sublnginer In * Atelierul dc 
comenzi numerice, este „factor activ* al Ser
vi ce-uIul pentru mașini cu comandă numerică. 
Un colectiv de 30 de Ingineri ei sublnainerl. 
alături da M de muncitori de înaltă ca'lficare 
— alcătuiesc acest Service omniprezent. întrea
ga uzină ne aollcită, apune. Fiindcă întreaga u- 
tlnă eate bine dotată cu aparatură de factură 
moderni șl ultra-nnndernă.

O prnbiemA la ordinea zilei, aceea a înlocuirii 
geoUtoe ti «ubantemUvrlInr din Imnort cu ane- 

de construcție praorie. ara. duoi oArerca Iul, 
un ecou concret, la «ubiect, materializat de sec
ția Meeano-energetlcă prin asimilarea unor ple
te deosebit de cnmollcate.

Recent, din dorinta de a-șl adinei sfera preo
cupărilor. Vatile Rlzea s-a specializat in orohle- 
ma comenzilor numerice romănesti (Numerom). 
In prezent, crede că nu s-ar afla defecțiuni 
majore la care sfi nu poată interveni cu succes. 
Colectivul nostru, spune, poate remedia aricind 
și orice (adieA atlt defecta electronice, cit șl din 
cele electrice, mecanice și hidraulice).

X In secția Mecanici TI. ca specialist la în
treținere. lucrează și inginerul stagiar Alexan
dru Vișlneacu. Contactul sfiu cu modernele uti
laje de aici a luat înfățișarea unei chestiuni 
existențiale ! el și-i dat «eama că. In raport cu 
aceste bijuterii de ultimă oră ale progresului 
tehnic mondial, prima întrebare pe care un om 
de bun simt trebuie ■& și-o puni este daci ae 
timte ori nu capabil «fi-sl Insușaaacfi logica de
panării. Ele. In nld dn caz. nu pot fl date oa 
mina unor oameni lipsiți de calificare, care nu 
sln| familiarizați eu logica depanării, factorul 
esențial tn Întreținerea mașinilor cu comenzi 
numerice. In consecință, tlnfirul Inginer a sus
ținut organizarea unor cu nuri de reciclare, 

Al fost, mărturisești. DUtin dezamăgit la 
început. Nu «intern pregătiți pentru aceste mașini, 
glndeat. Nu vnm putea face fa|A.„ Dar. totnda- 
tfi erai conștient. Itl amintești, de importantul 
rol pe care trebuie să-l joace inginerul intr-o 
întreprindere de modernitatea I.M.G.B.-ulul. 
Spunea cineva : uzinele viitorului sint uzinele 
In care vor lucra numai oameni de Inaltfi ca
lificară. Ingineri, maiștri, tehnicieni. Aceștia, 
adică, sint muncitorii viitorului. Faptul a Dărui «fi 
te consoleze Șl tfi-ti dea curai. Astăzi, mași
nile merg bine, cel care le supraveghează au 
fost reciclați de dteva ori. au prins, după exem
plul (fiu. au învățat sfi citească In limbi străine, 
sfi «e descurce uneori, singuri, in prosnectele 
mașinilor. A început sfi funcționeze, estl con
vins. mecanismul prin care cel mal buni mun
citori șl tehnicieni au pui stă Dini re pe loaica 
depanării. Sl. de aceea, al afirmat efi este im
posibil. In noile condiții de lucru, să se între
rupă, fie mficflr șl pentru o sfiotfintlnfi, pregă
tirea profedonalfi a tinerilor din secție.

O scrisoare pierdută
în urmă eu vreo oot ani, de eurtnd 

sorit In cetatea Băniei. Mircea Cor- 
nlfiteanu Ișl mal încercase forțele cu 
această capodoperă absolută e dra
maturgiei rom An ești, cară e „O scri
soare pierdută* da I.L Caragiale și, 
după spusele sale, s-ar părea că glo
durile lui regizorale da atunci nu 
fuseseră sensibil diferite de cele pa 
care, de-abia acum, reușește sfi ni la 
transmită Intru totul convingător noul 
său spectacol, dispunlnd de o distri
buție mult mal bine gtndltA In raport 
cu tipologia personajelor ti cu inten- 

! țiiie viziunii «ala artistica.
Pentru Mircea Corni șt ea nu, fieri- 

■earca pierdută a in primul rind 
chintesența unor raporturi de putere, 
care au ajuna sfi ia In deriziune pro
priile lor aparențe democratice, trliu
bita te Insă cu o ostentație neegalată 
declt de cinismul d ferocitatea slu
jirii marelui mecanism al puterii. De
sigur, sint raporturi istoric determi
nate și localizate ca atare In epoci, 
dar tocmai chintesența lor este aptă 
■ă-și depășească istorici la tea, deve
nind reprezentativă pentru structura 
jocului puterii, oriunde d aricind i-ar \_____

manifesta el. Trahan ache va fl singu
rul cere nu se neliniștește nici a 
clipă și are întotdeauna „puțintică 
răblare’, căci ei e cel care știe cel 
mai bine regula Jocului. Tot zbuciu
mul celorlalți, inclusiv teama desco
peririi infidelităților conjugala ale 
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Daiena da Rabort Drâghîd

Zod, par antc-calculate pe tabla jo
cului său de șah. Orieitc seri seri s-ar 
trțai pierde, ameninți nd sfi perturbeze 
echilibrul sistemului. Trabanache e 
sigur că acesta nu ae poate declt 
reface, prin găsirea a tot atltea polița 
plastografiate, „opoziția* neflind una 
de fond, ci de formă, gata aricind 
sfi slujească aceluiași mecanism al 
puterii, din care de fapt face parte. 
Excelentul final al spectacolului de
partajează net cela trei planuri ale 
■cestui joc : terasa acoperită unde 
stau potentații, „aleșii* puterii, curtea 
In căra sc mat agită încă liderii de 
opinie temporar acceptați, dar lfisa‘1 
In ploaie. Ca și reprezentanții apara
tului polițienesc, șl. in sfirșlt, strada, 
locul In caro te înghesuie alegătorii 
In fața gratiilor porții, pe care nu le 
vor putea depăși niciodată. Consonlnd 
cu sarcasmul viziunii caragialești, vi
ziunea regizorală aste ea însăși Mr“ 
MUttică, virulentă, necruțătoare In de
nunțarea aparențelor care criptează 
mecanismul puterii.

împărțirea tripartită ■ cadrului 
scenic dtn finalul spectacolului poate 
fi regăsită șl in celelalte locuri de 
desfășurare ala acțiui^l. fie ci va fi 

vorba de reuniunea electorală. Imagi
nată In sala unei berării cu balcoane 
și cu încăperi anexe, sau de locuința 
Iul Trabanache. din care nl ae arată 
acum dormitorul, sufrageria centrală 
ți o altă Incftpcre dc trecere, Inspira
tul șl ingeniosul dispozitiv scenic 
creat da scenograful Visile Buz în
lesnind o mal mare mobilitate a jo
cului și un mat alert dinamism sl 
nctiunil. E un spectacol plin de nerv, 
foarte bine ritmat, deseori surprinză
tor prin noile chlourl șl InfAțlșfirl oe 
care Ie Inu personaje care nc-au de
venit demult familiare, astfel Incit 
publicul II urmărește fascinat, cu 
■uf le tul la gură, ca șl cum n-ar cu
noaște desfășurarea acțiunii șl nici 
replicile piesei, Intrata demult in 
vorbirea curantă.

Un Nae Catavencu oriei nd actual, 
vorbind mal bine dedt toți ceilalți 
In numele țârii, știind «fi alterneze 
la momentul oportun obrăznicie crasă 
cu o deplorabil A slugărnicie. In care 
reușește «a fia ia fel de patetic, 11 
situează «cum pe creatorul «fiu, file 
Gheorghe, Intre figurile de prim-plan 
ale scenei crai avene. Devin apoi ter
meni de referință ai exegezei scenice 
caragisliene întruchipările grotesc- 
hllare date de Tudor Gheorghe unui 
Brlnzovenescu de o senilitate pre
coce, dar cu atlt mai inutil activă, șl 
de Petre Gheorghlu-DolJ unui Ghițâ 
Pristanda funambulesc și omnipre
sent, fficindu-și tot timpul doar „mi

sia*. Incit Iul chiar I ae potrivesc 
celebrele epitete „curat-murdar*.

Caidul tuturor mașinatlunllar, Zaha- 
ria Trabanache c cu atlt mai pericu
los In Interpretarea lui Vasile Coana 
cu cit personajul Ișl drapează vicle
nia lntr-o bonomie tlmpfi, dar profi
tabilă. «pre deosebire de cea reală 
dar păguboasă a Cetățeanului turmen
tat, care. In interpretarea lui Nae 
Gh. Mazliu. e ajuns «fi na se mai 
mire de nimic, ftirdu-i de fapt ab
solut indiferent pentru cine votează, 
chiar daci mal întreabă încă, pentru 
că nu poate să nu ae întrebe, „Eu 
pentru rine votez 7*.

Bineînțeles cxlioa, dar puțin cam 
nesigur d carn speriat, de ce I se

poate aricind Intimpla, Agnmlffi Ban
ds nache (Constantin Sassu) e însoțit 
de a quasi-lnvlzlbllfi și tăcută „ga- 
rilfl*-splon (lancu GoențA), Jalnica 
apariție a nceitul personaj, cfiru'a 
nu-1 lipsește cruzimea, căpătînd am
ici un pronunțat caracter terifiant șl 
spectral. Mal mult pătruns declt con
știent de importanța sa, comod plnă 
la persistența rutinieră a unei legă
turi amoroase, dnr șl politice. Fink* 
Tlpfitescu. In interpretarea Iul Vale- 
riu Dogaru, e cam ceea ce trebuie ca 
■fi justifice pornirile Zoei Trabanache 
(Viorica Popesci-Mlhail), mai eurlnd 
victimă declt cuceritor al el. Estom
pat și eclipsat de aitfi dată pinA șl 
dc Brlnzovcneseu, Farfuridi (Lucian 
Albanezul, simte cA-l fuge pfimIntui 
de sub picioare, el e inutil disperat, 
dar n-ara cu face. Numeroasa figura
ție a spectacolului e gindltfi cu mi
nuțiozitate. dovedind deopotrivă sigu
ranța simțului compozițional șl plă
cerea detaliului pitoresc.

DupA un bun spectacol cu „Jolly- 
joker* de Tudor Popescu și un foarte 
bun spectacol de studia cu piesa 
„Fluturi... fluturi...* de Aida Nlcolaj, 
Naționalul craiovtMn realizează acum, 
cu „O seri «oare pierdută* de I.L 
Caragiale, In regia lui Mircea Cornlș- 
taanu. unul dintre spectacolele Im
portanta ale «tagiunil 1981—1962, din 
întreaga țară.

Vic4or Parhon



ETICA LUCRULUI BINE FĂCUT

am rezervat acest capitol fetelor. Cu 
toate cb. nu este pentru prima oară 
cind lc lntllncsc lntr-o uzină cu pro* 
fii greu, nu mă pot obișnui cu ideca 

efi meserii ca rectificator, frezor, strungar, o- 
ielor, ctc.'pot fi practicate de fctaoL Accept din 
nnu, deci, argumentele lor in favoarea acestei 
situații ?i mă las convină. Spune, de pildă. 
Constanța Gltllâ, rectificator In secția Sculăric : 
lucrul la mașina de rectificat este mai mult 
decît frumos ; din ecva urlt, cu rugozitate 
mare, rezulta ceva frumos, cu rugozitate fină ; 
totul devine plan, eu o suprafață netedă, cu 
luciu dc oglindă. Dar, pentru asta, Iți trebuie 
finețe, dibăcie, atenție, mină Ușoară... Ca rec
tificator pianist lucrez pe o mașină mat mică ; 
secretul c să ai țăbdare, să mășnri de cinci ori 
#1 să ta! o dată, sâ urmăreați desenul, să Kin
dest! tn spațiu. Nu ca un robot ; există cazuri, 
e drept, foarte rare, cind se poate strecura 
vreo eroare, ei in desen ; nu poți rărninc pa
siv. nu poți lucra mecanic ; atunci II anunț pe 
maistru, ii anunț pe proiectant. Un rebut. In 
meseria noastră, reprezintă o pierdere Însem
nată pentru producție.

In cei șapte ani do cind lucrezi, al dat vreun 
rebut î în cei gnpto ani. n-am dat nici un re
but... nu am reușit. Eu combin zi de 21 teore
ticul din șooală cu practicul din secție. Este un 
exemplu bun al soțului meu care lucrează, ca 
strungar caruacllat, in secția Alecano*energe
tică. Mi se pare foarte bl pe că sin tem împre
ună. Cu toate acestea, piesele pe care le lucrez 
nu ajung in mlinilo lui, la control, și nici In
vers ; de aceea, no Ințelegona foarte, bine șl pe 
pian profesional. Ne cunoaștem din copilărie, 
ceea ce ne dă un bun echilibru In familie. Ca 
si In secție, unde Imi place aă incerc orice so
luție tehnică, chiar dacă n-am mal aplicat-o 
(mi-ai povestit, îmi amintesc, pilda cu acele 
pansoane necunoscute pe care ie-ai realizat de 
una singură, punlndu-ți mintea la contribuție). 
Si In bucătărie îmi place să incerc cit mai mul
te rețete culinara. In funcție de context șl de 
mersul pleții. Șl mă străduiesc să-mi iasă bine, 
căci Gheorgbfț* al meu. trebuie să știți, este 
destul dc scandaliv ia mlncare...

Si Paula Soricfl. frezorițâ, In vlrst* de **0 de 
ani. lucrează în secția SculSrie ; mal mult, 
însuși Vaier, sațul dumisale, lucrează ca sef de 
echipă in aceeași secție. Larâșt fericirea de a li 
împreună, dc a pregăti pachețelul comun — 
care vine din Intimplaren de a fi fost amlndal 
membri ai unei brigăzi artistice... Lucrind in 
schimbul doi. Paula arc mal multă vreme pen
tru gospodărie, pentru piață ; cu -toate ci Vaier 
nu este tot atlt de scandaliv ca Gheorghiță ; 
lui. dacă-l dai cartofi prăjiți, este cel mal mul
țumit om...

O meserie frumoasă, afirmă Elvira Ion, este 
aceea de șlefuitoare. O meserie... estetică, dar 
grea. Dealtfel, trebuie să știi, prețul frumuseții 

ga fost întotdeauna ridicat... Finisez, apune. 
_<)iesa pentru a-I da- un aspect. în atelierul 
“ nostru slnt majoritatea fete, mi ic pare mal da 

profilul nostru să fief ulm paletele da turbină. 
E muncă manuală, dc bijutier, de mare atenție 
s< pricepere ; controlul e |i la dispozitiv si la 
șubler de mină.

Șt ea, Elvira, este căsătorită cu un băiat din 
aecție. Ei se numește Ștefan d lucrează ca e- 
lectrictan. împreună au depus bani pentru a- 
partament, împreună așteaptă să se ținu con
structorii de ultimul termen (iulie a.e.). fiindcă 
tot împreună s-au lăturat să locuiască. Ia 
gazdă. la curte, cu lemne, cu lamp* de gătit in 
bucătărie. Lampă cu patra!, „fumigen***... Abia 
aștept, spune, să dau un aspect mincărurilor 
gătite pe aragaz : așa cum m-am calificat la 
locul de muncă In uzină, tot la fel vreau să mă 
calific șl In arta culinară. Este, de ce să n-o 
apun, și dorința lui Fânlcă...

Meseria de sudor practicată de femei tmt a- 
mmtește de anii începuturilor industrializării : 
atunci, a fi ludorlțâ era echivalent cu a fi e- 
roină dc repoitaj. Tinerii reporteri ai vremii 
umblau pină la marginea țării In căutare de 
■udorițe. Alta este situația astăzi, cind apara
tul de sudură se află, in unele cazuri (inclusiv 
in ecl prezentat mal jos) in ipostaza de— 
igllță ; tot mai multe tinere fete pleacă de pe 
băncile școlilor să se califice pe șantiere In a- 
crst gen modern de „tricotaj** industrial. Ceea 
ce rezultă In primul tind, in plan psihic șl mo
ral. din aecate „munci si zils“ ale sudorițelor, 
este un gen special de demnitate, inrredere 
In sine, in capacitatea proprie de inventivitate. 
..Fizionomia** audarikrf include, printre altele, 
curajul deciziei. independența de acțiune, raoi- 
ditaten in glndlre, finețea In execuție. O sudo
ri țA do categoria a IV-a. cum este Veronica 
Joița, hărăzită, după cum «pune, să alb* cali
tățile profesionale pe care Io are, adică cete e- 
rnxmeritte mal sus. cate repartizată să lucreze 
cu piese de finețe |1 complexitate, in majori
tate destinate exportului. îți placa să le nu
mești, să-ți amintești care au fost mal dificil 
de executat. Spui, cu îndreptățită superioritate, 
că ai sudat funduri cu fus. role, traverse, ber
beci. coroane dințate șl toate au primit califi
cativul maxim, au întrunit aprecierile unanime 
ala beneficiarilor externi. îți amintești de 
greutate* de a realiza aderența perfectă la 
margini a coroanelor dintele. de emoția pe 
care ai avut-o Înaintea fiecărui control nc- 
distrucțlv. Te-al obișnuit cu colegii de schimb, 
do la unii ai avut de Invitat, iar pe alții l-ai 
ajutat să se califice. Astepfind să primești In 
curfnd un apartament de la întreprindere, te 

* 4 îngrijești deocamdată, ea orice mamă la 25 de 
’ ani. de co’e două „nrioritătl" : Carmen și Octa

vian. Ei slnt, de fact, lumina ochilor tăi al
baștri, ochi neadecvați, se snune. centru mese
ria in care ești atlt de prlcenută. Căci ochii 
deschiși, albaștri, verzi, căcrui. suportă greu fla
ma. Te aindeștl acum la colege Alexandru Nlcuil- 
țs. sudorlță cu ochH neari. care poate lucra ai fără 
paravan, că nu 1 se Intimplâ nimic. Pe cind. cu 
ochi! albaștri, te prinde flama șl de Ia oglinda 
mfiștli vecinului. De aceea, nu o dată, te perpe
lești toată noaptea de Înțepături și nu păți 
dormi decit puțin. în semn de omagiu pentru 
nopțile talc nedormite, cu ochii prinți de flamă 
ori de grijă pentru micul Octavian. IU recit. In 
Încheiere din Frank O* Hara : „Ochii mei slnt 
du un albastru nedecis ca și cerul, și slnt veș
nic schimbători. Nu au prejudecăți dar nu stau 
locului, pa deplin ci Inși șl... De i-aș avea mă
car cenușii, verși, negri, căprui sau galbeni — 
aș sta acasă atunci și aș tace ceva— Lucrurile 
au nevoie de mina**.

Cuvîntului-omagiu
Cuvinlul vreau iâ urca moi sus decit 

Oi im pul 
ți chiar de n-am puterea cu care să-l 

rostesc
Pe-o itincâ uriași voi dâltui cu li m pul 
Mârațul Nume cate e cel mai românesc.

