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Moment de referință
în cronica prieteniei

românochineze

bogata cronică a tradiționalelor (aporturi 
strinsâ prietenia ți colaborare româno-chinazâ a 
înregistrat zilele acestea un nau și important mo
ment de referință : vizita pe caro tovarășul 

Nicolae Ccaujescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a afactual-o pa 
pâmintul Chinei, la invitația C.C. al P.C. Chinez și a Con
siliului de Stat ai R.P. Chineze. Desfășurată sub semnat 
continuității, intr-o atmosferă sărbătorească, da caldă prio-

• — caracteristică dealtfel ansamblului reiat .lor sta- 
îcite intre țările ți popoarele noastre — vizita «natteî 

românești i-a constituit, in egală măsură, intr-a »- 
brantq expresie a dorinței și voinței comuna de a da nai 
dimensiuni conlucrării bilaterale in intarasui reciproc al 
cauzei socialismului. înțelegerii și podi in lumea întreagă. 
In mod deosebit, vizita a constituit un fericit prilej de a se 
•vaca stadiul atins in dezvoltarea relațiilor multilaterale 
rom o no-chineze, de a sa identifica noi punți <te legătură.

In legătură cu aceasta, la marele miting el prieteniei 
fomâno-chineze de la Shenyang, tomrâșui Nicolae 
Cnaușescu sublinia : „In cursul actualei vizita dorim ca. 
impreunâ cu tovarășul Hu Yaobang. eu ceilalți condu- 
câtori de partid și de sta: chinezi, să găsim nor posibili
tăți și noi forme de colaborare șr cooperare intre part de'e 
și popoarele noastre. Dorim să facem astfel indt această 
colaborare sa contribuie la progresul economico-social al 
ambelor țări, la ridicarea pe a nouă treaptă a bunăstării 
popoarelor noastre, la cauza generală a socialismului și 
pocii in lume*. La rindul său. cu același prilej, tovarășul 
Hu Yaobang, a rotind că Partidul Comunist Rămân, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu au adus o contribuție remar
cabilă la dezvoltarea prieteniei româno*chineze, evidenția : 
„Actuala vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu și inlil- 
nirile dintre conducătorii celor două partide și țări au ca 
unul din scopuri discutarea șl găsirea da noi coi pentru 
dezvoltarea colaborării acanaanice ți le alte doamnii da 
activitate".

Dai dincolo da profundele Mnwallicatli pe core vizita, 
rundele de convorbiri avute de tovarășul Nicoloe Ceaușescu 
cu tovarășii Hu Yaobang șl Zhaa flffirig, ca țl impoHân- 
tale înțelegeri convenite le-au înscris pa plan bilateral, 
dialogul politic ramă no-chinez, desfășurat Intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă, a 
ocazionat și un vait tur de orizont asupra problemelor 
majore ce confruntă lumea contemporană. In acest con
text se cuvine a fi reNefotâ identitatea sau înaltul grad 
de apropiere a punctelor de vedere exprimate In legă
tură cu vasta problematică internațională aflată In dezba
tere. Proclam in d atașamentul lor ferm la principale inalie
nabile ale dreptului internațional, cele două părți au 
evidențiat morile pericole pe care le generează încălcarea 
acestor principii, promovarea politicii de forță și de ome- 
nințare cu forța, de împărțire fi reîmpărțire a sferelor de 
Influență și dominație, de menținere a unor stări de ten
siune și conflict, toate aceste tenomena profund nocive 
detfășurindu-se pe fundalul intensificării curiei merma- 
rilar, a agravării stărilor de criză din viața planetei. Situa
ția la care s-a ajuns impună, moi mult ea aricind, să se 

gh^icționeze cu fermitate In direcția însănătoșirii climatului 
Tnondial. pentru oprifCa încordării șl continuarea cursului 
s£re destindere, dezarmare șl pace. O atenție deosebită 
a fost acordată totodată acutelor probleme ale economiei 
mondiale, cele două țări rei ta rin du-și poziția conform 
căreia soluționarea acestora impune restructurarea actualu
lui sistem economic mondial, llehidarea fenomenului sub
dezvoltării și edificarea unei noi ordini economice inter
naționale.

Prin auspiciile generoase sub care s-a desfășurat, prin 
atmosfera de caldă și sinceră prietenie, prin conținutul bo
gat al convorbirilor și înțelegerilor convenita, recanta vizită 
întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, impreunâ cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe pâmintul ospitalier ai 
R. P. Chineze se constituie, fără îndoială, intr-o contribuția 
da însemnătate deosebită la dezvoltarea și aprofundarea 
unor raporturi de îndelungată și frumoasă tradiție, ea 
un moment deschizător de noi și ample perspective pen
tru intensificarea continuă a acestora.

TUDOR
VLADIMIRESCU

talentul, eare-l un prl-

Îngrijitorul unei moșii 
După aceea, el intri

cu preetnl ■ aiului, putină carte, 
ealilaie. Ar ti irebulnelos ai se 
preotul, căci el trebuie ai fi fost 
aufletead, nu numai un dascăl de

Se iscălea l. S. w

Ștefan cal Mare — sculptură da Mircea 
Ștaidnaacu

păți*, larga o spâne* ca stringere de 
inimă, pestra a te apropia de sarea 
celor mari Iți trebuie suflet mare, acel 
patriei tem înflăcărat care dizolvă hă
țișul grijilor mărunte lotru entuziasmul 
aflat de viață dătător al Logosului În
trupat ți in fa tor ia bimilenară a po
porului român.

Ioan Alexandru
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■dare ia cheia barochiicnlă" 
Incaputarila scrisului in limba 

IU de L G Chițîmia • „Folclor cultu- 
tracomania ți troc oi ob ia" (III) da

REMEMORĂRI

Luceafărul

MESAJ ȘI ACCESIBILITATE IN POEZIA TINERILOR

Nimic mai greu accesibil
decît realul însuși Vanitate și adevăr

r vted loai renew, text inedit de Tudor Ar- 
ghezi. reprezintă ana dintre conferințele pe eare 
marote acriilor le-a pregătit intre anii W—'40 
apre a fi difuzată la posturile de radii. 
Textul de față «sta cu totul inedit, inirucit au 
a foot niciodată prezentat publicului.

aș reproșa termenilor pugi In discuție un lucru din afara lor : 
faptul că o vreme au fost folosiți in așa fel Incit declanșează 
in artist o mică alarmă, un fel de complex de culpabilitate ; 
el apar ca un memento al imperativului utilității. Privindu-si 

opera (finită), autorul se va Întreba, tresărind : e opera mea purtătoare 
de mesaj ? E accesibilă 7 CItorva 7 Cui 7

Noțiunea*expresă de mesaj imi pare că presupune ostentație re
torică, discursivă, ceea ce poate fi un aspect particular al ariei con
temporane. nu neapărat cel mai Important. Eșecuri și reușite se pot găsi, 
evident, in orice foi mulă. Principalul rămine buna credință și flexibi
li lalea cu care se asumă un astfel de termen, ca oricare altuL Pentru 
că. in fond, arta e „edificare asupra sinelui", arta e „împăcare cu realul*-. 
Adevărata artă, cum spunea Stravinsky despre cvartetele lui Beethoven, 
dă „o măsură a omului... constituia o parte a descrierii calității de a fi 
om". Un mesaj prestabilit poate fi un program de linearitatea telegra
fului. denaturind ceea ce s-ar putea numi adevăr artistic, spontaneitate, 
validitate estetică. Multe din operele contemporane mai degrabă Întreabă 
dec it afirmă, ori afirmă cu asemenea violență incit din ele ne lovește 
o profundă mirare, o nedumerire incitanti, ori încearcă să Înlăture, prin 
apropierea de obiect, prejudecățile acumulate de Întreaga istorie a ar
tei. Acesta le e mesajul — adică acesta Ie e sensul — inefabil, in esență, 
pentru că arta mal nouă, supusă tuturor experiențelor, ișl poartă. poat« 
ca singură marcă neschimbătoare, doza de inefabil. Cu cit concentrarea 
artistului asupra materiei «ale e mai 
program paralel — cu atit 
„mesaj autentic".

Adevărat este că istoria 
citași de puțin intenționate

mal mult
deplini — deci nedl«trasă de un 
el poate spera si ajungă la un

literaturii
ca artă gratuită, de n-ar fi să ne glndim

cuprinde monumente care nu lint

Continuata In pag. a 4-a

Ioana leton im

Pare unanim acceptat faptul că vateazea estetică Se află In rftrinsă 
legătură cu meujal. In primul rind, cu criteriul accesibilității 
operei. In al doilea rind. Opera artistică de valoare-nu este în
chisă In sine, ea reprezintă a formă daachiză, comunicantă, un 

sistem de relații determinata și determinind la rindul lor, eliberind o 
structură de cunoaștere. Opera cu adevărat valoroasa sensibilizează final
mente, educă gustul și conștiința receptoare. Dificultatea de a te apropia 
de un poet ca Găngora, de exemplu, șl in general de concettiști, nu constă 
In obscuritatea lor, adică In lipsa de mesaj și de accesibilitate, cl In fap
tul că realitatea artistică pe cere ei o propun nu are „simțul realității 
adevărate", presupunlnd o metodă nouă pentru epocă ; că nu poate Ii 
vorba de obscuritatea operei d de una a receptării, a dovedit-o tot un 
poet, la mare distanță in timp :_Faderico Garda Lorca in 
Jmaglaes poetică te Găngi

celebrul eseu 
(„Te reintorci din starea de inspirație așa 

cum te reintorci dlntr-o tară străină. Poemul este povestirea călătoriei. (...) 
La Gdngcra nu știi ce să admiri mal mutt : substanța sa poetică, sau 
forma ca neimitabilă ți deosebit de inspirată 7 Cuvlntul ales de el dă viață 
spiritului său. In loc aă-I ucidă. Nu este spontan, dar are prospețime și 
tinerețe. Nu este facil, dar «de Inteligibil fi luminos." Exemplele se pot 
înmulți, căci, de cele mal multe ori, eooțtlința receptorului — a un fapt 
unanim recunoscut — râm ine la urmă față de aceea a artistului. Valoarea 
se impune finalmente, dacă este intr-adevăr valoare*: mesaj, accesibili
tate, adică — canoaștere.

Poezia ultimilor „sosiți" In literatura română contemporană nu pune 
problema accesibilității, pentru simplul motiv că. In multe dintre cazuri, 
valoarea lor este cu totul îndoielnică. „Zgomotul" pe care el, fi nu numai ei, 
II fac, a început, se pare, să fie „sancționat". Calitatea îndoielnică este, 
din păcate, de multe ori „acoperită" de agitație, de încercarea de acredl-
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Cos tin Tuchilă

Primesc un 
telefon noc
turn de la a 
voce cu in

flexiuni baritoaale, cu
noscută pare*, aluzivă 
dar afectuoasă :

— Alo. casa maes
trului lllreea Micu ? 
(Cuvlntul maestru 
subliniat eu o flrîmă 
de ironia abia sîm- 
UtA).

Dacă vreți zaaas- 
...da I
Stil cîne-i la te

lefon ?
— Nu prea, mărturi

sesc eu.
— Flșealu ! Poetul 

Adrian Beldeanu 1
Rămln perplex clte- 

va secunde glndln- 
du-mă cu groază la 
posibilele reproșuri 
dar imi. revin si pre- 
intlmpin atacul bucu- 
rindu-mă :

— O. te salut A- 
driene... Ce mal faci 
domnule î

— Ce să fac ? Trag 
ponoasele* eelebrliățil... 
Dragul meu. zke ro
tunjind cuvintele, să 
Stil că ml-și făcut o 
reclamă absolut, ca să 
zic așa. fulminantă. 

. Cit slnt eu de cunos
cut In urbea asta cti
torită de Bucur in du
blă calitate, evident, 
de literat si de ple
dant, află că gloria mi 
s-a triplat după se
rialul tău din Lucea
fărul.

încerc să descifrez o 
nuanță do Ironie sau 
reproș ji-i răspund 
evaziv :

— Mă bucur A- 
dricne...

— Te bucuri tu dar 
eu Iți slnt recunoscă
tor. Mă sună lumea, 
zbirnlle telefonul ca la 
lnformațlî-gară. mă 
prind clienții si cole
gii de reverul hainei 
pe sălile tribunalului 
Si-mi cer amănunte. E 
ceva abominabil 1

Două poetese de la 
cenaclul Banevla au 
venit să-mi ia un in
terviu.

M-au plndit In fața 
casei spre iritarea șl

susDiciunm. (altfel In- 
dreatățltă), soției mele, 
m-au prins, m-au a- 
gasat. gi mi-au inmi- 
nat un chestionar cu 
peste o sută de între
bări... O nebunie I 
M-au sunat din pro
vincie cu taxă inver
să. două edituri mi-au 
cerut ză-mi publice 
memoriile, ce mal. tai
fun răvășlndu-mi e- 
xistența...

— îmi pare bine, re
pet eu, Incercind «1-1 
potolesc zelul retoric.

— Dragul meu, par
tea cea mai esențiali). 
Insă, acum urmează. 
Iată. tn principiu. 
ce-a« dori să te rog, 
mai bine-zis, să te a- 
tenlionez...

(Îmi zic In glnd că 
acum mă va chema cu 
nonșalantă si politețe 
avocățească In fața in
stanței spre a da sea
mă de unele exagerări 
Si mă gindeam dacă, 
in acest caz. Traian 
Zancu va conceda să 
depună mărturie, dai. 
mă alarmez degeaba...)

— Iubitul meu con
frate prins in mreje
le poeziei, aș vrea să 
te rog aâ-mi taci un 
hatlr care decurge, din 
punct de vedere juri - 
die, dîn 
de-a fl 
cealaltă 
Iubitule, 
timp fntr-o zi. 
cbcnestl nînă la 
ctliul meu, sau. dacă 
nu vrei, alegem un 
loc neutru, «pre a-U 
relata desfășurarea in- 
tllniril si din unghiul 
meu de vedere.

(Ezit înainte de-al 
răspunde. Dacă, ac- 
ceptlnd să merg la do
miciliul, singur, ca un 
soldat neinstruit ca 
sini, voi fi Intlmplnat 
cu a strategie ce m-ar 
pune In dificultate 
Tac In consecință, me
ditativ.

— Iubitule, cred că

Mircea Micu

drentul firesc 
ascultată si 

parte.
să-ti

Adică. 
fa3 

ză te 
doml ■

Continuare In 
pap. a 7-a

daeă flgsra românească a lui Constan
tin Briocoveanu, pe eare am scbl- 
țat-o in sfertul de oră trecut, a fost 
a figură de boier șl de Prinț, Tudar 

Vladimlrescu, de care ne ocupăm azi, este 
țăran.

Olteanul Tudor era feciorul unul sat din 
Gsrj. Viadimlrul, ți viața Iul, asemănătoare 
Intr-o privință cu a Iul Cristofar Columb, re
flectează pină la moarte, pină la trădarea că
pitanilor lui, duioșia naivă șl curată a pluga
rului cinstit, învelit da caruri fi do lumini.

Se știe prea puțin lucru despre prima Iui ti
nerețe, insă de-a juna ca să orienteze. Tudor a 
învățat carto 
dar de bună 
știe cine era 
fi un dascăl 
slove. De obicei, in ucenicie, atunci' cind uce
nicul e bun. trăiește dascălul, atunci eind a 
fost dascălul bun și Începutul unei credințe 
active trebuie căutat Inloldeauna In individu
alitatea profesorului. Nu ne vine să credem că 
Tudar nu a găsit «uht acoperișul preotului câ
teva idei bine parcurse și bine stabilite.

Dascălul lui Tudor nu și-a Învățat elevul 
buchiile moarte. Preotul trebuie să fi avut șl 
o dragoste deosebită pentru însuflețirea căr
ții. Din nnele fraze strecurate In proza revolu
ționară a tinărului răzvrătit, se cunoaște că 
elevul a prins repede învățătura nimerită cu 
mintea lui și că avea harul expresiei juste șl 
ușurință la inflerblntarea cuvintelor, de care 
s-a folosit. Dealtfel, este cunoscut că toii marii 
revoluționari, de la eel mal vechi pină la cel 
din urm ți șl din vremea noastră au avut eele 
două înzestrări, de grai sau de scris, a cuvintu- 
lul, eare mișcă numai atunci cind II înflăcărea
ză ceea ce se numește 
sos de dragoste.

Un timp, Tudor este 
boierești de peste Olt. 
cum s-ar zice funcționar, numlndu-sc vătaf de 
plai, tn războiul rușilor cu furcii dintre anii 
1806—1812, el se luptă In rlndul oștirii rusești, 
comandind vreo șapte sute de soldați voluntari 
adunați de el șl capătă, odată cu gradul de 
ofițer, un rang de noblețe, decorat cu ordinul 
Vladimirului : o coincidență curioasă cu nume
le satului in care Tudar a-a născut. După răz
boi, Tudar trebui să se refugieze la Vlena : e 
de crezut că se bătuse bine și că numele lui ră- 
mînca in amintirea turcilor eare, deocamdată, 
trebuiau ocoliți. In 1815 Tudor e din nou vă
taf de plai : la Cloșani.

Ca orice oltean care se respectă, Tudor nu 
putea ii râmi le sărac. Sărăcia o fl ea o virtute 
pentru alte neamuri de români : olteanul poar- 
tă-n singe porunca să facă avere, și a făcut 
avere și Tudor. El avea o moară cumpărată pe 
vadul Toplițcl : Și-a făcut O moară la Cla- 
șani ; in dealul Govorel avea o casă și o vlț; 
mal avea la Cerneți case mari șl prăvălii, iar 
la Vladlmlri moștenea moșia țărănească părin
tească. Șl mai făcuse avere și cu negustorii 
de vite In țara Ungurească... Vedeți că avem 
de-a face, nu cu un revoluționar teoretic hră
nit cu ceai de mușețel șl ca pesmeți, dar cu un 
gospodar sănătos, eu un cap întemeiat și prac
tic, In stare să gindeaseă o revoluție harnică 
și constructivă șl să o realizeze in ordinea 
materială, nu pe blrtie timbrată șl de pe masa 
unul birou asigurat cu un salariu garantat. 
Tudor era omul care place Iul Dumnezeu și 
care face lucru bun din nimic. E cazul juve-

Continuare In pag. a 3-a
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Mâițișor — Caia lui Tudar Argheri 
Gravură de Dragoș Marârescu

• IN ACEST NUMĂR • Cronica literară • M. Unghaanu • Sultana Ctaia • Artur Silvestri dosare 
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Bunoaica • Eliana Popovic i • Poema de • Nicolae Ioana • Dim. Rochiei • Sanda Ghinaa • „Cone
xiunea universali" do Alina Nour • Numele paulului de Cerar țvănescu • Cronica edițiilor da Gheorgha 
Suciu • Atelier literar de Oeo Dumitrescu • Breviar • Con fa bule de Iulian Naacțu • Viața cărților



Una din inițiativele inspirate de pre
să din ultimii ani a fost rubrica L-nn 
cunoscut pe Tudor Arghezi laruâlâ 
cu prilejul centenarului poetului de re

vista Luceafărul. Interesul ei mâi' vine șl din 
caracterul popular : oricine avea un cuvînt de 
6pua tn amintirea marelui poet putea participa. 
Inițiatorul ei, Nicolac Dragoș, a refuzat Idee a 
colaborărilor selectate ți scrobite, ți ni nd pagina 
la dispoziția oricui aducea ceva nou șl autentic 
despre viața lui Tudor Arghezi. Această colectă 
publică de amintiri este expresiva tocmai prin 
caracterul ei deschis. Intuiția regizorului rubri
cii L-im cunoscut pe Tudor Arghezi a-a do
vedit a fi cea justă. Arghezi nu aparține numai 
lumii literare, ci tuturor ca orice mare scriitor, 
iar amintiri esențiale despre el pot veni fi de la 
cei care nu și-au făcut din scrisul cu majusculă 
o profesie. S-a verificat șl pe această cale* că 
marii scriitori aint factori de solidarizare spon
tană a colectivităților din care fac parte. Toți 
cei care scriu despre Tudor Arghezi 11 consideră 
al lor și scriu cu convingerea că l-au cunoscut 
Intim și definitiv. L-am cunoscut pe Tudor Ar
ghezi este încă una din multele cărți care văd 
lumina tiparului in ultimii ani după ce mai 
Intii au trecut prin paginile revistei Luceafărul. 

Amintirile acestea văzute cu ochi diferiți șl 
acrise de mllnl atlt de diverse nu propun un por
tret contradictoriu al poetului. Este adevărat că 
multe, cele mai multe vorbesc daupre poetul care 
trecuse de virata maturității șl Intrase de mult 
sub zodia in care surprizele de caracter și con
duită sint rare și fără importanță pentru portretul 
definitiv ai omului. Dar nici cele care se întorc 
la perioada tinereții* nu contrazic Înfățișarea 
sufletească șl morală a .senectuții. „Haiducia" 
poetului, trăsătură pe care o degajă o hună par
te a vieții și a operei scriitorului, se conver
tise cu trecerea timpului intr-o ținută de „gos
podar** chivernisit și Înțelept, aidoma țăranilor 
pe care poetul ii venera. Amintirile din aceasta 
carte pomenesc de mlndrla Iul Arghezi de a f! 
mai presus de orice gorjean șl de încrederea po 
care o acorda In anii grei ai primului deceniu 
postbelic depozitului uman țărănesc. De altfel 
omeni» pe care o degajă gesturile scriitorului 
in absolut toate Intiinlrile relatata iși are cores
pondentul In tot acel univers de la care Arghezi 
se revendica și pe ear® a încercat aă-1 repete 
miniatural la marginea București ului prin gră
dina de la Mărțișor. Dar insistlnd doar asupra 
acestei Înfățișări am uitat altele prezente Jn 
L-am cunoscut pe Arghezi, cum este ipostazi 
monahală a poetului și interesul lui pentru cei 
care făceau parte din cinul pe eare-1 părăsise. 
Un loc eu totul special 11 ocupă tn carte amin
tirile lui Valeriu Ananla a cărui apropiere de 
poet datorează mult nostalgiei argheziene după 
Închinarea primei iul tinereți. Este o altă intra
re secretă către misterul omului și a] operei lui.

Deși evocarea anilor mai tineri ai scriitorului 
nu lipsesc, se poate spune că cele mal multe pa
gini din L-am cu născut p« Tudor Arghezi pri
vase anii postbelici ai poetului. Pricina este șt 
virata celor care-1 evocă, inevitabil mal tineri 
dedt poetul, dar și gloria pe cane o aduce Întot
deauna după sine dlsgrațis. Intra 1949—1955 scri
erile tul Arghezi au intrat Intr-un coci de um
bră. Elevii nu l-au mai citit, studenții nu l-au

după ce a vreme au fost considerate de
finitiv învechite șl Inadecvate spiritului 
modern, specii literare cum sint fabula, 
parabola, istoria „leraghficâ** dialogul 

fnornl au fost redescoperite și InzMtrate cu noi 
semnificații pentru a fi cultivate irr forme noi. 
După ca proza contemporană a epuizat nume
roase experiențe, a reapărut. Îmbogățiți cu va
lențe, istoria apocrifă, utilizată cu buccm îndeo
sebi in formula dramatică, â fost revitalized 
fabula, au început să apară romane cu o con
strucție care amintește d« ..istoria* Iul Cante- 
mir , cel puțin ca sugestie. Anul trecut au fost 
publicate două asemenea cărți puțin obișnuite : 
Castelul rumânului de Andrei Brezianu și Restia- 
rlul lui Pop Simian. Cea dinții este realizată prin 
recursul ia un fond de embleme extrase din do
meniul livrase, restituind prin parabolă sena;! 
Istoriei naționale, configurația fundemcntalâ a 
ființei românești, prin interrâsdiul t*ui Itinera^ 
inițiatlc. solemn și misterios, la Andrei Brezianu 
dominantă fiind, ca |i In cartea oe otecedentă. 
ideea edificiului durabil, in care totul este con
vertit In semnificație criptică.

Bestlarlul lui Pop Simian este nuznai aparent 
a reluare de vechi modalități literare, deși Întru
nește caracteristicile acelor specii mal sus amin
tite. sub titlul de ..zncroman". Cartea este con
struită tot pe un Itinerar și acesta tot de ini
țiere. dar desfășurat cu totul altfel. Emblemele 
lui Pod Simlon sint de fant măști, cele mai multe 
grotești șt feroce, multe dintre ele traeice. cit ev a 
nobile, ale umanului care dă și In această inso
lită narațiune măsura tuturor lucrurilor. Best la- 
rlnl este un mare spectacol văzut ..din mens" 
mal exact, din zbor, spectacol care inceoe eufo
rie. Intr-o simfonie celestă, sl care sflrșește In 
moarte, cu acorduri de o adinei tristețe.

Vulturul-monah numit ai holtar. înzestrat cu 
o miraculoasă putere de oremonltie. dirilat nr»'t 
de <1 forță astrală, lai inițiază perechea In tainele 
lumii, conduci nd-0 din secvență In Secvență că
tre cel din urmă act. care va fl si deznodămIn
tui vieții celui care nf!cla*â inilierea. Este un 
spectacol privit In planuri diferite. ac“1a nancra- 
mic. prin care se revelă snlendarile lumii, poe
zia el. liniștea și olanul aurnpial care dezvăluie 
dincolo de aceasta abjecția, ferocitatea, falsul, 
instinctele, drama.

