
LITERATURA
CA VIAȚĂ
Dicționarul ilm- 

Ibli rumâiic nioder- 
ie, cuvintul mesaj 

tra du» ca „a- 
pel oral suu ricria adreew.it po
porului. armatei" etc., sau 
„tnaurcirure de a comunicu 
ceva". Se poale observa cu 
de la acuaslâ defldlție seacă 
și pini ia ieruiul profund. lâ 
semnificația de metaforă vie 
cu care conștiința creatoare 
Înnobilează acest cuvinl, dis
tanța este imprtxnunanta. 
S-ar zice. restungLod accep
ția termenului, câ mesajul 
creației Htcrare es'-e creația 
însămi. Afirmația ar fi tuia* 
bilă insă numai in căzui o- 
perelor autentice, cu u Încăr
cătură ideatkă In atare »â 
determine un acord intre cel 
ce a acri» șl re! ce a cittL 
In această situație, intensi
tatea mesajului va fl direct 
proporțională cu conținutul, 
cu valoarea stilistică și du
rabilitatea operei, dar «1 ca 
gradul de cultură, cu sensi
bilitatea șl mediul de viață 
ale celui căruia se adreMaa- 
zâ opera. Mai dificil stau lu
crurile eu producțiile Livra
re proasta, confuze, născute 
Spre a pieri da îndată ce le 
atinge lumina, pa care ln»â 
propun să le eliminăm din 
preocupările de astăzi.

E^:te bine cunoscut, cu cft 
creația artistică va fl anco
rată mai adine In tulburarea 
șl In strălucirea condiției u- 
mane, cu atit forța mesaju
lui adu sa va propaga, ase
menea undelor concentrice, 
lntr-un teritoriu mal. vast al 
acestei condiții. Pentru câ, 
Intra literatură șl vtâtâ scrii
torul nu concepe declt o Îm
pletire. Mal mult, Încă, lite
ratura ea viață nu exlstâ 
pentru scriitor declt ca me
morie a spiritului, ca indica
ție a conștiinței salo de sine, 
leluatâ In orice moment Ri- 
diclndu-K deasupra paragra
fului de rușinoasă retorică 
umană care face din litera
tură un divertisment, adevă
ratul scriitor o trăiește 
sensul ci cel mai Înalt, 
document, dc manifest 
naturii proprii cu care se
toarce in lume. Căci, nefllnd 
nici pe departe o meserie, 
literatura este o condiție, o 
stare. Pare deci de Înțeles 
câ a existat și că există În
totdeauna pentru scriitor un 

t prim roman Imposibil, un șir 
do clips de teroare șl de 
spaimă la prima încercare 
da fâunre a imaginii uma
na 4-saluti operei, importan
ța șl valoarea ei pot sta In 
lumina sau penumbra modu
lui cum a umplut acest gal 
dc început. Fiindcă nu există 
declt □ singură temă a artei 
și a gtndini : omul, In t«V< 
enigmelor vieții. Omul » 
singura Întrebare care c 
teazfi chiar cind nu este > ♦<-

In 
dc 
al 

In-

La de destine particulare, în
chise, cnur cind roma aut aie 
ca obiect zugrăvirea unei 
apoci, pc care o prei.ni» m 
complexitatea et in așa fel 
incit sâ ne dea impresia unui 
timp multiplu, a unei forje 
inepuizabile, ■ unui num de 
viață aoeiaiă pe care au D 
putem reduce la dezvoltarea 
unui orgaiuxm individual 
fără a denatura întregul am 
numit romanul lui 
am numit Râsrealai. D« atei 
și tristețea clod citești așa- 
zisv apere, făcuta dia aglo
merarea dezllnatâ a unor 
fapte, intimplâri nu impre
sii care, lipsite de ltantul da 
aur, sa cfârimă de îndată ce 
le lași <fao minâ. Si astfel, 
extraordinara amploare spra 
care tinde romaatd este blo
ca tă definitiv de absența 
centrală a flintei umane.

RămJae dad că rneaajul O- 
per^ literare va consta toc
mai in reliefarea aeeedtăți: 
in*, ari oare, a ordinii aacuma 
sub aparenta anarhie a ave- 
nlmenlelor. In aorpnnderea 
elapulul vltaJ al generațiilor 
văzute ca țesătură a loaași 
duratei aodaie Din aetat 
unghi de observație ac poate 
afirma că arta nu ara zuci 
sarcina și nici dator» da a 
a -îeJcra condiția omuhit. ei 
de a răspunde fără echivoc 
nevoii de căutare a adevăra- 
lul.

Mai trebuie traratâ auaoța 
câ tllenilura, ca o condiție 
maximă a spiritului ncairu. 
nu na foiaeastz Ia cuaa Mie* 
ce. a anta Fa iaaăși a au- 
noaștere, o aderare la ima- 
gîn«sa eternă a viațll. Seri Do
rul <e va implica ded ia re
alitățile timpului na cu li
bertatea indiferenței 
cum spune Deaearteș, 
treapta cea mai de 
bertății. Scriitorul gl ateste 
Si construiește prin 
natura. Conștiința 
trează, mereu trează Inapra 
Publicul alcătuit nu diatf-ua 
strat, dlntr-o castă sau/dtn- 
tr-un vlrf dc piramidă); au 
din cei ce ciută M găsesc In
tr-O carte plăceri derizorii 
sau ceva ce dormitează si 
murmură ncsa tis făcut in el ; 
nici din am toceați al spiri
tului. atâpinl orgolioși, plin] 
de vanitate al relftfurilor Li
terare, cl din amestecul jl 
răscolirea necontenită a aces
tor straturi. Și. astfel, se va 
arăta Tribunalul Suprem, a 
cărui sentință poate fl refor- 
mabilă numai In amănuntele 
c! nu ți In liniile definitorii 
ale temeiniciei ți legalității. 
Iar in această ordine spațială 
ll temporală, opera scrliă va 
fl așezată pe vaci in stincă- 
rla strălucitoare șl întunecată 
unde nu au valoare ti nu tint 
numite declt marile virfuri.

Titu Constantin

ear*, 
ata 

joa a U-

flințe^ ca
sa stă INI DE LA r^ALTAlEA

STEfAN CEL MARE FOLCLOR CVLTI RAL
TROWJL MOLDOVEI

SUI DESPRE TRACOMANE

JURNAL DE POET

O prietenie statornică

Numele tau
Despicind istoria 
Faptelor noastre. 
Cu singe scrisa — 
Pe meterezele lumii urcind 
Numai prin jertfa, 
Numai prin danie, 
întotdeauna pâzindu*ne hotarele 
Numele tâu
Munții il <4itâ 
Și-l poartă pe umeri 
Dintr-un veac in altul. 
Brazii il țin 
In inelele anilor,
Pinâ cînd
Cîntec devine
Pe buzele poeților 1

Ion C. Ștefan

ÎNCEPUTURILE SCRISULUI

ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Di lebănuit serfs vechi în limba români
dința Și conștiința 
..ooiâneacâ știu Și
varocac astăzi de a- 
P*npa scrisului in

timromână cei mai devreme 
la lAmtul secolului al XV-lea. 
L*Mnd la a parte un concept iQ 
limba română al actului lui Ște
fan cel Maro de la Colomeia 
(14â5| pe ventMinea latină a că
ruia se spune : „hacc inscripția 

va Lac hm in latinum versa 
(acest înăcri» a fost tradus 

română in latină), s-au pâa- 
• seria de traduceri ia ea- 
cera po< li r eon a li za ta :

1‘salbrea Sdbeiaaâ, Psjltirea 
Vareeețkaaâ. Psaltirea Hurwv- 
sakl. Codicele Varanețiaa Fiind 
copil, M pune Întrebarea cind 
l-au efectua! traducerile erigina- 
ke, de pa ea texte si daci in ce 
al e-a păstrat nu există straturi 
de bmha română din traduceri 
raaj vechi (și mai nouă), persis
tente piuă la enpiilo conaervate.

P» oa aftâ parte, ae pot face 
considerații logice, pe baza unor 
c’ciQen’.e de limbă, pentru cele 
■ai vechi Începuturi ale acrUu- 
bd românesc, imprimata In l«r- 
tntnckkggK Este astăzi unanim 
recunoscut faptul câ poporul ro
mii a primit creștinismul chiar 
mi la lansarea Iul 11 a Itmbll sa
fe, IzuinSa de contactul cu •!■- 
«ti_ Qgiuda peremptoria « faa 
cuvintele de bază do origine La
tină. Intrate viu in limba lntre- 
gulwi popor : biaerieâ, crace, în
ger. rreștia, pâgia. păreai nai, elr-

nelegi, Sinziene, Simpetni. 51- 
aiedra (și Sumedru) etc. Terme
ni) slavoni din același domeniu 
au intrai tirziu. la organlzaroa 
teueridi rum unești In contextul 
cmUxJoxismului balcanic, și se 
referă la oficierea serviciului 
religios și la lucruri anexe, unii 
dintre ei fiind, atunci ca |1 
nevlabili in limbajul tna&eloc
populare : liturghie, utrenie,
vecernie, cazanie, cadilâ (tâmlle) 
fi de aci Cădelniță, pogreteaaie, 
(inmorminLare), adăjdil, fiisgu- 
ceșlenie ele. Este o deosebire 
deci fundamentală din acest 
punct do vedere intre straturile 
lingvistice.

Dar creștinismul vechi șl ter
menii legați de el n-uu căzut ca 
o mană cerească In limba popo
rului. ci lexicul respectiv a fost 
receptat in urma unor îndelungi 
propagări prin acțiuni ale misi
onarilor, mai alea după Edictul 
de la Mliane (3)3), prin care Con
stantin cel Mare a acordat liber
tate de cult creștinilor. Intre a- 
ceștl misionari In Rumania Ori
entală, se Înscrie Niceta, epis
cop da Rcmesiana, in see. al 
fV-Jea, Adică foarte din vreme.

Trebuie ti admitem insă 
propagarea creștinismului 
făceau misionarii (șl el vor

□ță de țara noas
tră, de cultura ei. o 
prietenie statorni
că adeverește sa

vantul bizantinolcg Wil
helm Nynsen, autorul cărții 
exemplare despre pictura 
mănăstirilor Moldovei apă
rută in limba germană, tra
dusă șl la noi, suflet de 
mare poet care a scria șl 
o cîntare pentru Moldova, 
publicată in această revis
tă și care ne vizitează din 
nou țara pentru conferințe 
pentru a nu știu cita nară. 
La Universitatea din Ktiln, 
unde profesează, a găzduit 
nenumârați romAnl din ța
ră , fie studențl sau confe
rențiari, clișee a ospitalitate 
caldă ce seamănă cu a 
noastră a Europei răsări
tene.

Acest savant a ținut zeci 
de conferințe la diferite u- 
niversltăți europene despre 
arta românească medieva
lă, Însoțite de diapozitive 
exemplare In culori care au 
adus mulU prieteni străini 
in tara noastră sâ ie vizi
teze

Eu 
sală 
unde 
vorbea cu entuziasm șl în
țelepciune despre minunea 
Voronețului.

Printre nenumăratele sale 
cărți, ediții critice în seria 
științifică Sophia pe care o 
conduce, cartea sa despre 
frescele moldovene este im
pusă într-un context uni
versal.

Profesorul Nyssen este

nemijloclt.
Însumi am fost în 
la două universități 
profesorul N.vssen

Ion Ghaorgne : 
ZICERE LA ZICERE
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AUTORITATEA
SINTEZEI

Șl TRACOFOBIE (io

ceea ce încercase lorga cu 
al ti savanți europeni pre
cum Grabar, de a-i atrage 
sâ ne deaccpere eî înșiși 
cultura si el să scrie In țâ- 
rile lor despre ea ; aceasta 
este calea cea mai trainicâ 
de intrare in circuit uni
versal n artei $1 culturii 
noastre. Știu ca acum În
cearcă să așeze în contex
tul culturii universale alte 
momente ale artei noastre, 
că este fascinat de Cloșca 
cu puii de aur ca de 
unicat si urmează să 
cu pe re Maramureșul 
lemn in arhaica *a 
musețe. îl vom dori
Inimă mereu zile rodnice 
intru aprofundarea cultu
rii noastre.

Piatră tombală
Aici pe-o coastă zimbrul t-a lăsat 
și-a dat de știre țării că o Tn ră. 
izvoarele in el se-nseninarâ 
să intre in peceți purificat

Aici cu buzduganul au certat 
Măria Sa pe cei ce-au dat năvală, 
scriptura pietrei azvirli afară 
jumatea-lunii dintr-un bou țintat

un 
des- 

de 
fru- 
dln

Ioan Alexandru

REMEMORĂRI

Aici ieșit-ou Vodă in pridvor 
la hramul ctitoriei monahala, 
să nu cuteze-n piatră-a da tircoale 
nicicând vâleatul sâvirțirii lor.

Editura 
dagcgici. 
vingerea 
taru

Gabriel Chem iu
«

SE ISCĂLEA Z. S. (IX)

au trecut clteva se
cunde lungi, aproa- 
pe un minut șl 11 
auzeam pe flșcalu 

șopotlnd ceva : șa-șo-șa-șo I dincoace 
de ușa Închisă. Mâ tot glndeam cina 
poate fl la censul acela tirzlu. Dar 
n-am aflat niciodată că n-o vrut 
să-mi spună nici cind l-am cinstit cu 
un coniac să-i fac limba mai ■ lobodă.

Se întoarce flșcalu și nimic nu 
grleștc, zimbește numai subțire ca și 
cum ar fi vorbit cu Napoleon și ie 
uită la Eugen Barbu ca un premiant 
cu coroniță.

Zaharia Stancu se îndreaptă In fo
toliul In care ședea șl zice ci e deja 
tirzlu, ci a fost o conversație mal mult 
declt agreabilă și câ niciodată nu »-■ 
«imlit atit de bine. Aprob si io. aprobă 
și fișcalu trintind un proverb franțu
zesc după care, In timp ce ne pregă
team să nc luăm 
boado ce-o mai 
ori :

rămas bun, iar alo- 
slobozit de clteva

Mircea Micu
Continuare In pag. a 3-a

• ic Rotaru este 
In cultura ro- 

nânâ actuală u- 
■al dintre cel 

mal autorizați creatori de 
sinteze istorico-literare. 
Solida îl mult disc ttala 
O isterie a literaturii ra- 
fcăae din care iu apărut 
ir. Itflâ si 1972 doar pri
mele două volume (cel 
de al treilea, cu privire la 
epoca actuală, se lasă 
dtja cam mult ațtqptat), 
cercetările referitorc la 
raodul in rare cultura cla
sică greco-latină iti gă
tește ecou In scrisul ro
mânesc feudal ti Oremo- 
dern. studiile, antologiile 
ai articolele sale de Dină 
acum demonstrează eu 
prisosință acest fact. Un 
admirabil volum intitu
lat Literatura români 
veche. iDârut recent Îs 

didactică ti Dc- 
Intăreste con- 
câ Ion Ro

se numără printre 
putinii cunosrători al fe
nomenului literar româ
nesc cuDsbilt Intr-adevăr 
de sinteze de amplă res
pirația. Volumul repre
zintă un foorie solid curs 
universitar dedicat llie 
raturll noastre incenlnd 
cu cele mal vechi reali
zări si conîinuînd pină la 
opera lui Cant emir 
clualv). Un amplu si 
tcunzâtar capitol 
Cărțile populare 
11 o încheiere 
materia discutata, 
derea acestei materii 
cuprinsul volumului este 
justificată astfel de Ion 
Rotaru : „In Unii mari, 
perioada literaturii româ
ne vechi, al cărui început 
l-am pules fixa In jurul 
anului 1400. clteva decenii 
după întemeierea st.ițelor 
feudale românești, se con
sideri a fl încheiată că
tre mlllocul secolului al 
XVIII-lea. odată cu rfis- 
pindlrea in Europa a ope
relor Iul Dimitrlc Cnntc- 
mir și odată cu începu
turile preluării lor prin 
filiera apuseană de către 
Primii reprezentanți ai

(in- 
pu- 

dcapre 
p-vcum 

întregesc 
lntln- 

in

Scolii ardelene. Acnm o® 
pot fixa p începuturile e- 
pocil luminilor la nai și. 
ir olan literar proprlu-zla, 
a epocii numita premo
dernă. care va durs plnA 
in preajma anului IR30 o- 
dată cu impunerea operei 
lui taneu Vâcâreacu p cu 
ivirea fermă a zorilor ro
mantismului românesc" 
(pag. 36U). Bineînțeles «i 
in a doua 
colului al 
cl'tar mal 
că apară 
nefti «au _ 
curt ti prelucrări de cărți 
DODUlare. altfel «pui — 
scrieri capabile că. 11 ua- 
tieze conceptul dc litera
tură română veche. Ion 
Rotaru are Incfi deplină 
dreptate cind afirmă, că 
ele nu ce mai disting prin 
greutatea, importanța 1- 
dealogică ji literară a 
vechilor scrieri ieșite din 
pana marilor cronicari d 
clerici din timpul dom
niilor Iul Matei Baairab, 
Vacile Lupu. Serban Can- 
taruzino. Constantin Rrln- 
coveanu și Nteoîae Ma- 
vrocordat.

Dncft in ceea ce priveș
te limitele finale ale li
teraturii român? vechi, 
așa cum sini ele propune 
dc Ion Rotaru, aspectele 
discutate ne apar 
clare, nu același 
se poate spune 
perioada începuturilor. O 
seric de contribuții re
cente. do o iniiemnălate 
excepțională pentru mo
dul In care ne reprozeri- 
tJm azi ansamblul cul
turii noastre, urcă Ince- 
putunia literaturii româna

Mihail Diaconescu
Continuare in pag. a 6-a

jumătate a ae- 
XVIIMea si 
tirzlu conținufi 

cronici româ- 
greceștl. tradu-

foarte 
lucru 

despre

t?tlul cărții nu este o fntlmplare. Pe o 
axă de simetrie dată (In sensul mate
matic, adică imaginată. ți adaug 
in întregime). 2. Omea con- 

«truiește o serie Întreagă de asemenea false sau 
parțiale opoziții (opoziții latente «au petentki- 
LiUU ) și le declari pe toate %N I1SOXI1 I |N- 
IR-l’N SISTEM. Naționalismul este opus nu 
anti-naționalismului ct „falsului patriotism", na
țiune manevrabilă, care ar putea contrazice la 
rigoare ..adevăratul patriotism", ..curupeismu- 
luf 1 se opune nu anfi-europclsmui. el „orien
talismul" (care nu este insă balcanismul, aces
ta citeodatâ pozitiv și ținlnd de modernitate). 
..tracnmania" este anulată nu de latinomanic ci 
de „adevăruri Istorice cunoscute" si așa mai 
departe. Cum o să ae opună insă antinomic, In 
plan social <0 „țărănesc" iui „muncitoresc" ?. 
..Antinomiile” autorului fac mal apoi dezvoltări 
nefirești, cu precădere de partea ..tradiționalis
mului", unde „tracismul” se leagă ha dc o idee 
„nordică", ba de „orientalism", care merge îm
preună cu „bizantinismul". O seamă de termeni 
subsumați „traditionshamului" nu au insă pe
rechi antitetice In aria „modernității” („româ
ni am", „ortodoxism", anti-temitism). Z. Or nea 
construiește astfel un mode) care ar putea fl pre
zentat după cum urmează (nu Înșir desigur toa
te dementele, dar opozițiile mai jos stabilite

câ 
O 
fi 

foat destul de mulțl) pe bază de 
(exit acrise șl nu djn simplă in
spirație dlvinâ. Vechiul Tesla* 
meni fusese lucrai In limbile 
greacă șl lirtinâ In întregime, in 
ultimele secole ale vechil era. 
Noul Ttsrtament era gata. In a- 
ccleași limbi, prin sec. al IU-lo» 
e.n. (v. ..Rev de IM. și teorie 
lit." 2'1981, 151). Firește redacția 
primă ara primitivă, da aceea 
Biblia de atunci a fnst denumită 
după revizuirea de mai tirzlu, 
Vetua latina sau Vetus rămâne. 
Este cert câ misionarii au folosit 
pentru români Ve(m romana 
ei »u cuvintat intr-un limbaj ac
cesibil maselor locale, cu for
me in țel osc de ele, adică In lim
bajul lor de atunci Nu este de 
conceput bolborosirt> misiona
rilor intr-o limbă neînțeleasă, 
adică intr-o latină puri. mal 
ala» că aveau In față Învățătura 
din Epistola apostolului Pavel : 
„mai bme cinci cuvinte de în
țeles. declt zece mii de cuvinte 
In limbă neînțeleasă”. Deci se 
muncea să fie înțeleși și între
buințau cuvinte uu texte kcrlae, 
in limb» celor multi. Așa s-au 
perceput șl rispindit peste toi 
atit de limpede termenii de ba
ză. Dar mal ales aga «e explici 
termenii legați de setul serfeu- 
lui. păstrați atit de viu și in for
mații expresive in limba româ
nă.

Lexicul 81 la tor ia lexicului
Sini oglinda vieții și culturii u-

1. C. Chițlmia
Continuare In pag. a l-a

Adrian Riza
Continuare In pag. a 7-a

• Spectacolul lumii • 
Din culisele celui de ai 
Ill-lea Reich (I) • „Un Gen- 
ghis-han cu* telefon** de 
loan Grigorescu (in pagina

o 8-a).-

inexistent

Vineri, 2 aprilie 1902, postul de ra
dio „Europa Liberă" a difuzat, in 
.tșa-zua lui „cmhiune culturală", 
scriaoarea unui „aacullâtor" din 

România, iosoțltâ de un soi de articoL. 
avmnai de un „confrate", conținind acu
zația de plagiat îndreptată Împotriva poe
tului Iod Gbeorghc. Filipica in chestiu; 
ne, no comunică exultantul crainic, ar fi 
fost refuzată de mai multe publicații din 
România ; un „binevoitor", mlniat că tex
tul nu apare aid, l-ar fl trimis spre „pu
blicare” la un post de radio străin. Este 
sau nu așa. aașasta nu se poate ști. si
gur e câ articolul a fost. In fine, fructifi
cat șl câ. intrat in mina unor profesio
niști al calomniei, a stirnit oarecari ru
mori. Textul circulase, Intr-adevăr, excl- 
tlnd pe acela a căror manie este scanda
lul si a căror condfție intelectuală este 
bir fa ; nu insă fără semnificație, fiindcă 
a tulbura apele Cu orice preț pare a ti

• in acest număr O Cronica literară semnată de • M. Ungheanu • Paul 
Dugneanu • Valentin F, Mihâeicu • „Aura romantică șl visul fantastic" 
de Nicolae Ciobanu • Viața cărților O Atelier literar de Geo Dumitrescu 
■ Breviar ® Repere de Aurel-Dragoș Munteanu • Balcanice O Sport de 
Fânuț Neagu.

idealul unor așa-zisa cercuri culturale 
.subțiri”.

Nu mal provoacă do mult stupefacție 
sforțarea aproupe disperată a „Europei li
bere" de a Jicni da", prin calomnii, prin 
comentarii Injurioase. prin semidocte 
„analize literaro" de școaiâ primară, pa 
unu dintre cei mal valoroși scriitori ei 
României. „Criticii** lor neputincioși nu 
operează da ieri, campania lor le exer
cita de mult gi de aceajti furie manevrată 
n-au scăpat T. Arghezl, M. Sadoveanu, G. 
Câlinescu, Z. Stancu, M. Beniuc și alții. 
Un examen amănunțit al emisiunilor ace
lora scandaloase care atacau cu minuție 
a viciului pe scriitorii devotați cauzd na
ționale, literaturii române cu tradiția ei, 
ar fi pur si simplu uimitor. Nici unu! din
tre autorii însemnați din ultimii 14 de ani 
n-a scăpat de injuriile lor Jnspumcgate.

Din acest artificial „holocaust" n-au 
■câpat nici scriitorii contemporani. Cazurile 
notorii se cunosc și nu cred sâ fi fost ier
tați de înveninatele limbi „europene", nu 
doar Eugen Barhu ți Nichita SUneecu, 
loan Alexandru, Adriaft Pâunoscu. ci |i 
Paul Anghei, Edgar Papu, Fânuș Neagu. 
Ion Lâncrânjan, M. Ungbeenu. !n tablou! 
critic ai „Europei libere" aceștia aLnt nu-

Artur Silvestri
Continuare In pag. a J-a
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Proza Iul Ian Lăncrlnjân rele legat A In
destructibil de Transilvania. Romanele 
lai Cordovanii. Drumul cilnelul, Calo- 
lanul, Suferința urmașilor. Fiul secetei 

se petrec in bună mii sură aici, printre oamenii 
Transilvaniei oferind o imagine nouă asupra lor. 
Cărțile lui dovedesc aceeași fidelitate fată dt 
ținuturile natale pe care o aflăm și in cele alo 
lut Slavici, alo lui Rebreanu, ale lui Agirbiceanu. 
Părăsirea universului propriei ficțiuni romanești 
și traversarea Transilvaniei reale cu Instrumen
tele reporterului, ele sociologului și istoricului la 
indeminft are o Justificară adincâ. Cine este mal 
Îndrept A', It să vorbească despre păm'ntul natal 
decit cel ce J-a cunoscut mai tune, cel care a În
cercai să-l fixeze In eternitate prin literatură ? 
Ion Lăncrânjan întreprinde această incursiune si 
investigație cu conștiîhța unui ritual scriitor trese 
atabilit de Înaintași. Gestul nu este Insă o goală 
imitație el plin de pulsația șl problematica vieții 
românești contemporana.

Rapsodie transilvană glorifică frumusețea na
turală a Transilvaniei, arhaitatea ei. Meleagwri 
natale fac filmul modernizării in socialism a 
unor teritorii ținute altădată departe de industrie 
«1 de viața modernă. Patriotismul — a necesitate 
vitală pledează pentru apărarea acestor frumu
seți și cuceriri, autorul devenind aia treptat 
polemic. Afirmațiile subliniate ale scriitorului 
au un subtext polemic, ci nd ou fini de-a dreptul 
polemice ca In Noi. „Noi n-am vrut niciodată ceea 
ce nu ni s-a cuvenit". Caracterul de ripostă e vizi
bil și cine va căuta mai tirziu să reconstituie o* 
biectul ai, anul așezat la xfirfituJ articolului: 19®X 
ii va da primele indicii aia doecooeriiii preoplnem
ților nenumiți. „Noi ne-asn iubit și ne iubim cu ar
doare patria. Am lublt-o chiar ri atunci rtnd ea 
nu exista Întreagă decit in gindul nostru, o Iu
bim și astăzi, cind ea există și crește prin efor
tul nostru, a] tuturor. Unii au crezut fi mai cred 
Că patriotismul duce inevitabil către exaltare, 
către demagogie, către „dreapta", ceea ce e mai 
mult decit o arosre. a aberația. Luarea in deri
de re a celor mai nobile simțăminte, ironia și 
zeflemeaua, opun ,.teoreticienii" da arest fel. au 
foot Întotdeauna progresiste. au fost de _Minga~. 
de parcă marii noștri! dâruiți, impătimițil elibe
rării și afirmării in lume a poporului român — 
un Bălcoscu. un Eminaâcu. un Pârvaa. un larga 
— ar f! niște conservatori târliți, m vratea ce 
alții, spirite subțiri, dar minore, ar fi fost aifta 
mari și adevftrați tuptâ*ori pentru mai bine, cern 
ce nici nu e posibil, ceon ce nu a-a tot mplat 
nicăieri in lume". Scriitorul vizează spiritul cri
tic steril fi agresiv, care atacă un întreg waivers 
de valori morale fi spirituale tradiționaie Încer
ci nd aă pună in loc funcțiile distructive ala m- 
ritului. Dincolo de nota de bun simț a acostai 
reacții, este denunțată enormi tatei dwpâ «cw 
nota diferențială a .jtlngii" ar fi Ironia, zolle- 
meaua. celelalte trăsături de LnieUgențâ gt mo
ralitate aparținind, in schimb. „drwotat”: sobrie
tatea, consecvența, cai artera! ctcN PnmiQnsraai 
unei atari disocieri ora transformă tempxa- 
mentul |n criteriu politic, nici n-ar merita să fie 
pomenit, caeă n-ar fi fi agresiv. Înțelepciunea 
populară a imortalizat memorabil acest tip «le 
ițeală : „Prostul dacă nu-i fuduL nu-t prost des
tul”.

Puțini scriitori mai fac astăzi profesiuni do 
credință. Cartea Iul Ion Lăncrănjan despre 
Transilvania este dezbatere de conștiință ve
nită de la un om care cunoaște dm interior 
țara fi oamenii, care discută aspectele care o

Iirismul lui Daniel Turcea este, indis
cutabil. de esență oraculară. în fru
moasa aa postfață la volumul antolo
gic apflrut In colrcțiB Hlpcryon (Da

niel Turcea. Eplfanls. Caries Românească, 1902) 
Artur Silvestri li creionează un portret bsude- 
Islrlan. de poet ..maudit" îugerlnd existența 
unui Artur Enășescu nu Dimitrie Stclaru. Dacă 
l-aș deduce insă chipul din poezie, nu l-aș pu
tea imagina decit oficiind un cult sever, de o 
disciplină și o rigoare pitagoreică : „Din lite
re ea dlntr-o raclă / din re nu șa numerelor, din / 
trupul acesta al cuvintelor / ee se sebimbâ la 
față / din lucruri / din înțelepciunea însetată / 
ca din moarte, iavle / învie acum - cuvin! necu
prins" (Dla litere). Dar. Ore deosebire de filozofii 
pitagoreici de la care a Împrumut# mal degrabă 
aspectul ctiș-ol UortCL:— «whoi fierea îndru
mare ■ sufletului, (fșyhngagla) — Daniei Tur
cea este. In fond, un turmentat, departe de a 
crede că numărul, proporții li simetria consti
tuie principiile structurării comnicc. Deși i“- 
tr-un poem ca 1 Inia dreaptă IntDnim aluzii pi
tagoreice. „semnul proporției", „segmente si 
treneze", „conuri ti plane de aer", universul aste 
descris prin elemente de teologie negativă. -A 
Încerca si folosești cuvintele pentru a descrie 
acțiunea / Principiului / înseamnă a ■■ vorbi 
despre El ei despre contrariul Lnl / revin tete 
■int văl. sini circuri, «int zaruri" iar originea lui 
conceoută In maniera cosmogonici indice. Lu
mea este o creație iluaone. visul unei divinități 
supreme : , Distanta / deci / El / abaoarbe pen
tru că El cale i aceaslâ așezare de obiecte sub 
lemnul proporției / deci al muzicii I din anti
chitatea aerului / segmente șl trapeze • conuri 
și plane de aer 1 ca m animal de vis / cw Cere
monia singelui minerii șl nnde / respiră-și 
doarme un prinț / / Visul Iul esle trapul aces
tui Ev / șl din risipite pocale" (Exilul) Ca fi 
Nichlta Stânesm de care-l scropie nu puține 
Ipostaze. Daniel Turcea practică o poezie a con
ceptelor. fără a da impresia de sterilitate fi li
vresc. A spune că plasticizează abstracțiile nu 
este exact, deoarece am presupune că acestea 
preexistă imaginii dnd. In realitate, ele fac un 
corp comun. Poetul are acea rară calitate de a 
transforma conceptul In metaforă. Ințe'esul de- 
notativ fiind transferat in sfera conotației sim
bolice. Intr-un excepțional Poem didactic din 
care eitez fragmentar, arithmolngla urmașilor 
conservatori ai lui Pftagora (akuitamikoil. sim
boluri algebrice, geometrice si chimice, Pirme- 
nlde însuși... etc. devin metafore textuale Intri
cate unui amplu ti fluid enunț poetic. „Poate că 
sin tem vil dar abieete / fragmente emigriud in 
fragmente / sub umbra vieții pe atinse pla-
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Pini acum doar poet, autor a două vo
lume de versuri („Dapă-arniaza anei 
clipe", Ed. Cartea RomânesLseă. 1976. 
și „Rezenația nataralâ". Ed. Cartea 

Retnăneascâ. 1979) dintre care, dacă nu mă 
înșel, primul a* fost distins cu un premiu pentru 
debut al Uniunii Scriitorilor. Ion lovan se pre
zintă și In ipostaza de prozator, cu volu
mul „Comisia specială" (Ed. Cartei Româneas
că. 1901), subintitulat „Contexte". Ded. nu ro
man. nu nuvelă, nu achiți. In chip tradițional, 
ci. surprinzător, brutei nd adică obișnuința de 
cititor „ortodox", „coolexle". Surprizele încep 
Insă abia după acest subtitlu „infidel" si apar
țin întregii construcții a cârtii. Ne Intîmpinâ. 
așadar, o „Bibliografie" cuorinzind t-ei titluri, 
alese din domenii, ai zice, incompatibile : .Codl- 
că țjvilă aau politicească publicării!lâ de Scariat 
Callmaeh Vnevbd. din mila lui Dumnezeu domn 
și oblădultor al Printlpatului Mol do-zii. E«‘>. In 
prlvileghiata tipografie a Albiei, 1933" ; „Norma 
de proiecție a muncii pentru activitățile spe
cifice de gospodărie comunală și indirtrie lo
cală elaborate pe baza propunerilor O'gane’or 
Locale ale Administrației de Stat, ținlnd seama 
de sugestiile soeclalistilor Mfnistemlui Muncii 
și ai Sindicatelor, precum și de observațiile ca
drelor cu munci de răspundere. Editura Tehni
că". Tirajul 20 OM+100. Hirtie pentru tinar 
înalt tip B de (B g/m7. A nărui in 1983" : „Ton 
lovan, „Reiervație a a to rail". Cartea Româ- 
neaarâ. 88 pagini, format 18M1X88. Bun de ti
par. decembrie 1979. 000+18 exemplare. Lei 7.50“ 
Pedanteria trimiterilor vrea parcă să ne atra
gă alenlia că ne vom afla In cea mai reală din
tre lumile nosib^e. denarte de orice flcțlu"*. 
Impresie rapid contrazisă, al zice, la p. ÎS, 
unde, intr-o notă de subsol, citim, printre alte
le : „Autorul tine să mărturisească de Ia înce
put că orice asemănare cu realitatea e tardivă, 
deci totul e discutabil să devină de aci Înainte 
literatură, numai literatură. De altfel, consideră 
aceasta ca o primă regutâ pentru romanul ne 
care Intenționează «9-1 acrie. D*r 11 va i”rie 
Intr-adevăr * Se ințelega Insă. șl. oricum, 
vedea-vom că Autnnil care vnrb-ri" a1”1 este 
doar un personaj, deci parțial credltabll. Pe de 
altă parte, o asemănare „tardivă" cu realitatea 
nu este chiar o nea seminare ci doar expresia 
d'ibltatlel. Ambiguizarea reorezintA una d'n 
tehnicile In care es«e acria „Comisia specială" 
Să ne întoarcem insă la „Bibliografie", căci su
gestiile cuprinse aici se dovedesc, la confrun
tarea cti muleria cărții, oe de-a-ntregul valabi
le. Conform bibliografiei, ne vom Intilni in 
carte, cu stilul ..retro" al codicdnr etice dc 1a 
Ineenutul secolului al XIX-lea. Astfel, flâcare 
nou canitol cuprinde, insert.st Intr-o sultă de tit
luri, date „cu bumbi" ea intr-o casetă dc ziar,

CRONICA LITERARĂ

ION
LÂN CRAN JAN:

«Cuvint despre 
Transilvania>

pTivaac ra arțmasato fLta. caro aa dau tx>- 
ș.ra ir - bnesăr.'r r +.
transilvănean, definitiv solidar cu ele. Caviot 
despre Trwnsilwanla refuzi lepesdale. refuză 
adevarurue pe jumătate, refuză teze istorice în
vechite. rtapuigc interpretări așa-zia marxiste 
privitoare la istoria României apusene. Este un 
decurs polemic de la un capăt la altul, hrănit 
de o informație euhetanțialâ fi de argumente 
cuflvingâtaare. Tezele revizionismului maghiar, 
vin tura te cu Insătenți fi in zilele noastre, ifi 
|U- « in Ion Lâncrtnjan nu numai un adversar 

ei p un cunoscător al problemelor Tran- 
■Ivaniel cuca s-an arătat puțini pină astăzi. 
„Situația de aetaa ae aisamtni. intr-un fel. cu 
toate daoaatente sociala ai politice ale vremii 
de azi. cu atnația de după cei dinții război, de 
dupâ ■> alea, and a-aa vinturai cam
arrlrafi doșpnian abowrte. ciad s-a arătat me
reu cw dagaiid către Tranalvama, fără de caro 
Ungaria ■■ poăaa sâ fie -mar^”. Era firesc ca 
acest amnaal de alarmă aă e-.nă eLs partea 
cu.rz case ease legat prm ong-.aă de tentorud 
a«u-pra târwj a-an aca-f prttee^i N pe care ia 
IM a curo Magg nrv.Knrat tocmai <ha prulnn 
fumttrtLăr f pena h stt a> unor hainei na ti ai
Ungariei mart Despre acesta crime, ca fi dopre 
alte BjpasEa Monee pe caro le-a suportai po- 
portd român <*n arrartl pena a tarii. voetefie 
pa larg loa Lănerăajaa la cartea hu Ser t

imperiale ia tipărituri caalemparaa*. sela 
foarte aproape de no» la cartea aam confrate 
de limbi maghiară el deeroperă formula jpe- 
leagunle răsăritene ale noastre", aude au e 
vorba de Moldava cum ar gtmb orice cetățean 
rotnăa cu o firească orientare tn geografia po
litică a țării, ei de Tronai Ivanin, văzută remi
niscent ca uneleiju răsăritean" al Uuxzrai 
„mari". Fără surpriza unor assmenn afrnwnl 
poate că too Lâncrânjan nu fi-ar fi sera car

DANIEL
TURCEA: 

«Epifania»

acte / ea fi ewm te-ai ample te degete / toate 
eu multiple iulrebuiașări / de apă. te iwaâ. te 
țări i J Itona exod pe Niluri ' CMn piruMdo / 
unde Faraonul / paraparmewide s-a-ngrepal 
in Ra, frweta al ' — molima de enmeleww. vie 
fiind oglinzii aritbmos. idewn'. la pofida versuri
lor cu rezonanțe apoftegraituro. a foemulănler 
sentențioase fi a învățăturilor docmatice (:• 
sens religios), discursul ltd Daniel Torcea dis- 
muleszâ. spuneam, impulsuri fi crize diothsiaea. 
Locuieșle in el un daimon de care-i este teimă 
fi pe care Încearcă să-l învăluie fi lâ-1 imobili
zeze printr-o gesticulație ceremonioasă fi o ros
tire oraculară eu efect laumaturgtc. Un astfel 
de text, de „legare" magică fi calmare a naturii 
rebele, chiar eu prețul automutilăm morale, a 
frustrării ființei de integrali tales fi plenitudinea 
ei contradictorie, in dorința de a-i opune un 
himeric tipar statornic, este Hypnoza : „Odsiâ 
re liniștea aerai moale aiurind deasupra i fi 
buzele erăpate bolborosind obiecta / și oblerlels 
Instmnlnd drama ochilor vii / odată ew i ace pa
tul ospețelor / odată cu femeile de aprilie stră
vezii / șl eu larmă « rostagwlită apoi deasapra / 
ne va pierde pentru totdeauna / senzația oala 
de sirenă srliad / șl in cringwri t ochii Iul se 
vor odihni prlvlndu-fi fruntea, inflerbinliad / 
flori palide șl nailnile jacindo-se verde / in ni
sipul șl sub saleiml / C-) — Rypnozâ — / luni

ION 
IOVAN:

«Comisia 
specialâ»

ce avertizează asupra știrilor importante din In
terior. un fragment din „Codlca (apocrifă ?), lui 
Callmaeh Voevod". reglcmentind relații de ru
denie, îndreptări in caz de prejudiciu moral sau 
fizic, partaje de bunuri ele. Ii urmează, de re
gulă. un poem In proză (stilul liric) alcătuit din 
alăturarea unor fragmenta, ușor retușate, din 
poeziile cuprinse in volumul „Rezervație natu
rală". Poemul joacă rolul de comentariu aluziv 
al scriltorului-narator In realitatea romanesc!, 
în fine, regulamente de funcționare, norme de 
folosire, indicații de nrotactia muncii, adaptate 
la apecitlcul lumii infă|lșate In roman, sint tot 
atltea mostre de stil birocratico-admini«trailv. 
Prezenta acestora in carte nre rostul instituirii 
unei aparente legale, rigide, resoectabîle. impu
nătoare chiar, aub care ie ascunde o lume 
imorală și ilegală. încă o observa|ie cu privire 
la compoziția cărții. Partea intli (volumul este 
alcătuit din șapte părți, cum și lumea in șapte 
zile, dacă o socotim șl pe cea de odihnă), este 
„Un epilog", partea a șaptea (ultima) este „Pro
logul”. Se află conținută aici sugestia unei lumi 
răsturnate, pe dos. dar șl Ironia vfzind cons
trucțiile tradiționaliste, cu mima de rigoare a 
cronologiei evcnlmcnțiale reale. De altfel, lec
tura cărții lui Inn lovan poate fi începută de 
oriunde, ca un ideal (centru unii) roman sfe
ric, insensibil la tramă, personaje. Intrigă etc. 
Un moment declanșator coate fi. totuși, recon- 
atltuit la stațiunea Moghlloala (rezervație na
turală fi monument istoric cu palat brincovc-

tea dar stăns*ța no* eea^swelm, Nn*
ista te e« ova**4. B*r «toe-
ținuie cu o mcâpâțfnare propag sudul; că care 
Ie face să răsară acoJ-o unde nu te aștepți, il 
determină să ae •întoarcă asupra lor și aă 
constate câ ele au nevoie de răspuns. Ce desco
peri sc nu torul pe această cele 7 Ga taza coo ți
nu: te Ui român; lor este contestată in 1979 in
tr-un cotidian sociahat de poate notare ca „în
chipuire”, ca teză tară probe știi n ți fi ce. că de
finirea poporului roate m tace tot atit da obtuz 
fi de ostil ca ia memoriile mmionardar catolici 
de a Pătată, că poporul român eaia Înfățișat 
ca dclldtar moral, iatefeclual, cultural, că 
apariția statului umtar român este rezultatul 
unor împrejurări lat«spUtoare ia aceaetâ pxrtâ 
de lume, că Tnuandvwaia a fost ocupată militar 
p că unirea sat* nsritatul unei acțiuni mtL- 
Lare etc. Supraviețuirea acestor reziduuri pro
paga™* aice, m.i>hd.ționate desigur, sint pri
vi le ca prodim ale unei mentalități șovini. 
Teza coatrouitâjâ e oua ștusțific de multa vre
me, cară^lcrJl oaporuiaî român a fost verificat 
dr grele Ir.; rzăr» :£mce. dizolvarea Imperiului 
anatro-uagar aa esto o iaUmplare ci o necesi
tate irtoncâ. nmrva românilor nu s-a făcut pe 
calea armelor <f priatr-o cunodrutâ Mare Adu
nare populară de La Alba loba. Pe cit de încă
pățînată este această propagandă pe atit de 
antic stat esridenșeie taapotriva ei. loa Lânarăn- 
jaa le scoate La ham:nâ w ea un reproș la adre
sa anei pecii nâțl a rostirii drepturilor noastre 
iotonce pe pâmiatul pe cnre-1 trăim. Cavi oi 
despre Tranatlvenae trece practic in revistă 
tente chest.uni;e Lt Coaie reactivate de inte
resele resrizj oa.mxu.. ma; a-re plat aau mai de
părtat de noL