Am vrui mereu ia c ini ac sâ-l prind Cum se 
cuvine, 

Dat muntele-i pasibil cu brațul id-l cupriniî I 
Să duci aceeași lume in erica colț cu line. 
Ori Soaiele sâ-4 sprijini in mi știu cita grinzi I

Cirmoci ca, ti și noapte, pe seara ari hirtenâ 
Vegheaiâ iă<ă piagal la liniștea cetății 
Ca viața sâ ne fie din ce in ca mai bunâ, 
Sâ fim totdeauna in largul demnității.

Putem cu fi ta Ininle tâ prindem rădăcină, 
Ba chiar și piramide putem urni din loc.
Nai are I6cwt «nai mmdrd cetatea de lumină, 
C-avare mai mult noroc, avem mai mullâ 

lerț&

Lăitnd, pa unda trece, asâroșe piramida, 
Zidește Uriașul cotați, după cetăți, 
Și-ntregii lumi - prieten — E poarta • 

deschide,
Sâ aibă și urmașii incite 4aamiMițL

Nostalgia schelelor
Ori unde ți-a pufoaica da demult 1 
Dat degalela tari, butecânoasa. 
Cu idreliturl și bătături frumoase 1 
Ecoul amintirii-l tot ascult.

Te-aș vrea puternic, iar, pa șantier. 
Cu pofta ia cumplita de mincera ;
Bătut de ptei, da gas și de emsoare, 
Cu aiiniie lipindw-sa pe fior.

Sâ fnngi, din nea, in mină, rimăcepal, 
Sâ ți se rbată-a pumni și comprehend ; 
S-așaii hs sfoară iarăși boiabecad - 
Sub tine tâ se Ifuduia tractorul.

Să nu mai linceioști eio-a leeunriă. 
Privind la gîiale de prin ueglmr.
Aș vrea și astâii sâ munceați cu rivnă 
Pa schela, tus, aproape bngâ car I

George Peașța

Urmare din pag. I

P >etu1, moldovean prin origine, nepărășin- 
: i-$;, ca’ pe niște repere morale, amintirile din 
-apilirie — marcate de gravitatea înțelegerii 
deva «taiorului semn ai râxb'iiului dar ți de 
solemnitatea înțelegerii miracolului naturii — 
s-a considerat, cu o matură intuiție, aparți
ni nd spațiului Bric românesc in totalitatea ca.

• în mod simbolic, el va deschide volumul „Pri
mele iubiri" cu poema „Meșterul", omagUnJ, 
asemeni Iul Emineacti și Sadoveanu, geniul 
popular : „.Meșter valah, azi sume die fintină. i 
Crescut din lutul ee l-ai plămădii / Iu sprin
tenă zidire eu trei Iurte / SI ile dantelată de 
granit". Poetul va muta !n metaforă convinge
rea c* d!n„palme băiucile de plugar", s-a îm
plinit visul de la Argeș, s-au Împlinit „bălțile 
raiundr", gl-n „tumul, pllpălt de luminări l Fc 
lemnul zugrăvit cu lut șl Mare / Chipul păl
mașilor acestei țări". Lobiș II va numi pe Ma- 
nole, un „Prumeteu român, pariind alt mit" iar 
gestul orgolios al domnitorului — ce considera 
ctitoria ca fiind opera sa —, gestul de a surpa 
schelele nu-i va afla pe Mașter in Ipostaza 
unui Învins : „Ciad schelele curmate se sur
pară / Păreai atlt de neînvins «uh nor / lncil 
cu slabe aripi de șindrilă t Al il putui spre 
alte zări să zbori I Dar dragostea pămintului 
șl-a țării f Te-a prăvălit pe cimpoi tumuriu i 
Ca ai țisuești In veci de veri flnlinâ / De jerlfă 
și de cintee pururi vin", ca .,f*r* odihnă, fără 
uitare, fără somn", (întina să curgă Ja brazde 
?l-n ulcioare".

Așezată aub semnul acostei veritabile arta

DIN INFINIT
cornel nistorescu

I aud cum țipă In receptorul -telefoou- 
Ilui vecb! ai oficiului poștal comunal 

și cum ae chinuie aă afle cum e timpul 
prin București de parcă știrea asta ar 

interesa toată lumea Apusenilor și ei ar vrea 
a-o afle primul. Ștefan Cotoară zice că a mai 
făcut ci te va fotografii și centralista Intervine, 
vorbiți, vă rog. vorbim, și eî se apucă at-mi 
povestească ultima iu! discuție cu un țăran 
bătrin, știi M l-am întrebat î Cel Dacă il place 
cetatea die Alba și meșe e zis, miadră-l și ie 
l-am întrebat, ae, dumneata, « erei if Oamenii 
au tăcui cetatea asta pe bani ari de plăcere! 
pe bani ori de ce, că n-am înțeles, de piăecre. 
plăcere, ai înțeles? Da, am Înțeles, p, și bă- 
triBu! după te stă ue pit pe gindnrl site, ta trei 
eâ pe beat. Ei află, meșele că un-i adevărat. 
Oamenii ac făcut cetatea ala eu de-a sita șt 
bălrinul mi-a ria e* nu ve poate, ți el continuă 

țipe In receptorul vechi al tetefnnulid mi
nai și eu il văd cum venea de ia internat, cu 
bocancii tul mari și albiți de sarea aroncală pe 
trotuare și-mi citea dte o poezie. („In erectil 
Îmi sună toaca i Intr-un mod irevemibll / Ttco- 
r>ca“) și cura pleca In vacanțe eu poarta? de 
cărți și cu cuiere pline cu manuacriai. ea. odată 
ajuna in împărăția pietrei, că uite dc Utere rară 
și a* Înceapă cosituL La puțin timp Ineepeiun 
n* ne acriezn șl tos așteptlnd eptatai- ta. pa ne
simțite au trecut I! ani de cind ae-atu vând 
ultima oară șl el |mi tot acrie ca-a pa tata zL 
O vreme n-am mai știut nimic dc ei. a-a pmr- 
dut prin lume, a lucrat la o fabric* de eărâ- 
mid* și au mi-a acria cițiva ani gt nici n-a vrut 
ai-ml spumă mal multe neap re cum aJunocM 
a ea la și ee iătwâ Am Încercat aă-l aenaas de 
ci larva ori dar a tăcut. Incfaizmd acei ani în
dărătul onor porțl de oțeL Scrlaarile an Început 
să-mi vin* iar abia după ce a-a imam In Mun
ții ApuoenL S-a apucat da pâmlnt. de errecut 
rit* p oi șl plicurile lui îmi aduceaa o pnee 
odihnitoare, tristețea «l-n același timp bucuria 
lut de can aeezat, eu copii, cec*, nevastă, cu un 
root pe lumen asta. Și cind prinde a clip* de 
răgaz, după «naltul finului, după KobartruJ oitar 
din munte, tml scrie iar. tai trimite poetu aorta« 
la lumina unei lămpi eu petrol, leai trimite pro
iecte de filme și fosografli artistice și-mi dta- 
crie satul ca lntr-ua tablou <ta Breugbei od

' pte de lumea muntchzL Cu ani In urmă tai

ROD ÎMPLINIT
poetice, maniate mal apoi ia poeme, da*
nsetodată con trezia*, creația tai Nicolae Labâ« 
cote ea loaâ^ a ctitoria da seamă, iar el. poaiul 
aflai pe u&a <ba turlele coaatroctteL ar □ putut 
răspunde afirmativ celui ce l-ar fi întrebat «tacă 
mal poale clădi o astfel de minune. Cel ce și-e 
„atrivit tab talpa miaâsUrta iaiaaa" — cum acria 
poetul — șâ-a *in>Ut-o .jneaăaeiad ea larmă < la 
dangătul de etapaL presimfll / Al vraeorilar 
multe, viitoare- «t -ridiate pe rea anal naltă 
Inrlâ. re glaa protetic, demne lei devpe<" 1-a dai 
..râvpnnswl răzvrătit : Mai pol —. Și astfel, poe
tul al ae va infățUa el Însuși, prin operă și des
tin. ca un tioâr Promctcu al poeziei, legendarul 
simbol devenind, prin vin tele veacurilor, fără 
de virată.

Acest răspuns era îndreptățit «ă-I dea Labtș 
celor ce, prtvindu-i Jvcrarea" de pin* la ..două
zeci de ani șl inc* anul", l-ar fl Întrebat dacă 
mal poate dura enpoic din cuvinte, -ea mult mai 
framaa'c «i mal arătoase". Destinul i-a tnterzU 
poetului sporirea, spre gloria versului romăneac. 
a acestui răspuns. Dar ..ctitoria primei virate' 
a rămas sâ privească cu seninătatea construct iei 
durabile viitorul. în coloanele el. gravate adine 
trăiesc versuri memorabile, fie c* ele aduc Că
tre noi. in ritmuri narative, stări comune ale 
epocii, fie <râ depun mărturie despre exemplara 
concizie a versului lui Itebtș. de rara aptitudine 
dc a logodi meditația, de naturi etică ori filoso
fică. In mod firesc, neoatentatlv cu trăirea pate-

tte-a^tiraremiă. D« le nemuritoarea. „Moarte a 
c-prxxirei" pisă la concentrata definire a poeziei 
dîn JLupta cu inerția", pe drumul deloc lin. cu 
dislocări profunda de cuvinte ■ opătami poetice, 
ae împlinește portretul unui mare poet. Poet al 
diatecticii sociale, autorul și-a supus rectul pro
priu «ort apectaruJoaae dialectici a înavuțirii de 
aenaarL a perfecționărilor structurata, evolulnd 
spre o xlnleză lirică moderni, altottă pe o vigu
roasă și riteuroteă tradiție culturală națională.

Dcacopertadu-ae „«pftlt al adiaearilae". trăind 
„ia lume* sade aaaeai iraaaele I Amăgitoarei 
■eputiați iiat veștede", poetul va urca in lumea 
celor mulțl pentru a aprinde „mari tacuri" și a 
zămisli „comori", utaindu-i pe cei ee-t ‘ Înțeleg. 
(Era. ze vede, preocupat de ecoul versului său. 
conștient de profunzimile atinse eu aripa cuvin- 
tului, presupunind un grad de dificultate In re
ceptare). Dramatice, dar generoase cu poezie ro
mânească. au fost aerate coboriri inlâuntrul rpodi 
și al ființei omenești, aceste cufundări In sine, „la 
mare adjneime", „intimele spirale" (rodind 1t 
«ni", crutalizlnd. fie |1 incomplet dar durabil. In 
poeme ca ..Intim* poezie", cri tn ..Omul comun", 
ori in „ciciul răspunderii". In „Bleatem". „Rlaul". 
„Biografic", „Subiect de baladă". -Geneza". 
„Marină", ..Albatrosul ucis", etc. împătimi! 
al trăirilor înalte, dăruit ideilor ^s agiU 
frenetic iaaltc drapele", Nlcoiae Lahif — 
poetul care se interoga Și-Și interoga contempo
ranii prin aCios dta aei va mori, toatele ea 

spusese de proiectul uuni film, dar nu o capo
doperă, nu ficțiune, ci o peliculă in care să 
Încapă toata viața moțlkar Iul. Și pentru asta 
eu RInde/ic, zicea ol glumind, că ml-ar ajunge 
un fita de vreo 24 de ore. Șl toată lumea li 
spune ci nu « poate face o peliculă de 24 de 
ore șl ci imi scrie „Raporturile mele eu lumea 
s-au restabilit prin Ștefania. fetița mea. Ea știe 
«pune* Si știi că amfndoi vom reuși In viață" 
t! probabil că h luat scrisoarea scurtă, a trecut 
pe la cutia poștală șl a schimbat clteva cuvin
te cu moții, l-o fi Întrebat de vitele contractate, 
o fi fotografiat un bătrin cu un obraz ca o 
coajă de copac, ca să ee odihnească apoi pe o 
piatră alb* de pe marginea rSulul de munte 
bucurindu-sc de culori șl de mirosurile finului 
copt și foșnind discret in adierile răcoroase ale 
viatului de munte. Pe vremea liceului avea ceva 
moțesc In el, bunătate și îndărătnicie, a putere 
de ura șl calmul unul apus tivit cu purpurii. 
Nu știu dacă are cal și dacă ii ajunge timpul 
o* crească o pereche de bel sâ lucrez* pămintul 
cu eL Achizițiile, finul, oile, vacile șl vițeii li 
iau destul timp ea să-i mei rftmină puțin pen
tru literatură, pentru poezie, pentru fotografii 
și film. îți crește fetița cu o sfințenie a moțului 
care știe c* puținul pămint de pe alinei ca să 
rămlnă cum a foci are nevoie de brazi șl de 
oameni. Și-n această încercare de-a râmine că
lări pe tf-lle de pâmlnl ale cailor dc piatră, ci 
vrea o îoLogrsCe nemuritoare, un film care sl 
apună totul despre niște lucruri zguduitor de 
staple și-o poezie, măcar una !n care s* respire 
o dimineață ca o minune cosmic* da flecare zi.

_Pe aici e a vară de arările*. Aii a faci a «ăp- 
iăaleă de riad fratele meu Macavei Cotoară a 
pteeaJ militar. Era ea fecier zdravăn, mal înalt 
șl urni spâtae ca asine, blând, eu aofletul in fire* 
leaned ir tel de munte. Înainte de plecare am 
fteei letegrafii la Ghioacani. părinții, fratele 
meu șt boii negri pe care H știe de ciad eram 
capii. Fetaerariied aveam emafii. înregistram pe 
pelie«lă grnpel solid al familiei Mind drept ia 
■■ Uterul văii de ia șură. In spatele tor bail tatei 
peateoa Minai Șt «cmăaaa eu dană «linei cere 
respirau și ae leehean amiaxa. Aveam ia lata 
mea e anitate «plrituaU a eresiei lami. tare. I* 
■a deșt ic temporal, ee va sparge gingaș, ce la
crimi. firt>«. Simțeam eă (ratele men va pleca 
S* am lăcrimat pe peren, au-i nimic. Maca vei. 
miiac rit ia eoaMendia șt mă despărțeam da 
*1 fără să-l pot ajuta eu adm ie. Șliu că sar 
trece nan piaă aă-și dea teama ce Important a 
na om. un iren, a disciplină, «■ păs)ini. bi 
noma pa fprate. Ia pețin timp tata a primit 
o carte poștaM eu eiteva riadnrt acrite in fox*, 
mama sica e-M vreo să-i varii eum și ce face 
acolo sade au o de capul lui Ana răm*s numai 
doi bărbați eu gospodării. Peste eitv* timp tata 
va vinde beți, ae va despărți de el și va lăcri
ma și va ave* taș drvpluL Deși a in virată inc* 
an pante aă recunoască o sltaafie care II In- 
Irtateasă. că iatr-e bană zi va deveni un țăran 
fără pateritea lui de baL Piaă alunei eu val mai 
lase tetoeralii. vei aștepta «crlaorife Iul Macavri 
șa rat citi pociii. Ce-i nou e caua*. A începui 
deja ■ a vară de lucru încinge dealnrile, a ne- 
euailale aproape roma aii că apleacă iarba in 
b roadă, asudă frunți. De a oare* zilei n«că po- 
ta«ul șt-i tare pe oameni să aștepte inserarea 
ea pe a aărbăloarr*.

Uneori am impresia e*. dac* aș vedea Ghian- 
eanit, ag vedea un aat obișnuit, aproape banal, 
cnra nu este fantastic dedt In scrisorile iul de 
port, de am mai aproape de cer. Am ajuna *ă 
mă larme de o eăUtorlu adevărată, prefcrind-o 
pe cealaltă, imaginar*, vlsind o amiază intr-un 
aet ia care n-am călcat niciodată dar pe care-l 
ftiu mai bine decit orașele In care am ajuna 
da zece-cincisprezece ori. Vederi cu Ghloncanli 
nn a-au făcut niciodată. Fie că nu le-ar cum
păra ntacoL fie că țăranii preferă aă vad* cu 
ochii lor un colț de lume ae care orico fotografie 
l-ar reda prea atrimt și fără o ciudată deschi
dere spre ccumos.

«Să veil ee re loara an dealurile de dincoace 
Traaeâu. Virful Capra de pe harta țării pită 

exact la lat* centralul de camuuă. Pentru noi 
luate diafanțelc P« lumea asta ae măteară dc la 
Capra. Multă lume crrdc e* vîrfnl ăsta a esl mal 
important din cite există. Șl poate că e«tc“.

Fo tul meu prieten a rămas cu aceleași ne
liniști- Doar pasiunile lui slnt mai noi. de ul
timă eră in viața Iul și a muntelui. După ce 
o vieu>e Imi acria că „paste tot mă simt nu ea 
■ mpiutară, dar ta an am ia plus", brusc lumea 
pietrei șl a moților l-a redat acel echilibru 

, eata. odihnitor, echilibrul unei amtoi In A^hi" 
•cnL De obicei, pe nimeni nu prea interesează 
cite zile de tristețe ffifl rite «ninUts-de1 but urle 
se” ascund In sufletul unui om. Dar călătoriile 
prtatr-un aat In care n-am ajun^ niciodată, 
uneori chiar dorința de-a trăi In lumea acestor 
acrișori ml copleșește șl faptul că am devenit 
șl eu focultarul unei așezări depărtata e o pro
blemă care m* privește numai pe mine Asta, 
pentru că flecare are nevoie de un toc frumos 
unde n-a foat niciodată.

trapul să-l maară ?“ — surprinde prin matură 
complexitate a creației sale. Multe drumuri ale 
poeziei de dup* d, au putut porni din instituțiile 
și luptele sole cu Inerția. Nu contlnulndu-1 eni- 
gonie ci inacrilndu-se In același spațiu de medi
tație fertilă, angajată.