In timo ca se desfășoară scenariul, privirea 
este furată da Imagine, uneori de a tulboritoare

cronIca lIterarA

„L-am cunoscut 

pe
Tudor Arghezi"

Culegere de evocâri 
de N. Dragoș

mal studiat, editurile nu l-au mal tipărit, revis
tele l-au ocolit. Academia l-a ignorat. Tudor Ar
ghezi devenise literaricește vorbind o persona bom 
grata, iar a vorbi elogios despre poet in Împre
jurări oficiale echivala, așa cum povestește Ema
nați Valeriu, cu excluderea din corpul căruia vor
bitorul pini atunci li aparținuse. Este epoca 
Mărțișorului ostracizat ci nd foarte puțini aveau 
curajul aâ-i bată scriitorului la poartă. Dar po 
acolo se abat totuși admiratori șl prieteni. Eu
gen Barbu, Încă un necunoscut, răzbește in in
cinta suspectă alături de alți doi candidați la 
gloria literară adudndu-1 poetului... doi saci de 
făină. Mulți iși amintesc In această carte despre^ 
coșurile cu cireșe de la poarta Mărțișorului, des
pre cin tarul de aid șl despre cornetele de bir- 
Lie In care oamenii mahalalei și alți amatori Iși 
primeau marfa din mina copiilor sau chiar a Iul 
Tudor Arghezi. Mihai Tătărlm ■ conservat ima
ginea lui Tudor Arghezi dud nd cu roaba la pia
ță legumele și fructele propriei grădini pe care 
le vindea intre oltenii precupeți, la fel ca aceștia. 
Fără a fl umil din foștii ariatocrați, marele poet 
ăizgrațLat le refăcea experiența devenind peste 
noapte vinzi tor. Situația a intrat In anecdotică 
șl legendă, cele oouâ specii epice de largă șl o- 
rală circulație fiind obstacolele curente In calea 
către imaginea autentică a faptelor. A intrat la 
legendă șl articolul de neobosită faimă a Iul So
rin Tomi, Poeți* galrcfacțiefl sag putrefacția 
poeziei din 1948. A reduce totul la anecdotică 
sau la Invidii literare Înseamnă insă a ne opri 
la chestiuni de pitoresc

Amintirile din L-sas euaseeul pe Twdoc Arghe- 
M procură suficiente elemente pentru a seoste 
disgrațla iui Tudor Arghezi din sfera acel den ti- 
tuluL Pudori șd Inhibiții de tot felul li Împiedică

ir
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poezie, ca in episodul remarcabil al dansului 
Cocorului. Extazul va fl contrazis nu prin moar
tea enigmatică a protagonistului, care este o 
prelungire a stării de grație a acelui dans ha
lucinant. ci de reacția lumii animal-urna na la 
sublim. «

Totul In acest best iar este contrafacere, iluzie, 
truc, mistificare !□ slujbe Inctinctuiut. a intere
sului. a egoismului. Cartea iul Pop Simian nu 
are sensul de best iar. pentru că este populată 
de măști animaliere, d pentru că relevă un spa
țiu al bestialității in cart animalul nu este decit 
o formă a umanului falsificat. La inccoutul cărții 
pe cerul calm DIuțesc majeatuași cei doi vulturi. 
Intr-o deplină armonie cu pei&afuL Dialogul dez
văluia aparența, aeparind-o de real. Vulturui- 
monah se automiatifică și mistifică el iși atribuie 
puterea miraculoasă pentru a seduce. Hoitarul 
construiește emfatic un destin nobil, de natură 
transcendentă și elaborează a ..doctrină" superi
oară al cărei resort este, in ultimă instanță, acela 
de a-f Justifica legile stomacului. Tot astfel va 
face Vulturul eu barbă, in una dintre cele mai 
semnificative „fabule*, plodind găunos pentru

încă pe Istoricii noștri literari să re apropie de 
evenimentele acelei epoci cu lampa lui Diogene 
In mină. Dar orice istorie trebuie scrisă așa 
cum a fost și necesitatea e cu atlt mal imperx- 
tlvâ cu cit tendința dc a Mtompx de a trece sub 
tăcere ori chiar a mistifica împrejurări și fapte 
de atunci a căpătat in ultima vreme forme agre
sive. Din G. Câlinescu a-a încercat a se tace de 
pildă virfui de lance al proletcultismului, cind 
practic abia înlăturarea lui la incepdtul anului 
1949 de la catedră, pceeedată de o serioasă pre
gătire de artilerie publicistică, a lăsat cu adevărat 
drum liber plenarelor manifestări dogmatice. O- 
datâ înlăturată personalitatea cea mal incomodă 
și cea mal prestigioasă s Istoriografiei literara 
romănești, apele noii.mentalități critice au inun
dat toate suprafețele. Faptul că același lucru se 
petrece cu Tudor Arghezi eu aproape un an Îna
inte elimină teoria caracterului accidental al dia
gramei unor scriitori români de primă importan
ță. Situațiile sint apoi identice pini la capăt : 
G. Câlinescu este îndepărtat pentru a se instala 
in locul iui altcineva (I. Vjtner). Tudor Arghezi 
primește marele blam politic pentru a lăsa 
locul gol pentru A. Tema. Arghezi tace un scurt 
și add panegiric, consemnat de Perlele Martines- 
cu, inventatului aău rival : „Ala a vrut să mă 
dea afară din literatură, ca să râmlnl el. A fort 
□n „poelastru" mediocru, care a-a rostuit bine 
In viață și a dștlgat pe vremuri parale frumoase 
traducind prost din literatura străină. După 23 
August a încercat dar n-a reușit aă fie poetul 
verbului românesc". In volumul postum XC (1970) 
In care sint poeme din perioada neagră a Iul Ar
ghezi, două din ele Dedicație și Măseaua minții 
par a fl Inspirate de cunoscuta împrejurare.

Poezia putrefacției aaa patrefacțis poeziei n-a 
fost un act critic solitar. El a avut o pretați a că

a-șl aureola servttutM fl lașitatea, trădarea spe
ciei și decăderea. El va sflrși intr-un chip in care 
grotescul și tragicul sa confundă, lăsind giMtul 
amar și o iremediabilă tristețe, ca fiecare sec- 
tență a acestui ..zooraman".

Sublimul ests contaminat de monstruozitate, 
feeria este convertită In masacru, totul este iluzie 
șl dezamăgire. Vulturul monah-hoitar. această 
pasăre orgolioasă, cinică, duslicltărâ. care cul
tivă anume iluzia pentru a părea altceva decit 
este In realitate, a uzurpat puterea care II așează 
pe treapta supremă a scării lumii zoologitr ima
ginare. La rindul său. a fost cindva frustrat de 
miraculosul „bulb violet*, sediu at forței sale 
de natură astrală, redobindit numai pentru a fi 
restituit in final speciei de la care a fost râDit 
prin violență.

In ultimele capitale perechea de acvile asistă, 
ea intr-o încununare a inițierii la scene de o cru
zime aproapg insuportabilă. Prozatorul sa dove
dește un creator de ficțiune care in aceste scene 
trașice. iluminate de un astru straniu, realizează 
o subtilă sinteză Intre poezie, coșmar, exemnlu 
moral, pamflet și tramă metafizică. O asemenea 

rei lungime exclude ideea accidentului. Al. Cer- 
na-RâduIescu și Ai. I. Ștefănescu pomenesc arti
colul din 1945 al lui Miron Radu Paraachlvcacu, 
complet necunoscut generațiilor tinere, intitulat 
t'n impostor; Tudor Arghezi. ale cărui conținut 
șl direcție ae pat imagina. (Pentru ca parale
la să fie completă amintim că la puțină vreme 
G. Câlinescu este stocat de Felix Aderca și I. 
Ludo). In Contemporana! din 1946. ALL Ștefftnes- 
CU tipărește și el O Scrisoare deschisă domnului 
Tudor Arghezi, reprodusă prob de autorul ei In 
L-am cunoscut pe Arghezi unde 1 se reproșează 
lui Arghezi batjocorirea Învățământului. Autorul 
acrișorii și-o comentează singur: „Citit azi, artico
lul poate părea irevențlos. demagogic și preflgu- 
rlnd campania care avea să încerce să-l scoată pe 
Arghezi din viața publică in general si din cea li
terară In special**. NI se cere să plasăm articolul 
in contextul epocii, acea ce desigur trebuie fă
cut inlorcindu-ne, mai intii, la articolul lui Ar
ghezi care a declanșat scrisoarea, unde s-ar afin 
„critici eftinc și de mult banalizate". Nu toți par- 
ticlpanțn la necunoscuta campanie au insă non
șalanța lui ALL Ștefâneacu. AL Ccrns-Rădulescu 
mai amintește șl cel de-al doilea articol 
al lui Miron Radu Paraschivescu, Dramurile 
unul poet: Tndar Arghezi (din 1947) care poate 
să figureze foarte bine intr-o antologie a detrac
torilor ca și precedentul. Urmează după aceea 
Poezia putrefacției aaa putrefacția poeziei de 
Sorin Tom a. 1946, și frate geamăn Poezia pu
trefacției sau putrefacția poeziei de I. Vltner. 
Ceea ce urmează consacră postura de vinzi toc 
de cireșe a poetului. Frida PapHdache II Întrea
bă dacă mal scrie: „Pentru mine, spune poetul, 
a scrie înseamnă a publica". Mărțișorul trece 
printr-o perioadă de privațiuni. Se cultivă le
gume pentru vin zare, se vînd fructe, se crșșc 
capre pentru lapte, nefilnd impozabile. Un că
lugăr pretinde că Maica Domnului l-a trimis să 
lase o mie de lei poetului. Și o lasă. Nu 
putem Ști tot ce a scria in această vreme Ar
ghezi pentru că unele manuscrise, din motive de 
securitate personală, sint date focului de chiar 
autorul lor. Altfel un voitanlnos șl prețios caiet, 
care scăpase din marile bombardamente bucu- 
reștene, Elogiul țăranului român, este ars chiar 
de Tudor Arghezi. în această vreme poetul spu
ne Fridci Papadache : „Comuniștii au făcut un 
lucru bun : au dărimat șandramaua. Dar mai de
parte ? Ce vor pune in Ioc ?" Eu dau vina oe 
material. El spune : „Materialul e bun, e țara 
asta". O colaborare la România liberă este repe
de Întreruptă, și insuficient explicată de G. Cor- 
nescu care ne-o semnalează. Purgatoriul 
veritabil are pentru Arghezi, ca și pentru 
alți scriitori ținuți In umbră, Înfățișarea unui 
scriitor rus : In 1953 II apar traducerile din Kri
lov. Va fl criticat, dacă nu ne înșelăm, pentru lip
să de fidelitate. Urmează In 1954 Prlsaca, In 1959 
Paginile din trecut, „peisajele" din ÎMI șl primi
rea in Academie. G. Câlinescu rostește un cuvînt 
de Intimpinare : „Venind Intre noi, In calitate 
de membru titular, Tudor Arghezi va schimba 
climatul secției literare, adăugind un munte nou 
geografiei noastre pe lingă acela reprezentant de 
M. Sackx'canu**. Un circuit se Închide, odată cu 
reg&alrea celor doi In plenul academic.

M. Ungheana

istorle «te aceea a pasării-cardinal, poveste de
mențială, absurdă, violentă, tulburătoare, cară 
precede drama ciinclui-jder, secvențe ale distru
gerii și ale tandreței, aia cruzimii și sacrificiu
lui. dezlănțuiri ala instinctelor Inalngcrind pei
sajul Roetk.

In acest univers al iluziei flecare bestie aspiră 
către o condiție superioară, ca Bufnița, bunăoară, 
condiție care ii «te refuzată șl pe care anima
lului nu-i rămine decit aâ o simuleze, măsluind. 
Și totuși, beat iar iul. care acuză degenerarea uma
nului direct sau prin figurarea mediată, nu «te 
o lume a dlaperâriL Carnaval tragic, dominat de 
grotesc și Josnicie, spectacolul imaginar «te tra
versat uneori de prezențe demne, superioare, 
care Ignoră ip tăcere bufonada crudă din jur. 
O asțrr.eneă făptură «te Elefantul, personaj al 
uneijț.fabdte1* dintre cK* conwrtrWe.
Un M^dRJMrfmilgt'eKă^WnBruf • liăMț 4n uro*‘^ 
priur tunprw 1ntr-a V**-^»**’ • • « *
oau Obconf! ffmti—o' aetiWbH t*oftmd <*gpre«tvS.» * 
aceea care afirșeștă eu Încredere In sensul artei 
dincolo de sacrificiu, dincolo de ignoranță, bat
jocură sau conatringere.

Din aceeași galerie da personaje «te memo
rabilă figura ci Inelul Saint Bernard : „o severă 
Șl superioară rigoare 11 guvernează viața, stare 
rezumabllfi prin acest raționament : yndeva jos 
e viermuiala, carnavalescul trai, lupta pentru os, 
pe cind aici. In munți. In Alpl. e limpezime de 
zare, destinul de altitudine, munca onestă..."

Spectacol al vieții și al marții, bedtariul este 
o traversare a paradisului șl a Junglei, a cunoaș
tere a splendorii și a agresiunii in care morala 
«te conciliată cu poezia, secuenta de roman 
..negru*? cu aforismul pamfletul politic fiind ur
mat de elogiul nobleței. Atunci cind scriitorul 
«te tentat de grandilocventă retorică, aceasta 
«te subminată la vreme prin ironie, atunci tind 
deznădejdea pare a râm Ine unica atitudine. In
tervine un personal care contrazice prin limola 
ca Dre2cnță atotputernicia mizeriei. Prozatorul 
realizează a viziune stranie eu totul particulară, 
rezultată din amestecul de sugestii șl soluții, da 
modalități sxnreaive îl ăe simple locuri de cu
vinte. între facil șl tragic, intre .auaoin si gri
masă", in pataciils in cars sinteza se traduce 
deDlin. sa narie o armonie a mijloacelor care 
tace literatura autentică.

Sultana Craia

VIATA CĂRȚILOR

Un roman istorie

Cunoscut ca autor al 
unor comentarii la cărți 
de flloaofle șl ai unor 
texte de critică literară. 
Marian Vasils dabutsază 
editorial, in mod surprin
zător. printr-un interesant 
roman istoric (Olteni In 
cetatea de «etan, Editura 
Scriaal ratnăneac. 1982). 
Este o carte lipsită de 
mari ambiții tahntca, a 
cărei originalitai a trebuie 
căutată fn subtilitatea pre
lucrării unora dintre mo
tivele consacrate ale fâ
nului.

Cum era de așteptat, avind In vedere prece
denta activitate literară a autorului, romanul ae 
întemeiază pe o documentare foarte minuțioasă: 
de altfel, Intr-un avertisment, Marian Vasile pre
cizează. prlntr-o denegație, că romanul aău „nu 
vrea &ă fie altceva deci: o încercare de reconsti
tuire istorică". Intimplările prin care trec per
sonajele au loc intre anii 1652—1654, in Tlrgo- 
viște, cetatea de scaun a lui Matei Basarab. Rea- 
pcctind importanta regulă a introducerii unor 
apariții umane fictivs, menite «ă hibrideze lite
rar realitatea documentară, autorul Imaginează 
citeva destine umile, pe care le urmărește in 
paralel cu cel regal, al lut Matei Basarab. Se 
acumulează astfel o scrie de scene cu participare 
socială diferită, care oferă imagini complemen
tare ale epocii. Cel mai interesant este logofătul 
Gorun, „scriitor" La cancelaria domnească, un 
tinâr inteligent, al cărui gust ascuns pentru ra
tare iese La iveală Încetul cu încetul. El se în
drăgostește de o fată inaccesibilă socialmente șr. 
după măritișul acesteia, decade treptat Multa 
dintre reflecțiile lui asupra mecanismelor puterii 
politice sint pătrunzătoare și constituie o parte 
din osatura eseistică a romanului. Un destin oare
cum similar 11 ore dorobanțul Bușulan. cei care 
joacă iolu] ființei .naturale, pentru care dezba
terile de Idei nu Înseamnă nimic. în primele pa
gini Bușulan pare a fi doar un chefliu decora
tiv. Dragostea lui pentru frumoasa profesionistă 
Clio ni-1 arată, insă. In «tara de suferința uci
gătoare a celor puternici. După ce o vede pa 
iubita Iui Interpreted „la danse du ventre" pen
tru alții. Bușulan înnebunește. Degeaba, in mod 
romantic, «te făcut căpitan ,1e către noul dom
nitor, degeaba Clio, pocăită, vine să II caute. 
Nimic nu mal «te de făcut O a treia decădere 
este cea pe care o trăiește Însuși domnitorul. 
Atins de nevolnicia bătrineții, trădat de sluji
tori. umilit de lefegiii care cunoscuseră gloria suM 
conducerea lui, septuagenarul Matei se stinge, 
■seuHind dialogul dintre doi țâțâni și avind. 
pentru a fulgerătoare clipă finală, revelația Ză
dărniciei lucrurilor omenești clădite pe vafntate. 
Povestea ce Lor trai eșecuri dă romanului o di
mensiune poetică.

Se cuvine menționată și latura eseistică a sctle
fii. despre care am amintit. Prin intermediu! 
logofătului Gorun, dar șt prin replici rostite de 
alte citeva personaje, autorul structurează o va
riantă a cunoscutei filozofii politice. întemeiată 
pe toleranță și înțelepciune, pe cars dbnducâ- 
lorli reprezentativi ai românilor au materiali
zat-o de-a lungul vremurilor. Matei Basarab se 
arată iertător, dar numii atunci cind interesele 
generale o cer. tn spiritul înțelepciunii politice 
românești «te discutată șl problema relațiilor 
dintre români și emigranțli greci, al căror nu
măr se mărea In Tara Românească a acelor ani. 
Se dovedește că nu grecii.‘ca specie, sint dău
nători, ci doar aceia dintre el care încalcă etica 
poporului nostra.

Tonul. In permanență supravegheat șl ferit de 
excese jurnal 1stIco-retorice, «te o altă calitate 
■ romanului. Marian Vasile acrie Intr-un stil pa 
căra l-aș numi al cumpătării, cu bune rezultate, 
lată un fragment reprezentativ pentru acest as
pect : impersonalitatea descrierii este întreruptă 
de vagi nuanțe de umor î „Da Paști. Insă. Matei 
Basarab fu prezent ta toată ceremonia, tn bise
rică șl pe dna pis de lingă Tlrgovlgte, inganunche. 
suit in ut de posțe In Ici. sărufă taoane ia, cin tă. primi 

, ana fora de . Invioce. _ alături de întreg norodul, 
“.ciocni și » r®S -cIi«va ouă. porunci sâ se

întindă a masă mai mare decit de obicei. In 
rinstea Patriarhului Macarte al Antlohiel. care 
re mal afla încă tn țară. Mtncă mult, bău la 
rlnd cu toată lumea (pe vremea aceea, cine nu 
putea să mâninee vreo citeva zeci de feluri do 
mincire șl sâ bea zdravăn din tot atltea vinuri 
n-avea ce căuta ta Curte), asculți muzică și se 
simți de minune tn mijlocul bubuiturilor de tun 
ce-i însoțeau fiecare pahar și care făceau aă 
se zguduie palatul și să «ară farfuriile de pe 

. - m«o“.
Cit prisește «căderile, a rilrar prezență oare 

■> Inerentă lntr-« carta de inceout. ele pot ti de- 
- (cetate in trei dlrecțiL Mgi Intii !|t ceea ce pri

vește construcția. Alternanta de planuri tem
porale. pe cară o încearcă autorul, nu ^pste su
ficient de ingenios concepută. Anar ți citeva 
Inadvertențe, explicabile prin nerevederea ma
nuscrisului. Astfel, la pa®lna 18 aflăm rt 1 000 
de bol costă 500 de galbeni, iar la pagina 24 
ni se apune că prețui eite de B 000 de galbeni. 
Unele aspecte discutabile soar si in ceea ce nrl- 
vețte limba. Linia de demarcație Intre Inter
vențiile naratorului sl cele ale personajelor mt 
«ste suficient de ferm trasată.

Voku Bngaria

Cu Vmătarite (Ed. Cartea Rooăneaseă. 
1962) lirica iu! Dumitru M. Ion șl-a 
sintetizat, un moment, compușii s’ib 
forma unei antologii , de autor", care 

nu Înregistrează totuși mecanic ceea ce poetul 
ne dăduse pinâ acum. El a re^crls practic enorm, 
procedlnd la un soi de unificare a posteriori, 
aduci nd la perspectiva ultimei ore tot ceea ce, 
prin îndepărtarea In timp, se istoricizase. Un 
examen critic a) operei «te ?u putință și exce
lenta postfață a lui Alexandru Condceacu (sis
tematică, aplicată, ingenioasă) II șl întreprinde 
cu folos.

Poezia. In fine, s-a unificat tnri nu a-a mono- 
toni za t : dificultatea pare a fl regimul liricii lui 
Dumitru M. Ion. o creație de eaențâ „dogmatică" 
in felul barbian. &forțlndu-se a ne da. prin sca- 
rifirarea ciclurilor, o Imagine a unei drame spi
ritualiste. Poetul scrie nu Intlmplâtor In felul 
„cărților" vechi, episodice, cu glndul la marile 
texte canonice, el a conceput totul pe ..cârti", 
de la a șaptea la Intiia. augerlnd un simbolism 
aoteriologic â reboura. de la „divers" la „unic". 
„Canonicul" lui este, se vede bine, oriental, nu 
Insă Indic șl chinezesc. „Orientul" vorbește, la 
Dumitru M. Ion cu vocile spiritului mediteran : 
„Un trăsnet 1și face loc !n pal liniă mine. I 
Mi-aduce mireasma femeii i Si a cărării care 
mi poartă de viu / Spre Babilon / Ierusalim I 
Alexandria / Bizanț".

Grozavele spaime biblice, cu fulgurațiile ce
leste de „Vechi Testament", eu Inundațiile de 
singe care Îneacă odăile, cu teribila moarte (..Ce 
dor mi se ficus: de tine, Io, / Mina-mi urdnd 
In văzduh a cosit t Aerul plin de urlet 
de fiare / De frică-am uitat să mă port, / 
De spaimă murisem In mine"), himerele 
In gus sumerian, „dogmatica", văzută prin 
prozopopeea lui „loan Metafora". — acestea vin 
din Orient și s-au combinat In proporții imnre- 
virihile in materia lirică, area de cifruri cultu
rale, inteligibile prin complicate ooerailunl ana
litice. Conceotele nu sint altfel, ele vin de ase
menea (]in Orient, in acea notorie concretețe a 
Ideilor celor mai ahseonse. Poetul slăvește „ză
vorul" șl cheile. Jnțeleglnd prin aceasta erme
tismul oriental care e nu mai mult dec't calcul, 
aduce daalfieațla simțurilor (auzul falaooț și 
vârul perfect), vine cu ..Fizlologul" alegoric, cu 
mindraMorele. cu senzualitatea cea mal directă 
(„buzele". ..carnea" sint la ei mari Imagini li
rice). Filozofia Iul este „orbirea" fizică ■!. ca 
atare, vederea endogenă, viața e un chin, o 
„prigoană", sensul el nu poete fi Inehlouit In 
a‘a-a revelațiunllor produce Intr-un soi de com- 
pll-wa». eu universul Cine ar ala să deducă 
.orientalii" de aci ar întocmi lungi sinooHce. 
foind de imagini și de aterentini' canonice iniă 
a**nst*a nu «int de folos e<en*ial. Poetul abcoa'be 
integra) cultura șl o concretizează In alți ter
meni de^t aec<a originar! si arunci cind vn-be^te 
alu’iv citind episoade orientale, onomastică, to
ponimie. nu nare a da mal mult dedt o eiloere 
riVu-a’ă In nlus. Eț nu ima*rln*aTă 1n lumile 
fizice cit abstrage fizicul in spiritual, utopia Iul

«te de aceea spiritualistă. Ceea ce e aheolut e 
„zărit doar cu sufletul minții", poetul slăvește 
,.Inchipuirea-ntrupată*, năzuind, in lumile ma
teriei, aă oe smulgă de frici, letali late și de 
fenomenal. Un ^clntec** exorcist ai „fricii" nu 
indică altceva : „Ca milne vin ploile, i Acest 
studiu perfect i Al fricii, al fugii U Al alune
cării, i Acest 2gomot al muzicii care tinjește l 
După egoismul perfect / Al meditației. I Dc- 
atitea nopți car in spate / Praful de pușcă al 
zilei // De-atitea nopți .pun. la calc f.Exploria 
nopții. I Ca milne vin ploile, i Ca milne n-am 
«ă mai pot să culeg". Imaginația transfigu
rează, de altfel, iotul In chinul covoare lor per
și cne, poetul pornește de la un moment detec
tabil prin analiză, pe cote li Înconjoară „pe viu" 
de mii de arabescuri. Lirica lui Dumitru M. Ian 
a In fond un triumf sl Ideii orientale de infinit 
prin linia șerpultă. Tot ce este aci alegoric nu 
iese din cadrele „dogmatice" inițiale. Soi'i’ul 
vede lumea populată de prosopopee : Frica, trăs
netul. razele In „lanțuri", tică'.oțla. Amintirea 
devin mari Imagini concrete pâri nd a respira 
lingă urechea lirică, simțite carnal și neliniști
tor In noaptea „hipnotică" a metamorfozelor, 
îndărătul desenelor „diurne", complicate numai 
de arabesc, ată o lume colcăitoare a hipnoticii. 
Pe aceasta. Dumitru M. Ion a văzut-o in ..Me- 
lanhclil", in ..Fals tratat de vinăloare". poetul 
operează de altfel in elementare trente eont-a- 
dictorii. cu regim spiritual opus. ..Mortii vii" 
e o asemenea Inclfrare a unei teorii mtti'Hrj, 
unde eul se zvârcolește încă. Intr-o dubita*!» 
temporară a eremitului : ..Cindva o. porumbii 
sălbatici, / Aveai o mulțime de aii — l Nu ne 
văzusem de-o viață de ingsr. / Dar cit mi bucur 
cind eu simt / Că dormi ca nuferii / Și eu 

m-aplcc șt-ti spun : > lată-nj-n flori țl florile 
sunt otrăvitoare / Șl vorba ca smochinei a. .■ Iar 
ochiul verde-nșelător cum bradul / Șl inilnile... / 
Eram la marginea pădurii. / Acolo unde-ncepe 
nebunia. I Concertelor de orgă f Dste-n buturi / 
In buturi putrede și In ciuperci. 1 Eram. / Se 
poate Intlmpla 1 / Un candelabra, f Un cande
labra printre flori 7 Șl moartea peste".