Ascmem unor mari Înaintași care și-au pus 
toate probi r«a i'e legate de poporul căruia a- 
parția. Ion I tnrrâajia aa oprește asupra tu
turor waridar marcate de false litigii. Vin la 

te ails sala-fi schimbă culorile / m apleacă eu 
frijâ. cu last, iluzorie ■ o molimă transformă 
tarei iacei ia mătase • numai el eu femeia ple
case' D.n „re*substratului dionisiac re- 
z-ltâ seca incLniție «ore baroebîsm pe care 
Art ur Sb.iefin o mer.honaa*. alături de aaianis- 
mul șmetului fără a le conjuga ;ntr-o paradig
mă unitară, de condiționare reciprocă. Ocurența 
ceia două catăsoril uc eoni — eu aș substitui 
termenul te asiampn cei puțin pentru o parte 
a creștini sala, volumul Epllanla și ciclul de 
rv'iaur, cu apolinic — di naștere unm origi
nale arte poetice Care se definește pnn propria 
fi negare st depășire. Este punctul in care Da
niel Turcea ne desparte de ermetism si de poe
tica ta limitativă pentru a încerca o transgre
sare ontologică. Dacă pentru adeptii Liricii pure 
Limbajul poetic este Intranzitiv, cristalizat și 
Închis ca o perlă Intre valvele tale, autorul 
Epllaaiei începe să w îndoiască de autonomia 
flifidenlă a textului, tvînd revelația unui alt 
mod de a fi. O existență și tin spațiu care râ- 
mln încă ne nu mi te, cerind un alt instrument 
de comunicare șl o altă retorică pe care poetul 
nu ara puterea de ■ le edifica : „Dar din acesta 
Binale nu poate intra io vers căci versul / imi 
c străin ea marmura, earitmie i știu totul as
tăzi desnre poezie / nu mai pot fi decit stingaci 
șl searbăd / a aliă cale ae deschide azi i ea e și

nesc) unde se declanșează un dezastruos incendiu, 
drept care este instituită o „comisie specială", 
însărcinată cu cercetarea cauzelor accidentului. 
Este doar un pretexi epic, căci ceea ce rezultă 
nu sint cauzele, ci mișcaren subterană a unei 
lumi încărcată de o vitalitate degradată in forme 
parazitare. Cartea nu are personaje in seni tra
ditional. Există niște nume și oiște funcții ad
ministrative (o ierarhie, deci) care sint Insă 
voci dintr-un roman polifonic, emițătoare de 
declarații scrise, cu intenția dublă de disculpare și 
inculpare, avind ca efect ultim mușamalizarea. 
Fiind vorba de intervenții sense (declarații, in
formări. delațiuni, rapoarte. procese-verbale, 
adresate unui Inspector-Sefj. umorul șl satira 
(ambele copioase) m nasc din Interferența orali
tății cu canoanele formulelor consacrate de stilul 
funcționăresc. Clișeele de limbaj concurează ex
presia frustă, in manieră caragialesaâ. Rezultatul 
este un hibrid lingvistic monstruos și, totodată, 
delectabil, care mărturisește totul despre calitatea 
celor ce-1 folosesc. Ian lovan se arată un virtuoz 
al acestui limbaj. Incredibil, dar posibil : „Au
torul se teme că limbajul cărții inceoc. vrind- 
nevrind. să st i mea se â protestele lingviștilor : 
chiar așa. aaa vorbește omul ? Nu. le răspun
dem. așa scrie el. Mârtiij-isim, Dină și bietul 
scriitor In fața unei coli de hirtie, part'd nu-și 
mai cunoaște limba. în fond, orice om care 
scrie se află In «ituațla unul traducător — glo
duri multa, cuvinte după posibilități Luind 
această mărturisire cu substratul ei polemic, să 

ricd pozițiile conciliatorii caro încearcă in lu
crări artistice, for ți nd documentele istorice, să 
dea vina pe din două. Ion Lâncrănjan analizează 
succint o piesă de teatru in care apar Avram 
lancu și Kossuth și care a construită după re
gula „echilibrului vinovățiilor". Scriitorul român 
nu îmbrățișează rețeta. Istoria trebuie acrită așa 
cum a fost: refuzul de a acorda românilor drep
turi egale cu ale ungurilor în statul proiectat de 
revoluționarii maghiari este pricina eșecului J 
nu „ecmlibrul vinovățiilor-. Alte teze concilian
te împotriva adevărului istoric, aproape idili- 
zanie, sini fi ele revizuite respanaabil In chip 
marxist de Ion Lâncrânjan, ca uo canoneitor al 
realităților transilvănene La sursA Unitatea de 
imereao in trecut a burghMei române cu cea 
maghiara, tezâ curentă fi astăzi, e contrazisa 
da fapte iv.once care arată eă n-a fofi nici e- • 
galltate. mo unitate lalraamnie burghezii. Sche
ma după care sus era omită burgbeads româ.Tă 
cu cna maghiară, d^t ewm jos păturile sărace 
mei erau și fia uruto intre ale nu se susține in 
fata p. jLelor Ifiorice. Manialfiatea de atâpiui 
a hațitnu.or analogia politic a împiedicat reali
zarea um lății, fi ntwnai exploatări sângeroase 
Ie-a pus. in cazuri extreme, pe picior de ega
litate și de acțiune revoluționarâ comună.
Lănerănjan ne propune ti privim Transilvania șl 

problemele ei țâră idibm fi fără idei pre
concepute. Scot teze care trebuie respinse cu 
toată holârirea cu atit mai mult cu cit șansu 
lor de a supraviețui in ter exit o probează, ln- 
tiâ aici fi eronata teorie a României ca stat 
imperialist mul Lina poaai, respinsă do fapte și * 
de documentele partidului comunist, dar reac
tivau in cercuri revizioniste. „Un comunist ma
ghiar din România putea să aprobe, scrie Ion 
Lânerănjaa. să zicem, cu mat multă ușurință, 
ba chiar cu entuziasm, leza rominternislă. con
form căreia România ae alcătuise printr-un 
război im perish st,’ dezmembrarea el printr-a 
așa-zisă autodeterminare fiind Inevitabilă, sche
ma după care ar fi urmai să -sa lucreze- co- 
respimzmd Intra totul cu schema după care -s-a 
lucrat- |n toamna lui 1910, in iarna. In primă
vara și in vara lui 1917. cind luptam noi la 
Mârâști și Mlrâșești. eventualii beneficiari tre
buind să fie alții”. Trim ițind înapoi la date de 
dinainte de primul război mondial. Ion Lănerăn- 
jan face vizibilă identitatea acestei teze, așo- 
zis marxiste, cu altele mai vechi de tip impe
rialist, fără nimic marxist In ele. Polemica 
scriitorului este energică, actul unei con
științe viguroase care știe că adevărul se im
pune prin luptă.

Flecare scriitor veritabil are Intre scrierile Iui 
o profesiune de credință definitorie. Cuvint 
despre Transilvania este profesiunea de cre
dință a lui Ion Lâncrânjan, cutia de rezonanță 
a literaturii lui, fi ea ne aduce aminte de alte 
mari profesiuni de credință ale literaturii ro
mâne : Dia efiellca poeziei populate, de Dela- 
vrancea. Poezia populară de Mihail Sadov?anu, 
Elogiul stalului românesc de Lucian Blaga, 
Laudă țăranului român de Llviu Rc-breanu. Sint 
momenle in care muzele tac șl scriitorul ia sti
loul pentru a ieși In arenă cu toată decizia și 
conștiința de care este In stare. Cuvint despre 
Transilvania este o reprezentativă ieșire in 
agora și totodată semnatul că este momentul ca 
și alte conștiințe a-o facă.

M. Unghcanu

vers, șl lege și măsuri / dar nu mă pot întoarce 
ea să scad dintre picate partea mea de ură / / 
da. poate leneșii pe cer / nori albi pe care via
tul il preschimbă / sini lucruri ce nu intră-n 
nici a limbi / / sint așteptai acolo unde pier / 
urechile atente șl lumina / (...) sini tinar, obosit 
itira de lipsa l de tinerețe șl de / ascultare i 
faceți ee vreți, sm mărturisit, el va i veni dia 
nou și pentru flecare / penlru-a depune mărtu
ria ia / eu am ullal și frica și tristețea l nu mal 
am de itrlhătut / deell propria-ml umbră, in
serarea / ființei melc, Doamne, am aflat / 
celor ee au aflrșil un Începui" (Mărturisire). 
Ca un paleontolog vom încerca din frlnturile și 
așchiile dc imagini Îngropate In discursul poetic 
si aproximăm esența -ri forma viziunii. Ceea 
ce mi se pare interesant este ici geneza se află 
intr-un eșec, recunoscut și afirmat curajos, fără 
iluzorii compensații. („Na -inal pot fi decit «Un
gă ci și searbăd") Ca uita nu este insă de .ordin 
subiectiv personal, ci este congeneră unui anu
mit fel de a Înțelege premisa și funcția onto
logică a poeziei. Autorul se Îndreaptă spre o con
cepție sotereolaglcâ, In care cuvintul ordonat 
după reguli eu ritmice aă (ie In același timp, 
„vers", „lege" șl „măsură", infuzată de un cria- 
tianism eliadesc. aș spune („el va veni din nou 
și pentru fiecare"). Motivul redempțiunii colo
rează și erotica sa imprlmindu-i o tentă spiri
tualistă. de o reținută șl luminoasă ardoare a 
rugii. Ca In Cinlarea țintirilor, simbolul erotic 
este ambiguu, trimiți nd atit la comuniunea 
umană, dar șl la logodna cu mirele evanghelic : 
„Șl riod voi fi in tine I.umină / înconltiral de 
Lutnloă, / spulberă i acoperămintol acesta / vino 
aproape / mormint iți sint t învie in mine ii un 
seceriș al secerișwlul / cind neghina va arde" 
(•••) în această lirică devoțlonlstă. de celebrare, 
In care dragostea este expresia enlfinlcă 
a spiritului, amintind de. ciudată coincidență, 
erotica postumă blaglană. stă. cred, întreaga 
originalitate a Iul Daniel Turcea, poet înzestrat 
cu simțul' imniculul. și mai puțin in faza bar
bian* Scriitura obscurii in ceea ce privește co
dul din prima sa carte. Entropia, ae distilează si 
se limpezește fără a pierde nimic din substan
țialitate. Epurată de simbolistica abstrusă. ușor 
ostentativă a începutului, ea are «curb transpa
rența albastră. ameUtor de adincă a unui iezer. 
Dacă pentru mulil scriitori contemporani dispa
riția fizică a Însemnat și Intrarea In conul de 
umbră al unei mai mult sau mai puțin vremel
nice uitări, pentru Dnniel Turcei, mort pretim
puriu, se confundă cu ieșirea in lumină a ope
rei. ,

Paul Dugneanu

oferim cititorului un pasaj antologic. In care 
tentativa de acnsibilizare a autorității devină 
caraghioasă prin inflație lexicală, dar rămine 
periculoasă prin precizia conținută a delațiu
nii : „Mal recunosc că atn rupt logodna cu Ti
tus fi m-am măritat cu actualul din convinge
rea că-^i va întemeia un cămin fericit, cunos- 
clndu-1 nine pe frații lui. toți oameni simpli, de 
la țară — Unind seama totodată de maturitatea 
acestui om precum u de atitudinea sa ireproșa
bilă Înaintea oficierii căsătoriei. Dar, la scurt 
timp după. Sandu s-a schimbat față de soția 
lui. incepind să lipsească zile și nopți. Astfel am 
aflat că nici nu avea ordin de snațiu pentru am
plasamentul conjugal, unde trăia abuziv ; In 
viața lui intervenise o sită femeie, artistă de 
păpuși, pentru care mi-a cerut taxa de divorț. 
Le Început, crezi nd ci intră Intr-o fază trecă
toare nu m-am pripit fi am apelat la sprijinul 
tovărășesc si fostului logodnic, care mi-a dat 
tot concursul. Totuși. șoțu) îmi cerea mal de
parte să-i redau libertatea — mptlvul. că nu mă 
iubește. In cale dm armă, datorită acestei ati
tudini Inumane, n-am avut încotro, am cerut 
evacuarea Iul din domiciliul comun intr-o lo
cuință mișcarea a Jl-a. Dar. la termenul defi
nitiv. după ce sc Inventariaseră bunurile, des
părțirea a fost întreruptă in urma unei con
vorbiri le’efonice : cineva, care răspunde la in
teriorul 111, a hotă rit retragerea executorului 
Judecătoresc, a lăcătușului, precum și a organu
lui de miliție in persoana plutonierului Lalu An- 
ghel. Mă adresez acum dumneavoastră ca o 
femeie supusă la groaznice chinuri din partea 
foitului soț ; vine aeaaă la 12 și mă forțează să 
am contacte de dragoste care ml-au distrus 
nervii. Din cauza acestor lupte care se repetă 
noapte de noapte nu mă pot odihni, fapt care 
mi-a diminuat capacitatea de muncă — simt 
că-ml pierd puterile de serviciu. Precizez ci din 
cete dîuâ camere, stil va«ton. eu ocup pe cea de 
trecere, fiind expusă permanent la asalt, nepu- 
tindu-mă apăra bine In somn. De aceea vă rog 
sâ mă primiți pentru a vă explica personal, cu 
amănunte, situația prin care trec, precum fi 
cile rele a făcut acest individ, care, din punct 
de vedere moral, ere serioase lipsuri, greu de 
așternut pe o coală de hlrtle, moștenind de la 
bunicul lui. condamnat șapte ani pentru arme 
albe nedeclarate In termen timp in care bunica 
l-a plecat măritată in Liban". Să recunoaștem 
că o viață intr-o naginâ nu este o peeforman- 
|ă lesne de atins. Cu „Comisia specială”, roman 
saflric de o formulă originală. Ion lovan se 
anunță un prozator dotat eu exceptional simț 
al limbii. In stare să tulbure ierarhii valorice 
deloc Imuabile.

Valentin F. Mihăescu

VIATA CĂRȚILOR

SPATII
1

Noua carte a Iul Virgil 
Cuțitoru insunu-eză e- 
scuri de diferite facturi. 
Aatfel, alături de exege
za dedicate crea]iei emi
nesciene se află referiri 
la opergle altor scriitori 
claaici (Arghezi, Sado- 
veanu. Preda], partea cea 
mal intinsă a volumului 
fiind formată din texte 
pornite de la creațiile u- 
nor scriitori români de 
azi (In majoritatea cazu
rilor, po«ți). Deosebit de 
interesante alnt contri
buțiile de eminescologie.

r ară să se teamă de autoritatea unor iluștri pre
decesori. criticul lansează opinii terșormle. da 
cele mal multe ori demne de a fi luate in con
siderare. De menționat textul intitulat Edițiile 
„Luceafărului", ale cărui subtili te ți de erudiție sa 
cuvine a fi subliniate, precum șl o contribuție 
de tip comparatist (Intre agresiv șl decenii. In 
care cute propusă o paralelă intre Buche titra din 
florenla și Cezira. Iată concluzia care Încheie 
cel de al doilea eseu: ....deosebirea dintre
Alecsandri $| Eminescu nu stă in căutarea ca
drului proprlu-zis (acesta prin el însuși nu poate 
fi decit același), ci ea trebuie găsită in inter
pretarea acelui cadru; in atitudinea eroului care 
ae refugiază intre frumusețile naturii. Alecsandri 
a privit natura dinafară, ca pe un loc dc Incin- 
tarc și Împăcare a omului cu unele situații 
neplăcute. Eminescu a umanlzat-o. Intre peisa
jul eminescian și natură există o fuziune intimă, 
bazată pe puritatea peisajului și pe Idealul înăl
țător al omului." •

Comentind scrierile unor autori contemporani, 
Virgil Cuțltaru caută cu tenacitate formularea 
sintetică, menită sâ exprime In modul cel mai 
sugestiv „megaronul" unei creații. Adesea scri
itorii sint priviți șl ca personaje, eseistul ară- 
tlnd o reală vocație pentru caracterologic; nu 
este vorba despre exerciții fără legătură cu cri
tica; dimpotrivă, imaginea omului se transfor
mă lntr-o sugestie referitoare Ia operă. (Jn 
exemplu poiiJbil este metafora caracterologică 
propusă in legătură cu proza lui Mircea Sân- 
timbreanu. Dupâ ce precizează câ „autorul Sehl- 
țelor vesele este un cunoscător fără egal al uni
versului Infantil" și că In cărțile Iul „se 
Jugâ armonios zfmbetul ustură lor al EenUn;dM 
aminate cu reliefarea amănunțită a culpe/!®/ 
eseistul încheie: „Om dlntr-o bucată (e drept, 
croitâ pe dimensiuni urieșești), cu cap de leu 
și uitătură de bunic — va zlmbl și acum. îngă
duind ca întotdeauna". în legătură cu proza și 
teatrul lui Mlrcca Radu lucoban este găsită o 
expresie ușor paradoxală, dar atrăgătoare: „vin- 
joa.qâ timiditate structurală". Iar despre poezia 
lui loanid Romanescu, la fel, aflăm primele im
presii ale criticului tot prin Intermediul unei 
Imagini ce provine din caracterologie : „.li va 
fi plâeind să scrie in fața oglinzii, pentru ca, 
astfel, Imaginea din partea opusâ (o bănuiesc 
stranie pentru el In acele clipe) — să-l incite, 
declanșlndu-i mințile împotriva a loate șl a tu
turor și determlnindu-1 (nu-i o exagerare) șă 
se Închipuie — ataacl — un Heracllt, purtător 
a) tristeții universale ori un Faust splnzurat de 
Îndoiala propriei cunoașteri. Este adorabilul său 
truc șl nebănuit de dulcea și umana Iul regie". 
Simpatia apare amestecată cu o ușoară Ironie.

Remarcabilă este și Înzestrarea criticului pen
tru detectarea nuanțelor, indispensabilă mal alee 
in ceea ce privește comentariul de poezie. Nu
mirea unor amănunte contrabalansează In chip 
reușit generalizările.

în fine, semnificativ este și faptul că Virgi) 
Cuțllaru alege spre comentare nu numai cârti 
datorate unor autori cansacrațl, allațl in mod 
persistent In atenția critiril. ci fi volume ale 
unor autori nu tocmai răsfătațl de' comentatori. 
Aprecierile la adresa lor. echilibrate, aint În
cercări reușite de a impune afențidj scrieri pa 
nedrept trecute cu vederea, precum șl, in mod 
implicit, condamnări ale snobismului criticii.

Vofcu Bugariu

BREVIAR
M LAPSUS. Intr-un interviu publicat da „Viata 

«tudcn,eH lei- (nr. J3j criticul teatral Valentin Sil
vestru tutiâ și fulgeră Împotriva denumirii „nclo
ne! te' a teatrului studențesc „Casanara". „Calan
dra. ilce supăratul critic, fiind. dupâ cum bina 
știfi, o preoteasă bocitoare, care prevestea numai 
nenorociri, șl nu e cazul'. Dicționare!d sertmuc 
spun altceva : Casandra. fiica lui priam vi a 
Hecubel, primise de la Apollo Însușirea de a pre
vedea viitorul, zsul pedepalod-o apo! In așa iei 
Incit nimonl n-o mal credea, cl o socotea neajr.i. 
Numele ei este proverbial, insemnlnd o persoană 
protetică șl ale cărei’ predJcțM inUinesc numsj 
Increduli. Pentru un leatru d« „tineri desutarui- 
denumirea esi« potnvlu, așa că bătăiosul cri^cjP 
‘ 1 • la «ra numai un lap^u»,

■ SE1UAL. „Cinci spioni pentru victorie" s uu 
ăeri<d „pollțisi” publicat ds Gh. Buzatu la rrvtsia 
„cronica", interesant prin aceea câ descoperă un 
mare spion american, de origins română, „iuiolan- 
tat" chiar in Berlinul nszlat. Nu știm, deocamdată, 
dna este personajul : poate vom afla...
,, ■ ANALELE BRĂILEI, interesantele contribuții 
literara apărute in „Analele Brăilei- (dec 191 n 
completează materia soclal-poHtlcă a acestui supli
ment județean unde publică autor! cunoscuți pre
cum Fânuș Neagu (inimitabil pues vizionar], llie 
Tănâsache, tineri cu activitate susținută, ca Nlco- 
leta Oherghei (cu „Grădini de sunet, liniștea iu- 
" - un eseu pacifist, da calibrul prozei poeticei. 

Lucian Chișu. șl autori brâjicni ca ion Mustate. 
Valerlu stoiu, Llca Paul eseu, Andes Câpltăneanu. 
Ghcorghe Lupaș^u.

■ UN CRITIC „COMBATIV. Insensibil, acum
cneva luni, ia funcțiunea pedagogici a criticii 
literare. AJex. Ștufăneicu devine brusc ingriiurst 
din pricina excesului tehnic s! contriouțlllar unor 
colegi. Astfel, io „Suplimentul Sclnteii ilneratului' 
(ur. 27) recent convertit ui jurnalist combate „aria 
de a complica inutil". ini(laiivă lăudabilă dacă nu 
ar indica, prin obiectul ținut de autor, o curiuiu>â 
r- In rezolva mici afaceri personale.
Artiștii complicării inutile ar fi, pa scurt, Nicuiae

.Paul Dugneanu, llie Gutan. Laurentiu 
Ullci, V. Ivanovlcl. F. Bâlleștcanu, N. Balota, Ma
riana loaeacu și Mireia Roznoveanu. Oin cite cu
noaștem. propozițiile dedicata iul V. Ivanovlcl alnt 

*"*_.*'"** d® Al- $<• Pentru a treia aau a 
£alr* O*1-*» '(«pre F. Bâllesteanu jurnalistul scrie 
negativ... ahta acum (ea șl despre N. Balotă), cit 
privește pB ceilalți ~ faptele sint clare : N. Cio- 

r • • 1 Dugneanu au recenzat defavorabil 
e M> Alex. Ștcfânescu. Iile Guțan l-a demon- 
Intr-un icun aerisi, câ nu cunuMtfta upera lut 

l-r **- Ubci 1-a semnalat, cu calm, niște. 
„scăpări* semniflcstiva pentru seriozitatea unuP 

Așadar, lntr-o publidaticâ undi 
cuvintele Încrucișate ale critici! Ies aproape de 
peste tot, Alex. St. combate numai pe cit 1 va, aleși.

•'J1 “,ce- f ochi și ^e sprinceană. tt. at 
obiectivitate...
.JR??®C,Z,A NECB8A«A- Roartta Iul loan Adam 
entic in flenerji cilm ți ipiicut. împotriva igno- 
răni unor autori tineri a căror condiție ar fi msr- 
B-«eUL*tâ de câtrs «rwra literară este, teurctlceste. 
InareptâțM. Exemplul oterlt de el (In „Scinteia 
tineretului" din i aprillei, acela al lui Apostol 
Gurâu, denotă a lipsă da informare. Apostol Gurău 
e, cum bine se știe, un pruzalor foarte dotat, autor 
a două cărți : ambala au fost comentate da mai 
multe ori in revista ,.Luceafărul-, sub aentoâiura 
iui ai. Plru, Dan Al. Condncacu, Artur 81ivesirl, 
ele au fost obiectul unor discuții de bilanț ale cri
ticilor revistei, tund situate, mal alas cea dc-a 
doua, printre cele mai Importante producții aia 
prozei tinere. O scipare din vedore T Sfi sperăm 
câ nu e vorba da o abilă tehnică de „asimilare" 
forțată a untir valori.

s DOCUMENTE IN VOLUM. Luni. I aprilie, a 
fost lansat, la București, un volum, „Mărturii pesta 
timp", conținind amintiri privind activitatea nesa- 
hștilor din Oobrogea. Îngrijit da Slmion Tnviiian. 
această culegere, plină de evenimente, unele teri
bile. aproape romanești, conține contribuții de Vi
rile Vllcu, D. Oltaanu. N. Cloroiu. Babina Eșanu. 
Ivanca Rudenco, Rada Tânaac, Victor Dusa. 
I. Zedn 1c, M. Hacerian. N. Angheleicu, Gb. Dincă. 
I. Cupln. Gh Codrcanu, M. Ciocan. 1. Eremia. 
N. Preda. M. I.ungu. Toms Molie, precum șl aia 
scriitorilor Vlrgl) Teodortscu șt Ion Gh. Pan*.

■ „DINCOLO 91 DINCOACE DE HAMPA*. ACa 
■e intitulează recentul volum, semnat de Andrlana 
Fia nu, conținind Interviuri cu diferit! oameni de 
teatru dc azi (LiVlu Ciulei. M. Ghelerlar. J. Hoit. 
H. ixivlnescu. A. Baranaa, Kovacs Gycrgy. Dan 
Na«ta). precum șl un număr de tablete, sub titlul 
„Amestecate", un document subtil de jurnalistică 
aupârloarâ. Adorabil m lectură, acest volum e atft 
o carta de vacanță elt si un excelent material pen
tru Istoricul dc milne al teatrului românesc con
temporan.

A. S.



ion gheorghe

Inițiala simplitate
Să-ți stăpinești 

Maiea putere —
In cele lumești 

Și-n sacrele ilere.
Să poți

Să te ții slab —
Cină i-al initial pe tați 

Răsculat ca un sclav —
lată veșnica Virtute 

La care nâiuiațti 
Pe necunoscute 

Căile-omenești.
Cum râul, cum binele 

Umblă —
Cunascind luminata, 

Sâ ramil in umbră.
Stăpinindu-ți firea. 

Se exercită
Desăvârșirea 

Nemijlocită,
In inițială 

Simplitate,
De unde s-au dat la iveală 

Ființele toate.

Să-ți pălești 
Cel dinții Strop —

Din carele ești 
Ceeace-Dtfce-La-Scop.

E.l
tul, cui 

Animal, 
A căzut ca leul 

Strivit de cal.
înțeleptul 

Fără pumnal, 
A străpuns pieptul 

Tigrului senzorial.
Cu piciorul

Fe monstrul de-cdinioară,
Iși cintă viitorul 

Flingind lingă tiară.
Insâ din pintecul 

Sacrei harpe 
Iși simte cintecul 

Plin de șarpe.
Fără propria-i dihanie 

Senzorială 
E bolnav de-o stranie 

Răceală.
O, tu, o, tu, 

Eu și iar eu — 
Du* te, te du

Unde ne ducem cu greul un
Mergi pădurea-ntrea flâ, ,

Prinde sâ mulgi
Caprâ Neagrâ 

Nevinată de slugi,
Nevinatâ

De Împărat — 
Și bea dintr-o dată 

Laptele p rea cura L
Din ce râmine 

la și te spală 
Intr-a Mumei Bâtrine 

Emanație astrală.
Căpătindu-ți rind 

La ceea ce-i rece. 
Treci ciniind

Peste ceea ce frece.

Iarăși despre DAK
T.

DAK, nu are gust, 
E fără savoare —

In tot ce e august 
Și seamăn n-are.

Privit
Nu se poate vedea — 

Ca atunci cind s-a ivit
Fată da nimenea.

Ascultat,
Nu se poate auzi. 

Ca atunci cind și-o strigat
Sieși prima zi.

S-a recuri
La nume — 

Drept măsura ce-a dat curs
Tuturor pe lume.

S-fl numit
Puterea Lui i

E - Nesfirșit I
Zicindu-se ce nu-i.

DAK e Marea Idee
Cute duce la scop - 

începe unde se-ncheie.
Ca Oceanul in strop.

Pentru am. e-c țintă
Mereu (mala —

Menită sâ nu-1 mintă 
Dacă el nu se-nșală.

Ca o plantă
Ca sâ guvernezi

Semenii
Trebuie să-ți păstrezi

Tăria cremenii ;

Ca să slujești
Cerului, 

Trebuie să-ndeplineștl
Tăria fierului.

Marea și tarea
Virtute

Este cur pâtarea
In cele petrecute.

Cind ciștigați,
Cind ați pierd*'!. 

Fiți cumpătați,
Absolut I

In virtutea
Cumpătării — 

Atitea și-ctilea
Stâpinind ale țârii

Domniți cu putere
Fărâ hotare 

Pinâ-n zona marilor sfere
Nepieritoare.

Cunoașteți pe DAK
Drept suprem fenomenal — 

Și veți dâinui veae
Fără final —

Ca o plantă
Ad inc înfiptă, 

Trăgindu-se mirobolantă
Din proptia-i criptă.

In propria fire
Cine cunoaște pe alții

Este înțelept. 
Nu se teme cind frații 

li string la piept

Cine se știe pe sine 
Este iluminat —*

Se apropie de bine 
Ca de-un fapt terminat

Cine poate să-nvingâ 
Pe alții, e tare.

De-nlrinți sâ nu se-atingâ.
Să le dea iertare.

Cine se-nvinge pe sine 
E de na-nfrînt —

Cu el sta zeul bine
In femnița-i do pâminL

In îndestulare
Este cel bogat — 

Ca o-mprojurare
Peste eare-a dat

AVERTISMENT

am alcătuit cartea aceasta ca învăță
tori a unui personaj de epopee in 
Zicere la zicere și., contrazicere cu 
Ljo Tsc, $i cu alți filozofi mai dinții.

Sugeri nd calea unui tinâr erou în inițiere șl 
pregătire oentru o cauză publică, de răspun
dere. acest volum trebuie si facă parte din- 
tr-un ciclu, dar cel puțin o Idee am vrea si 
susținem acum : curtatul cate a evitară, așe
zarea Ini In frază, • civilizație. Nădăjduim să 
convingem.

l.G.

Cine-i pGn da anargia
Ara -un scop in viață — 

lașa din urgia
Cu lîmbatul pa fața.

Cina nu la-ndepârteaiâ 
Da litoa-i propria

Mult viază, 
lut* sa-apropia—

El cind moara.
El nu pian*. 

Raprimașt* mata 
întemeiere —

Cea Adevărată
Absolută viețuire — 

Dacâ-a fost păstrată
Proprio fir*.

Demers
Pe vâila tale

Biqtute da-acum 
Al cunoașterii astrale

Fum.

Acola-i Acea Casă 
înconjura tâ

De-o pulbere deasă 
De-altâdatâ.

In ea stau
Toate fiarele 

Care n-au
De văzut soarele,

Multe foarte
Și-n nedormite. 

Cum de moarte
Nu au știre, _

it Cu ale nu-l chip
Să ta bați, 

Dar cimpul formelor do nisip 
Sâ-I străbați.

Ursite-s chipul
Și sufletul teu, 

Precum nisipul,
Sâ umble prin hău.

Eu voi sufla
Peste tine 

Și vei afla
Ca-i bine.

Să tulburi
Cu cenușile tale 

O mie de pulberi 
Primordiale.

0, noțiune!
Acei palat

Se înconjoară 
De cedru-ntunecat, 

Pe-afară.

Acel palat
E intru 

Ceea ca l-a ridicat 
Dinlăuntru.

Acel palat
Și codrul său

Unui celudait 
Sint un ecoa.

Așerâmint
ta codru! des —

De-ar fi să fie cuvint 
Cu infalvs I

Dar e cadru 
De palat 

Câ nu-i modru 
De aflat

ta al am toata 
Fiarele

Rotindu-și exaltata 
Ghearele- ■

O, națiune. 
Și tu tans.

In care ar fi sâ suna 
Cel imens I

Cit eu, cit eu,
Neminios

Sint in zeu
Șî nu m-au scos I

DAK
nu se măsoară
Ca un ocean

La dreapta întins ;
La stingă noian 

De nestins.

De-a id a let mersul 
Și ceegea tinde —

In tot Universul 
So-ntlnde.

Acesta e DAK, 
Drept Kalitcta

Din care se lac 
Ființele toate.

Din mareo-i întemeiere
Și omniprezență,

Au toate putere 
Șî etiitanțâ.

Stind părintește 
In cale de cuviință

Nu nesocotește 
Nici-0 ființă.

Dindu-le hrană, 
Dragoste și lumină,

E sta pin fără prihană 
Și nu le domina.

Veșnic fără dorințe, 
1-oș putea rice : mic.

In toata cele ființa 
varo vin din nimic.

Supremului Unul — 
l-aș putea nce : mare.
In cele ce se-ntarc la sinul 

Căldurii creatoare.

Dar înțeleptul. 
Sa nu-- zică mare.

DAK nu-w dă dreptul 
La caeaca are.

DAK nu este mic. 
DAK nu-i mar* — 

Despre ceea ce zic. 
Măsura o-n temnița re, 

A ceoace zic.

Strategie intru DAK
Un mic pas înapoi 

E ma< cuminte
Dacii doi 

înainta.

Așa apuci spada 
Fârâ s-o folosești

Făcind dovada 
Cum ești.

Inainteii la inamic 
Fără so te bați.

Mai bine un pas mie 
Decît doi lăbărțați.

Greșealâ-i sâ ataci 
Cu nesocotință, 

Ca barbarii buimaci 
Aruncați in neființă.

Se pierde lat 
Și nu se mai poate 

Sâ dai îndărăt : 
Con se cin ți și armate.

Cind două tabere 
Se bal cu-aceleașl atme 

Nu pot nici sâ se apere 
Nici sa se sfarme.

Intr-acest fără folos 
întreg 

Biruiește cel mai generos 
Strateg,

Făcind un pas mic inapoi 
Mult cuminte —

Decit doi 
înainte.

Privind in om
Priveștc-n om 

Ca-nb-o fin tină 
Din care te vom 

Scoate de mină.

Cind apele, 
In clanța!*, 

Drept aproapele 
Tău sâ le-arate

înțelege
Lipsirea identității

In care ne-om alege 
Cu toții.

Nici un am nu-1 
Dușmanul tău.

Cit nu te supui 
Către rău ;

Nimeni nu-1 
Pnetonul tău.

Ci! nu ta supui 
Din propriu ecou.

Cel mai tare 
Dintre inamici

Este-o lucrare 
Prin care ta ridici.

Un mister 
Ce trebuia infrint

ta hipta dintre Cer
Șî PâminL

b <**«• »-*

Privind m om 
Ca-nb-a fintinâ

Din car* ta vom 
Scoate de mina.

Despre Cărare
CordteQ-i eternă. 

Nu poate ft numită.
Ea se guvernă 

ta clipită.

Dacă se aplică 
Celor na explicate,

Cărarea este med 
Pnn s-mplitata.

Dar lumea toată 
N-a poate cuprinde —

Cit firea de-odată 
Se- n ti nd a.

Este-e expresie 
Similară cu DAK,

Progresie și rogresie 
ta timpul fără veac

De tind a-neepvt 
Să se drvidă

Logosul neînceput 
Și fără obidă,

1 s-a putut 
Da un nume.

Drept cur* a-ncdput
Lumea m Lume ;

Drept cum pot 
Sfirși toate,

Anfiriite-ndărdt 
ta eternitate.

La timp nici curind, 
Nici anume —

Tu, cunesctnd, 
Acel Nume,

Păstrează-te-n nul 
Și-n ocult —

Să știi să nu-1 
Scrutezi mai mult.

Singur învață
Să ta oprești — 

DAK e de față 
In cela lumești.

La cutare lucruri 
In numire

Poți sâ-l bucuri
Și să-l scoțf dm fim.

El întrepătrunde 
întreg Universul —

Cine știa unde
I se-ascunde g honul I

Numai un cuvint. 
O De-Numire

Poate lâ-i dea vini
In nimicire —

Cărorec-1 eternă, 
Nu poate fi numită —

Ea se guvernă
In clipită.

Decurgerea
Izvorul corpuscular 

Și pietrele arse —
In cupa de nectar 

A decurgerii in toarsa I

Hei, pune gura, 
Să nu dea pe jos,

Că nu-nțelogi măsura- 
Decit In prisos.

Cel înțelept. 
La temelia natului,

Sâ nu ie umple pe piept 
De singele vi natului

Nici purtătorul herbului 
Nu-șî ungă mustața 

ta teul Cerbului 
Plătit cu viața.

in «Psalmul
Celor contradictorii"

Am pus calmul 
Drept stăpinul mișcării.

CU eu călâtoreic in Cer 
Și mă retrag in Deal —

Mulți sfetnici pier
In superficial.

Nici hoghomenul 
Să nu ie-agite —

Na< trăim Eonul 
Ogl indii in clipite.

Cmd eu won dpu.

Timpul meteoric,
Timpul ee abundă — 

Co-ntoneric aprioric
Și lumină de-e secundă.

Cit Șapte
Toate Șapte Culorile 

Ar orbi omul.
Poterile

Ar îneca Pomul
Și toate florile.

Toate Șapte Sunetele 
L-rn asurzi :

Vaietele, tunetele, 
Ca-n Prima-Zi —

Din care nu s-ez mai trezi.

Toate Șapte Gusturi 
Ar fl o noapte

Cit Șapte — 
De apa, de musturi,

De singe,
De sere —

De s-m rdslringe
Șterse intr-o lingură star*.

O, do mult
Senzorial,

De tumuh.
Cade zeul pe eub cal.

Părăsește pe Acel
Și îndreapiâ-te «pro-Acest — 

Ce râm ine-n B
Veșnic |l celest

Cal pe earn-l preocupă
Măsura Interioară

Sâ io umple ce a cupă — 
Din cor* bea primo aeră.

Un „caz" inexistent
Urmare din pag. 1

me odioase, opera lor nu «sta citită șl nici nu 
prezinte vreo importanță pentru turbai li ei 
„comentatori". A judeca literatura acestora iu- 
■eamnâ doar a-i denumi „conformiști**, ..»cr:bi ai 
partidului**, „acolițl la o sectă neoprolctcultistâ*1. 
ori, pur șl simplu, „protocroniști*1. Estetismul 
. iber“ el unor astfel de păreri nu este dreit col 
nxii lugubru divcrslonlam politic.

Nu insist, fenomenul se cunoaște șl dc „ge
niala" operă a literalilor „Europei libere" m2 
voi ocupa In curind. Sforțarea d« a vicia ierar
hiile literaturii române, dupâ un tipic cu. une
ori, elocvente reverberații, și-a gâslt, pare-se, in 
accepțiunea „Europei libere**, metoda infailibilă, 
«ceea de a denunța „plagiatul**.