Firește, tonul entuziast al acestor cuvinte 
poate fi cenzurat da unele poeme In care un 
anume retorism, anume locuri comune — acum, 
după trecerea anilor — minează emoția, sim
plifică trăirile. Dar In întregul zău. creația lut Ni- 
colae Labiș. In care se intilneec multe poeme an
tologice, reprezint* un moment de referință al 
poeziei noastre noi. șl anume acel prim moment 
in care, dup* traversarea unei etape de îndepăr
tări de la menirea sa. poezia noastră Ișl regăsea, 
trudnic dar durabil, matca. Unui din Intllcle si 
viguroasele izvoare, născute din legendarele pă
duri ale Moldovei, care au săpat matcă nou fi si 
generoasă poeziei contemporane, indrentindu-i 
sensurile către marile izvoare d« mai de demult 
către Miorița șt Emineacu. către plaiul de vorbe 
nepereche arghezian, a purtat numele Iul Nicolae 
Lablș — al poetului tlnăr pc care l-am cunoscut 
acum mai hi ne de un sfert de veac. incon)urln« 
du-l cu admirația totală, deloc plndit* de Invi
dii. ee și-au făcut din păcate mai tfrzlu locul In 
spațiul de visare al poeziei. Al* poetului căruia li 
așteptam cu emoție poemele si li primeam cu 
bucurie cuvintele domo®le. căruia slntem datori 
ă-i evoca mereu gravitatea gi nd ului ce lupta 
cu Înfățișarea rămasă încă, in duda muștelei hai
ducești. In cimpiile copilăriei. Întipărită in chipul 
obcinelor Tării de Sus. Al poetului care ar fi 
avut, tulburător 1, virata noastră Dacă este ade
vărat că poeții au virată.

f film

Iată că un englez și anume regi
zorul James tvory, ecranizează roma
nul americanului Henry James, Euro
penii. De ce un englez trebuia sâ a 
faci și de ce tocmai Europenii f De
sigur, nu numai din cauză ci omului 
i-a plăcut romanul și atunci s-a ho- 
tărit sâ facă film din ct 1 Mal bine 
zis, probabil c* lut James Ivory l-a 
plăcut romanul nu numai pentru că 
a văzut in el premisele unui film, ci 
mat alea pentru c& a găsit aici o sub
til* ironie la adresa unul anume sp!" 
rit Intolerant american. Povestea nu 
este dintre acelea după care se dau In 
vint regizorii, este prea puțin specta
culoasă dacă e să răminem tn planul 
laptetar : „doi europeni" vin la rude
le lor din America, undeva tn apro
piere de Bostan ; dac* nu slnt „ar
tiști" tn toată puterea cu vio tulul, cei 
doi aduc totuși in atmosfera consur- 
vatoore In caro trăioște familia lor 
din Noua Anglie a adiere do liberta
te spirituală cerc face ză se tulbure 
unarența confortului moral ; este de- 
ajuns numai aceastâ bănuială a liber
tății. pentru ca principii solide să se 
clatine ca un decor do mucava șl 
conflicte pinfi atunci ascunse cu gri
jă sub gheața convenției să las* la 
iveală timid, ca semnele unei primi-

Europenii
Veri timpurii. Romanul psihologic pe 
care II scrie Henry James, In care nu 
se Inllmpl* nimic definitiv, devine in- 
tefeiMint doar prin aluziile la purita
nismul acestei părți a Amerîcil ; „ca
zul" pe care il urmărim nu este unul 
izolat, ci ește doar un aspect al re
acției căra. In decursul timpului, a 
luat și forma mai grave — precum 
cunoscutul proces Sacco «1 Vanzetti, 
unde intoleranța și fanatismul au a- 
t!na extrema, „floatonul întunec* ti
nerețea și luminează bătrinețea** scria 
Petru Comarnescu Incerclnd să defi
nească lapidar morala puritană a Noii 
Anglii care obligă la o maturitate pe 
care tinerețea nu o era inc* și tre
buie s* și-o Închipuie, pe Care bâtrl- 
ftețea a pierdut-o șl trebuie îtl și-o 
smfnlGdacă. Este o morală împotriva 
firii, un pat ei iul Procust care, alita 
timp cit va funcționa, va face victi
me.

Este nevoie de toet* această intro
ducere In atmosferă pentru a Înțelege 
filmul lui James Ivory șl, dnefi vom 
adăuga că Bostonul și Philadelphia sint 
simbolul independenței americane ful * 
de Anglia, vom f! m de-a-ntregul lă
muriți de cc tocmai un englez a făcut 
Europenii.

Dar filmul nu trebuie neapărat în

țeles 1 el poate fl pur și simplu vă
zut, fie și numai pentru plastica și 
prospețimea imaginii, pentru spiritul 
de dexăvirșltă calitate care nu se tră
dează nici un moment pe sine pentru 
a obține efecte îndoielnice. pentru 
bunul gust și decența cu care tensiu
nile și dramele chiar se Insă numai 
bănuite sub învelișul aproape perfect 
a] relallllor. James Ivory are ambiția 
sft nu folosească in filmul său des
cripția, riscind pentru această ambi
ție chiar succesul dc public ; rgzcrva 
obiectivă cu care Iți urmărește perio- 
«ajete nu se ‘folosește de alte mijloa
ce decit cele cinematografice — adică 
imaginea, atmosfera croată prin decor 
și muzică și. intr-o foarte mică mă
sură, expresivitatea actorilor al căror 
joc ae rezumă de fapt la Intenții, 
fără sâ apeleze îs suhtinierl. Poves
tea se țese subtil, din reacții abia 
trasate și întregul sre consistența 
plnzei de păianjen, ceea ce nu o face 
Ins* mai puțin pregnantă, căci dra
mele bănuite «Snl cel puțin tot atlt 
dc adinei ca și cele care ar fi putut 
fl exprimate.

De cele mal multe ori. „deaâvlrși" 
rea" Cinematografică este rece, tehni
cistă, o ambiție nur și slmolu. dar 
Europenii arc căldură interioară, ge
nerozitate șl umor, un exemplu de 
eoen ce înseamnă temeinicia culturii 
necesară pentru traducerea in film a 
operei literare ; este adevărat că nu 
vedem dezlănțuindu-se aici nici a fur
tună de geniu dar, in acest climat
temperat găsim atmosfera cara d*
voie marilor opere sâ existe.

Nicolae Mateescu

„Pictura Iul.... viguroasă uneori pin* 
la asprime, — scria in Îndepărtatul an 
1913 Tudar Arghezl In prefața catalo
gului primei expoziții personals Ressu 
din sala Bibliotecii Ateneului — M 
inspira dc la un realism aobru si ener
gic. Cn să-și construiască figurile si 
peisagiilc. el aruncă din subiect afară 
tot ce ar putea sâ-l sentimentalizeze. 
sâ-1 fac* îndoielnic și ițnprecls. Un 
contur iâlos mărginește concepțiile lui 
de oameni și dc natură. Pensulat- lui 
se suprapune unul desen tras, a-ar 
zice cu vîrful de fier..."

Cuvintele marelui scriitor și-an păs
trat in decursul timpului o deplină 
actualitate deși, atunci cind ele erau 
așternute pe hirtie, Cnmll Rcssu era 
In vlrstâ doar dc 33 de nnl el mal 
avea In față o perioadă dc activitate 
fertilă dc incă patru decenii șl jumă
tate. răstimp In care fizionomia nrtci 
sale s-ar fi putut schimba. Spre sflr- 
șltu! vieții 1! declara maestrului Baba; 
„dac* nu aș avea vlrsta pe care A 
am. aș face pictură abstract*.Afir
mație cu atlt mai surprinzătoare cu 
rit vine din partea unul artist a cărui 
nderenț* |a anume valori ale vieții 
ș-a transformat lntr-un crez pe tări- 
mul artei.

Ar putea părea rcductivă observația 
că opțiunile politice a1c (InArvlui

Camil Ressu
sao sensul responsabilității

pictor și-au pus marcant amprenta 
asupra creației sale, apropiind-o de 
tumultul vieții, al problematicii so
ciale. Căci Încă înainte da a fi aderat 
la Ideile socialiștilor români. In parti
dul cărora s-a și înscris In 1*19, 
instate de a ae fi afirmat. In prima 
tinerete. ca un entuziast participant 
la viața cetății prin colaborarea cu 
lucrări de grafică la revistele |i ziarele 
vremii. Resau *a convinsese. In anii 
formării, că Idealul du artistic ie 
află in directă legătură cu acel filon 
al picturii ce angajam un dialog 
sincer șl fără mmaiamentc cu reali
tatea. Piaza de mari dimensiuni la
mer mi niarea la Iară (1912) trimite 
imediat cu gindul la Courbet, ața cum 
Odalisca (tP28) amintește de Ingres. 
Dar aresta apropieri nu pot fi decit 
generice. Ele trebuie considerate In 
funcție de „achizițiile" culturalo fă
cute de tinărui pictor In anii formării 
sale, la lași șl, ulterior la Paris, unde 
a frecventat Academia Julian, pe unda 
au trecut. Împreună cu el. Stcrtadi, 
TheodoreKCti-Slon. Costln Fcireacu. 
Dări seu. Rigoarea academică a expri
mării cultivate dc Bardassare și 
Stahl, maeștrii dl de la lași, a mar
cat, ae pare, modul cum Ressu a 
filtrat la Paris noianul de sugestii ce 
ac propuneau la urma vizitelor la 

muzee șl a frecventării expozițiilor. 
Anii trecerii iul Rci.su prin galeriile 
orașului de pe Sena erau anii cind 
„piața" artistică începuse a fi domi
nat* de Bernheim ci Vol la rd, cind o 
nouă reacție la academism șl chiar ta 
Lcutătlle incontestabile ale impresio
nismului era adusă de fovhtl. în 
expoziția tor din 1905 Ressu a zăbovit 
cu atenție, așa cum a zăbovit in 1006 
In retrospectiva Iul Gauguin. Gustul 
sâu pentru o formulare slntetlcâ și 
direct* a fost stimulat șl dc contactul 
cu opera lui Cezanne. Primele zale 
compoziții caracterizate de o anumo 
strldenl* a coloritului si o precizie 
tăioasă a desenului, sint de legat 
direct de Influențele primite la Paris. 
Ressu Ic Imprim* Insă o energie si o 
notă personal*, soliditatea construcției 
lucrărilor sale fiind fructul unei chib
zuințe temeinice șl a unei Identificări 
totale cu tema. Figurile umane au a 
pregnanță aproape sculptural* ; for
mele se detașează In general marcat 
unele față de altele. Este acesta re
zultatul accentului pus de Ressu pe 
desen ca factor clarificator nu doar 
al compoziției ci, mai ales, al inten
țiilor artistului. La maturitate ajun
sese la un echilibru șt o puritate a 
liniei, In desenele sale, respirtnd ire
vocabil aerul clasicității.

Este de aceea greu de Imaginat cum 
ar fl Înțeles Ressu, dac* Timpul l-ar 
fl permis, să facă pictură abstractă. 
Este posibil ca In spAtele snuselor 
sale să yc ascundă dorința secret* a 
oricărui artist ce ae simte stfipln pe 
propriul meșteșug, de a cuceri un spo-

Grigore Arbore
Continuare în pag. a 7-a

Rci.su
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Aura romantică

și visul fantastic (X)

trafica re vela fiu a faptului că Focala, 
„ca, fantastică zlnă a vumlor mele în
delungate", aparține prin excelență ti
pologici feminina denumita dc G. Că

li nescu tipologia „Venerei aerafice" (Întrebat de 
Toma cine este bărbatul care o Însoțește pe 
Poesls la inmormintaica tatălui ei, loan li dez
văluie tulul : „— Cine !... Ce treabă marc... cel 
ce-o Întreține pe dința... un conte, mai știu cu!... 
Dă-o dracului... nu e femele ?... putea (aă fie] 
mal altfel dccit aint toate ? Aide de-aicea * i. 
eroul eminescian reacționează conform firii sala 
dc ins damnat să trăiască totul din perspectiva 
idealizării absolut!zante. Deși circumscris mize- 
rabllismulul romantic dc vădită inflexiune hugo- 
11 ană (ne glndlm mai ales la urna ni țarismul avm- 
tat arătat femelei pierdute, care prin iubirea 
mârinimoasă, nobilă, a eroului este salvată si 
redată demnității intangibile), incidentul are con
secințe catastrofice pentru Toma Nour. Însușirea 
dc a analiza lucid situația, de a Identifica even
tualele cauze sociale etc. il pârășește complet. 
Antiteza extazului erotic predispus a divini
za femeia, anume, misogtsmul atroce, iși 
pune definitiv pecetea. Toma Nour este 
convins că singura calc de urmat, ce-1 mai poate 
scoate dintr-un asemenea impas, deopotrivă sen
timental și moral, este sinuciderea. Pentru mo
ment. nici măcar hoiârlrca lui Ioan de a rupe 
complet cu trecutul (distruge portretul Sofiei 
făcut dc cl) și de a se dărui marelui ideal al 
revoluției (pleacă In Ardeal pentru a părticică 
la luptele conduse de Avram lancu) nu-1 ten
tează, constituindu-se in eventuala soluție sal
vatoare. Durerea pricinuită dc ceea ce el so- 
coale n fi trădarea Iubirii de către Pocsis 11 co
pleșește in așa măsură incit luarea tragicei ho- 
târlri este inevitabilă. Ne aflăm in prezența 
unei interesante experiențe a tlnărulul Emines- 
ca vizind studiul psihologiei sinucigașului in ca
zul eroului de extracție romantică. Starea de 
spirit a lui Toma Nour este una de prostrație 
aproape euforică, dar desfășurarea Întregului 
„ceremonial" trădează voluptatea descripției și 

’• a confesiunii cu efecte cit mai impresionabile : 
„Cit oi li atat astfel, in nesimțire mai mult, nu 
știu... cind m-am deșteptat tnsă era noapte pro
funda și orologiul vuia o oră după miezul nop- 

; fii. Aprinsei luminarea șl sărind la portretul 
sfirtccat al Sofiei, începui a combina pin za,., 
dar totul era in zadar. Lingă cămin erau lemne 
multe șl risipite. Lc trintii In sobă și aprinsei 
un foc cumplit, trăsei o mică sofa roșie față cu 

i focul, cu cugetarea decisivă de-a astupa soba 
nalnte dc a se potoli focul, astfel Incit să ml 
sinucid cu carbon. Am stins luminarea și m-am 
pus in fața flăcărilor ce lingușeau gitul căminu
lui cu roșii limbi de balaur. Privind In flăcări, 
cu piclourele Întinse și cu capul pe piept, viața 
mea toată mi se părea un fantastic via dc nebun, 
fără ințcles și fără țintă, prin limbile de flăcări 
vedeam parc-că arz In d toate cugetările melc, 
zilele mele, visele melc de fericire". Același vo- 
luptuoe apirit metodic prezidează și descrierea 
momentului decisiv ; rtCind focul nu mai era 
declt o grămadă mare dc cărbuni — acoperite 
flăcări vinete — atunci astupai soba și așezin- 
du-mă ln fața zgurcl. Îmi închisei ochii spre a 
adormi de moarte. Vlntul urla afară cumplit și 
ploaia cădea măruntă și rece pe geamurile fe
restrei... Parcă vintul cu norii, tunetul și ploaia 
făceau nuntă lor sălbatică in regiunile cele ne
gre a-nnoratului cer de noapte".

In fine, urmează, poate, cel mal dc sesamă 
moment fantastic al romanului, un moment me
morabil prin coerența epică a aventurii onirice 
șl, nu mai puțin, prin simbolistica atribuită fap
telor ce-1 dau conținut. Este vădită intenția de 
a imagina un univers al transcendenței paradi- 
siac« la a cărui edificare concură In chip indi
solubil zestrea literaturii apocrif-re ligi oase, re
miniscențele literaturii oniric-rornantlce europe
ne și ideatica metafizică a mitologici filosofice 
antice. Eric in ti ia încercare a prozatorului de a 
da vințâ narativă de sinestălătoare visului In 
care protagonistul se constituie In martor privi
legiat al Intimplărilor prin care trece propriu] 
suflet ajuns in lumea „dc dincolo**. Impresia 
este de aventură utj'ueanâ sui-generis in lumea 
umbrelor. cu precizarea importantă că totul este 
prii»! iatr-o.1 nzxmi learic-awfeiarâ eamcîerte- 
tică-ftfta-.atiiatRamsmtd o pregnant, lnfiia par
te Mirate tării.ama asdonu unul fragment ăa 
basm stilizat cu mult meșteșug : „Prin mersul 
cel monoton, deși puternic, al vtntulul am a- 
dormit și slm(eam. pare-cA, cum creierii mi m 
paraliza de carbon. Murisem 1 M-am trezit deo
dată intr-un codru verde ca smaragduL In care 
rilncile erau de smirnă și izvoarele de ape ver
gine și ainte. Printre arbori cintau privighetori 
cu glasuri de Inger, pin cărări rătăceau umbre 
diafane și fericite și ne pierdeau prin verdura 
întunecată a dumbravelor slntc. In depărtare 
vedeam o dumbravă dc aur care cu freamătul 
frunzelor sale cin ta o melodic molatecă și lină 
ca aceea a undelor adormite**. Revigorarea 
feericului folcloric prin apel la descrierea co 
se sprijină atit pe observația realistă cit șl pe 
imaginația romantică a naratorului, este un fapt 
ce se cere neapărat subliniat. In același timp, 
discretele contaminări mitlc-slmbolice (motivul 
morțllor fericiți prelungindu-și existenta, ca 
umbre, In paradisul etern) se fac simțite Încă 
de pe acum. Eroului, inaă. nu 11 este dat să 
rămlnâ definitiv aici, in lumea „umbrelor ainte". 
In cazul lui este vorba doar dc o „trecere" spre 
alte lumi. Precizarea că „Intra toate umbrele 
stnte șl albe numai eu aveam corp" denunță fap
tul c& Toma fie aflâ doar în vecinătatea morții 
in ale cărei taine urmează a se iniția. In Unii 
mari, drumul făcut lie erou tl prefigurează pe 
acela făcut de Ieronim spre insula lui Euthana- 
aiua. De data aceasta, ac ap Obs in chip deosebit pc 
descripția menită a degaja o atmosferă sublimat 
mitică : „Rătăcii ce rătăcii prin pădure, pină 
dedei ide un riu cu undele dc argint, in mijlocul 
rlului o insulă Incungiuratâ de ape eu păduri 
și grădini din a căror mijloc se ridică la ceruri 
o biserică naltă cu cupole rotunde — toată de 
aur gravat, ce strălucea astfel, căci soarele ce
rului curat se oglindea In cupola cea mare a 
biscricei" etc.

Grație tmaginilot el feeric-funebre, insula 
spre care se Îndreptă eroul, dus de barca găsită 
la malul riului, constituie un sol de tărim aflat 
dincolo de apele Styxulul. „Aicea, totul tăcea, 
nu cintau pAscri. nimica, numai din biserică 
s-auzea un cintec Încet, trist, mormintar, ca bo
cetul ccl înăbușit lingă patul muribundului". 
Pătrunzlnd in biserică, eroul este reținut, desi
gur, șl de aspectul decorativ („Pe jos. marmură 
filbâ ca laptele, pe sus. arcadele nalte dc aur, 
stilpii dc aur... iconostasul eu icoane nalte și 
palide de slnțl și Îngeri de-o frumusețe supra- 
pămlntcaacă, ce păreau suflate pe pinze dc ar
gint" etc.), dar coca ce-1 izbește cu adevărat 
este spectacolul ce i se oferă mai departe. S-ar 
putea credo că funebra slujbă religioasă (remi
niscență a celei reale, de la Inmormlntarea bâ- 
trinului muzician, tatăl lui poesis) are semni
ficația unei sumbre repetiții generale la posibila 
Inmorrnintare a lui Nour Însuși: „In biserică nu 
era nimeni jos, ci numai sus In cer ciniau călu
gărițe cintcce de mort. Cind dintr-o ușă văzui 
lntrind cu luminări de ceară albă-n mină chi
puri palide cu vălul lung, alb. cu acoperea șl 
capul —- astfel dc palide, incit fața ac confunda 
cu albul hainelor, cl numai ochii stinși ca de 
sticlă se mișcau triști in orbitele lor. Ele ac 
mișcau încet. încet pi n-in mijlocul bisericii". 
Semn că simte despre ce este vorba. Toma e 
cuprins de sentimentul groazei incercind a ac 
feri din calea sinistrului convoi („Eu mă ascun
sei după o coloană dc aur cu groază"). Dar are 
stupefianta surpriză dc a se iniilni nu numai 
cu tatăl lui Poesis („Printre ci văzui a umbră... 
un bătrin cu părul alb... cu fața rătăcită și trasă, 
luminarea sa ardea Și el privea In ochiul lumi
nând, cu buzele strinse și cu ochii flxf.„"). ci 
chiar cu ca („Rczimatâ de-o coloană, drept in 
fața mea, atâtea o fată palidă cu fața ca mar
mura cea vinătfl... ca-mi zimbl trist și-mi făcu 
cu mina... Era Poesis...). Numai efi hotărirea lui 
Toma de a i ac adresa rămîne fără rezultat, do
vedi ndu-Se o imposibilitate. Este semnul că In 
Împărăția morții comunicarea este exclusă ; cu 
atit mal mult cu cit pină la urmă se dovedește 
că Toma se află doar la hotarele morții -Poezii^* 
Blrigai eu... și deschisei ochii. Focul nu era încă 
potolit... fereastra insă deshisă. și o vlntoasă 
sufla cumplit pin cl. Gindcam c-o fi deschis-o 
vintul șl mă dusei s-o reinchid".