Poetul vine aici cu un fior exprcsionLst 1n.«ă 
cu imaginația barocă și orientală. Spiritul ră
sună de ecouri divine, zeii coboară pe oâmint. 
femela e confundată cu pasăre* și are „pone", 
regimul uman e ruga și „urcarea", neliniștea e 
condiția umanității, poetul. In fine, cintă dintr-o 
„pană", eliptic Și teribil, cu o vină onirică In 
imaginație.

Lumea aceasta de repetitiv ță*ănesc șl arhaic 
e tot ce poate fi mai cotrivit exemplificării bi
blicului dramatic : „Unde ești ? a țipat / Au 
venit doi cai de lemn f și au tras un dric 
de lemn f Aruncam priviri de lemn 1 Pe3te 
chipul tău de lemn. / S-a deschis poarta de 
lemn / A bâtut toaca de lemn : l Nu mai ești, 
nu mal ești". Dacă „Trădarea amiezii" e, la 
Dumitra M. Ion. decalogul lui oriental. ..Me- 
lanholli* conține drama eulul mn-al : „Ca șl 
cum. ce tină’-. Doamne f Nu știam nici viața 
s-o mingii t în hanul părfiilt pe care / Preram 
a moarte obosită / Se-area’â ploaia",

ExtraordinaTâ a devenit acum intuiția destră
mării psradis'tc’. din care poetul șl-a făcut, In 
„Fals tratat de vinătoare". meranlsm”! esențial. 
Ca și Ja orientali, „poetul" se inchiouls reg” 
in&ă cu șcea liniere hieratică și absentă. ca 
lntr-0 miniatură pe^aieneaseâ : ..Sint încoronat 
șl tac : / Văd prin fereastră viața. / Șl lumea, 
atit de mare / Se sparge că a picătură. / VI- 

elene pajiști roșii / Mă strigă putrezind de 
floare, i Pe ele odihnesc femei, i Mai grele de
ci: ingerarea". „încrederea" tipic orientală „In 
nemărginire" dâ, precum aci. admirabile vizi
uni : ,.încrede-te In nemărginire. > Ea vine plln- 
glnd. minind turma / De înflăcărate idei" «au 
in această expresionistă „carta cu îngeri", de 
un desen naiv xilografie : „Cit de tirziu e pe 
lume. / Murmură un străin prin grădina / Pe 
unde trilește-un izvor, t Pe cer sunt citeva 
ființe : / Cind au să cadă ? Sunt putrede / Și 
aproape de moarte. 1 Nimeni nu le face semnul 
viclean". Expresionist, ’ cu superficial pitoresc 
oriental, c șl „poemul dramatic" „Morirencia", 
cuitivlnd. ca In drama „cosmică", umanltalea 
sub forma' unor prototip! insensibili ia cronolo
gie. însă reducția lirismului plnâ la esențial a-a 
produs in „Noile baicanke". Aci poetul este in 
paradisul lui oriental, canonic in ritmuri. Încar
cerat intr-o. lirică de a mecanică fără cusur ; el 
a prelucrat antToponimul și cita ceva din ..Craii 
de Curtea'Veche" însă Intr-o redacție cultă, har- 
btanâ. în cele mal de seamă fragmente. Dumi
tru M. Ion ne-a dat un caligrafic compus liric, 
sclipitor de cuvinte vechi și rare, greu de sim
boluri. detectabile cu lupa, ca o como lies ti țe
sătură levantină din llnâ groasfi. împodobită cu 
nestemate. Acesta e stilul ooetulul aici : ..Si-un 
mir iad de saci cu mirodenii I Sub pasul tău șl 
colbu-i senzual- J Ademenești spre Van euro
penii. / Păun năting, tu floare-finimal". Ceva 
din acest barochist mecanism, ca o boite â mu- 
sique la curtea unui șah, ara șl In „Trădarea 
amiezii", in '„Fala tratat de vinățoare": sime
triile. aliterația, renetitivul se scufundaseră In
tr-un sol de sacerdoțiu laic, oaradoxsl cu mă
sură. arhaic in topică, ermellc șl epic aci. as- 
cunzind povești cu tilc abscons (de felul „Po
veștii vorbit" mal metafizice), ac! inițiind căr
țile vechi („în al treizeci șl treilea an"), cu 
mișcarea lor de o lentoare Inexprimabilă.

„Vinâtorilc", de Dumitru M. Ion. e o expe
riență unică, in felul el. la procortlile litera
turii române, un exemplu de lirici erudită ab
sorbii ft consubstanHal, interpretată exnrcslonlst 
și barbian, distillnd esențele grele șl otrăvitoare 
ale Arabici in mari retorta culturale. Lirica a 
pă3trat puțin din „obiectivismul* european, în
chisă. cum e in exoeriența inanall’abllâ a unul 
spirit bolnav de ceruri : un document, in fine, 
ermetic și pitoresc, „levantin".

Omul nu e altfel trecind absent printre con
temporani. cu chipul iul smead și zlmbetul fu- 
nr.uriu, invelat de a georgiană mustață, cu pri
virea placidă levantină de unde, la mlnle. par 
a țlșni teribile hangere curios de poezie ca un 
bolnav incurabil Interesat de maladia lui. orien
tat cum nu se poate mai bine in „Balcani" șl 
In „Orientul Apropiat", din a căror lirică, pen
tru noi grea de semnificație, a tradus enorm.

Artur Silvestri

BREVIAR
| „NTUK BANATEB ZlriVNO-S*. Cunoscuta 

puDUcsțle timișoreană de limbă germani a Împlinit 
recent îl da ani de la înființare. Contribuția ei ta 
promovarea culturii de limb* germană din Româ
nia, precum șl la unitatea creatorilor da națio
nalități diferite, trâlnd laoisltl fn țara noastră, este 
unanim apreciată. Iată da ce alăturăm și noi, Ja 
nmagiJJa publice exprimata plnâ acum, urările noaa- 
tre colegiale de succes și In activitatea viitoare,

■ „POR21K IALOMITKANA". Un «rup de entu
ziaști. membri al cenaclului „Un dor fără sațiu" 
din Urziceni, a editat, nu de mult, o plachetă 
colectivă do versuri intitulată „Cinteca șl se.nne--. 
Volumul cuprinde versuri semnate de 13 poeți ți 
este coordonat de prof. Anatol Pavloviki ți c. Da
vid. Poezia lor «ts promițătoare cu, uneori, nota
bile tzbinzi. Melancolia Imagistă a lut Ion Vlduva, 
sensibilitatea trepidantă a Marcelei M«rlnicâ. insur
gența avangardista șl folclorică a lut Constantin 
David, lirica aici eliptică, aici brutală a iul G. Da- 
bre. cailgrafllis culturale semnate de ineuleț Bă
lan, suavitatea poeziei adolescente a Veronicăi 
lonsscu, lată citeva certitudini din placheta poe
ților din Urzi ce ni (care mai cuprinde versuri de 
Sllvian Micu, iuUa Barhu, V. Manolache, T. Matei, 
Flcrica Râducanu, Marius Stan. C. Illeacu). Pre
zentarea acestei volum, organizată ta Urtieeni. in 
colaborare cu-revista „Luceafărul*, a prilejuit ți un 
interesant dialog al poeților ți cititorilor din loca
litate cu scriitorii Iulian Meacțu ți Valentin F. 
Bllhâsscu.

■ nervozitate, un Iritabil recenzent pare a 
fi I. Sjrbu 4! I), semnatar in „Cronica*, in ultima 
luna, a două „luări de poziție* foarte violente. In
dia, penial întemeiată, se exercit* asupra unul 
volum de Jrina Petrsș, insă polemist ol afirțea prin 
a fl dc-a dreptul grobian. A doua, publicată in 
nr. fl, se intitulează „Chlcoș Roatogan șt erosul ar
ghezian- ți ar dori sâ critice „stilul* recentului 
exeget al lui Arghezi. Iile Ouțan. Insă polemica ni 
se pare pur ți simplu comică .* L. Slrbu extrage 
lungi fragmente din cunoscuta schiță caraglalesscă 
și la compară cu citau din monografia iul 1. Gu- 
țan (TI). „Subtilitatea" procodeulul este așadar 
unică, mal ales că mal toate proporțiile împrici
nate ale monngraflstului arghezian sint unitare, 
inteligente țl chiar profunda, deși par, pentru po
lemistul I. Birbu, abisale. Mai rar ața exemplu 
aberant de polemică, vecină cu bârțulida cea mal 
Interesată...

■ interviuri. Prima decadă ■ Junii aprilie a
Înregistrat apariția, tn citeva reviste de cultura, a 
unor excelente interviuri. „Ateneu* publică o dis
cuție cu Edgar Papu, „Sclnteia tineretului* (supli
ment) a fulminantă „confesiune Mențlală" a iul ion 
Lăncrănjan. a cărui povestire dramatică, privitoare 
la soarta manuscriselor unor cărți apărute ar tre
bui sâ fie o continuă temă de meditație morală, 
„Flacăra*. In sflrțu, sub semnătura ace tuliți in
cisiv ți inimitabil Iile Purcarlu, c intervievează pe 
cunoscuta regizoare Malvina Urțlanu. Extragem din 
acest excelent text (viu, energie, direct), un frag
ment In care neliniștile creatorului de azi se re
flecta admirabil. „A ajute acest popor să găsească 
drumul cel bun către scat nau tip de existență, 
fâră să se rătăcească, pentru citeva generații, pa 
căile umilitoare ale prostului gust. însemnessâ 
sâ-ți asumi această letone.'să te Implici In ea. sâ 
te simți solidar cu realizările ți aâ te simț! resonn- 
sabil de minusurile ei. (...) Nimeni nu n« cere eă 
na sserificâm im devenind cumva pedagogi. Este 
necesar numai eă facem artă veritabilă. Restul vine 
de la sine*. ’

A. S.
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UN ROMAN MODERN

IN CHEIE BAROCHIZANTĂ
1. POETICA PREAPLINULUI

• naratzabili La lecturi șl, de aceca, 
Indiferentă cititorului obișnuit, me- 

odologia de elaborare a operei 1(1 
vădește In chip concludent Impor

tanta șl eficiența in demersul Interpretativ, indi
ci nd specialist ului unghiul cel mai potrivit de 
penetrare a intenționalității a izbutirilor artis
tice, InJeanindu-i adică exercitarea funcției me
diatoare a criticii in circuitul aocial de la emiță
tor la receptor. Pliabilă generativ si, de obicei, 
precumpănitor pe cite o formulă estetică, nu 
este folosită aproape niciodată In atare pură, 
de cele mal muite ori interferlnd dialectic 
componente de sorginte fi factură diferențiate 
care prqlungrac reverberații corespunzătoare in 
perimetrele creației. Deslușirea procedeelor de 
aiefier la toate nivelele formalizării, prin ele 
a matricei conceptuale, conduce In linie dreaptă 
spre decodarea sensurilor de profunzime, de
gajata de realitatea autonomă a operei, evitind 
nu o dată neajunsurile și riscurile erorilor de 
apreciere proprii comentariului un t laterali za nt, 
exclusiv eseistic. Pers pecii va ti astfel, operația 
critică î$i dovedește indiscutabil utilitatea mal 
ales In cazul cărților scrise intr-o cheie anume, 
rum e&te și Săptămâna nebunilor .de Eugen 
Barbu, unul dintre puținele romMe foarte bune 
apărute In ultima vreme. încadratul tatr-o tipo
logie a spiritelor fundamente baroce In struc
tura intimă, pledoarii convingătoare In acest 
sena conțin și scrierile anterioare — Groapa. 
Prlncepclc șl, lntr-o măsură, chiar Incognito —, 
autorul (l-a conceput aproape instinctiv roma
nul lntr-o chele lejer barochizantă (vezi și cro
nica iul M. Ungheanu). eombinind metodologic 
acele C[stIguri ale prozei modeme și acei in
variant! traditional! al speciei, care se rețăseee. 
la treapta escnțialității. cu modificări minore 
sau de substanță, Îndeosebi In preceptele poe
ticilor baroce. Corespondențe doveditoare ae pot 
stabili cu relativă ușurință In toate straturile 
alcătuitoare : modalități narative. personale, 
materia ambientală, semnificația filosofice etc.

Epoca domniilor fanariote. In care se consumă 
episodica, este fundamental barocă prin menta
litate și stilul de viață, iradiind corespunzător 
întreaga „facere" a romanului« unitatea de 
structură intre instrumentarul metodologic, 
forma rezultată |l conținutul ctreumscris rate 
astfel de domeniu] evidenței. De la prtoeie pa
ttern instalează maximal tehnica aglomerativă 
a expunerii, reeognoecibilă fără dificultate la 
enumerarea frecventă in arta barocă. Cu deose
birea că, dacă acumularea barocă alătura ele
mente aparent dispersate, unite abia In final prin 
artificiul poantei pentru asamblarea eaa- 
•etio-ului. In 8ăp(âmlna nehaotior amănuntele 
— culori, forme, stări și trăsături psihice, mo
ravuri ța. — ae adună parcă premeditat pe di
recția unei adevărate poetici a preaplinului 
care se instituie de la început In principiul do
minant a! compoziției in toate planurile.

In acest roman de dragoste In primul rind. ta 
subsidiar, pe o pinză narativă mai extinsă, șl 
un roman de atmosferă sau de moravuri, sub
stanța epică se Încheagă printr-a alternare per
manentă a registrelor a paț io- tem por ale. Momen
tele retrospective, venețiene fi cons tent inopell- 
tane. se întretaie cu cele din pnezotul istoric 
bucureștean și ge completează reciproc In legica 
narațiunii, expoziția urmărind cind. mediat, 
amintirile personajului principal, Hrlsant Hri- 
roscelu, cind relatarea dezlinat îngrămădită a 
unor agenți complementari in economia acțiunii : 
Neranțula Mavrodin, Vaalllcă Ghica, Callarh, 
Iusufache ș-a.. cl nd informațiile furnizate direct 
de autor. Segmentele se ordonează cu pondere 
Inegală In fiecare plan in parte, mimlnd nu nu
mai In mare cursivitatea timpului obiectiv. In
triga ae constituie treptat in acest fel prin aglu
tinarea sincopată a elementelor alcătuitoare, ro
mancierul nemnnlfestind intențional întotdeauna 
o grijă deosebită pentru mortare! cana să aco
pere coagulant toate lntcratițllle epice. Procedee 
asemănătoare se folosesc și In eunotructbi eroi
lor, a căror conștiință dezbinată și cronic insta
bilă. marcată hotărî tar de degringolada și deze
chilibrul epocii, este articulată In același mod 
acumulativ din atitudini active și stări psihice 
reflexiv-apreciative. Arareori numai «icclnt In
formative, insistențele descriptive asupra întoar
cerilor In trecut ale lui Hrlsant, emoția hâtrilor
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^lul care vine ia București eu o coblliță goală 
și șe întoarce acasă e«^ o căciulă de hani mun
ciți'eu Indirjlre.

Slâblcienea lui Tudor era că, pe măsură ee 
se apropia prin buna Iul stare de boieri, el nu 
putea să sufere boierii. Xenopol scrie că du- 
cindu-se io vizită la un prieten al Iul. un L'r- 
dăreanu, Tudor nu vela să »*ea pe scaun, ea 
iă au fie silit să te scoale in picioare, dacă 
ar veni, din intimidare, cum spunea Tudor, 
.vreo putoare de ciocoi-. Găslndu-se lot așa, 
la masa unui episcop, Tudor ar fi zis ca nu 
vrea să moară piuă nu și-o face douăsprezece 
pârechl de opinci din pielea a doisprezece bo
ieri divăniți. Necaz de păgubaș : Tudor pier
dute un proces Îs Divan. Din aer hor lie trim Ine 
dta revoluția boierilor, ae vede inaă că Tudar 
știa să aprecieze politeța vremii, probabil tx- 
perlmentlnd și greutățile autorității.

Tudor Vladlmlrescu este primul revoluționar 
ai mișcărilor țărănești, primul revoluționar so
cial român. Ca ai scape de nedreptăți, țăranii 
români fugeau, care In Rucia, care In Bul
garia, care in Transilvania. Încărcări la munci 
șl la dijme, măsurători falae la pogoanele date 
țăranilor In lucru, refuzul dreptului de circiu
mă, oprirea folosințil pădurilor ele. erau pro
blemele țărănești ale epocii. Procesele cu ase
menea obiect erau îndeobște pierdute de cairo 
țărani. De obicei, țăranii eare ac duceau la Ju
decăți cran bătuți. Pentru așa zisa stricare * 
pădurilor Mitropoliei, sătenii primeau na 
puțin de două suie de ioiege pe spinare.

însuși mitropolitul Veniamin Kostachl asu
prește, de acord cu divanul, In Moldova, pe 
săteni, țăranii refuzînd să mal muncească 
numitul boeresc, un impozit de muncă de 
douăsprezece zile, in care ei trebuiau să dea 
hoieruloi, gratuit, • caznă anuală egală cu Pa
truzeci de 2Î1e de muncă. Mitropolitul Venlamm 
se temea de răscoală, Iar boierul Vaslle Mă- 
llnescu, un om cuminte, definea mitropolitului 
Veniamin in scris revoluția, cu următoarele cu
vinte : -toată revoluția se cuibărește In inimile 
oamenilor care nu au drum legiuit de a-șl arăta 
ahturile șl necazurile «ale, ca o scânteie ce 
tăinuiește in cenușe».

Auditoriul nu are să fie puțin surprins au
zind că țăranii, ca să scape de belele, se decla
rau adeseori supuși austriac!..

Revoluția Iul Tudor era, eum st zice, in aer. 
In 1819 se răzvrătesc trei sate dta GorJ : Sarga, 
Siinceșli, și Aninișul — Iar in 1821 se răzvră
tesc rinei sate din RomanațJ : Islazul, Răcori- 
cioara. Race vi ța. Moldovenii și Verdea. In VII- 
cea. un anume Ioan Rărbătescu e -ostadit la 
temniță pentru ei au lucrat zavistie Intre locu
itorii satelor acelui județ-. Revoluția Iul Tu
dor a-a petrecut in 1981 șl e o revoluție a țărăni
mii. In proclamațiile lui Tudor punctul de ple
care al ideilor și al luptei este exprimat 
categoric.

Dar mai e ceva foarte caracteristic in miș
carea socială a lui Tudor ; a parte din boieri 
împărtășeau ideile lui și se intovârășau la 
Izblnda revoluției. Numărul iar nu era neîn
semnat : erau dc partea iul Tudor, in secret, 
cincizeci și șase de boieri, care II urmau. Tu
dor ajunsese să stăpineucă cele cinci Județe, 
ale Olteniei, pregătit să vie asupra Bucureștilor, 
ceea ce s-a și intimplat In ziua de 18 martie, 
eind el a intrat in Capitală, fără să l'ae opuie 
nici o rezistență, in capul unei oștiri de ctacâ 
mii de oameni.

Intrind ta București, o proclamație a lui Tu
dor oprește acțiunea in drum și ordonă bucu- 
reștenllar să se supuie autorităților constituite,

nostalgice, imprimă pe alocuri o ușoară tentă 
psihologizantă In latura sentimentală.

Tehnica aglomerați vă este pusă tn lumini mai 
alea de spațiul ambiant citadin. Veneția, Istambul 
și București, așa cum sa desprind dia paginile 
cărții, demonstrează o rară capacitate de vizua
lizare. E. Barbu descriind pe drept cuvtat ma
gistral ceea ce vede In realitate aau ta închi
puire. Dintre cele trei crave. cetatea din Iggana 
mediterană oferă era mai ccraitcaU imagine, 
componenta arhitectonic* fanpualndu-ae tn primă 
atenție. O imaginație de-a dreptul eruptivă pe
rindă prin fa(a lectorului nenumărate tablouri 
cu reliefuri policrome care captează prin luxu
rianța formelor și pulsul zvâcnit al vieții. Ve
neția pustie, toropită de arșița verii, la nopțile 
cu lună sau noroaae. adăpostind complice pc în
drăgostiți și borfași, ta lumma aoarelul aau sub 
ropotul ploilor calde, străzi pi palate cu grădini 
feerice, canale năpădite de eondole plutind pe 
sub arcurile fastuoase ala podurilor, larma pie
țelor In timpul serbărilor care ac țta lanț, por
tul, ulițele tatunecosse. vile aparțin Iod unor 
familii cu nume de rezonanță — toate se alătură 
lntr-o psnoramă somptuoasă, cum puttee sfat 
În literatura rcraăci*. Dezinvoltura *magtatieă 
rate egalată doar de descripția intertoorvtar (pa
latele Caragua. Vimercatti. vila Fuecsri va). a 
excursiilor spectaculare și a cape^etor. Sogerate 
ta același chip, voit nesuprav^beag amiral ia 
nivelul amănuntelor care asaltează toate porta
tivele aensibilrtății, tocurile de petreceri. rafina
mentul culinar și dragostea vLrinJ «xaaasd bol
năvicios asezonează dta belșug dtacncsul. fiind 
înfățișate ce! mai adesea prin modalitatea raa- 
merării baroce. La orgia dta vtia Foorarx. me
sele „<—) alnt încărcate cu salate uri agr grămezi 
verzui de lămli, forezi cu bețigaore da sânta! tn 
cioc (_), fripturi ta nasuri parfumata C—J- Tnzfe. 
stridii, mortadela ta vane de argint, cm ds Pia
cenza. lăptuci, morcovi, păstrăvi, Cârlani paste 
de Geneva, alunul de Peruțgia btra an, gțtea 
de Romagna, prepelița de Lomhardta (—J. Vi
nurile grele și ușoare erau cărate ta taitcăn 
învelite in rafie (_), mușcaturi, vtiezri tfokri. 
brognoll di Friuli, vinari da Candle, sari te taru 
mal ușoare <—)"- Este numai -■ exempts, te 
acela mult contras, dta foarte multele care ilus
trează metoda, șl ta parte, materia cu ajutorul 
căreia E. Barbu Ite construiește de regulă ta
blourile statica ori dtaamx». impresia de aban
don ți este accentuată pin* la opulent fi de fzfota 
alungită, rămtiroesă. Încărcată de tadiAentaie fi 
adjective, da unele infiexnm pztaregti ale voca
bularului, față de care și D. Ex.-«1 zămtoe una 
ori neputitncMs. Bogăția pebefurtjac, expfoea de 
forme și culori stat redate ta nota poetieu prea
plinului baroc, talăuntrul căreia senaor-.ahii În
groșat avea pronunțate valori da cunoași^e.

2. .SIC TRANSIT GLORIA MUNDI f

In nici unul dintre roma rule lui E. Barbu, bu 
apare atit de puternic subimiag asnttmentu! 
curgerii ueveraibde a tuapulja. ca la SăpUmiaa 
ne to a ni ioc. Rezultat a] experienței amare, aste 
prezent ta artele dm toate eșxscta, se mamlrata 
Insă mai pregnant prin filosofii adecvate la 
creația perioadelor de restriște, ciad spectral 
prăbușirii desființează valorile durabile ale ori- 
llzațiel șl credința ta idealuri, nter! nd deaancer- 
tanta conștiinței ta taie complexității vieții eu 
neputință de alăptau in tipare rauanalaa-opti- 
miste. Autorul a intuit acest adevăr esențial 
care exprimă spiritul veacului ai ia vremea ta- 
narioților dta Principatele Române. Cfcctedu-te 
dta ilustrarea lui literară una dintre finalitățile 
filosofice ale cărții- Intr-adevăr, aud. mai muM 
chiar decit in Priatepele. tnnpul scapă dna tai
nițele neființei p se rastogalegte ramOm pasta 
oameni și lucruri. Pe măsură ce taatataază ta 
lectură cititorul asistă parcă la .crearea" isto
riei care marchează toate 1 cnuturile exi«enț:a1e. 
Infailibilul regizor arătindu-ae cu talul nepăsă
tor față ds calitatea fi cant!lalea lor. Lncraraa-i 
nivelatoare fovadează la ritm seeaterat taste 
etajele structurii narative, stăruind pretutindeni 
ca o apă grea, perceptibilă aproape fizic, tforarre.