Curios, „plagiatori** pur ■ fi, In desare- 
rele difuzate prin lecturi „pe unde scurte**, 
numai anumlți scriitori, mai cu scamă intre 
aceia contestați eu vehementă de același DOit 
de radio-pirat. Nimic din alto afaceri de 
plagiat, dezvăluite in ultimii Zece ani sau cu
noscute in cercuri dintre cele mai largi, nu a 
răzbătut pini la Mtinchen sau la Paris. Nu insă 
și „cazul", iată, al lui Ion Gheorghe. Am studiat, 
de îndată, chestiunea și sint acum pe deplin În
credințat că avem de-a face cu o tipică opera
țiune diversionistă : in realitate, .^încerca Ion 
Ghoorghe** e o invenție propagandistică. de 
esență pur și simplu calomnioasă. Denunțătorul 
a cules materia lui dlntr-o paginfi publicată de 
poet in „România literară", s-a grăbit, așadar, 
să exagereze niște impresii necontrolate de lec
tură. bizuite pe consultul unui simplu frag
ment. Caz fără precedent, un autor e învinuit 
de „plagiat" In baza unei publicații In revistă, 
deși, precum bine se știe, acesta e un laborator, 
o foaie de temperatură a unul oreces creator 
In plină acumulare. Las de o parte imoralitatea 
criantă a unui asemenea procedeu șl confrunt 
acuzațiile cu volumul in Întregimea lul. afla! in 
curs do editare la Editura „Albatros". , Zicere 
la zicere" este, precum o arată șl titlul, o carte 
de lirică gnomică, derivate dintr-o apoftegma
tică extranee ; Ion Gheorghe a exolicat Infr-un 
„avertisment" ce este aceasta șl lntruclt esența 
poeziei lui s-a supus la „zicerea" străină, ci 
ne-a dat un document aooltegmalie propriu, 
inițiatlc, de felul „cărților do învățătură", stu
diind mal ales Inițierea morală cu un mentor. 
Cit din filosofi» dnoistă a lul Lao Toe a rămas 

aci e in fond neglijabil : poezia fără filosolie 
nu are, in fond, miză si a face, de altfel, ex
cerpte de filoaofie indiană dupâ JSțrisoarca î" 
de Emlnescu e pe depîln Inutil. Estetieește. e 
valabilă forma originală și nu ideea, Căci, ju

decind altfel, ar rezulta un Imperialism a] te
mei ; poezia filosofică nu este valoroasă attt 
prin adinclmea ideii, cit prin proporția de crea
ție literară propriu-zisă. Mal mult, in „Zicere 
la zicere" daolsmul și-a modificat conținutul, 
poetul l-a arbaizat românește. 1-a autohtonizat. 
Din elogiul dlaimulațici, tipic oriental, Ion 
Gheorghe a extras un specific „echilibru", din 
lauda inerției ei a făcut o lirică de esență emi
nesciană ; „Căp&tindu-ți rind / La ceea ce-i 
rece i Treci ciulind i Peste ceea ce trece". In 
alt ioc, („Junele vlneazâ"), el a plecat de la o 
schemă de colind, adăugind cite un pigment 
mai degrabă din Parmcnlde decit din chinezi. 
„Cine urmează" pornește da la un aforism de 
formulă dnoistâ. văzut însă ca un eminescian 
„nil admirări" : „Vorbiți puțin / rămlneți In 
repays 1 / Fenomenele cit țin t Față de Haos 
Răul, care e „binale exagerat", (Înțeles ca un 
grecesc „hybcis1) e cumpănit de „Kalitate" 
(văzută, etimologic, ca o esență a frumosului). 
In fond, poetul adaptează totul la proporțiile 
arhaicului rom An toc, așa cum 11 Înțelege el,
poetic. In lirica lui de aci tropotește Sfintul 
Gheorghe, suna harfa lui Apollo, zumzăle ago- 
relc, năvălesc călăreții dasubicni, „Adepții vie
ții" sint autohtonIzațL Poetul derivase, dealt
fel, „zicerea" lul din „zicerile" populare in 
„Zoosophla* șl a adincit. apei, viziunea pină la 
o neguroasă mitologie arhaică, mai veche decit 
folclorul ; „Zicere la zicere" este, In definitiv, 
„Zoosophla" acestei etape poetice mal recente.

Este in afara Îndoielii că Lao Ta* și daoismul 
II vor fi plăcut : lumea lor rurală, eu precep
tele ei de fericire primitivi, cu arhaicitatea lor 
cosmogonică, derivată din principiile Yin și 
Yan (ajutlndu-ac de cinci elemente), cu magia, 
vrăjitoria, af rodiși acele, incantațiile, astrologia 
și religia țării de peste mări nu putea să nu 
atragă un poet profund vizionar cum este lori 
Gheorghe. Cu toate acestea. Înfățișarea finală 
a poeziei cate aceea. inimitabili, a poetului. 
Versurile lungi și scurte, tăioase, de cite 4—A 
silabe, catrenele ritmate bolovănoa, cu rime 
populare șl i neon funda bile, cadențele memora
bile ale apoftegmei, limba plină de parfum ar
haic și de aceea „naiv", de neologisme și de fi- 
losafcmc. cu „noime", cu „xlcerl", cu „zoo- 
sophli", acestea formează un Idiom unic, cu 
puteri poetice vizionare, „stilul Ion Gheorghe*. 
Poetul are fragmenta extraordinare, cel puțin 
patru poezii (./viziune". „O. floare, o. floare 
„Despre suflet". „Despre uciderea senzațiilor") 
sint capodopere, el a presimțit admirabil „lu
crarea" ancestrațlei In om. a captat visătoria 
cuvintelor Împerecheate ca o materie moale 
care se scurge dintr-o formă in alta fără pro
hibiții, ne-a dat sub o formă exemplară o mo
rali țărănească, veche, voind să sentimentali
zeze pietrele și leii. C!nd v* apărea, nu peste 
multă vreme, vom avea In „Zicere la zicere" 

una din marile cărți ale poeziei românești de 
azi, a cărei apărare ar deveni inutilă : opera 
vorbește singură și vorbește bine. Ce-ar mai 
rflmlne d- spus T Ceea ce, dealtfel, se știe : In 
fața agresivității celei mii deșănțate, scriitoru
lui li rămin șl acum armele lui imbatabile : 
hlrtla șl condeiul.

începuturile scrisului
Urmare din pag. 1

nul popor. Viața cuvintelor este st rina legată de 
viața oamctAcM-. Cuvintele se nasc și devin via
bile In limba unei populații, emd qu o funcția 
practică Îndelungată. Altfel vin altele șl le iau 
locul. In aceet sens, dacă Lat scrlberc a dat in 
română permanent.a scrie, scriere, scris, scri
soare, script, scriptură (vezi șl formele din ro
mâni) ș| nenumăratele formațiuni in graiul viu, 
păstrate pini nu de mult (de ex. a face pe. scrisă) 
este pentru că s-a asistat și s-a participat la actul 
scrisului In vechime șl termenii n-au venit din
tr-o simplă șl trecătoare percepție auditivă. Câ 
lucrurile stau așa o dovedește și cuvin tul carte, 
receptat cu sensul din latină de .jerlsoare", (in 
grai viu șl azi ; „ți-ara trimis carte"), devenit in 
românește „act acta", „document", de unde 
carte, ai parte" ia judeciți vechi, (vezi și carie 
de judecată), Înțeles mai pe urmă fals Ca tai fti" 
ință de carte, ai socces". Cind scrisul s-a tipărit, 
atunci carte a luai La noi și sensul de tex( tipă
rit. pe care liber (primordial „cămașa albă" 1e 
rub scoarța mor arbori, bună de scris) l-a dat ce
lorlalte limb! romanice. Lucrurile se leagă or
ganic și aceasta se vede și din faptul că circula
ția și Lectura mai mare a manuscriselor șl căr
ților in limba slavă, pe o m-ii lungă perioadă de 
timp, la un moment dat, au dus la intrarea in 
circuit viu in limba română a termenului sla
von a citi (dlati) și nu legere latin. Daci scrisul 
și materia dc scris n-ar fi avut viață veche Inten
să, atunci, prin cărturarii români care au invăiat 
alavona și au practicat, in evul mediu tirziu. scri
sul davonesc (cu litere cbillrioe). s-ar fi impas 
in limba poporului terminologia slavonă. Se con
stată insă că pisați, pismo, pisanie etc. au rămas 
sâ trăiască numai pentru $> In limba slavă (ul
timul cu folosință li la noi doar cu sens tehnic 
de „inscripție** la biserici) șl n-au căpătat via
bilitate ca sâ poată înlocui terminologia vie a ve
chiului scrii românesc. Nici kniga n-a fort in 
stars să înlocuiască pe carte, deși românii au fo^t 
printre cei dinții caca* au tipărit cărți slavoneștL 
Aceasta însemnează că scrisul vechi românce 
nti este și nu poate fi o simplă presupunere. Re

zultă apoi de ad că Înainte de a se fi exersat 
scriau! In limba slavă, ș-a practicat scrisul intr-o 
românească primară, un fe] de latlno-româna.

Dc fapt, din acesta vremuri îndepărtate ți din 
această limbă a-au perpetuai urme de scria in 
textele religioase, aceste texte fiind In cultul 
scrisului la Început. Din acest punct de vedere, 
o serie de termeni, conformația șl raritatea lor 
do uz trădează proveniența din vechime. Din nu
mărul destul dc mare de elemente lexicale vechi 
care au ajuns pină In textele rotaclzante. citate 
mai sus, dăm dteva : mcscreare (milă) din lat. 
mescrcrc, pâraț (cerul-guril) din paiatlum, pâ
râta (a pătimi) din lut. pocnltare, deșidera (a 
dori) din draiderarr. sprexice (a apela juridic) din 
superdiccre, Inclndre (înflăcărare) din Inceadere, 
Inrăreașlc (a se Încălzi) din incalracere, invoal- 
fce (a înveli) din Invotvere, feric* (a ferici) din- 
tr-un teii care, ren co (a învinge) din vi acere etc. 
Aceste forme (șl derivatele loc in frază) sint li
vrești și sună destul do primitiv.

Se pune insă întrebarea cum d« au ajuns ase
menea elemente in texte socotite ca traduse din 
slavonă I Nici un text slavon, din nici o epocă, 
nu le-a conținui șt nu le putea conține. Dc exis
tența lor in limba vie a poporului șl s traducă
torilor, intr-o epocă tlrzlc. nu poate fi vorba, 
fiindcă atunci ar fi persistat printre cuvintele vi
abile (măcar unde dintre cele citate). Se 
mai poate spune câ sinonimele Iar care le-au 
luat locul nu se impâminteniaeri incă atunci in 
limba română. Pe de altă parte, unele lexeme 
sini probabil foarte vechi și rare autohtonisme, 
al căror sena nici n-ar putea fi descifrat, de n-ar 
exista textele paralele, precum zșarhnră, Însem
ni nd „IncâlțAminte", glmț (și rimț), „șale" aau » 
rules „lar&șl" etc. De asemenea, autohton ji 
vechi este șl grumaz, corespondent (ți mai des 
folosit) pentru pâraț, extrem de rar, precum și 
xgău ..plntece**.

Persistența acestor unități lexicale, ca vestigii 
de limbă, nu se poete explica decit printr-o tra
diție șl continuitate textologieâ, pentru care vom 
încerca sl aducem unele lămuriri în continuare.

Se iscălea Z.S.
Urmare dia pag. 1

— SI totuși, «tunate si onorat* tovarășe pre
ședinte. nu 1-ati întrebat pe „tata lancu" 
cea* ce ah vrut «A-l întreba ți. și pe mine, per- 
MMrf. m* lăuat: eu ua gol Ia suflet, cu nostal
gia enigmat«^ă a omului frustrat de a nlâcere 
ce-ag f. vrut-w realizată, cu o curiozitate car* 
mă va urmăn pică La moarte.

Auzi tu, tnfi, e* evrios *ra *1, dc* Tralan lan- 
cu. nU putea nici «A moară dacă nu auzea În
trebarea. Io mă fac câ nu-1 aud șl mă duc să 
aduc paltonul Pad!șahului *2-1 ajut să se Îm
brace. Barbu s-o ridicat zlmblnd fermecător ai-o 
declarat că și el consideră tntllnirea unică 
și... necesară și. mai ales, fermecătoare.

In timp ce veneam cu paltonul. Za harta Stan- 
eu se uită la fiscal clntărindu-1 eu privirile sale 
albastre |l zic* :

— Domnule Bel dea nu. ca să nu fll prea curios 
șl să poți muri liniștit, am aă-1 întreb pa tova
rășul laneu. Da. da. am sâ-l Întreb... Apoi mi 
s-o adresat rizlnd abia simțit : Vroiam sA te 

întreb, tovarășe lancu, de ce Iți spune dumitale 
domnul Eugen Barbu, „tata lancu" ?

Am rftsuflat ușurat știind el de fapt nu asta 
vroia sâ mă întrebe președintele și numai mai 
tirziu. cind am rămas singuri. în taxi, m-o în
trebat ce m-o întrebat și io i-am rfispuns.

Eugen Barbu nu m-o lăsat sl deschid gura 
și-o zis In locul meu că I ae parc firesc să ml 
ie Zică așa din moment ce io sint un fel de : 
părinte spiritual și...material al scriitorilor de 
toate vlrstcle, concepțiile si manifestările tem
peramentale... Frumcș răspuns, nu î

Un ultim și călduros rămas bun cu achlmburi 
de cuvinte frumoase.

Personal, cu Beldeanu n-am dat mina. Tre- 
clnd pe lingă el. Intr-o ci!Di in care cel doi 
maeștri Iși spuneau știu eu ce, i-am zis Iuta 
șt din colțul gurii Câ-n Banat : faină drouțâ al 
fișcalule I Să potrivește Ia costum ca jobenul 
ia slip I SI duș! am fost...

Afară am luat un taxi, am urcat, si multă 
vreme președintele n-a zis nimic. Cind am 
ajuns la sosea. Zaharia Stancu mi-a spus :

— Domnule lancu? le-aș ruga «fi ml Insotestl 
pinâ la Intrare. Soția mea o fi Îngrijorată. Are 
motive să fie îngrijorată.

Am coborît, am spus taxi metri «tulul sâ mă aș
tepte. am intrat In curte ținindu-1 de beat șl am 
■una!.

. Dupfi o vretne « Ieșit doamna Nu$a. s-a uitat 
mirată și a vrut sâ Întrebe ceva. Zaharia Stancu 
nu i-a lăsa! timp :

— Bunfi, Nușa. bună. uite, l-am adus pe to
varășul lancu ăâ-ți explice d'nsul unde am fost. 
Am fost la Eugen Barbu, da. da. chiar așa rum 
auzi. Tovarășul îaneu m-a dus. N-am nici « 
vini dar nu-mi pare rău c-am fo«t. Nu-mi para 
rău... Nu-1 asa. tovarășe lancu?".

(Din numărul viitor, „Intllnirea" relatată d* 
Adrian Beldeanu).

PR. Mul ț urn coc tuturor calor care rol-eu scria. 
Asigur cititoarea din Arad. Else Toma, c* aluzia 
din Inaamnaroa „Din pricina lu! Arghczl" nu *• 
referă la dinsa și e* P.S.-U1 din final eate a 
„fantezia" d* moment.
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Hieroglife
O ii egipteană.
Copilul fâcindu-ți bărci de hirtie 
din licitul care vectașta 
noi ccime in Orient

Eu. printre pâiâri țl paști 
privesc in aceeași direcție i 
nu se noleaiâ iacalele, prin urmare 
SCRB poate fi ..scarabeu" sau „scrib", 
NM - «nume*, dar ți „neom*.
MUT - „mirt", deopotrivă cu „moarte*. 
Cine-mi citește chiar astăzi 
casele, prin caro vocale 
fluide m-alcâtuiesc l
In vremuri de mari tulburări 
e nevoie de vorbe mai limpezi.

Frumoasă ca o profeție
„Frumoasă ca a profeție, 
tristă ca împlinirea ei", 
îmi spui in noaptea anului nou.
Mă privesc in oglindă. Cele șapte obiecte 

persane, 
gnu, miere, vin. un sfeșnic de-arginl 
pentru xiua în cam vam îmbrăca doar 

zăpada..

Păsări lovesc In geam, 
nu se opresc la fereastră, 
sub pămint telegraful ierbii lucreaid ;
să ademenim carii, să le facem capcane 
ca pentru sticliți, cu boabe de vise.
Nu te gindi acum că o talul 
luat cu-mprumul ; o viață tiâilă 
cu teamă, nici măcar nu-i trăită ; 
frate din sonata de Brahms pe care-o eintam 
in Conservator, ca eterul îmi urcă in minle. 
După treizeci de ani, cind un corp se 

răzbună 
că n-a lost îngrijit, te răsplătește memoria : 
ajunge să deschizi 
o cronică la-ntimplare 
fi iată, astăzi, ca ni se vestește :

„la 31 decembrie
in anul 6279 da la facaraa lumii 
a tunat șl a fulgerai noaplea 
iat atelierul de broderie in aur

dumitru 
udrea

Marginea vremii
In noaptea mișcării
Timpul se lasă locuit, 
Din ca in ce mai mult, 
Do visul de-ntuneric, 
Iar zborul pâ'âfii 
Traco obsedant
Prin profunzimea cuvinlului, 
Atingind astfel 
Geografia oboselii.
La capătul drumului,
Ninge frumos 
Pe marginea vremii.

Perpetuare
Bobul da rouă 
Mingile moartea florilor, 
Căzută in alb.

Nopțile cu narcise
luna plonjaaiâ ca un cuțit, 
opărind un miracol.
Oase albite da ciumă, încă sunind 
microbul adus da Salam, 
mirosul de vite in tirgul Oborului, 
gropile bombelor umpluta da mult eu 

mai tac ani 
și apă, lacuri cu broaște și cinteca 
de țigani scâldindu-și caii furați.
Nu-i oara un șir nevăzut de vecini, da femei 
in rochii da itambd, aversindu-și nefericirea, 
cercuri violata in eare-ai putea să le-arunci 
indreptind vechi păcate 1 
Un șir de prieteni care aduc 
străzi subterana la supraia.ă.
cuarț da narcise, mecanisme-argintate de 

creier, 
lutul clisos și împotrivirea ; a cirpă da șters 
in locul covorului da rugăciune..
Luna plonjează deodată, e versul tău alb, 

sau e daltă I 
O, nu lăsa urme. Destul c-aă trecut pa aici. 

l(Eka-hansa“, 
lebăda unică
„Sticla goala, sticle 1“ s’rigălul Bucureștilor 
iarna, cind sa întunecă mai devreme - 
intr-adevăr, o sticlă, a matrice

ne-ar trebui : ea sini apa, Iu, lebăda 
care-mi sfișie ochii roșii de sare - 
aripa ei cusută da părul meu —

Un abur te întețește : să-ți cufunzi mina 
in clocotită minciună, să cauți 
fostul iău corp da capii in milul da auv, 

t 
bine mai știi să înoți I Iar ou să te-ne hid 
in sticlă ca pe un duh. Eka-hansa, lebăda 

unică. 
Suflat intr-a emulsie do globuri ușoare.

De noaptea aceasta pe care-a petreci 
ascultind tramvaiele prin pasaj, viază lotul 
de sticle goale, lămiile pilpiind,

iți voi aminti. „Tu", pronumele translucid.
Poți spune da-acum, liniștit i m iubește fi 

cerul 
fiindcă iată sa luminează.

In drumul Iubirii, 
Fîntina de dor 
Seacă do-a palmă.

Armura de timp 
Stringe trupul bărbaților 
In veac de rugină.

Paste istoria. 
Nuntită in vreme. 
Tresaltă cimpia. i
Ochiul fîntinii
Mâ-ndoamnâ păcatul 
Vechilor mistere 
Spre ochiul finlinll 
Din cate un zimbat 
Imi tulbură făptura.

Povești de Iubire 
Suspină copacii 
In frunza da apă, 
Iar crengile rupta 
Slrăpung lumina 
Oglinzilor sparta.

Meditație
Cind am trecut prin poarta 
Ce-nchlde orizontul, 
Am văzut dincolo 
Calul de aramă 
Ce frage la roata soarelui 
Cineva din spate 
Mi-a atins umărul sting 
Și-alunci am înțeles 
Câ aia pă mintalul 
Traca prin mine, 
Iar eu obosit 
Mâ-nvirfasc In juru-ml, 
Căutindu-mă.

COLOANA DE STICLA

A n „Oglinda" ini Baitruralih oale citată o lucrare rare

1 povestește cum la Alexandria un rege a ridicat, pentru 
a face cetatea Inexpugnabilă, a coloană de-u uluitoare 
înălțime, de sticlă, șl-a așezai In virful el u oglindă de 

oțel, avind proprietatea de-a Incendia orice corabie străină care 
l-ar fl trecut pe dinainte, latA-ne, deci, .in țața unei oglinzi răz
boinice. neiertătoare cu vasele dușmane, pe care le umplea de 
toc. Oglinda n-ar mal fl deci bună doar la o oglindire a fetelor 
gingașe, a trecătoarelor forme umane, o balanță a frumosului, 
ea ar fi șl nn instrument belicos, nelertătoriu. Deși ou are două 
fețe. oglinda conjugă două verbe : a iubi și a ucide. A Iubi fi
gura umană cuprinsă in oglindirea el, șl a face >1 «e ptaz-ză 
In focarul el de foc făptura pluti ton re din necuprinsul mării.

Nu știu de ce ml se pare a fi și proza lui George Cusna- 
rrneu o oglindă cu două tăișuri. Lumea încape in paginile lui 
Cușnarencu In toată splendoarea ei (uneori șl deșnchlati. șl 
păguboasă, desigur), dar și io toată arderea el. mocnită sau 
cu vflvătăi. duhnitoare, ca de cauciuc ars. aau de gudron ars.

0 mie nouă sute șaptezeci 
și opt virguit șase

george cușnarencu
1

O dimineață însorită. In cursul nopții a nins. 
Totul este pustiu. Numai cfițerul de serviciu 
nu se înțelege cu nevasta. 11 apare un furun
cul, In vreme ce pe la capitul din sud al stră
zii apare o mașină da pompieri. Dar a sosit 
prea tlrziu. Totul e Înecat in scrum. Și ofițe
rul de serviciu. Peste nouă ani ii voi spune 
Sa nd ret : „Aici a foit Academia*1.

„Unde ?** mă va întreba ea.
-Aici*.

X.
Au trecut nouă ani. Slnt din noa pa pămint. 

Lupii au dispărut. In locul lor au apărut fus
tele scurte. Fiecare tată are cel puțin una in 
dulap. Șl asta n-ar ti nimic. Fiecare 
are cel puțin an iubit, eu care se ln- 
tilnește pe ascuns., Părinții știu toată po
vestea. Au fost la rindul lor tineri. Dar nici 
unul din ei a-a fost pe lună. Păcat. Le-aș ti 
arătat colecția mea do timbre. Oricum ei au 
murit de multă vreme. In vreme ce eu am ră
mas tlnăr. Orice Inger rftmine tlnfcr. El n-are 
nevoie dorit de un sandwich pentru asta, tn 
timp ce muritorii se chinuie o viață întreagă 
pentru a trăi omenește. Șl nici nu reușesc de 
flecare dată. Știind câ sosesc, Sandra m-a aș
teptat pe terasă. „Hal să ți-1 arăt pe iubitul 
meu** mi-a spus. Nai nu avem nici un 
fel de iterate- Ne-am îndreptat către Aca
demie. Lipsisem trei sute de ani și Academia 
era de nerecunoecut. Sandra a intrat la Ofițe
rul de Serviciu, apoi a revenit lingi mine. 
„Vine In citeva clipe** mi-a spus. Dinspre par
tea de sud a străzii a apărut o mașină de pom
pieri. Dar venea prea tlrziu. Tutu] era scrum. 
Peste alți nouă ani Sandra avea să-mi spună 
„Aici a fost Academia".

„Unde ?“ am Intre bat-o.
„Aici**.

4.
Ajuns din nou pe Lună am făcut curățenie 

n 
reaua >.vsem. 
pre Tatăl 
Im Hor ei 
aut. ara

unele lucruri la 
terminat povestirea 
care ae plingea 

reușește «1 glaeaeefl

cara 
des-, 

prle- 
te-

am aranjat 
Am 
mea
nu __ ,___ _ ___ _ --

___ ___  terminat de udat, florile, ans săpat 
șanțul care avea aă-mf coboare apa din cel 
mal apropiat I2vor șl am făcut colivia pentru 
canari. Apoi am adormit. Am vlsat-o pe San
dra înainte dc a se naște. Astfizi ea are 22 de 
ani. Ieri a avut 1S. De-abia mil ne va Împlini 
80 Este o fată minunată. Mamei l-ar fi plăcut 
s-o vadă. Are niște degete care rivalizează cu 
aurisul Glocandei. * 
la mine. Pe Lună
6.

Cu sufletul el ajunge plnă 
nu slnt temei.

tn cursul nopții a olna Dimineața toate ară
tau altfel. Cerul era roșu și negru, râsplndind 
a mi rea «n ft de crizanteme arse. Pe pămint se 
așlcrnuse un Urat subțire dc zăpadă Erz aer. 
Pomii înfloriseră. Improună cu fructele Coniii 
se Jucau printre copaci, in pielea goală Con
struiau oameni de zăpadă. Părinții stfiicau in 
jurul sobelor. Femeile n-aveau gură. Bărbații 
zburau. Era anul Î918. sase.
&
Pe lună nu ploua niciodată. Din cind in cind 
ieșea soarele. Aici am văzui pentru prima cară 
un târlm pustiu. Asta e realitatea. Nu adaug 
nimic de la mine.
7.

„Ce se aude ?* întreabă Sandra.
„Alei nu-i nici o ființă* am linlștit-o. Ade

vărul este că Iml era frică. Putcuu fi lupii.
„Simt câ am rămas gravidă".
— ..Slntem singuri* am spus.

Corpul ei albastru m profila pe parele. Umbra 
cl iml souse :

„Te consider iubitul meu, asta e*.
8.

Pe trei Iunie voi lmphnt un an. Sini un copil 
cuminte, șl asta a observai toată lumea. Pe 
lună noțiunea este necunoscută. Nu mal fac In 
scutece, nu mai arunc mi nea rea din gură, nici 
farfuria n-a mai arunc de pe masă. Nici Mama 
nu «e mai supârâ pe mine. Astăzi am ieșit cu 
ai mei pe stradă și am zărit □ mașină de pom
pieri Sosea prea tlrziu. Totul era Inocat In 
scrum șt cenușă. Doar iubita mea a scăpat, iu
bită mea de plastic care închide ochii cind o 
culci pe spate. A murit și femeia care ■ în
cercai să mai salveze ceva. A lovit-o o 
grindă In flăcări. Era Înaltă șl blondă. Nu l-a 
ajutat la nimic. Despre moartea mea o să mai 
vorbesc.
Sandra Imi spuse că «aici • fost Academia".

„Nu mă mal Interesează*, i-am spus. „Am 
atltea lucruri de făcut pe lumea asia**. Asta era 
adevărat. Nu și faptul câ nu mă mai interesa. 
Mâ Interesa.

„Mmnn" apuse Sandra.
«.
Am revenit pe pămint. Uite, aici, spre deo

sebire de Lună, încă se fumează. Pe Lună fu
matul a fost interzis acum 346 754 496 de ani. 
Erau unii care ae lăsaseră mai dinainte. Asta 
ae intimpla pe vremea marilor dansatori de 
fox-trot, cind partenerii ae călcau pe picioare 
și fiecare mal avea cite un cind bun. Tala 
era unul din aceștia. Totuși asta n-a împiedicat 
tuberculoza iă pună stâpinire pe el. Tata atâ
tea după-smiazâ in hamac. !ntr-una din <#<e, 
simți câ cineva II învăluie piciorul intr-a strfn- 
soare rece. îmbrățișarea înainta încet. In cele 
din urmă ae opri in dreptul pieptului. Era Tu
berculoza. Tata începu aâ tușească din ce In ce 
mai des. Nimeni nu-l putea împiedica să tu
șească. Nimeni nu știa ea are, nici chiar el nu 
știa să apună ce simte. Tușea.
lâ.

Am lipsit trei sute d». ani și nimic nu mai 
seamănă cu ce-a fost. Untul nu mal are același 
gust ca înainte. Cartoful e mal mic. Limbile 
slnt mai ascuțite. Dintre patru roți, una e pă
trată. Culorile au alte culori, risetelc au de
venit mai triste, capacele au dispărut, șobo
lanii aint Curtați la glt, oletrele nu mai au 
aceeași densitate ca pe aremuri. Aurul ru 
nește. argintul nu se mai găsește. Cerșetorii 
au npel-uri. directorii fumează chlștocu*!. 
papucii nu mal acoperă piciorul In Întregime 
și tricou) nu mal are căutare. Șl colac peste 
pupăză. Iubita mea. care știa Bșa de bine clnte 
la vioară si care iml jurase □ dragoste cit ae 
poate de veșnică, s-a mâritat cu un doctor 
stomatolog. Explicațiile cot f! două : Ori că, 
așa cum spuneam, nimic nu mal este ca pe 
vremuri (oho I), ort că noi am fost prea tineri. 
Păcat
II.

SflttbAlA urma iA impflnAae dptfuleb'eijdol de 
ani. Eram un ora UWI .-Au ha a* p so
cială de invidiat. Mâ ințelcKeam cu soția. Nu 
fumam, nu tușeam. In viata mea nu f&cusem 

un singur pas fără 4 mâ consult en al md. 
Din dragostea noaitră treisute de copil văzuse
ră lumina zilei. Copiii noștri aveau la rlndut 
lor copii, iar copii lor aveau la rindul lor copii. 
Prin vene Iml curgea petrol In loc de singe. 
Știam să sufăr. Știam să rid In fond slntem 
toți in același laț. Lațul vieții. Așteptăm să ne 
treacă anii. Să împlinim o virată. Anul trecut 
am așteptat in zadar. N-am impllnlt-o.
12.

M-.im aplecat asupra Sandrel. apoi ea se ră
suci peste mine. Intra sini li atlma un meda
lion da auz pe care un moșteșugar gravase un

Dar cum In proza fantastică dimensiunile lucrurilor șl ale fap
telor se mișcă după cum bate vîntul. realitatea iși schimbă deci 
șl ca dimensiunile, culorile, umorile, căldurile, răcelile. Totul 
e incontrolabll, controlabil, inconfundabll sau ușor confundabil, 
turnurile farurilor pot fl de sticlă, oglinzile de oțel, mările de 
apă, corăbiile din lemn, din iluzii. bătăliile pot fi niște crlncene 
masacre cu mult fum. sau niște crincene Iluzii cu multe fumuri. 
L-am publicat acum cițiva ani pe Cușnarencu in „Tribuna*'. Pot 
■ă spun că schițele șl povestirile sale comportă șl presupun o 
doză de risc, exact ca probele tuturor prozatorilor de rasă... 
căci după cum lesne «e poate bănui. Ia „Paralele Inegale** se 
vede harul 'helor aleși să nu fie egali eu ei inșlși șl cenușii. Cel 
bare nu știu in fantastic să «e dea peste cap. Cum el are un cap 
păduros. George Cușnarencu. cum el are un talent pentru mine 
luminos ca oglinda de la Alexandria. încep să zic cu soce tare 
el el iși va construi o cetate a prozei sale, inexpugnabilă ! Păi. 
așa să tir ! Frumosul lumii in talent vă se oglindească, uritul 
lumii în frumosul oglinzilor frumos să arză.

Dumitru Radu Popescu

bărbat din pieptul căruia ieșea un cap de fe
meie. Sub acest chip ciudat scria : ..Nu-1 du
rere mai mare decit să-ți amintești de clipele 
fericita. In vreme de r&striște** (Dante, internul). 
Medalionul căpăta reflexa albastră de la corpul 
fetei. In dreptul ferestrei apăru Luna. Eu eram 
acolo. Era liniște. Un șofer de taxi sparse tă
cerea și spusese :

..A început să ningă*.
Apoi, peste noi se întinse Iarăși llnlstaa, ca 

o pătură. Numai capetele ne rămăseseră afară ; 
picioarele ne erau acoperite șl calde. Nlciunul 
din noi nu avea cum să răcească. Era cald.
13.

Stătea cu rapul pe masă. In fata lai. o sticli 
de țuică aproape goală. Tata era beat. Țlgarea 
i se stingea Intre degete. F.u iml terminasem 
exercițiile de aramatică. Trecusem la diateza 
pasivă citeva prooozitri Cind a venit 
l-am cărat împreună pe Tata tn pat. B&trlnul 
ne-a înjurat pa amfndol cu a singură înjură
tură. Am trecut-o și pe ea la diateza pasivă. 
V-am mai Spus : Tata Iubea Viața, nu Cărțile.
14.

Pe Lună s-au văzut etndva $1 asemenea 
scene ■ Băiatul tocmai terminase liceul. 
Fata era Imbricată cu n rochie albastră. 
Dincolo de ea răsăreau stelele. Mal tlrziu ră- 
sucindu-sc peste el fata observă câ tine In brațe 
un bâtrin hidos, Barha ii mirosea a pește Do
rise Aâ rida de el. dar nu ieșise derit un hor
căit. Se dusa in fata oglinzii ei văzu chipul ca
raghios al unei zgrlpțurnnlce de peste trei sute 
de ani. Se urcă in pat. alături de moșneag. Se 
întinse pc spate. Fc Dintecul scnfilcit ae 
odihnea un medalion. Un gravor săpase In aur 
un bărbat din pieptul căruia ieșea un cap de 
femeia. Dedesubt acria : ..Nu-| durere mal mare 
decit aă-ți amintești de clipele fericite. In vre
me de răstriște*.

Respirau Încet. Aerul cald m risipea spre ta
van. Era anul 1978.6.
ÎS.

In același an am primit prima vizită pa Luni. 
Era o pereche de îndrăgostiți IncoriJlbill. Toată 
lumea le spunea ci fac cea mal mare prostie. 
CA dragostea a murit de mult ca si romanul. 
Dar el vroiau să «e convingă de asta. Vroiau 
să trâIască propria lor viață la prima mini. 
Erau unii care si-o trăiau la a doua mină, aau 
chiar la a treia. Aceștia nu trăiau niciodată 
mai mult de treizeci de ani. Perechea asta care 
mfl vizita avea deja 546 de ani. Le-am propus 
să rămlnâ cu mine pe Lunâ. unde moartea era 
necunoscută. Aveam să construiesc pentru ei o 
colibă din trestie acoperită cu un steag. Pa 
Lună ou bătea vlntuL Puteam d renunț la te
leferic pentru el. M-au refuzai politicos. Ml-au 
spus că mama el e bolnavă si are nevoie de 
ajutor. Ml-au spus că ar fi a prostie aâ rămlnA 
pe Lună.

„Aga este* le-am dispun*
Erau niște îndrăgostiți Incorljibill. S-au 

ridicat. Apoi brusc a căzut noaptea. Dar nu 
speria pe nimeni.
16.

>

La puțin timp după pleOiroa îndrăgosti (Hor 
a sunat telefonul. Era Sandra. M-a întrebat ca 
fac.

„Tocmai mă glndesm la tine".
A rh. I-am povestit apoi de perechea de la- 

drâgoxtiți care mâ vizita-ie. l-am spus ci n-uu 
vrut să rAminâ și ea mi-a zis că am rima. 
Un sentimental.

„Să vin la tine ?* m-a întrebat
„Unde" 7 am zis.
„Pe Lună, bineînțeles*.
A ri* Pe Lună se ajunge foarte repede. Nu 

al nevoie de autobuz. Nu slnt greve. Nu slnt 
drumuri care se Înfundă. Nu slnt străzi aglo
merate. A intrat șl Îmbrăcată cum era a sărit 
in hrs tele mele. Am pus-a in pat (unde In altă 
parte 7). Am făcut focut. O lumină roșie a-a 
împrăștiat In cameră. Rosul se amestecase cu 
albastrul carpului «1. Dădea violet Un violet 
profund.
17.

Șoferul a zis : „A început să ningă*. Nu nin
gea. Bătea doar vintul. .Mor de foame după 
dragostea 11“ spusa băiatul,

..Lnl pare râu" răspunse fata.
Acesta poate fl începutul unui roman de dra

goste. In care Fata-După-Care-Aleargă-Toțl- 
Băletil te Indrigostoate de Prlmul-Bălat-Csre- 
11-Oferâ-O-Floare. Bineînțeles că nimeni pini 
atunci nu-i -mai oferise o Doare. Ea sa grA-
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Admirabil mi se pare efortul trupei 
de La Piatra Neamț dc a-șl încerca 
mereu puterile pe texte dintre cela 
mai felurite caro pretind nu dour 
schimbări de ton, de Interpretare, ci 
și meditații noi. de amplă si intensă 
respirația Iată acest exemplu foarte 
elocvent care este premiera pe țară 
„Muștele** dc Jean-Paul Sartre. O lu
crare, prima din suita preocupărilor 
dramatica ale celebrului autor fran
cez, cu vădite dificultăți de înscenare, 
cu un gen de roluri din categoria dra
melor de Idei, undo nu neapărat com
poziția trebuie să domine, dl mal ales 
arderea interioară, necesară In naște
rea limpezimii glodului. E drept, avem 
aici și destule dedublări de diferita 
naturi, de la Jocul cu măști (Jupiter), 
la asumarea unei alte Înțelegeri a 
destinului (Egist), la transformări de 
esență atingind Mir^flciul sttorem 
(Oreste), pină la spulberarea siguran
ței in coșmar (Eleciru). Câcl cxistea- 
țiaiismul urtrian asupra „chinurilor 
ființei" a-a aolecnt dc fiecare dată cu 
interes filosofic și nu s-ar fl m't'.it ca 
tocmai in teitru aceste obsesii șA nu-șl 
facă loc. De altfel, cel cire a acria 
„Muștele** nota cu claritate : ..Ceea ce 
poate arăta teatrul mal emoționant 
este un caracter pe cale să se for

Premieră
Sartre

meze, clipa alegerii ce angajează o 
morală și o viată*.

Spectacolul Teatrului tineretului din 
Piatra Neamț râmine pint la un punct 
fidel textului. Idee a centrală este in 
mod evident aceea a libertății, relația 
om-libertate. a ruperii de zeitatea fa
talistă. precum șl de tirania Dâmintea- 
nfl reprezentată de Eglst. Argosul, ceta
te a spaimei, prin sacriflcul lut O-es
te. ciștigă mult rivnlta clipă da liber
tate.

Regizorul spectacolului. Laurențlu 
Ulici, urmează insă, parțial, viziunea 
sartriană. Adică, lulnd act de limitele 
dramaturgului in chestiunea libertății, 
ii adaugă perspectiva dialectică, prin- 
tr-un final tulburător car» subliniază 
îugcstiv necesitatea conștientizării li
bertății. asumarea el prin maturizarea 
conceptuali, nicidecum ca pe o brus
că și brutală stare intlmplÂtOarw. O 
plasă va menține lumea Argosului 
încă departe de libertate, cu un ochi 
de lumină îndreptat de filosof (pre
ceptorul lui Create) spre zarea deve
nirii umane.

Și acestea nu slnt singurele Inter
venții regizorale. Muștele apar pe 
scenă ca personaje distincte, slmboli- 
zind un spectru larg de Ipostaze, ale 
celor ce se hrănesc din crimă șl te-

■----------------------------------------------------------------- 

rcare. De asemenea, râmine ca mo
ment de virf al spectacolului gestul de 
Slslf al lui Oreste care pernei le urcu
șul cu fostul „arbitru* *1 dreptății 
omenești, Jupiter.

Actorii au răspuns cu dăruire (a- 
cesta este ctivintul I) travaliului regi
zoral al unu! neprcfesionlst. dăruit și 
«1 cu patimă ideii de teatru. In rolul 
Iul Jupi tor, Cornel Nicoară a traver
sat cu har sulta de travestiuri, de la 
jocul de-a Demetrios piuâ ia re
volta și spaima de a se pierde in 
neant, dar o notă in plus pe lima trăi
rii interioare ni s-a părut mai mult 
decit trebuincioasă. Ceea ce a avut 
Paul Chiribuțâ In Oreste, cu. din pi
co te. regretabile scăpări de voce. Elec
tra. văzută de Cornelia Bloos. are 
taină, poezie, Incrlnccnare candidă 
(diferențierea, relieful se produce, 
ce-i drept, pe alocuri, cu Insuficientă 
subtlliuta șl Inspirație), poartă cu 
sine drumul meandric Invers decit cel 
al lui Oreate și chiar al Iul Eglst (Ine
gal realizat de Eugen Apostol, adică 
cu momente bune juxtapuse cu unele 
prea albe, fâră joc). Sigură, in rolul 
Clitemnestrei. Carmen Petrescu, ima
gine a unei tragice decrepitudini mo
rale. Șl nu l-am lăsa deoparte pe Iun 
Kluacâ (Pedagogul) de reținut pen
tru puterea de expresie in absența 
vorbelor și Intr-un rol mai puțin con
turat de dramaturg șl uitat do regizor, 
care 11 descoperă abis In final. Așa 
cum pentru contribuția lor ia specta
col. In apariții varii, l-am aminti pa 
Constantin Ghaneocu. Mirela Busuioc. 
Eugen Cristian Motriuc. Florin Măce- 
teru.

Ermil Radulescu

film

Există In industria americani de 
film o știință a producției de serie 
mare care nu poate să nu Impresio
neze ; oriclt de împătimiți am II in « 
căuta unicatul. In a descoperi creația 
ici și colo in masa evenimentelor care 
fac un film, trebuie spus că. țâra 
trecerea la producția de serie, f&râ 
epigoni si fârft impresia de saturație 
care trebuie iA vină șl ea intr-o bună 
zi. unicatul rlscfi să treacă neobservat; 
toată această industrie, această han dă 
rulantă caro nu produce excepții, slnt 
de fapt efectul Ae ecou al unicatelor 
care, ca niște reproducători de rasă, 
hi clștlgS dreptul sâ dea naștere unei 
serii mai lungi sau mal scurta de ur
mași. Procesul de selecție întreținut 
astfel garantează spectatorului câ, 
dacă nu va asista neapărat la un eve
niment cinematografic. 1 se va oferi 
măcar acel minim dc confort cultural 
necesar.

Observam dndva efi In filmul rocrl- 
neac nu există peliculă care să nu as
pire La gloria de unicat : cele citeva 
filme de excepile pe care Je-am avut 
au rămas fârfi urmări vizibile. Izolate 
ca niște insule In oceanul zbuciumat 
de ambițiile afirmării șl. dacă am vor
bit uneori de un anume spirit al ulti
mei generalii de cineaști, de anume 
preferințe, Intenții și de o anume vo

Incident
Ia graniță

cație a actualității eara 11 apropie, 
ne-am dat seama câ timpul, tn loc aâ-l 
apropie și mal mult, i-a însingurat : 
poate că aceasta este condiția adevă
ratului Creator, dar mă îndoiesc că 
toți regizorii noștri, fără excepție, au 
dreptul să aspire la un asemenea sta
tut ; urmare a acestei situații este că 
avem un film foarte bun la cițiva «ni. 
citeva filme medii și In rest ambiții 
ratata fără echivoc. Nu avem un pro
ces de selecție așezat pe baze „in
dustriale". ci pe baze ..manufacturie
re* — o .Selecție* a regizorilor șl nu 
a filmelor.