Am detaliat dinadins analiza acestui remarca
bil moment fantastic citind copios din text. Fro- 
cedind astfel, sperăm să facem și mai convin
gător cunoscute atit excepțional de bogata pa
letă a surselor viziunii fantastice cit și Inega
labila capacitate a foarte tlnărulul prozator de 
a șl Ie asuma integral.

Ni cola e Ciobanii

Q istorie in imagini 
a literaturii române
contemporane Vâzutâ de 

Ion Cucu

ia «SCrtie ÎSIZ Intilmrca scriitorilor bucureștcni cu tinerii de le Uzinele „Republica , 
dedieato aniversării a șase decanii de lo creaiwa U.Î.C. In iaagini : Vlaicu lârna ți Ste
lari tareț b- . T'»aa tona» : Nicoiae Ciobanu, Ion Gheorghe (drsap-

Inlnp.n, lsoi.1 Râiaj, Tieian lancu, Valatiu Stoica, direclarul clubului Uzi* 
neior „Republice", Nicoloe Ciobanu, loe Gheorghe, Vlaicu Bârna ți Șt olan lureț (jos).

Grigore Goanță
tindriil abzo/nent al 

Factiltâfii de isto- 
rke, Grigore Goanță, 
tlujbaț la Bibliote

ca Academiei R.S.R. din Bucu
rești, ae trimite pulumui sdu 
de poeme, „Anfipafimi* iachi- 
Ml Erei, Insofit de o 
pa core o reproducem : 
lanța de la om la om I este e- 
gală cm ea lasdși / distanța de 
te a ta m / este egală cm ea 
lasdși / distanta de la a la z I 
fiind egală ca en fasdșl / este 
egală cm distanța. / de la Poe
mul lui Flaut la Rod I distan
ță egală tot ca ea frisdși 
dtitawfete cm prim ului i și 
aecxpnmstJid / egale fiind cu 
rte insele / sini egale Intre 
ti este intr-adevăr suficient I 
sd sfrdbafi distanța / Tancului 
— Militari / ca id ajungi la 
Eleeg I de acolo mai departe / 
In Proxima Centauri ii distan
ta dintre inimi și creier i este 
egală eu cea dintre / crgatle- 
riila da clorofilă i și coimo- 
d rom ui Baikonur / unitersul 
este deci / un ocean de singe i 
sau nn simplu zvon/ zenonft 
axiomă valabilă și pentru lun
gimi istorice .* dar nu mă cu- 
fund i deoarece aș ajunge la 
concluzia i cd frdim In plin an 
șaptesprezece I al Războiului de 
o sută de ani II distanța dlnlrc 
cela două palme I este egală 
cu distanța de la Nard la Sud 
I daci e-a plăcut adevărul meu 
despre lungimi I lungimea ade
vărului fiind egatâ / cu cea a 
neadevărului i primesc aplauze 
polare".

B^eințales că primește ; 
l-am ruga numai să na în
găduie sâ-l sfătuim lă modte\
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CRONICA EDIȚIILOR

VENEZIA Șl BUCURESCII o

de față ne

chiar cind 
armatelor 

In landoul

roul lui Barbu ]> Veneția-Vene
zia crepuaeulul, al iubfrlt, mal intii, al 
visurilor romantice mal apoi. El pără
sește, Infrint, ora rol pi ardor ilor : Vene

zia anadyomrae semnata afară pe labele el de 
oiatră ea a rodie in violni soarelni de la amiazX

Hrisant fuge -pre Bucureștii lui intr-o trăsură 
ce părea o lebădă neagră, aria ți.

Viețuind In București, trecător in două rlnduri 
prin Veneția, cel ce scria rindurile de fațâ n-ar 
fi ajuns să cunoască niciodată Hucureirii (chiar 
însoțit de bunele lecturi din Paul de Alep) dacă 
nu i-ar fl intilnit, somnolind. sub zăpadă. In 
„Săptămina nebunilor", roman podit și el cu 
trunchiuri retezate, ca odinioară. Podul Mogo- 
șoail.

Gravură in zăpadă ? '
Daghcrotipii îngălbenite de lumina lunii ?
Fresce umplute cu culori cind stinse, cind 

grase ?.Ce vor fi fiind paginile din care „ răsări - 
lean și moale", vorba Bardului Dinții. Bucuresell 
ni sc propun nu ca necăjitul sat mare dintr-un 
cintcc știrb :

„cu cimp mare dc-alepgat
șl cu apă de spălat

ei ca o cetate demnă de toate martie vechimii 
„metropole" ?

Urcați in rang. Bucureștii lucrării 
îmbie la un voiaj insolit.

învins de o Veneție învinsă șl ea 
aduce in piața San Marc steagurile 
îngenuncheate, Hrisant se zăvorește
cu lăuntrul ca de palat bizantin tras dc cai cu 
tacim dc aur In Bucurescii zăpezlțl (auzea zăpa
da doepind) intre alugl plecate (pentru ca siăpi- 
□ ul tău să eu se întrebe de cc-i bel aerul) i 
prieteni ruginiți in vicleșuguri șl eurvane 
rindu-se in belșug de pahare și sănătăți.

Drogat In mistere e șl ceasul acelui 
(...afară se Întunecase, nu mai era verde ca 
devreme, avea ceva amăgit) imbilndu-l pe călă
tor să zăbovească in cele osteneli trupești. Nin
ge apocaliptic și peste fantomele ninsorii plutesc 
biserici de ghea|ă ?lujile de vocea puternirâ a 
patriarhilor ni or fi de la Răsărit Ncscoșj din graj
duri. caii se ințeteneac, la Radu Vodă morile 
scrișncsc din aripile Iar de lemn. Hucuresrii se 
despoaie pc dinăuntru ea la teatru, ca doborit 
de o dulce zăcealâ. Spăimoasa lumină înghite 
lemnul hanurilor absorbindu-le In neființă și in 
Drașul totuși frumos in nemernicia lui doar pof
tele Iși dcsăvlrșesc neistovita lor lucrare. Din 
bărbați ies i.splirle, visează vinători de mimu- 
zcle. sărutări scurte (urate copilelor (cind șl pă
durile au parcă buze dc ropil) și ei se lasă ten- 
cuiți intr-un amurc depărtat și rece. Năravuri 
mahometești ii îmbie să stea la priveați prin 
cerdacuri boltite asupra ulițelor înfundate. Exis
tă spaima de ciumă dar mal există. Lată șl a 
ciumă mică : moartea din zburdările cărnii.

Miroase a fum blind (cind Bucureștii zae sub 
epiiropia verii orașul miroase a bo>ar și a tei) 
oamenii beau tutun, dar și apă de putină de la 
pu(ul consulului franecs. și aflațt in erotireștl 
anevoinfi caută un balsam, un ulei de întărire, 
o apă de plumb, aloes, ori frunze dc varză acră 
puse la inemâ, ori băi de șezut spre a te umple 
dc binefaceri, fiindcă un bărbat impalldăt e un 
harbat cam scurs. Cuplurile se incălărcază In 
vreme ce focurile suprimă mari cartiere, in vre
me ce zăpada ruginește pe turlele In tablă ale 
bisericilor (in lehamitea verii cind salrimli se 
aud iroznlntl. mireasma dulce șl grea a teilor la 
început de iunlu produce și ca incendii). Bucu- 
rcacii par un oraș tlrzlu, im băi ri nit In spaime, 
dezastre și aprige dorinți.

Mal lipsea cîntărețul de psaltichle Anton Pan- 
taleonc Pann spre a umple cu părelnlcla umbrei 
tul un vltrai și ăia prea plin de culori pentru ca 
necăjiții Bucuresct ridicați din lorpoare să poa
tă fi așezat intre cetățile Legendei.

Eugen Barbu ne-a oferit o adevărată epopee a

intre 
ofe-

oraș 
mal

vechimii șl ne-a logodit cu tainele Veneției, cu 
afișierile pietrelor sacre ale Eladei. cu Bizanțul 
sflșierikjr de odoare ori cu Stamhulul inconjurat 
dc capete proaspăt retezate. Verticalizate dc cu- 
rențli mării, cadavrele fără capete par a sprijini 
pe ele cetatea așa cum Veneția ■ fost durată pa 
trunchiuri de păduri retezate. E un lemn că 
prozatorul se apropie de marele roman al Ev- 
Mediulul românesc in care tehnica sa narativă, 
cu totul modernă, poate Incorpora virtuți (din 
păcate pierdute) ale romanului popular de Inspi
rație răsăriteană, sie cronicilor de tip Sfranțes, 
Chalcocondil sau Neculce ori al miraculos con
servatei noastre literaturi populare.

II vom scuza atunci unele scăderi (ce nu lip
sesc fastuoasei „Săptăminl a nebunilor", ca Șl 
risipa de cuvinte pc care, îmbălsămate in dicțio
nare, o vrea parcă să Ic insufle o nouă, posibilă 
viață. (Eugen Barbu se servește nonșalant de 
expresii ca m«ramul, chilsrlii, sberail. maerbe- 
rate, spahier axași, gahbano, «ialaloane, raino- 
cate. maguziv, salmlngodia. filpgorie, salepuri, 
mirador, scatulcă. bezestrm, malrazuri, darul, 
zitzen, booluzen. erodii, șemizetă, auipure. Hmon- 
țcrii, eaparazzoli, bosrga. moleebe. sa or, leitorin, 
scabrlo. furlane, manfrine. lantkcrnri. kiramrle. 
cssindari, zahiț, capse, zichlre, măicale, maloirs, 
Innduclii, la nea viu, terțancl, beldar, odogariu, 
supleari, ammsestrați. rldeoși, pa La fi fi colii, 
ceh Ine. vlmferquri, a cea mâți etc, cuvinte de so
noritate, cu sens adesea explicat de context 
(adesea nu) sporind totuși stranietatea prozei și 
ncostenlndu-1 pe lectorul care (se mai Intimplă) 
nu știe prea bine elina, greaca, latina, italiana, 
turca, „frinea" ori chiar vechea rumăncnscă...

„Săptămina nebunilor" — un lux, catifea ruptă 
de pc un tron bizantin, o colecție dc arome (și, 
am văzut mai 'nainte, de fiulurl lexicali) fabulă 
nobilă a desfolierilor și a pierderilor, prumonițle 
severă a unul nou Ecleziast...

Gheorghe Tomozei

VIATA CĂRȚILOR

ficr nițel un anume enunț al 
Wlisioci tale, care modificare 
l-ar adăuga textului un au
tentic frison erittențlal. alt
fel „este Intr-adevăr tuficient 
! sd strdhafi dl jian ta / Tancu
lui — Militari i ca tă ajungi 
Elcaa" ar decent ,.ette in
tr-a devăr tuflcient / tâ ■( rd ba fi 
distanța l tancului — Militari 
cu autobuzul ! ea sâ ajungi io

Eicra cu an ionul" ; facem a- 
ceastă madcs’ă sugestia ca id 
nu m tpund cumna cd nu în
cercăm sd Ie Împărtășim (me
rilor auton cita ceva din abi
sala noastră experiență, ca 
textele lor să-arata mai bine 
și tot romănul să prospere...

Cele 5â de „Antipatimi" și 
cele 44 de „Scurte antipatimi" 
care alcătuiesc volumul lui 
Grigore Goanță sint emanația 
unui riguros program poetic 
întemeiat pe refuzul net al 
spontaneității ca ji al dicteu- 
iui automat, al „senribiHfdfii" 
ș< al limbajului curent, pro
punând un ermetism verbal a- 
desca rebarbativ, reflex 
niacal aproape al 
luptați intelectuale 
tins de un adevărat 
poetul nu încearcă

ma-
co-
A-

unei 
pure. 
miioneiam, 
n deica-

pere teme sau motive poetice 
noi, lingura ta ambiție, h» 
«mhra poeticii barbiene,, fi
nind de o mai dreaptă irtire 
a cuvintelor, a tuturor cuvin
telor, îndeosebi a celor tntru- 
vabila In exprimarea orală co
tidiană, a celor menite să 
pilplie In solitudinea dicțio
narelor ca aurul dc nimeni vă
zut in măruntaiele pdmintului 
după cum zicea unde ia Paul 
Claudel. Prin de me nul sdu. 
Grigore Geantă ne convinge 
că a înțeles rostul poeziei care 
se edifică nu doar ca non- 
proză ci ca antlproză. ii rd- 
mlne id facă in aja fel ca in
tr-a zi „totul sd fie sublim", 
corporalitatea textelor sd aibd 
căldura ..organicului" ca la 
Saint John-Perșe. nu doar 
geomelrismul rece al mintii...

Multe dintre poemele -ilat 
Grigore Goanfd pot fi citate, 
toate probind o acută inteli
gență artistică (..dincolo de na
tura lui i policromi ‘ involun
tar alchimist l ce scoate din 
bancruta i băncilor t devize 
colorate t acoperfndu-te / ca 
ipoteci abstracte /' tauromahia 
naște t tauri albi i din oud cu
bice ! In cuiburi de mdslin" — 
Escadrile Iul PablO) țrf o roin- 
țâ de edificare metodică a 
unut discurs poetic scăldat la 
auro atemporalului : nu-i do
rim declt să izindeaicd neui- 
lind că poezia se scrie nu 
doar cu toată mintea, ci si cu 
toată lensibiHtetea șl chiar cu 
întregul trup, „dd-i artei tale 
toată forța ta J“ cum zice Ka- 
rafis.

Cezar Ivănescu

de limbă româneasca tetoată seminția românească : „Luminatul Intru 
pravoslcvie și credincios in Părintele și Fiiul și 
Svintul Duh. Troiță intr-o ființă șl nedespărțită, 
unul Dumnezeu atotputernic, făcători văzutelor 
tuturor șl nevăzutelor, loanr Duca Voievoda. cu 
mila lui Dumnăzeu Domn și oblăduilori a toată 
Țara Moldovei, aar, milă. pace, sănătate s toată 
seminția românească, tutinderea ce ne află-ntr- 
accaată limbă pravoslavnici, cu țoală inema ce
rem de la Domnul Dumnezău șî izbAviloriul 
nostru Is. Hs„ Din cit S-au indurat Dumnezău 
de ne-au dăruit mila Sa. dâruim ți noi acum 
deodată acest dar limbii rumânești, svinta Li
turghie. acoasâ pre limbă rum in casei de pre 
cleneaxcă. de laudă lui Dumnezău aă-ntăleagă 
tnț carii nu-nțăleg sirbește aau eiinește. Carea 
priimind ca un odor cel mai scump ceresc, pre 
Dumnezău să lăudat, și pro noi la svinta rusă 
nu uitareț. și fit sănătoș." (p. 5—dl. Aceateh le 
„2lce“ voievoda Duca, tălmăcitorul fiind și mai 
modest : „Rugătorlul Mării tale, smeritul Do- 
softcl mitropolitul. Închinăm cu fața pină la pă- 
mint. ca Domnului nostru milostiv." (p. 0).

Intllnim In liturghlerul lut Dcaoftel o scamă 
de cuvinte care astăzi au cu totul alt sens sau 
unul cu totul îndepărtat sau numai variante fo
netice. Istoricul limbii poate face In acest do
meniu interesante considerații. Dăm citeva ase
menea cuvinte : carne (pentru trup, corp) ; cu
ceri (a (ac) umili, smeri, înclina) ; cuvintareț 
(spiritual. Imaterial dar șl pentru cuvintâtnr) ; 
drnemici (a disprețui, a considera de nimic) 
destul (capabil, vrednic) ; deșerta (a se smeri, 
a sa înjosi) : fal (Înfățișare, chip) : larănașicre 
(renaștere) : intil țindealâ (prevedere, provi
dență) ......................................
mare) 
bani) ;
(nume) amdragosle. ominhltar (iubitor de oa
meni) ; putere (minune) ; rost (gură, dar și 
tăiș, ascuțiș) ; «imn (simbol) : știință (conștiin
ță) ; șugubăț (ucigaș, criminal) ; trevzlre (tre
zire. formă pe care o intilnim, ca dealtfel șl al
tele. multe, șl la Eminescu) ; volnic (ostaș) etc. 
Toate acestea le-am luat dună glosarul întocmit 
de N.A. Ursu. Găsim, de asemenea. In opera lui 
Dosoftel toarte multe cuvinte terminate in clu- 
nr. dc unde «e vede că Avon Pumnul cunoștea 
prea bine vechile texte și că : „reforma" sa nu 
era chiar o scorneală din senin. Iată citeva : 
asaminăriuoe, euminecăciune, eurățlclunc, imă- 
eiune (murdărie, pată), luminâeiune, lunlcăciu- 
ne (alunecare), milostiviri une, rairsăieriuns 
(plăcere, patimă), rușinăclune. umoriciune.