Semnele procesuali tătii existesUaie stat ItzRgla 
atlt In construcția tremei romanești, rit ta 
prezentaire M. Continua interterență • atlas 

StM Vele-

CotHxitare la pep. a d-e

vremelnic constituite apunea el. de onde rezultă 
că Tudor, vizionar dezlntereaat. an urmărea 
eituși de puțin aă fie domnitor, cum a-a crexuL 
Dar ta vreme ce Tudor ocupa Coiroeenil. Ipai- 
lanti ocupa Calentlna, primii In casele lai Ghica 
Vodă.

Intre evenimente. Tudor pedepsește zilnic cu 
moartea, fără nici o cruțare, pe toți dlți fărind 
parte dta oștirea lui, ae dedau ia Jafuri. Oame
nii lui murmurau, II dușmăneau. Pentru el. 
scopul revoluției era pierdut».

La București, revoluția aocială a tai Tudar, 
ae transformă subit in revoluție iaapetrlva 
grecilor și a domniilor străine și din socială 
devine națională. In sfârșit, nemulțumiți, 
căpitanii lui II trădează, dindu-l eteriștl- 
lor Iul Ipsilaati legat. La Tlrgoviște. 
unde se retrăsese acesta-., Tudor, țâră 
judecată, e dat pe mima, lingă un șanț, a dai 
greci, care tăbărind pe el cu săbiile II eioplr- 
țesc ha nd i leșie. Cu mii de tăieturi pe el, îdreo- 
țuit in carnea lui, Irupul tal Tudar mai răsuflă, 
și, fără aă-i dea lovitura de grație, ferocii ban
diți al lui Ipailantl II lasă si m afirșeaocă de la 
■ine. E greu de închipuit uo destin mai bestial, 
unui spirit mal frumos.

Dar rezultatul definitiv șl clar al acțiunii lui 
Tudor a fost răstarnarea definitivă a fanarioți- 
lor. Revoluția lui lichidează nn secol de crunt 
străinism.

Ceea ce irehuleșie reținut, din viața de am 
nefericit a Iul Tudor, e perionalitatea lui su
fletească și superioritatea lui morală, ivite In
tr-un timp de disoluțle șl de abjecțiune. de to
tală depreciere a noțiunilor. Tudor a pornit dta 
satul șl din Gorjul lui ridicat de o stlnlă minie 
șl de un ideal, pe care oamenii Iul n-au fost in 
stare să-l Înțeleagă. Cuvintele pe eare le-a răs
tit In mijlocul forului despre aineș, că «de 
clnd m-am imbricat cu cămașa morțti. »u 
mă mai iem de moarte, cl o aștept in 
fiece zi» au o adinei me șl un sunet care 
aduc aminte Predica de pe Munte și sini 
euvinleie unei suferințe mai presus de du
rere. de a melancolie de profet decepționat. 
Toate Împrejurările șt toți oamenii care II ur
mează, ca niște «atellfl atrași Ineluctabil In 
virtejul lui desfășurat, aparțin unui roman 
urii. Reflectai de mlaștini șl lurainind putre
gaiuri șl mocirle, soarele Iul Tudor trece eu 
mult mal departe peste momentul pe care 1-a 
trăit, și Tudor Vladlmlrescn mărturisește o sen
sibilitate de mare premergător.

Bogat, indrăzneț, bărbat și frumos cum II ara
tă gravurile epocii, Tudor o-avea derit să m 
lase să trăiască in mărginirile desfătate ale 
vieții unui om ajuns. El n-a vinat o putare, pe 
eare ar fi avut-o la picioare, de vreme ce lin
eare ar fi avul-0 la picioare, de vreme ce ță
ranii îl numeau -Domnul Tudor», Iar o gloată 
întreagă de boieri aștepta numai poruncile șl 
expresia veințli lui. Oltenia era a tai și Bucu
reștii — pentru care s-an incălerat atlt amar de 
vreme patimile, fanarloțil și toți străinii — an 
stat In palma lui ; era de ajung să-șl Închidă 
mina și să-l păstreze. Pentru sine Domnul Tudoe 
n-a căutat nimic.

Tudor Vladimir eseu nu a fost un mare am
bițios ca Napoleon sau on bolnav ca Robes
pierre : acest oltean viguros avea mintea bine 
așezată, inima cumpănită și umerii puternici.

Tudor a fost un poet și un mare poet, animat 
de o rtvnă de dreptate șl de Jertfă. Trebuie să 
spunem eă femeile n-au avut nici un loc haidu
cesc sau de senzualitate politică in viața Iul. 
Tiparul lui moral r mal mult de singurătatea 
meditativă a lui Blaise Pascal — șl este de stu
diat psihologia complectă a omului eare a putut 
să unească atita simț practic eu atita abando
nare de sine.

începuturile scrisului în limba română
2. Alte premise la cel mai vechi scris în limba română

Poporul rcznân. nou format, a venit in 
coeAaet (chiar din pasta iui primară 
In aec. I1I-IV) cu civilizația și cultura 
romană, care n-a căzut Insă pe din 

fol. căd geto-dacU fși aveau cultura și civili- 
zatla lor de mogtenire veche, care devine din 
ce ta ea mat surprinzătoare prin descoperirile 
arheologice (vezi recent tezaurul In obiecte de 
aur de Ia Efinova—Mehedinți) aau prin aJte noi 
interpretări, precum cele ale unui acrii autoh
ton preranan. cu semne de tfoul răbojului. Noi 
cercetări și interpretări vor arăta probata] că 
Lng\'uXJc existau anumite apropieri atructtxale 
r ta bonă măsură lexicale Intre limba localni
cilor și a cuceri tocilar, de vreme ce, relativ In
tr-un arurt interval de timp, a-a ajuna la con
topirea te la cristaMzarea unei nod limbi, uni
tară te individuală, cu un fond al ei definiti
vat, Incit de la contactul cu slavii n-a mal re
ceptat dedt zunpls Împrumuturi lexicala. 
Entematta. coeaemnată ta aec. VT: ..târna, 
terna, fratre" (eare nu ae mal pune azi la In- 
dataU) este un aema In plus de constituire a 
DM1 Itmta la ti »M>- mraărw».

Pin* la nașterea poporului șl a fimhii româ
ne. ta prima lor Laxă insă. îl tevatura latină, 
alături de ean eHnâ. a avut ta zona med! tern- 
ruaa* secole întregi de dezvoltare și înflorire. 
Dar gocul cultura) următor l-au constituit crre- 
ttmsmuj te litere ture ltd sub forma a tot felul 
de texte, ta mijlocul cărora a-a trezit la viață 
■ poporul român, adică ta stau! creștinism uj ui

___ Muioul Cartea Veche
Utofltofie de CXugoș Moeârescu rfn ai por ța desch sâ in foaierul Taatruliă da Comed.e

FOLCLOR CULTURAL SAU DESPRE
TRACOMANE Șl TRACOFOBIE™

t RRTR LTPTA CU .TRACOMANI,*- DE 
ACTUALTTATE ?

ărbanaaae dmrtața rana de ■ tnțelega eu 
tefoataara aacâextti] Mânric pa csee ta- 
^terd a*-l tewlnșsântă ta cartea m Z. 
Ot nea. Ocnndu-mă fodehmg aaupra

■tor «wi metodoăogfce, *aupn dtarva ra
zuri ce mi a-au părut doveditoare (prta o- 
patațlei da oamplmuj modelului propus de 
•t te pentru care vinovate credeam aerate 
erect, am luat ta considerare șl potibthtatea ca 
materialii! aâ-l fi .contaminat-, ran cum se in- 
tizaplA ia cada voinței Iar, ntanaloc .pârtie^ 
pa-1 ri".

Mid ana <Ea explicațiile pe care mi le-am 
propus nu ra-ea putut duca ta înțelegerea punc
tului său de vedere in legătură cu actualitatea 
.J a fin stărilor- de stand (DIN ANII Tf), astăzi. 
In 1MX

lntr-o lucrare cere ae ocupă de cel de al trei
lea deceniu te ta eare autorul tagroașă insistent 
grija de a nu ieși <hn aria de timp pe care Iși 
propune e-o investigheze, singura excepție (ar 
mai fi dteva trimiteri la evoluția lui Blaga) este 
nota ta care ae arată preoct^ri peste măsură, 
de lupta eu Jrxsniil»- din zilele noastre* 
(dteva considerații ale lui Pompiliu Conetanti
ne acu. V. Strei nu te S- Cioculesra ar Javits ȘI 
AZL. ta meditație PARTICIPATIVA, a RM. 
s.rc_. i-ar părea că tot in legătură cu problema).

Sibilin și aJuziv, Z. Ornea crede că ..Înfrun
tările" dintre JUtloitaie'' ți „ir aromau ie", „Ine
vitabile și olanei (DECI ȘI ACUM n.m), nu 
și-as pierdut ăla actualitate*'. _Exrarra|iile du 
lipsesc... nici azi— Inclusiv (DECI AR MAI FI 
Șl ALTELE a.m.) cele care, adesea (DECI SU 
TOTDEAUNA n.m.) diletante abaalutizează de
formant fondul tracic". Ți ni nd teama de leniu- 
nle pe eare le dă Z. Ornea luptei DE ATUNCI, 
configurării „taberelor" așa cum le <ede el, ac
cepției pe care o dă noțiunilor manipulate, mă 
nedumerește cu totul felul lui de a pune pro
blema. Are „înfruntarea", inevitabilă orie!nd. 
de opinii științifice sau „înfruntarea", si ea no- 
«ibîlă. intre ..romanist" și „îndo-ruropenifft". mai 
la urmă „înfruntarea" unor IPOTEZE ȘTIIN
ȚIFICE. astăzi. In 1982. valențele politice, eco
nomice, aociale. filozofice etc. pe care le avea 
„înfruntarea" din deceniul al treilea la care face 
c! aluzie ? Sint I. I. Russu. G. Ivăneseu sau A. 
Vruciu „tradiționaliști", iar academicienii R■>- 
setti și Cotea nu partizani ai „modernității" ? 
GInduI SPUS pe jumătate a! Iul Z. Crneg trebuil‘ 
categoric respins ca încă o presiune nocivă a 
folclorului cultura! asupra culturii pure, și 
simple.

Personal cred că lupta ca tracofobla ezte 
astăzi mal actuală decit combaterea tracomani?!, 
dacă n-ar fi decit pentru a străpunge groasa 
platoșă de prejudecăți In care se adâpostcșle 
lența de glndire sau folclorul cultural, atlt de 
bine reprezentat chiar de cartea pe care o 
discut. Dar mi se pare mult mai Important ca 
domeniul să râmtaă departe de „comisarii ade
vărului", de cei care știau că genetica este bur
gheză taatnte de a ști ce rate genetica, că 
cibernetica este burgheză Înainte de a ști ce 
rate cibernetica, de cei care, reveniți La posturi, 
ar putea ști că traco login sau romanistica le 
anea2â la „stingă" ort la ..dreapta" vreunui mo
del ca cel fabricat de Z. Ornea.

4. DILENTANT1SMUL ȘI „TRACOMANI X"

Voi fi dintru Început In cel mal deplin acord 
cu Z. Omea cu privire la necesitatea de a com
bate dilentantismul. In orice domeniu s-ar ma
nifesta el. și deci inclusiv In problema etnoge
nezei poporului român. Din parte-ml. comba
terea cea mal eficientă a dilentantișmului tra
coman (sau pur și simplu latinofob) ml se pare 
a fi deplina Iul ignorare. A angaja o bătăile eu 
oameni săraci de știință înseamnă a le acorda 
un statut pe care obiectiv nu II au. Îmi Îngădui 
să nu fiu citeodată de acord cu opinii exprima
te de L I. Russu. C. Poghirc. G. Ivfineacu, A. 
Vraciu. G. Brincușl. D. Slușanschi, I. Coja, ii 
cu mulțl alții a căror operă a prețuiesc si res
pect in primul rind pentru că știu cită ONES
TITATE ȘTIINȚIFICA, cită ERUDIȚIE și cită 
TRUDA CĂRTURĂREASCĂ cuprinde. Căci 
există, chiar In acest domeniu plin încă de mul
te Întrebări, repere care fac posibilă înfrun
tarea" de opinii pe terunuț IPOTEZELOR ȘTI
INȚIFICE. Tocmai din acest motiv nu mă in
teresează fanteziile monomane care rătăcesc cu 
totul fortuit In Jurul acestui teren. Nu pot face 
răspunzătoare de acțiunile unuia care ae crede 

propagat Iu forme latino-ramanice tacă secole 
de-a riadul, piuă la despărțirea rituală a bi
sericilor. Așa ae explică tea oă revenim) termi
nologia creștină de origine latină din limba 
română.

Dintre textele Ubbce, lucra curios la prima ve
dere, nu cete legate de Noul Tetaament șa Cris
tos, cian cn!'1 EvangbeHăreâe aau Faptele apos
tolilor, deci texte de esență proptit>-zu croș- 
linâ. au avut cea mai mare circulația, ci un 
text aparținind Vechiului Testament și venind, 
prin urmare, dta vremuri de dtscota de erestl- 
nism, și anime Psaltirea. Se naște tetrefaarea : 
când fapt se datorate» această râiptathre te 
receptare (In fapt extraordinarei, la toate litera
turile europene a uam text dependent da reli
gia te literatura ebraică veche ? ExpBcatta «tă 
in frumusețea te hrumul rieieoaior.
si reprezinte aentinw ntcle mOe<abM omenesc 
sub forma oricărei rehgu. nthcă a nări uneia 
concret, slujind ta fond rehgtei p»*—Psalti
rea a captivat șt ■ taamnnat a anta da ndlhod 
mu de improopâtare ^ăntuală te cu aa la uri- 
mu! rind s-an dirijat posti te mingea oricărui 
fel de rrezhnriote. !a evul media timpuriu, ta 
cel tîrziu. ta Renaștere te mai departe. Na 
trebuie să ne mire atunci faptul că toate lite
raturile nattonaie hw cu psaltiri, ta redeem 
și traduceri diverse.

Redactată Intre sec. Xl-IV Leuu na numai 
de David, rtzn s-a generalizat teiruo. că te da 
alți ctatlreți <un tJhpu] lui Damd mu de mai

Napoleon o aawne biografia (șl cu atlt mai pu
țin pa autorul ei) numii pentru că ea se găsea 
la indranlna Iul exact ta momentul In eare pro- 
erae misterioase te îndelunge as dezlănțuiau 
chnd această formă anume, și nu oricare alta, 
fixației sale. Crede Z. Ornea că „tracomanii", 
Intelraaâ ca manie pură și simplă, amenință ști
ința te cultura românească mai mult decit fllu- 
mjnianul. maximafilia sau navocnodelismul ? I 
■a pere cultura rom ăn ca aci atit de neajutorată 
inch ta nu reziste și acestui asalt 7

Mă simt inaă dator tă-i atrag atenția că dl- 
lentantismu] latinofob nu ae combate in nici un 
caz cu dilenîantism tracofoh. Nu ae pot formu
la păreri serioaae In temeiul „blbliaeraflei" pe 
care o dă el (p. 305), „citeva lucrări" care I 10 
-tor aaal itnpariaoie", printre care un articol 
din Era socialista (chiar dacă este scrii de H. 
Daicoviciu). citeva lucrări oarecum alături de 
obiect (D. Tudor, M. Macrea, A. AmbrusterJ și 
Intimplătoarea citare 1 ltd L L Russu-(cu o lu
crare îecundară in raport de scrierile sale de 
referință in domeniu). Se poate, oare, schița cel 
mai redus cadru pentru o posibilă discuție cu 
omiterea lucrărilor fundamentale ale acestuia 
din urmă, a lucrării lui I. H. Cnțan, eu elimi
narea oricărei trimiteri la aspectele lingvistice 
ale problemei și cu ignorarea uoor sinteze cum 
■Int tratatele de istorie și de iitarie a limbii 
apărute sub egida Academiei ? Sau toate aces
tea. asemeni operei lui Părvan, slnt „tracoma
ni" î Să fie o probă de „rigoare științifică" 
citarea a 18 (ZECE) ARTICOLE DE DICȚIO
NAR (La p. 305 Z. Ornea inșiruie conștllncioo ti
tlurile acestora) fie el șl un Dicționar de Istorie 
veche a României (București. 1976). luat ca te
mei de Informație intr-o asemenea prob)emu 7

Treci nd peste o atitudine de La care nu m-am 
abătut pinâ acum, Îmi iau libertatea de a-1 co
recta pe Z. O?nea in citeva probleme In care 
diletantul este el.

a. Atunci cind vorbești expres despre „sim
bioza" daeo-romanâ pc „TERITORIUL VECHII 
DACII-* ți cind evenimentul de referință este 
„CUCERIREA TRAIANA" înseamnă că ești șl 
partizan al .-autohtonismului" șt mă bucur că 
Z. Ornea para să fie. Dar In ca2u] scena pro
cesul de „formare** a poporului român șl a lim
bii sale nu putea dura „intre secolele I—X e.n.M,

Casa Malic
Litografie de Drago; Morarescu

in primul rind pentru templul motiv că declan
șarea lui de către zisa cucerire ae plaaează In 
secolul al 11-lea. Z. Ornea a citit grăbit dicțio
narul și, neințelegind nuanța, a luat ca dată de 
Incșput a procesului, data ce privea Întreaga 
„romanitate orientală" (care include In actuala 
concepție a autorului articolului cu pricina și 
„limbo dalmată" de „substrat lliric". astăzi dis
părută). Pentru sflrșitul procesului, secolul al 
IX-lea este data era mal tirzie luată In consi
derație de vreun cercetător ca dată la care lim
ba română exista ca limbă romanică pe deplin 
formată (E. Petrovici. Istoria României, I, Bucu
rești, 1960. p. 797). Aici este iar vorba de nu
anțe. Unind seama de părerile lui E. Petrovici 
cu privire 1a participarea slavă In procesul de 
etnogeneta. și chiar de accepția pe care o ca
pătă termenul la unul sau altul dintre cerce
tători, semnificativă este unanimitatea celor
lalți savanți care contestă implicit sau explicit 
această părere (sec. VII—VIII la Roaettl ; sec. 
V—VIU pentru perioada cind „latina tirzie trece 
la aipeetul de idiom acalaiin" in 1LR ; aec. VII. 
cel mai tirziu VIU, la G. Ivăneacu etc.). De alt
fel estn^vorba, din nou. de o lectură grăbită a 
dicționarului, care distinge și el două etape, 

tjrriu: Axaf. Heman. Etin, adunată ta formă 
ultimă ta sec. III e.n.. Psaltirea s-a bucurat da 
o căutare și de folosire continuo. In «vuj me
diu a aervit nu numai de text liturgic, ci și de 
scriere pentru Învățarea cititului, fiind acasă 
ia un loc cu'anumite abecedare. Renumitul fi
lolog ta texte btbbce. Sf. leronim din Strydonul 
Bahna ți ei (oca. MS-420), a tradus te prelucrat 
latinește ta trei rinduri Psaltirea : Psalterium 
Roman um (ccn. 3M), Psalterium G allies mini 
(cca. *>), acosta fiind textul lui ce] mai răa- 
pineht. și Paalterium lux ta Haebreoa (cca. 3B3). 
Fluxul acontul text biblic (fără a exclude 
circulația ajtara) a devenit deci puternic și a 
cocunnat aă m desfășoare nelntr«-UDt de-aJun- 
gu] sacalelor (te ta forma versificate).

Pentru poporul rcanan, de origine romanică. 
Initial, ptaă la apariția onșanirațintBloe hrf sta
tale te a tastilupilor interne, nu au fost po
trivi te alte texte reUglceac da folosit derit cele 
te hmha latin*, cu explicații ta limba acestui 
pașMir te probatei cu anumite traduceri. Intre 
aceste texte, ca peste tot. Psaltirea a avut, fi
rește. ralul ari important te ulterior de lungă 
tratețta. d propaganda te ritualul creștin s-au 
practicări la poporul român In forme și termeni 
pruprn o dovedește, de piMă. o dată mai mult, 
te haalfea, locaș de cult care a-a păstrat cu nu
ntit tai (Mocnea) numai la români, pentru că 
la toate celelalte popoare romanice a Intrat ta 
uz eccteda. it. etilena, fr. ăgltae. Sp- IgJesia etc. 
Locaămcti l-eu ascultat, de asemenea, pe preș- 
b.teni latim și le-au reținut nuraela In ale lor 
preot la nord te preflu (arocn.) la sud de Du
năre. Au existat dad instituții, texte, misionari, 
predici vechi te traduceri, pfnă la intrarea In 
■z a etdtnlui rebgioe ta limba slavă te in rit 
ortodox, dup* ase. X. Multe lucruri au pierit, • 
dar l-no deaeoperit zad de ruine da vechi lo
cașuri te m«te acțiuni pot fi deduse in legătură 
re ele. Este aproape cert, de exemplu, că ve- 
cta3e așezări au fost acaparata mai tîrziu și 
destinate ritului ortodox (aau. etan as spunea, 
^greeearri. od p» locul lor au luat naștere no! 
instituții Maericești orientale, cum este cazul 
cu mlnăstinea dm aec. X. tei la Moriaena. ac
tualul Ceaad din județul Tfrniș.

Rama n-n renunțat inaă La lupta pentru men- 
fincren sub egida sa ■ bisericii românești, mal 
alea La urma organizării acesteia după rugini 
onantale șl acceptarea aerriduhii religion ta 
Kxzuni stavâ (admisă da papalitate numai pen
tru Cili). Un ter de documente arată aceri 
lucru. Intr-unui tfln ele dta I2M. papa Grigore 
ii IX-laa vorbește de ..parudo-epiacopti* dta 
st_U2e românești te încearcă aă îndrepta te să 
rwlgtige terenul, dup* rom in încercat g| alți 
pact, mal devreme aaa mal tirziu. același lucru.

Litre timp inoâ separația Maeridlcr a deve
nit acută, a-a creat o comunitate spirituală 
rod e< europeană, unde limba alavonâ a În
ceput al joace te a Jucat ralul, pe eare l-a avut 
latina In cultura popoarelor apusene. Cărțile 

înseși au suferit modificări. Totuși 
românii au foot cd diet!! care a-au trezit din 
acest cosmopolitism orientaL nefiresc in ■pecia] 
pentru «L șl au început că spargă îngrădi rile 
canonice, cultivi nd de timpuriu limba română ți 
a pe U nd la vechi moșteniri textologlce românești, 
care supravtcțuLacră șl care au lăsat urme Indu
bitabile, ce merită să fie arătate.

I. C, Chifimia

dintre eare prima se încheie cu „formarea fo- 
manHătil orientale" In sec. 7 e.n. (p. 278). Aid 
Începe o altă serie de nuanțe, privind legătura 
dintre „limbă" și „popor", dar nu mai insistăm.

O altă ironie a lucrurilor, vorba iui Lovi
ri cacti, face ca data adoptată de majoritatea 
lingviștilor să se Întemeiază („inductiv șl de
ductiv", vorba lui Z. Ornea) pe „LATI
NITATEA- jimbli române și pe ideea SIN
CRONISMULUI EUROPEAN al procesului de 
naștere a limbilor neolatine.

Dacă ne menținem ia înțelegerea „nerariștâ" 
a „creării" poporului român, finind scama de 
nivelul Istoric pe care slntem. „Crearea" tre
buie asociată cu apariția limbii române. No
țiunile aint insâ cit ae poată de cețoase pentru 
Z. Ornea. El poate spune, de exemplu, că ,4ub 
raport antropologic, Indivizii unei comunități 
pol aparține unor RASE SAU GRUPURI 
SANGVINE deosebite" (p. 372), ceea ce nu e
de mirare, dacă „scurtul popas — să-l spunem 
teoretic (hai să-i spunem n.m.) socetit abso
lut necesar" (in legătură cu „rasele") se orga
nizează din fugă pc lingă o lucrare a lui 
P.P. Negulescu din 1947. EI nu știe că problema 
se pune astăzi In perimetrul geneticii și, deși 
bibliografia nu lipsește, se pare Că nu are nici 
o cunoștință despre lucrările, clasice, ale lui 
Boyd (1952), Garn (1961). DobzhanBky (1962) etc. 
Drept urmare, ei vorbește amestecat despre 
„indica ce falie" șl .^rupe sangvine", despre 
„biochimismul slngelul" ți despre „legături 
dc natură ANTROPOLOGICA SAU BIOCHI
MICA" ele. și, in ccstlune. combate cu totul 
agitatoric.