Să trecem insă la faptul caro este 
cauza observațiilor de mai sus : filmul 
Incident la oranilă al regizorului ame
rican Jerrold Freedman. Nu este un 
unicat sau o excepție ci, ca majorita
tea filmelor americane, regula însăși 
— care funcționează precis, economic, 
pe bază dc principii șl nu do senti
mente, ceea ce nu Înseamnă Insă câ 
e lipsit de acea doză de lirism aspru, 
bărbătesc, pe care tot principiile 11 
cer. Fără efuziuni, fără patetism, fil
mul reia fără jenă una din temele 
cele mal prolifice ale cinematografici 
americane — aceea a relației intre vi
nă tor și sălbăticiunea pe care o urmă
rește —. Inaugurată In spiritualitatea 
americani Încă de Jack London șl 

care se dovedește și astăzi la fel de 
actuals. De data aceasta. In postură 
de vinător. Charles Bronson, aeful u- 
nui post de grăniceri la granița cu 
Mexicul șl. m postură de „sălbăticiu
ne*. un fost combatant !n războiul 
din Vietnam la care, obișnuința de a 
ucide, legalizată cindva. a devenit vi
ciu. Aventura eroului justițiar aflată 
In prim plan are ca fundal un zgu
duitor fenomen social : s«altul la care 
este supusă granița americană de va
lul tot mal mare de fugari mexicani 
care devin o foarte Ieftină forță de 
muncă pe plantațiile califomlene. Fos
tul combatant din Vietnam e«tc doar 
terminația agresivă a unui întreg sis
tem gangsteresc de exploatare a me
xicanilor seduși de „mirajul* prospe
ri ti tH americane.

Filmul, așa cum «puneam, este doar 
o mostră dlntr-un adevărat fluviu — 
ca o probă de api luată la Inttmplarv. 
care cuprinde Insă In ea datele ..ge
netice* ale întregii specii. Lepfle aspra 
după care se produce selecția 1n fil
mul american funcționează fără re
proș. prefabricatele intervenind peste 
tot acolo unde realizatorii nu ae pot 
dovedi originali. Cum ae poete realiza 
cu o figurație atlt de numeroasă im
presia de autent’dtate pe care o de
gajă filmul ? Cum se poate realiza 
o distribuția in care flecare personaj 
Is! face ce! puțin datoria 7 Sau poqțe 
că nc înșelăm noi lulnd dreot auten
tice fante, evenimente, decoruri, cos
tume și ass mal departe — care unu! 
american I B-er părea trucate 7 Chiar 
dacă ar fl așa. înșelătoria sa dove
dește plnă la urmă plăcută.

Nicolae Matcesca

t



ion gheorghe

ZICERE LA 3CERE
Inițiala simplitate
Să-ți Slăpinești 

Matca putere —
In tele lumești 

Și-n lacrele tfere.
Să poți

Să te ții slab —
Cind i-ai inhint pe toți 

Răsculat ca un sclav —
lata veșnica Virtute 

La caro nâiuiejti
Pe necunoscuta 

Căile-cmenești.
Cum râul, cum binale 

Umblă —
Cunoscind luminate, 

Să râm îl in umbră.
Slăpinindu-ți tiran. 

Sa exercită
Dasâvirșitaa 

Nemijlocită.
Ir. inițială 

Simplitate, 
unda l-cu dat la iveală 
Ființată toate.

Sâ-ți pășești
Cel dinții Strop —

Din carele ești
Ceeace-Ddta-La-Scop.

Eal
Eul. eul

Animai,
A căiut ca leul 

Strivit de cal.
înțeleptul 

Fără pumnal,
A străpuns pieptul 

Tigrului senioriei.
Cu piciorul

Pe monstrul de-adinioară,
Iși cintâ viitorul 

Plmgind lingă liară.
Insă din pinlecul 

Sacrei harpe 
iși simte cintecul 

Plm de șarpe.
Fără prapria-i dihanie 

Seniorială
E bolnav de-a stranie 

Răceală.
O, tu, o, tu. 

Eu și iar eu — 
Du-te, te du

Unda na ducem cu greu I un
Mergi pâdurea-nbeagâ, 

Prinde să mulgi
Capră Neagră 

Nevînată de slugi,
Nevinaiă

De împărat —
Și baa dinlr-o dată 

Laptele preacurat
Din ce cămine 

la și te spală
Intr-a Mumei Bătrine 

Emanație astrală.
Câpătindu-ți rind 

La ceea ce-i race,
Treci cintind

Pesle ceea ce trece.

Iarăși despre DAK
t.

D AX. nu are gust.
E (oră savoare —

In tot ca e august 
Și seamăn n-are.

Privit
Nu se poate voders — 

Ca atunci cind s-a ivit
Față de nimenea.

Ascultat.
Nu se poate auzi,

Ca atunci cind și-a strigat 
Sieși prima ii.

S-a recurs
Lo nume —

Drept măsura ee-a dat cura 
Tuturor pe lume.

S-a numit
Puterea Lui i

E - Neilirșit I 
2icindu-se ca nu-i.

DAK e Marea Idee 
Care duce la scop - 

începe unde se-ncheie. 
Ca Oceanul in strop.

Pentru om. a-o țintă 
Mereu finală —

Menită să nu-l mintă 
Dacă el nu sa-nșala.

Ca o plantă
Ca să guvernezi 

Semenii
Trebuie să-ți păstrezi 

Tăria cremenii ;

Ca să slujești 
Cerului, 

Trebuie să-n deplin ești 
Tăria fierului.

Marea și tarea 
Virtute

Este cur. pâtarea 
In cele petrecuta.

Cind ciștigați,
Cind ați pierd*<1«

Fiți cumpătați, 
Absolut I

In virtutea 
Cumpătării —

Atitea și-atilea 
Stăpinind ale țârii

Domniți cu putere 
Fără hotare

Pinâ-n cano marilor sfere 
Nepieritoare.

Cunoașteți pe DAK 
Drept suprem fenomenal — 

Și veți dăinui veac 
Fără final —

Ca o plantă 
Adine înfiptă, 

Trâgindu-se mirobolantă 
Din propriâ-i criptă.

In propria fire
Cine cunoaște pe alții 

Esre înțelept.
Nu se tema cind frații 

Il string la piept

C<ne se știe pe sine 
Este iluminat — 

Se apropie de bine 
Ca de-un tapt terminat

Cine poate să-nvin gfi 
Pe alții, e tare.

De-nlrinți să nu se-atingâ, 
Să le dea iertare.

Cine se-nvinge pe sine 
E de ne-nfrint —

Cu el slâ zeul bine
In temnița-i de pămint

In îndestulare
Este cel bogat — 

Ca o-mprejurare 
Peste care-a daL

AVERTISMENT

am alcătuit cartea aceasta ca învăță
turi a unui personaj de epopee in 
Zicere la zicere și., contrazicere cu 
Lao Tse. și cu alți filozofi mai dinții. 

Sugeri nd calea unui tlnăr erou in Inițiere și 
pregătire pentru o cauză publică, de răspun
dere, acest volum trebuie să facă parte din
tr-un ciclu, dar cel puțin o Idee am vrea si 
susținem acum : cu vin tul este a cultură, așe
zarea Iul ia frază, a civilizație. Nădăjduim să 
convingem.

I.G.

Cine-i plin de energie
Are-un scop In viață — 

lese din urgie
Cu zimbetul pe față.

Cine nu se-ndepărtează
De lirea-i proprie

Mult viază.
Iute se-aprepie—

0 cind moare,
B nu piere.

Reprimește mare 
întemeiere —

Cea Adevărată
Absolută viețuire — 

Dacâ-a fost păstrată
Propria fire.

Demers
Pe văile tale

Biqture de-acum
Al cunoașterii astrale

Fum.

Acelo-i Acea Casă
înconjurată

De-o pulbere deasă
De-altădată.

In ea stau
Toate fiarele

Care n-au
De văzut soarele,

Multe foarte
Și-n nedormite, 

Cum de moarte
Nu au știre,_

. Cu ele nu-i chip
Să te bați.

Dat cimpul formator de nisip 
Să-l străbați.

Ufiite-1 chipul
Și îuflelul tău. 

Precum nisipul,
Să umble prin hău.

Eu vai sufla
Peste tine

Și vei afla
Ce-i bine.

Să tulburi
Cu cenușile tale

0 mie de pulberi
Primordiale.

0, noțiune!
Acel palat

Se înconjoară
De cadru-ntunecat,

Pe-afară.

Acel palat
E intru 

Ceea ce 1-a ridicat
Dinlăuntru.

Acel palat
Și cadrul său

Unul celuilalt 
Sint un ecou.

Așezâmint
in codrul des — 

Oe-ar fi să fie cuvint 
Cu înțeles ;

Dar e codru 
De palat

Că nu-i modru 
De aflat

In el am foaie
Fiarele

Roiîndu-și exaltate 
Ghearele.«

O, națiune. 
Și tu sens,

In care ar fi lâ sune 
Cel imens I

Cit eu, cit eu,
Neminios

Sint in zeu 
Și nu m-au scos I

DAK
nu se măsoară
Ca un ocean

La dreapta întins ;
La stingă noian 

De nestins.

De -aici a tot me nul
Și ceețțce tio do —

In tot Universul"" 
Sa-ntindo.

Acesta e DAK,
Dropl Kalitata

Din ea<e ie tac 
Ființele toate.

Din marea-î întemeiere 
Și omniprezență.

Au toate putere 
Și existență.

S ti nd părintește 
In cele de cuviință

Nu nesocotește 
Nici-o ființă.

Dindu-le hrană, 
Dragoste și lumină,

E stapin fără prihană 
Și nu le domină.

Veșnic fără dorințe, 
l-aș putea zice : mic.

In toate cele ființe 
tare vin din nimic.

Supremului Unul — 
l-aș putea zice : mare.
In cele ce se-nlorc la sinul 

Căldurii creatoare.

Nimeni nu-i 
Prietenul tău,

Cit nu ta supui 
Din propriu ecou.

Cel mai tare 
Dintre inamici

Este-o lucrare 
Prin care te ridici.

Un mister 
Ce tiebuie înirirrt

In lupta dintre Cer 
Și Pc mini.

In viață și-n moarte 
Se tine

Ca o parte, ca parte
Din tine.

Dar înțeleptul. 
So nu-< Zică mare.

DAK nu-p dă dreptul 
La ceeace are.

DAK nu este mic. 
DAK nu-i maro —

Despre ceea ce zic. 
Măsura e-ntemnițare, 

A ceeace tic.

Strategie întru DAK
Un mic pas înapoi 

E mc, cummte
Decit doi 

înainte.

Așa apuci spada 
Fără s-o ialoseștl

Fâcind dovada 
Cum ești.

înaintezi ta inamic 
Fără să ie bați.

Mai bine un pas mie 
Decit doi lăbărțați.

Greșealâ-i să ataci 
Cu nesocotință, 

Ca baroarii buimaci 
Aruncați in neființă.

Se pierde lot 
Și nu se mai poate 

Să dai îndărăt : 
Conseeinți ji armate.

Gnd două tabere 
Se bal cu-aceleoțl atme 

Nu pat nici să ie apere 
Nici lă se sfarme.

Intr-acest lără Iotas 
întreg 

Biruiește cel mai generos 
Strateg,

Fâcînd un pas mic înapoi 
Mult cuminte —

Decit dai 
înainta.

Privind în om
Privește-n am 

Ca-nb-a fin tină 
Din care te vom 

Scoate de mină.

Cind apele,
In claritate, 

Drept aproapele 
Tău să le-arate

înțelege
lipsirea identității 

In care ne-em alege 
Cu toții.

Nici un am nu-l 
Dușmanul tău.

Cit nu ta supui 
Către râu ;

Privind in om
Ca-ntr-« fin tină

Din care te vom 
Scoate do mină.

Despre Cărare
Că r a rea-i eternă. 

Nu poate fi numită.
Ea se guvernă 

ta clipită.

Dacă ie aplică 
Celor no explicate, 

Cărarea este mică
Prin simplitate.

Dar lumea toata 
N-o poate cuprinde —

Cit firea da-odată 
So-nbnde.

Este-e expresie 
Similară cu DAK, 

Progresie și regresiv 
In timpul lâră vmc.

De cind a-nceput 
Să se dividâ

Logosul neînceput 
Și lără obidă,

I t-a putut 
Do un nume,

Drept cum a-ncdput 
Lumea ta Lume ;

Drept cum pot 
Sfirși toate, 

Anirlito-ndârăt 
ta eternitate.

La timp nici curiad, 
Nici anume *

Tu, cunoscind, 
Acel Nume,

Păstrează-te-n nul 
Și-n ocult — 

Să știi să nu-l 
Scruteil mai mult.

Singur învață 
Să ta oprești —

DAK e de față 
In cele lumești.

La cutare lucruri 
In numire 

Poți să-l bucuri 
Și lă-l scoți dm fire.

El întrepătrunde 
întreg Universul —

Cina știe unde 
I io-ascunde ghersul I

Numai un cuvint, 
O De* Nu mi re 

Poate sâ-i dea vini 
In nimicire —•

Cârarea-i eternă. 
Nu poate fi numită — 

Ea se guvernă 
In clipita.

Decurgerea
Izvorul corpuscular 

Și pietrele arse —
In cupa de nectar

A decurgerii întoarse 1

Hei, pune gura. 
Să nu dea pa jos,

Că nu-nțelegi măsura* 
Decit In prisos.

Cel înțelept. 
Le temelia natului, 

Să nu sa umple pa piept 
De singele vinatului

Nici purtătorul herbului 
Nu-si ungă mustața

In zaui Corbului 
Plătit cu viața.

M „Pralmul 
Celor contradictorii*

Am pus calmul 
Drept stăpinul mișcării.

CM au călătoresc in Cer 
Șl mă retrag in Deal —

Mulți sfetnici pier 
In superficial.

Nici heghemonul 
Să nu se-agite —

Nel trăim Eonul 
Oglindit in clipite.

Ciad eu spun clipite, 
Dau măsura pleoapei —

Cit peză-mi-te — 
Ce eproape-î 

Ce apnoope-i

Timpul meteoric. 
Timpul ce abundă —

Ca-ntuneric aprioric
Șî lumină de-e secundă.

Izvorul eorpusculor 
Cind îl rezonâ

Bem ta cupa de nectar 
Decurgerea întoarsă.

Cit Șapte
Toata Șapte Culorile 

Ar orbi omul.
Palorile

Ar îneca Pomul
Și toata fiarlle.

t, • • • ’ •-*1Bi '
Toate Șapte Sunetele 

L-ar dsurzl : *! •
Vaietele, tunetele, 

Ca-n Prima-Zî —
Din care nu s-as mai frexi.

Toate Șapte Gusturi 
Ar fi a noapte

Cil Șapte — 
De ape, de muvturi,

De singe, 
De sare —-

De s-ar răstringe 
Ștone tab-o singură stare.

O, do muN
Seniorial,

Do tumult,
Cade zeul pe eub cel.

Părăsește pe Acel
Și îndreaptă-te spro-Aceet — 

Ca rămlna-n El
Veșnic fi celest

Cal pa cara-l preocupă
Măsura Interioară

Să sa umple ca a cupă — 
Din caro bea crima oară.

Un „caz“ inexistent
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me odioase, opera lor nu este cltitA $1 nici nu 
prezintă vreo importanță pentru turbat it ei 
„comentatori". A judeca literatura acestora în
seamnă doar a-l denumi „con form iști**, ..aerzbi al 
partidului", ..ocoliți La o sectă ncoproJetcultLsti", 
ori, pur șl simplu, „protocroniști**. Estetismul 
„liber" al unor astfel de păreri nu eate decit col 
znai lugubru diversiociism politie.

Nu insist, fenomenul se cunoaște șl de „fie- 
ninia“ operă a literalilor „Europei libere" mă 
voi ocupa in curind. Sforțarea de a vicia Ierar
hiile literaturii române, după un tipic cu. une
ori, elocvenfb reverberații, țl-a găsit, parc-se, in 
accepțiunea „Europei libere**, metoda infailibilă, 
aceea de a denunța „plagiatul**.

Curios. „plagiatori** par a fi, In dosare- 
relc difuzate prin lectură „pe unde scurte", 
numai anumiți scriitori, mai cu scama intru 
aceia contestați cu vehemență de același po«t 
de radlo-pirat. Nimic din alte afaceri de 
plagiat, dezvăluite in ultimii zece ani sau cu
noscute in cercuri dintre cele mai largi, nu a 
răzbătut pinâ la MUnchen sau la Paris. Nu Insă 
ți „cazul", iată, al Iui Ion Gheorghe. Am studiat, 
de indală, chestiunea și sint acum pe deplin în
credințat avem de-a face cu o tipică opera
țiune diversionistă : in realitate, ^nfuceree Ion 
Gheorghe** e o invenție propagandistică, de 
esență pur și simplu calomnioasă. Denunțătorul 
a cules materia lui dintr-o pagină publicată de 
poet in „România literară", s-a grăbit, așadar, 
ii exagereze niște impresii necontrolate de lec
turi, bizuite pe consultul unui simplu frag
ment. Caz fără precedent, un autor e Învinuit 
de „plagiat" in baza unei publicații In revistă, 
deșî. precum bine se știe, acesta e un laborator, 
o foaie de temperatură a unui proces creator 
in plină acumulare. Las de o parte imoralitatea 
criantă a unui asemenea procedeu si confrunt 
acuzațiile cu volumul In întregimea Iul. aflat in 
curs dc cditnre la Editura „Albatros". . Zicere 
Iu zicere" este, precum o arată și litlul. o carte 
de lirică gnomică, derivată dintr-o apoftegma
tică extranee ; Ion Gheorghe a exoliest intr-un 
„avertisment" ce este aceasta șl IntnieJt edenta 
poeziei lui s-a supus la „zicerea" alrâinâ. -jl 
ne-a dat un document apoftegmatic propriu, 
Inlțlatlc, de felul „cărților de învățături", stu
diind mni ales inițierea morală ru un mentor. 
Cit din filosofia daoizli » lui Lao Tae a rămas 

aci e in fond neglijabil : poezia fără filoeofie 
nu are. In fond, miză si a face, de altfel, ex
cerpte de filo*tofie Indiană dup* „Serisi*area I" 
de Emtncscu e pe deplin inutil. Eatetieețte. « 
valabilă forma originală și nu idtea. căci, ju

decind altfel, ar rezulta un imperialism a) te
mei : poezia filosofică nu cate valoroasă atlt 
prin adine im ea ideii, cit prin proporția de crea
ție literară propriu-zisă. Mul mult, in „Zicere 
Ia zicere" daolsmul și-a modificat conținutul, 
poetul l-a arhaizat românește, l-a autohtonizat. 
Din elogiul dllimulațlcl, tipic oriental, Ion 
Gheorghe a extras un specific „echilibru", din 
lauda inerției ci a făcut o lirică de esență emi
nesciană : „Căpătindu-ți rlnd / La ceea ce-i 
rece / Treci cintind / Peste ceea ce trece". In 
alt loc. („Junele vinează"), el a plecat de la o 
schemă de colind, adăugind cite un pigment 
mai degrabă din Parmenldc decit din chinezi. 
„Cine urmează" pornește de la un aforism de 
formulă daoistă. văzut insă ca un eminescian 
„nil admirări" : „Vorbiți puțin / rămlneți In 
repaos I / Fenomenele cil țin / Față de Haos " 
Răul, care e „binele exagerat", (înțeles ca un 
grecesc „hybris'l e cumpănii de „Kalitafa" 
(văzută, etimologic, ea o esență a frumosului). 
In fond, poetul adaptează totul la proporțiile 
arhaicului românesc, așa cum I) Înțelege el, 
poetic. In lirica lui de aci tropotește Sfintul 
Gheorghe. sună harfa iui Apollo, zumzăie ago- 
rele, năvălesc călăreții danubleni, „Adepțli vie
ții- sint autohtonizai!. Poetul derivase, dealt
fel, „zicerea" lui din „zicerile" populare In 
„Zoosophia" și a adinele, apel, viziunea plnă la 
o neguroasă mitologic arhaică, msi veche decit 
folclorul ; „Zicere la zicere" este, In definitiv, 
„Zoosophla" acestei etape poetice mal recente.

Este in afara Îndoielii că La o Tae și daolsmul 
11 vor fi plăcut : lumea lor rurală, cu precep
tele ei de fericire primitivă, cu arhalcltatea lor 
cosmogonică, derivată din principiile Yin și 
Yan (ajutindu-sc de cinci elemente), cu magie, 
vrăjitoria, afrodisiacele. incantațiile, astrologia 
și religia țării de peste mări nu putea Să nu 
atragă un poet profund vizionar cum este Ion 
Gheorghe. Cu toate acestea, înfățișarea finală 
li poeziei este aceea, inimitabilă, a poetului. 
Versurile lungi și scurte, tăioase, de cite 4—fi 
iiiabe, catrenele ritmate bolovănos, cu rime 
populare șl inconfundablle, cadențele memora
bile ale apoftegmei, limba plină de parfum ar
haic și de aceea „naiv", de neologisme el de fi- 
loiofeme, cu „noime", cu „21ceri". cu „zoo- 
sophli", acestea formează un Idiom unic, cu 
puteri poetice vizionare, „stilul Ion Gheorghe". 
Poetul are fragmente extraordinare, cel puțin 
patru poezii („Viziune", „O. floare, o, floare 
„Despre suflet". ..Despre uciderea senzațiilor") 
sint capodopere, el a presimțit admirabil „lu
crarea" ancestrațiel in om. a captat visătoria 
cuvintelor Împerecheate ca o materie moale 
care se scurge dintr-a formă in alts fără pro
hibiții. ne-a dat sub o formă exemplară o mo
rali țărănească, veche, voind să sentimentali
zeze pietrele și zeii. C1nd va apărea, nu peite 
multă vreme, vom avea In „Zicere la zicere" 

una din marile eârț* ale poeziei românești de 
azi. a cărei apărare ar deveni Inutilă : opara 
vorbește singur* șl vorbește bine. Ce-sr mai 
rftmlne d* spus ? Ceea ce, dealtfel, se știe : in 
fnța agresivității celei mai deșănțate, scriitoru
lui II râinln și scum armelo 1U; Imbatabile : 
hlrtla și condeiul.

începuturile scrisului
Urmare din pag. 1

nul popor. Viața cuvintelor este strins legală de 
viața ojmcrtTlor. Cuvintele se casc și devin via
bile In limba unei populații, cind $u o funcție 
practică Îndelungată. Altfel vin altele șt le iau 
locui. In accet seni, dacă lat seri bere a dat m 
română permanent , a serie, scriere, acria, scri
soare, script, scriptură (vezi și formele din ro
mână) și nenumăratele formațiuni In graiul viu, 
păstrate pină nu de mu it (de ex. a face pe scrisă) 
este pentru că s-a asistat $i s-a participat la actul 
scrisului in vechime și termenii n-au venit din
tr-o simplă șl trecătoare percepție auditivă. Că 
lucrurile stau așa o dovedește și cuvin tu) carte, 
receptat cu sensul din latină de „scrisoare", (in 
grai viu șl azi : „ți-am trimis carte"), devenit in 
românește „act scria", „document", de unde 
carte, ai parte" la judecăți vechi, (vezi și carte 
de judecată), Înțeles mai pe urmă fals ca ști
ință de carte, ai succes". Cind terisu) s-a tipărit, 
atunci carie a luat La noi și sensul de text tipă
rit. po care liber (primordial „cămașa albă" io 
mib scoarța wior arbori, bună de scris) l-a dat ce
lorlalte limbi romanice. Lucrurile se leagă or
ganic și aceasta se vede șl din faptul că circula
ția șl lectura mal mare a manuacrlsefor și căr
ților In limba slavă, pe o mai lung* perioadă de 
timp, la un moment dat, au dus la intrarea In 
circuit viu In limba română a termenului sla
von ■ citi (cltati) și nu legere latin. Dacă scrisul 
șl materia dc scris n-ar fi avut viață veche Inten
să, alunei, prin cărturarii români care au învățat 
slavona și au practicat. In evul mediu tlrzîu. scri
sul slavonesc (cu litere chillrlco). s-ar fi impus 
In limba poporului terminologia slavonă. Se con
stată insă câ pisați, pismo. pisanie etc. au rămas 
să trâtazeă numai pentru șl in limba slavă (ul
timul cu folosință și la noi moar cu sens lehmc 
de „inscripție- la bixerict) și n-au căpătat via
bilitate ca să poată înlocui terminologia vie ■ ve
chiului scris românesc. Nici knlga n-a fort In 
stare sâ Înlocuiască pe eerie, deși românii au fo< 
printre cel dinți! care'au tipărit cărți slav onești. 
Aceasta însemnează că scrisul vechi românesc 
nti este șl nu poate fl o simpiâ presupunere. Ră

zuită apoi de aci că înainte de a se fi exersat 
scrisul In limha slavă, s-a practicat acrLsul intr-o 
românească primară, un fel de latino-română.

Dc fapt, din acesta vremuri îndepărtate și din 
această limbă a-au perpetuat urme de scria In 
textele religioaso, aceste texte fiind In cultul 
scrisului la început. Din acea! punct de vedere, 
o serie de termeni, conformația șl raritatea lor 
do uz trădează proveniența din vechime. Din nu
mărul destui de mare de elemente lexicale vechi 
care au ajuns plnă in textele rotacizanle. ciule 
mal sus, dăm cltcva : me sores re (milă) din Lat. 
mexerere, plraț (cerul-gurii) din pslsllum, pi
rita (a pătimi) din lat. pornita re, deșidera ța 
dori) din deaiderare. sprexire (a apela juridic) din 
fiupcrdicere. inciodre (înflăcărare) din incendere. 
Inrărcaște (a se încălzi) din iocalescerc, Invoel- 
bc (a înveli) din involvere. ferica (a ferici) din- 
tr-un <c li care, venea (a Învinge) din vin ce re etc. 
Aceste forme (și derivatele lor In frază) «Jnt li
vrești și 9ună destul de primitiv.

Se pune Insă întrebarea cym de au ajuns ase
menea elemente in texte socotite ca traduse din 
slavonă 1 Nici un text slavon, din nici o epocă, 
nu le-a conținut șt nu le putea conține. De exis
tența lor In limba vie a poporului șl a tradueft- 
torilor, intr-o epocă tlrzie. nu poate fi vorba, 
fiindcă atunci ar fl persistat printre cuvintele vi
abile (mficnr uncie dintre cele citate). Se 
mai poete spune că sinonimele lor care le-au 
luat locul nu se Impâmlnteniaeră încă atunci In 
limba română. Pe de altă parte, unele lexeme 
sint probabil foarte vechi șl rare autohlonisma, 
al căror seni nici n-ar putea fi descifrat, de n-ar 
exista textele paralele, precum za arfa ară. înlem
nind „Încălțăminte", glm| (și cimț), „șale" aau * 
rules „Iarăși" etc. De asemenea, autohton ji 
vechi este și grumaz, corespondent (șl mal d^x 
folosit) pentru pâraț, extrem de rar, precum șl 
z*ău ..plntece".

Persistența acestor unități lexicale, ca vestigii 
de limbă, nu se poate explica decit prlntr-o tra
diție și continuitate textologlcă, pentru care vom 
încerca să aducem unele lămuriri in continuare.

Se iscălea Z.S.
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— Si totuși, stimate si onorata tovarășe pre
ședinte, nu 1-ati întrebat pe ..tata lancu" 
ceea ce atl vrut sâ-1 întrebați, șl pe mine, per- 
«ooKt. s>* lăsat) eu un ga! In suflet, cu nostal
gia enigmatică a omului frustrat de o plăcere 
ce-a* fi vrut-o realizată, cu o curiozitate care 
m* va urmări plnă la moarte.

Auzi tu. mfl, ce curios era al. lies Traian lan- 
ru, nd putea nici ■* moară dacă nu auzea în
trebarea. Io mâ fac eâ nu-l aud și mi duc să 
aduc paltonul Padișahului sâ-1 ajut să se Îm
brace. Barbu s-o ridicat zlmbind fermecător șl-o 
declarat că și el consideră intllnlres unică 
și... necesară șl. mal ales, fermecătoare.

In timp ce veneam cu paltonul. Z^aharia Stan- 
td s« uită la fiscal clntârindu-1 eu privirile sale 
albastre și zice :

— Domnule Beldeanu. ea să nu fii prea curios 
ți să poți muri liniștit, am «â-1 Întreb pa tova
rășul lancu. Da. da. am sâ-1 întreb... Apoi ml 
î-o adresat rlzlnd abia simțit : Vroiam să te 

întreb, tovarășe 1ancut de cc iți spune dumitale 
domnul Eugen Barbu, „tata Lancu" ?

Am răsuflat ușurat știind c* de fapt nu asta 
vroia să mă Întrebe oreședintelc șl numai mai 
Yirziu. cind am rămas linguri. In taxi, m-o În
trebat ce m-o întrebat și 10 l-am răspuns.

Eugen Barbu nu m-o lăsat să deschid gura 
și-o zis In locul meu că I te pare firesc să ml 
se 2icâ așa din moment ce io sint un fel de : 
părinte spiritual și...material a] scriitorilor de 
toate viratele, concepțiile |1 manifestările tem
peramentale... Frumos răspuns, nu ?

Un ultim și călduros rămas bun cu schimburi 
de cuvinte frumoase.

Personal, eu Beldeanu n-am dat mina. Tre- 
clnd pe lingă el. Intr-o clip* In care cei dat 
maeștri Iți spuneau știu eu ce, l-am zia Iute 
Si din colțttl gurii ea-n Banat : faină cir-mț* ai 
flșcalule 1 Sâ potrivește la costum ca jobenul 
la slip 1 S< duși am fost...

Afară am luat un taxi, am urcat, șl multă 
vreme președintele n-a zis nimic. Cind am 
ajuns la șosea. Zaharia Stancu mi-a spus :

— Domnule lancu? ic-aș ruga să mi Insotcsti 
plnă la Intrare. Soția mea o fi îngrijorată. Ara 
nmtlve sâ fie îngrijorată.

Am coborit. am spus taxlmstrictului să mă aș
tepte. am Intrat In curte ținlndu-1 de braț și om 
sunat.

Dună o Vreme a Ieșit doamna Nusa. s-a uitat 
mirat* șl a vrut să întrebe ceva. Zaharia Stancu 
nu l-fi lăsat timp :

— Bună, Nusa. bună. uite, l-am adus pe to
varășul lancu sâ-țl explice dInsul unde am fost. 
Am fost la Eugen Bsrbu. da. da. chiar așa cum 
auz!. Tovarășul lancu m-a dus. N-am nici o 
vină dar fiu-mi parț rău c-am foot. Nu-m! pare 
rău... Nu-l așa. tovarfișe lancu?*.

(Din numărul viitor, „Intllnlraa" relatată d« 
Adrian Beldeanu)

P R Mulțumesc tuturor celor care rai-au seria. 
Asigur cititoarea din Arad, Else Tem*, că alu2ia 
din ineamnarm „Din pricina Iul Arghezi" nu M 
referă la dința și că P.S.-til din final este « 
„fantezie" de moment.



grete 
tartier

Hieroglife
O zi egipteana.
Copilul lăcindu-fi hârci do hirtia 
din ziarul caro «eitoțto 
nai cri mo in Orient.

Eu, printre pâfâri și pofti 
privesc in aceeași direcție 1 
nu se nofaazâ vocalele, prin urmare 
SCRB paale fi „scarabeu" sau „scrib", 
NM - „nume", dar și „neom",
MRT - „mirt", deopotrivă cu „moarto". 
Cine-mi citește chiar astăzi 
oasele, prin care vocale 
fluide m-alcâluiesc I
In vremuri de mari tulburări 
e nevoie de vorbe mai limpezi.

Frumoasă ca o profeție
„Frumoasă ea o profeție, 
tristă ca împlinirea ei", 
îmi spui in noaptea anului nou.
Mâ privesc in oglindă. Cele fapte obiecte 

persane, 
griu, miere, vin, un sfeșnic de-argint 
pentru ziua in caro vom imbrăca doar 

zăpada.*

Păsări lovesc in geam, 
nu sa opresc la fereastră, 
sub nămini telegraful ierbii lucrează ; 
să ademenim zorii, să le facem capcane 
ca pentru sticloți, eu boabe de vise.
Nu te gindi acum câ o talul 
luat cu-mprumul ; o viață trăită 
cu teamă, nici măcar nu-i trăită ;
fraze din sonata de Brahms pe caro-o cinlam 
In Conservator, ca clerul Im! urcă in minle. 
După treizeci de ani, cind un corp se 

răzbună 
Câ n-a lost îngrijit, te răsplătește memoria : 
ajunge să deschizi 
o cronică la-ntimp!aro
fi iată, astăzi, ce ni sa vestește l

„la 31 decembrie
in anul 6279 de la facerea lumii 
a tunat și a fulgerat noaptea 
iar atelierul de broderie in aur

, • >/•« *a«\ -

dumitru 
udrea

Marginea vremii
In noaptea mișcării
Timpul se lasă locuit, 
Din ce in ce mai mult. 
De visul do-ntunerlc, 
Iar zborul păsării 
Trece obsedant
Prin profunzimea cuvinlulul, 
Atingind astfel 
Geografia oboselii.
La capătul drumului, 
Ninge frumos 
Pe marginea vremii.

Perpetuare
Bobul da rouă 
Mingile moartea florilor, 
Căzută in alb.

Nopțile cu narcise
Luna plonjează ca un cuțit, 
opărind un miracol.
Oase albite de ciumă, încă sunind 
microbul adus de Saturn, 
mirosul de vite in tirgul Oborului, 
gropile bombelor umplute de mult eu 

mesteceni 
fi apă. lacuri cu broaște șl cintece 
de țigani scâldindu-și caii furați.
Nu-i oare un fir nevăzut de vecini, de femei 
in rochii de stambă, exersindu-și nefericirea, 
cercuri violete in eart-ai putea să le-anrnci 
îndreptând vechi păcate < 
lin șir de prieteni care aduc 
străzi subterane la suprafață, 
cuar| da narcise, mec an îs me-arginta te de 

creier, 
lutul clisos fi împotrivirea ; e cirpă de țters 
in lacul covorului de rugăciune*.
Luna plonjează deodată, a versul tău alb, 

sau e daltă I 
O, nu lăsa urme. Destul c-al trecut pe aici. 

,,Eka-hansa“» 
lebăda unică
„Sticle goale, sticle 1* strigătul Bucureștilor 
iarna, tind se întunecă mai devreme - 
inlr-adevâr, o sticlă, a matrice

ne ar trebui: au sint apa, tu. lebăda 
care-mi slifie ochii roșii de sare - 
aripa el cu sulă da părul meu -

lin abur sa întețește : să-ți cufunii mina 
in clocotită minciună, să cauți 
iostul tău corp da copil in mitul de aur,

/ 
bine mai știi să înoți I lor ou să te-nchid 
in sticlă ca pa an duh. Eka-hansa, lebăda 

unică. 
Suflet intz-o emulsie da globuri ușoare.

De noaptea aceasta pa care-o petreci 
ascultând tramvaiele prin pasaj, rinzatond 
da sticle goale, lâmiile pNpiind,

iți voi aminti. „Tu", prenumele translucid.
Poți spune da-acum, liniștit i na iubește și 

cecul 
fiindcă iată sa luminează.

In drumul Iubirii, 
Fintina de dar 
Seacă de-o palmă.

Armura de timp 
Stringe trupul bărbaților 
In veac de rugină.

Peste istoria, 
Nunti'â in vreme. 
Tresaltă cimpla.

Ochiul fîntînii
Mâ-ndeamnâ păcatul 
Vechilor mistere
Spte ochiul iintinil 
Din cate un zrmbet 
Imi tulbură făptura.

Povești de iubire 
Suspină copacii 
In frunza de apă, 
Iar crengile rupte 
Străpung lumina 
Oglinzilor sparte.

Meditație
Cind am trecut prin poarta 
Ce-nchlde orizontul, 
Am văzut dincolo
Calul de aramă 
Ce trage la roata toareluL 
Cineva din spate 
Mi-a alins umărul sting 
Și-atunci am înțeles 
Că aia pămintulul
Trece prin mine, 
Iar eu obosit 
Mă-nvirtasc In jutu-ml, 
Câutîndu-mâ,

COLOANA DE STICLA

n „Oglinda" lai Bnltrusaitis este citată o lucrare care

1 povestește cum la Alexandria un rege a ridicat, pentru
a face cetatea inexpugnabilă, o coloană dc-u uluitoare 
înălțime, de eticii, și-a așezat in virful ei o oglindi de 

oțel, avi nd proprietatea de-a Incendia orice corabie străină care 
l-ar ti trecut pe dinainte. lată-ne. deci, in fața unei oglinzi răz
boinice. neiertătoare cu «avele dușmane, pe tare le umplea de 
foc. Oglinda n-ar mai fi deci hună doir la o oglindire a fetelor 
gingașe, a trecătoarelor forme umane, o balanță a frumos ni ni. 
ea ar fl și un instrument belicos, ne Ier ti tarla. Deși na arc două 
fe|c. oglinda conjugă două verbe : a iubi și a ucide. A iubi fi
gura umană cuprinsă in oglindirea ei. și a face aă se pLarii 
in focarul el de foc făptura plutitoare dl a necuprinsul mirii.

Nu știu de ce mi se pare a ti șt proza Jul George Cnana- 
reneu a oglindă cu deuă tăișuri. Lumea incape in paginile lui 
Cușnazenru in toată splendoarea el (uneori șl deșachialA și 
păguboasă, desigur), dar și ist toată arderea ei. mocnită sau 
cu rilvătăi. duhnitoare, ea de cauciuc ars, uu de gudron ars.

Dar cum tn proza fantastică dimensiunile lucrurilor șl ale fap
telor se mixcii după cum bate vintul. realitatea ișl schimbi deci 
șl ea dimensiunile, culorile, umorile, căldurile, răcelile. Totul 
e in controlabil, controlabil, inconfundabil sau ușor confundabil, 
turnurile farurilor pot fl de sticlă. oglinzile de oțel, mările de 
apă. corăbiile din lemn, din iluzii, bătăliile pot ti niște crincene 
masacre cu mult fum. sau niște crincene iluzii cu multe fumuri. 
L-am publicat acum cițiva ani pe Cușnarencu in ..Tribuna*', Pot 
ai spun că schitele șl povestirile sale comportă și presupun a 
doză de risc, exact ca probele tuturor prozatorilor de rasă... 
căci după cum lesne se poale bănui. Ia „Paralele inegale" so 
vede harul'belor aleși să nu fie egali cu ei înșiși și cenușii. Cel 
tare nu știu in fantastic să se dea peste cap. Cum el are un cap 
păduros. George Cușnarencu. cum el are un talent pentru mine 
luminos ca oglinda de la Alexandria. încep sâ zic cu voce tare 
el el iși va construi o cetate a proze] sale, inexpugnabilă ! Păi. 
așa să fie 1 Frumosul lumii în talent să se oglindească, uritul 
lumii in frumosul oglinzilor frumos să arză.

Dumitru Radu Popcsca

0 mie nouț sute șaptezeci 
și opt virgulă șase

george cușnarencu
£

O dimineață Însorii*. In cursul nopții a nins. 
Totul este pustiu. Numai ofițerul de serviciu 
nu se Înțelege cu nevasta, li apare un furun
cul. in vreme ce pa ia capătul din sud al stră
zii apare o mașină de pompieri. Dar a «osit 
prea tirzlu. Totul e Înecat In scrum. $1 ofițe
rul de serviciu. Peste noul ani li voi spune 
Sandrei : „Aici a fost Academia".

„Unde 7“ mă va Întreba ea.
„Aici".

L
Au trecut noul ani. Sint din nou pe pămint. 

Lupii au dispărut. Ia locul lor au apărut fus
tele scurte. Flecare feti are cel puțin una In 
dulap. Si asta n-ar fl nimic. Fiecare 
are cel puțin an iubit, cu care se In- 
tilnețte pe ascuns.- Părinții știu toată po
vestea. Au fost la rindul lor tineri. Dar nici 
unu! din ei n-a fost pe lună. Păcat. Le-aș li 
arătat colecția mea de timbre. Oricum ei au 
murit de multă vreme. In vreme ce eu am ră
mas Hair. Once inger rămine tlnlr. El n-are 
nevoie docil de un sandwich pentru asta. în 
timp ce muritorii ae chinute o viată întreagă 
pentru a trăi omenește. $1 nici nu rmșcsc de 
flecare dată. StUnd că iovs*c, Sandra m-a aș
teptat pe terasă. „Hal să ți-1 arăt pe iubitțd 
meu* mt-a spus. Noi nu avem nici un 
fel de aeerîte. Ne-em îndreptat către Ach- 
demie. Lipsisem trei sute de ani șl Academia 
era de ncrecunoscut. Sandra a intrat la Ofițe
rul de Serviciu, spot a revenit lingi mine. 
„Vine In citeva clipe" mt-a spus. Dinspre par
tea de sud a străzii a apărut o mașină de pom
pieri. Dar venea prea tlrziu. Totul em scrum. 
Peste alțl nouă ani Saadra avea ai-mi spună 
„Alei a fost Academia".

„Unde T* am Intrebat-O.
„Aici".