Bineînțelos ci asemenea cuvinte pot fi redate’ 
astăzi circuitului doar cu mare prudentă, și nu
mai In contexte adecvate aparținlnd unor scrii
tori de netăgăduită vhloare. Eminescu sau Ar- 
ghezl Iș! puteau Îngădui preluarea din vechile 
monumente de limbă a cite unui cuvint încă 
neistovit de toate sensurile șl eufoniile lui. Cind, 
mal atei prin mijloacele massmedia (unde in
cludem și o pnrte a criticii literare) asistăm la 
ncologlzarea din ce In ce mai puternică a lim
bajului actual, apelul făcut cu prudență la ve
chile texte poate fi binefăcător. Dar un ctitor 
de limbă românească precum este- Dosoftel rii 
se îmbie, cu spor, și dincolo dc vocabular, la 
nlvalul frazei. Frazarea lui sună și astăzi încă 
limpede și armonios, „dar, — cum zice Căllnes- 
cu — mal ales Dosoftct arc acea curgere mieroa
să a limbii, densitatea de lichid greu a frazei, 
materialitatea vorbei care dau mireasmă mihni- 
rllor abstracte." Cuvintele criticului ae refereau 
la Psaltirea in versuri, dar ele, credem, not fi 
aplicabile, măcar in parte, și )□ Dlte scrieri ale 
mltrooolltulul. Dăm. in acest sens, citeva nasaje 
din Molitva eea mare : „...Svinția Ta Singur, 
Despuitoriule Omlubitorule, slăbește, slobozeste. 
iartă păcatele șl fârfilcgile. și scirnavele fapte 
celc-n voale și cele fără voaie toate, ce 
cu minte și fără minte, cu călcate și cu 
neascultare, de se fac de Sortau] Svlniii 
Talc, cuta rele. Cele ce, ca un om ce poar
tă trup și-ntr-aicastă lume lăculnd, au căl
cat sau au greșit, ori cu cuvintul. ori cu lucrul, 
cri cu gindui, pricepi nd sau nepricepind, noap
tea șl 2ua, sau de este prociețit de cineva, sau 
de arhiereu dc s-au afurisit, sau de preot, sau 
singur pro șine de a-au anatemesit, «au cu giu- 
rămint de s-au giurat cu numele lui Dumnezău 
șl aceasta au călcat, sau cu euvlntuț dc urgte. 
din creștini pre cineva nu anulimiilL, sau au 
proclețit, sau au defăimat, sau au denemicit, sau 
■u nsindit, sau au clevetit, sau au răucuvinlat, 
sau nu zavistuit, sau au mințit, sau au ținui 
minte răul, sau de s-au aorigit sau miniat n^e 
cineva, sau de s-au mindrlt, sau de-au viclenit 
pentru să ia mal mult, sau de s-au Icnit. &au 
de s-au deșert slăvit, sau de-au căzut In 1 bas
te a banilor, sau de-au Imbălătu-sâ ș-au vărsat, 
sau către fărmăcători și vrăjitori, și otrăvitori, 
ai făcători de descintecurl, și-n chin de-acestea 
de s-au mestecat, sau de s-au Îmbuibat In mln- 
care. sau dc-au volnicitu-să in mintal, sau de 
și-au făcut pre voia Inimii, sau curvie de-au 
făcut, sau de-au preacurvit. sau cu mina curvie 
de-au făcut, sau cucoană de-au stricat, sau so
domești lucruri de-au făcut, sau cu dobitoc cul
cuș de-au făcut, sau cu pHscrc culcuș de-au fă
cut, sau de-au pus bățul pre cineva, sau de-au 
dat palmă, sau de-au apucat, sau de-au furat, 
sau de vlrtoasi Inemă și de scumpete au strins 
minule și pre mișei n-au miluit, nici i-au dă
ruit pre puterea sa. sau cu glodul de-au hulit, 
sau necurate gindurl de-au gindit, sau de-au 
asuprit, sau dc-au nebâgnl samă. s«u de-au a- 
mărit, sau. slindu-ș la rugă șl Ia rintarc. min
tea lui la viclene și lumești tncongiura. sau. iu
bind truoul. plntecelui s-au făcut șerb, sau etc., 
ele. (p. 191—194). Juxtapunerile curg necontenit, 
scad șl cresc, se renetă relulnd motive initiate 
ca intr-un Rotero de Maurice Ravel. Cili dintre 
prozatorii actuali, destui dintre el amitori de 
fraîe gigantice, dispun totuși de o asemenea ar
monie si logică Interioară a scriiturii ?

In așteptarea vo’umului doi dl~ O-ere’r 'ui 
Dosoftel, „proza", de la Editura Minerva, adu
cem incă o data elogiul nostro distlnsulir editor 
leșan N.A. Ursu pentru des4vlr<rta reeditare a 
liturghierului dozofteian. eu adevărat „oritej 
de delectare cu frnraubelile limbii vechi româ
nești" !

In Nlcolae A. Ursu pe 
cel mat autorizați editori 

astăzi. Acuma-s vreo trei

ecu noi stern 
unul dintre 
români de _____ ______
ani, am referit despre tntîiul volum dl o 

ediția domniei sale din Dosoftel, ieșit din 
teascurile Editurii Minerw

Colegul și murele poet Cezar Ivănescu no-a 
înlesnit acum de curind citirea unei nouă cârti 
a Dosoftciulul sub pecetea unei dedicații, adre
sate dumnealui și doamnei Marla, din care ce
rem dublă Îngăduință dc a extrage aceste cu
vinte ale editorului : .... un prilej de delectare
cu frumusețile limbii vechi românești."

Pentru că sin tem profani nu atita intru 
tul pentru limba veche șl-nteleaptă. di In 
geza vechilor noastre tipărituri, nu, vom 
alta. In aceaată cronică, declt să extragem 
multe șiruri din Dumnezeiasca liturghie a lui 
Dosoftel (prima ediție, 1679) așa cum apare in 
noile el veșminte tipografice (lași, 1980. cu stu
diu Introductiv dc I.P.S. Arhiepiscop al lașilor 
și Mitropolit al Moldovei șl Sucevei. Teoctist). 
Dar mai înainte vom recomanda cititorului atit 
prefața, cit șl nota editorului, căci și una și 
cealaltă dezvăluie foarte interesante lumini față 
de această tipăritură cu vechime de peste trei 
șute de ani. lată, din studiul Introductiv : 
„...chipul ți opera mitropolitului Doeoftei au 
strălucit prin secole, purtind pretutindeni ge
niul versului românesc. Față senină, cu trăsă
turi fine, cu privirile ațintite in veșnicie și cu 
fruntea sebițind interiorizarea față de chema
rea slujirii arhierești. Mitropolitul Dosoftel a 
fost, este și va fi dc-a pururi viu In dragostea 
tuturor. Harul poeziei l-a așezat In fruntea 
fiilor poporului nostru, hărflzlțl intru «ceasta 
sublimă tălmăcire a frumosului. (...) Iscusința 
stilului său. farmecul alcătuirii cuvintelor, mă
iestria cu care psalmul îmbracă veșmint româ
nesc i-au așezat chipul șl versul In paginile căr- 

. ți lor din primit ani de școală, ca și in marile 
opere șl enciclopedii universale."

Și acum dteva mostre din liturghicrul Iul 
Dosoftci. Mni Intit din Cu vini depreună căi r fi

cul- 
exe- 
face 
mal

mlazăpireseml (jumătatea voitului 
ncargintareț (fări plată, neiubitor de 
nclegumos (curat, pur) ; numene

CONFABULE

Maimuța
ntr-o zi, Maimuța se 

1* plictisi ma imite pe
allii / 4r.i grains a- 
ceasla mai marii pă

duri] risipiseră o avere / e adevă
rat f avere din averea pădurii/ 
trimlțind-o aă învețe diferite 
imltafil in alte păduri ceva mai 
îndepărtate I șl deosebite după 
frunze / naturale ori artifici
ale / cu altfel de animale / exo
tice 1 cam nu erau la ei aca
să / de aceea se făcea sărbă
toare cind venea i și le arăta I 
cum merge 
Nu-ștlu-cine / aă zicem 
cerul 
bucurau 
cunoască 
și comod 
nici aă se 
vină alții 
duri / plnă intr-o zl cind j cum 
v-am spus / Maimuța se plic
tisi aă tot imite pe alții / vru 
aă te Imite pe ea / sc privea 
cu aten(le intr-un ciob de apă ' 
repeta ee vedea / un zimbet I 
nn rin jet / un plins / un ris < șl 
a sa mal departe / de ajunsese 
aă se Imite foarte bine / șl > 
după obicei / li chemă pe foți 
in poiană / vrind să le arate 
cum merge șl cum vorbește o 
maimuță I n-avem nevoie /zi
seră insă / n-avem nevoie i 
maimuță avem.

Iulian Neacșu

Și cum vorbrștr. 
Rino- 

Hipopotamul / se 
to(ii I că pot să

sau

lumea / atil dr ușor 
I nu mai trebuiau 
ducă ei I și aici să 
I din celelalte pă-

4

Ionel Gologan 
a

: „Epigrame"

>1

îndoială, dintre 
creației literare 
le înhumează așa 

gen didactic, 
solicită din 

autorilor ci un 
Spirit critic — 

umoristic — și

Fără 
speciile 
pe care 
numitul 
epigrama 
partea 
ascuțit 
nuanțat 
o expresie pe cit de con
centrată, pe atit de su
gestivă. Sini — acesltgi
— însușiri greu de stă- 
pinit, ceea ce face ca 
epigrama reușită Să aibă 
o apariție nu tocmai 
frecventă și, deci, ca 
ca să fie cu atit mai 
mult gustată. Este tocmai 
al noii suite de Epigrame (Editura Eminescu) 
date la iveală dc unul dintre înzestrați! culti
vatori al creației artistice de care ne ocupăm
— am numit pc Ionel Gologan.

Integrat perfect în stilul reputaților înaintași 
al genului (Cincinat Pavelescu și Radu Rosetti) 
a căror caracteristică esențială a fost finețea 
minqiril arcului cu săgeți — autorul recentului 
mănunchi de epigrame vizează, In catrenele 
sale satirice, tare și năravuri ale ființei umane, 
dar □ face cu grija evidentă de a nu nedrep-

inel Hiifit

epigrame

cazul îmbucurător

tfiți obiectul țintei lui și cu atit mal mult, să-1 
calomnieze.

Lacuna Înfierată erie reală, dar modul de a o 
ataca are ceva din eleganța volutelor unei flo
rete abil mintiile.

Duuă-trei exemple, dintre atltcu altele cile 
ar putea fi citate In aceri nena, sint edificatoa
re.

Unul trufaș, epigramistul 1 se adresează ast
fel : „Tu aperi om mare să devii / Cind 
nasu-1 porți semeț mereu, / Ți-o spun șl-l bine 
să reții, / Dc-1 ții prea sus, te urci mai greu

Iată șl catrenul unui nestutornlc : „El a-n dus 
singur la mare. / Vrind să schimbe atmosfera, / 
Dor cu -acea stă-mp re j urare, / A schimbat-o șl 
pc... Vera !*

Ca pledant la bara justiției. Ionel Gologan 11 
dedică, unul fost președinte de tribunal, urmă
toarea epigramă : „De ce nu țl-am 
cat / In fața ta. cind am pledat ? / 
fire simțitoare : / Am lăcrimat., 
țâre !"

Aș ad&ogn, în încheierea acestui 
tic, observația că, Îngrijit scrise,
semnate de Ionel Gologan plac șl din punct dc 
vedere al expresiei artistice.

părut miș- 
Cum slnt o 
la pronun-

crochiu cri- 
eplgramclc

N. Mihăescu Gheorghe Suciu
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CORINA șl DAN i Pentru. o 
asemenea treaba, e na voie do o 
VHMifi cultură, do o experiență 
Îndelungată de viață (..virata 
Înțelepciunii", cum se zice), de 
o ginaire formați, care a asi
milat profund, In practică, le
gile ți rigorile raționamentului, 
ale meditației, și așa mal de
parte. Textele dv. (de multe 
ori, locuri comune, banalități, 
sau, dacă nu, însăilări confuze, 
de n logică suferindă) unt luci 
departe de nivelul condițiilor 
arătate mal bus.

I. LAM.XSZ : Versurile (pu
ține și cam ocazionale) nu aduc 
lucruri noi , deși, după cit ce 
pare, sinteți in atare de mai 
mult. Puczia cere, inșă, o dă
ruire totală, ea trebuie fă urce 
de la clădi ui de destindere și 
agrement ocazional, la acela de 
preocupare centrală, continui, 
dq obseflic. Ne puteți acrie, fi
rește. mai mult și mai dea (scri
sorile dv.. spontane, lipsite da 
formalism eoistolar. alnt Intere
sante «i agreabile) ; din păcate, 
răspunsurile noastre — crin 
firea lucrurilor — nu not fi dorit 
laconice și mai Întotdeauna in- 
tiriiutc.

G. R. PI.OPTJ : Pare «ă fie. 
In ultimele djuă plicuii, un în
ceput do <tchimhare In bine (..În
semnele vieții". ..Odă miinilnr 
lui**. ..Scrisoare", ..E timpul 
sfi-nveti“, „Secolul XX"). Preta 
nu denășeste nivelul unei rela
tări gazetă real L (Cq b:ne-ar fi 
daciuați -XJtoe înlocui ..curțeli** 
dv. cu litera unei mașini do 
scris

D. II.IE i Mai sigure, parcă, 
șl mai consistente, cu o proble
matică defensivă, grea, amară 
(..Clțl cai". ..Felicia". ..Vara". 
„Portrclul". „Dacă aș putea" — 
cu un final cam. hm !. neapeti- 

) Mulțumiri pentru ves- 
vorbele bune «... n oarta 

?l^®tru necunașcutul prietenM. 
da/ ne sperie imagines fl or on să

(„exatnan... foarte greu... neier
tător"... etc.) pe cure v-ațl tâ- 
cut-o despre noi. «n ce privește 
prea lungile pauze, nu uitați : 
„inhibiția strică amiciția" L..

FM. BA1.ȚIANU : Ceva mal 
bupâ „Sisir* , ..Siagurătatoa", și 
ea cam la aerași nivel, ar tre
bui mal atent finisată (Apropo 
de „premiu", Un om rezonabil 
8-ar putea glndi, bunăoară, fi 
la necoacordanța dintre un „de
can de virală'* și o rubrică pen
tru dAutsnțl... Nu *).

L GRL’NZ : Lucruri de serie 
fl obișnuința, ia care cișugâ te
ren. din ce in ce mai mult, 
convenționalismul. inerția pro
zodică. plafonarea. Ceva mai 
vie, „De cind alerg*.

C. OPKESCU : Expresia • 
Încă greoaie, cnspală lipsită de 
dezinvoltură (de curaj, poate *), 
dar In uneia pagftu se ivesc gi 
•cranele perspectivei < Prefă-te 
doar*. ..Eu credeam că te-n- 
torci" și, mji alee, „Ari poeți* 
ca").

C. I0RGULE8CD : «tai bine. 
In general, și mai cu «camă In 
„Soliți țiu truest". ..Tri «te ța". 
„Teroarea culorilor" Incepa fru
mos șl sfirșoșle inabil, ca și „Aș
teptare". de altfel. Deocamdată 
lucrurile tind aă ae desfășoare 
In suprafață, „pa pinză". și mai 
puțin pe dimensiunile roeeiftrr 
poeziei, cu nervul gi puterea ei 
de revelație. Sini d* așteitv. 
Insă, rezultata din ce in ce m*l 
bune.

M. t'RSEI : Lucruri Inetile, 
unele foarte slabe, imnrevizvte 
■unerflclal, clteva, insă, adu- 
cind oromlshmi destul de con
sistente („Enocâ", „Odihnă". 
„Leac"). Be nare cl ru temeți 
toate eforturile necesare pentru 
a vă gisd drumul.

MERCURICB t Orientarea e 
bună și rezultatele din ce In ce

mal valabile șl mai promiță
toare („Vrăjitoarea", „ Păpă
dia". „TtMtnun mundi").

E. Palealof. V. Simiaaică. M. 
D. Mihai (ceva, in „Labirint"). 
Petre Pirwlevn. Ioni lan. Va
st le Neagn. Mre MJtoL Mihai 
Petreacă, S. DeUerii. Iar ai Pa
ter. Gh. Pnfnlete. Adriae Rete
za*. Barton-Cat, E. Chetara 
(ceva, in „Via amar", Cea la Iță 
jumătate'). Petro lana*. Cr. 
Nițalasca. Din Devavla. O. Dușa 

feeva. In „Sensoarea poetului"),
A. Alton. Victor Addel. L Cra

iova (mal bin?, in ,.Păstoru
lui"), C.C. Platen : Nimic nou 1

Miteai Batea. Laeei La cans a. 
R. M. Dese. Aortei Oprea. D. 
Dorinei, Gh. Danailrescv, Falg 
de ace, L B. Raștaaa. P. I aia ir.
B. G.R.. Cristian Plane, C. Bjt- 
eă. D. Eăencsm, Steiaa Ten
der. L. Stralnlat, L PaJnreana, 
V Icter M aalraan. file Gteera n,
C. Mitra*. AL M. Maecda. G. 
ten, F. L. P. Sl flics, Reci* 
loan M_. Fterea .V Ic*. L. Ml- 
■n|ă„ Darn Mira*. Daniela 
Ghelnaez. Goală A*ta*-Dl*de*l< 
Viorel Soar*. M. Creole (ceva, 
la „Moarte"). A. L. NliUr. M. 
Cage (ceva, in .Tuda.’"1. A. V 
Arțar Anș**, L Carv*ctee. 
l*igi Olar*. Petre Mana Papa. 
N. Ceaen N. Banta. Cristian 
Popa. Rada Horesc*, 1. T. AM- 
naara*. Erte. Baier. R. loco.

Da*a Coama, \dnaa Nit*. Aa- 
lo moali a, L SL Cornel. D. Pa- 
saieaeo Etta Haan. M. M. GM- 
neoeo. Dna (Punanaa). Vioter 
H. Popeam. TănsmL C Kleonr 
V. Helen. L Nemimoco. A orei 
Btentn. Nieotoe Inmatn. Aa* 
Măr zărit. E. V altare sa*. O. 
Baiu. L HanMnl. Vază le Dumi
tre. t Rtaiehimeen. Ano T_ An- 
tenete StrtoAneomi ; Încărcări 
da nivel modiML

Gea Du nai trecu
N.R. Mauaaerineie nn as l*a- 

PeiaxA.

Versuri de B.
Uzină
Timplâ arat geomât erai 
nadezlegatâ scoicâ c*< întunecat 
început da anotimp erai 
zenit ițea fixă verde 
copac plin de slnga 
ciută silabâ recoltă erai
Ah ura
oracol intern
și ce blind priveai
la azimut
dincolo de gravitația
de surghiun de singuratica ahi*ri|ă 
zadar mîntuira erai 
minune ce *}ti.
femeie...

Iarna
Sâ fii pește șl sd nu mal a1 nevoie de apă 
»â fii pasăre șl să nu mal cauți aend 
sâ fii pădure |l in renunți la copac 
sâ fii munte Și să uidști piatra 
sâ Iii primâvarâ și sâ-ți schimbi nunrnla 
sâ fii copil și sâ nu mai vrei lapte 
sâ iii lord Byron și sâ urâții Grecia 
sâ Iii om și sâ nu-i mai dorești pe oameni 
iaiâ iarna, a venit Intr-adevdr Ingulf

Poveste pentru amăgit
oamenii mari
Liniștea de dupâ moarta 
a un lucru foarte sigur, 
nu pute«n trâi in salturi 
mal murim ne mei naștetn 
și ața mai departe, 
vâ rpg, nu pomeniți da sisteme, 
ce poate ioc* un leu 
ingrâmâdit in blana unui iepure 
docit sâ nuroera morcovii

Ar trebui
Ar trebui sâ-mi armei dramei tnifWI 
pnn sapeda necupnnsd-n orizont 
aplecai asupra speranței 
ca pe giful un«1 viori 
Cu sunate zalunde-rotunde 
ca sîol. td* simetrici 
oreu țl peste tomnai meu 
Ohl Vîntub h«așâ-mâ zboral. 
cratâ-m< câraraa-n pâdu/ec nâlucA 
muntele ascunzătoarea începutele.