De altfel mă întreb ce înțelege Z. Ornea 
prin „etnogeneză" șl prin „latinitate" de În
dată ce poate comite această finissimă perlă 
daco-română : „LATINITATEA A FOST TN 
ETAPELE DE ÎNCEPUT (ALE ETNOGENE
ZEI) un factor energetic conflșuriod și susti- 
Dînd SENTIMENTUL NAȚIONAL Pe cind 
apoi DEGENERAT TN LATINISM trans
format dîn tradiție vie... Iu eeva mort" (p. 4191- 
Exact ca „tradițlonalltalea" In „traditionaHsm", 
„modernitatea" in „modernism". Asta e !

b. Despre existenta unor „COLONIȘTI" ro
man! „ÎNAINTE... DE CUCERIREA TRAIA- 
NA“ nu am auzit... înainte de a citi cartea iul 
Z. Ornea și mărturisesc neputința imaginației 
mele de a plasa undeva, prin vreo diletantă 
încercare latinomană (căci există și dintre 
acestea) sursa informației. Să fie vorba de <? 
Înțelegere greșită sau de o lectură grăbită a 
opiniei extrem de des citate (și in contexte 
dintre cele mal ciudate), a lui Părvan după 
care un îndelung proces pregătiae. prin con
tacte timpurii „romanizarea" Daciei ? Să fie 
vorbe de vreo avintată pornire oratorică ■ lui 
Iorga 7 Să fie vorba de „exagerarea defor
mantă" a prezenței unor meșteșugari sau ne
gustori ..latin!", a unor prizonieri Chiar. In 
Deda Iul Dccebel, poate și cu mult Înainte 7 
Cine poete să știe 7 Dar „coloniști" reprezintă 
In acest caz anume un termen impropriu (și 
este cei mal blind lucru care ae poale spune 
despre afirmația Iul Z. Ornea).

c. „Simbioza" coloniștilor cu băștinașii, cil 
repercusiuni in „structora somatică șl sufle
tească (ETNICA)" a poporului român, ae În
scrie te șirul nenumăratelor versiuni populare 
pe esre alegoriile sau dansurile tematice exe
cutate da multele generații de școlari, Ince- 
pind cu unicii dorobanți", le-au Încuibat in 
milioane de inimi și le-au legat pentru tot
deauna de anii inocenței. Z. Ornea vrea «rt 
pară că nu lucrează ta acest plan și atunci 
apelul ar fi trebuit făcut cel puțin la un al 
11-lea articol din același dicționar, „colonia" 
(p. 173) unde aflăm că SINGURA COLONIE 
întemeiată prin deduefio (COIONIF PROPIU- 
ZISÂ. mal alea de veterani) TN DACIA a fost 
LTpia Traiana Augusta Sarmiaegetusa.

CC. Giureecu, Istoria Românllar. 1. Bucu
rești, 1933. p. 111, unul din istoricii care îm
părtășea opinia unei repopulări intense, prin 
„colonizare" masiv* a Daciei, face și el re
zerve privind „simbioza" de tablou alegoric, 
referindu-se ta un pasaj din Historia Augusta 
care ne spune că Antoninus Piua a colonizat 
Spania cu oameni din Italia „impoiriTa precep
telor Ini Traian" („contra Traianls praecepia"). 
Ce vor fi fost aceste precepte nu știm, dar e

Adrian Riza
Continuare în pog. a 7-«
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. dim. 
rachici

Rana de argint
de nisip sa retrăgeau In erori ;

Ta improvizam lingâ-e absență, lingă-a 
ninsoare.

Mi-era soare de tine,
Locuiam pe-o nervură de flutura — 
Moartea ne descompunea in culori sunătoare 
Mă-mpotriveam ei arbori nd fragila criterii i 
Gest cu gest ie-amplilicau înmiit
Din sinul iernii spre uterul verii 
Șiroiam ca o rană da-argint

Cu muguri atei
Calc pe tristeți de oglinzi concave — 
S-a dus de ripâ anotimpul
Nervilor mei j
In câmâșî do forță strigă liniști bolnave ] 
Pruni credincioși inving iarna
Cu muguri atei. •
Case intonate ca bancnotele uda
Obosesc lingă drumuri ce duc nicăieri | 
Șoptesc ceva secolului în ureche
Dar el nici nu m-auds j
Ziua de mîine ninge pe ziua de ieri. 
Se însereaiâ laș in mașini ;
Se-ntunecâ-n oameni pin-la un punct j 
Calc pe tristeți de sfinți bizantini j
Scriu la lumina
Unui astru defunct

De-a lungul unui 
șir de bătrîni
Tu suflete ce rugăciune Ingini f 
Alerg de-a lungul unui șir de bătrinl 
Privind oiidarea amurgului
Scos din țițini.
Iartă-mi! doamnă, cuvintele caro ■ au ros | 
Dar destinul meu știe să latre

sanda 
ghinea

Podul toamnelor
Sub solzii șindrilelor 
intr-un aliniament perfect «
mal stau și acum 
șuncile afumata 
in învelișuri de camuflaj.
Fumurile se adună toate-n ussoalcA 
răspindind mirosul grăunțelor 
fierle-n lapte.
In pod e o ladă de ieșim 
pictată cu albastru-roșu și verde tomnatic 
ca o căruța de Brăila 
care-a uitat pentru ce-a fost gătită.
E o ladă cu zestre din mai multe războaie | 
in ea au ajuns piriă la mine 
cărți poștala de front și scrisori 
și plante presate suta roți mari de ten. 
Intr-un colț cu streașină și vrăbii 
odihnește albă, neunsă cu baiț 
roda —
Inlâuntru el 
ca-ntz-un raft do cămară, 
printre pale de fin, 
rinduia bunica mea merele t 
Mere croțești — in dreptul capului —, 
mere pietroase — In dreptul trunchiului —> 
mere de foc pe la mijloc 
și la picioare 
lnvelite-n pîslarii Ier câlduroși 
numai gutui.

Și astăzi
In podul casei acelea, moldave, 
mal dorm nucile 
cu pleoapele încă verzi 
oglindindu-șl miejii 
unii in alții 
spre a se recunoaște 
la o eventuală 
catastrofă 
cosmică.

Atît da frumos 
Că-ntaarce tot ceriul genetic 
Pe dos I
Itid bătrinii ; suta unghii au cite-un copil.
Se salută între ei.
Cu amintirea — cil vibratil —
Apoi pleacă să doarmă 
Un somn mai subtil.

Paralaxă
Orașul dama auster șl durat
Duminica ne-o-nsingura, șmecherește, In lat 
Doi metri cutai de dragoste aș fi băut 
Cimitire se vindeau cu qeperți ilustrate — 
Le cumpăram, pe-o iubire a ta dinspre ziuă, 

pe toate. 
Mi-era prieten un nuc șl confidentă Hecate. 
Acum apa trece, pietrete-mi râm in in destin. 
Cu orice oftat ni-1 astrul mai cristalin, 
Paralaiei dintre noi mă închin.

Pe sîrme subțiri
Intre mine șl tine nimic nu-l nedemn | 
Intre mine și tine 
E iarba curată —
Vast orgasm declanșai la tsn semn, •
■ !s căzut dlnb-un cer fără pată.
Intre mine și tine-s pe jumătate nebun ] 
Intre mine șl tine
Cred și-n zeii focafi.
Cred In seva prelinsa pe trunchiul de prun.
In vendetele trupului
Plauind ancestral j 
fi-al uitat țigara in patul de nuntă 
vai, ia foc casa primei Iubiri I 
Intre mine și tine
E lumea căruntă, 
lai ea umblu pe sima util do subțiri I

Casa Nxuloa loega 
Lmegrawei do Dragaș Merarcscu

/

Hulubi de pline
Cu cea din uaaă cocă dfa curați 
mama na făcea hulidri de pune 
și aluatal moale M zbatea 
in palmate ai me ca aritatei 
Hulubul avea mraă 
ochi violați <Sn boabe da fasuspăs 
și ii dospeau aripile craocfad 
către o lord muM dogoritoare.
Ciad se-ntortoa agw și capi da rima 
na alinta fa palma și pe nori
Așa placam rie aerai toți coptă, 
păxfa do cfao-a ponfara de pfato

■dtonfae ai afara bodmeoc 
in țara rădăcini Ier de gnu 
și noi hulubi de pune ii trimitem 
cu cite-e vorbă bsroă-e ptoanodeate, 
de la copiii ei care cresc flotei 
șî-l treieră și-l seamănă fa toc | 
Insă hulubii dau ocolul casai, 
se-nalța-fl soare, se grase prfa miriști, 
șl cmd se-"tort pe albote ștergere 
raeupârul din ochi I se desșxfade.

Somnambuli in echilibru
Merg pe stone som ram baiu 
șl au echilibru stabil, 
giștote din nori li strigă 
ei rămin fantasmagorici, 
somnmabuiii merg pe sirme 
cu cea re ceriu ri apretafn 
pășind demni peste cîriige 
precum jdertri pesta tătari, 
ssamtunbulii merg pe urma 
da înaltă tensiune.

Tata taie lemne
Mă rătăcite codrul da mult na vtntaraf 
Și imi pierdusem urma cu însemna.
Abia mai auzeam ea an altoi 
cum bata toace tatu taie lomaa.

Ochi lunguiati clipeau eu ademenit, 
M strecurau-nainăoa-mi b&arineșta, 
să pot cutege noaptea mărgărint 
dacă prin smireari tocrima 1-m crește, 

a
Dor ce-1 aceste zbateri de tester 1
Mă Înconjoară hora unor iele, 
sini lupii mirosind m haite lor 
săibătacta dnaeuritor mele, 
și n-om puteri să fapt m nefiresc I 
Zdpot celțaf. și Intanaricul rotund, 
Ai vrea să strig un om, să mă trezesc, 
dar toaca tetei ne o mai aud.

alina nour

Conexiunea universală

eeestă «chiti ar mal putea fl numită 
p mere* discuție de ta micul dejun. 
Sau. mai clar. marea discuție de la 
micul dejun, despre midie fleacuri, 

care aduc mari transformări.
Locul acțiunii este vagonul-retiaurant sl unul 

tren. La o masă, un domn eu o figură plicti
sită Înfulecă o omletă. Un nit domn !și cere 
permliitmea p ne așează In fața lui.

— Să nu te prezinți — te rog 1 începu cel cu 
omleta. Vorba lui Shakespeare : ce e un nume 1 
Nimic I S-ar putea o* mă cheme Napoleon, 
p să nu am nimic in cap. S-ar putea să mă 
cheme Gtuță si să fiu a celebritate. Mi intere
sează ded numai ce fel de om ești tu. Dove
dește-mi c* pot duce o discuție ints,e&antă cU 
tine. Altfel dacă al de gind fa discuți despre 
vreme ann fothaL mal bina bea-ti ceaiul In 
tăcere.

— In general. tint de acord cu Ideile dvs-, 
spuse rețeta1* cu un aimbcl malitioa Dar ar 
trebui o* nuanțați problema. Dacă ești un om 
inteligent, poți spune lucruri interesante chiar 
p efetoce vreme ori meciuri. Se poate fllovofa 
despre otice fleac. Există, dacă vreți, o flloao- 
Ce a fleacMbii

Individul cu omleta ae opri din mestecat și-l 
privi cu ateațte pe colegul său de mas* ; părea 
a fi na «an tapate] de ■ apune lucruri intere
sante. ti acta U surprinse plăcuL

— De mull mă bate glodul «fe scriu un tratat 
de filosofic a fleacului. Fiindcă, stitl. din punct 
de vedere filaeoflc. fleacurile există d nu cala
tă. Doeă mi permitepL In vreme ce dumnea
voastră veți tiloacn omleta, eu val âtaeva no- 
fiunea de fleac.

— Te aarult cn cea aaal mare plăcere I
— In primul rlnd cred că unul și același 

obiect, feeaomea. poate fi pentru un individ un 
fleac, poate fi de fapt, ta realitate, un evenl-

tmraae. pentru anal ti scoică in «fi
ere pe care el U consideri drept 
i fi de fapt, ta realitate an even*- 
iziate important* pentru săuîntregul
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Deoarace Amtetiocai II privea cu neîncrede
re. abtinlada-te să mari comenteze. Resnanaatul 
continuă :

— Ara vorbit oloi olujb In termed peaeralL 
Dar cursul discuției ml forțează o* vtn cu 
exemple. Sl. dind exemplul următor, am eă vl 
familiarizez cu a chratiraa mai intimi din via
ta mea..

Sper al v* Intereteze I
— Desigur, apretdea gestul I De altfeL ooate d 

combltlndu-vă, mal apoi, vai fi ta riadul meu 
nevoit a* - vă familiarizez și eu cn viața mea 
personali.

— E3 bine, stimate domn. Inceou Resemnatul, 
aflau d viața mea a (om schimbată de un biet 
vlrf de eroicei 1 Afurisit vlrf !

După o pauză meditativă, continui :
— Ruperea lui a coincis cu momentul clnd 

nu aveam nimic altceva de acria in casă. Eram 
student pe atunci : d inel un student eminent 
Făceam ciorna ta un referat pentru latoria mu
ncit Aveam o cămăruță. Intr-a manardi... 
souse el. vădit tulburat — și nimic de scris sau 
de ascuțit, prin casă, tocmai clnd mi s-a rupt 
vlrfuL Asta-1 prima coincidență... atunci a tre
buit al cobor ca să cumpăr ceva de ascuțit uu 
un alt creiau de la librăria din colt-

— Si T
— Ei bine. Pe clnd stern ta coadă. 1a libră

rie. a intrat o flintă cu totul și eu totul fer
mecătoare... Coincidenta era formidabilă. Dom
nișoara ac afla in oraș cu totul Intlmplltor. sl 
numai pentru două zile ; vreau să spin că in 
seara aceea trebuia să plece. înțelegeți ? Dacă 
nu ml se rupea virfu] de ta creion și dacă aș

fi avut ceva de acria In casă, n-aș fl coborit—. 
Si dacă ea n-ar fl avut treabă In oraș... Poate 
n-aș mai fl văzut-o in viața mea Șl... cine ștta 
ca destin as fi avut 1 «

— Dar ase T Ce s-a Intlmplat î
— S-a intlmplat ci m-am Îndrăgostit de ea. 

Mi ae părea că nimic nu mai are sena daci 
nu-l cuceresc inima. Eram atlt de exasperat 
incit nu mal puteam studia ca ptnă atunci. Am 
pierdut clteva examene ; apoi am pierdut anul_

— Si apot ?
— Apoi a trebuit el dau din nou admitere la 

facultate. șUl. rămăsesem repetent In anul Intll. 
Dar nu am reușit. Into nu-ml mal păsa de 
nimic. In toamnă am dat ta altă facultate. Și 
am intraL

— Ei. to(u-l bine clnd ae termină cu bine.
— Stai să vezi. Tot in toamnă m-am căsătorit 

cu ea. Si. luat de viața casnici, am renunțat 
ta prima facultate ti am terminat-o ne cea 1a 
care intrasem in toamnă. Profesia mea este de 
contabil, domnule, pe clnd eu... ah I

Clteva lacrimi m scurseră pe obrajii Resem
natului.

al. raicu
De primăvară

Se sparge primăvara eu guler da mătase 
Ii-aripile rosfrinte in caldă catifea, 
neit o iau la apa le care se scăldate 

pe noapte-n taina lumii <a taffarita stea.

Ea trece cu-a col mugur ca se ivește-a plug 
«ânindu-și seva-aprinsă a plantei ce 

răsare 
fl-eri lasă fulgerate uimirile po-un rug 
să știa da braidari caldă și fasetmd 

■â doare.

Mi sa deiprinde-ua abuz, mi lorg 
arhipelag 

die zările fa care-i altoiul <fa sub eram. 
Șl nu pot din avlntu-mi să M dau ta 

vileag 
Incaedascoato-Mfgild ce cada de pa om.

v ■. f
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Casa Adrion Maniu 
Linogiavură da Drugeș Merăreseu

— Dsr. vi rog. calmați-vă — tise Ambițiosul, 
apuc1ndu-l de braț. Nu văd ce e atlt de tragic 
ca ai til co n ta bl L

— Da, dar eu visam si ajung un tnare vio
lonist Si cjnd am cunoacut-o pe Ea, eram stu
dent 1a conservatorul de muzica Eminent stu
dent Dar lipea de exerciții, întreruperea stu
diilor— știi cum M Intlmplfi clnd nu te mai 
ocupi serloe de Instrument I

— Știu, știu, fleu Ambițiosul. Dar, continui 
el cu un entuziasm neprefăcut, dar tn schimb 
aveți o căsnicie fericită I Ab 1 Nid nu ștlțs 
cit vi Invidiez, domnule...

— N-aveti pentru ce, domnule. La ora actua
li. po mine căsnicia asta nu mfi Incintă cu 
nimic.

— Dar nu spuneai chiar tu ci o iubeai ca 
un nebun ? Știi matale ce înseamnă să trăiești 
Ungă femela iubită 1 Să ai un cămin al tiu î 
Haber n-ai I

— D^r matale al habar T întrebi cam vexat 
Resemnatul

— Păi... asta e. «tae cel ii alt cam încurcat. 
N-am habar... dar Imi Închipui. Da t — apune 
el apăsat, cu un ton de amărăciune In glaa. 
Știi, eu n-am avut vise mari. Eu aș fl vrut să 
devin un simplu contabil, un conțoptat ceva. 
Pentru mine n-avea importanți slujba pe care

as fl făcut-«. Mă Interesa momentul clnd aș fl 
plecat de la serviri, spre casa mea. Acolo... 
acolo m-ar fl așteptat Ea I

Ambițiosul Iși luă capul In palme ; era vădit 
tulburat.

— Si, ce profesie aveți, de fapt ? fu curios 
Resemnatul

— Un mare violonist, celibatar. Lumea mă 
admiri pentru „mare violonist*1. Nimeni nu bă
nuiește rit sufăr pentru „celibatar".

— Poate glumiți, domnule. Orlrit aș crede eu 
tn ptțterca hazardului, orieit aș fi de acord că 
un fleac iți poate achimba viața, nu înțeleg cum 
poți ajunge fără să-ți fl dorit o celebritate.

— A fost ca și cu virfu! de creion. In calea 
iubirii mele, a căsniciei mole, a «tot o... buca
tă de mămăligă I

— Mămăligă spui ? întrebă Resemnatul, parcă 
naputind să-și creadă urechilor.

— Di domnule, ai auzit bine. Ce. crezi ci 
mămăliga mea e mal puțin Importantă decit 
vlrful matale de creion ? Vorba matale î e un 
biet boț de mămăligi, un fleac, dar nu știi Ia 
ce este conexat I

— Bine, atunci arată-mi cum a acționat legea 
conexiunii universale prin intermediul boțului 
de mămăligi. In cazul vieții tale I Sint foarte 
curios să aflu 1

— Păi. a fost cam așa. Eram un student me
diocru ta o facultate oarecare. Și Iubeam ca un 
nabun. Era cu o săptămln* înaintea zilei de 
naștere a logodnicei mele. Trccind cu prin oraș, 
văd un lanț de aur Intr-n vitrină. 11 cumpăr ! 
Imi zic. Intru deci șl-mi dau aproape toți banii 
pe el. Bun. Ce conta că rămăsesem aproape 
lefter 1 Aveam un cadou formidabil pentru Ea. 
Tot in drum apre casă, hai aă-m| teu de min- 
care. Dar nq-ml mai rămăseseră bani decit 
pentru niște clxnați ; nimic pentru pline. Se 
poate ti fără pline — mt-am spus eu. Parcă 
am văzut pe-acasă, In dulap, niște mămăligă-. 
Mă duc deci acasă, prăjesc cl ran UI și-l mănînc 
cu boțul de mămăligă ce-1 găsesc In dulap.

— Si 1
— Ei, pe urmi totul a mers șnur. Mămăliga 

era cam veche. Eu am făcut hepatită, cu reci
divă. Am stat cam doi ani In spital.

Sttnd ev In spital, fără treabă, șl avlnd un 
coleg de cameră violonist, iau vioara lui și în
cep si aclrțll ta ea. Îmi dau seama că am ta
lant. Violonistul, de treabă, mă Învață teoria. 
Iți Închipui, am prins pasiune pentru instru
ment ; doi ani de zile m-am ocupat numai da 
cL Făceam progrese uimitoare. Am continuat 
si studiez ti după cc-am teșit din spital. Pa 
urni am dat ta conservator... și am reușit ! 
Totul a urmat ca de la sine. apoi. Am fost un 
student excepțional. Am ajuns celebru...

— Și... cu iubita ? Nu v-ați mai căsătorit ’
— O perioadă, totul a mers bine, chiar clnd 

eram In spital. Venea mereu și mă vedea. Mă 
Iubea, deși nu arătam prea bine din cauza 
bolii. Pini Intr-n zi, clnd a plecat la sora 
Intr-un alt oraș, la sora ei care era farmacflE? 
ca si-mi faci rost de niște medicamente. A 
stat acolo cam două zile, timp destul ca să se 
Intllneasci cu un individ. Mai apoi am primit 
veste că s-a măritat ; mi ruga să nu-i mal 
scriu, si Q-e mai caut.. D« atund l-am pierdut 
urma.

— Scuzați domnule... dar orașul In care lucra 
■ora ei nu se chema cumva T ?

— Da I Exact 1 Cum de-ați ghicit T
— Ușor 1 după cum pot ghici ti . cum arată 

medalionul pe care i l-ați tăcut cadou de ziua 
el. Lanțul ac aur ara un trifoi cu patru fol ; 
pe flecare foaie a a literă din numele el.. 
M...A...R...A !

— Extraordinar 1 Extraordinar 1 Dar de unde 
știți, domnule T

— Nu-l pjta greu si știu, clnd este vorba 
de o persoană cunoscută. — zise calm Resem
natul.

— Ah 1 Da 1 Desigur 1 Trebuia si-m! închipui. 
Eu sini destul de celebru, numele meu se afli 
seria pe atltca afișe. S-ar putea ca viața mea 
particulară să nu fie o taină.

— Da, domnule. Aveți perfectă dreptate. Nu
mai el Mara nu face parte din viața dv, par
ticulari, ci dintr-a mea I

Ambițiosul făcu ochii mari, auzind acestea.
— Vreți să spuneți... Începu el.
— Ci Mare «ste soția mea. De ea m-am în

drăgostit eu pe clnd eram student la Conser
vator. In orașul T. Pentru ee mi-am părăsit ea 
carieri de vloldnlsL Es ml-s spus dte ceva 
despre cel ee-l dăruise rnedsllctiul. dar mi-a 
ascuns numele lui... A fost o simplă coinci
dență că ne-srn cunoscut după atlțla ani.„ «I e 
trist si vedem ei nu sfntem fericiți, din cauza 
unor fleacuri, ea un vlrf de creion sau o bu
căți de mămăligă.

— Nu se poate 1 ce, vrei si spui ci nu ești 
fericit eu Mara t

— Nu, E arțăgoasă, rea. cheltuitoare. Nu-l 
deloc gospodină. Pe clnd mi gin dese ci puteam 
acum si fiu celebru, ca dumneata... ti clnd 
colo...

— Ce celebritate T Prostii 1 Știi ce înseamnă 
ii Vil acasă ti ti ou t« aștepte nimeni 1 Pen
tru ci nici c altă femele n-a mal avut loc In 
Inima mea. Numai Mara... amintirea el...

— Ai fost un prost, domnule — ziae Resem
natul Iți repet, begi-ț! In cap t vorbește mult, 
arde omletele, face istericale, stă șase ore la 
coafor... Of 1 Șl rite șl mai cite 1

— Ia te uită, domnule, ce noroc al avut — 
spuse Ambițioaul. fări\ să dea prea marc aten
ția celor auzite despre Mara. O viață tihnită 
Cu Mara lingă tine.., cu(n ml-aș fi dorit cuT* 
Pe clnd așa. ce am. de fapt repetiții și Iar re
petiții. Turnee obositoare. Si clnd vin eeasă, 
alnt singur cuc. Talentul a devenit o povară 
pentru mine. Cit te invidiez Afurisita de mă
măligi...

— Ba mai degrabă eu te Invidiez. Viața asta 
meschină, nevaată-mea, au devenit o povară 
pentru mine 1 Afurisit să fie virful de creion 1

— Poate ci nid unul din noi n-are dreptate, 
poete ci avem dreptate am îndoi. N-are roit si 
ne certăm — zise împăciuitor Ambițiosul.

— Permiteți-ml, domnule — 11 întrerupse un 
Mtrinel. Am asistat la toată discuția dumnea
voastră, șl am înțeles ci dv. sinteți mărețe vio
lonist L. M. V-aș ruga să-mi datl un autograf.

$1 bfitrlnclul li întinse o carte de Șcott des
chisă ta prima pagină și un creion.

— Rine, bine — răspunse cam nervos L. M. 
Și căzu pe gloduri, roztndu-șl vlrful creionului.

— Aș putea ai vft dau cumva o sugestie ? 
Interveni bitrinelul. Scrieți vă mg : „Căite des
tinului nostru tint adesea întoarse in avanta
jul nostru, deși In opoziție cu dorințele 
noastre**. Nu fac nici o aluzie. E un simplu text 
pe care tocmai l-am citit adineaori in această 
minunată carte, care a devenit șl mai minunată 
de clnd am autograful dv. in ca.

teatru
Turneul 

naționalului ieșean
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Maraton teatral : S zile — 7 specta
cole, o conferință da presă șl 2 caiete 
Arlechin (un număr dublu, altul tri
plu). Tur de forță. Imagine caleidosco- 
pică. Dincolo de complezenta aprecie
rilor globale — laudative, clteva im
presii critice — necesare.

Prima zi. Hardughia de Mircea Rgdu 
Iacoban. Originala paginare ca ziar a 
programului de sală, devamlnd dezba
terea de pe scenă, justifică formula de 
„proces-verbal” a textului și stimulea
ză translația de la faptul concret la 
Idee — demolarea unei clădiri vechi 
pune față in lajă imperativele prezen
tului cu permanențele trecutului. Mal 
reușită in intenție decit In realizare, 
propunerea regizorală șl scenografici 
a lui Dan Nasta. soluția circumferin
ței — masa — care suportă presiuni 
deformatoare ccnform|ndu-se atlt mer
sului Înainte cit șl celui retrograd în
registrează dialectica democratici prin 
prisma Individului surprins „pe viu**, 
ca entitate morală șl socială. Hoții de 
vulturi do D.R, Popescu. O distribuție 
nelnsolrată și un decor sufocat de bu
taforie împiedică împlinirea scenici a 
metaforei jertfei prometeice prin care 
ae- sugerează Imixtiunea benefici a 
subconștientului in r&al — discrepanța

V

astfel ivită erei nd no echivoc perma
nent Intre patetism ti grotesc — atlt 
de dificil de redat. Tratarea conven
țională aplatizează In mod nepermis 
conflictul, distruge aura de poezie spe
cifică. Meritorie rămlne opțiunea re
pertoriali doar.