«.
Alune din nou pe Ltitiâ am făcut eu ritmic 

fl am aranjat unele lucruri la care 
reaua'asem. Am terminat povestirea des-, 
pre Tatăl mea care ae pllngea prie- 
leuifoe ei os re a se sie ii sisessei tn- 
■«I, ara terminat de udat, florile, am săpat, 
șanțul care avea să-mi coboare apa din cel 
mai apropiat izvor ri am făcut colivia pentru 
csnan. Apoi am adormit. Am visat-o pe San
dra înainte de a s<* naște. Astăzi ea are 22 de 
ani. feri a avut 43- De-abla milne va împlini 
60 Este o fată minunată. Mamei i-ar fl plăcut 
s-o vadă. Are niște degete care rivalizează cu 
aurisul Giocondel. Cu sufletul ei ajunge plnă 
la mine. Pe Luni nu alnt temei.
L
Io cursul nopții a oină Dimineața toate ară
tau altfel. Cerul era roșu șl negru, rlaplndind 
o mireasmă de crizanteme arse. Pe pfimînt se 
așternuse un Urai subțire de zăpadă Ers zer. 
Pomii înfloriseră. Împreună ev fructele Copiii 
se Jucau orintre conac! in pielea goală Con
struiau oameni de zăpadă Părinții stătea» in 
jurul sobelor Femeile n-aveau aură. Bărbații 
zburau. Ere anul '.918, Mia.
A
Pe lună nu ploua niciodată. Din dnd in cind 
Ieșea soarele. Aici am văzui pentru prima oară 
un tfirim puztlu. AaLs e realitatea. Nu adaug 
nimic de La mine.
î.

„Ce se aude ?" întreabă Sandra.
„Aici nu-i nici o ființă" am llnlștlt-o. Ade

vărul este că Iml era frică. Puteau fl lupii.
„Simt că am rămas gravidă".
— „Slntem singuri* am spus.

Corpul ei albastru se profila pe pe re ta. Umbra 
el imi spuse :

„Te consider iubitul meu, sala e".
L

Pe trei iunie voi Imprni un an. Sini un copil 
cuminte, șl tata a obiervat toată lumea. Pa 
lună noțiunea esie neeunoacută. Nu mai fac In 
scutece, nu mal arunc mincarea din gură, nici 
farfuna n-o mal arunc de ue masă. Nici Mama 
nu *e mai supară pe mine. Astăzi am ieșit cu 
ai mei pe stradă $1 am zărit o mașină de pom
pieri Saiaa prea tlrziu. Totul era înecat In 
scrum și cenușă. Dour iubita mea a acăpat. Iu
bită mea de plastic csr« închide ochii cind o 
culci pe spate. A murit și femeia care a în
cercat si mal salveze ceva. A lovit-o o 
grindă In flăcări. Era Înaltă și blondă Nu l-o 
ajuiat la nimic. Despre moartea mea o să mai 
vorbesc.
Sandra Iml spuse că „aici a fost Academia".

„Nu mă mai Interesează", l-am spus. „Am 
atitea lucruri de făcut pe lumea asta*, Asta era 
adevărat Nu și faptul că nu mă mai interesa. 
Mă Intereaa.

„Mmnn" apuse Sandra.
H

Am revenit pe pămlnt. Uite, aici, spre deo
sebire de Lună, incă se fumează. Pe Lună fu
matul a fost interzis acum 346 754 458 de ani. 
Erau unii care se lăsaseră mai dinainte. Asta 
■e intimpla pe vremea marilor dansatori de 
fox-trot, cind parienani se călcau pe picioare 
și fiece re mal avea cita un gind bun. Tata 
era unul din aceștia. Totuși asta n-a împiedicat 
tuberculoza să pună stApinire pe el. Tata stă
tea după-amlază in hamac. Intr-uns oln <fte, 
simți cft cineva 11 învăluie piciorul Intr-o strin- 
«osre rece. îmbrățișarea Înainta incet. In cele 
din urmă se opri in dreptul pieptului. Era Tu
berculoza. Tata Începu sâ tușească din ce In ce 
mal dea. Nimeni nu-l putea Împiedica aă Iu
țească. Nimeni nu știa ce are. nJci chiar el nu 
etia sfl spună ce simte. Tușea.
ia.

Am lipsit trai sute d« ani și nimic nu mat 
seamănă cu ce-a fost. Untul nu msi are același 
gust ca înainte. Cartoful e mal mic. Limbile 
sint mal ascuțite. Dintre patru roți, una e pă
trată. Culorile au alte culori, risetcie au de
venit mal triste, capacele au dispărut, șobo
lanii lini purtați La git. oietrele nu mat au 
aceeași densitate ca ne vremuri. Aurul ru 
nește. argintul nu se mat găsește. Cerșetorii 
au npel-uri. directorii fumează ehiștocu*i. 
papucii nu mal acoperă piciorul in întregime 
și tricoul nu mai are clutare. Șl colac peste 
pupăză. Iubita mea. care știa așa de bine cinla 
la vioară și care Im! jurase o dragoste cit se 
poate de veșnică, s-a măritat cu un doctor 
stomatolog. Explicațiile oot fl două : Ori că. 
așa cum spuneam, nimic nu mal este ca pe 
vremuri (oho !), ori efl noi am fost prea tineri. 
Păcat.
II.

SftoftAU um tt l«pHnă»e așMxatetreljdoi de 
ani. Eram un om b» lUALrrAv » * 4» «4H al ia-so
cială de invidiat Mâ înțelegeam cu soția. Nu 
fumam, au tușeam. In viata mea nu făcusem

De 4e taMaae Nleelewe

un singur pas ffirfi să rnă consult cu al mei. 
Din dragostea noastră trei sute de copil văzuse
ră lumina zilei. Copiii noștri aveau la rindul 
lor copii, iar copii lor aveau la rindul lor copil. 
Prin vene Iml curgea petrol in loc de singe. 
Slism să sufăr. Sham să rid In fond sintem 
toți In același laț. Lațul vieții. Așteptăm să ne 
treacă anii. Sfi împlinim o virată. Anul trecut 
am așteptat in zadar. N-am implinit-o.
12.

M-.im aplecai asupra Sandrel, apoi ea se ră
suci peste mine. Intre lini II atlrna un meda
lion da aur pe care un meșteșugar gravase un 

bărbat din pieptul căruia ieșea un cap de fe
mele. Sub acest chip ciudat scria : ..Nu-i du
rere mal mare declț să-ți amintești dr clinele 
fericite. In vreme de răstriște" (Dante, Infernul). 
Medalionul căpăta reflexa albaștri de la corpul 
fetei. In dreptul terestrei apăru Luna. Eu eram 
acolo. Era liniște. Un șofer de taxi sparse tă
cerea și «pusese :

„A început să ningă".
Apoi, peste noi se întinse iarăși liniștea, ca 

a pătură. Numai capetele ne rămăscKeră afară ; 
picioarele ne erau acoperite și calde. Nici un ui 
din noi nu avea cum sa răcească. Era cald. 
13.

Stătea cu capul pe masă, fn fața lai. o sticlă 
de țuică aproape goală. Tata era beat. Țlgarea 
1 se stingea Intre degete. Eu Iml terminasem 
exercițiile de gramatică. Trecusem la diateza 
pasivă clieva propoziții Cind a venii mama, 
l-am cărat împreună pe Tata In pat. BAtrinul 
ne-a ințurat pe amlndoi eu o singură înjură
tură. Am trecut-o si pe ca la diateza pasiva. 
V-am mal spus : Tala Iubea Viața, nu Cărțile. 
ÎL

Pe Lună s-au văzut clndva șl asemenea 
scene • Băiatul tocmai terminase liceul. 
Fatu era îmbrăcată cu o rochie alb-axtri. 
Dincolo de ea răsăreau stelele. Mai tirz.lu ră- 
suclndu-ee peste el fcita observi că ține In hrațe 
un bătrin hidos. Barba il mirosea a peste. Do
rise să ridă de el. dar nu ieșise derll un hor
căit. Se dusa in fața oglinzii șl văzu chipul ca
raghios al unei zgripțuroalce de peste trei sute 
de ani. Se urcă in pat. alături de moșneag, Se 
Inlinse pe spate Pe pin lecui kc o fi leit se 
odihnea un medalion. Un gravor săpase In aur 
un bărbat din pieptul căruia ieșea un cap de 
femeie. Dedesubt acria t ..Nu-l durere mal mare 
deck sfi-țl amintești de clipele fericite, in vre
me de ristriște".

Respirau incet. Aerul cald s« risipea spre ta
van. Era anul 1978.6.
ÎS.

Io aceiași en sm primit prima vizită pe Luni. 
Era o pereche de îndrăgostiți incorijibllL Toată 
lumea la spunea ei fac cea mal mare prostie. 
Că dragostea a murit de mult ca șl romanul. 
Dar el vroiau aă se convingă de aria. Vroiau 
sâ trăiască propria lor viață la crima mină. 
Erau unii care si-o trăiau ia a doua mină, sau 
chiar la a treia. Aceștia nu trăiau niciodată 
Tnal mult de treizeci de ani. Perechea asta care 
mă vizita avea deja 546 de ani. Le-am propus 
să rflmlnfi cu mine pe Luni, unde moartea era 
necunoscută. Aveam «fi conslruleac pentru ai o 
colibă din trestie acoperită cu un ateeg. Pe 
Lună nu bales vintul. Puteam sfi renunț la te
leferic pentru el. M-au refuzat politicos. Ml-au 
spui că mama ei e bolnavă șl are nevoie de 
ajulor. Ml-au spus că ar fi o prostie rfimină 
pe Lună.

„Ața este" le-am răspuns.
Erau niște îndrăgostit! incnrl |iblII. S-au 

ridicat. Apoi brusc a căzut noaptea. Dar nu 
speria pe nimeni.
16.

La puțin (imp după plecam îndrăgosti ți Iar 
a sunat telefonul. Era Sandra. M-a Întrebat ca 
fac.

„Tocmai mă gindeam la tine".
A rh. l-am povestit apoi de perechea de Io-/ 

drăgostiți care mă vizitare. 1-nm spus câ n-au 
vrut sfi rfiminA și ea mi-a zii efi am răm,. 
un sentimental.

„Să vin la tine ?" m-a Întrebat
„Unde" î ani zis.
„Pe Lună, bineînțeles".
A ris. Pe Lună ce ajunge foarte repede. Nu 

Ai nevoie de autobuz. Nu sint greve. Nu sint 
drumuri care se înfundă. Nu sint străzi aglo
merate. A intrat și imbricată cum era a sărit 
In brațele mele. Am pua-o in pat (unda în altfi 
parte ?). Am făcut focul. O lumină roșie s-a 
împrăștiat In cameră. Roșul ae amestecase cu 
■ Ibestrul corpului ai. Dădea violet. Un violet 
profund.

z

17.
Șoferul a zis ! „A început aă ningă". Nu nin- ’ 

gea. Bfitea doar vintul .Mor de foame după 
dragostea ta" spuse băiatul.

„lini pare rfiu" răspunse fata.
Acesta poate fl începutul unui roman de dra

goste. In care Fata-După-Care-Alcargă-Toți- 
BăletH ae îndrăgostește de Prlmul-Bălal-Csre- 
U-Oferă-O-Floare. Bineînțeles că nimeni pin* 
atunci nu-l - mai oferi sa o floare. Ea ae firi-

Admirabil mi se pare efortul trupei 
da la Piatra Neamț do a-și i&cerca 
mereu puterile pe texte dintre cela 
mai felurite care pretind du doar 
schimbări de ton. de interpretare, ci 
și meditații noi, de amplă și intensă 
respirație. Iată acest exemplu foarte 
elocvent care este premiera pe țară 
„Muștele" de Jean-Paul Sartre. O lu
crare, prima din sulta preocupărilor 
dramatice ale celebrului autor fran
cez. cu vădite dificultăți de Înscenare, 
cu un gen de roluri din categoria dra
melor do Jdel. unde nu neapărat com
poziția trebuie sfi domine, cit mai ales 
arderea interioara, necesară în naște
rea limpezimii glndului. E drept, avem 
aici șl destule dedublări de diferita 
naturi, de la Jocul cu măști (Jupiter), 
la asumarea unei alte înțelegeri a 
destinului (Egist). la transformări da 
esență atingind sic Oficiul snorem 
(Oresie), pină la spulberarea siguran
ței in cosmnr (ElectraV CAcl existen
țialismul sartrian asupra „chinurilor 
ființei- s-a aolecat de fiecare dată cu 
interes filosofic si nu s-nr fi D”t'it ca 
tocmai in teitru aceste obsesii ti nu-ji 
facă loc. De altfel, ce! care a scris 
„Muștele" nota cu claritate : „Ceea ce 
poate arăta teatrul mat emoționant 
este un caracter pe cale sfi se for

Premieră
Sartre

mate. clipa alegerii ce angajează o 
morală șl o vin ta*.

Spectacolul Teatrului tineretului din 
Piatra Neamț râmine pină la un punct 
fidel textului. Idee a centrală este in 
mod evident aceea a libertății, relația 
cm-libertate, a ruperii de zeitatea fa
talistă. precum șl de tirania Dfimintea- 
nă reprezentată de Egist. Argosul, ceta
te a spaimei, prin sacriflcul iul O*es- 
tc, ciștlgă mult rivnlto clipi da liber
tate.

Regizorul spectacolului, Laurențlu 
Gliei, urmează Insă, parțial, viziunea 
sartriană. Adică, lulnd act de limitele 
dramaturgului in chestiunea libertății, 
II adaugă perspectiva dialectică, prin- 
tr-un final tulburător cana subliniază 
sugestiv necesitatea conștientizării li
bertății. asumarea el prin maturizarea 
conceptuala, nicidecum ca pe o brus
că șl brutală atare intim pi fit Ga re. O 
plasă va menține lumea Argosulul 
Încă departe de libertate, cu un ochi 
de lumină Îndreptat de filosof (pre
ceptorul lui Orcste) spre zarea deve
nirii umane.

Si acestoa nu sint singurele inter
venții regizorale. Muștele apar pe 
scări ca personaje distincte, timboli- 
und un spectru larg de ipostaze, ale 
celor ce ae hrănesc din crimă șl te

roare. De asemenea, rfimlne ca mo
ment de vlrf al spectacolului gestul de 
Sislf al lui Oreste care pornește urcu
șul cu fostul „arbitru" al dreptății 
□menești, Jupiter.

Actorii au răspuns cu dăruire (a- 
eesta este cuvintul 1) travaliului regi
zoral al unui neprof«sionist, dăruit și 
el cu patimă ideii de teatru. In ralul 
Iul Jupiter, Cornel Nicoarfi a travar- 
sut cu har suita de travestiuri, de la 
jocul de-a Demetrioi plnfi la re
volta și spaima de a se pierde In 
neant, dar o notă in plus pe lima trăi
rii interioare ni s-a părut mai mul: 
decit trebuincioasă. Ceea ce a avut 
Paul Chiri but A In Oreste. cu. din pi
cate. regretabile scăpări de voce. Elec
tra. văzută de Cornelia Bloos. are 
taină, poezie. Incrinccnare candidă 
(diferențierea, relieful se produce, 
ce-i drept, pe alocuri, cu insuficientă 
subtilitate șl inspirație), poartă cu 
sine drumul meandric invers deck cel 
al lui Oroate și chiar al lui Egist (ine
gal realizat de Eugen Apostol, adică 
cu momente bune Juxtapusa cu unale 
prea albe, f&ri Joc). Sigură, in rolul 
Clitemncstrel. Carmen Petrescu, ima
gine a unei tragice decrepitudini mo
rale. Si nu l-am lăsa deoparte pe Ion 
Muscă (Pedagogul) de reținut pen
tru puterea de expresie în absența 
vorbelor și Jntr-un rol mal puțin con
turat d« dramaturg și uitat de regizor, 
care II descoperă abia In final. Ața 
cum pentru contribuția lor la specta
col. in apariții varii, l-am aminti pe 
Constantin Ghencacu. Mi re la Busuioc. 
Eugen Cristian Mctriue, Florin MAce- 
Uru.

Ermil Radulescu

Există In industria American* de 
film o știință a producției de serie 
marc care nu poate sfi nu impresio
neze ; orlclt de împătimiți am ti in a 
căuta unicatul. In a descoperi creația 
iei și cola in masa evenimentelor care 
tac un film, trebuie spus că. fără 
trecerea la producția de scrie, fără 
epigoni șl ffirfi Impresia de saturație 
care trebuie sfi vină «1 oa intr-o bună 
zi. unicatul riscă să treacă neobservat; 
tontă aceastfi industrie, această bandă 
rulantă care nu produce excepții, sint 
de fapt efectul dc ecou al unicatelor 
care, ca niște reproducători de rasă, 
ișl cIștigA dreptul să dea naștere unei 
scrii mal lungi sau mal scurta de ur
mași. Procesul de selecție Întreținut 
astfel garantează spectatorului că, 
dacă nu va asista neapărat la un eve
niment cinematografic. 1 se va oferi 
măcar ace! minim de confort cultural 
necesar.

Observam clndva că In filmul româ
nesc nu exist* peliculă care aă nu as
pire la gloria de unicat ; cele citeva 
filme de excepție pe care le-am avut 
au rămas fără urmări vizibile. Izolate 
ca niște Insule In oceanul zbuciumat 
de ambițiile afirmării șl. dacă am vor
bit uneori de un anume spirit al ulti
mei generații de cineaști, de anume 
preferințe, intenții și de o anume vo-

Incident 
la graniță

caile a actualității care II apropie, 
□e-arn dat seama că timpul. In loc sâ-l 
apropie si mai mult, l-a însingurat ; 
poate că aceasta este condiția adevă
ratului creator, dar mă îndoiesc câ 
toți regizorii noștri, fără excepție, au 
dreptul să aspire la un asemenea sta
tut ; urmare a acestei situații este că 
□ vem un film foarte bun la cițiva ani. 
citeva filme medii șl in rest ambiții 
ratate fără echivoc. Nu avem un pro- 
cec de selecție așezat pe baze „in
dustriale". ci pe baze ..manufacturie
re* — o ..selecție" ■ regizorilor și nu 
h filmelor.

Să trocem Insă la faptul care este 
cauza observațiilor de mal sus : filmul 
Incident la pranlld al regizorului ame
rican Jerrold Freedman. Nu este un 
unicat sau o excepție ci. ca majorita
tea filmelor americane, regula Însăși 
— care funcționează precis, economic, 
pe bază de principii șl nu de senti
mente. ceea ce nu Înseamnă Inaâ c* 
e lipsit de acea doză de lirism aspru, 
bărbătesc, pe caro tot principiile II 
cer. FArA efuziuni, fără patetism, fil
mul reia fără Jenfi una din temele 
cele mai prolifice ale cinematografiei 
americane — aceea a relației intre vl- 
nător și sălbăticiunea pe care o urmă
rește —. inaugurată In spiritualitatea 
american* Inci de Jack London șl 

care se dovedește și astăzi la foi de 
actuală. De data aceasta. In postură 
de vinfitor. Charles Bronson, șeful u- 
nui poet de grăniceri Ia granița cu 
Mexicul șl. in postură de ..sălbăticiu
ne". un foet combatant In războiul 
din Vietnam la care, obișnuința de a 
ucide, legalizat* cindva. a devenit vi
ciu. Aventura eroului Justițiar aflat* 
in prim plan are ca funda] un zgu
duitor fenomen social : asaltul la care 
este supus* granița americană de Va
lul tot mal marc de fugari mexicani 
care devin o foarte ieftină forță de 
muncă pe plantațiile caiifornlene. Fos
tul combatant din Vietnam este doar 
terminația agresivă a unul întreg sis
tem gangateresc de exploatare a me
xicanilor seduși de „mirajul" prospe
rității americane.

Filmul, așa cum spuneam, este dose 
o mostră dintr-un adevărat fluviu — 
ca o probă de apă luată la Intimplare. 
care cuprinde Insă tn ea datele ..ge
netice" ale întregii specii. Leoiie aspre 
după care se produce selecția 1n fil
mul american funcționează fără re
proș. prefabricatele intervenind peste 
tot acolo unde realizatorii nu se pot 
dovedi originali. Cum se poate realiza 
cu o figurație atft d« numeroasă im
presia de autenftrltate pe care □ de
gajă filmul 7 Cum se poate realiza 
o distribuție In care fiecare personaj 
Isl face cel puțin datoria ’ Sau poște 
că ne înșelăm noi lulnd d-eot auten
tice fante, evenimente, decoruri, cos
tuma șl asa mai departe — care unul 
american i s-ar părea trucate 7 Chiar 
dacă ar fi așa. înșelătoria se dove
dește pină la urmă plăcută.

Nicolae Mateesca



beste acasă unde n a stea d ta părinți! cu sufletul 
la gură. Fata c la virsta nubilltății. Le «arată 
floarea țl el Iți dau seama că Fata iubejte. Pe 
cine ? Fata nu Ie spune. Șl bina face. Ctteva 
luni sc intilncțte cu el pe aacuns. Sa ai rută. Se 
siring in brațe. Iși jură iubire vajnică. Dud* 

citevu luni el se Insoar.i cu Daniela înnoire. 
Iar ea w mărită cu Gaorgc CusnarOncu. Iubirea 
veșnică nu exislk dccit pe Lună. Dar ei n-averu 
de unde să știe. Doar eu Știu. ('Undei slot un 
înger.
1B.

„Tandru ți plin cte drăgălășenii- Îmi spune 
Sandra.

„Tandru ca un coș da irirtli" spun. Ride.
19.

Râm Ine mereu cite ceva de «pus: Vocea caldă 
a ocnilor tal ; (1X umber one across trie na ti on j. 
Căldura numitor in jurul gltutuî meu ; Mi
reasma florilor de tel ; începutul ți iDrșltul ; 
Bucuria fără sfirșil a copiilor ; Gestul firesc : 
^Niciodată n-a făcut-o cineva mai frumua). 
Respirația.
29.

Pentru a-mi vedea propria moarte aveam un 
joc perfect. Pe Lună exista un deal format din 
nisip foarte fin. Murisem de mai muJ'.a ori si 
atunci cind doream aă văd cum am murit, de 
phdi In anul 1070,8. mă cocoțam pe colina aia 
ți priveam La picioarele mele. De pe Lună fie
care Iți poate urmări propria moarte. Trebuie 
doar sâ al un loc preferai. Eu U aveam pe al 
meu. în O Mie nouă Sute Șaptezeci Si Opt vir
gulă Șase a fost ața : Țineam In brațe Cea- 

Ma i - fr umoaaă - h vxne ie- D in - Lum e- Așa - Se-Spune- 
Și-ln-Cârțl. Eram ca două păsări intr-un cwb 
de nulele. Cuibul nu-1 făcusem noi. 
jurasem dragoste veșnică. (Asta era îna
inte de a ajunge pe Lună). Din can. 
străzii apăruse d mașină de pompieri. Venea 
prea tirziu. Focul mistui se totul. Din acel tot 
făceam și noi parte. SI N’OI PARTE. Peste nouă 
ani aveam să-l apun Sandrei : „Din acest tot 
am făcut ți noi parte**. Ea va ride. Biuclc San- 
drei flint scăldate In miere. Este o albină har
nică ți dc asta nimeni nu fl-a plina plnâ acum. 
Dacă s-ar plinge cineva ar face-o cu lacrimi 
dulci.
22.

Stăteam pe colina aia de nisip ci priveam la 
picioarele mele. Alături da mine era Sandra. 
Și picioarele ei erau albastre. Rideam de moar
tea noastră. Lucru ăsta sa intlmplă numai pe 
Lună. Numai aici e poaibil ața ceva. Fiindcă 
nu plouă niciodată. Nu există coroziune. Nimam 
nu piere. Șl ața mai departe.
23.

Cind am ieșit de la Capsa am auzit muzică 
la Arhitectură. Am Intrat. Am invitat o fată ta 
dana. „Cum te cheamă ?• am întrebat-o. „Al- 

■bcrtinne** ml-a răspuns. M-a pufnit risul. Avea 
’un nume care suna a magazin de pălării. Avea 
un frate pe care U chemi lat Aibertinna. Părin
ții Ii munseră In război. Care război 2

Am dansat cu ea citava dansuri, apoi a venit 
altcineva ti a invitat-o. Cind a-a terminat am 
ațteptat-o la ușă. Avua ochii triști. ti stătea 
frurte bine aia. A doua zi l-am cumpărat flori. 
Ea s-a dus acasă ți le-a arătat părinților. El 
ți-au dat ««suna că fata lor iubește. Dar pe 
cine ?
25.

Lumina s-a ntlns. S-n stins șl In och" 
Albertlnnef. Sint la doi centimetri de Al
bert in ne. Mă depărtez "la un metru. în jurul ei 
a apărut un oraș întreg. Blocuri : alimentare ; 
centre de reparat mașini : străzi asfaltate : stllpi 
cu vapori de mercur (dau □ lumină roșiatică) : 
In mijlocul acestui ora5 tumultuos. Albertinne. 
Are fața brăzdata de riduri, pe care parcă le-a 
făcut apa. Părul i se incilcește In poală. Are 
un singur dinte. Cind ride, fața I se scufunda 
Intr-o mocirlă. Aceasta e Alhertlnne. Pe lingă 
ea trece a mașină. O stropește cd noroi din cap 
pinâ In picioare. Nimeni nu observă. Fiindcă nu 
e nici o diferență. Aceasta erie dragostea 
noastră. Un tablou minjlț ia repezeală.
M

Asta e tot. E un tablou. Pictorul ia plnz^de 
pe perete și.o împăturește. Ne împăturește 
laolaltă cu blocurile, cu alimentarele, cu stră
zile asfaltate, cu luminițe, roșiutijeo, .cu noroiul. 
Ne Impătucețțe in două, apei in «ateu. Ne 
aruncă ia - gunoi, Ne, «jsiuguljin valma.
Realitatea e vâslă. Cil codată poata intra 
Intr-un cos d« hlrtti. Alteori, nu.
r.

Tablou Intr-o expoziția : o dimineață Însorită, 
de iarnă. Un lup intră In aat. Sint eu. îmi este 
foame ți voi mi nea a oaie. Mă glndesc 
că o oaie grasă nu pot găsi declt Intr-o 
curte înstărită. □ curte Înstărită ae recu
noaște după poartă. Văd o poartă sculptată 
in lemn, intru ți dau peste o oala tantaatk-A 
Are treljdouă de picioare, șase stomacuri, trei 
ficați si patru straturi de llnâ. Mă bucur. E to
iul iernii si lupoaica mea nu arc pulover. O 
aâ-i Laxă daoepa pulovere de lină. Eu o să mă 
satur. Toate ae Impută. D«r oaia aleargă mul 
repede declt mine. Aleargă In cerc. Reușește sâ 
la un avana de o tură înaintea mea. lai-o. In 
clipa asta m-a depășit. In curl nd va avea două 
ture avans. La snh. asta se numește avantaj ue 

calitate.
n.

în momentul In care oala ae pregătește sâ 
km.) depășească a doua oară, pun laba pe ea.

s-a terminat, li tpun : „Iubita, cursa fl-a 
terminat**.

Rațiunea a Învins. Oala începe «A plingfi. Tml 
■pune cit dh nenorocită a fost In copilărie, cit 
a suferit. Mai alea din pricina unul băiat care 
a-a însurat pină la urmă cu alta si de ea a ris 
după aia tot satul, că rămăsese lingură, cu un 
copil pc cap. „Și aici cum al ajuns ?“ o întreb. 
„Văd că ai o casă de piatră, chiar două, a 
poartă de fag, sculptată- Plinge si mal amar
nic. Se îndreaptă efitre cerdacul casei si smulge 
o scindară. Totul se prăbușește anroape fără 
zgomot. Anoi e rlndul porții Impunătoare să se 
năruie. Fără zgomot Oaia imi Inspiră milă. 
91nt un sentimentul. Mal ales după ce îmi 
■pune :

„Carton. Totul nu e declt carton. Mucava-. 
Plinge. Peste nouă ani oaia anta fantastică mă 
va Intilnl in autobuz șl-mi va spune : „Din acest 
iot am făcui și noi parte**.
29.
•Dar atunci va fi alt timp, alte clipe vor fl. Ne 

rom aoropia Încet de anul o mie nouăfliil< 
Șaptezeci șl opt virgulă șase. O. ce distracție l
31.

Asta e tot

nicolae 
* sîrbu

Reșița albă
Și cum credeam câ piinaa a de mei multe

Wwi 
neștiind câ aici ea are 
culoarea dimineților tulburi, 
ca a privire ițind rpultâ vreme 
in preajma iacului, sau lingă muguri.

Penlru mu Iți lațila • Ineâ un ciina 
cu cerul gurii înnegrit pesta poata, 
un vultur de lum da na soarbe
pentru privilegiul de-a citi in loc ca-nb-o

carte.

Pentru mulți mai (Intern incâ 
niște furnici iarașita ga-wn (alger de z garau 
cam itoarcem din* mimul jderii 
lârlma ci a ducem la gură.

niciodată nu m-am bureret mai mult 
de noapte, spuze prietena .Vjrei, iirin- 
yiridu-i cu putere te piept pe Macule, 
care, de cum urcard in tari începu zd 

tforAte. Și mie mi-ou plăcut aopiile Întotdeau
na. rdzpunze Vaxtte, Indrotebi cind eram rindr 
și aș fi dat orlcite nopți pentru un zimbcL Bine, 
dor dumneavoaaiTd vorbiți cu nottalpie, pe cind 
mie. drept id rd spun, mi-e teamd de itrada 
Salvării. Nu vă /ie nici o teomd, copii, astee-a 
de-ale uiefil, adduod Vaii/e, și jdrd aitd intro
ducere o intrebd pe domnișoara dart i-e aurit 
pe doctorul veterinar cutare, apunlnd la televi
zor o pavette cum a pdut pc maidjn un eline 
șchiop, cum |-a lua! la ipital și l-a vindecat 
și cum dupd aceea, cam peste o lund, acel eline 
Intilntnd pe itradd un icmen de-al tdu (bolnav, 
șchiop etc.) l-a dus la doctorul și te spitalul 
unde /uzate el vindecat. Doamne, ce frumot a(i 
pouestif, nici nu-mi vine zd cred că a posibilă 
o attfel de intimplare astăzi, replied fata, și tui 
Vatilt II scdpd o lacrimi. Ba, te poate, domni
șoară, șl eu cred cd In acest caz e bine sd In- 
v<i(dm chiar și de la animale ed omul nu numai 
cd e dator dar cd, dacă nu face nimic pentru 
zaivarea celor in luferinîd nici nu te mal poate 
numi om. Fala începu sd pllngd și ea, Marisfe 
se trezi cutremurat de suphi|urite ei. ajunteterâ 
intre timp la destina lie, Vazile iși o/rri bra|ul, 
Ion plăti tajtimetriatulul fl cind intrurd In ves
tibul, mama fetei avu la început reaefia /ireaicd 
de a-i da afară pe cei trei, pentru ci fiied-ia 
avea fața tcildati In lacrimi, Vazile se vedea 
cd plinsese și el, Macitte te finea cu a labă de 
mina domnișoarei și cm cealalfd ie ștergea ia 
ochi, numai Ion, care-i emoționate at'./el pe cei
lalți, se aplecă sd sărute mina doamnei și asi
guri nd-b cd nu s-a Intimplat nimie deosebit, mai 
repetă odată po vet tea și nu ie mird deloc atunci 
cind fnzdși amfitrioana te Idsd capleșlld de pllnt. 
Mamă, mamă, acum ești convinsă cd am drep
tate cind spun ca sd nu mai păstrăm secretul? 
Cum se așrzaterd to|i pe fotolii fi scaune, Ma
ci s te deveni foarte atent dupd această InCre- 
tare, Va site se scutură de emoție ca de a cd-

Pentru mulțî ca nu s-au privit 
îndelung in •gliniila lacului, 
davâlraățto sini cav do nomazi 
li nu pâtimiți in naodihna locului.
Cmd muncitorul se îpclâ pe miini dimineața 
ți nu pe cenștiințâ
voi lă usc aii pe fumai câmâșila albe. 
Noi știai ca Rașița-i albâ atunci 
cmd muncitorul ve igalâ pe miini dimineața. 
E teșita tea«a a coală albă 
pe cară scrie numai viața.

Acvarii de noapte
Aceste orașe cu gust de lomiia 
tal ma> rrvnosc ia cai lără triie 
lot mai cresc alge-n acvarii de votca 
apei trec clipa pa roșu cu-o lotcâ. 
Si zidurila astea cu igrasii de rang 
ne mwigiie noap’.ea ca o umbră da ștreang 
cind n« so urcâ parca zborul in git 
dar râminoai aceiași, a:iL
Ca a wind de aur gâsitâ-n pavaj
■ mina lamaii, rimă de gaj, 
lipicioasă plutire de Hutur 
cu polen de care-aț vrea sâ mă scutur,

nicolae 
irimia

Plinea soldatului
l-au spus :
Pentru ca sd nu mearâ trebuie 
Să duci această pune 
Soldatalui.

«MERIDIANE> - 30
Putini dintre ee^l 

_3.e urmăre*c cu 
poxiune aparițiile 
editurii ..Meridta- 

bc- bănuiesc că prestigious 
editură a împlinit nu demuit 
treizeci de ani de activitate. 
Ea părea că există de cmd 
lumea intr-atit cărțile acelea 
cu Înfățișare elegantă, com
parabile cu ctie mai sofisti
cata tipărituri de aiurea, in
traseră In conștiința publică. 
„Meridiane** e o editură cu- 
ooecută pentru celebra ei se
rie ..Biblioteca de artă**, uni
că. din cite fltim. tn lume : 
Intr-adevăr, cam tot ce se 

-.j pqtee publica mai Interesant , 
la saaterie<db bioțprafii. mo-rm 
nografli de curente, sinteze.

eseuri, a intrat In phaurile 
acestei edituri. Principiul a 
fosi in definitiv acela al e- 
chilita-ulun: sprcialtet. amator, 
diletant — fiecare Iși poate 
găti aid materia potrivită (in 
piui "editura a inițiat o exce
lentă cu Lecție de estetică). 
Deși aceasta este cea mai de 
scârnă realizare, du ezit ln«l 
unica. Editura „Meridiane- 
tip&rește. in remarcabila con- 
dițlunl grafice, o serie de al
bume de tip monografic de
dicate unor notarii pietori 
Străini, fără îngustă furie mo
dernistă de a prezenta ulti- 
muL răcnet, apoi o la fel de 
vemxEaxbqâ eolejjție. cu for- 
m/irsinltaT. care ♦opuiarizea- 
ză pictorii români ajunși ua

VIZITA NOCTURNĂ
mașd ruptă țt umedă, tar fon, care provocate 
cm bund ștltniă această stare, mai intii fetei, 
apoi mamei, privea parcă cititor ne fereattrî 
așteptind ca tufletele sd măriunseoicd.

Noi. începu gazda, tintem două biete femei, 
■pun a it fel nu pentru cd nu em avea ce ne 
trebuie, ri prnfru că ne aflăm tare singure de 
cind solul meu a ditpărut pe neașteptate. Cind 
s-a intimptet asta? o Interogă Vaslfe. Păi, daci 
socotim .continuă mama fetei, ea era intr-a 
șaptea, Cu A'ons, domnul Still la Sindicate, eu 
eram secretara lui, iar sofuf meu era la Banca 
mare. Dar cine-l domnul Still? dad-mi ingd- 
duiii, o rugă Vatile. Păi. domnul Slmion Stil! e 
chiar tatăl Notei, și cu toate cd fe**te noattre 
erau ta ace la ți liceu, noi nu ne-am mai oorbit 
de mai mult de trei ani pltid cind, intr-o zi, 
m-am trezii cu Nora și cm doamna Still ed-mt 
calcă pragul, apoi eu IncepMt sd rlnd din ce 
in ce mat des pe ta noi. tar Doina (da, așa o 
cheamă pe fiici-mea!} U Întorcea singură vui
tele piuă in terna cind am renii și eu cu ea, rd 
aduceți aminte, ți v-am cunoscut pe dumnea* 
voastră și pe domnul Gherman, care mi i a 
pârul un om deosebit.

doina se ridică ta un semn al mamei 
și aduse fursecuri, două sticle de om 
și e cutie de alune, iar Ion te oferi 
sd desfacă el dopurile, deși specialistul 

cel mare era Vasile. Suprave^heail de 
Maclste, cei doi prieteni. Iși vorbeau numai din 
ochi, tndemnindu-se unnl pe altul tă n-o tul
bure pe amfitrioană cu alte întrebări. Fala mai 
adute și o atici u{d extra plată de Johnie Walker 
din frigider și-i turnă mated-si Intr-un pabar, 
cunosdndu-șl bine mama și tperind cd un pic 
de băutură ii va da mat mult curaj In dezrd-

Dar voii, i-au mai spus.
Acolo moartea pândește peste iot 1
In cer și pe pâmînt 
in apă și in piatră 
Chiar și in zborul absurd 
Al păsărilor.
Voi li cu ochii in patru 
Le-a spus, la rindu-i, 
PI ocină sâ ducâ 
Printre piumbi, pi nea soldatului. 
Războiul ■ ca ți cișligat, 
E ca p cișligat
Ar mai li slngat piinea roșie 
Câtre soldat.

*
• P
$< piinea căzuta in mijlocul
Bulevardului încins
Piinea ca a piatră de hotar - 
Ochi prin care păminkil sa uilă ia noi 
Bombă dezamorsară definitiv 
Soarele naatlru cel da toate ziUta - 
Plinea ocolită da autoturisme luzocsa 
De buldozere de bascula da UBctoare 
Da civilizația umblătoare
A orașului
Și muncitorul acela ia salopetă 
Mmcat de rugind
Ropezindu-se la ea ca și cmd 
Cineva ar fi strigat după ajutor 
Muncitorul acela ndicmd-a ți ștargind-a 
Cu polma 
Aproape târăneșie ca pa on cop! 
Ocralind-a sub braț ți cenmdu-i pored 
Iertară
Muncitond acela ocolii 
De cmhzația umblătoare 0 oramiba 
Muncitorul lencH ca un zeu hods 
Ducmd înspre casă sub haini 
Soarele nostru cel da toate sitele

e

Cineva «a baiul hotelubd dâ
Tele‘ea ne singurătății
Seară ca e* poemgina exigea la cupkond doi 
Sfmta sudoare
Cuib lichid in palma muncitamhd
Podul rulooi stepat te a simplă mișcare ■ 
Miiniii
Și vuietul vuietul vuietai 
Rotitor văzute ți naeâluta 
Impe^rrva trecerii

vtrxta msfnrftătH creatoare. 
Un catalog al editurii pe ul
timii 15 ani ar fi o aplendlaa 
paradă de artifti crtraord.- 
□arl ; editura 1-az putea tace 
cu faloa de ordin ia formați j 
și poete și cu un rara eter 
aniversar. Insă cea mal de 
preț cucerire a editurii „Me-4 
ridiane** esta fără discuție i- 
deea de dialog intre culturi, 
așezată sub armau) Mtnpi- 
tera al valorii : au o gălăgi
oasă „europenizare- fără cri
terii, nu o verbozitate de a- 
mator ci o trudă aspră, susți
nută, o interogație venită de 
aici, care este Însăși esența 
marilor Inițiative culturale.

ART. SILV.

foirra tainei ee peeetluta de peste două luni și 
ceva absenta lut Gherman.

Doina, continuă gazda, a mai mers, din cind 
In cind pe ta Ă'ors, dar in ultimul timp i-e tare 
frică ta mai calce pe acolo. De fapt e cuprinsă 
mai mult de trlttețe, pentru cd Nora te află 
intr-an hal firi de hal; o fată atlt de frumoasă 
ca ea s-ajungd astfel.* Și cind ie gindeșii ed dacă 
raid sd invete. ar fi putut pleca ta once (ard 
străină sd se întoarcă deșteaptă ca un savznt. 
Nenorocirea a foit ci t-a îndrăgostii de copilă. 
ce mal. era elt o șopirhtd cind am văzul-o pen
tru prima datd cu medicinista!, pe care... (hai,

La dispensarul modical 
Tînărul cu degetul mușcat de un pul

da flacără 
„De ce nu merg și caii cu benzină I- -

«treabă 
Nepoata pensionarului \
Și iarăși imaginea orașului seara 
De pe dealul Lupacului 
Și fumul așezindu-se alena 
Ca un fel de memoria 
Fe turnurile catedralei 
Navetismul intre două fluierături de tren 
Starea de spirit a prietenului meu poetul 
lahe două clinchete de pahar : 
„Și-acum cinlă pentru dumneavoastră 
Selîs'a noastră secalâ 
Ana Cmcâ I-

gheorghe 
z in ceseu

Veșnicia pe cont propriu 
Două boabe de nisip sini deja o clepsidră. 
Mie e*a - curcubeu - curge c istoria, 
in^rt ete se nosc ți mar generații da i«i. 
Ota a itagură da nisip nu o zilnica h:anâ 
ța de aceea slâm uuul lingă celalalt, 

clepsidre strâina. 
mădnmd fîocmts veșnicia pe car.t propriu, 
ți de aceea cmd na privim m ochi 
nu dsztașim deed tacial sticlei ca na 

cuprinde 
•ti cai Mii ahinecazea cuteriter din haosul 

da curcubee 
până cmd ma nu mm trebuie să ne sue.im 

unul pa celiâlalL

O hngura de nisip nu a ilbtica hrană 
ți, a I cum na mai trădează nisipul I 
Un fa admnd pe tina intia valvele voțnicîei 

■idolul,
DowA fae sâni deja a clepsidră—

Pindă
Iarba aceasta sa uiM ia mina cu rădâcinRa. 
Pomii, minunoțu pomi, dabindesc ia amurg 
o leRloara da vietate wfapammteanâ 
ața cum iți rotesc aonenala rădâcmi 

adilmstndu'O trecerea 
ca pe o apă formată de celui pecawnentului 

ticăit uni.arsal. 
Iubita țese molateca piază da rădăcini 

imprajuru-mi. 
Dumnezeu chiar, noaptea îmi pindește 

alunecarea gindului 
cu rădăcinile.
Eu insumi scormonesc in mina cu rădăcinile 
bănuind a răcoare mai proaspătă, o oglindă 

mai pură, 
e putere In tiare tâ mă desferece din 

câtușa lă rimei 
elibarîndu-mâ-n merele vinU-

O, șarpe mușcind din tine - Soare - privind 
cu sufletul

Această forfotă de rădăcini 1—

mamă, spune odată, interveni Doina), pe care, 
cum spuneam, a(i au2it cd i-au aruncat unii de 
ta mansarda vilei Vulturul direct pe cant ura de 
belon din jurul clădirii și-n clipa aceea fl-a scurs 
toată puterea din bietul băiat, de n-a mai ri
mat declt inima vie in el. Mamă, sări Doina, de 
ce nu spui cine l-a azvirJit, cine a vrui sd-l 
termine. Motanul te ridică brusc ta picioaru și 
trecu In brațele gazdei, care, infiglndu-ți dege
tele in blana fină a marelui Maciste, Idsd ta a 
parte orice prevedere >1 spuse cd tatăl Narai 
e vinovat de nenorocirea tindrului medicinist. 
Dar nu știu dacă fae bine spunlndu-nd un lucru 
alit de grav ca aeetia. Mai ales cd el se adaugă 
altuia și mai grav, anume dispariția satului meu 
in anul cind v-am spus. Mama Doinei începu 
sd plingd si Vazile folosi tot tactul de care era 
In stare pentru a o liniști. Imbiind-o fdrd ifd- 
rutntd prea mare, dar tu subtile motlva|tl me
dicale, zd mai bea o gurd de whis<g. sfat pe 
care II urmă specificlnd cd In vta|a ei nu a băut 
mal mult de un degetar. Dar Gherman, mamd. 
domnul Cherman. unde se află acum? izbucni 
Doina, pa care amlndrile malcd-si o exasperau. 
Draga mamei, acest lucru mi l-ai relatat chiar 
tu. ața cd, povestește! Eu. spuse fjotaa, știu 
doar cd după ee l-a răpit orefterul, Gherman a 
s:at ta camera de la mansarda vilei păzit In per
manentă de doi oameni; cel puțin așa mi-a 
mărturisit Nora care-mi zicea cd dacă nu-mi 
Spune măcar mie acest secret, simte cd-și pierde 
mințile definitiv.