Horasangian

Netuiavmi
Cerul era o mare Hr-si de valuri 
lucram ia tin sentiment ștrâ n 
cenHmdat dictr-e regreteteiâ
erwe
ne Irvtftneam toerist b |
n* ornam rric orara eehTbra 
doar roia, smei dovezi de afecțiune 
|i-un stup de albme
dra czxe ne hrâneom tiln-c
prin țnțepâturi 
și m crea l.prtâ pe degete—

Fbtbi aiktelir
O arm*â d alncbcâ a fprmaler 
trupul mmi e o ranâ dn cuvinte 
forma de riot de csntec de aloes 
larma da violoncel a trupe lui lâo Id 
forma de nor o odevBralu
Inrma de ctațâ a minciunii 
forma de amar de dulce de jaocâ 
simt câ zna prâbwpmc iuti-a cart* 
ezitat irrtra versuri
mâ ascund printre cuvinte 
cod pcâturi de singe.
Kterele dor, 
o bibliotecâ risîpitâ pe dramuri—

Un era;
Un oraș locuit de copaci 
prin care se plimbâ blocuri 
magazine, (hiat un stadion 
zămislit din oameni 
amestecați precum ci meniul eu apa. 
un oraț locuit de fructe 
ce slau la coodâ din zorii zilei 
pentru un pachet de om 
pe care*l vor imporți 
mie dâ-mi ochii 
eu vreau doar un braț 
altui se va alege eu Inima.
un oraș administrat de anotimpuri 
azi primăvara aie liber.
miine toamna va lucra șl dupâ amiaza 
in schimbul doi, prelungit.
pentru câ nu și-a îndeplinit planul 
pe sortimente.
e un oraș obișnuit, 
doar un oraț...

Spatia albastra a nanțe
Foaia ploua pe mate paste corăbii 
poate se lasâ-n genunchi Ofiiontul 

mdârâtnlg 
poate ne vom slabi îl definitiv Ini r-un arbor* 
poale dupâ propria ta mărturisire, 
rai crede intr-o zi In luminâ, 
poale întreg universul nu e dedt 
a simpla-ntrebans : De ce î 
și poate.
totul se va transforma 
ki|r-un bun prieten ca npm* albostra 
ea mareo.
rad, daosupra doar cerul—

Jăra
amintiri tocite sub tălpile anilor 
mingea ride mingea ride 
o sâ fie iar minge 
o sâ sarâ mi-ar place ta cred 
pregâtif pentru a prinde 
un joc ațteptat 
k> fel de banal ca st râzi le 
primelor iubiri 
cotropite de soare și uitare 
conturul unui basm 
desenat cu virilul degetului arâtâtor 
omul
fericit sub cerul gol 
și liber 
pe bicicletă 
pedalînd spre ziua de miine—

Voievod de stea
In memoria lui Dragoș Vi col

N-eș li crezut câ va cădea 
înaltul VOIEVOD DE STEA I
Cind i s-c stins din ochi lumina 
S-a-nnourct in Bucovina..
$i au zburat vulturi spre cer 
Din toate VĂILE DE FIER.
La poala marelui Ceahlău 
S-a mai iscat incă un hău 
Nâseind un Ireamâl trist de șoapte 
IN MUNpl DE LA MIAZĂNOAPTE

lat cind sail din depărtări 
Adus pe catafalc de zâri, 
In rarul lui s-au adunat 
FRUMOȘII din nolalu-i sat 
Și alți frumoși din alta safe

Cu frunți lei mmm i*d*te*ale— 
Cu rouă-fl echi eem M-l vadă 
Fin* și «AȚII NUL dm UVADA. 
...LA UMBRA CET1NROR raari 
Plmgeau p* strune lăutari 
Ji-n bolta iernii cenușie 
Se auzi e ciocirile 
Ca-n luna dulcelui Apri 
Care cinta cu jalnic tel 
Pentra acel ce-a cefindaft 
Intreoga țară^n lung și-a W 
Slăvind cu verb de lac și dat 
Mult îndrăgitul stas paper.
Cind cemui Lanfl e Sanat 
Culcarea sa In eeșak pai 
0 noapte neogrâ ca neghina 
Si-e-ntini aripa-n Bucovina— 
Doar DINCOLO DE-AZUt ardea 
Nemuritoare STEAUA SA.

Constantin Atomii

REVISTA STRĂINA

-J

Farsa văzută din cais
A ntr-0 joi seara, deși se Intunocu* de

1 multișor, VLtcuiU: mei ktătae la fereas
tră cu dperatul de filnut la fit, in spe- 
ren|e câ dour, doar v* evoe norocul să 

vadă Inland mu ieșind pe cineva in *eu din cuj 
de vis-â-vie. îngrijorat de soarta stăoinului e. j. 
molanul uilase cu totul c-ar fi trebuit *A treacă 
pe la Alimentara, deoarece nu mai aveau nimic 
in cAmarâ iar acum, fiindcă se făcuse tirziu. sin
gura speranță de a mal găai ceva era Birtul. A- 
pariția marelui Maciate cu aparatul la gil făcu 
intr-udevar senzație, cu atit ma) mult cu cit bar
manul II salută ca pe un client de vază și cu 
cit la vederea lui patru vlăjgani din car
tier părăsiră grăbiți masa de - lingă bar. 
cea rezervata de obicei lui Gherman. însăți 
doaaana Elvira, șefa de sn!3. așeză patru taeimurî 

. te D« a cruzi nd câ Gherman și prietenii săi vor 
Ip.* 4 ••laltă. dar, contrar obiceiului său, Maciste 
/•alterată cu spatele apre sală. Incit nu avea in 
• f ă -lîcit unghiul dintre cei doi pereii. Curind 
sosiră Ion și Vasilc și cind văzură poziția lui Ma
cul* față de ceilalți clienți, știură că s-a intlm- 
plat ceva foarte grav. Cu arta Iui inimitabili de 
* face cind pe motanul adevărat, cind pe tlnărul 
Îndrăgostit, cind pe proiectorul sau salvatorul, 
cind pe revoltatul pur, Macistc știa să treacă de 
la o atare la alta cu grație ji cu puterea de a pro
voca un haz Irezistibil, dar cu toată știința lui 
de a trece rapid de la o ipostază la alta, prin 
darul vorbirii nu ae revelase încă prietenilor săi, 
eu toate că aceștia, după atltea Intlmplări, cre
deau că Maciste pur si simplu nu vrea sl că ar 
putea ori ci nd vorbi aidoma lor. La Birt era in 
Doare obiceiul de a se sărbători in flecar* >eară 
ziua de naștere cind a unuia cind a altuia dintre 
consumatori. momentul culminant fiind a-elaclnd 
luminile «e stingeau șl doamna Elvira apărea» din 
bucătărie cu o tavă In flăcări albăstrii, tn- 
drantindu-.se in aolauzele tuturor snre mna celui 
sărbătorit. Exact in acel moment al serii de joi, 
Ion și Vasile râmaseră cu paharele In aer apro
piate do bU2e, pentru că de foarte aproape auzi" 
rl clar o prepoziție Incredibilă: Gherman a fost 
răpit 1 Cind candelabrele răsnlndlră din nou lu
mina, Maciste pfirea că doarme cu caoul pe ma
să negHjindu-și minearea, băutura șl prietenii. 
Aool. brusc. Vașlle !mpache*ă mlncares atl- 
cle’c In două punt»! de nlastic și -el t"cl ies«-ă a- 
proapo nejbservat 1. Acasă la Gherman găsiră 
dn| oameni care ieșiră grăbiți eu cile un vraf da 
hlrtli șl câ-țl tn bra’.e. Maciste stinse lumina tar 
Ion șl Vasile putură flă-t vadă pe cei doi «tind 
da vo-bâ In mijlocul străzii, dupâ care Intrară 
In casa de vla-ă-vls. Maciste Ieși din Incânere și se 
cățâră in caisul din grădina casei vecine, unde 
ae petreceau lucruri deosebite, pa care numai

ochii aâi pătrunzători puteau aă ta —1**. deoarece 
at or ur de arau traao. Greberul era unbrăca* k* 
robă de juaecâioc (Viral aâu diatoCdeaunal iar 
CbormaQ or* țintuit pa *n *eau* și înconjurat 
da patru inși, incit pudicul, pammi, tnaLanța Și 
anchetatul nu depășeau un auznăr dă ta*e, cifră 

* pa care fotograful (fără a fi auparatlțkoa) au o 
agrei-rti niciodată. Formula auto care «a daafășu* 
ra ancheta era ct-a dia vremurile bune ala gre
fierului. car*, cu voce aotamnă. după flecara în
trebare coidiidrj : dușman al paparalni I Gbar* 
man pâra* foarte obosit, de aeeaa nu răspundea 
la intrebăn deal cu un zirnbeț nedumerit șl din 
cind in ciad intrabind ; cum a poaibiL vecina, 
aă-mi Laci o aMșnene* faraă ? Te rog aă te a- 
dresezi cuviincios instanței, urla grefierul, altfel 
voi fi nevoit aă mai adaug ciflva ani la cei ce ti 
ae cuvin conform faptelor pe care le-ai săvir- 
șit : magie (ae referea La calitatea de atăpin sl 
lui Macule), parazitism «Octal, imbrincirea bnă- 
rului medic de la mansarda vilei Vulturul, coru
perea tinerei Nora precum și relații cu turiștii 
atrălni sub pretextul maoariei de fotograf I Dar 
aici nu-i tribunal, replică Gherman, e o casă 
particulară. * cosa vecinului meu. ce-i cu farsa 
aceasta ? Te putem judeca și in cimp. dar ți-am 
făcut o onoare, aducindu-te in propria mea casă, 
adăugă grefierul. Cit despre faptul câ nu recu
noști nici una din aeuzațH, Iți agravezi șl mji 
mult situația. Pinâ la încheierea docarului vei fl 
condus de asistenții mei intr-un loc sigur. In 
acel moment cei patru II Inșfâcară pe Ghermsn 
și Maciste le reaunoacu figurile ear* semănau 
leit cu ale celor patru haidamaci din «car* cind 
iubitul Norei fusese aruncai pe bordura de ci
ment a vilei. Vă avertizez, strigă Gherman, veți 
fl pedepsiți, vot nu aveți dreptul sâ judecați pe 
nimeni ; legea o aplică numai tribunalele ade
vărate, pe cind vel sintețl niște criminali șl der
bedei, Iar dumneata ești un nebun, domnule, ca
re toată viața ai visat să fii judecător. Datl-mi 
drumul, altfel o pățiiI cumplit, repeta Gherman 
din strlnșoarea celor patru. Instanța a hotă rit, 
strigă bătrlnul grefier, atingeți lumina și lua- 
ți-1 ! Dupâ ce lumina ae stinse. Înăuntru se 
auziră bufnituri ți Maciste aâr] pe acoperiș, pen
tru că in spatele casei pornise motorul unei ma
șini particulare, iar motanul abia mal avu timp 
aă trjgâ citeva zgirieturi pe fețele celor ce-1 in- 
gcsulau pe Gherman pe bancheta din spate.

In dimineața următoare. Ion și Vașlle găsiră oe 
măsuța rotundă o descriere amănunțită a farsei 
pc care grefierul o numise anchetă. In timp ce 
Ion și Vasile citeau cu mirare acele rlnduri In
credibile. Maciste dormea adine pe fotoliul său 
de lingă sobă.

Gheorghc Pitu(

Camil Ressu

• *nm'*A mondadobi • paMicai reraot ta- 
i lumra a Iul Ignaxio SIteaa. intitulată tara 
n** tur «erua de an cor»aa inspirai din glndirea

well, ca ina*ttB*â pa »nilnomls dintre da
tata taț* d« tDSQuntl meaajte da Mbenate îl 
jtMlgtșe •anală *• care C propune a ronjlllnțs

Cnunl tu dncopecit ta textul Iul BUcaa Im*
* flute pcuprid ecngWOM a autorului. Si însuși 
toxiorat de adtaa aatmaofl moral* Ediția • apârol 
auto :"crtjte*a orflel aarflacruittl, Darina SUcaa.

• i n AL~TOB rar* cuanifla a vogi aeotdșauită 
tor rerd tănte aetaale rata poeral Philippa Brrapault,
• eterul jțzeră a aparat rece** ta două colagaci I*- 
gr*..ae de Laduoai fl Bluer. Șaua ediția reproduc* 
textul □rflmal. re Uoatrațllia lui Măre Chagall d 
pceflu.e deaona ala aoaoruitii. Crttlrtl anrxdazâ e* 
se « » adișta puse la lnrtarat-ia c> rcatâlcrUsr dimii 
anw care pat panira pnmaoaeă *â daa o Imasiea 
reali a aw* into up a* tiu Soupaun ia inaureețla poeti- 
eă tea dapă grlmul război mondtaL

• l_A teBCXBCLCte spars a revistă trimsatrlalâ
drx.icMă cultura oaputat*. Ea ia cheamă Bas dea 
t *tar«. Iar numărul recent .* !țwț jeșfflte
lui fluneitonsc In Brljțis. re analla* fiara vftaati 
epoca dînmr 1M șl tfl*. Tenals, intervtn.-'.la îl re
le, ita doctxaente fluiireaoă 0 acționa cu)rurat* da 
euu* aaaptnare, re ecouri multipla ta ekasa mtm- 
riwt Ai taiaia. a tradiția fneă ne. ilustrată prin 
co:eflrra areteate dnreora B taterarauta ca ax o reale 
a-oe ci

te O P iTtotre»Atoabk analiză propune Deua 
ta&tar taupra rumenelor popular* din Franța, 
rara au ea sursă da inapirstla rpețiui levantin. Eata 
v.rtoa de Maraia vtito al aeflll semnat da Cathă- 
rue Hermary-VMJa ri Belea** de Caihertnu Cle
ment. Dta păcate, 'msaiaea penibilă a literaturii 
tradRionaia praccIoBiala tata încă dominantă, tn 
citada cvcnliiMutator istorica care și-au pua amnrenta 
** îpra unfl tuM ecafllința europene. Leila Sebbar 
ennahida : „tenMennl oriental a toi pas lirismul tra- 
murtetor și canoneai, căreia met tultaaa nld Marele 
viiir ai saflil nu-1 ecașiâ și ear* 1* transformi tn 
onri*tatlMM da provincia, conforma anul gen de- 
păfM."

• ARTiTUB lomtli a limit o Muă cart* 
de succes. Cântat** staelutului. De fapt, avem 
de-s face re a antologia de prate »•< de pagini din 
tnste cânii* pa esra le-* publicat incepind din IH> 
pinâ aităzl, cu un comentariu actual aJ autorului, 
eum spune el însuși -u° P-mct de vedere asupra 
s paste M de Cârti. însumi nd vreo l M* da pagini, 
dsr de asemenea *1 *• da ani de istoria culturală ji 
d£ taorie pur șt slnipiu". împreună eu Vlfli spl- 
rhuiui. adevăratul testament filozofic al HannM 
Anndi. conatltule rele mai importante apariții re
cente din Franța tn domeniul filozofiei. Presa * în
registrat eu elogii șl lucrarea consacrată de IDlss- 
beth de Fontenay lui Diderot, inunilată .,Diderot 
sau materialismul fericit".

• PKtMUL VOLUM *1 jurnalului integral ai Vir
ginia! Woolf, cars va cuprinde In total cinci voltfT.a. 
a apărut de eurind. Este vorba da o lucrare impor
tantă pentru înțelegerea romanelor mare! a editoare 
enjțltze. deoarece eonacmnreză problemele de ean- 
fHint* si de creație, face diagrama stărilor care au 
condus la soluțiile artistice fl de construcție literară 
din cărțile sale atit de cunoscute.

• COBE1POMDENȚA scriitorilor conUnuâ *â ti* 
In atenția editorilor din Occident De curind un 
mar* sucera au cunoscut tcrisorlle alree ale lut 
Faulkner, tradusa din engleză de Didlar Coupsye si 
Mlchel Oreaaet, acrise intre Ull șl : dună apre
cierea criticii, ele nc evidențiază un Faulkner total
mente necunoscut pinâ astăzi. irSalturi ale per*o- 
nalltâțil sale, car* *e atcunaesar* InepoU romane
lor ii povestirilor celebre. Da laarr.enes eel de-al 
treilea volum din aeria scrisorilor Iul Joyce cu* 
prinde texte trimise familiei |1 altor scriitori, tpnd 
revelatoare pentru preocupările artistice |1 Intelec
tuale ala romancierului. Scrisori Inedite *le lui 
Fiiubcn alnt cuprinse In cartea care adună eorea- 
pondența dintre autorul Mutației eentloseatale cu 
George Sand.
• OPFltA DE GKAVOB a nictonilul Bonnard s 

fost pentru prima oară adunată Intr-un album re
prezentativ, care cuprinde S2Ș de reproduceri, dintre 
care M in culori. Autorul acestei culegeri este cri
ticul de artă Francis Bouvet, so rec 1st tn nresa fran
cez* centru competența sl rigoarea cărților sala. O 
cronică selruii fn La aulnzalne comenieaxă în 
acești termeni albumul Bonnard : „Deja, anumițl 
artiști tineri de astăzi gâiaoc ia Bannard idei care 
ti Interesează : In legătură eu HnUta *1 culorile sale, 
în legătură eu raportul dintre elementul decorativ 
șl «snzualitataa operei. Acest album, perfect in 
construcția «a. le va fl eu atit mal util”.

VIAȚA STUDENȚEASCĂ —25
• Publicația Uniunii Asociațiilor Studenților 

Comuniști din România. Viața tindentatacă. Im- 
plincfle 38 de ani de la apariție. Bate un prlla] 
sărbătoresc demn de subliniat, țlnam rovistă do- 
v^dindu-se a (1 atit oglindi fidelă a vieții spi
rituale ațlt de intensă șl de dtvarga, șpeclfiqft 
tineretului studios din natți* nonstrfl, cTf și o 
veritabilă școală dc publkiitkă. Punlnd un ac
cent deoacblt pe oglindirea mutațiilor produse in 
viața universitară românească din oii imul sfert 
de veac, colectivul redacțional *1 Vieții ala- 
dențești s-a orientat către acele forme publi
ci dice care, prin dinamismul șl receptivitatea 
lor, alnt capabil* aă scoată in lumină setea de

CUMPĂNĂ

Ts(l filasafli atari osw ea latrebărfle funda
mentale ia minte șl eu răapanael a eărui între
bare n-aa apneat s*a farmuleie.

In Hm* ca ie Urăște șarpele aramnltată ve- 
ai*. O pasăre veeiaoaii paate că există dsz, 
•ricoșa, este aa Mnseoa.

D*M o* Plafon a gonit toate florete din cetate, 
l-a găsit șl pe Orfeo aă le date șl aă te imblla- 
scaaeA

Parrel eare știe die mărgăritare a înșirai cu 
rltnl vrea să tacă dl* șerielnl tai blană de 
•amor.

Lablritaal Irebate «1 fie a laemrcălar* de ri
turi de lebede pe an toc șl aumal as singur 
■II • capabil să date.

cultură șl de creație a tinerilor et colaboratori șl 
cititori de pe Intrea cuprinsul țării. In acțiunea 
d* educare In vplritul patriotismului socialii:, a) 
respectului pentru valorile civilizației materiale 
și RiIritiLbta moderne, al dragostei pentru 
muncă, Viața studențească și-a adus șl igt 
• duce c contribuție deoaebitft. Colectivul rsidăe- 
t!on*J *1 revistei noatire urează cotagiln* da !a 
viața studențească succese trainice In activita
tea de viitor, menită ■ contribui la nobila operă 
de formare a personalității tineretului studios 
din patria noastră.

LuceafArial

ZECE
Hint oameni pentru rare destinai e a găteală, 

ecra ce iade bine, adică — floare la pălărie.
Cind dintre ierburile rele multe și fără pomi 

rtsare o Iarbă genială, aceasta Bl construiește 
brusc un arbore genealogic.