A doua zi. Caaaa Chlrlța de Alec- 
sandrt După două ora de agitație mal 
mult sau mai puțin Inspirată, in jurul 
clavirului, ta lumina sfeșnicelor, echi
pa In frunte cu interpreta principali 
Tamara Buciuceanu ee grupează ca in
tr-un tablou de epocă de un discret 
rafinament șl intonează cu voce scă
zută un cintieel de pioasă aducere a- 
mlnte ti cinstire a condiției de tot
deauna a eomedtantului. Spectacolul 
l-ar cern abia de aid regindit... Calai 
verde. Complexa ipostază de interpret 
și autor. Constantin Popa a onorat-o 
in primul rlnd ca dramaturg și apoi 
ca protagonist in această tentativă de 
fixare In tipare autohtone a unei ma
ladii contacDDorane — evaziunea — ca 
eschivare veleitari, ca Incapacitate sau 
refuz de a trăi normal, de a înfrunta 
viața așa cum este. Această primi ver
siune integrală (după spectacolul lec
tură din cenaclul bucureștean) nu e- 
p uite axă încă plurivalenta pe care pie
sa o propune pleciad de la o banali 
sugestie paremiologici.

A treia zt Den Carles de Schiller. 
Simplitatea austeră a unei montări cla
sice poate fi copleșitoare (regia Dan 
Nalta). Patosul retoric nutrit deopotri
vă de pasiune li pătimire poate rima 
generozitatea mesajului afectat liber
tății de gindire și simțire. In decorul 
(acenografta Constantin Russu) con
ceput ca o cutie de rezonantă in cam 
tiradele Iși reverberează senvul esen
țial chiar clnd ghilotina celui de al pa
trulea perete cade peste rampă, lnter- 
preții evoluează cu o ținută scenică 
excepțională șl o dicțlc surprinzătoare.

A patra zi. Cum vi place de Sha
kespeare. Furați de imboldul jocului 
original (atlt de relativ) Nicolota Toi a 
și C. Russu au asimilat „morry En
gland” cu „musical Austria” alunecind, 
pe trapeze și frlnghii. in derizoriu, dl- 
luind miza filozofică printr-un Iz ope- 
retistic, Agreabile totuși de urmărit : 
traducerea lui Alexandru Sincu (eu 
echivalențe deosebit de spirituale), in
terpretările actoricești (conforme inaA 
cu viziunea impusă), clteva scene fru
moase (adolescente tăinui nd Intre o- 
gllnzile budoarului, tineri petreclnd In
tr-un plan dai Irizat).

A clncea zi. Masă rotundă sub aua- 
piciite A.T.M.-ului. Expunere de prin
cipii șl Intenții, confruntări de opinii. 
Seara, ultimul spectacol. Preferam si 
■Bar de rls de Nelu Ion ei cu. 
Individualități diferite se con
fruntă supuse fiind unei Introspecții 
reciproce de către o conștiință aucto- 
rialA dublați de un spirit caustic care 
le va Insufla tuturor sentimentul tonic 
al demnității umane. La reușita repre
zentației au contribuit toți realizatorii 
tn egală măsuri.

Irina Coro iu

Un roman modern
Urmare din pag. a 3-a 

două făgașe temporale avansează cu încetul 
dinspre trecut. Infiripind subiectul, exollcitind 
cauzal stări și fapte prezenta șl. In același timp, 
exprimtndu-l cursivitatea. Similare funcții nara
tive are discursul direct ori mijlocit al narato
rului. relatările unora dintre personajele secun
dare accenluind $1 mal expresiv desfășurarea 
prin contrastul dintre aparenta „neclintire” a 
vieții lui Hriaoocelu după venirea ta București 
și tăvălugul evenimentelor exterioare povestite. 
Ideea trecerii vremii este susținută cu efecte 
majore și de schimbările care Intervin In viata 
șl aspectul lucrurilor, multe dintre ele creații 
ale neastlmpărului omenesc. Etic obsesivă pa
tina care acoperă palatcte Veneției. Morhu] ve
chimii roade nevăzut si neobosit tencuiala, dez-

Caia Vaiils Vaiculescu 
Lincgravurâ de Dragoș Morărescu

Eradtaează pietrele și transformă in ruină edi
ficii afldătoara. certificind arheologic secole de 
iitorie pieriLoare. îmbătrlnirea. Împuținarea să
răcirea nu semnifică Încă oprirea timpului : 
Hrlsant !1 aude mereu „rumegarea surdă” in 
pereții foișorului. Frecvența tn Ipostaze nenumă
rate a marții, care nu alege nici ea Intre flinte 
șl lucruri, întărește da see men ea senzația deru
lării fără istov ; «âr bă toarce Rcdentorelui prile
juiește adevărata pagini an to logico, realizata ta 
confluența realului eu imaginarul.

Concludent șl complex, cu rezonanțe integra
toare In «fora filoeoflel, schimbarea de lume e*ta 
exprimată de personajele de prim-ptan. Hrisant 
Hrivoscelu și Herula Vimercatti. Tipuri baroce 
prin definiție, prelungind caracterele apocli, cei 
doi Îndrăgostiți trăiesc, pe trepte de conștienti
zare și din motive diferita, aceeași dramă a miș
cării intr-un univers labirintic. Minați de Incer
titudini șl incapabili să delimiteze pragmaticul 
de fantasticul Ideatizant, tșl așează exktanța sub 
incidente provizoratului permanent. Incercind s& 
«cape de angoasa imbătrinlrll. a mortll prin 
evaziunea in erotic ; personalitatea barocă se 
pulveriza Intr-O suită de atitudini ostentative. 
Întemeiate pe concepții variind Intre ascetismul 
mistic și etica ha don Ic-epicurei că. Refugiul lor 
ae dovedește, firește. Inconsistent In fata tlmou- 
]ui, cuplu! avanstnd In perspectiva deloc eroică 
■ victimei ; asemenea viselor de mărire pe tro
nul Bizanțului renăscut. Sensul coborltor al în
tregii evoluții istorice* este dictat In Săgtămina 
uebualler de marasmul enocil, îndreptățind 
zvircolirlle dinaintea agonici din urmă. N-ar 
putea fi citit romanul și ca o parabolă aver
tisment f



3 debuturi
Osiei Ranealea are școala marilor prozatori moldoveni, amintind atit de 

cronicari, cit yl de us Cresng* mu Sadoveanu. Calitatea eca real mare a preset sate 
eate oralitatea, In aensul unci sLAplnlri aproape perfecte a Limbajului. Soroarea acen- 
tuia di tot farmecul prozei salo.

Dumitru Radu Luca Încearcă o prazi de o facturi mal moderuLoti, mal literari dar 
fl mal livresc* yl mul puțin autentici in aceiași timp. Cu dlaponIbîiitițl multiple 
pentru diverse modalități (calitate asa incertitudine T) el reușește ai ae ridice pini la 
altitudinea unei Idei artistice, atunci cind nu ae lași furat de au tain el utere.

Eliana Popov Id acrie o prazi udo ieaccn tini, cu prea multe aavinte yl peoturi Msra- 
nlficatlve, Inten|looind vag ceea ce ne cheamă o analizi psiholog IcA Fie ea ea să-yi 
poati depăși virata efuziunilor lirice, decantindu-m Intr-o adevărată prozatoare, caro 
sA-yi știe stlplnl atli aen Urnea te ie cit yl cuvintele I

Gavril Matei Albastra

dumitra radii luca

Războiul
înaintea începerii spectacolului, pe see- 
Ina Înaltă. In fața cortinei indiferente, 

puțin enervat de insistența reflect oa
relor. regizorul :

— Doamnelor și domnilor, vi propun Hi seara 
aceasta războiul I Dar vl previn. o vot face cu 
mijloacele modeste ale trupei mele de actori, ale 
scenei acesteia limitate ș.a.ra.d. Admltetl vi 
roa, scuzele mele anticipate 1

Rumoare In sală, agă tin du -ae de arabescurile 
rdkcnulul R ferfenltlndu-te solemnitatea. O

estam 1 Ori ne arăți răîboi adevirat. 
erl ntînlc I Do oc am venit aici ?! Pentru am- 
iele dtimlta'c ? N-am plătit si ne plictisim 1 

Vacarm colectiv, progresiv.
Apârindu-ae de o roșie venind dlntr-e direcție 

ambriguA, din nou, regizorul :

rămăseseră In jurul focului Mircea, 
Dinu, Lidla ți Mara, fata cara vorbea 
pripit cu voee melodioasă. După felul 
cum fa lungeau la vorbă sl Intreți- 

imu eu grije focul, Madlna lyi dădea seama că 
s un ablcei statornicit acesta de a Intlrzla ta 
vorbă după cină.

Mircea era din nou dispus si acorde toată 
atenția musafirei.

— Văd că tovarășa nu a prea Jnetatati că 
am sdua-o In aceste pustietăți, ta vadă cura 
trăiesc geologii. Deți. curiozitatea a fost aceea 
care a indemnat-o fă mă urmeze, da asta stat 
sigur.

— TovarAya va merge ta București d se va 
lăuda cu nemaipomenita ei encapadă. prinsa a 
vorbi Lidia tocmai atunci cind toți credeau eă 
s-a închis intr-o muțenie trevocabllA Dacă 
acum nu pare entuziasmată e din cauză că 
realmente a copleșită <M noutate. A trăit prea 
multă vrarn» Învelită ta recnaul ai da vată ea 
fă nu fia năucită de realitate.

— Intr-adevăr Lldia, este exoct ceea ce simt, 
zise Madlna cu voce stinsă, bucuroasă tn sinea 
el <ă vechea prietenă a disputa ta-i adreseze 
cuvlntul.

— Sc pare că prietenia voastră vina din 
timpuri p relit orice, aprecia Dinu această Încru
cișare de floreta.

— Hm! Preistoria aceea ținea re orice chip 
ai clădească o istorie. Dacă ana din noi vedea 
un pom înflorit pe stradă venea Intr-un auCet 
la cealaltă a-o ia de mină aă vadă p «a mi
nunea.

Madlna simți un nod In flit. 1<I aduse aminte 
de o iarnă In care fusese țintuită la pat timp 
da două luni. Lidla venea In fiece ti sâ-1 ci
tească sl să deșerte tolba cu noutăți.

— Ar fi trebui si mi avertizezi la timpul 
potrivit că vrei să scrii o Istorie. Te-n fi con

siderat personalitatea cărți dirijează faptele, gya 
reum vroiai ta apari.

Asta fusese. Lidla, d ființă trjfayă care vroia 
aă imprime o anumită linie In prietenia tor. Cit 
despre ea, trebuia să suporte dovezi do afec
țiune ee se păreau la un moment dat cople
șitoare. Avusese totdeauna o rezervă față de 
Impetuozitatea Ltdlci. Lucrurile stătuseră cam 
ața: o fată pricăjit A cu fața cit un pumn, atit 
do brună incit nici gerul, nici emoția nu reușeau 
eă aducă paieta delicată a culorilor tinerești, 
purtind plnă la uzura completă cite o blu2fi 11 
fustă de cea mal simplă croială (familia nume
roasă din care făcea parte nu reuiea si-i asi
gure declt strictul necesar), această* fată mai 
mult declt modestă găsea totdeauna cite un mu: 
dar pentru prietena ei — un buchet de vio
lete, un bilet la galeria vreunui teatru — a 
mulțime de nimicuri pe care Medina le primea 
cu deosebită stinghereală. I le părea absurd 
ea o fată atlt de sărmană Să-l facă, ti daruri. 
Sau poate I le făcea ca fă determine din par
tea Madind daruri cu mult mai consistente. 
Intr-un cuvlnt o suspecta de atitudine calcu- 
jată, de nesincerltate. Singura fiică ta familia 
unui medic cu o situație înfloritoare, nu sim
țea nevoia unei prietenii, nu o încuraja- In 
micul lor nucleu familial găsea tot ce-l era 
necesar: «I afecțiune ți distracții, preocupări 
dintre cele mal diverse. O considerau pe Lldia 
o intrusă, genul de ființă cart ți se bagă in

— Foarrrte blnee 1 Foarte Hne 1 tn acest coi 
spectacolul acestei seri ae suspendă I Voi închi
ria cimpul de ia marginea orașului- Voi cbema 
actori din alte părți, voi angaja mii de figuraaU. 
Vai cere chiar sprijinul armatei : tunuri, taorixA 
avioane ai toate cele necesare. Vom respira mult 
mal bine acolo, afară. Vom supradimensiona to
tul, vor fl lupta auteetlcc I Cues I De ca n-am 
făcut așa din capul locului ?1 Pentru că ara vrut 
să vă Încerc 1 Fără aă mă știa sprijinit da dva. 
nu puteam concepe nimic I Ultati. după cortină 
nu ae află nimic 1 Insă pentru pregătiri îmi tre
buie ceva timp. Dar vă promit că peste două 
hxn! puteți să venlți acolo. BUetele rămin bine
înțeles valabila.

Murmura înăbușite. Aplauze admirativ*.
_ȘÎ PESTE DOUA LUNI INCXPU RĂZBOIUL.

elîana popovici

suflet re asasina gi sa mim cm da fata 
asta au înțelege ci e primită re rheeolA

Poate că Lldia care stătea ta gazdă ttaațoa 
nevoia unei atmosfere famiMsde. poate al prin 
atenjilfo mărunta vTota să cwQgge tgmAvasa'vS 
Madînrl. cert tete tata că «i aceasta dta uftnă 
ar fl îv-ut nevoie de o prtafeOLâ de vtasta-oA 
Prletenia părinți loc eu care Juca jocuri da so
cietate, mergea ta spectacole sau ta ttețfum da 
odihnă era bună numai ptaă la ™ prmrt Ve- 
olae vremea cind o dastăinmre Cbcxriă unei 
prietene valorează c*t tolba p^nă a hsi mag 
GerilA La rindu-i. Lldia 3 citea acriaartta prtadte 
de la prietenul ai sau comete pe care te firea 
ea pentru aițta eptatale de dragoste- Cit da uu- 
nunate erau acele acrienri I In ete. un gest oa
recare al Udtel ara repetat de eei tadrăgactit 
da nenumărate ari. eăpătînd ds fiecare da*ă 
altă acnslfieație, o tatQnire ratată căpăta pro
porții d« cataclism gi reprcflurtta făcute pentru 
etne știe ee neglijență a fetei atingeau pe rind 
coarda decnădejdii. a arsenin țări iar cumptae. 
pentru ca să sfirgeanci pe caa mai nefericită 
cosrdA aceea a autocampătunirii, vegnledl re
fren al aufietnlul netațelte. Sertaorita acestea 
citite da Lldia pe un ton ironic, (apunea de fie
care dktă că George a un băiat foarte bon dar 
nu gtie ee aa Intlmplă cu el de apere ta oeri- 
acri cu totul altfel declt e ta realitate, n-ara 
nici tm rost ta facă pe caraghiosul de vreme 
ce știe eă ea O tabegte. dar ea nu ae prtoepe a* 
file aga declarativă), ei bina, acele riaduri avea-J 
darul ta bicuiaacă tttrvii Madinei.

Mal tatii era preocupată de tafățigam dnă- 
rulul. Cum de a posibil aă arboreze In epistola 
tonul patetic «I ta realitate să fie un băiat re 
totul obișnuit, aga cum o asigura Lldia?

Suferea apoi, ta mod taexpheabll pentru eL 
Căci dacă el vedea 1a obiectul dragostei o mic* 
zlnă. (|l es era foarte diferită de fata reală), 
Lidla, In schimb, găsea prilej de amuzament 
pe marginea rin duri lor lut Cind le citea, avea 
aerul că ae acuză pentru .sentimentalismele 
acelea ieftine**, cum le numea, dar In realitata 
era fără îndoială flatată de ele sl le flutura 
fără pte de jenă pe dinaintea ochilor prietenei 
care n-avea norocul ta Ce adorată astfel A! 
Fota asta urlțică gl vioaie avea an caracter 
detestabil tar Georgs merita ceva eu mult 
mal buni

Focul măcinate n grămadă Întreagă de 
vreascuri gi scum era o inimă de jar.

— Mă bucur. Lidla, că te văd înconjurată de 
prieteni. Dealtfel tu ai avut totdeauna barul 
de a-ți lacs prieteni.

costel bunoaica

Da'pini miine mai e niții...

ne‘șt’ cum face el dorn'Je. nu’șt* cum 
drege, eă mereu scoate cite unu*. Da' 
dă mline. gata, mă duc să-l întreb ; a 
că-1 teu cum știu eu. cu binișoru' șl-o 

al aduc vorba asa. In treacăt, ba dă una, ba dă 
alta, ce mal face el cu guțanit, cu voiajorii si 
eu Jucătorii, că d-Aștla are dăstui «1-1 place ti 
vorbegtl despre al. Să vezi chestie : acu două 
Ki-’LmM, scoate unu pă casă sl-1 dă In zbor 
Si așa dă frumos aă rostogolea prin aer dă zi
ceai că e o bilă, că eu chiar l-am zis-iu- Ion 
Fistîgci. ete, bă oe Jucători are GriguțA sl noi 
ne uitam după el cura venea plnâ aproape dă 
pămint si ne sperlam că ziceam că acum. gata, 
plesnește. Da* cind mal avea dtiva metri plnă 
Jos să înălța iar. si nai ne miram cum poate 
o p-aăr* să facă lucru* ăsta, si ca să ne arate 
ce poate, să înălța iar In zbor, si d-acolo dă sus 
venea lnvlrtindu-ae ea pălăria hi Cădeloea cind 
l-a luat-o vîntu' astă toamnă si a dus-o In sasiț 
la a In Sadea dă s-a repezit boldeiu* ăstuia sl 
Fa apucat dă rtaml gaia aă l-o rupă, sl cum 
stăteoso noi a*a. mlnunindu-ne. numai ce-1 văd 
pă a lu Burtioel cu pasca : pac-pac I A ieșit 
rn^ce tărăboi, că a venii Grtguță foc șl porA 
C—a fajeă-n cer si una-n pămlnt sl l-a smuls 
pușca sl a frint-o pă genunchi cum fringe el 
Crăci dă aajefan pentru sobă, si l-a aruncat-o tn* 
ropmă. Da' pfnă miine mal e nlțăL s-o «* ml 
duc la ei cum să crapă dă ziuă. Uite, mA Gri- 
gu*ă. am aă-t zic, uite. mA am add niște să- 
mlsță dă Încercă, d-ala bunA care crește cu 
frunza mare cit ouă dă btbthcA a puntxn la 
mine tn obor, pă coaatA că stil că oboru mteu 
e mare R e loc si pentru d-astea In el o pu
nem ta primăvară si cum aă face aga. dt să-ti 
Îngropi geeuagtduL o realm, tu ai cal. al vaci, 
eu nu asa nimic că mi-a murit astă Lamă dă 
frig, ti-0 dsu tie pă toată. eu opresc rădâdnlta. 
ei iar crește, sl peste două-trel hml o cmim din 
nou. si tn o sl sd meres verdeață pentru vite 
iar a iei. tn fața casei o să facem o fin tină eu 
budunoata mari ctt roata morii lu Florin Be- 
taagu. că ta mine apa e aproape — nu ca la 
tine că obosești ptnă scoți o ciutură — ce. nu 
fftil că are doi atti dară nu ț-*™*—1 tu capacu-Ala 
dă tema peste e*. as mai Înecau dteva găini, 
da* bina a-a dărimat. că posta fcrrtr-o noapte 
scăpăm sl ea ta ea. că ytfl că nu urea văz bine. 
Șl cu apa cues R1 sprezeazn. o aă facem chirciți.
O aă aduc ca (fia deal dă la Gbeorghe Codrea 
nu. pămtnt rtta ăla : «**«0 au-mi dai tu că
ruța • «ă car ca roaJela, da, aga o să fac, a 
aă cer cu roctieta ea aă nu mal murdărim căruța 
că e păcat, e vopsltA Si cum să punem nai pă

— Mda. Am socotit totdeoszaa ci viața eats- 
hti e mei bună afund etad s înconjurat' de 
prtatent. Nu aceiași kscra as poate spune des
pre ttae

— Cred c* a-am fost ta stars ta dlriiiesc^ 
retor din Jur tncrederea meu. IstA tu 4ml j 
riăiteta atltea doveti da prietenie, eu aal închi
deam tot mai mult ta mine. Ml as părea eă 
• ceva locțat. eă urmărești ceva anume.

— Ca puteam armări? Ts credeam fată deg- 
taupta. Madma. ee naiba!

Cosa Sadovaonu 
UnepMwrfl de Dragoț Morarescu

— Na mă deranjează decă-ml spui asta. Dar 
ered că e vorba de altceva. Am o fire InchisA 
Lidla. Îmi spune adesea gi George acetap lucru.

Credea că ta auzul acestui nume Lidla va 
tresări. Era o nedelicatețe din purte-1 ta-l 
aducă tn discuție. Dar Lldia continua s-o pri
vească glnditoare pe cea care se afla de cea
laltă parte a Jăraticului,. ca ji cum ar fi vrut 
să-i descifreze adevărata fire.

N-avca rost ta riposteze. De la scrisorile 
ardea pornise totuL Cind 11 văzuse prima dată 
pe George, Madina era de multi vreme ln- 
dfăfoetiUi de el. Dacă aga ae cheamă electri
zarea spontană la auzul unui nume yi dorința 
impetuoasă de ■ face Impresie asupra lui. 
N-avea Importanță eă nu corespundea Imaginii 
pe care avusese timp să yl-o constituia cu 
mlgalA

începuse astfel o perioadă s prieteniei In trei, 
tn cars Lldia avusese prilejul ta vadă o altă

mlnt In ea. Pale am eu dăstrde. sl pleavă am. 
Si dacă nu ne-o ajunge, li cer lu Biksa că si 
a«A ăsta are aă-ml dea dd sari dă buturugi, 
dă cind am scos saldmfl dl la rie, eă stil bine, 
l-am scos pă toți pentru foe. d l-am dat sl hd 
do| sari din alea mici, ața ea la vecini, eă mal 
trebuie să ne |i ajutăm între noi. n-ad tu ari — 
am cu. eă cu sint bun ta suflet, II semăn hs 
buDicu’ din partea mamei. Și din efairptcii pe 
care li facem o si zidim un grajd frumos, să ae 
Invtricaseă după soare, na altceva. St-al fin « 
frumos, nu zic nu. dar ăsta pă care « să-1, tanero 
noi o să fie îl mai st si o să-] facem aaa. kzng 
de-o să să urască tot privind dtritr-ua capăt 
In ălălalt. O aă băgăm si lumină, că de. <1 vi
tele rit stat ele dă vile au si ete suflec — uj ca 
a) nostru, da*, au. trebuie să vază ee mă- 
nlncA să na roază din tesle, tn căpăta ăsta a 
să facem o usâ mare ea a la PfrtmA cu ăoaă 
gemuteia sus. si ta oelâlalt capăt a să facem o 
u$A fi-o să mai facers una la mijloc. Pă aia dă 
la mijloc, o si băgăm nd porcii că • aă avem 
si porci, o să tac eu roat (fin ăia negri, eă ata 
auzit eu că stat mal buni, iar pă asa dmwze 
aids Prieu o să lăsăm să tatre die. că tar te 
trebuie mai muHă ltmainA sl -o aă xnad tăcem 
tm geam-doaA ea gltsmavvte. peatro aeridis. 
Iar pă dincolo, pă partea ailaltă a să băgăm va- 
dte si tăcraslL LăaA nu te apena. că ei fi 
amestecăm, m-aa glnA: eu sa la asta, că nu 
e Mnc să stea vad ca tauri Ia ua loc. fl «epa- 
răm si flata : da' uite că ta cai nu m-am fta/Lt. 
fir-«r a] bota dă necaz. <ta* nu-l nlrmc. mai tan- 
gtm grajdu" fi mal facma a ugă păstra caL asa. 
ca să avstn patru, aă moeri a lu Tăfolocn dă 
năcaz : a să vie a] eu toți frații luL si cu ăia dă 
la crag a să rie. ai te arate palatul nosbm. • 
să să ridfca peste vlrful utacdltv ca aă vază mas 
btne. tar eu a să ssranc eu arpă opărită ta «A că 
si d an pua tatei si ance Stagă ăta băzrta
dă Ungă gard, care s-a nacac acum cțd anL ur 
tn pod. că O să avsca si O să ținem gotamL 
Si jucătorii, sl vdajertL «i altfL O al arreca multi, 
dă nia n-o să srim nd aă mimârăm dU avara

Asa o să-< zSe. si d a ai stea ea nrs căscată 
Ca Petre Geampalia. aacufttacta-mA

9frnbătă noaptea a aă mă gol ta pod pr=z 
dțlva gutasi să-i vtnz la tirg ta Plod cu denă*- 
cind perechea, si cu basil taati • gă-od cwnpăr 
d eu un aparat dă radto rnaăee. re baterit d 
dă Paști o al tea re ai ta dm etad as tatxade 
mart mare, aă să adune d pă Bagă mtaa lume 
ca pă Bagă jucătorii ta GrigotA

Ita* ptaă mitoc aaai • tatăl s-a ai mi dos 
ftldU 

fătată a prietenoi aa’e : o fată extaMraatt, A»- 
p-ta ortetad ta inearfli ta conearta fll spacts- 
rota. aă facă anid roaniuta la ea arata Sa 
bucura (fin toată inima pentru 0*. $tia eă șoferi 
de • boală față de cars starea de bucurie acțio
nează ea un tonic. Pa de aBă parte. tapCnj că-1 
ptacea aga de mult pe George, era ca gi cum 
acesta ar fi fost aoceptet da propria si team2e. 
Lidla. fata ca un afant practic asa da dezvoltat, 
Kătsdindu-ae eu un ..fier" al el care e ajuta a* 
cunoască oamenii, era tătari o naivă: eradna eă 
timlll» Madinei a adapteaa tatrudtva R, aga 
gtedaU cum erau ei, aint bucurați a-o vadă ta 
casa lor ca pe o filcA

Dar Intr-o zi. elnd sunate la aga lor. mama 
Madlnei U doarhlsnar R-i apnaaae c* nu mai are 
ee căuta in casa tor. Le-s dispărut un Inel da 
preț — Madina s foarte dezordonată -gi lasă 
torsurile pe unde aa nimrregte dar nu a cazul 
ta fi! atit de grijuliu ta propria-ți eatA nu-i 
egtfl — Re mal bine să nu mtaav*nă Ctdta pa 
acofe cfc aă ou planeze asupea-i o bănuială ne- 
IntanelatA Nu așteptase vreo repMci din par
tea fetei, închisese repede aga lăsfnd-o pe 
aceasta cu ochii pironiți asupra clanței de alamă 
turnatA frumos modelată cu frunze R flori. Era 
ta stare R arem. dup* itlta timp, ta descris 
modelajul srela dump Heat.