Ca ta comandă Ion. Vasile și Maciste Ingenun- 
chtard lingi fotoliul gazdei, pupindu-i mtinile și 
ofertndu-ze chiar pe loc sd le duca ta cei mai 
costisitor bar din oraș. Sint prea obusild dupd 
cela povestite, răspunse mama Doinei. Așa cd 
vd rog sd merged unguri, sau, dacă donfi, noi 
arem vin cit ud trebuie, avem și muzică bund 
Incit vd puteți distra șt ta nai pentru cd șl eu 
sint bucuroasă cd mi-am detcircat tuflrtul. 
Bravo, strigă Doina, am cea mat bună mamd 
din lume, șl voi danta toată noaptea cu Afaciste.

Gheorghe Pituț

plastici

Nu se Poate spune cl In producția 
noastră editorială abundă acele tu- 
crkn de critică din a căror toioKlre 
vizitatorul expozițiilor flă igl post ft da 
«fam» cam ce ae lntiinplk cu un ar
tist de mult i«flit dm sfere debutului 
ți cunofleind deja notorietatea. Ar 
putea părea paradoxală afirmația, dar 
am impresia ci una din cele mai pu
țin cunoscute, de către manile public, 
perioade din '«torta artelor românești, 
este tocmai perioada contemporană. 
Nu este sufîciunt sft scriem In gazete, 
că facem emisiuni la televiziune, că 
scriem prefățe la cataloage șl să »em- 
nalim prietenilor |l galeriilor din 
■trAinfttate nealizârl artistice de toată 
stima. Verba volant. Cine vrea ■& iși 
formeze o imagine despre un artist, 
sft ii cunoască antecedentele, sk-l în
cadreze corect intr-o direcție proble
matică sau stilistică : nu are la inde- 
mină instrumente indispensabile de 
lucru. Prin ele înțeleg cârti, de infor
mație și analiză, despre anii *10. ’50, 
*01. *70 șl așa mal departe. Cârti din 
care iâ înțelegi ce s-a intimplat in 
arhitectură, picturii, sculptură, grafi
că. design, arte decorative. Cârti In 
care dac* vei căuta un nume să-l șl 
gftaețti. dacă Intllnești o apreciere să 
fii aigur că este cit dc cit coreclă șl 
câ ea nu* are in vedere atît exteriori-

Plecînd 
la o expoziție
tatea operei cit geneza el. procesul re
velator pentru deslușirea «amnificații- 
lor. Sigur, mai sint și excepții, dar cu 
eiteva flori nu se face primăvara. Nu 
■e poate lăsa sarcina reperării direc
țiilor desfășurărilor din arta contem
porană românească doar pe ' umerii 
fragili al dicționarului lui Octavian 
Barbussa. lipsit de lluatrațli si deja 
ușor depășit de evenimente. Sigur că 
masivul volum despre pictura româ
nească tipărit dc Editura Meridiane 
este extrem de util. Dar mai poți per
cepe cc se Inttmplâ cu un artist atunci 
cind tratat fiind — dat fiind exigen
țele firești de spațiu |l metodologie — 
In trei rinduri intr-o lucrare lip ma
nual. iți este aproape impasibil sft 
mal racolezi cava informații, mai sub
stanțiale. despre el. din alta lucrări a- 
profundlnd aspecte specifice ale feno
menelor artistice ? Nu vreau sft apun 
prin aceasta că penuria de informații 
este absolută. Cine are limp șl nerv! 
se poate duce la bibliotecă — unde va 
căuta In 2iore și revlate (șl chiar și In 
revista ..Arta-) coca ce noformutat 
mai elegant șl mai sintetic ar trebui 
■ă albă tn raftul din billoteca perso
nală. tată, sfi presupunem, de plldl câ 
un orfvitor mal curios, ă Intrat In ex
poziția. recent Închisă a Caroline! 
lacob. Dacă este cit de cit avarti- 

zot iși dă fltama Imediat câ ae afli 
in fala unei artiste ale cărei legături 
cu experiența suprarealistă sint evi
dente. Dacă este cil de cit curios va 
inerrea tă vadă ta ce măsură preocu
pări te artistei se înscriu intr-un filon 
de preocupări cu o anume pondere in 
arta noastră. Poate sft se edifice nu
mai in cazul In care a frecventat per
sonal. cu carnetul de notite in mină, 
timp de trei decenii ti jumătate, gale
riile centrale. Cu specificarea cft i-ar 
fl fcMt necesari j( o preparare cultu
ral A generala adecvată.

Nu numai cu artiști! de extracție iu-' 
prarealiști se intimplfi aceasta. Vizi
tatorul curtai, despre care vorbeam, 
riscă sft știe îs fel de puține despre 
filoanele realiste, posti mprealonlstc. 
expresioniste, cubiste, dadaiste, supre
mațiile. vizi bl liste si cita mal vreți sg 
enumerațL Ah. dacă este vorba 13 
afle cum l-au manifestat ele In Fran
ța, Germania etc., nici o problemă! 
Află imediat, cftd nu de Informații 
despre ce se mal Intimnlft prin atari 
ducem lipsă, ei de altceva !

Care ar fl cauza 1 Explicația nu o 
pol da Intr-un cadru atit de rezumativ. 
Oricum se înșeală dne crede ri răs
punsul meu ar consta doar In afirma
ția ci unii autori, dotați si întreprin
dă o asemenea operație. Iși aduc a- 
minte eft trebuie sft-si facă DUblice 
părerile mai ales In timpul campanii
lor electorale de la UJL.P. sl alta 
Instituții anexe

Dar sft revenim la Carolina lacob. 
Ea face o picturi oarei destinată sfi 
stea ta muzee. Suprareal]imul d nu

Grigore Arbore
Continuare ta pog. a 7-a

Sub relaxarea, degajarea, chiar s- 
parenta delăsare, cită lumină si gra
ție, c« subtilitate a amănuntului in 
muzica din urmâ a compozitoare! My- 
riam Mar be. Puțini sint cai ce se des
coperă treptat, cu atita infailibilii In
tuiție, sesizare sigură a proprietății 
In stil. Nu pot compune liber, in voie, 
deci! posesorii de spirit, de materie 
superior organizată, ordine înaltă ce 
se încorporează, aproape involuntar, 
muzicii imaginnte și Iranscrise. Atunci 
receptarea profilft dc directltudlnea 
expresiei, de naturalețea actului com
ponistic, fără ca muzica rezultantă &ft 
fit pindită de agresiunea cntropica 
ori de inadvertențe stilistică barbară. 
Si inconsecvența poate ti interpretată 
grăitor, organizată, articulată in suc
cesiune transformations la. cu toiul 
altceva fiind decit Inadveitenta simplu 
placată, „uitată** mire portative, co
mună scăpare in grabe ușterăcril unui 
nou opus, „fidel «ufteiului ca se ex
primă**,

Sc înțelege că nimic dm aceste a- 
vntsruri, mai ia urmă amintite. nu 
pindesie muzica In cauză, mai concret 
1 impui regăsit, lucrare scrisă de My- 
riam Marbe Ia cererea (ormallei 
..Consortium viulae** și internretatH de 
aceasta, zilele trecute, la Radiolele- 
vlzlune.

„Timpul 
regăsit"

Piesa folosește, intr-tin mod arti
culat componistic, nu doar limitat ta 
«Împle afișare, motive din muzica bi
zantină, in special emani nd de la 
Școala Putneanâ. Obiectul istoric, ce 
acordă muzicii pregnantă a sparen|ci, 
este lucrat, dincolo de această apa
rență, in mod deosebit de activ il 
personal, fără a-i ofili puritatea sau 
a-i cufunda in anonimat, dai șl fără 
comoditate șl ambiție muzeistică.

Procedeele, detaliile «im strict ie
rarhizate, nimic nu râmlne in sine,

fărâ trimitere la dramaturgia între
gului, cu alte cuvinte, fără semnifi
cație contextuală. Din unison ae des
fac, după modelul arhitectural a! e- 
pocii, Par și după reflexul său muzi
cal, ornamente (sintagme induci! bi
le) Bpaiializate stereo fon ic. Jocul ori
zontal/vertical asigură o sinteză a po
lifoniei Și helerofoniei. Întotdeauna 
Intervin cu pertinență elemente com
pensatori t. cum ar fi spre pildă li
bertatea ritmică (excelent incifrată in 
pariiturft), ca dinamizare, liberalizare 
a statlcîsmului aparent.

Apoi decupajul permite o progresie 
din ce in ee mul repidâ a transfor
mărilor, unlaoantle revin ca să mar
cheze momente de împlinire, dc eli
berare parcă, detaliul Iși spune fru- 
musețen tnlnică. Scenariu! armonic 
este completai de cel timbral, in core 
clavecinului cu timbrul țâu vast-eu- 
ropeun, i se face o intrare perfect 
Ingică Deosvbit in componistica lui 
Myrlam Marbe ni se pare virtuozita
tea cu care poate îngloba sugestii di
ferite, fără ca nrganicitatea să su
combe. 51 aceasta fiindcă logica, idei- 
țin este mereu trează, sensul — către 
„starea de joc- ți defulnre In clnt — 
este urmărit orlctnd cu clarviziune. 
Dar destinul muzicii *e Imulineșl*- 
peate o succesiune rle momente fruc
tuos ambigui, destinse, dc savonre 
neîntinată. Logica și firescul se con
jugă intim.

Formația „Consortium violao** ara □ 
bună adresă repertorială, un loc pro
priu in peinjul nostru sonor, iar ca
litatea lucrului ți adlncimca abordă
rii se legitimează Imediat.

Cos lin Cazaban
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Aura romantică
și visul fantastic
In cile ne dim seama, pagini dc o 
asam anea cruzime o descripției. pă
trunsa de un lugubrtz dramatism. pre
cum acelei dl o Geniu pustia in care 

eau narat episodul din caaa preotului român
no mal Intltnim nicăieri in proza lui Emmescu. 
Irrmginca odăii devastate, -cu preotul spinzurat 
>1 plngărit. avind drept martor pe prvpru sa 
fiică amenințată cu batjocora cea mai abjectă 
de către «oldalil complet Imbecilități de alcool, 
căzuți In ghearele urii sanguinara, este aurprinsl 
cu atffa sobri exactitate, Incit, prin ricufeu, 
senzația de fantasticii a te tragici pe cere □ de
gajă Incredibilele tapte, pur «1 aim piu, produce 
fiori de gronzâ : „Preotul era spiruurat a<-un 
cui maro de tier deasupra usel... Ochii Iui erau 
intarfi. cumplit, din gură, peste barba curgea 
■puma cee vinâtâ a morțit. mlnHe sale erau 
dinainte legate. Alături c-un părete na răimată 
tata Iul. palidă ea varul, cu mani ei ochi negri' 
Infudați, ineengiurați eu man cearcăne vinete, 
rătăciți ca octali angj nebuna. Buzele vinele ți 
spirale, pirul negru ca noaptea, despletit, ce 
flutura Imp regi urul fi tulul eîb ea marmura cea 
moartă... haina lungă *1 neagră de mătase II 
dădea aspectul unei furii a dureri! Inmârmurite. 
Ochii erau ceti ai priveau Intr-o disperare. de
monică fi nebună asupra scalar oameni, mail 
de beție, cu ochi! striludți ri murdari, ceri 
tâvl!indu-se pe plmint a priveau c-o ardoare 
•ăJbateeă fi nebuni**. Tot ce »e intimplă in acest 
epland < tentativa de siluire a fetei, salvarea ef 
de la aceasta de eătre Tocii Nour care. 
In Mroxtaîlcâ disperare de cauți, o bnp'jșci, 
pentru ea după aceea -d-4 pedepsăăct pe ara- 
rirri arrinda-i de vii !n caca Inrendt-.tâ etc.’. tr-ro 
eroul tatuai, dea. pare că aparține unta rit 
abound. proiectat frtfrtzn fnfuneeat roman ±3 
evul mediu.

Presiunea halucinantei ta» ațâți asupra roa- 
ftltaței Ini Terna Nour este *!!•. de puternici, 
atlt de fizic res mpti. iqtit LXu! m toldeazi eu 
o stare de cboeeali «Ătietoara ri dezectahtejați 
(..Toate astea v-amcstecau in eafleritl mea eef 
turbure, ri din acest amestec se născu o îhr.pire 
cumplită a organelor de cugetare g> amțlrv. 
rare-ml obosea capul, arriri incit -.mț-azr 
e somn înainte da toate")- Va si zică, penetra !n 
atltea alte momente de oboseală rofleteracă 
sflrietoare $1 acum apelul ha terapeutica s^ci- 
nulni se arată a ff soluția idealA Încă <*fl 
Gealg pustia (faptul apare at •< poate ie hm- 
pedul. facem cufioștlnță cu elesnenta) cal mai 
de seamă, menit a corrvtirui cheia de be*ă a 
construcțiilor ntrstlv-fan’avtice din presa tal 
Km ine acu. Comparativ cu mosnraieie * cuiere 
distribuite pe axul epic al rtxnanuiai. momenttd 
fantastic înscris In biografia de lup tătar la re
voluția de La 18<8 a lui Toma Nour se dtCinja 
printr-o vădită lărgire a spațiului epx, care, la 
rIodul lui, eirte supus unei semnificativa spera
ți! de (am spune) supraetajate. Da data acaasza 
se tinde la edificarea unei liral a vi au.’ut pe a! 
circi cuprins eul eroului -e definește dsn per
spectiva unul complex proces de integrare ia 
materia ldeal-met a fizică a “WxLsz rocaaati^ 
rezultată, acesta, din sublimarea onirici a rea
lului perceput In marile lut dimensiuni isteria»- 
umana Este adevărat că. spre deosebire d-.- mo
dul savant, subtil ezoteric, in care va fi or ■ 
cată alunecare» In aventura onirică din soar le 
nuvele, acum fenomenul se produce dexarmast 
de simplu. Ingenuitatea gestului divulgă tu.er»- 
tea ți lipsa de exparienti a autorului, dar el 
Inflexibila siguranță de rina a acestuia : Xu 
singur, in nesimțirea cea tnai mane, trăsei 
cSțluls de oale peste urechi ;i ochi. Jmi auezas 
capul pe-o piatră jl corpul pc-un morman da 
frunza uscate si adermli. Viral, o lume M-.ină 
pentru mine, o lume plini de raze dare ea dia
mantul. dv stele curate ea aurul, de verdura cea 
in’.unocoațâ ți parfumată a dumbrăvilor da 
laur — visul UI deschise auritele lui g-a’J 
ifisă sj intru In poeticele st etern junele 
gtfidlni-

Intenția dc a da eitfs * .«tu <■ •ir*, clădită 
pt un eșafod Bvfeec ma! pronunțat. tat?-o e.- 
cecție, și pe un lutherfi de eîtmcnta eoochctz» e 
relevante, într-aJtă direcție, «e resimte de la 
bun început. Astfel, episodul ac recomandă a- 
tsnțld prin succesiunea „nivelelor* oarativ-lan- 
thflticc relativ distincte ; ceea ce trădează exis
tența subiacentă a unui riguros plan de lucru. 
IntHul „nivel14 txpHcileaai „jocul" desfigurat la 
spațiul visului dintre samaela realului Imediat. 
palpaU 1, fl acela ale imagina nil ui alimentat de 
tezaurul livrase, asumat pnn trălroa Iul ideall- 
sant-raniAntlcă : „Intr-adevăr, că muntele pa 
eara durmerim ml se păru una din acele grădini 
pandante ale Setniramidti. grădini a cărei 
treaptă da sus, unită cu cerul, răsfăța In lumină 
rea etern-neturburată a eoeieltd un eden fm- 
mos. cU largi alea da palmieri, cu cărări acope
rita de nisip alb, cu âvulsuri de rszh ‘utlxi v f • 
mantice, eu stlnel zdrobite de smirrl. prin săpă
turile r Ir om ciorăîKu si picurau, curata ca 
cristalul, Snsâ dxtr de f...1 de duketile si m.rosul 
ambrei : necț&rul cel adormitor al Orientalul". 
O asemenea propensiune a visului dc a «• 
cufunda In spațiul tnfnfie oferii de eposul 
oriental se racordează de Indită la altă coordo
nată. mult mal pretențioasă. In continuare ae«- 
iăm la trecerea In ce! de-al doilea „eivel" al 
visului, clnd tentația eunstrucțlai eonogaeioe 
iri face simțită prezența pentru tatlia oară fa 
proza luj Emineseu : „Și toata ace-i-a asupra 
norilor! Cerul era senin ea o boltă de smarald, 
msțlnută In orient fi occident eu boita oi 
puter(n]kă de oglinzele cele verzi «f resăltiode 
ala mărilor...". De e semnificație aparte pentru

Idcolugia tîtanîan revoluționară a romanului 
cate faptul că. spre deosebi ic de cao» ce se va 
inllmpla la barmanul Uinnis fi in Avaiaril 
Faraofluiul Tlă, proiecția cosmogonică a v su
lul romantic nu tinde la dobindir^a etanșeității 
mc ia firi ca || că. dimpotrivă, In en ne rev..->l» 
imaginea fantastic sublimată a realului, per
ceput In dimensiuni gtguntc^tl, la un mod ca
tastrofic. Cum se va intimpia in rnurik poeme 
titanlene ale scriitorului, intenția de retezare
■ elementelor înscrise in toatele flux al istoriei 
naționala pe ecranul atotcuprinzător al exis
tenței cosmice se vădește jncă dc pe acum : 
„...numai l.nir-un loe cerul părea dogorit si ars 
11 era o mare gaură In cor. din care cădea la 
pămlnt pietre fi rietpĂturi de muri re ardea 
Intr-un loc. Acele pletos căzlnd. una cite una, 
pe pimlnt. formau, pare-eă, lingă Mureș, turne
le unui oraș pustiu, nelocuit da nimeni, ars, 
pătruns prin ferestrele pui’.:: <j negre dc fluie
rele cele sălbatice ale viaturilor reci".

Iată inaă că ardentul idelllsm patriotic al 
eroului nu oe poate nicidecum resemna In fața 
unei asemenea priveliști devastatoare, de apo
calips. Dimensiunea apolinica a paibotogid 
eroului Ifi cere drepturile fi. brusc, ima
ginea anteri<Mră, ae lume ca dispare in pro
pria -1 eonuaă. este literalmente „înghițită" de 
o alta, caracteristică pna cudUduIuI ca de eden 
purificator : „Dar deodată păru că lumea 
sr-nserună, eâ gaura In cer mctpe a deveru din 
ce in ee tcai mare li mal largă, incit pnu ea 
se vadea asupra boitei albastre ce-mtjriUfSJzJ 
r^rr.tetul o alră btită ra mult mal naltă, cu 
mult mai largă. «a-un aur curat fi htnpade 
ck lumina cea galbenă a soarelui, astfel incit 
Întreagă acea boltă părea un soare mart, care 
ircbrăpsa o luate, lumea deasupra cerului". In 
acest moment, mod „povestea in vis* atinge 
Ultimul „nivel" a! propriei edificări coemici- 
zaate. ce! paratLlxia?. oe rtintilnim cu una din 
marile paradbem* ai» rumanuiui. cu aceea vuind 
torra li zarea perima’•jISj feminin. Alături de 
ipostaza Eurie-erotizantă (Foțpis) ți de rea
• w •_ -.-ad „ewintesmltit- mefera (episodul mor- 
tii mame*, eroului), ac-xm. aetlagi fenomen ™ se 
tafă'Aoect pan apa rips Ilari ti, fiica preotului 
r-^xăn. la chip de înger muriri a simboliza geniul 
„mirrinai ■atlas— -omAnefti" : „Prin acei Îngeri 
albi K t-j ochii mari, albsiftn — văzui unul eu 
mari otiu oegn. alb ca ți es. fnte cu fața slabă. 
9t muiat ia Inagi ti striUueite haine negre, cu 
ară: Balta pa p^epU ad plutea pin aerai aurea 
feuj arai! tzrari mdrepcafi ia sus si pl:ru de 
lacrîmL Eu 11 cusoqtram_ Ace! negru păr ți 
despletit eu Q vAjcimCoi, acea tristeți adlncu »
■ hftasâ oa a vim—m. acaa ctaaparare fără 
margin. > cArvi umeă stea e Dumnezeu i* 
gravasa trăaaxcte ci adlce. Latr-o f» A ii dinain
te* maa g «i « vAxasam. Cerul era se^is si
• e^t ua a.egor lager ara trist— Era Mar. 4 7»ir< 
*<«**£ pret< bărrfn. dirtrnzat. icnim na ta ta £*>ă.„ 
mic iroa au se parat ci a «emul martire n>-

.--«ia«ti. gesiu palid *- ; ! e. z
Speteați [•] Dumnezeu, a cărui str.gură 

tăr.c : tcrt-I*.
Cu dmcriaroa acestei nituit latraznad setr<- 

?.. fteaîtw a vîsnlus laataMxc la itrncturlle sale 
■■rahv*. m tacbeta p axptarările noastre crt- 
tlot emocfiu raauuuiul Gcatal pMBSia- Dci- 
pArftr™ aguărw Ae aacat, adică a ce aumtai
aura romantte- fasta frică da earsSizsea tantai- 
fctl propr.u-r.să. ae v> prrfute â_a ca m ce 
m tnai rr_fiă claritate ta proza a
taa Ecatoaerc. CW deapne evrot^lt^tea 
mărti ane.'Bul* te»* rut meutazt err.I-
aeacteoe aspra faatMtrrorim. m se m 
inrtr3Ct.-t dcd'artble ce te pot tac» odată cu 
reroeterea te parale 11 a „btssslta fj

H a „ntr ele me

Q istorie în imagini
a literaturii române
contemporane Văzută de 

Ion Cuci

I

Nicolac Cioban b

Cretan i
Ieronimus
o*«

ALMANAHUL LfTEtA* Vitraliu

st Laurențiu Ul<c< privesc 
duacții (critice) dileme Ramul Munltonu int<-C clipă de axtax

Petre Salcudeanu 11 Paul Everac ducutind in spatele unai u|i mchisa

M ea deschide 
doar oM cil să prindă 
albul absento din «unde tel a. 
Se simte oceanul 
cmd m taibură soanHe 
portiria ca un rin si cu* ninge a moarte 
spatnd deni ne înfășoară tălp.la 
al«iocâm dincolo de departe. 
Abandonarea ci ochii pe miră 
ci nd iarba părului mâ*ură norii 
lucrurile toate* si inc ea clîpoc rea 
vezi cum flăcări ne macma por.

Ca o grădina pustie

liliana 
gârceag

Apune planeta?

• Avaria ți* nari Hartl* die Bucareeti adnee ta 
cnBOftia|i eekor tata narați ci maawcrtaele (are
st. peer ie. dramaturgie. tnUtaccrl, literatură 
pentra copii), docnmeote, totem Hi inedite, 
jocuri dielraetjre, earieaturt, deeene ete. peatrn 
„AtabMahitf literar 1M3", editat Aoectoți*. ■■ 
•rfanade ptni 1b 1 mei iwa.

Coiaborirlje ee pet depaae fi La sediul Aeea- 
ațfet din air. Nirotae Goleaen ar. 11.

PrtHlra oglinzi istovita de spațiu
• plscopâ dm ateii anotimp «ferind in pahare 
crte abionțd încape în somnul i opării 
uitarea ți moartea 
seeundelof rare.
Aglvaptă puțin 
prin vitralii de ceață 
liniftaa kimnii india cele

Tremură lumma cu 
nwros de prune usctde 
puiuț da vuloa sub scară adormit 
fr se ințeLegea că seara singură e cfcă ca o 
grădină pustie 
după sunetul flăcărilor clipocind uțor 
ți după felul în cate bintuio țo bala mi 
fa căderea nopții se-nvalbureaid prin unghere 
in așteptarea unei dimineți de lef<e 
ciftd apele cresc, amintind de perversiunea 

cocețaiov 
apoi aburiri canalelor dospii de lături 
ne va ascunde in duhoarea care a început 
să laiiăreaicâ
aceasta 
perpetuare de oglinzi l-ngâ lămp le cu gaz 
- lasă-mă. i-am spus, in noaptea asta 
*ă fiu focal - 
pesta sperietoarea din grădină da paie 
la care sa închină caii fi sobolii in 
galopul Ier înnebunit 
ți poate 
delirul salciei-caz, al 
mărăcinilor uscați, ol dinilor 
răniți urlind pa ciffip 
nu va mai fi, nu va mai ti 
decit
plinsul reverberat al celui caro s-a risipit.

Se strică ochii nopții de atito lumină, 
Se peipeteic orbiți de durere 
Venit: pompieri ai Universului 
E lindul vostru pe scena a treia— 
Apune planeta, căci e mult prea rație 

de singe 
Ne-ntoercera peste vremi, redevenim toți pețt. 
loti.
Aud osia munților cinând ultima lor melodie 
Cimpiile urlind do durere
$i parcă lint inima unui clopot imens 
Ir. care trupul meu te zbate 
închis ici ti-un clopot, in care ard mocnind 
La locul ciuperca al regretelor ți amintirile' 

a ceea ce-o lest PAMlNT.

E toamnă în mine...
Se sparg stelele la lereastra mea 
Le poftesc înăuntru, fiindcă a interzisă 

intrarea pe poartă. 
Altminteri le-as fl lăsat să înghețe, lacrimi. 
E toamnă m mine, ți-mi pilpiie rouă in 

suflet, lumină 
Tocmai fiindcă toamna nu prea este rouă. 
Prin dopatul inimii îmi chem iubirea 
Și-o întreb cum de-a rabovit abia in intuneric 
Cmd «n eâuiui och-lor mei, mai a ații o soars. 
Mi-am flefuit buzele cu vorbe 
Să primesc in sftrțit sărutai luminii 
Puia cmd omt nu-mi vor inteniee fi sărutul.

AUTORITATEA 
SINTEZEI

Urmare din pag. 1

pir.A In secolele ÎV-V-VI In epoca străremănA. 
Emineniui istoric și filolog clasicist prof. unlv. hr. 
Ioan G. Comun a oferit In volumul Scriitori bi- 
Merlceții din epoca atrăromână (1979) c sene da 
studii dedicate unor autori care au trăit, gindit 
si scrii in cadrul spiritual!tâții daco-romane, in 
perioada c‘.xx)-gcne2ti romănețti. Pornind de 
la contribuțiile mal vechi sau mul nai ale unor 
invâiap ca VasLle P^rvan, Radu Vulpe, 
I. I. Ruru. D. Berciu, D. M. Pippldi țl ale unor 
cmincnți specialist! străini, lucrarea profeso
rului Cuman luminează o epocA extraordinară 
In toate privințele. Scriitori ca Nleets de Re- 
mes-ana (sec IV-V), Laurențiu de Novae 
(sec. V), autor de omilii „dulci ca mierea", 
Teotîm de Tomis, „cumatul" (see. V), Ioan Ca- . 
îiian daco-romanu) (sec. rV-V), Dionhlc ce! 
Mic (sec. V-VI), un autentic savant enciclo
pedist Ilustrează aceste Începuturi. Efltc epoca 
în care latina populară vorbită la Carpațl. Du
nărea de Jos fi Marea Neagră capătă treptat 
trăsAturile care li vor conferi calitatea de pro- 
toromAnA sau strfiromână, iau limba română 
comună, cum 1 ae mai spune. Ea dureaza pini 
In momentul scindării sale In cele patru dia
lecte cunoscute : daco-român, aromân, megle- 
no-român si tstro-român. Este adevărat el 
acest! Scriitori scriu In Hmbâ latină. Sub aspect 
ctn,c ei ilnt Inaă daco-romanl sau strhromâni 
din Dacia Ripens!* ari din Dacia Pontică. Idi
omul in care comunicau In mod curent c-ote 
strAromâna.

Locul ocupat In Istoria literară de da co-ro
ma nul Nlcera de Rcmesiana fi dc gal o- fra neo
latinul Gregorius Turoncnsls aste In multe pri
vințe identic. Deosebirea vine din faptu! ci In 
timp ce N!ecta împărtășește soarta dacilor da I 
un neam cu el, închinători la Zamolxit. care, 
convertiți la o nouă religie, devin romani ca 
limbi țj astfel strâromâni. In timp ce Grego
rius se simte legat de istoria lui Clovis 1. re
gele francilor, botezat el deveplt creț tin abia 
In anul 4&6 (primul rege barbar devenit cato
lic). O istorie a literaturii române vechi este 
datoare dcct să includă neapărat cele citeva 
secole de remarca bilă strălucire literară, filo— 
zofRA, științifică, teologică si lnctituțlunal-edu- 
cativâ din mileniu) 1 In care se desfĂțoară mi
racolul spiritual straromânesc.

Organizarea materiei cuprinde citeva mari 
secțiuni Intitulate : Literatura română in limba 
slavonă, Apariția scrisului In limba română, 
Cronicile Iul Mihai Viteazul, Epoca lui Mat 1 
Hasarah ți Vaxlle Lupu, Primii mari cronic^| 
moldoveni. Epoca hii l'anatanlin BrincoveMvî; 
Cronicile munleae. Predecesorii, contemporanii 
ți urmați! Iul Ion Necvlee, Cronicarii transil
văneni, Bimiirie Cantemir, Cărțile populare. L'n 
Argument introductiv. Citeva considerații pri
vind limba ți literatura română nescrisă, o In- 
rheiere fi o Bibliografie generală completează 
riiariie secțiuni.

, în aceste mari secțiuni alnt incluse capitolele 
aparte dedicate unor autori, opere fi evenimen
te cure au marcat dezvoltarea literaturii n'nyjtn» 
In epoca feudală. Unale din ele (cele despre 
mitropolitul Varlaam. Nicole Ml lese u Spâta- 
rul, Miron Coattn, Radu Grec ca nu. Ion Neculce 
fi Nicoiac Costln) s!nt printre cele mal pătrun
zătoare din cile dispunem plnă acum In întrea
ga istoriografie literară românească. Fiecare « 
din aceste capitole însumează la început date de 
ordin Istorie-biografic, apoi o analiză da continui 
a operelor aduac In discuție ; In fine o amplă 
enumerare a unor aspecte stilistice si expresiva 
impuse dc texte. Fapt semnificativ — nici una 
din sintezele dc literatură română veche de 
pinA acum nu acordă aspectelor stilistice locul 
pe care ele 1J au In judicioasa lucrare a !v! Ion 
Rotaru. Aid se află, de fapt, una din explica
țiile cele tnai importante ale reunitei sale. Au
torul recentei rin’.cza are simț eufonic ; frazele 
citate rint amenitate, gustate CU mare plăcere 
pentru savoarea lor arhaică fi. exprcalvĂ. pen
tru caracterul țocant ai unor figuri da stil. 
Trăirea Irrfsțr"textiltîi discutat este sugerată • 
pregnant f.de desj&furarea explicațiilor. Uneori 
acesta explîca’.u IgtiHie înadins. In locul Iar. 
autorul sintezei no oferă propriile sale Între
bări ca In cazul diacutări! unora din concepțiile 
lui Miron Costln despre care scrie cu uimire ; 
..Canlradkțle In gindlrea cronicarului ? Fata
lism f Amlndouă la nn loc? Greu de precizat*, 
(pag, HO). In Argument autorul !si îndreptă
țește astfel modul In care procedează ! „Facto
logic (...) a fost expediată succint in notele de 
la subsoluri (foarte substanțiale — n.n.l fi In
tr-o serie întreagă de paranteze fugare ale tex
tului. Am căutat In schimb sâ utilizăm -spațiul 
rămas pentru comentariu] cit mal substanțial jl 
rr.al cuprinzător, mai întotdeauna In direcția 
lltersr-belelriytkA. cu tendința permanentă, ex- I 
presi a încadrării scrisului românesc vechi In 
cursul organic al dezvoltări! literaturii romă- 
neftl luată In totalitate fi In strinsă legătură cu 
dezvoltarea vie a limbii" (pag. 3).

Față de admirabile reușită a rocontei sinteza 
citeva Intrcbâri se ridică totufi in legătură cu 
or/anlzArea materiei. La nag. 17 găsim titlul 
Literatura română In limba slavonă. în conti
nuare. dună ce stnt discutate cronicile Mold' 
vel In limba slavonă, opera Iul Neagoe Ba rar g 
povestirile despre Vlad 'Icpeș etc. găsim in»^^ 
coniiderațlile despre cronicarul anonim _ df^la 
curtea Iul Dragfy fi despre N. Otahus (care au 
ocris latinefte) gi despre opera lui Gavrit Protul 
de la Athos (scrisă probabil in greacă dar păs- 
trată In copil romlnaft!) fi despre Petru Ccroel 
ri imnul sâu In limba Italiană. Mul! mal conve
nabil ar fi fost HacS dupfi ana’lza textelor sla- 
vonegti autorul ar f! akAtult despre toți aceș
tia un capitol separat privitor la aspectele uma
nismului In cultura sl literatura români din ace. 
al XVI-lca.

Lăslnd la □ paria ademenea aspecte, in jurul 
cărora se poate glosa mult. Literatura romană 
veche no apară drept o reușită exemplară.

Noua cercetare a textelor vechi întreprinsă 
de loo Rotaru, bazată pe sugestiile oferite In 
Interpretare de un mare număr de metode (de 
earc autorul nu fiice niciodată caz) ch *1 orga
nizarea materiei Intr-o sinteză edificatoare in 
funcție de elementele de continuitate «1 Inva
riantele sugerata de descompunerea analitică uu 
dus la o lucrare da referință Indispensabila de 
acum tuturor celor cară se ocupfi de marile va-, 
lori ale literaturii fi culturii noastre In epoca 
feudali.

Prestigiu! dc autor dc sinteze a! Istoricului li
terar lori Rotaru te verifică astfel Încă o dată, 
intr-un domeniu pe cit de fascinant pe atlt de 
dificil fi de plin ac secrete.

«LUCEAFĂRUL» PUBLICITATE

■ INTRODUCERE LA UN CICLU 
DE REPORTAJE PUBLICITARE
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Pe tlnărul director a! întreprinderii de spiri
ts | electric de Instalații din Titu. inginerul Paul 
Lungu. l-am găsit destul da greu, locul lui de 
muncă, acum, la Început, fiind întreaga între
prindere. de la Proiectări, la Desfacere, treci *d 
prin halele de producție, acolo unde se nasc 

. produsele atlt de apreciate pantru calitatea lor. 
produse ce poartă înscrisă pe ele emblema 
I.A.EI.

L-am rugat să-ml spună, In loc dc introdu
cere Ia un ciclu de i reportaje ca vot fi găz
duite d« „Luceafirul**, In ce cunstă calitatea pro
duselor ce iau drumul beneficiarilor, pornind 
de pe poarta aceatel unități economice dlmbo- 
vițene.

„Ceea ce ar trebui remarcat încă de la inc-put 
— ml-a spus Inginerul Paul Lungu — este pre
ocuparea permanentă |l generală axlatertă In 
Întreprinderea noastră, pentru calitate. Calitatea 
este numitorul comun al activității întregului co
lectiv de oameni al muncii de del. Exemplifi
ci nd. am putea spune ci pentru noi calitatea 
produselor înseamnă forma lor modernă, ardu- 
rnnta mărită In funcționare, suplețe, ailențiozt- 
tate. culori vil si adnotate lentului unde cint ete 
folosite. Nomenclato:u! produselor noastre este 
foarte diversificat, totuși, pentru flecare din ele, 
indiferent de mărimea sau valoarea lui. există 
aeeoMi preocupare.

în cadru! întreprinderii ne străduim să dăm 
ideilor noi forme, concretizări prin produse mo

întreprinderea de aparataj electric pentru instalații Titu m
deme, competitive pe piața interni ri externi. 
De altfel, bu tpun o noutate, tind afirm că. prin 
saîhăți'e lor. produsele l.A.E.I. Titu se pot com- 
pera cu prodceole si mil art ale oncărei firme din 
țnrA |i dc peste bota re. Este in acccl adovfir pa
siune gi mlndrle, ambele rczultlnd din dragostea 
pentru întreprinderea in cnre lucrăm, din grija 
ca inițiatele l.A.E.I. să garanteze calitatea apa- 
ratajuiiri pe care alnt incrustate**.

■ UN INTERVIU
LUAT IN LUMEA CIFRELOR

Discuția cu economistul Voi cu Plrvu, eonta- 
bdluI-Kf *1 Î.A.E.1. Titu, s-a desfășurat imne 
două situații economice, Intr-o lume a cifrelor, 
cifre ce reprezentau viața economici a acestei 
întreprinderi.

—‘ Acum, ta început dc an. vă rog tă-mi ofe
riți cneva din preocupările LA.K1. Titu privind 
diversiflearea producției.

- Cec:- ce vă pot spune este că unul din 
ubicctlvcU actunlulul an al cincinalului 
xutuie lârr va intrtjn pamc de aparataj elec
tric fi ir. special, a gamei de sparata] de in
stalați! dc Joasă tenț.dne. Acestui obU^tiv il unt 
afectate toate preocupările noastre, tot ce sc în
treprinde In cadrul Atelierului nostru dc pro
iectare.

1> putem informa pe viitorii gi actualii noștri 
beneficiari eâ vom introduce si vom diversifica 
goma riguranvilor ultra-rnplde cu marc puteri* 
dc rupere, ta tensiunea de GHO V curent alterna
tiv, intr-o gamă cupnnsA intre !8 A si 600 A. 
O noutate pc care o putem anunța .-..ta pro
iectarea și punerea iu fabricație a unui nou «et 
dc «iguranțe ultrn-raplde cu marc putere de ru
pere 11 1 GM V curent alternativ $i la o gamă 
dc curenți cuprinși intre 03 A și t 000 A.

Tot dc diversificarea producției ține și înlo
cuirea siguranțelor tubulurc tip Fcrnz, ru sigu
ranțele tu bula re lent-rapide ji rapide. Du^.^ cum 
Știți, noi * fnbricftm fi aparataj pentru uz caxnlc, 
bunuri dc larg consum, cum Ic ipunem not. Și 
ir> «cest domeniu ne preocupăm dc diversificarea 
aparatnjulul, tntroducind in fabricație noi pro
duse. perfecțianindu-le pe cele existente. Astfel, 
var intra In fabric.!ți*» comutatoare și întrerupă
toare modernizate. în culori dintre cele mai di
verse șt mai pastelate, oferind astfel cumpără
turilor posibilitatea iă-gi procura intrerupa’oa- 
rtic care se asortează eu culoarea Vnetulu <••- 
merelor. T«:f -ici am' putea aminti că vs*m -iro'tace 
n nouă gamă d(* prire ST cu contact de protec
ție șl fără contact de protecție, precum șl a nouă 
serie de fișe bfpalan**.

. . Uă* ' A_t.: *!ÎU
Despre produs:te 1.A.E.L Titu am mai acria 

de cite'. t ori. De fie-data am îndemnai be- 
nefi"-e'ii râ contracteze ?r încrederea
produsei intxcprj-rfen not ti modeme.

LA.LI. -j een'xroru - • tinte-f- ^-Z4 Ingc-
min.irej a mai multor cuv<nte ee conduc, prin 
ingloborez ■ anținutuiui !cr !n produse, la
insâși ci’ît ta»i produse!-- respective.

I.A.E.I. neprrr.intă șt p*.,^rurtanea
cuvintelor : Inteligență, Avantaje. Elevație, 
Ideal.

Inteligență. RogAsibilâ in fiecare produa gindit. 
Inițial in cadrul Atelierului de proiectare fi pro
dus apoi cu dragoHce m întreprindere.

Avantaje. Contraclnd d:r timp produsele de 
csre aveți nevoie, vă asigurați Avantajul de a 
uvt i la timp, in condiții excelente de livrare gi

In caotitățlle dorite, aparatajii! cleclric solicitat. 
Condiția este deci cent iac tarea produselor 
t A.E.I. Titu l

Elevafie. Produsele T.A.EJ. Titu se disting 
Atlt prin formă, prin culori, cit fi prin calită
țile pe caro le probează in cadrul proceselor 
tehnologice ta care sint utilizata.