De elte ori iș| face procese de eonștiinți a- 
rlrlul iși numără ghimpii și in timp ce-i nu
mără se crede trandafir.

Cg pitagoricieni, avaat la te It re. era* cioba
nii noștri eind zlrean „zăr" In toc de „xere".

Dacii iul Rurebiita in'frunte ea Deceneu aa 
Uiat viile ca că no cadă le otRolte rtoamaller.

George Alboid

SE ISCĂLEA Z. S. (ix)

Urmare din pag a S-a
ilu unde ar putea deschide noi dru
muri celui dornic să fe exoloreze. 
Conștiința faptului câ drumul său a 
fost destul de linear, a avut-o, țâră 
îndoială. Mărturie stau in acest se nu 
„însemnările" îale, publicate in t£ă7 
de Editura Meridiane. Raintilnim !n 
ele- o obsesie a clarității și a comuni
cării hemediate de artificii de limbaj. 
Pictorul Ressu a fost de părere întot
deauna că in reuHlate se află sursa 
Inspirației și acest crez răzbate cu 
tărie din Întreaga «a operă. Ca oro- 
fesor, $l-a format elevii In spiritul 
propriilor convingeri, fără Intoleranță 
șl liosă de înțelegere. A tosl un dascăl 
remarcabil, se pare. Punea accent pe 
orice amănunt capabil să înlăture Im
provizați*. hazardul. El însuși, pină la 
finalizarea unul tablou, elabora o mul
țime de schite sau executa variante 
de alte dimensiuni, canablle sâ con
tribuie la clarificirci intențiilor. 
Sensul responsabilității in fața șeva

letului î-a inoculat cu tact si farmec 
tuturor elevilor săi. Îndemnul la me- 
dllalie al profesorului Ressu șl al 
operei pictorului Ressu nu este insă 
un Îndemn generic. E) «re In vedere 
consolidarea raportului Intre pictură 
și realitate pe o dimensiune a comu
nicării unde falsul, improvizația: mi
metismul șl ipocrizia artistică sint 
excluse. 'Viața poate deveni expresie 
plastică, pare a apun* npara lui 
Ressu, doar ca urmare a unei dlalilări 
continue, interioare, a fenomenelor ei 
curente, puse permanent tn naralel cu 
expresiile lor artistice validate Isto
ricește.

Nu putem docit sâ felicităm pe or
ganizatorii expoziției de la Muzeul de 
Artă al R.S.R. — dr. Al. Cebuc și 
muzeografii Doina Bchobel și Dana 
Hc-rhay — pentru modul efectiv ex
cepțional in care au asigurat se’ecțla 
lucrărilor, prezentarea expoziției șl 
In tocmi rea unul catalog de o excelentă 
ținută științifică.

Intilnirile „Luceafărului4*

Invitați al eeaaelultii „Paesif" de auto egida 
Casei Județean a corpului didactic Constanța, 
Sorin Tltrl. Valentin F. .Mlhâescu și Nlcolae 
Ciobann, ia ziua de H martie a-e., au participai 
la prezrntares volumnlui de versuri ..Nevoia de 
suflet" de Florin Pletrcanu. Acțiunea a fort or
ganizată impreună re redacția ziarului „Dobro- 
gea nouă", reprezentată de Dumitru Mindrolu. 
redactor-șef, A read le Strahllovirl, Petre Zăr
esc «cu șl Aarol Zamfir. Aa leat prezenți, de 
asemenea, iararășii Dumitra Vernea. vicepre
ședinte al Comitetului Județean pentra cultară 
șl educație socialistă. Olga Dtrța, Inspector ge
neral șef al jadațulai Constan;*, Alaxand-a 
Flat ea, direcfarnl Casei județene a corpului di
dactic. La discuția prilejuită de apariția volu- 
mnloi de poeme „Nevoia de suflet" de Floria 
rielreann au mai participat lector oniveraltar 
Puia F.nache șl prafeoor Aurel DnmlIreM*.

Urnur* din pag. 1

eram cam năuc și nu-mi venea 
lâ cred că s-or intllnlt așc... de 
florile mărului.

Nu vorbește nime nimic 1 Nu
mai Boldea nu mă întreabă da
că btau ceva. Io mă Încrunt, 
vâd a sticlă de băutură d-ala 
bună pe masă care-mi place și 
mie și țic. Stil tu «... Da* mâ 
abțin și ii zic că nu beu dedt 
apă dc ta rablnH.

— Măcar apă minerală. Insistă 
flșcaiu’...

— Nu I apă de la robinet că 
ou-mi face arsuri.

Padlșahul ae uită La mine 
cam mirat, suride, dar nu zlec 
nimic. Doumna Marga mâ În
treabă candid dnrg lint antial- 
coolic șl dacă beau «va vreoda
tă. Io răspun c* rar. la sărbă
tori, și numai băuturi naturale.

— Ce mal faci, dom nu lancu, 
ce mal faci ? mâ IntreabA Za- 
haria Stancu ca și cum scopul 
Intilnirli lor acolo ar fi fost 
fiata : să mă întrebe pe mine Ce 
mai fac„

— C* aă f*c, r&spund io. am 
ajuns de la Arad, am foit cu 
Micu și am adus mapele pentru 
Conferință.

— Da. da. mapele pentru Con
ferință... Cu Micu... Cum *-a 
purtat domnu Micu. cum **a 
purtat !

Io zic ei excelent șl el Iffll 
răspunde da, lini închipui dl da 
excelent...

Șl mâ Întreabă dacă am fost 
pc la matnl și dacă am mlncat 
zupi și tocăniță de măruntaie... 
(Ar* lancu o mamă divinâ că
ruia prietenii li zic mani, goe- 
pojlnl e* tost* bânitencelfl ca
re tac* o lupă da găini cu un 
gust nemaipomenit șl o tocăni
ță de măruntaie înăbușite In 
etapă călită la foc mie cum ni
meni nu știe aă facă).

St Lasă tară tăcere* d« sa su
lta cum patrulează pe stradă 
toți Incntenențll lui Conu Jenl- 
câ. (Io ii vâ2ugem cind am 
coborit din taxi dar ic-am d.it 
pace șl ei se făceau ci-s la 
șpațir (plimbare).

— Domnu Zaharla Stancu, 
v-am citii cartea și mi-a plâCut 
foarte mult, a zis Conu Jcnlcă 
la un moment dat. x

*— E excelentă a aprobat fiș- 
calu’ fără să-I fi Întrebat cineva.

— Mulțumesc, mulțumesc. Și 
eu am citit-o pe a dumneavoas
tră șl mi-a plăcut foarte mult, 
a râipuns Padlșahul.

— E excelentă, a zis Iar Bel- 
deanu zimblnd ca la fotograf sl 
aranjlndu-șt hstiata aia cu bu
line pe care abia mâ obțineam 
să nu i*« smulg de la piept. 
Noroc câ stătea departe de mi
ne și că era Padlșahul acolo...

Io ascultam și nu Înțelegeam 
mai nimic. O fi o vizită de com
plimente literare reciproce

Apoi, după o vreme, Padlșa
hul se angajează intr-o conver
sație cu doRmna Marga ți-1

spune cit d* mult o admiră, că 
ce frumoasă e In filme, ml rog. 
niște vorbe subțiri și curate ca 
poeziile. Șlia Padișghul să fio 
curtenitor, avea șarm și era 
frumos, mă. șl Imbricat clasa 
unu...

Conu Jenică asculta ztmbind 
sl nu se arăta a fi cumva gelos. 
Zlmben fi Beldesnu de cite ori 
zJmbea Barbu și mie îmi venea 
sâ-1 mânlnc de ciudă.

După o vreme m trece Ia ca
fea. (am uitat să-țl spun că ter
minaseră masa), Io refuz politi- 
coe cafeaua fiindcă știi că dac-a 
beau nu mai pot dormi toată 
noaptea.

Și deodată, hodorone-tronc, 
fără nici o legătură, Padlșahul 
•o întoarce spre mine fi-ml zi
ce :

— Domnu’ lancu. domnu' lan
cu, vreau aă ța Întreb ceva... Da 
să nu te superi șl să-ml răs
punzi sincer.

— Intrebați-mă, tovarășe pre
ședinte, tntrebați-mă oric«.„

(ceatinuare la nanăraț viitor)

Amintiri de
Urmare din pag. 1 

aruncau peste porți fetelor 
care nu îndrăzneau să trea
că pragul spre drum șl, chiu
ind și clntind, luau calea spre 
gară. In căruțe trata de coi 
Împodobiți șl el cu ghirlan
de de sălciL Răsunau niște 
nume in auz, Salva-VLșeu și 
Agnita-Botorea. păreau niște 
nume de fete, Iar cineva 
chiar așa a și crezut pinâ la 
urma, a răspuns cind a fost

primăvară
Întrebat : unde țl-e băiatul T 
— s-a dus, a ridicat el din 
umeri, cică s-a însurat cu 
una a lui Baterea.

Băieții acela erau primit 
brigadieri din podgoria dare 
descopereau lom* vi altfel 
decit părinții lor șl ne-o po
vestea J nouă, celor mal mici, 
1ntr-a toamnă, cind ne uitam 
la salopetele lor albastre ca 
la niște nori proaspăt spă- 
iați și curățați bine pe cer.



m a p a m o n d
90 de cni de la nașterea lui 

CESAR VALLEJO

„Cesar Vallejo a un poet cu o conștiință 
tragică a vieții: pe suprafața luminată de 
candoriie copilăriei, de farmecul universului 
ei interior ți exterior, el vede instaurindu ae 
umbra pustie a unor deveniri tragice, de unde 
predispoziția pentru viziunile defetiste și re
zonanta de profetic ți grav lamenta a multora 
din poemele lui."

A. E. BACONSKY

„Cărțile lui Vallejo povestesc istoria unui 
om unic, care iubește, așteaptă fi speră, su
feră ți slngerează, pentru cd au dispărut di- 
rinildfite care id-I justifice sau destinul care 
id-i înfrunte.*

ALEJANDRO PATERNAIN

eesar vaUejc
Mînia ee-1 despică 
pe om in copii
Minis ee-1 despică pe em in copii, 
iar pe copii in păsări asemănătoare 
pe pasăre — apoi — in ouă fine ;
mînia săracului 
c-un untdelemn contra două oțeluri.

Mlnla ce despică pomu-n frunze, 
o frunză.-n măguri diferiți, 
pe mugure, în telescopice striații ; 
minia săracului 
eu două riurl contra multor mărL

Mlnla ce despică binele in îndoieli, 
al îndoiala, In trei arcuri deopotrivă 
un arc, apoi. In gropi neprevăzute ; 
minia săracului 
cu un o|cl contra două pumnale.

Minia ce despică sufletul In impuri, 
împarte trupul in organe separate, 
orcanul — în octave ginduri;
mlnla săracului
c-un foc central contra două cratere.

(din Poeme umane)

Păianjenul
E un uriaș păianjen neclintit ; 
păianjen incolor, al cărui trup, 
doar cap fi pintec, singerează.

Azi l-am privit Îndeaproape. Anevoie 
in toate părțile
iși întindea picioarele nenumărate.
Și m-am gfndlt la ochii lui cel nevăiuțl,

yiloți falalL 
• w«Ra a «itJli. m.

E un păianjen ce palpită nemișcat 
pe muchea unei pietre j 
de-o parte pintenii, 
capul, de cealaltă.

Cu at i tea picioare, sărmanul, lot nu se poale 
dumiri. Văzindu-1
așa descumpănit in ellpa-l de restriște, 
o cit m-a întristat azi călătorul J

E un păianjen uriaș, ee nti-și poate urni 
capul din pricina plntecului.
M-am tot gindlt la ochii săi 
ți Ia nenumăratcle-l picioare— 
O eit m-a întristat azi călătorul !

(din Heralzli negri)

Trîlcc XVIII
Oh cei patra pereți ai celulei 

cel patru pereți albicioși
ee fără leac conduc spre-acelați număr.

Pepinieră de nervi, crudă breșă, 
prin cele patru colțuri iși ini iude 
diurnele extremități înlănțuite.

Iubită rhclărcsuică cu chel nenumărate, 
dc-al fi aici și dc-ai vedea
cit timp rămin tot patru acești pereți !
Aș fi cu tine contra ior mai doi 
ca niciodată. Iar tu nici 
n-ai plînge, eliberatoarei) I

REPERE

Traducerile și spiritul epocii

Ia începutul anilor *60. la Cluj, pro- 
’esorul I. Pervain făcea o analiză, 
n cadrul cursului specia! de tatona 
preset, a traducerilor promovate do 

Hellade prin publicațiile sale din prima jumă
tate a secolului trecut. Ele constituiau o dimen
siune Importantă a îplritului «pocii, indicind 
gradul de maturitate și receptivitatea față de 
marile curenta europene. Interesant era faptul 
că numele „mari” ale literaturii și filozofiei lip— 
gesu aproape cu desăvlrșire, ici-colo puteai să 
intllncști fragmente din Balzac, Iar despre He
gel nu-ml amintesc să fl găsit vreo referință. 
Cu toate acestea, moda epocii indica 1n paglnila 
publicațiilor marelui animator un spirit de des
chidere șl libertate a gindirii, care semnifica ra
cordarea Principatelor La Un înalt nivel dc con
știință civică și Intelectuală. Fără nici o îndo
ială. ceea cc sc traduce este important pentru 
publicul căruia ae adresează producțiumla inte
lectuale și literare Ia care facem apel. Poate că 
nici un alt fenomen nu este atit de revelator 
din punctul de vedere al trăsăturilor de conști
ință cum este setea cititorilor pentru anumite 
cârti și Idol. Dintr-un asemenea unghi privind 
lucrurile, consultarea bibliografiei unei cărți de 
critică este cit «e poate dc importantă. Culturil-î 
majore au asimilat toate valorile clasice. Iar o 
carie de cercetare literară șl Istorică va oferi 
indicații bibliografice cu cărți traduse In limba 
respectivă, aflate deci la Indemlna tuturor citi
torilor. în ediții științifice. Ne referim Insă la o 
problemă de cu totul alt ordin, la traducerile 
unor lucrări ce prezintă Importantă, cum am mai

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EMBLEME 
ALE 

UNIVERSALITĂȚII
„Cesar Vallejo, ea fi Bacowia dealtfel, are 

eonftiința surdă a unui fatum implacabil, 
sentimentul unei osinde secrete la care îl su
pune destinul, a unei Updfiri nedrepte fi as
pre. De aici ambivalența structurală a mesa
jului idu : pe de o parte resemnarea in fața 
deșertăciunii, a asaltului obscur al morții, fi 
pe de alta cutremurul revoltei, al indignării, 
la capdtul cărora se instaurează — efect direct 
al exasperării — o stare a Încrederii fi spe
ranței."

VASILE NICOLESCU

Ah zidurile astea de celulă.
Mă dor in noaptea as ta-i nd rose bl 
cele două mai lungi, avind ceva de mame 

moarte 
ee-ți duc de mină flecare un copil 
prin bromuratc unghiuri drepte.

Și numai eu rămin ari 
cu dreapta ridicată (ca-mi ține loc de 
ambe miini) sprv-un braț terțiar 
care să-mi aerat cască, intre unde șl dnd. 
umana mea maturitate invalidă.

(din Trike)

Trilce LXXV
Hiutcțl morțL

Ciudat e felul vostru de-a fl aaerțl. Oricine 
v-ar vedea ar zice că n-ați muriL Iu real Hale, 
Insă, «înteți marți.

Plutiți pur și simplu îndărătul aceiiel poj
ghițe care — pendul intre zenit d nadir — 
vine șl pleacă intre o Inserare și alta, ritorind 
in fața cutiei sonore a unei răni ce nu pe vot 
vă doare. Și eu vă spun că viața M află in 
oglindă, iar voi sinleți originalul, moartea.

Pe cind valul sosește, pe cind valul te duce, 
doar cel ce-l mort scapă nevătămat. Abia cind 
apele se sparg de malurile față-u față, și ne 
îndoaie, și se fring. atuncea vă transfigurau 
ere/ind eă veți muri, și observați a f1— 
coardă, ce nu vă aparține.

Sinteți marți, fără să fi trăit vreodată.,Ori
cine v-ar vedea ar zice că, settled acum, pre
cis ati fost ci nd va. In replitate Insă, sinteti 
cadavrele unei vieți inexistente. Amară «aortă. 
De-a nu fl fost decit de-a pururi mertL De-a 
fi frunză narată, nlciciad faamngurită. Ort a al
ia te a erfanltățllar.

Si tel ași, marții nu-a, el nu pot H cadavrele 
unei vicii netrăite incă. El au murit diutatdea- 
una de viață.

Sinteți morțL
(din Trilce)

Grafică da Raluca Griporcoa

■pus, numai In contemporaneitate, evidențiind 
deci așa-numi tul spirit al timpului. Nu este in- 
tinipl&tor, de pildă, faptul că francezii traduc cu 
predilecție romanul american, și asta nu de leri- 
alaltăieri, ci de vreo M de ani. In Israel apar 
numeroase traduceri din literaturile africane. Iar 
in Statele Unite au o mare circulație eseiștii șl 
giodltoriî francezi. Cele mal bunn ediții d:n 
cărțile lui Derrida apar la ora actuală în America 
O colecție foarte populară In România de astăzi 
este cea propusă de Editura Univers In scria 
traducerilor din marii critici ai secolului, după 
cum Editura Politică oferă pagini alese din gin
ți irm contemporană. Acest Interes al publicului 
dc la noi față de literatura de idei a lumii este 
îmbucurătoare șl ea se exercită pe o gamă foar
te Largă, de la gindJtnril marxiști șl criticii li
terari din țările sociailite plnă la virfurile re- 
prtzentatlve ale unor culturi cu bogate tradiții 
din vestul european șl de pe alte continente. 
Am dori totuși să atragem atent ia incă o dată 
asupra unei realități de o bogăție neobișnuită, 
pe care continuăm «ă o Ignorăm In bună mă-, 
sură, datorită unei Insuficiente cunoașteri. F>te 
vorba de literatura așa-numitoc țări in curs de 
dezvoltare, cu care Întreținem vechi și durabile 
legături politice, (putem spune asta la cente
narul Tltulescu). alături de caro ne-am aflat In 
momente Importante ale Istorici. Cu excepția a 
două-trei volume reprezentative șl a unei Istorii 
literare oarecum depășite pentru anii '80, știm 
extrem do puțin, aș spune nedrent dc puțin, 
despre literaturile africane. Sau despre marii 
scrii lori șl eseiști la ti no-americani. Voga lui

„Din 1930 pină ta data morții — 1939 —. 
Vallejo a pd rărit odeaea Parisul pentru o serie 
de cdldtorii. fi Împingea nevoia de a-fi explica 
etapa de teribilă eomoție prin care treceau Eu
ropa fi lumea; participa la perioada amintită 
ru o atitudine alertă, inchizitird, sensibilă fi 
permeabilă, dar tot mai lucidă fi mai critică. 
Simțind prin toți porii tensiunea internațională 
ce se infiltra In toata domeniile, de la econo
mie ia artă fi la politică, fi cate it strdbdtaa 
pe indivizi intr-a măsură ee depășea cu mult 
naționalitatea, credințele religioase sau înde
letnicirile de fiecare zi. Cit despre poet, el s-a 
cheltuit intr-an răspuns multiplu ft istovitor, 
imbrățifindu-i biografia fi totalitatea produc
ției : poetice, romanești, dramatice, eseistice 
fi jurnalistice."