Apoi se plimbase multă vrems pe urări fl- 
xmdu-gi atațla asupra degetului cel mare a] 
ntanugii care se degirase R-l revenea » Insis
tență siefitoare In amintire povestea re mănuga 
pierdută de vtaător In care gi-au făcut talag 
broscuța, goricelul R ursuL Povestea ere bună, 
era năstrugnleA li amintea de vremaa cind era 
In atare aă creadă că o mănușă se poate dilata 
Intr-atit Indt ta-l primească pe cri trai loca
tari -fcu catrafusele lor: oale, critlți, plus o so- 
blță care scotea rotocoale de fum prin degetul 
ce! mare al mănuyii. aga cum arăta fără putin
ță de tăgadă o ilustrație colorată ce ae lăfăia ps 
o pagină IntreagA

Poveștile vin yi ne ajută ta unele clips grele 
ea nigte prieteni buni.

— Ag vrea să gtil că dragostea pentru George 
mi a-a transmis de la tine. Să nu rLti dar a 
(oct ca o molipsite, reveni Madina.

— Ded. am fost vinovată—
— N-o Itta aga. Dar ou avem o personalitate 

conturată ea ta-ml dau scama ce e influență yl 
re e înclinație propria In sentimentul fulgeră
tor față de George. Mal apoi am suferit că 
tu al plecat aga., fără nid un cuvlnt. Pt mo
ment nici n-am realizat că o ta te jignesc ire
vocabil. Mi m* părea că ții atit de mult la mine 
Incit o să fii bucuroasă să-mi cedezi prietenul.

— Nu eram aga maturizat* Incit să nu resimt 
ca pe un yoe faptul că pierdeam a prietenă gl 
băiatul care-mi declarase eă vom merge mlnă-n 
mini plnă-n cea din urmă clipă a viețiL

Madlna Intenționase să fie generoasă. Ceva, 
pe undeva, nu-i reugiM. Cealaltă, aga simplă 
cum părea, avea un avana indiscutabil asuprâ-L 
Avea chiar Impresia că scuzele ttrzil ale fostol 
prietene nu-i slnt adresate ca un gest de su
premă eleganță, ri că ea, Madlna, are nevoie de 
■ceste scuze ca să-gl uyurete conytiința. Le pri
mes cu simplitate ca să-1 facă un servldu. 
Avea sentimentul că adolescența el venise la 
o judecată tlrzle R totală In această pădure 
care năvăli asupra el. Intuneclndu-i amintirile, 
cb un somn, ca<un regret tlrziu...

nicolae 
ioana

Dc la un timp...
De ta un timp umbla prin oray 
tare aici a ybrs
Isnn ne se mai aratâ 
ma omsnințî cu iertarea ta I 
litrinui de la chîoyc vinde aceleași tiare 
an chip hist se aratâ dupâ siduri— 
Mâ asa eninți ca e floare 
cutoata aii rxiaple
Imi citești dinto-e carta 
pe cars a gâiesc a doua zi pe pavaj 
msrdeiâ R cm foile risipite 
mâ ameninți cu iertarea ta I 
imi ceri să dau foc
■nei mari clădiri
ta care dai copii privesc 
ca ochii umezi da bucurie— I

Mă voi ruga pentru voi 
ca in fața unor dispăruți! 
h basnă afară e syă s-a tarta lit 
a saca a stopat

■■ tretmie să-mi fie teamă de al med 
ai copal pe mesă pal adormi.

Na «te stopa te fața fiecărei toen 
fiecărei schimbări.
Lingă moasmantal erelor chase 
faima om marii,
■u eei spună ta fata fiecărei umbre
■ asann om vul

Ne soi spusa ta fata sufahd
R sidarfor
fa fafa moitarteui R cărtaizfl 
nitiputai R apei.
Nu eei spsna is fafa fografitas 
cate ier sasi.
Mă zoi ruga pontai vd 
ca ta fața unor dispăru^.

Nu, nu trebuie să-mi fia teamă da elmani 
as fata pe masă pot adares I

In lanul verde 
de demult!
Cerul e negro prin eartier 
lai imi pun pelerina să ies ta oraș. 
Plouă.
E cerul negru ies singur prin carttas 
nu mai vine nici un prieten 
dar Imi pun pelerina să iei in oraș. 
Plouă, e cerul negru 
sintom singuri 
mă duc pinâ la colț R mă intere 
să-ți spun ce se intirupta cu moi .■ 
nu ta întrista, aprinde toata Inabile 
ce se pune la cale vom vedea mline. 
Noi nu avem bani, noi nu avem nimfe 
avem in schimb voie bună și dragoste 
vom li cetățeni da onoare al atașului 
aici la marginea lui 
unda câțiva pensionari 
iși petrec în pace ultimii ani 
utiați de prieteni și do rude 
uitați de toți 
erbecâiesc prin livadă pinâ htr-e îl, elnd 
sa rătăcesc in lanul verde dedemuh |

Ora de pian
Prin liduri răibot sunete dare 
începe ara de pian 
tu ta-ai oprii să asculți o clipă 
cum răzbat prin ziduri regreta 
perdelele se mișcă la a adiere ușoară 
iți pare că insâyi muzica 
sau duhul ei la mișcă.
Și capul tău sprijinit de zid 
Imilind, imitind muzica.
Ai grijâ cum vel dormi la noapte, 
ai grijă, ora de pian 
nu se mai termină.

Ca înaintea sfîrșitului! 
Mă voi beii peste noapte șl voi boa apă 
ii voi vedea pa bătrinul care vinde tiers 
pe lamei□ care vinde piepteni 
val trece prinlr-o grădină publică tăcvț 
vai fuma in halul unui cinematograf 
și voi urmări femeile frumoaso 
cum Irec grăbita cum trec 
o seară ciudată cind culorile 
caselor se schimbă 
și oamenii și mina mea asudă 
voi veni la tina ca dupâ o mare pierdere 
apoi voi rida, singura mea speranță 
este floarea aceasta 
pe care iți apeși buzeia 
și nările infierbintate 
ca înaintea siirșitului.

C film

Augustin Buiur* practici In Orgo
lii un realism soda! deschis spre 
analiza destinelor prin intermediul 
unul univers concret. Raportul dintre 
valoarea Individului Șt mediul da a- 
flrmare, necesitatea libertății eon- 
ytilnțai, permanența obsedantă a or
goliului determinat de principii exis
tențiale ferme slnt elemente care 
concretizează In roman conflicte acu
te, personaje puternice, premisa ten
tante {fentru c ecranizare de refe
rință.

Urmlnd șl altor eiperlențe de 
acest gen, practicate cu o constantă 
demn* de cauze mal bune, operația 
de transpunere cinematografică, deși, 
poartă girul autorului, nu rtmlne 
declt o Ilustrație In bună măsură 

l convențională, rece, a unor pagini de 
Intens dramatism, impresionante la 
lectură prin febrilitatea confesiunii, 
prin densitatea expresiei.

încenclnd să păstreze nealterate li
niile de forță eoică, Augustin Buznra 
(scenariu) și Manele Mareus (regie 
șl adaptare cinematografică) comori- 
mi sau elimină momente semnifica
tive pentru înțelegerea personajelor, 
iar pe de altă parte deplasează ac
cente sau Inovează artificial sărăcind 

V -——

Orgolii
echivalarea film ici. lipsi nd-o de ca
litățile potențiale. In transcripția d- 
namatograflcă, profeoorul Crtatlan. 
savantul de renume aflat intă-o con
tinuă bătăile pentru valoare, cinstit, 
incapabil de compromisuri. Înconjurat 
de meschine adversități au mal are 
suplețea argumentelor inițiale, clari
tatea profilului conturat In roman din 
perspectiva celorlalte personaje. Con
strucția eroului rAmine tributară re
plicilor ce fluatresz* relații fără a le 
sugera In evoluția lor, mult mal com
plexă declt In exolicațllle avansate 
direct sau din off spectatorului.

Remarcabilă r Am Ine totuși In aceas
tă ecranizare reflexia trecutului In 
memoria afectivă a profesorului, ma
terializată prin flash-hack-uri Inte
grate divans prin montaj, modelate 
cu a adecvată eficacitate expresivă.

Tonalitatea diferită, eliberată de 
melodramatlsm conferă consistență 
plastică unor momente revelatorii nu 
numai pentru dteva destine, d pen
tru a Întreagă epocă. In contextul 
aceștof asalturi ale memoriei » de
tașează prin lapidaritatca sugestiei gi 
notația spontană personajul soției 
profesorului.

Marcat de profund simt etic, refu- 
zlnd cu luciditate convențiile, deloc 
dispus la un dialog cu lașitatea, ipo
crizia, injustiția, eroul Iul Bucura R 
Marcus ar fi putut deveni un perso
naj de referință. Filmul nu oferă 
însă unui mare actor ca Victor Re- 
beoglue. Interpret cu mart valențe 
analitice, declt fragmentar posibili
tatea aprofundării atributelor tempe
ramentale ale personajului. O cauză 
este și anularea prin roprezentarea 
directă a polului opus conștiinței pro
fesorului. anonimul (in roman) de!a-< 
tor. capabil «â distrugă forța afirmă
rii morale intr-un continuu dialog cu 
timpul. Dealtfel, șl comprimarea aces
tui rol (Interpretat excelent de Nlce- 
lae Fraidal diminuează portretul po
lemic al unul simbolic tip uman ce 
supraviețuiește prin proliferarea cli
șeelor. prin profitie agresivă R agra
matism revelator. R/ireficree acumu
lărilor epice, atenuarea tenalunll con- 
ftlctuaîe, transcrierea fl'mlcâ rezu
mativă rămin minusurile unei ecrani
zări ambițioase, minate de o, viziune 
livresc* (evident cu pasaje Inspirate, 
dar nu decisive), dificilă pentru -o 
formulare cinematografic* ce trebuia 
să sintetizeze fenomene si esențe. In 
orice caz, vizionarea filmului Invită 
la o nouă (sau primă) lectură a căr
ți! «1 din acest punct de vedere spec
tatorul nu are decit de ciștigat chiar 
numai pentru a-șl confirma sau in
firma propriile păreri asupra com
plexului proces de traducere In ima
gini a unei valoroasa ^>roze.

Călin Stăncnlescu

|f plastică^

p _ J
Orașul

prea puțin cunoscut
Marile orașe slnt In pierdere de 

identitate. Se construiește mult, In vir
tutea necesităților, repede $1 după 
proiecte standardizate. Peste 20— 30 de 
ani cind o sâ trecem pe străzi $1 o să 
arătăm eventualilor noștri copil blocul 
și etajul undo a trăit un om de seam* 
vom putea fl siguri că nu-1 va reține 
declt Intimplător.

Nu slnt, desigur, un pasatist. Dar 
puțină culoare șl o notă Individuală In 
pădurile de beton care cresc la mar
ginea orașului sau In interiorul Iul, nu 
mă pot opri să nu doresc. Nu este ca
zul sA-ml expun aici părerile dos; re 
modul cum. de multe ori, specialiștii 
noștri reușesc să ruineze Intr-o ma
nieră absolut inadmisibilă UQ țesut 
urban a cărui Identitate s-a format 
prin acumulări progresive. Chiar dacă 
este depășit fun cț ionul mente el poate 
fl readaptat la exigențele «ocletâț'i 
actuale prin înlăturarea a ceea ce re
prezintă excrescență, rebut, prin 
„plombarea" spațiilor goale eu clădiri 
adecvate stilistic, prin modernizarea 
tramei stradale. prin Întreținerea 
adecvată a fondului arhitectonic încă 
util sau posibil a fi utilizat.

Eu cred că o asemenea preocupare 

nu poate fl stimulată declt cult Ivind la 
arhitecți șl urbaniști, yl — de ce să nu 
o spunem ? — chiar la anumițl factori 
de decizie, dragostea față de oraș, față 
de valorile artistice pe care Ic concen
trează, față de valorile afective șl la- 
tar! a depozitată In aceste ziduri. Bucu- 
reștlul, ca și alte orașe ale țării, dat 
fiind vitregia vremurilor, nu are un 
patrimoniu edilitar foarte vechi. Par
tea cea mai însemnată ■ „patrimoniu
lui** nostru edilitar datează din secolul 
al XIK-loa și începutul secolului al 
XX-lea. In toată Europa, după a pe- 
rfaafl* de Ignorare a artlaticitățil aces
tei arhitecturi ea a ajuns la mare 
preț. Nai sintem, In ciuda legii patri
moniului, de multe ori In situația să 
nu știm ce avem In mlnA eăc! altful 
nu a-ar explica anumite Intervenții 
făcute chiar aiurea, despre care presa 
a acria la momentul oportun.

Acoat oraș, unde trecutul trebuie aă 
fie un element al identității ne în
deamnă aă I) iubim și să I! apărăm 
gravurile Iul DRAGOR MORARESCU 
expuae in foaierul Teatrului de Come
die. Este locul unde In anumite case 
au lucrat Iorga (Piața Buzcști). Anton 
Pan (strada Anton Pan), Tudor Ar- 

ghe2i (Mărțișor), Georgs Căllneseu 
(str. Vlădescu), Ml ha 11 Sadoveanu 
(str. Clucerului), Vlahuț* (Clopotarii 
Vechi), Coțhuc (Calea Ptavnei), Ion 
Barbu (str. Carol Da villa), Vast ta Voi- 
culescu (str. Dr. StaIcoviei) și atiția 
al|l autori In ale căror nepieritoare 
pagini sc simte uneori pulaind aerul 
unul oraș a cărui fizionomie trebuie 
s-o intuim |n întregime din elementele 
ce pot și trebuie conservate, eAH evi
dent nu pot și nici nu trebuie al fie 
conservate toate.

Orașul lui Dragoș Mortreecu este 
Insă șt orașul monumentelor medievale 
cărora trebuie să le respectăm nu doar 
zidurile si pictura cl șl modul de în
scriere In țesutul urban. Gravurile 
acuarelate surprind cu sensibilitate 
acea speciffcă încadrare in peisajul ur
ban, despre care au vorbit cu admira
ție. lncepfnd din secolul al XVI-lea, 
atiția călători străini din Țările 
Ramăne.

Faptul că Dragoș Morflrescu șl-a 
ales pentru reprezentare tocmai easels 
unor scriitori de vază aș dori £ă-J in
terpretez ca pe o intenția subtilă. Ar
tistul a vrut să ne sugereze că In ciuda 
arhitecturii mal mult sau mal puțin 
spectaculoase a unor clădiri, din ele 
poate emana suflul vital a] unor per
sonalități care ele Însele, chiar dac* 
nu au făcut istorie, fac parte din ea.

Așa cum fac parte clădirile y| mo
numentele acestui oraș pe care II cu
noaștem prea puțin, ca să nu Spun 
puțlnL

Grigore Arbore
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NUMELE POETULUI

DAN DAVID
aapdruț cartea de debut a „nodurosului 

bărbat" Dan David, Eu vă iubesc pe 
iuți — Poeme rock (Editura Emineacu, 
19«2), carte excepțională in sine dar care 

nu inseamnd totuși altceva decit strlngerea la un 
Loc'intre do ud coperți a unui mic număr d« poe
me, parte infimă din masa torențială a textelor 
scrise pind acum de Dan David. Cunoscindu-i 
prea bine poezia, cartea aceasta nu este pentru 
mine o surpriză ci un act de normalizare a si
tuației unui poet, cel mai puternic și mai origi
nal talent apărut pind acum in generația tinâri, 
model exemplar pentru autorii tineri de azi, edei 
Dan Da old este un autor cu operă, neobltgat ca 
alții sd apeleze la ..iaurt și gogoțele" spre a în
duioșa inima cite unui critic care sd-l „singulari
zeze* cu finețea toroipanului.

Deșt nu e o carte „focallzanfd*. Eu vă iubesc 
pe toț I poate fi citată in întregime, edei toate 
poemele, ea la Magda hanoi, Nicolae Labiț, 
Domnița * Petri, tint copleșitoare prin limbajul 
genuin, lată transcris, poemul llminar al cdrții, 
Elegie pentru Anamaria: „alt farmec avea trupul 
fdu In flori pllnglnd l alt farmec avea piciorul 
tau in iarbă tremurind I azi miinile tale răsar 
din pdmint luminate / ca doud riuri de singe 
blestemate l f chipul tău iml lulburd noaptea 
caldă și frumoasă i cerul ca un vil rece-mi lu
necă pe casă l ...mult te-am așteptai pe sub pă- 
mint, prin pdduri, pe leaid i (azi crește o elegie 
stranie la mine *pe masă} i i era întuneric dulce 
ți era vară / lămpi atirnau de pruni intr-a noap-

te rard — / metafore licărind pe cer ți prioiri de 
fecioare / era pared ți-o tulbure ninsoare t de 
ochi de pddure ți ițele rătăcitoare / / mărturi
sesc, te-am iubit brutal, te-um iubit frumos și 
greu / de atunci Anamaria, ninsoarea e grea, e 
amară / de atunci ninpe-ntrurui peste suflatul 
meu / și pacd trăiesc o veșnicie de seară*.

Spuneam cd Dan Dauid mi ae pare a fi cel 
mai puternic și mai original talent apărut pind 
acum in generația tindrd și pentru faptul că poe
na ia, asimilind experiențe autohtone |i atrdine, 
ae organizează intr-un univers tranamilind a 
ireductibtid senzație de românesc (prin care nu 
trebuie sd se-nțeieagd traditionalism numaide- 
clt, cdci |i Urmuz sau Gellu Naum, autori ai unor 
opere insolite, moderniste, ne transmit același 
frison de adinei originalitate românească}, fapt 
explicabil printr-o mare experiența umand, ex
periență autenttcd a viețuirii realităților româ
nești de azi cit ți printr-a privilegiată intimita
te ființiald cu graiul românesc, cm graiul țdrd- 
nesc, Piu, pururi virginal.

Deți ne « Livrat mai maft 
lir prin Eu vă Iubesc pe toți, 
pe cariera literară, pe care 
mod fericit, indelunga-i ațteptare iat-o rdspldti- 
td, cum sperăm sd se Infimple și cu Petru Aruj- 
tci sau Llvlu Antoneseiț cei din urmd vor fi cei 
dinții, na ne îndoim.

Cezar Ivănescu

CONFABULE

Un țăran trece strada «no
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angelic declt diabo- 
Dan Da eld i|i luce* 
l-a dorim anted, in

intr-o pnmavorâ tracutâ, la Magașoaia, cal mai 
iubit dintre pâminteni

© ișîwFie în imagini 
a literaturii române 
contemporane

Vâxutâ de 
lan Cucu

CRONICA EDIȚIILOR

Testimonia V

O colecție de prestigiu șl de mare intcrce 
pentru studiu) loteriei patriei noastre 
este Testimonia pe care o ocoale, de 
puste un deceniu. Editura Dada din 

Cîuj-Napoca. Nu avem, la indemlnă. cind scriem 
această cronică, toate volumele. Editurile nu mai 
trimit organelor de presă cărțile lor, probabil 
nu mai dispun de cota respectivă ; pe piața de 
carte Vitrina nu-și mai ana rolul el tradițional 
fiind înlocuită cu aacunzișul obscur de sub tej
ghea (apropo, va Îndrăzni oare vreun librar să 
expună monumentala Istorie a literaturii de 
G. Câllnescu la vedere ?..,) ; dar chiar și la Bi
blioteca Academiei nu mai găsești cărțile tipă
rite In anii din urmi...

Sâ revenim la colecția Testimonia. Din volu
mele pe care le avem La dispoziție șl pe care 
le-am citit de-a-lungul anilor ne dăm seama că 
seria a fact concepută cu o deosebită responsa
bili late. Intr-adevăr, cărțile Iși urmează una 
alteia după o subtilă dialectică. Probabil că edi
tura și-a apropiat un colectiv călăuzitor, format 
din Istorici și redactori de nedezmințită comne- 
tență. Foarte multe prefețe ale colecției le sem- 

bunăoară. istoricul academician Ștefan 
volume intil- 

de carte. Șer- 
Inaă in acest 
și al Iul Duru

Hemului Vulpescu villoniiind, villoniiind...

nează, 
Pascu, iar la foarte multe dintre 
nim pe același oalrduitor redactor 
ban Polverejan (am mal intllnlt 
rol șl numele Iul Vasllc F rât ea nu 
Olteanu ; vor maT fi și alții...).

Colecția și-a dovedit, de La carte la carte, a 
avea un program de lucru cu adevărat ferm șt 
de Înaltă semnificație, din făgașul căruia nu se 
abate. In acest sens ni se par elocvente cuvin
tele academicianului Ștefan Pascu dlntr-una din 
prefețele domniei sale și pe care le reproducem 
pe larg : „Realizarea -tstorfet totale- pretinde 
cu necesitate cercetarea părților ce o compun. 
Adică aspectele principale șl detaliile semnifi
cative «au manifestările locale in cadrul proble
mei generale. Se Înțelege cu ușurință că es»- 
mal pretențioasa șl mai anevoioasă realizarea 
Cintezei dectt cercetarea parțială sau locală, dar 
fără aceasta sinteza nu e posibilă. Însemnătatea 
cercetării parțiale și locale Iși validează impor
tanța și prin sporul de informație pe care-i pune 
in circulație, iar dacă Informația nouă, de va
loare. este însoțită și de puncte de vedere și 
concluzii noi. originale și valoroase, istoria par
țială sau Locală investește caracter de cerceture 
fundamentală.*

Tn spiritul unor asemenea deziderate curge 
colecția TcsilMionla. Dar să aducem amlnt? citi
torului dteva din cărțile apărute aici, căci noi 
facem mal degrabă o cronică de semnalizare, cl 
nu una de specialist, cum pe nedrept nc-a 
2at recent un compendlrt de istorie Mtcraa^P 
specialiștii se ocupă de cite un autor, șt arwLi 
rlnd. uneori o viață, mai rareori de cite o
— noi n-am dorit șl am mărturisit-o de nenu
mărate ori declt să semnalizăm pe cit posibil 
totalitatea edițiilor hune.

Deci au apărut In această colecție. Intre altele, 
următoarele cărți : Corespondența lui Alexandru 
Papin Harlan (două volume, scoase de Iosif Per- 
vnln șt loan ChindrLș), Brincttșl Împotriva StatclM 
Unite (stenograma procesului tradusă de Petru 
Comarnescu), Mișcarea memorandistă In docu
mente (18P5—18d7) (de Ser ban Polverejan $i Ni- 
colae Cordoș), Viața cotidiană a Țării Romănc'jtl 
In documente — 1000—1840 (de VI. Dtculescu), 
Corespondența Iul Vincențiu Rabcș — scrisori 
primite (de Mihail P. Dan si George Cipăianu). 
Transilvania și răzbelul de Independență (de 
Llvlu Mslor). Consiliul național din HLaJ (de 
Viorica Lasou șl Marcel Stirban), Contribuții 
mureșene la marea Unire din 1811 (de loen Sil
viu NLstor). șl încă multe altele.

Coperta colecției, distinctă, aparține regretatu
lui Vacile Pop Sllaghl.

De regulă cărțile apărute In această colecție 
se structurează astfel : după prefață, semnată 
de obicei de un savant, urmează un lung studiu 
exegetic aparțini nd editorului aau editorilor, 
după care — grosul volumului (sau volumelor)
— textele, in marea majoritate a cazurilor ine
dite. desprăfuite din arhive sau colecții de fa
milie.

Pe document Innertat u rlnd In biblioraftul de 
arhivă textele par de cela mai multe ori umile, 
uneori simple liste, dar însumate capătă rezo
nanță șl dau acorduri •'istoriei totale-. Numai 
că sl in sine, șl nu arare ori ele gLMuiesc răs
picat. O scrisoare, de pildă, cum e aceea trimisă 
de Rapiu IlarSan referitor la viața lui Avram 
lancu după Revoluția de la 1840 esta de-a drep
tul cutremurătoare.