Ideal. Aparatajul electric de instalații produs 
La Titu este ap»rataju] ideal pentru orice bene
ficiar. La aceasta concură tot calitatea lui.

Așadar, produsele I.AE.I. Titu, prin calita
tea lor, slnt produse tdealp. Contractațl-le, adrt- 
tindu-vl Întreprinderii de aparataj electric pen
tru instalații din Titu, strada Gării 19, telefoane 
90.lt 19 55 si 90/14 79 83 I

l.A.E.1. Titu — furnizorul dumneavoastră da 
aparataj electric de instalații ideal I

6 CITEVA PRODUSE
Recomandăm acum. In încheierea acestui prim 

fir de note fi interviuri, citeva din produsele 
I.A.E.I. Tltu-

LA E.l. TITU PRODUCE :
• ÎNTRERUPĂTOR CU 3 TASTE
• ÎNTRERUPĂTOR PENTRU POLIZOARE
• ÎNTRERUPĂTOR PENTRU CONGELATOR
• ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ASPIRATORUL 

DE PRAF
• ÎNTRERUPĂTOR PRIN APĂSARE

Acestea se pot Intilni in componenta unor 
ptoduae ale Întreprinderii Electro-Argeș, În
treprinderii de frigidere GâcțtJ fi ala altora.

Reporter___________ J

f.de


atelier literar
posta redacției ]

D. LADINA : Nu mal știrn 
cum scriați inalnlc. dar 0atral
ic de-acum. sint. oricum, deza
măgitoare. Cu o excepție. „Ere
le". care ne dă speranța ci vi 
veți rovcnl...

V. MIHAI.CEA : Lucruri mai 
firave. In ultimele patru plicuri, 
cam însăilate șl firi suflu (ceva 
mal bine, in „Pro pace". „Poem 
cu țâranl", „1907”). Scria inie 
cuprind, pare-se. ai explicația 
acestor rezultate mai slabe. în
țelegem, deci, câ va trebui să 
vă concentrați o vreme atenția 
st eforturile spre rezolvarea pro
blemelor de viață: vă dorim al 
reușiți cit mai curlnd.

G. ȘERCAU : Foarte inegale ; 
singurele care confirmă șl făgă
duiesc fiind „împrumut** ti 
„Plopul și roata".

A LADIN : Citeva pagini mai 
bune : „Ars poetica", „Aniver
sare", „Dăruire".

B. G. COJOCARU t De-țl « 
încă prea devreme pentru a în
cerca evaluări si prognoze, tre
buie să observăm totuși că pa
ginile dv. cuprind (incâ incipi
ente. șovăitoare, naive, firește) 
bune semne de poezie (..Auto
portret". ..Lacrimă"). Ceea ce. 
desigur, vă îndreptățește să în
scrieți intre preocupările dum
neavoastră (fără Îndoială, mul
tiple ți fără putință de jml- 
nare 1) «l această nobilă șl ispi
titoare Îndeletnicire. Tineti-ne 
la curent.

NICOI.AE PINA I E un pro
gres îmbucurător, pagini mal 
„adunate*1, mai dense, mai ro
tunde („Rușine". „Bust", „Icoa
nă pe sticlă*, „Sint". „Menuet" 
— ...dar dacă „tremură gras", 
nu mai poate fi și „zornăitor", 
deși „salbele" sint .nelnventa- 
te~ I...). Dintre „Paparuda*, nu 
Dulem opta pentru niciuna (nu 
M.fită). E păcat, firește, că vi 
ffu «oprit foaia (au mai pă'.it-o 
«i ațlli. acum și altădată), dar a 
in firea lucrurilor... (Să sperăm

că veți ives nu pesta multă 
vreme, alta, mai d a-adevăr ațe
le# !...). Ar fl bine «ă vă deci
deți. ic fine, pentru un oecu- 
donim, ca să-l putem reține și 
urmări mal ușor.

I. SLCIU MO1ȘA : Pe alocuri, 
accente lirice promițătoare. In 
texte amenințate, in general, da 
uscăciune livrescâ.
J.-M. VADISLAV : Citeva Pa
gini frumoase, ia început, aera
te și luminoase, după care ur
mează niște pagini de jurnal 
(mai vecbi. oarcă). sufocate de 
zllnicării mărunte, monotone, 
confuze, fără respirația si ori
zont. greu de urmărit. Trebuie 
să optați pentru prima formulă 
fi să subordonați totul principa
lelor direcții de desfășurare a’e 
cărții, personajelor onocipale 
(cu Identitate și semnificația] ei 
să lepădau excrescențele. amă
nuntele parazitare, caietele pră
fuite cu scoarța rox_

A. COMLOSAN : Bune pro
misiuni, In cete mal multe pa
gini. încă sfioase, șovăitoare : 
„Sint pasăre". „Anotimp de iu
bire", „Crezind in noroc", .Re
descoperire".

E. POPA ! Prea multe violen
te verbal^ burulenoase (și gra
tuite). prea multă înverșunare 
agresivă in poziția dv. ..arici", 
universală ostilitate fi chef de 
harță 1 E un . principiu elemen
tar in tactica da luptă : nu tra
geți împrăștiat 1 — riposta poa
te fi nimicitoare (pentru că 
vine din toate părțile '—.). Ale- 
geți-vă mal cu grijă duș
manul si deschideți focul Intr-a 
singură direcție (dacă sini mal 
multi, luațl-i pe rind 
credem, insă, că e doar aaul 
singur...). Si nu vă mal lăsați 
„scos din sărite" la tot pasul, 
da toate fleacurile (fondul dv. a 
pașnic, dar demnitatea fi spiri
tul de dreptata se aliază, uneori, 
(aliaj nu alianță) cu o mare va
nitate — cars e cam altceva de

cit orgoliu] l_). Ca msUțî cule
ge de pe f*- în
cruntate. iXr—- Llî»—— 
care o arâtap lumi-? •_ Cu «n- 
stiriie. Încă na iu afa _r*.t
deplin. Unele «pâră. rrt frea
mătă. e-adevărat. Isr i^aBrîla- 
tea sint copleșite ie s Kr.-i ‘.țj 
descrisă mai ras. — s** 901
avea re<^.':^« ie*_ec. -boc--, 
de undă* etc «r
de o poezie afonei.-i. tctcL-cs- 
tă UDeclarațla «Ir^rJ^*. 
.Văzlndu-te. moartea*. „Clrrv- 
lari- — care alunecă. Insă io 
vulgantsie). dar iară •
timp al să credea =L pzlfi aceste 
scurta Împușcături
ap cuce..: adrrâratek _redi_rt"* 
ale poazici. Ne-am «ă
aflăm câ eforturile cnsuiuule) 
In areal em ver cpstlatM za șt 
mai m«LU. -.'-ira.

T. Ceraea Serva hi D. Rada 
Matei. V Cristian C_ M ■- 
măllă. O. C. Mtjoraa MM m 
„Legende" ID. M. Mihm M. C. 
CarMța. D Gfargfatcsara. G. 
Baza. M Dedal. Ca a el Tnraâ. 
L Aataaia Alb. B Vitofa. Petre 
Marla Papa. D. NeieuȘeeea. Dna 
lardaehe. Diaoa Tem (ceva. 10 
„Obteae de alb"). Gfa Braiu, 
B Traian. 5. Basca, D Derail. 
Clmpeaan. L M Olara. S.O.S. 
C (ceva. Iu _ Ci mac M.
Banta. M. Ceea. F. Beldlraap. 
L Ies A rașca. O. BUăsmla. C. 
Vrineeaaa. C. Dirabav. Fag. Ma- 
Mlia. C. Mladrr». L Drafters ■- 
ea. Fl. Maici. Gh. V. Barbu. 
G. Ferfae. Nită VairoSla. Gh. 
Prrieeann. L Văraieâ. Abet R. 
Esnp. N. L Diaeâ, Mihal S»ba. 
R- Rrmsas !□ .Blx'l.
Fila Ovidla. D. BăUară. Marian 
Pwpeeru. J. Charchis, L. Prună. 
R. Gârbă. Mari&aa Defere. L N. 
larga. G. Perora. V. Tarta. A. 
PăuMao. D. Aiurai. Carve a L 
Fug ; încercări modest.

Gen Dumitrescu
N.R. Maaaeertsele nu m 

lasă.

Așa-zisal poem
Mereu
mereu o Amânare î 
Cum olHel daca ochii ie ți grăbesc 
sâ punâ mina.
lă prindă.
să apuce— 
întotdeauna - 
da pared a< R muritor I

Cmrf-tal sA ie Tncălreoscfl
i- cui bal hn de carne ți nervi 1 
Secret o zilmcd 
a o-ganuli!' numit creier 
"•j poatț umbla desculțâ. 
pnn lume.

O Amânare 1
Asttel asculți rondul cfitîd'On
ai Prostie* (chipețâ, roțn In obraji.

curtenitoare) 
la postul ei 
ea țî-n acest ața-zls poem.

EMIL PETRESCU

tal»

Te sorb cu ceața serii, tu. aerul meu frate 
M -a* pus Ir mind Cupa Iu» Socrate 
N_ plînge aentru morțile frumoase 
Ale lemedof tnchîse-n cosa.
Fârfi dă saț. Mei prunci, nici bucurie - 
Sînt. aesls negur;. splendidă Idei i.
D>n jertia 1q>. wc îzvori lummd.
D r- inima șfârmatâ - 3 grdd*nâ. 
Dor sd-țî adua am nte-n prTndvcrd 
De stingerea, ji dulce. ț> amo'â.
A celor care nu ce» niciodalâ — 
Sponnd în lume pulberea bogatâ.

VIRGINIA SOARE

Re
501
câ
intm mine ți tine
stâ •
apa
ea o fîpe verticală de tristețe 
P palidul înger ce-ndurd secundo 
ua.

ALEXANDRA PA LA O HI*

Desen de Simenfl Pep

Singurătate? mai nare ca narea
M>-am întins pngurâtatea peste mate 
nd<cd «alun p ctrop*
Mamăna paste ogoarele apei 
serr.nțe sărate de gind.

Ochii mev
candeiabre de frig
In care aprmd pescânipi
cea ian op» te.
»Am înmormântate In mimă.

$ marea
ma sn co decit singurătatea mea 
ma* colma-n odmcun
ma teaiârâ.

DUMITRU MAUN

De ieri
riul acesta curge
ap*eope la fel *
de cind îl țtiu
poala puțm ma încet 
p puțin mai adine I

GER MINI A ȘERCAU

lamento
Sufăr de boala roților dințate 
Cu parteneri de OLC dansez 
In buletinul de identitate 
F re de iarbă colecționez 
Pe strâii foșnesc tiarele cu teamă 
De poezie lumea ține past 
Frigul dm gânduri se proclamă rege 
Ca-ntr-un antiotomit adâpest 
Pacee se plimbă in trăsuri blindata 
S-a rătăcit de oameni Fât-Frumos- 
Fierbintele mercur al fericirii 
Coboară intr-un ritm veriiginoi 
Sufletul meu e munte de zăpadă 
l-du ețet de putrezi înțelepți 
Sub ploi torențiale de cuvinte 
învăț tăcind poziția de drepți.

VIOREL MUNTEANU

Vitraliul spart
ce vo< face atunci cind 
conturul gol vo i gal'1 p de absență 
ce vo face alunei eind 
dm oglindă mă »c privi doar 
aig ntul crăpat ji tiriiu 
o bară de sprijin de imagini frumoase 
năru ndu-sa sub odreri amețitor liniștit 
«Hui se desonnde de somn 
ca un ochi ros de prea multă privire 
Întind mina și mai ating pentru o clipă 
cârt'le ființa ta care prelungește literaturo 
pină aib pe malul înghețai 
p vintul imi frunzărește neîndurător 
pnri vitrahul spart
un album eu imagini de păduri ți duri - 
Imagmi frumoase de natură 
mai apoi cu urechea la pamint 
ascult respirația morțilo» tineri

VIORICA IONESCU

Bztiscaf
Cobor dintre euvinte Intr-un 
clopot de sticlo sondez 
lumea din adincurl.

Păianjen pe firul său — 
cobor eu furtunul de oxigen 
care oa un hil mo leagă de cuvinte.

Câlcilul lui Abile spre osul frunții 
mi te deplasează ca _ 
bula de aer intr-un lichid.

ERICH KOTZBACHER

Despre tracomanie și tracofobie
Urmare din pag. j

tint, fără excepție, reprodum ca atare din lu 
craree 'sa) :

modernitate 
(Inoirej 

raționalism 
occident 

(europeni sm) 
muncitoresc 

urban 
Industrial 

Internaționali im
1

T
•

T 
democrație 

progres

tradiționalism 

antlraționallna 
orient (-alism) ? 
(roman tam) 
țărăneac 
rural
agrar 
naționalism 
rofnănlsm 

.ortodoxism
'(ortodoxie) ' 
antisemitism 
tracomanii 
fascism 
stagnare

Convenția modelului admite fi chiar impune, 
intrucît nu avem a face cu elemente inumpi^i- 
ttiara grupate subiectiv, ci cu UOVA rilSir..W£ 
IN Ul'OzlșiE. translații pe direcțme compati
bile, altfel spus pu verticală, in aubctajele ace
leiași jumătăți, dar exclude, din aceleași moti
ve. posibilitatea Iranslani axului da simetrie. 
Cine este „tradiționalist" este (daca vrea au
torul) simultan și necesar „mistic", „rural", „re
trograd", „na-curopeiat". „tracoman", „antise
mit" fi „fascist", (Cilv ciudățenii ascunde moda
lul iul Z. Ornea se vede și din faptul că pere
chea antitetică a noțiunii atit de simple de 
„dreapta" nu este pentru «1, ea pentru toți oa- 

^mienn. „stingă", ci ...Lovinescu).
^C/reau să subliniez din nou intenția lui Z. Or- 

a face din modelul său un cadru univer- 
anali fă. După cum ne previne, cartea sa 

„nlzueșle să reconstituie... o epocă pe de-a in- 
trezul" (p. 303), iar ceva mal departe mărturi
sește a fi Încercat să breione2e. o adevărat că 
in linii sumare, „această hartă ia două culori" 
(p. 319). Strict metodologic reproșez deci hărții 
lui Z. Ornea că nu a ales corect culorile, care 
ar fi trebuit să fio complementare (termen de 
lizlcă pentru „antinomia cromatică") ti câ a 
desenat-o cu semne convenționale (legende. In 
termeni de cartografie) nepotrivite și. mai ales, 
la scale de raport (scări do proporție) foarte di- 
felite pe una șl aceeași suprafață.

Realitatea modelului este confecționată, prin- 
tr-un montaj de fapte, abil clteoducă. dar este 
contrazisă de realitatea pură și simplă. Ion 
Barbu, dușmanul „Imbecilităților tracomane", 
urban cil se poate, plin de modernitate, „con
sunând" cu mai multe din „modele In vogă" a 
trecut de mal multe ori linia modelului lui Or
nea. Și trebuie oare să-i amintesc eu c& marele 
apostol al raționalismului si latinității, f'loscmtl 
cu mad'nalie. Nlcolae Iorgo a fost împușcat 
dc membrii unei mișcări care se chema „legiu
ne" (< lat. legi a), care erau organizați In co
horte (< cobori) și care adaptaseră „saltul ro
man" foarte in vogă fi prin alte părți ? Lucruri 
care nu au nici o legătură intre ele sint arbi
trar legate de modelul lui Z. Ornea.

Problema, repet, nu ml-am pus-o, ci ml s-a 
pus dc către cartea pe care am pomenlt-o.

Nu sint specialist In Istorie literară și nu știu, 
prin urmare, dacă viața literară din deceniul al 
treilea era chiar atlt de ollnă de „tabere" (o. 
415). de „răfuetl siatemallce" (p. 287), de „rezis
tențe organizate" (p. 298), dar și „inconștiente" 
(p. 337) (altădată chiar „reacțiile" fiind „orga- 
nizale'*. p. 229), de „războaie ideologice (p. 307), 
pline de „șiretlicuri" (o. 284). de ,.lovlt”rl bine 
gindiic*' (p. 2S3) și dacă mal toată lumea „denunță" 
(cuvintui apare de foarte multe ori) cite ceva, 
lucruri care constituie o preocupare obsedantă 
pentru Z. Ornea. Dar nu mă îndoiesc că el iei 
cunoaște bine materia. Socotesc, prin urmare, 
că ea l-a contaminat pe el șl nu viee-versa. 
Căci demonstrația, urmărind alertă meandre.la 
realității, devine pe alocuri șei puitor alunecoa
să. subtilitatea analizei In căutare dc nuanțe 
este înlocuită clteadaLă de o Indeminare de sni- 
țer homeopat in dozarea unor cantități dc ade
văr cu alte ingrediente si o exersată tehnică a 
prevenirii obiecțiilor lasă la jumătate de drum 
posibile concluzii, in stadiul Indolent fi apa
rent inatacabil a) insinuării. Cartea este astfel 
mai bogată In stiblexte decit tn text.

Voi încerca să discut deci ideile pe care 
le bănuiesc a fi temeiul unor opțiuni partizane, 
a! căror purtător de cu vin t devine Z. Ornea. 
prezentindu-le In forma degradată a-folclorului 
științific devenit birfă literară.

Iată in exacta lor formulare opiniile pe care, 
flentențfofl. te pune (repune) in circulație car
tea lui Z. Ornea. avind — prin firea lucrurilor 
— un potențial de difuzare mal mare decit cel 
al lucrărilor de reHlă rigoare științifică Ia care 
ar fi fost obligat să apeleze :

„Opiniile expuse mai sus (oărerile Iul Z. Or
nea "I deeuDaje din opinii ale altora, care con- 
trapun pe principiile mai sus arătate „trneo- 
manla" — „rigorii științifice". In contextul con
fuz despre care am vorbit). înfruntările lor Șl 
ATUNCI Inevllablle. nu șl-a«i nlerdui din ac
tualitate". Cercetările specialiștilor îmbogățesc 
„zefcirea dc probe materiale și argumentele IN • 
DUCT1VE ȘI DEDUCTIVE privind complexa 

prablemă a prraesalal 4e airagerază a aagraa- 
lui raosia. Exașerafule ■■ lipraae. ăla pasata 
NICI AZI. INCLUSIV sale raze. ADESEA dlâe- 
taote. prmtr-a ABSOLUTIZARE DEFORMAN
TA a (ondulai tracic" etc. ele.. „Dar ia«e«llpa
liile seria a ar, materializate Ia laerăsl de ri
goare șliiațilică. aa pregăti (saci să aJlrme rfa- 
pirat romafatalea poporala! roaaâa. ■ creat (art 
verb nefenest n.n.] ia arma uaal procvo care a 
durat aproximativ latre secolele I—X e_a. — PE 
TERITORIUL VECHII DACII dia ti mb faza 
gr la-daci Ier ea eeleaiștll ramafa atafauțl aici 
ÎNAINTE și după eacerlrea «raia a A. la STRUC
TURA SOMATICA șl sefleSezeeă (FTNtCAj o 
poporului ramăa slat deopotrivă de importante 
cele două eompaneate eaeafiaJe arlgimale^" 
(pp 3W—38S).

Problemele pa care ml la pune Z. Ornea m* 
fl următoarele : 1. Ce este „tracomanii" ? ;
2. Ca raporturi are „tracocnaaia" cu „tradițio
nalismul" ?; X Este lupta ca „tracamama" do 
actualitate ? ; 4. Diletant!imul șt „tracomani*" ; 
5. Așa-zisul roi nefast al lui Vamla Părvaa in 
toată chestiunea.

L CE ESTE LtRACOMANIA-*

Nu gămmc 1* Z. Ornea. nld o definiția, tn 
ornau! riguros el germenului (poate eă nici nu 
este Dotibtlă). și nia. In sensul mai larg, o defi
nire a conceptului, ceea ce ar G fost deotrur ti 
posibil și, mai ales. nc::sar. Trcouie pna 
urmare să mă mulțumesc cu deducția ci ga este 
o obsesie a ..traeismulol", o obsesie a uncia 
singure din „cele două compoaenle eaeatiala 
originare", o absolutizare deformantă a landu
lui macle**. Pot fl rezervat de acord cu o aseme
nea definire fi. neîndoielnic, dacă vorbele mai 
au o valoare oarecare, in acest caz. avem In 
„latlnomanie" un termen antinomic perfect. De 
altfel, ne arată Ornea „no fără dreptate" a fost 
readusă In discuție „pura lalinltaie a paporalal 
român'* (pp. 377—378). iar Blaga, in 1921. 
ridică... împotriva exclusivismului lalln... pe 
care it considera — cu dreptate — a exage
rare" (p. 378).

Pină aici discuția nu mă Interesează lntrucft 
se poartă intr-un plan fn care noțiunile „latinl- 
iaic" si „traciim* conceplualizează TIPOLOGII 
„ETNOPSIHOLOGICE" sau pur fi simplu CUL
TURALE. (Nici Blaga nu face cercetări „de 
specialitate" in materia de istorie veche, și nici 
Părvan nu se ocupă de geti „in spațiul filozofiei 
culturii", așa cum crede Z. Omea). Atlta vreme 
cit ele nu sint extrapolate tendențios In alte 
domenii, in care nu au ce căuta, ele pot fl 
minuite intr-a discuție foarte civilizată șl deloc 
cenzurnbllă (deși voi mărturisi că ele nu iml 
plac intrucît Interferează obiectiv zona folclo
rului științific). Dar o primă extrapolare nepo
trivită face chiar Z. Ornea care crede că eseul 
lui Blagn „dezvăluie o intenție hotărât destabi
lizatoare" (a „echilibrului" stabilit — de către 
cine ? cind 7 — intre ..latinitate" și „iraelsm") și 
că el Ișl are sorgintea In ..cazul Zamalxc". 
Istoricul literar ar fi putut face aici o Intere
santă incursiune In tematica de Inspirație ro
mantică, cu sorgintea In nostalgia originilor (ge
neral șt sincron europeană), care trimite spre 
F.mlnescu. autor al unul alt Zalmoxls. serios 
cercetător a) sanscritei, (dună Amita Bhosc — 
o specialistă) și care deschide cale unei rodi
toare preocupări de cultură românească.

El preferă. Insă, să se oprească la „redimen- 
sionarea formulei noastre sufletești" (termenii 
sint al tui Ornea). „Nimic mal adevărat' 1 ae 
pare lui. decit că ..In compoziția spirituală a 
poporului (romăn n.m.) latinitatea s-a logodit in 
eternitate eu elementele... traco-geto-dace" (p. 
379). TrecJnd peste stil (Doamne, ce stil!), fdeea 
pregătește extrapolarea, de data aceasta ten
dențioasă. care urmează. „Din păcate, apune Z. 
Ornea. acest punct de vedere (logodna intru 
ciernitale n.m.) NU 8-A MENȚINUT IN ARHI
TECTURA ECHILIBRATA 1DEATA DE BLAGA 
Șl, PRIN 1826. A AVUT PARTE DE O INTER
PRETARE DEFORMANTA..." (p. 380 s.m.). Dar 
ce s-a Intimnlat In 1920 T Z. Ornea nu ne spune 
ce. decit indirect, In paragraful următor, care 
începe Insidios cu referire la „OPINIILE LUI 
PĂRVAN DIN GETICA". Da. In 1S28 a apărut 
Getica, otie-ă fundamentală a marelui Istoric 
Vasile Pârvan si carte de referință pentru cul
tura românească. Z. Ornea face aici o inadmi
sibilă* confuzie de planuri. Onera lui Blaga NU 
ESTE OPERN UNUI JSTOR1C. Iar „trarlsmul" 
lui trăiește ÎNTR-UN CU TOTUL ALT PI AN. 
CăHneacu nu l-a lăsat atlt de ușor mistificat, 
poate șl datorită obiceiului de a citi lucrările 
desore care scria, „Traci«mul este o abstracție" 
Ia Blaga. ..autohtonismul irago-gelic" vrea fă 
înlocuiască „CONVENȚIA lallniUtll" (14o- 
rla literal urii române. București’. 1941. p. 793. 
s.m.). spunea el. Ce are a face aceasta tendință 
din literatură, din filozofia culturii, sau chiar 
din filozofie cu cerceta rea istorică a unei reali
tăți obiective. Refuz categorie să echivalez 
„iraeomania" cu studiul Istoric al unui dat os- 
reenre sau cu orice CONSIDFRVn ȘTIIN
ȚIFICE pe marginea lui. care de altfel Intri In 
cbligațiile Istoricului, chiar dacă aceste consi
derații sint. cum I se pare lui Ornea (CUM I 
SE PARF NUMAI 11 depășite, „aslări in curs 
dc revizuire" (p. 381). Cum ar ariita Istoria
culturii franceze dacă tinerele marilor Istorici al 
Iluminismului sau ai perioade! romantice, .de 
mult depășite, dc concepții șl date noi. (șl ele 
la rindu-le „In curs ne r'vi’uirov ar fl j>jd“- 
cate așa si trecute Ia „fondul mort" (sau chiar 

întârzii, sub povara unor etichetări Infamanta, 
praăbila L-xnecanacnani". „magialstacnant". pen
tru unii, „francomani". -galomanj* mu «-Ore» 
„tradiDoAiliști", pentru ceilalți).

t. CX RAPORTURI ARE „TRACOMANIA" 
CU „TRADIȚIONALISMUL" Y

Dapă Z. Oman. Intre „tra cotnari ie*, ințebauă 
ca hachtzjid p cercetarea șlunțifică a «cultmS- 
Icr* Dau tăgădui oă-i atrag atentia că este 
verba Aa accepția strict tcbaicâ pa care a are. 
in are*( rar. tamic.~uU ia nivelul „p.eistortc". 
mu „pstfafaorie*. B „tradiționalism* este o 
tfriasâ legătură. încrunt satori a este cita! Pirran 
rara vcrbaula dewre «U ea d MDf« un popor 
^âe Mentalitate ■ardieâ*. oounlnd un cult solar 
^rrediatrlar ebteafara". ac a stan „preinda-gorMa- 
Mcg*. legate de o _ra»ă aaeditcraMaaâ*. Z. 
Oram fai înțelege simte tfin chestiune, așa rum 
•r wade din faptul că imnutâ iul Părvan 
„■reartâ dfaaciere prea tranșantă" (p. 3M1. D1- 
aociarea ou Mte opera lui Pârvan Și ODOzitia 
OTiar-chtonic. ca marcând o opoziție in do-ger
manic tindo-european] — mediteranean circula 
curent In epocă printre «oeciaMștl. Ea este de 
a'tM. încă, astăzi, o penibilă temă de discuție. 
Nu a dată am arătat tndeseliâe mele față da 
teza configurărîi arealului Indo-european prin 
^migrații" repetate (de cart e legată această 
•pomfca. cri puSn In etrrulația ei de început), 
■dorind M rile o dovadă-două In scest ocna, 
«far TEORlâ ȘTIINȚIFICA (a mlgrațiilor indo- 
raropeoe) eu poate fl combătută cu două-trei 
tipie, cu simple păreri gi. cu atlt mai puțin, 
ca opțiuni sentimentale. Nefrecventlnd dome
niul. Z. Ornea nu știe că discuția despre carac
terul reliefa dacilor continuă Intre invățați. la 
not ea șt in alte părți- Dacă șd-ar fl dat osta- 
neala să și citească lucrarea Iul ti. Dal co viciu, 
pe care o citează ca sursă (p. 389. de altf.*l 
greșit ca DACII — In loc de DACIA —- de la 
Burebisla la cucerirea rămână. Cluj. 1972) ar Ii 
găsit acolo (p. 286) afirmația că ..săpăturile au 
confirmai... caracterul predamlaaat uraaa-ralar 
al religiei daeo-getiee" (sl tot acolo datele știin
țifice pentru concluzia ci descoperirile cete mal 
noi sint „greu de acordat eu un cult de natură 
predominant ehlaniană", * p. 213). Aduclnd tn 
dezbatere alte puncte de vedere. In aria acelo
rași preocupări, de actualitate pentru istoricii 
perioadei și de importanță nu numai pentru 
Istoriografia românească, cu o trecere In revistă 
a contribuțiilor anterioare, printre care funda
mentale cele ale lui Părvan. ar fi trebuit con
sultată neapărat și lucrarea lui 1. H. CriRn. 
Bureblsta șl epoca sa. București, 1977 (pp. 448 
șt urm.). Nici expresia „rasă mediteraneană* 
n-ar fi trebuit să-l sperie peste măsură pe Z. 
Ornea. Intrucît. pentru nivelul preistoric, es are 
altă semnificație decit cea pe care pare să i-0 
atribuie el (avind Insă grijă să oe atragă aten
ția, in altă porte, eâ ^aaă" la Lovinescu vro'a 
să Zică „popor"). Ea este «mrent folosită pini 
In zilele noastre, inclusiv In lucrări de referin
ță, departe de orice îndoială in privința probi
tății științifice, cum eatc recent apăruta (lâ noi) 
culegere, patronală de UNESCO, Rasismul In 
lata științei. București, 1992 (v. nota de la p. 
226).

„Antllradiționallslil an contemplat (sic) co 
meflenfă dezvoltările teoretice ale 1x1 Blaga și 
Pârvan" ne spune autorul, ceea ce este treaba 
..antltradlționahștllor' și rămlne perfect pasibil 
daci privești considerațiile ȘTIINȚIFICE ale lui 
Pârvan ca echivalente cu preocupările de este
tică și teorie literară ale Iul Blaga șl le așeJ 
apoi IN ACELAȘI PLAN eu articolele lui Nl- 
chifor Crainic. Nae loncucu, Rsdu Dragnee ele., 
cum face Z. Ornea (pp. 386—387).

Cu toate rezervele pe care și le ia Z. Ornea, 
care punctează din cind In cind distanța dintre 
Pârvan si „divagațiile epigonilor", e limpede eă 
pentru el in sfera „tracomanie!" Intră cerceta
rea știInțiflcă a problemei d eă „tracomanii" 
astfel și strlmb Înțeleasă intri In modalul lui 
de „tradiționalism". El vorbește despre „OPI
NIILE LUI PARVAN DIN GETICA" șl, In le
gătură cu ele. textual, despre . exagerarea ur
mașilor" (p. 380), urmașii fiind cei mai tuș ci
tați. Numai o asemenea optică explică faptul 
că acordind Geticei statutul de „monument de 
referință", el afirmă mai departe * .34a se tace 
că unii EXrONENTl Al TRADIȚIONALISMU
LUI beneficiază de privilegial de a fi centri- 
huit, prin cercetări de specialitate, la echilibra
rea concepției despre elnogenesâ" (p. 388, cu 
specială referire la Pârvan ai Blaga ș.m.).

In realitate intre „traditionalism", așa cum 11 
definește Z. Ornea. și cercetarea științifică a 
domeniului Istoric de care se leagă autohtonis
mul nu există nici o legătură. E] o stabilește 
după ureche, in cad-ui modelului său confuz, 
ldenlificind mal intli preocupările lui Blaga. 
„pozitive" acestea. cu cete ale Iui Pârvan 
(CEEA CE — 1NCA O DATA — NU ESTE ADE
VĂRAT) șl treci nd apoi In rlndul ..urmașilor" 
acestuia din urmă (CEF.A CE ESTE ȘI MAI 
PUTIN ADFVARAT) pe Crainic. Nae lonescu, 
Radu Drag nea etc. Râmi ne cu putință ca neîn
țelegerea faptelor tâ stea in spatele acestei ope
rații. dar ea nu asta prin aceasta mai puțin 
o operație ne-culturală. antl-culturală In ulti
mele ei consecințe. Inchipule-și oricine rum ar 
arăta știința europeană dacă Hitler. Goebels 
snu Rosenberg ar fi deelarali „urmași" al lui 
Brugmann sau Meillet. iar in do-germanistica ar 
fi pută la index ca fiind tot dna cu „arianis
mul” nazist. Cine ar putea face așa ceva și In 
numele cărei noi barbarii 7 Îmi permit să-l În
demn pe Z. Ornea să citească In culegerea mal 
jui pomenită (n. 3—1) ce crede L£v1-Strau«s. in 
pcrsoeciivă istorică și INTR-O ÎNȚELEGERE 
CULTURALA, oină si desore Gobi nea u „pe care 
Istoria l-a proclamai părintele teoriilor rasiale"

VIATA CĂRȚILOR

UN POSIBIL 
ROMAN ISTORIC

Ultima lucrare") a eru
ditului cercetător Al. A- 
lexianu este reccoatitul- 
rea unfa biografii stranii, 
a dentlnului unui paraa- 
naj cfasprt cara a-a știut 
șl ae știe puțin, personaj 
aproape legendar care a 
incitat imaginația con
temporanilor. ..ce! din 
urmă Dudescu", logofă
tul peregrin. Reconstitui
rea combină modalitățile 
cercetării de arhive, ge
nealogice. Istorice. cu 
Ipoteza deschisă. Elemen
tul documentar este com

pletat de interpretare, cu un coeficient de fic
țiune și de comentariul unei Intense bibliografii 
ce cuprinde corespondența particulară, raboerte 
diplomatice, scrieri memorialistice

Autorul nu caută Io primul rlnd pitorescul, 
deși acesta există șl nu in mică măsură, d sen<- 
tu ficații le politice ale acestui «festin uman, 
sensul «clivltâțli de cuHm a partidei naționale 
internată de slăbirea puterii otomane, animată 
de speranțele pe care Europa progres istă și le 
punea in „eroul de la Marengo".

Constantin Dudescu. acest personaj cu un 
destin contradictoriu șl In ultimă instanță tra
gic. este descendentul ultim al unei familii foar
te vechi, înrudite in linie feminină cu Cantacu- 
zinii șl Cantemireștii. neam care oe stinge șl 
cade In uitare odată eu ultimul vlăstar, răml- 
aind numai prin referințe Izolate și aproape le
gendare. Poaesorul unei averi fabuloase, poate 
cea mai Importantă din acea vreme tn Tara Ro
mânească. Constantin Dudeacu. vestit pentru 
eleganța și nepăsarea sa. are o înfățișare dintre 
cele mal nefericite, fiind firav și infirm in urma 
anul accident din copilărie. Răsfățat insă, outln- 
du-șl îngădui orice capriciu, tlnârul nu Va fl 
ocolit de femei, cărora Insă le va aduce aceeași 
nefericire care II urmărește pe el Însuși. In 
decursul unei vieți relativ scurte logofătul iro
sește o avere imensă, lăilndu-ae eu Indiferență 
Jefuit de cămătari, fiind însoțit de mari șl înde
lungi procese. In acest timp el însuși face repe
tate călătorii In Europa apuseană, uimind cu 
fastul său oriental Viena și Parisul, oferind di
neuri. împrăștiind daruri. Intreținlnd legături 
cu lumea diplomatică.

Aparent. Dudcocu nu este decit un nefericit 
care caută o compensație in risipă, un epicureu 
iresponsabil, un aventurier aristocrat dotai cu o 
inteligență mobilă șl pătrunzătoare, iubitor de 
frutnoa și de lux, trăind numai pentru sine. Re
constituirea regretatului Al. Alexlanu arată șl 
cea la Hă față a personajului, ale cărui călătorii, 
unele secrete, au scopuri politice, urmlnd un joc 
periculos șl vizlnd obținerea sprijinului francez 
Împotriva Porții. Darurile oferite Joseph inel de 
Beauharnaia șl doamnei de Râcamier. dineurile 
Ia care erau invitate persoane influente din cer
cul apropiat Iul Bonaparte urmăreau cu tatu) 
alte interese decit ale [pi Dudeacu însuși. De
mersurile sate secrete traduceau speranțele pe 
care partida națională antlotomanâ le nutrea In

UN BACOVIAN RURAL
Pentru un debutant, a 

apela la Editura „Litera" 
nu înseamnă numai satis
facerea maniei gutorllcu- 
iui, cit, mai mult, evita
rea concursurilor de de
but ale editurilor, care, 
uneori, nu implică nunul 
un cadru de competiție 
valorică, ei și un aspect 
pur funcționăresc, nu lip
sit de frustrări, concesii 
și neimpllnirl •). „Regia 
autorului" rămlne a alter** 
nativă de orgoliu, dar se 
Însoțește de riscurile unei 
minimalizări din start.

Cine art? disponibilitatea Interioară de a în
frunta un cortegiu de prejudecăți — Șl sint .și 
citeva personalități, nu numai dnbutințl. care 
iu fâcut-o — are toate șansele de a clștiga. 
Așa cum se prezintă in contextul literar actual. 
Editura „Litera" râm Ine mai mult o referință 
posibilă pentru Istoria literară decit pentru cri-* 
tics vie. foiletonlstică, ce o evită cu dcsâvlrțltă 
consecvență.

Șl Ovldiu Florentin, despre care nu știm decit 
că este profesor la Bâlcești — Vîlcea. debutează 
la „Litera" cu un volum plin de speranțe care 
ar fi putut câ apară șl in altă parte, (exceptlnd 
titlul imposlhil). fără să se facă, prin aceasta, 
vreo derogare de la principiile actului editorial.

Ovldiu Florentin icrie o poezia a mitologiei 
bacoviene, insă metaforizată la extrem. Cunos- 
clnd formația autorului, matematician, ne-am 
fi așteptat să scria a pce2ie I nd trată, dacă nu 
ermetică, excluzind metafora și vlzind exclusiv 
pe semnificațiile de rangul doi.

fată toaie fclomeniele bacoviene in acest text 
fără titlu : „Cad frunze. Pomii râmin cu miinile 
goale. / Aleile șerpuiesc lung printre morminte. 
/ Cad frunze. Pomii râm in cu rrdlnllc goale. I 

legătură cu raportul de forte dintre Franța In 
ascensiune șl Imperiul otoman aflat In declin 
dar incă ap&sind Tara Românească. Instabilita
tea politică a sortit Insă eforturile logofătului 
nereușitei. Interese mal mari sl de aitâ natură 
anihilind jocul său diplomatic. Ruina casei Du- 
deștiior devine Iminentă, cu toate încercările 
blaevoitoare ala protectorilor și prietenilor, in 
timp cc logofătul nu tace aproape nimic pentru 
a k salva. Iubitor de fast, 11 place să epateze, 
tă ie arate generos pină la nebunie ti va aflrși 
prin a căuta adăpost, bâțrin și uitat in una din
tre mănăstirile care bcncficiaseră de daniile sale.

Logofătul Dudescu este un veritabil personaj 
de roman, valențele enigmatice ale existentei 
șale conferind bcest caracter cercetării Iul Al. 
Alexlanu. a cărui carte restituie chipuri din Isto
ria românească a secolului al XlX-lea. și odată 
cu aceasta atmosfera bucureștcană, mișcările po
litice. culisele diplomatice.

Fiecare detaliu documentar care conține o re
ferire la familia Dudescu este interpretat, co
relat cu date similare, contribuind la trecrearea 
Unei imagini șterse prin (tjetxr^a Urqpulj^l. jO’m- 
treagâ lume balcanică-șt apusean* fEpajțf 
ceste pagini tn căra- intaroreiarea plstreaza * pi
torescul, urmărind Insă mal alea descifrarea 
sensului istoric. Al. Alexlanu are darul de a 
conferi ipotezelor «ale pregnanță, ca In pasiona
ta atribuire a portretului unul personaj necu
noscut din Galeria națională ca fiind a| logofă
tului Dudescu șl reprodus ca atare pe, coperta 
volumului. Restituirea are un caracter romanesc 
Îjrln coerența șl vitalitatea galeriei de persona- 
e, diplomațl, cămătari, bancheri, „evghenlsti" 

și „juplnesc". Intr-o speculație științifică dar 
care literaturizează petențind enigma, intr-o 
manieră atrăgătoare și Incltantă.

Gheorghc Ruluță
•) Al. Alexlanu 1 „Un hucurcștcsn de altă 

dală : risipitorul logofăt Dudescu", Editura .Na- 
gard, 128 p>, 21 ilustrații alb-negru.

Pierind de la o expoziție
Urmare din pao. a S-a

are nimic de-a face cu viziunile coa
ma roi dc cu care dc obicei asoc.em de
numirea curentului. De o candoare 
dezarmantă, expresia ei este simplă. 
Ea percepe raporturile intre oameni și 
obiecte la modul infantii: Imaginila 
ae alătură uncie altora o naturalețe 
Înduioșătoare. Atentă la detalii artista 
are de multe ori aparenta stângăcie a 
primitivilor ; dincolo de ea este tnlui- 
bilă o candidă participare la existen
ța lucrurilor. Portretele. In special, au 
un rafinament cromatic și o precizie 
a încadrării derivată din însușirea mo
dulul de a vedea al renascentiștilor- si 
al nazareer.itar. Căci pe lingă explo
zia de sinceritate. In picturile idle șe 
Întrevede o rafinare a expresiei re
zultată din cultivarea inteligentă a 
afinităților.

Despre toți artiștii cu preocupări a- 
propiate sau diferite de ce|e ale Ca
roline! Iacob ar trebui oricum să știm 
mal mult. Nu elemente de biografie, 
ci elemente ajutătoare pentru înțele
gerea unor deveniri.

Eu umblu desculț oe cuvinte, ti Obiectele din 
jur le ating / cu lăceiea. H Spre seară, tiiziu pun 
ureche pe cer > ca.pe o pasăre moartă. / Cad 
frunza * Pomii râmin cu miinite goala i Eu 
umblu desculț pe cuvinte”.

Uneori, in mod fericit, din aceeași atmosferă 
ba cc vi ană. scoate idei de factură mai. nouă : 
reificarea, invazia și agresiunea lucrurilor, a.- 
ternativete tragice ale conștiinței, falșul livresc 
al existenței. Sl tot ca la Bacovia. muzica răml- 
ne un element fundamental al vieții, ca opoziție 
evanescentă ta materialitatea grea șl inertă ce 
ne înconjoară.