ALBERTO ESCOBAR

încrede-te în lentile, 
nu în ochi

Listă de oase
1 s-a cerut eu voce tunătoare :

— Să-și arate ecie două miini ia
același timp. 

Și a-a fmt cu putință.
— Să i ae ia, ha timp ce fHngr,

mătura pașilor. 
Și n-a fost cu putință.

— Să aibă unul șl același gind pe teslă 
durata inutilității unui aera. 
Șl a-a fost cu putință.

— Să facă • nebunie- 
Și n-a tont cu putință.

— 84 m intmlne Intre el fi alt •«> 
aidoma hil 

n mulțime de oameni ca el.
Și a-a fwU cu putință.

— Să fie enmiprat ea state InaușL 
Și a-a tmi cu putință.

— In fine, s* fie «Irigat pe nume, 
Și a-a fost cu putință.

(dia Poeme 1a proză)
Tălmăciri de 

Mihai Cantuniari

Marquez, mai înainte de asta a lui Borges, șt 
altor citorva nume ar putea să pară că nu-mi 
confirmă aserțiunea de mai sus. Cu toate aces
tea. este limpede că prestigioasa școală de his
paniști din România nu găsește incă ecoul pe 
care l-ar merita prin amploarea preocupărilor 
și caracterul lor solid. Nu sintem la curent În
deajuns cu nivelul dezbaterilor Intelectuale de 
pe continentul latino-amcrtcan. cu strălucitele 
contribuții ale scriitorilor și glAdl tori lor de acolo 
la elaborarea Ideilor importante ale secolului 
nostru. Ca să nu mai spunem câ. dc pildă, 
m.iron tradiție, pe cale de a sc constitui, a lite
raturii Indienilor americani, iarăși cu o nobilă 
excepție, este cvasi-ignorată la noi. Am mal 
tăcut apel, nu dc mult, la mal buna cunoaștere 
a literaturilor unor țări cu care împărți™ acolaji 
destin Istoric. Revenim acum. ba2Îndu-ne pe un 
fenomen dc conștiință a secolului XX, consi
derai intre altele a fi un secol a! revoluțiilor 
naționale șl al ridicării festelor țări coloniale, 
pentru a Îndemna Ia cercetarea și popularizarea 
In spațiul românesc a unor opere atrăgătoare 
prin spiritul lor șl extrem de Interesante prin ca
racterul și calitatea expresiei. Ml-a fost dat să 
cunosc cîteva selecții reprezentative de poezia 
filipîneză contemporană in cadrul unei expe
riențe universitare americane, precum și cîteva 
romane din arhipalagul acela Îndepărtat. Mărtu- 

că am fost uluit să constat ce adinehno 
a experienței artidtlce și intelectuale reprezen
tau. Mai mult, traducerea lor ne-ar arăta cit de 
apropiată de noi este problematica artistică, mo
rală și inteloctuală a unor tinere națiuni, cit de 
profitabil pentru noi ar fl sentimentul de soli
daritate Intelectuală cu marii curenți a! istoriei 
contemporane.

Aurel-Dragoș Munteanu

---------------------- -
FETELE OCULTE ALE CELUI DE AL III-LEA REICH

Falșii profeți
și un Mesia monorhist av>

SPECTACOLUL LUMII văzut de loan Grigorescu

1 acum țineți-vă binj. Nu trebuie să 
fiți prea tari in aritmetică, dar va fi 
necesar să suportați tocmai ceea ce 
matematica respinge prin ca însăși : 

elucubrația pe marginea unor numere „fati
dice". Pentru matematică, orice cifră nu este 
decit o cifră șt doar atunci cind omul n-a putut 
exprima în scris cifra un miliard la puterea a o 
mic a născocit cuvintul „googol", folosind ima
ginația unui copil care a fost întrebat de tatei 
său, matematician englez, cum ar numi el o ast
fel de cifră î Dar tocmai pentru a da apecula- 
țnlor lor aparența exactității, ezoteriștii au ape
lat la matematică. Cine aâ conteste faptul Că 3 
Înmulțit cu 4 Lac 12 î Că anul arc 12 luni și 4 
anotimpuri ? (Deși anul etiopian arc 13 luni, 
iar in zonele tropicale ale pămlntului nu există 
decit două anotimpuri.) In aflrșit, să vedem cum 
vine de ae brodește ce a „prevestit" Lanz, ma
rele templier al Ordinului Templului Nou cu 
ceea ce s-a intimpLat cu însuși Stă pinul suprem, 
reincarnarea Cavalerului Alb și trimisul lui Wo
tan — Adolf Hitter. Se lasă de o parte primii 
ani din viața viitorului FUhner, copilăria petre
cută la Brunau am In. Deși.- 3 ori 3 tot ar da 
ceva 7 Sistem In 1907. „La capătul a 12 ani el 
va avea revelația sensului semnului și Iși va croi 
stindardul". După 12 ani. in 1909. La Vlena, 
Hitler deocoperă revista „Ostara", Întocmind un 
protect da ropartâ penlru o carte pe care inten
ționa a* o serie. „Revoluția germanică", pe care 
figurează un steag cu cruce incirligată. cmițlnrî 
raze din mijlocul unul cerc. „El Iși va pătrunde 
prime te mistere" ; putem presupune câ, citind 
„Ostaxa", te-a pătruns. Cit privește inițierea In 
«marile mistere", este Doaibil cx aceasta să se fi 
petrecut In perioada cind a dispărut Ln mod e- 
nigmatic din Vlena, de la 9 mai 1911 plnă Ia 24 
mal 1913. „Proba de fier și de foc plnă ln carne 
vte" : Hitler a participat la primul război mon
dial (cu gradul de caporal) fiind rănit la 5 oc
tombrie 191fl și gazat la 14 octombrie 191fl.

Mai departe, ni sc propune să trecem la „cea 
de a treia virată veritabilă" (1909 + 12 ■» 1921). 
„El va prelua conducerea discipolilor săi“. Hitter 
a intrat In D.A.P. (Deutsche Arbeiter Partal] la 
15 septembrie 1912, trans form lndu-1 in N.S.D.A.P. 
(partidul nazist) la 14 februarie 1920. căruia l-a 
devenit Ftlhrer (comandant) la 29 iulie 1021. „El 
va lansa un mesaj universal" (1921 + 3 —• 1924) : 
Hitler a scria „Mcin KampfM ln 1924. „El va a- 
duna mulțimi nestăvilite ale discipolilor săi in 
noul oraș sflnt peste care va străluci crucea 
rostogolitoare" (1924 + 3 — 1027) primul con
gres al N.S.D.A.P. desfășurat la Nurnberg Intre 
19 și 21 august 1927. „El va ajunge șeful unic 
al întregului său popor" (1927 + 3 ■■ 1930) : 
la 14 septembrie 1939 partidul nazist obține 107 
locuri in Reichstag, iar Hitler lasă să se Între
vadă posibilitatea de a deveni viitorul șef de 
stat Cea dc ..a patra virată veritabilă" a lui 
Hitler (1921 + 12 =« 1933) Începe prin luarea 
puterii la 30 ianuarie 1933. „Prima perioadă va 
aparține celei In care Iși va căli sabin" (1933 + 3 
n 1936) : este perioada etnd Hitter reorganizea
ză armata germană și o re Înarmează pini in 
dinți : ..In cea de a doua perioadă el iși va trage 
«abia din teacă" (1930+3*-1939) : timp In care 
Bitter reocupă Rhcnanla (7 martie 1936), inter
ring In Spania (1938—1939), Invadează Austria 
(15 martie 1939). Cea de a treia perioadă va fi 
scena In care „el va lovi ca un fulger" (1039 + 
3 — 1942) : războiul și victoriile în lanț ale bit- 
leriștilor.

Pini aici, a mers cum a mers. Dar. mai de
parte. ori „profetul" n-a știut să proorocească, urî 
pronia lui Wotan și-a luat mina de pe creștetul 
alesului. Este drept, armatele hitler iste au ajuna 
pină Ia Stalingrad (Așgardrul din legenda Thu- 
tei) dar rezultatul bâtăltei «c cunoaște.

Cit despre misiunea lui „sacra" de a înfige 
steagul cu crucea Incirligată pe vlrful muntelui 
Elbrus, asta n-a mai fost decit un act gratuit, 
RIvnita Osetle a trebuit sft fie părăsită In grabă. 
Caucazul a rămas inexpugnabil.

Tălmăcitorii ezoterismului lui Lan2 nu fac 
Insă calculele comparative de mal sus numai de 
dragul calculelor, ci folosesc aceasta ca pe o

Bimbo,
cobra din Giulești

nu mai fusesem In Giulești din oc
tombrie, lună cind ae £ cu tură mătrg- 
țuna peste speranțele Grantului 
dte-a*șl potrivi ceasurile după ora 

Universității Craiova, și țin bine minte că-n 
tribune m-am aflat eu, doi cupacl de sprijin, 
movile de nisip fluturate de vînt, un geaman
tan abandonat și. mi se parc, a locomotivă in
utilă. Iar pe porțile larg căscate ședea scris cu 
bidineaua : zi-mi, momă. cocoțatul*.-, ea să 
nu-ml zică ci. buza tute I Era-n vremea cind 
Elveția gustase din coasta lui Mandiba. iar 
Mandlba, șampallu pe toate părțile, deschidea 
școală pentru Instruirea antrenori tor. unde fle
care cursant Învață și nu ullă pină la moarte 
că iarna-i anotimpul de virf al fotbalului : 
vlj, vlj, ce furtună, hau. hau, lupii ac adună, 
iar be ie Mi Joacă petre de răsună...

Duminică dimineața, prin urmare, ffl-am În
velit ln pinze de lapoviță și m-am dus Iar In 
Ciulești. Am Intrat prin plopi — porțile fiind 
zăvorlto ca să nu le rupă mulțimea 1 —. yn 
milițian, confundîndu-mă c-un proprietar de 
mașină șl dc loc de veci la cimitirul 4 aprilie, 
a tras să mă amendeze pentru parcare inter
zisă. Jar la masa presei, știindu-mă din bă!(i, 
organizatorii m-au poftit să Iau loc Intr-un 
lac. Apă sus. apă jos, timp de jumătate de 
ceas am căutat cu mina o bieți prla buzunare 
si e1 Îmi lunecau din ceafă, pe șira spinării, 
drept in pantofi. Pufinu! grai pe care-1 măi 
clștigascm «tind In spitalul condus da profe
sorul Hociot* l-am pierdut pe două înjurături 
la adresa ăluia rare mă scosese din casă : vinp, 
mă. ci n-ai să mai cunoști Rapidul 1 Și m-affl 
lăsat convins, fiindcă nu s-a născut Inel omul 
care să nu mă ducă-n ispită, mai ales cind 
fim dc lucru. Plouat plnă la os, ud și sub 
limbă șl fiindcă Rspidutețul mergea pe teren, 
ținindu-se de pereți, cum pățesc eu In crizele 
de podatră. In prima reorizft. după ce Pandu
rii din Tîrgu-JIu ne-au dat un gol, de-a drep
tei printre urechile portarului, m-am umflat tn 
foaie și-am mal scos o frază. Zic : la cap- 
barză. te tmo-șarne, la pldoare-răschltoare. e 
dc comă, domnilor, nu cunoaște Infrlngerex 1 
Vecinii mei de plaur au sărit din stuful înecat 

demonstrație ■ „logicii" apariției nenfsâriimu
lui, Hitter n-ar fi eșuat — afirmă exegeții lui
— dacă și-ar fl ascultat generalii, care l-ar fi 
sfătuit pasămite sl atace mai lntii Moscova, șl 
apoi să coboare pe Volga, plnă la Stalingrad, și 
spre Caucaz. „Inițialul’* credea insă orbește in 
profeți! perpetuei sale ascensiuni, fiind convins 
că, mal lntii de toate, conform „misiunii". șale, 
trebuia să „recucerească" Așgardrul și Osalia' 
(dealtfel, mobilurilc tactice și strategice reale 
aveau mai puțin de-a face cu mitologia nazutâ,
— primul obiectiv — Stalingradu) — reprezen- 
tmd cheia navigației pe Volga. Iar Osetia. cu 
marile achcte petroliere de la Groznil, sl Cau
cazul, cu pădurile de sonde de la Baku Iși im
puneau „prioritatea" prin nevoia vitală de car
buranți a Germaniei fasciste). 1 se mal repro
șează de către exegeți faptul că n-a acordat 
importanța cuvenită „focului cerului" — homba 
atomică — pentru a ajunge, conform prezicerii, 
Stăplnu! suprem al lumii (evident, apologeții 
hitlerismului nu lasă nici o dmbră de indoială 
cu privire la certa folosire a armei nucleare te 
scară universală, dacă Hitler s-ar fi aflat in po
sesia ei), și a instaura Ordinea Nouă a SS-ului 
pentru a mia de ani.

Cit privește ceea ce ar fi „trebuit" să urmeze, 
Lanz o nimerește cu profețiile sale ca nuca in 
perete. Este drept. limbajul lui ezoteric poate 
fi tâlmjclt In continuare, ajungindu-se, con
form procedeului matematic folosit mai sus, ia 
rezultate surprinzătoare. Astfel, „cind era Sfjn- 
tulul se va instaura, timp de patru ori cite trei 
ani (1945 +12 — 1957 lansarea primului Sputnic 
In Cosrțtos), Stăpinul suprem se va prăgătl pen
tru marea călătorie"... Și Lsti2 .continuă : „Fiul 
va construi vulturul de aur care, exact la îm
plinirea termenului celei de a țaiea virate veri
tabila a slăpinului suprem. 11 va purta plnă la 
Porțile Orașului Celest străjuite de douăsprezece 
cruci negre rostogolitoare care vor lumina 
noaptea timpurilor". Aici e aici : 1957 +12~ 1969, 
Apollo, construit de... Werner un Braun, „fiul"; 
aselenizarea, primii doi oameni pe Lună («l-o 
fi mutat zeul Woten blagoslovenia pe capul a- 
merlcanilor, cind Lanz „profetizase" altfel ?)... 
Hitler cucerind Așgardrul adică Stallngradul, 
intrlnd In posesia mult făgăduitei „arme mira
culoase", adică bomba atomică, și zburlnd :n 
Lună... Stăpînul suprem a preferat fiola de 
cianură sfărîmată intre mișele, după ce îi ve
rificase efectul pe clinele său Wolfi, și pe 
amanta ta cu care ae căsătorise ln ajun, Eva 
Braun, după ce, cu „virilitatea" aa de monor
hist fecundase șobolăneșta Germania „născind" 
supraoameni peste supraoameni... „Teoreticie
nii neofaacișmului" ae cred tocmai deacendențll 
acestora. Și, după eă, „experimentul" profetizat 
de „Ostara" trebuie luat de la capăt. Mobil uri
le au rămas aceleași. Visul „Lebenschraum-u- 
Iui", deși ținut In surdină după ce s-a trans
format în coșmar, poate fl nutrit din nou. 
Așgardrul, Osctia. piscul pe care s-a oprit 
arca lui Noe... Chiar dacă profeții s-au dovedit 
mincinoși, ambiția discipolilor, celui ce pregă
tea omenirii un mileniu de Ordine nouă, de a 
eroda cu acerblcle in resuscitarea fantomelor 
trecutului pare fără limite. Și atunci, se aeot de 
sub teascurile tipografiilor cu rotativa da mare 
tiraj scrierile „sacre", 1ntr-o lume hotărîtă să 
refuze neantul. Dar ei perseverează, crczin- 
du-se „traflcanțl de lumină" cind, In realitate, 
nu slnt decit jalnici neguțători de întuneric, 
chiar dacă „marfa" lor apare In tiraje de masă. 
„Regele Thulei" a fost înfășurat In covorul din 
bunkărul său de te Berlin, pe caro de atitea ori 
ac rostogolise, mușclndu-1 de furie, și. arun
cat Intr-o groapă de obuz, i s-a dat foc după 
ce fuțese stropit cu o canistră de benzină. N-a 
ara complet. A mal rămas din el un cadavru 
jumătate calcinat, de ajuns insă ca examenul 
anatomic din timpul autopsiei să arate că „ac- 
mizcul" avea doct un semitesticul. Prea puțin 
pcnlru o Germanie, mult prea puțin pentru o 
Europă și mai nimic pentru o lume întreagă. 
Din păcate, sterilitatea Iul s-a urcat la creierul 
celor ce vor «ă-I reabiliteze.

plnă aproape de pămătuf și mi-au adus aminte 
că Iflci^n-au îmbobocit trandafirii și e pâcut 
s.4 te-acopere rudele cu flori de hîrtle pe ul
timul drum. N-am zis, fraților, de Rapid, m-am 
sucit eu pe Valea vieții, care, in duda ploii 
torențiale, Imi devenise foarte dragă, căci ae 
apropia vertiginos ora aperitivului. Al zis 1 
mi-au Intora-o ai, arțâgoși. Am 2is c-o să ba
tem cu 5—1. S-au potolit, iar eu am legat 
clanța și-am început să aiurez In gfnd. Șl 
ăat*-l semn de boală, dar, oricum, mal sănătos 
ca altele. Ziceam : sănii or să treacă peste 
numele tău. Rapid, și tu o să treci numai 
prin geamuri aparte, adio amintire alăptată 
âu ailor.

Șl deodată — trecuse o oră dc dnd Pandurii 
conduceau — trej’ do mii dc scafandri s-au 
pornit ei strige.: Bimbo, Bimbo, Bimbo. Nu
mele de alint al lui Paraschiv. Strigătele au 
trezit In el cobra. Plnă atunci șezuse mal mult 
culcat, poziție ln Care miLsoarft doar 1,13 m. 
Cind s-a sculat ln coadă a crescut plnă la 
1,59 m, adică media Rapldulețului din toate 
timpurile, iar după ce și-a rotit ochii fioroși 
[>e deasupra ctmpulul în care manguștcle de 
a Jiu evoluau ln pragul leșinului, și pe dea

supra tabele! de marcaj, și-a sunat inelele și 
s-a aruncat la bătaie, tulerînd cu patru limbi. 
A urmat o Jumătate de oră de infern. Pan
durii au primit cinci goluri, care dc care mal 
frumos, od treij’ de mii din locuința lacustră 
au prins să fumege, sl schcune, să miorlăie 
șl mal ales să măcăie. avind In vedere apele 
In creștere. Iar vecinii mei de plaur, eel cu 
trandafirii, ml-au fărtmat cu palmele pojghița 
de gheată de pe spinare și mt-au zis : să tră
iești o sută de ani. esti mal prima decit Mo- 
falda. care tot aici, Ungă Podul Grant, a ac
ționat. Sau ta pomenești c-oi fl nepotul Lei
tei, aia care i-a luat locul șl s-a curațat șl ea.

Intre două ceaiuri fierbinți sl după nu știu 
cite injecții cu amnadin, lansez Îndemnul : 
mergeți să-1 vedeți pe Bimbo, cobra din Gîu- 
lesti : e de comă, domnilor, nu cunoaște In- 
frlngcrea.
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