Cel mai bun poem ml se pare S.O.S. care, «ub 
citeva îndrăzneli de vocabular, ascunde o fru
moasă idee centrală, cu aluzie la „Pluta Me
duzei" : „Ieri așa. azi mai mult / corabia pe 
furtună primește puternic, mai puternic / lovi
turi In prova. /> Marea înjură și fuge, t clinii 
din valuri 1 latră la noi. / Se ridică apa in I 
două labe. / cu altele două apasă pe punte. H 
Catargul cade In genunchi șl se roagă. 11 Vin 
schelălăind halte de valuri r și de pretutindeni".

Condiția de începător a autorului se decide In 
momentele oscilațiilor : intre a fi grav sau 
Ironic, intre a fl un poet naturiot. al pămintu- 
lui, sau un sofisticat al conștiinței.

Izolat, versuri frumoase se găsesc peste tot, 
dar nu toate coagulează intr-o structură. Cartea 
există, sint și multe versuri admirabile, dar 
descoperim puține poeme.

Cind ajunge la simplitate (și seninătate) 
Ovldiu Florentin se împlinește Frumos, ca tn 
textul de. un remarcabil simț al naturii miniatu
rale : Iubirea cu năml lung.

Cu toată prețiozitatea ?i formnlArilc excesive 
uneori, prin efortul de structurare și dc desco
perire ■ unei „voci" persona li za te, Ovldiu Flo
rentin merita sA debuteze la altă editură, in 
anul centenarului lui Bacovia. măcar ca un 
omagiu indirect.

Aurel iu Goci
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•) Ovidla Florentin. „Formule pentru 
Editară „Litera", 1981.
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NUANȚELE
Ample ți solide expozi- 
țiuni de istorie literar* 
comparată slnt aduna
te in volumul Iui Wer
ner Bahncr, Forme, I- 
dei, evoluții la literatu
rile popoarelor romanice, 
tradus de Yvette Davl- 
deacu pentru editura Uni
vers. Autorul este un cu
noscut romanist din Ber
lin, unde a studiat fi Limba 
română. De altfel, cartea 
de Ja Univers cuprinde 
ample referințe la li
teratura noastră veche 51
modernă, in aouâ capitotațe «pccuie. lrucjte și 
de o bibliografic adusă La zi. cu titluri dc is
toric literară românească șl de ediții originate. 
Exist* și lucruri discutabile, Werner Bahncr rA- 
mina la opinia că primele texte ramăncyti au 
apărut sub influența curentelor de gindine Ini
țiate dc Reform*, iar nu dintr-o necesitate in
tern*. Atunci cind se refer* ins* la Luminis
mul din Transilvania yi Principate, Întreaga 
suplețe de gândire yi pertinență a judecăților <*- 
cestuj marxist german iși spune cuvintul Pro- 
cudind foarte sistematic, cu a clădire aproape 
silogistică, de la premize la concluzii, expuse pa 
puncta la aflrșitul fiecărui capitol, Werner 
Bahncr formulează interpretări cutezătoare 
asupra unor aspecte nu Îndeajuns de limpezi 
chiar pentru istoricii literari de La București. A- 
nalizele ce privesc Școala Ardelean* yi raportul 
corifeilor săi cu instituțiile laice yi cele clericale, 
atitudinea lui Samuil M1cu față de răscoala lui 
Horia yi alte multe probleme ar merita stu
diate cu mai mult* atenție la noi. Pract id nd a 
formulă de gindlre adine impregnat* de patos 
ideologizant, cercetătorul german se refer* pe tot 
parcursul excursurilor din volum la realitățile so
ciala yi Ia condiționarea faptelor de culturi de 
către antinomiile de clasă, fără Ins* a simpli
fica yi a eluda vreo dimensiune a fenomenelor: 
„Deoarece nu exista* decit o burghezie extrem de 
slabă, nu au apArut efecte politice mai radicale, 
exceptind puține cazuri (Budai-Delcanu). Nu a 
«xistat nici o orientare materialist*, respectiv 
ateist*. Tendințele anliclericale au fost toarte 
rare ; cel mai pronunțat au fost lntllnite la 
Budai-Deleenu. De toarte multe ori, biserici 
ortodox* fusese un factor național In lupta îm
potriva asupririi strâine, astfel că nu a-a ajuna 
la confruntări violente intre tlumlnlim yl bise
rica ortodoxă".

Werner Bahtier practic* o istorie literar* de 
tip pozitivist, In care fundamentarea opiniilor 
este In afar* de orice discuție, fie c* decurg din 
cercetarea direct* a izvoarelor, fie din biblio-

NECESARE
giAfia german* yi iiriină a problemei. Încrede
rea pe care o inspir* asemenea studii aste o 
permanent* sunt* de satisfacție LnielcctuaJă, cu 
toate c* lipsesc asociațiile surprinzătoare, „con
strue {La “ ipotezelor, care face savoarea studii
lor comparatiste. Stilul greoi este rareori de
pășit prin concluzii eclatante, prin interpretări 
neobișnuite, dar atunci cind ele apar, avem de-a 
tace cu pagini intr-adevăr remarcahilc, cum slnt 
cele din Conflictul Ini Cervantes cu Avellaneda 
yl consecințele pentru elaborarea operei Don 
Quijote. o amprentă puternic* lyi pune yi 
„catolkiâmul" argumentator, adie* dogmatismul 
de sorginte socio-economic* al concepției sale 
istorice. Cu toate acestea, aoeseori elasticitatea 
gindirli marxiste a profesorului german iyi 
spune yi aid cuvintul. Intr-un studiu inutil po
lemic cum este cel despre Năzuințele socisl-poll- 
ilce ale Iul Jean-Jaroucs SauurM, cu un ton ■ - 
proape proteicultut, atunci and se refer* la 
substanța problemei, apar șl nuanțările necesare: 
„înăuntrul iluminismului francez se manifestau 
cerințe șl interese mic-burgneze yl plebee care iyi 
găseau o expresie grăitoare yi eficient* mai cu 
seamă prin scrierile lui Rousaeeu. Ins* ar fi o 
eroare dac* diferii ii autori din cadrul mișcă
rii iluministe ar fi legați prea direct de o anu
mit* pătură socială, considerați drept purtăto
rii « de cuvinL Conflictele ideologice din se
colul al XVIII-lea erau mult prea complexe 
pentru Ca diferițil autori yl ideile lor să poată 
fi difcrențlați exact sub aspectul lor sociologic".

Bănuim in Yvettc Davidcscu o tinără tradu
cătoare yi aca dori să «vidențkxn greaua sar
cină pe care și-a propus-o. In general se evit* 
discutarea meritelor celor care Încearcă echi
valențele românești ale textelor de critică, ceea 
ce este de to< nedrept față de oamenii meri
tuoși. al căror demers este uneori o adevărată 
speră da creație intelectuală, introduced in 
limba noastră concepte noi yi realități „Ideatice** 
abia codificate in Imba lor de origini. A fost 
prea puțin apreciată, sub acest aspect, traducerea 
încercată in urmă cu mai mulțl ani de către loo 
Roman din marea monografie Goetăe a lui Gun- 
dolf, o foarte, foarte dificilă Întreprindere. Este in
discutabil c* traducerea textelor germane, atlt de 
încărcate de eensurl. atit de pline de ecouri cul
turale yi atlt de etsBbrate sub aspectul structu
rii cuviotului al frazat, prezintă un grad spo
rit de dificultate, iar alunei dnd un tinăr tradu
cător tentează transpunerea unor asemenea 
cărți, ae cuvine să ne bucurăm, chiar dacă 
reușitele ghnt numai parțiale, fraza fiind de 
multe ori obscură șfi chinuită, ceea ce pare ne
firesc la un Isiorie literar deprins totuși -cu 
limpezimi mediteraneene.

Aurel-Drațoș Munte* nu

BALCANICE

„Dreapta"
Pentru analiza noastră ne interesează 

in mod deosebit două unelte care au 
Insotit brațul omului împreună sau 
alternativ materializlndu-i intențiile yi 

Instinctele. Inc* din zorii Istoriei : plâgul și coa
sa. Ne interesează, anume, la aceste ■ unelte, di
recția pe care lc-o imprim* omul In raport cu 
sine însuși pentru a Ie face funcționale. Intr-a
devăr, din acest punct de vedere avem opoziții 
nete : pentru a tăia iarba, coasa acționează in 
semicerc de la dreapta la stingă, pentru a răs
turna brazda, plugul acționează de la stingă la 
dreapta. Sensul plugului a fost observat ia 
41mp și pus în taeătui* cu scrisul (scrierea de 
tip ..bouatrofedon**): el reprezenta un «talon, un 
punct de reper ața cum e astăzi pentru noi șu
rubul sau ceasornicul. Sensul acelor ceasorni
cului. al fusului, al invirtiril aparente a soare
lui pe bolta cerească, al scrisului. Sâ-1 numim 
„heliotropic", sau „dextru". Coasa și plu
gul definesc, apoi, douâ moduri dc exis
tență is lorică : plugul este unealta repre
zentativ* a agriculturii , coasa râm Inc sim
bolică pentru populațiile nomade. Acțiunea el 
este fragmentată revenind mereu la dreapta 
printr-o curs* in gol. a Iui este continuă |oșa 
cum populațiile migratoare Înaintează convul
siv iar cele agricole ae dezvoltă continuu). Ea 
distruge prin taiere rodul pCunlntului. el puri
fica glia pregătind-o pentru o nouă sămlnță ; 
ea este încovoiată ca o ghiară („coco&șd") ră
pind și lulnd cu sine ce apucă — el. ca o palmă, 
mingile locui pregătlndu-l pentru starea pe 
loc. Legată in prelungirea cozii, coasa devine 
armă de lupt* tăind In carne vie. Lovitura să
biei, a paloșului, a ..coaoruiui" urmează sensul 
ei, spre stingă. Coasa este unealta morții prin 
excelentă din timpuri străvechi yi pin* aMAzl. 
Ea urmează sensul invlrtirit pamintuluf pe care 
soarele îl trezește la viață. Barbarii — In sensul 
elen al termenului — au folosit-o cu predilec
ție. Vislele corăbiei, acțlonfnd în sens in
vers direcției de plutire, slnt mai degra
bă un batalion de cosași care fac poloage 
pe Întinderea marină ; plugul. In schimb, este 
termen dc comparație pentru corabia In mers, 
în arabele sensuri comparația este imposibilă 
la Homer, unde oceanul' nu poartă simlnța ve
getal*, dar exprim A sensul Înaintării civilizației 
spre viață prin moarte. Plugul intră — forțat 
de cele mal multe ori — în heraldica eroilor ci
vilizatori sau a statelor care-șl arogă această 
menire.

Interesul pentru aceste două unelte agricola 
și sensul lor de acțiune ni-1 dă lectura în romă- 
nește a ..Bibliotecii istorice" a lui Diodar din 
Slcllla. Iată un autor care privește din tumul 
Alexandriei Egiptului lumea cunoscută altfel 
decit Strabon și tradiția lui. Cele două sensuri 
— dextru și sinistru — se impietase la Strabon 
astfel : pămlntul din punct de vedere geografic 
este descris spre apus — iar geografia regional* 
(a statelor) curge Intr-o descriere exact* spre 
răsărit Slnt, de fapt, două cercuri la Strabon : 
pe verticala nord-sud lumea fiind împărțită In 
două de fluviile Tanais (Don) și Nil care stau 
față-n faț* pe același meridian „parcă ar curge 
unul Împotriva altuia", primul cerc istorie ur
mează direcția Iberia. Celtica, Britan ia. regiu
nea Alpilor. Italia, nord-vestu) EuxInului, lacul 
Meotlc (unde se vărs* Donul) — apoi sudul 
Dunării și întreg nordul peninsulei Balcanice 
lnchelndu-se cu E]ada~ Cercul asiatic Începe la 
fluviul Tanais. ocolește pe la răsărit Euxinu] și 
sc continuă !ntr-o ordine mai puțin riguroasă 
in sens invers acelor ceasornicului pin* în India. 
Două cercuri, așadar, tangente in Bosforul ,Ci- 
merian, simbolIzînd. oarecum, două lumi ca 
legități diferite care stau spate in spate fără 
dorința sau Instinctul dc comuniune.

Față de această optic* scientistă. Dfodor din 
Sicilia introduce direcții eu totul opuse urm’nd 
□ tradiție mult mai veche. Lumea este și pentru 
el Împărțită in dou* pe axa Tanais-Nil dar are 
numeroase simetrii evidențiate eu o bocurle 
sublimă. Coloanele Iul Hercule slnt și la Gibral
tar dar yi In Sciția, Amazoanele slnt șl In Libia 
dar șl In nordul Euxinului. există si Iberia cu
noscută dar șl Iberia Ca ucazului, yi Bosforul tra
cic dar șl cel tauric, Dionisos este șl trac ș arab, 
etc. Aceste simetrii — uneori la extremele unui 
diametru — in bazinul Pontului sau al Medite- 
ranei sau in bazinul ambelor mări dovedesc și 
anumiți centri de iradiațio cultural* nebănuit* 
1ncă. linii do propagare a civilizației spre sudul 
însorit al Mcdfterancl. Dl odor descrie lumea in
vers decit Strabon șl nu putem ști din ce cauză. 
Hntr-un anumit esoterism paleocreștin, de pll- 
aă, se vorbește de un cirmuitor al lumii

lui Diodor ro
care Invirta eruoaa umv erru _i șase hrai spre 
stings și șase luni tpr« <teaapu tiaiad atefel 
lumea In echilibru). Pin* La istoria orueotaate* 
autorul ne înfățișară ua tablou al ctvllixatiilcr 
și eroilor mitologici. Inrepmd ce Egiptul, ei ur
mează cercul spre A-aapts deamird pe rind 
popoarele plnă la Tanais (Daaj și da acolo, mai 
departe prin Earopa ajungind in cala din urai* 
Ia Elada. „buricul pămLntuiui". Vom otaurva c* 
el însuși urmează Ltmeranul unor evUsatari 
mitologici : Osiris al Sesootr-.a. latr-adevăr. das- 
criindu-'a !e*mda. Diodor iș; ranasm da *s* 
or| opera. Drumurile sint atctilara. NiCu^a Dea- 
«9X«na an opiașat la Oxizi* (care a sda« «n- 
mul brazda plugului la Eorpna] mtereamdu-1 
mai ales lupta acestuia cu Tyfoa pa malul li
trului șl apropierea de eroul te gen d ar Ostrea — 
Novac. Pe noi n« interesează SeaostriL perso
naj temi-legendar. Pierind din Egipt, faraonul 
trece prin Arabia, prin statele dta jurul Mării 
Rusii, ocolește Pontul pe te răsărit, trece fluviul 
Tanais șl pătrunde in Europa pa care o trece 
prin foc yl sabia. Scopul aparent al 
expediției : răaplodirea agriculturii (aJucă
rea plugului); da fapt la numele plugu
lui. secera egiptean* (un înlocuitor autohton al 
coasei) a smuls și a cărat imense prăzi spre 
Egipt. Mal departe Diodor descrie Asiria. al că
rei rege. Ninoa. o ia pe urmele lui Osiris-Scsoa- 
trii cucerind In jurul Euxinuluî plai la Tanais. 
Dup* el. Semlramlda lărgește cercul sinistru al 
coasei plnă in IndLa dar ișl Întoarce repede ar
matele spre același Tanais. Drumul este, așadar, 
bine bătătorit, dup* roadele pe care le-a lăsat 
faraonul In Europa mergind prea multi cuceri
tori ca să mai credem c* ar fi n rută civiliza
toare. Este un coasei, al „jocului". Cocn-
pletiodu-1 pe Diodor cu date istorice, să amin
tim aceeași obsesie a cercului revolut la regii 
perșilor. Darius șl Xerxes vor suferi eșecuri ră
sunătoare in cerci nd să înconjoare Mcditcrana 
prin nord. Revenind la mit. Întoarcerile eroilor 
de te Treia pe aceeași rută sint dezastruoase. 
Numai Menelau. lulod drumul sudului, prin 
Egipt, va ajunge acasă viu șl nevătămat Eneas 
eolonizează, și el. La ti tunul te capătul unei 
curse ce înconjoară M editor ana prin sud. Feni
cienii. pe aceeași rută, las* forturi puternice la 
Cartagina și ajung pin* la Gibraltar de unde m 
răspindesc spre stingă șl spre dreapta. Tendința 
lor. tirzie. prin Hannibal, de a Închide cercul 
spre dreapta eșuează — poate și pentru că acest 
sens 11 ae refuză (vezi și scrierea lor Inversă). 
Virtejurlle din jurul Gibraltarului ii derutează 
șl-i amețesc. Se pare, totuși, că acesta este dru
mul ascendent care permite devenirea Istoric*. 
Drumul invers, cel mitic prin nord, sc face Îm
potriva civilizațiilor coc stilul te. „ta răspăr" im- 
phclnd ciocniri violente, eșecuri aproape sigure. 
Este, ln mare, experiența elenilor care au pă
truns spre centrul mediteranean foarte greu, 
prin lradiație treptată, tentă. Orcul Iar inițial 
va fi fost, probabil, inveri — ca al tuturor" n*- 
v*btori]ar — dar prin observare atent* a feno
menelor și pnn răbdare „de bronz" au reușit 
s*-și găsească, pe unde au putut, cuiburi de 
poene șl șesurl — dc văi. mai ales (numele lor 
înseamnă „vălenii — Ln care yi-au transformat 
mișcarea impetuoasă a coasei ln lent* Invlrtire 
Istorică urmlnd firul timpului, al fusului. al 
plugului, al scrisului. Transformi nd această 
miycAre de rotație In mișcare de revoluție, ei 
s-au înșurubat lent dar sigur ta bazinul Mirii 
Mediterane constituindu-ie Intr-un centru de ira
diație a civilizațiilor. Primele lor colonii conti
nuă. dc altfel, cercul invers : Ion la, de exem
plu. cate atins* prin Creta. Roda* sau prin Cl- 
cladc. Dar Ion La nu înseamnă decit o flșic de 
pâmînt de-a lungul litoralului — obținut*, și a- 
ecasta. cu mari strădanii de singe (vezi Troia). 
ta aeeait* cursă elenii fiind antrenați de curen
tul puternic, rcvolul. al Asiei — și minați, pro
ba biL de un dor al Întoarcerii spre patria origi
nar*. Pe ctad «lenizarea este dusă ta vtrtej dc 
Alexandru Macedon In sensul spre dreaDta In
tr-o luptă contra timp cu „acele ceasornicului". 
El fixează polul sud. opus Mcotldel. ln cetatea 
carc-f poartă numele — și face astfel ca circui
tul major, spiritual de astă dată, să te înscrie 
obligatoriu pe ruta Troia-Egipt spre Atena și 
celelalte cetăți-receptacul elene. In timpurile 
străvechi o ramură a Indo-europenilor mult a- 
proplată de etani (In ciuda aparentelor deose
biri) — anume, traco-friglenli — au traaat mal 
simplu acest cerc prin bazinul Pontului yi vor 
fi găsiți — nu fără surprindere — deja sub zi
durile Troici de către aheii lui Homer.

Nicolae Georgescu

IVAN GAGEANSKI
Langustele

quondoqu* dormitat at bonus homarus 
pa una din cfilinala sala pierduta 
pa una din insulate sala pârâsile 
inh-un halal alb precum a biserică 
sub tasanul unui cer nou 
se-nlulecă mari suculente roții langusta

mirosuri tari yi rivnila Inlilnira 
a atrag pe micuțo grecoaicâ lugilâ 
lâ-ți mânince țara cu ochii - 
despre care vom mai vorbi multă vreme — 
împreună cu poetul 
care rătăcește încolo ți-ncoace purlindu-ți 

rana grecească

ochii ei aveau culoarea laMrului arj 
risipii pe plajele negre pe țărmul mării 
ploile-n insulă ți lacrimile din ele 
ascundeau intr-un iluzoriu acord 

neputința lat 
de a se abate sâ umezească păminlul 
ți olilita istorie '

sămânța marii ascunsă in pielea el 
sub secetoase dezmățuri 
se rostogolea pe unduielile vintielor 
ocolind puternicul jet de petrol 
prin care voiam prinlr-o presiune mai mare 
sa lacom să țâșnească e nemaivăzută minune

ploaia a venit dar nu și minunea 
yi noi am continual să privim țărmul turcesc 
ți să meditam asupra balcanismelai

na-am oprit la suculenta el limbă 
învelită intr-o rece hlrtie metalică 
in care tini împachetata tte obicei 
marile și gustoasele roșii languste 
din albele depozite ale hoteiarilor

noi nu i-am mine art limba 
am pălăvrăgit nimic aheeva bind vin 
în acest hotel ai întâmplării 
alb precum e biserică 
despre cenușa sedimentată 
pe sulletajl nostru

HMill mai tirziu mica grecoaica 
ne-a vorbit cu timiditate despre socialism 
dar c-un entuziasm care suna a ecou 
ta pâlniile rezonatoare ale cleștilor scobiți 
ale marilor suculenta languste 
langustele fiind ș> ele reînviata 
ți eenduse de carol cd mare 
mai intd au inghițit cu plâcero ierusalimul 
pa urm* pe na< și cea sl an li nopal ul 

sfiș<inda-M hsrîmă ca lârimă 
ca cleștii Ier drăgălași da lotile 
pentru ea «un apei a* se indrapie tihnita 
logânindu-M voluptate) 
pe urmele ușor de recunoscut
■ie câAer bâtajta deja

In roaânește de 
Dumitru M. Ion

REVISTA STRĂINĂ

DIN CULISELE CELUI DE AL TREILEA REICH (i) 

Un Genghis-han cu telefon

Spectacolul lumii văzut de loan Grîgoreicu

uceri rea“ cu care sc mlndrea «1 
mai mult monorhiatu) fuhrer al 
celui dc-al Hî-Iea Reich, mărturi- 
sind-o cu orgoliu intimilor, era a- 

tlngcrea unei adevârate „performanțe" antiuma-
niste : „In șflrșit — spunea el —. i-am eliberat 
pc oameni de Snjositoarea prejudecată a con
științei și morak’l..."

Recenzind trei cărți apărute la Paria (..Hjmmlrr 
— omul cu o tut* de fețe ; corespondența 
Rcichsfiihrcrului SS", „Mișcările fasciste" de 
Ernst Note, șl „Viața și opera doctorului Wil
helm Reich" dc Mjchel Cat tier), criticul Claude 
Mettra comenta : „Poate eă înainte de toate 
fascismul înseamnă : eu contra semenului meu, 
societatea mea contra altor societăți, natura 
contra culturii, instinctul contra rațiunii, ca șl 
apoteoza forțelor mnrțU al cărei nume este in
fernul". Punind aceri diagnostic fa seism a lui. 
criticul francez parafraza mesajul plin de ac
tualitate exprimat de scriitorul Claude Lcvi- 
StrauM, cu privire la o posibilă lume a ome
niei : „Eu și ceilalți, societatea mea yi alte so
cietăți. natura și cultura, sensibilitatea și rațiu
nea. umanitatea și viața—"

Dup* ce a terminat cca dc a șaptea — și ul
tima — rcrtcriere a romanului sau „Război și 
Pace". Lev Tolstoi a exclamat : ..Lucrul de care 
mi tem cel mai mult pentru viitorul omenirii 
este un Genghis-han cu telefon I" Asocierea nu
melui temutului cuceritor mongol cu pașnicul 
mijloc de comunicare la distanță prin fir. care 
abia fusese Inventat, nu era pentru Tolstoi de
cit o metaforă. Și totuși. Întruchiparea el t-a 
apărut scriitorului englez Constantine Fitsgibbon 
autorul romanului ..The Shirt of Ncasus". In 
persoana celui ce ae lăuda că l-ar fi eliberat 
pe oameni dc Injoaitoerca ..prejudecată*! a con
științei si moralei : Adolf Hitler.

Am văzut pe oe se bizuia „messlanlsmul" a- 
ceslui paranoic, oare ie socotea descendent al 
zeilor din Thule, cavaler al „Hiperboreil renăs
cute" și făuritor al Rcichulul pentru o mie de 
ani. Tactica sa pentru izbindirea „profețiilor" 
care-1 priveau a fost aceea a dezumaniza. II șl a 
războiului total și fulgerător. Specialiștii se în

treabă yl acum : in ce moment al carierei sale 
Hitter a decis c* războiul era absolut necesar, 
și cind a întocmit el planurile pentru declan
șarea celui de al doilea conflict mondial ? In 
HM3, la puțin timp dup* capitularea necondițio
nată a Rctehului fascist, allațil au descoperit 
un document de o deosebită importanță, redac
tat la 10 noiembrie 1937, și cunoscut ulterior sub 
numele dc „memorandumul Hosșbnch". Ca 
cind zile înaintea întocmirii acestui memoran
dum dc către unul dintre aghiotanțll tal Hitler, 
colonelul Hossbach, fuhrerul avusese o Intil- 
nire ultrasecretă cu dțiva dintre principalii săi 
ciraci cărora, dup* oe i-a pus să jura solemn 
c* nu vor flUfla un cuvint despre Cele auzite, 
le-a vorbit timp dc patru orc de*pre modul cum 
vedea el viitorul Relchului, al Europol yl al lu
mii întregi. Cu toate riscurile, Hoatibaeh și-a 
notat atunci, pe un genunche, datele esențiale 
ale expunerii iui Hitler pu baza cărora a în
tocmit apoi memorandumul ce-1 poartă numele.

Nu este cazul s* recapitulăm aici cele acrise 
de Hoeabach. Pin* la un punct ele au foet con
firmate cu a rurprinzâtoane fidelitate de desfă
șurarea ulterioară a evenimentelor. Cert este că 
omul pe care Intimii II porecleau ln taină „som
nambulul" —■ deoareoe Hitler acționa adeseori 
drer pe baza bânuiejllor. a supozițiilor, a vise
lor stea Intuiției — a „prevăzut" că. intre 1943 
yi 1945, forța inamicilor săi pe care urma *ă-i 
atace o va depăși pe cea a Germanici, și. in 
consecință, trebuia să lovească rapid, sistema
tic și fără cruțare, profitlnd de pacifismul .Ja 
modă", dc deruta din rlndul adversarilor poten
țiali ai Reichului. și de izolaționismul Statelor 
Unite. Lipsa unor reacții ferme din partea pute
rilor occidentale la ocuparea Rcnanlel. Ia inter
venția aviației germane In Spania de partea Iul 
Franco, Ls anexarea Austriei, constituia pentru 
el o dovadă a faptului că deținea toate atuurite 
șl că el era cel chemat să focă jocul. „Proble
mele Germaniei — ae scrie In memorandumul 
Hohbach — nu pot fl rezolvate decit prin for
ță. ceea ce nu «te niciodată lipsit de riscuri..."

Riscul cel mal mare era pentru Hitler unul 
de perspectivă, și el consta in atitudinea Sta
telor Unite faț* dc expansiunea fascistă in cu
cerirea ața-zisului „spațiu vilei'*. Dar realității)? 
au apropiat slmțjtor această perspectivă. La în
ceputul lui 1942, cind Statele Unite intraseră 
ferm In cruciada antihitlerfită, marele combi- 
nator de ia Berlin s-a gindit că cea mal efi
cient* lovitură împotriva Amertcii ar fi ataca
rea ei direct* pe propriul teritoriu. Dar. cum 
acest lucru nu era posibil cu ajutorul armelor 
(faimoasele rachete V 1 șl V 2 fiind abia In sta
diu experimental), deocamdată trebuia ș* se 
recurgă la un război al nervilor prin terorizarea 
populației civile din cete mal mari orașe ame
ricane.

..Viziunea" somnambulului a apărut și de astă 
dat* tot orintr-o combinația ezoterist*. Răsfoind 
lucrarea călugărului Pretoriul, consacrată de- 
monologiei lileziene („Satyruș etymoloalcus". 
apărută In 1672. la Breslau), noul Genghis-han a 
pus mina pe telefon șl l-a chemat la ol pe ami
ralul și viitorul său succesor, Karl Donltz. Din 
îniiinirea celor doi avea să *0 nasc* faimoasa 
„operațiune Pretorius". inspirată dc abracada
branta figură a tai Rsubezahl. „zeul munților", 
cunoscut, in folclorul polonez sub numele de 
Rzeplor, iar ln cel cehoslovac sub Krakanoe. La 
puțin timp după apariția lucrării sale, călugă
rul Pretoriu* a plecat ln America si-i mal spe
rie puțin cu descoperirile sate din dtyneniul de- 
monclogici șl pe pașnicii locuitori din Lumea 
Nouă. Și tată c* acum-, dup* 27* de ani de cind 
Pretoriu* lyi părăsea meleagurile natale, un alt 
„Pretoriu*" ac năștea pentru a ascunde sub nu
mele său una dintre cele mai răsunătoare ac
țiuni diversioniste și teroriste din prima jumă
tate a secolului XX. Noul „Pretorius" trebuia

să acționeze ca o modernă

• 9COJM.A Dg PULZZX NEWYOKKEZA revine 
ln atenția criticilor om metromta american* prur 
volumeie recente sta dwn* i.titre reprezentanții 
săi m arcan p. imputa tarteoaacM prin Uter aiura 

atnac-tursxa mteleciuaJ de ua rren* O'Hara, «a sc 
auKinse aatazi prin poemul amplu și aeaxuatea 
kteaoia a unor repcasentanțl care au putui sa-yi 
amtevirșeaaca creația. îprv oeoecoixe dc inițiatorul 
migcAru. mort de timpuria intr-un acodeni. Pa*- 
înnd am LMcratura amtricsns viscarea expresiei 
șt tăietură aspră ■ venauu, poemete • din t*or«ret 
IMr-e egunea eeniexa, oa pUOA, voiam Încununat 
cu Premiul PtUluar și apoi reluat Ie mai multe 
ediții, incase* unaginue ae o mare Umpiaitate ioea- 
tica. eu un orizont intelectual provenind dm cete 
mas mirate iurte <ta poezii francez* daitcă țl con
temporan*. Aceaită carte a lut John Aiocrry este 
considerat* a Q realizarea cea mai de teamă a unei 
■trajuclut șeoh nterarc, cu eomecința deja vizibile 
ln poezie amencan* contemporan a,
• L'A> KUM.VN care se bucură de succes este 

XLiP al tui iten Denmna puodcal la Casa de edi
turi „Panther*. Eitn vorba de un story care Ima- 
Kineaz* capturarea, la «Crylîta celui de-al doilea 
război mondial, a unei ascunzători cu bani îl docu
mente părăsite de naziști. Grupul de militari ame
ricani care și-au însușit aceste valori lnersrc* să 
le fotoaeasc* In scopuri proprii, depunlndu-le Îs o 
bască din Dvepa. Pesta ani. repercusiunile gestului 
lor se dovedesc a fl tragice. Mai multe servicii 
•ecreu m interes sară ds o presupus* sumoeratua 
s unei convorbiri dintre Churchill și Hitler ln iunie 
19M. Critica remarcă construcția istoric*, bazau pc 
intrig* paUțistA. evidențiind scriitura alert* șt Îm
părățiile de conștiință ale cărții. David Hollo way 
de ja Sunday Telegraph Magazine afirmă 1 „Dctgh- 
ton feste bun atunci rind reușește narațiunea robustă 
eu date isterice suficienta pentru a face acțiunea 
credibil*. El exagerează puțin de data aceasta, dar 
nu ae poala nega caracterul atrăgător al rumenului 
său-*.
• „POEȚII TA1ANI* slnt an fenomen Interesant 

In mal multe literaturi tradiționale. Unul dintre cel 
mal re pa ta ți din Uniunea Sovietic fi este teri norul 
tadjlc Sattar Sokinade. autor a mal multor cărți 
do versuri foarte populare oe plap unional, tnte- 
rennt este faptul c* cete mal multe dintfe poeziile 
sale au fost puse pe muzică șl slnt interpretate de 
către ansamblul popular „Izvorul" in turnee ?u 
succes răsun A tor. De curind. Sat tor Șokirzadc a 
pubucat o carte nou*, intitulat* „CInterrle ogoa
relor". inspirată, ușa cum ic Înțeleg» chiar și 
numai din titlul el, de viața ți activitatea din satul 
Arai, la care trăiește. Din presa lovicucă aflăm că, 
In prezent, poetul colhoznic iucreaz* la o carta 
pentru copii.
• UN 1VTEKV1I1 al Lordului Harewood, director 

administrativ al Operei naționale engleze, anunță 
programul artistic aJ reputatei Instituții muzicale 
londoneze. Este vorba dc șase producții noi. pre
cizate mal apoi de Mark Elder, dirtxrtorul muzical, 
a 11 fligotetio de Verdl, o comedie neagră a Iul 
Llgetl șt petru lucrări care confirm* ssa-numna 
„nuanța «lavfi- a noilor producții- Slnt opere de 
Ccalkovskl. Dvorak. Prokofiev și Janaeek. dintre 
cure ultima aste planificat* a 11 o coproducție cu 
Opere național* tvelshi yl cu Opera scoțian*. Cri
ticii muzicali apreciază c* aceste spectacole noi vor 
tmbogAți repertoriul clasic al operei londoneze cu 
spectacole da am Binare, in interpretări inedite.
• EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALA a cărții denu

mită „iba" va £1 deschis* la Lelpiig ln mal, anul 
acesta. Această manifestare, devenită tradițională, 
constituie unul dintre cela mal Importante eveni
mente Iritate dc producția editorial* din întreaga 
lume. Klaus-Jurgcn Helber, șeful secretariatului 
„Iha", citează opinia consemnata de presa mon
dială, că manifestarea ar constitui „forumul celor 
mal frumoase c*rțl“. Deja peste 11 de țări au 
anunțai participarea lor, ltsta rămtnfnd deschisă 
pin* ia mijlocul luntt aprilie. Unul din scopurile 
propuse de organizatori ar 11 atragerea unor parti
cipant! din țările africane, asiatice sl latJno-ameri- 
cnne. Helber declară : „Mai nice In Ilustrația d- 
carte se manifestă. Ia ora actuală- o mare bogăție de 
forme, a căror originalitate provine de la traditiite 
culturala pAitrate de popor. Ne bucurăm sa adu
cem omagiul nostru unor asemenea rezultate la 
cadrele expoziției".

• O IXTFBE3ANTA AXTOt.OGIg a fost publi
cat* do curtnd la Moscova. Keta vorba de o colec
ție crtucă a nuvelei romantice. Din punctul de 
vedere si limbajului artistic se remarc* la acești 
scriitori de pin* la PușUn un apel la fantezie 51 la 
■xpresis liber*, o accentuare ■ unor zone sufle
tești care mai tin 1 u. 1 o seeo!ul nostru, vor con- 
duce la sdevirate insurecții literare, de un radica
lism Inc* neaslmllat completamente do către Isteria 
șl criuca literar*. Nuvela romantic* rasă de
monstrează. In aeeat tel, vitalitatea tradițiilor artis
tice. caracterul istoric a) modulul de constituire el 
tlmbe’etec uter are".
• FtLMUl. „SOLLO SUNNY" este considerat a 

fl una dintre cete mal mari reușite ale cinemato
grafiei din Republica Democrată Germană. Pro- 
ducțte a dal ortiyti reoutati. Konrad Wolf ți Wolf
gang Kanlhaaee, filmul are In ralul principal pe 
Rena'e KrOssaer. un nume caro trebuie reținut 
pentru marile calități interpretative, probate de 
această actriță mult apreciat* de critica de inerta- 
Ulate. Un critic scrie eu privire la Rcnate KrOss- 
ner : „Se poate apune că drumul care a condus-o 
la succe* n-a fost ușor. A cunoecm eșecul la exa
menele de admitere, in școlile de teatru tar la 
sfirțHul studiilor a debutat In dteva teatre mici, 
înainte de a fi angajat* pentru filme, acum dțiva 
ani. Cel mat mare surcea ai său a fost. Indiscu
tabil. rolul din Solo Sunny...."

r
SPORT

8* alb* opt capele șl 
Hydră de la Lerna. Chiar așa ta transmitea In
strucțiunile superioare primita obcrtautenantul 
Kappe. celor opt cosnponcnți al echipei selec
ționate dte cât re Abwehr : „Misiunea voaatr* 
este ca. in primul rind. tfl arunmțl In aer po
durile New York-ului. Orașul acesta cete punctul 
nevralgic al întregii Amcricl. Nu capitale țâ
rii. Washington, cl tocmai New York-ul. El este 
creierul, cnalerla și sistemul nervos al Statelor 
Unite. Și tocmai cu ei trebuie început... Dupâ 
aceea veți mina tunetele subterane ala metrou
lui. Următoarea țintă : clâdiren cea mai înalt* 
din lume — Empire State Building. O veți 
arunca In aer. așa cum veți proceda șt cu alți 
zgirie-nori... Avem de-a face cu o societate 
nervoasă, taterizatâ. gata să cad* uyor victim* 
punicii de mas*. Veți crea astfel sentimentul 
groazei, pro voci nd dezorgrthlzarea administrativii, 
■ubmin'area încrederii In guvern. ZI de zl veți . 
contribui ta amplificarea unfit șoc ce va trebt? 
a* sc generalizeze".

Ln 12 aprilie 1&42. dou& submarine ge-nn-nr^y 
U-47 șl U-584. ac apropiau de coastele Statelor 
Unite, ivind la bordul lor ne cel opt executant) 
ai ,,operațiunii Pretorius".

Genghis-han aștepta Ia telefon.

(Va urma)

Au spart caișii floare

up* tntimplările din ultima etapă m* 
gmdc&c cwchcș senin c-au intrat «ftn- 
țișorii in arpacaș și l-au declarat gri o 
de colivă. Lucrurile frumouae mă bi- 

eurâ. Acum știu că soarta fotbalului e să piar
dă odată cu miresmele, iar divinitatea lui să 
încolțească sub ger, s* ie scobe^«câ în punga 
de tutun și Aă dea dc noroi, să se siringa do 
git cu coliere yi ah b.lgule prin somn ca un co
pil culcat in albie. Va să zic* Universitatea 
Craiova și Dinamo București merg un an yl-o 
vară ureche 1a ureche, ingimfule și pline de ce- 
nafi, rup malurile și pragul deochi ului și, deo
dată, cind nici Dumnezeu nici colabora terii Iul 
nu se mal așteptau, vine din urmă, ca să le 
fure aerul in care sparg caișii floare. Cor vinul 
Hunedoara. Toate roiurile da albine și de viespi 
ca re-ți au cuibul la streașină din podul palmei 
mele au Început a* zumzâie, fericite. Cine mal 
poate ■* deslușească umbletul fotbalului româ
nesc 1 Nimeni, absolut nimeni.
bun* ziua că livezile Înfrunzesc 
nil șl c* acolo unde nimeni nu-i 
nle furnicile beau ccr hrănit cu
ieri. Eu, netrebnic cui de lemn de glicină ni
merit in corola viratei cu prefixul 50, găsesc cu 
cale să vă spun c* or irit dc larg lși desfășoară 
pfrizele Corvtnu] Hunedoara ea nu este totujl 
echipa care reprezintă viitorul fotbalului nostru. 
Sau dac* Luceacu crede că ăsta-i viitorul, atunci 
*m inc urcat-o rău. Universitatea Craiova a că
zut și o alt* formație de talLa ei greu ac va

E limpede ca 
din morțli icr- 
stăpln pe dom- 
coarne de gre-

mai națta pe țărmul alegoric al duminicilor 
noastre. Zăvoiul e plin cu doamne yi domnițe 
dc mesteacăn, de arț-nr și dud japonez, oar ne 
lipsește omul cu inelul dc logodnă. Oblcmeruo 
trăiește, la Craiova, din amintirile lui Teoșcă, 
ci n-a adm nimic nou, e lipsit de curaj și iCar- 
băd In meserie, Bălăci ii tnnoad* părul in coc, 
Ștefunescu-1 pune să dnUi la balalaică. tar 
Geolgău. Irlmcacu și Țiclcanu par deciși a* nu-1 
ia ln «camă deloc. Singur In mijlocul drumului, 
Obiemenco ar trebui aă-și tntoac* ochii spre oei 
mai tineri. Nu știe «au nu vrea a-o facă, dova
dă câ-i Introduce in formație numai atunci cind 
echipa conduce cu patru sau cinci goluri.

Povestea Iul Dinamo București e din ce in ca 
mai trtsîă și se nuntește Valentin Stăncscn. 
Acolo unde puna el mina țiyncște un izvor da 
rugină. Eu propun 1* fie trlmlg la cursurile iui 
Mandiba — ln doi ani ar scoate Mandi ha untul 
din el și-am avea șl noi o Intimp]are legenda
ră. Presimt Iruâ că mal marii peate treburile 
din Șoseaua Ștefan ccl Mare nu vor pleca ure
chea la sfatul meu. Păcat 1 cum zice pasărea 
răspunzir.d la numele de bibilică, ne-am fl 
distrat de minunea lumii.

Deocamdată să ne bucurăm efl ploaLa de aur 
a umplut cringurile șl că tun* retoric spre fun
dul Bărăganului Tunetul din aprilie o șoapta 
plinlL

Fânuș Neagu

Luceaîărul
Rcvisli editali de

UNIUNEA SCRIÎTORI1.OR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

Redaclot șef : 
Nîcolae Dan Fruntekijâ, 

Mihai Ungheanu (redacler țd 
adjunct), Teedor Balf (aeenrtar 

responsabil de redacție)

REDACȚIA: Bucnrrțti, Piața Scinteli nr. I, tel. 17 32 *9 

ADMINISTRAȚIA: Cale* Victoriei nr. 115. tel. 5*74 95 

Tiparul execfllat la :

COMBINATUL POLIGRAFIC „CASA SClNTEH"