Interesul colecției credem că nu «e limitează 
numai in raport eu istoria. Filologul găsește aici 
o limbă de oneeisrie, actul scria rapid, spon
tan. luat de un grefier poate nu totdeauna cu 
studii superioare, procesul verbs!, telegrama, 
nota telefonică ©te. In care limba vie eu nenu
mărate regionalisme dar și eu destul termeni 
juridici, diplomatici - iasă la Iveală in toată bo
găția el.

De asemenea, socotim eă volumele apărute In 
Testimania prezintă un interes cu totul deosebit

menajerie / de omul cane grijegte de elefanți i 
și de mașina directorului I a roșie luată pe sca
matorii i că așa am ajuna / să trăiască ăștia 
mal bina decit noi / artiști de-ți fură ceasul de 
la mină fără să știi / ehei t dar dacă vezi un 
țigan / un negrjcioa mic și pipernicit i care vor
bește uite așa ) la la la t pe ăsta să nu-I în
trebi de mine I că suntem certați I mi-a luat o 
găleată / nRi acum nu recunoaște / ba o mal 
face șl pe cinstitul i iar dacă nu sunt I lipsesc 
o orâ-două / nu picai / așteaptă-mă / uită-te Ia 
animale / sau chiar la spectacol / dacă este / 
așa mi-a zia văru-miu / cind l-ana Intilnit Ia 
botez / și / șl m-am dus / dar nu m-a lăsat por
tarul / șl nici nu l-a chemat / așa că eu cred / 
că ae laudă I cind zice că lucrează acolo l la 
circ.

uzi vere / cind vii 
cautâ-mâ / la circ / 
acum / întrebi de 
Cutare este / si dacă

pa la București 
că acolo lucrez 

mine La usâ / nea 
___ ... __ _ sunt / că s-ar 

putea să nu fiu t mal mu reped dbpă una / după 
alta > prin oraș / că e de alergat ca să duci 
acasă t ce cere femeia i ba ala / ba alianță / fer
moare chiar / câ tot nu se găsesc / 11 pe urmă 
dacă sunt i rogi să mă cheme / sau sâ-ți dea 
voie ș£ <- tri și / sâ mă cauți / întrebi pe la Iulian Neacșu

^debu^

Un premiu al revistei „Lores făroP la an can mm hiterjadeteau da 
creație literară, conferit unul text de exegeză critică, lată ua fapt ne- 
inlimplai pini acum. Totuși, făcind parte din juriul anul asemenea 
concurs, la Piatra Neamț, concura a cărui primă ediție a avat loc ea 
citeva luni in urmă, mi-a fost dat aă intiloesc printre lucrările Uimire 
eseu despre romanal Creanga de aur al Ini Mihail Sadovcaau. Mărta- 
produaă la lectură a ifost deosebită î ceea ce m-a determinat aă aptei

un foarte personal
risesc că impresia
pentru eseul m cauză. Plăcerea de ă-l recomanda pe Gbeerghe Simon cititorilor noștri 
esle ru atil mai mare cu cit tinărul profesor de limba și literatura rom Ană din Agapla 
Neamț, pe această cale, debutează in domeniul ații de dificil și prea puțin mo I toi ier al 

criticii și Istoriei literare. Propunem atenției cititorilor nn fragment din interesantul mm.

Nicolae Ciobana

„Creanga de 
mitopoetică nu putem citi Creanga de aur decisiv și 

convingător fără a ne retrage o clipă, 
deviind de La axa Înțelegerii imediate 
>i exaltai)te. cu certitudinea că. de 

fapt." toxUVT.&opft?* dî a«B»ei iricercări dc cu- 
t pruMtWSă fiă&l4l/'e'VhuT de iradiere, de stăplnire 

prin cfMVWrgeotu-a«£UMintului. da trecere a aOes- 
tuiaăftM wtaseMatehtă Ier stare pateutâ. Omul (șt 
pn-rcte raavnțs vorbind, absorbit da noianul (m- 
pulaurilor ?i de ispito divulgării. Cu cit un om 
știu să păstreze un secret, oericulos chiar pen
tru el ihsuși (cum e șl torta Interioară, „nedes- 
făcută* a lui Breb), cu atit el ac apropie de 
natura ființei, de starea auroral* a cuvîntului, 
puțind astfel să citească, să comunice fără ea 
adevărul să se înstrăineze In in-formatie. Sem
nele âint răni, puncte vulnerabile, eu eare omul 
Investește lucrurile (Rilke). A le cit* înseamnă 
a cunoaște, a Ic transmite înseamnă a le degrada. 
Nu se ridică atunci întrebarea că Izolarea, rupe
rea de firul comunicabil ar duce mai degrabă la 
pierderea alianței, a compatibilității ? Nicidecum.

Prin cuvint. Kesarion Breb ir,treruiie stagna
rea. latenta. El atrage atenția, convinge pe „eo- 
Jocutori*. determină conștiința să prindă formă, 
in opoziție cu viitorul împărat Constantin, unul 
in care conștiința nu are formă Opoziția dintre 
neant și nemurire devine compatibilă prin om. 
adică prin calitatea de cuvintător. acela de a 
numi lucrul, conștient, in 
caritatea clipei. Ar trebui 
bilitatc să genereze (ca ia 
sufletul tui Breb, dar ea 
nici măcar nu se întrevede deoarece Sadoveanu 
„dizolvă* individul in mediu, absorbindu-L 
milindu-l. ca pămintean. corăbiei planetara, 
e pAmintul.

Iată că acest personaj nu vc dispersează, 
știința Iul nu e scindată, dihotomia nu-i solicită 
alegerea, ci de la inceout cl a un ales, un trimis, 
un sol. o întrupare a Logosului. Fără să întreză
rim in această interpretare a cit de mir* fisură 
prin eare «â-ti facă loc apologeticul creștin, pre
cizăm cu Sadnveanu 
bijblind stilistic, ci 
eon antropomorfte 
incA rațiunea nu 
teologia nu era o 
cuvintul era incA 
instituia o proximitate care nu are nevoie să 
fie familiară* (Heidegger).

Cit de departe ajungi prin cuvint numai limba 
românească poate să ne spună, coaotă să exnrime 
nu Imposibilul cl Incomunicabilul. Considerăm 
acest argument nu fatal si nici obligatoriu ac
ceptat dar cel puțin ca o deschidere, cum e 
Creanga de aur. o creștere a stării potențiale 
la care aiunșese limbajul artistic șadovenlan. 

Nici Kesarlon Breb nu e scutit de o exoeriență 
„umană", afectivă, pentru a confirma astfel aba
terea de la codul menu să-l țină oe viitorul 
Dechpneu in opoziție cu o cunoaștere limitată, 
sumară. Blestemul Luceafărului (..norocul vă 
petrece") su poale traduce In Creanșa de aur 
cu intimplarea că este albia in care curgeți fără 
identitate, in jocul clipei, lntimolarea de a locui 
o corabie planetară (..0. Daniile este o corabie 
care ae cheamă pămlnt și plutește spre veșnicie"), 
intimplarea de a „beneficia* de cuvint. care În
josit abuziv duce la o familiaritate ce nc inde- 
părtează de esență și ne oblică să ne limităm 
la o prezență acustică ce ar echivala cu cunoaș
terea.

în acest sens. Kesarlon Breb c șl o posibilitate 
a omului de a se elibera dc teroarea cuvîntului. 
Muntele (..ascuns*) pare a fi o alcătuire tainică 
din fructe ale tăcerii. E de aluna parcă un sin
gur cuvint și vitorul (aloci a-ar năpusti asupra 
omului, copleșindu-l.

Krsarion Breb nu e Intre două limite. Intre 
două lumi, nu e suspendat ca o ramură ce nă
zuiește lumina, el semnifică omul care știe că 
a fi erou înseamnă a nu rătăci odtoelc. cl a te 
întoarce la Incul șl timoul tău.

Creanga de aor e și o metaforă a spațiului 
Interior prin care omul recuperează năzuința 
originară dc a se întrupa In cuvint. de a recom- 
oune fragmentele unei dlsoersii sub Instant* 
unei creșteri spirituale ce-i amenința coerența 
interioară ca o pindâ a simțurilor, o Mrunlre 
a afectelor Incit ta caDătul unei a«ceîe omul 
mrlimorfic devine o replică severă pentru omul 
politroplc.

Că are puteri magice, că are funcție mltopoe- 
tica. siniem convinși, cuvintul nu e rodul unei 
prccocităil verbale, cl prin cuvint. ca clement 
„fi-ic*. n'ă’ur! de «Dă. ser. foe. poll opri iau 
slobozi stihia. De aceea, in cazul lut Sadaveanu. 
verbul a fi (existența) nu e o energie care re 
proca'ță în vid (Valery) cl o dezlănțuire a flin
tei ca deschidere sore un temei Inalienabil. 
Stihia, in planul metonimic, c numită astfel : 
„puhoaiele norncsc In salturi la vale, ca niște 
harma^arl dc «pnmi* „Istorisirile des ore Bl rant 
rjnț ca lini'itik’ tfinte. ori ca săriturile dc leopard 
ale furtunii*. ..ehelurile nocnesc..,* ele. (s.n.L

Cind se referă la vlrtuHlc cuvîntului. Sado- 
veanu oa*tiC'Jiarizca'’ă si identifică dc Kesarlon 
Breb tocmai prin calitățile pe care le presupune

același timp, de pre- 
ca acrastA incompati- 
Hyperion) o dramă in 
nu se declanșează ai

asi- 
care

con-

încearcă primordiile. nu 
face sâ vibreze *ă ființeze un 
in zorii doootulul român, dnd 
se detause de afectiv, eind 
instituție a adevărului, cind 

apt sĂ aorople oamenii. ,3ă

aur“ și funcția 
a cuvîntului
„vipera înțelepciunii", «orbind da .săriturile toți* 
ale iul Kesarioo Breb. Aceste sărituri nu tint 
decit fulgerări de sena In sintaxa camuaicănL 
De asemenea, la Începutul romanului lingă incul 
tn care trăiește bătrinul mag wsalLă Mei tavoani 
vii de swb piatră zbAtindn-ae ca viperele tato- 
lepcionn lui".

Așesarea cotor 4ai (K-<n in matca gutorli ae 
tace diferit Constantin nn ara ajuns la _d«M- 
virșita «Irstnicie*. Kesarton nu era trecut prin 
tocul cuvîntului, nu era I Am «rit Femeia, cars 
Înlesnește slobozirea cuvîntului din țintuirea pri
mordială. ajută ea patima, in cazul lui Constan
tin. sâ devină putere (negativă), iar Kenaricn 
să-și imnlineaaci experiența, ispitit pentru o 
Clipă de vraja celei care era .un cintec al mer
sului". Astfel, inițierea prin taina cuvîntului de
vine putere constructivă. Argumentul in favoa
rea evitări: cuvîntului nu e semnul unei frus
trări în comunicare d unul de Împlinire a omu
lui prin limbaj.

Pe cei doi (K—O li desparte Insă șl apa nea
gră (apa vie 1 apa neagră) eare întunecă hota
rul. vecinătatea omului In cuvint. Constantin s 
o vietate (nici mâi^r un om de lume) In caro 
Intirzie o' formă fără conștiință, iar Ktsarion 
este o conștiință Au root, rinduit in tines lui prin 
cuvint. lămurit In forma lui prin tocul primor
dial care e Logosul.

Stihia apel poete fi rinduit*. stăplnită. așa cum 
face morarul care Indreaotâ puterea apei spre 
„folos obștesc*, dar dacă firea omului e ticălM- 
să (cura e a lui Constantin) atunci energia să
nătoasă devine stihie. Structura autonussă |K) 
devine structură etersnsm* (Cl. De altfel, chiar 
intr-un capitol din roman (al X-lea) se spune 
dar c* puterea (mărirea) ti tihna (cunoașterea) 
stau in „hotare deosebite*.

Cuvintul e un mijlocitor demiurgic intre om șl 
eternitate. Cind Hyperion cere dezlegarea de 
eternitate, i ve răspunde eă poate curm-
tnl cel dinții, dar moartea nu se poate. Moartea 
In Cressgu de aar e un repaus, atitudine care 
e in concordantă cu credința dacilor. Ei ae întris
tau la nașterea unei ființe și te bucurau la moar
tea ei. Viata a simbolizată de ouă tainice care 
„clocite* In timp zămislesc fantasme. Sa down nu 
evită U numească și «ă sugereze eă viața ar fi 
o fantasmă, ea la Emineacu. uneori, pentru eâ 
e vorba de fantasma pe care o generează forța 
cuvîntului sub iradierea aolară a inițierii In cele 
re sint Ou .semnifică soarele înnoit si veșnicia 
vieții* ae spune la începutul romanului.

Mitul cunoațterii/luminli. inserat In această na
rațiune presupune o metamorfoză. Contextul In 
care apare li relevă noi cocoțați! (putere, ti mo. 
inițiere, călătorie, iubire). Pentru creator, mitul 
e o posibilitate de auto-eunoatiere. La nivelul 
textului decodifiearga se face Drin semne ce al
cătuiesc limbajul unei comunicări ce atinge per
formanta artistică.

Gheorghe Simon

leti-a «dilemă americană- loan Grigarescu și Aurel-Dragoș Munteanu
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VIATA CĂRȚILOR
Semnele lirismului

Floria Ptetrcanu*) acria 
b poezie sobră, a"- 
tară, incerdnd D reușind 
— nu d- puține ori — 
ză obțină efecte notabile, 
nu prin șoc metaforic, ci 
din tensiunea ideilor. Me
ditative ti eoafestve. vo
turile. mărturisind a acu
ta dramă Interioară, refu
ză clamoarea, căreia ii 
preferă. Ln poemele îs 
dragoste. tonul diarret 
elegiac : _E ora dnd 
maluri nn ireal- 
gun > cind prima 
și-aprinde privirile 
hne ' pe cind. pe plajă, tn pustii amurguri. / 
mai strigă peacârușll către tine U Ti-ntor* și eu 
c-un grad spre mme chipul din calmele amiezi 
indepărtate-n vară. »’ dar nu poți ști cum sună 
oub pașii mei nisipul. / cum. !n adlncuri. marca 
prelung se infioară* (E era ciad).

Cele mai bune lucruri Le reușește autorul a- 
tunci cind limbajul iâu poetic evită pre
țiozitatea. cui tivind firescul rostirii. Cind ln<â 
ține neapărat sâ fie profund. Florin PtetreBuu 
ramine oarecum ueilarattv : „Alerg pe dru
mul de seară, urc cobori nd l pentru călăto
ria de mult am dat vama. / pAji-voi in gol de dc 
țărmul abrupt... / Etern voi rămine de aceeași 
viritâ ru mama* (Alerg).

In poemele de mc^ație existențială, autorul 
găsește frumosul echilibru al lucrului bine făcut. 
Rima cenzurează efuziunile factice, versurile nu 
dau sentimentul neliniștitor al Intilnirilor unice, 
dar comunică chietudinea previzibilului Inevita
bil. Eroul liric al acestor poeme este Socrate. iar 
tema lor. firesc, cunoașterea de sine, avind Că 
variante dublul șl solitudinea- Din ciclul „so
cratic* aleg spre exemplificarea, celor spuse, a- 
cclașl poem pe care și Nicolae Ciobanu ii ci
tează ln prefața volumului : ..Unu) din noi va 
pieri / mi-a strigat cineva, deși eram singur 
pe țărmul tilncos / unde măsiinii-nghețaserâ. ca 
și cind rădăcinile lor / auzeau pămintul

Cheamă dincolo, joi... // Nu știam dacă fuseae 
un glas adevărat. / aau total te petrece ca un 
vis în alt vis, / dnd m-am simțit cu insistentă 
privit / din tălâzuirea beznei sub cerul des
chis U In răstimpuri, icnit, un ria hastard / mi 
flagela din grota gurii unei Jivine : > acolo, pe 
țărm, in zori, sub măslini, ! murea celălalt : fia
ra ieșită din mine...* (Sacrale către un nou dis
cipol). Prețioase uneori, dar, de cele mai multe 
ori autentice, versurile din Navala de suflet 
•ini prologul ce anunță un poet.

1

M\1 u.hi;
Abundent metaforizant 

este Florentin Palaghla ••) 
in volumul său de debut, 
intitulat neinspirat Sin- 
iasrme. Nu I ae poate nega 
autorului o anume Inde- 
minare In construirea și
ragurilor de tropi, dar. 
cind vreo imagine mai 
proaspătă „Scapă* in ver
suri. celelalte, canonice și 
canonizante, «e reped 
parcă asupra-l. sufocin- 
d-o. cu brutalitate : ..Pe 
lungul drum zăpezile lu
minii / alun stă reifli.
turme lungi de reni. / către pămintul aoarelul 
și-a] Vieții / Cai albi, sălbatici .(ură din lumi
nă zăpezi strălucitoare și turme prin poieni ; I 
*e naM* lumea ca un «uflet tinâr / imaginînd 
pe-ntinderi ochi pereni* (Drum galactic). Mai 
aproape de poezie ae află Florentin Palaghla 
cind folosește versul liber. Jn compoziții reduse 
ca dimensiune care reușesc să sugereze o atmos
feră de tristele difuzi : „Mai presus de mine 
In luntrea galbenă / noaptea ae lungește, prea 
frumoasă i văduvă cu tufletu] cast. Pe piatra 
apei. I unde ae ivește somnul ca a patimă. / 
Falsul anotimp călătorește / mai presus dc mine, 

^rudit / in ecoul Invera, In ecou...*
Acest din urmi citat mă lasă sâ 
Sintagmele lui Florentin Palaghia

Valentin F.

(Mal presus), 
întrezăresc In 
a promisiune. 
Mihâescu

•) Florin Pietreanti : „Nevoia de sofiei". Mi
turi „Eătera". 1981.

••) Florentin Palaghia : „Sintagme*. Editura 
„Litera", 198).
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pentru reni tori. in special pentru proza teri 
șapte epice de o dramatică încleștare alnt strinse

■ V'u“r aar eu atlt mal. . ......icatlv. Cărțile dir? colecție, care cuprind 
nira<-^ -»e «meritelor »» ti! j >-Ti’-'» actului Unirii de la IB18. tint In aceat sens cu fotul re
velatoare. Avem cub ochi, pentru a folosi titlul 
.tlT1 d,r* Pttnct de vedere artistic nu-
vrie « lui Marin Preda, o Desf&^urwrr de eve* 
- -w«e care duc toate, ca afluenții unui mana 
fluviu la ziua istorică șt luminoasă de la Alba 
lu'ia Cn v . decembrie 1018. Oameni dc taula 
naționalitățile care trăiesc in Ardeal, de toata

* •_* * ’ ain5 Prin<« In «ceste documenta 
jT mișcare și comuniune
atelectlcâ de scopuri care ne amintește. Iarăși 
opera unui mare scriitor. Llvlu Rebrennu cu 
partea mtitoa monumentalului «ău roman Răs
coala. Dar cum spuneam, uneori un simolu pro- 
CC* verba] se îmbie dc la'ține ca un capitol de 
roman, poate eh iar șl mai mult, și In acext sens 
ae poate citi ceea ce ,*-a intimplat In comuna 
Band in toamna lui 1818. Cu atlt mai grăitor cu 
dt unor izmenea evenimente âu pe
cetea nedlficutabl’ă a oblectivltAțlJ.

Intllnim. iarăși, In aceste documente, o boqă- 
ție de aniroponlme și toponime liste Intreii. 
care nu pot lăsa rece nici oe filotoa. nici pe» 
aeguștătorul de sonuri al limbii române.

In tot. colecția Tefliimonla pe atirmft ca una 
dintre cele mai prețioase pe caro le-a i inri it 
casele noastre de editură, drept care si a-l'icrm 
elogiul nostru editurii care a scoate și tuturor 
acelora care li dau ființă.

Gheorghe Suciu

4

Revederea

Vsr:l«, Ion ți Macitte plecară abia a 
doua zi pe la noud n jamătate din caia 
DotecL, a cărei mamă iwiiita ca oaspeții 
sd mai rdmind. dar cei trei, dupd ce 

ferminoserd tot «inul dm casa gazdei, promite- 
rd sd rewind și se intreptard spre autobuzul cu 
nuMdml 1000 cart-i depute in fata birtului de 
la barierd.

— O bere ar fi tocmai bund, rpuse Vaslle în
duioșat da figura obotiii a Iul ion care primi 
cum te cuvine propunerea, adied Intrară.

Maciste insd nn era in apele lui. fiindcă In loc 
sd stea pa scaun eum stătuse altădată, se ghe
muite sub masă, unde abia putea sd încapă.

— Ce-ar fi, începu Ion, sd ne ducem ia domnul 
Still, sd-i ludm de beregată și sd-l întrebăm unde 
te află Gherman, ce zici?

— Exclus, replied Vaslle, Intil cd la această oră 
uu-l gătim ți chiar dacă ar fi acasă n-am reuși 
decit sd-i ardtdm cd știm cite ceva din cele tn- 
timplete. Mie insd im| suride a altd idee; sd 
stdm de oorfad eu Nora.

— Sd stdM, răspunse Ion, dar asta presupune 
acelnți lucru, adied id trecem pe la vilă.

In tWnp ce pldnuiau Cum șl ce sd facă, desco
peri rd cd foarte aproape de ei. aproape lipit cu 

• umdrxl iting de colțul mesei lor apăruse ca J;- 
intimplare maiorul de La criminalistică; citea 
rul de dimineafd ți din cind In cind sublinia 
un anunț de la mica publicitate.

— Doamne, ce strimtd-t lumea' exclamă

din 
zla- 
cite

— Doamne, ce strimtd-t lumea' exelamd Va- 
sile, acum sunt sigur cd nu rom fi părăsiți nicio
dată și ed îngerul nostru de pază 11 va descoperi 
și pe Gherman, ațtfel ca treimea fără de moar
te sd se adune iarăși spre tlava unității indes
tructibile și rinului.

— Răbdare, răbdare copiii răspunse maiorul

iniorctnau-fi ușor oorazul sting spre masa lor. 
Aș prefira sd vorbim in altd parte, aveți cheia 
fui Gkeraian? (In clipa aceea Mactste se strecu
ră printre mese șt leii In stradă).

— Caza lui Gherman e deschisă mereu pentru 
toți prietenii lui, dar strada Salcdrii nu știu dacd 
e cea mai potrivită pentru Intiisirea noasfrd, 
spune fon.

— Dim point’d, se Invlord Vast le. ieșim noi doi 
Intti, apoi domnul maior șl dupd ce-l așteptdm in 
parcul de lingă bherici, ne ludm toți trei de 
dupd glt ți inirdm pe Salvării ca trei 
cart s-au fdeut 
acostare.

— Ide ea mi se 
se Idsd cu totul _

De la dispariția Iul Gherman, Maciste nu mai 
catadicsise nici măcar sd treacă pe lingd ofla Vul
turul, dormite sd intre. De data aceasta, trebuia 
neapărat s-a radd pe domnișoara blondd. Astfel, 
cind motanul Incercd sd intre printre cercevelele 
întredeschise, Nora incetd brusc sd mai bata cu 
picioarele In balonul spinzurat de tavan fi, dltid 
sd se ridice in picioare, efortul ei se curmă la 
jumătate fi rdmase in genunchi, sub|lre si aproa
pe transparentă.

— Unde mi-ai fost dc-atîta creme, tilharule, 
strigă Nora, ți Maciste ateriza ușor ca somnul 
in brațele fetei. După ce te Idsd mingiiat de ne
numărate ori, Maciste te desprinse din palmele 
ei ca fulgii fi începu sd-t adune blma. fusta, pan
tofii, gesturi care semnificau o grabnică plecare.

Cind grupul celor trei. Ion, Maiorul șl Vasite, 
intra rd In casa lut Gherman, fund peste mdsu- 
rd de surprinși de faptul cd mdsufa rotundă era 
Incdrcatd de bundtdți, printre 
sticle de culoarea ceaiului 
cristal. Pe fotoliul de lingă 
ca visul cu Maciste In brațe.

ÎMmic mai greu accesibil
Urmare din pag. 1

Matrozi 
pulbere in primele ore dupd

pare bund, șopti maiorul, apoi 
pradd Lecturii litrilor extern*.

care itrdluccau trei 
>1 cinci pahare de 
lohd, Nora zimbea

*
Gheorghe Piluț

docil la „Munci ?1 zile*, „De rerum natura*1, 
..Georgicek’". „Divina Cqmmudia-*... Dar „In 
timpul nostru, cind ră.'pindirea lecturii (gene
rale) fi apariția fotografici au ușurat progra- * 
mul atribuit de societate artei, aceasta a de
venit mai liberă să ae specializeze in puterea 
el de a comunica un mod de a simți sau o plă
cere pur estetică* (Rene Huyghe). Trăim o a- 
pocă a specializării ai. In adevăr, nu avem pen
tru ce încerca să arăm ogorul cu elicea de avion 
ort să vinturăm cereale cu 
Calder.

O reală convergență a 
tră In jocul creației face 
g-i se manifeste bogat si _ 
pi rare profundă a țesăturii artistice.

In ce privește accesibilitatea, pentru a ajun
ge la adevărul său, artistul a trecut prlntr-o 
inițiere, prin clipe de grație fi iluminare, 
tunel el. 
găsească 
comunică 
labilitate 
cop cri nea 
Hr eu di sociabil, fiindcă In cuvint omul locu
iește mal implicat și mai străin, mai liber si mai 
supus dcclt a fost vreodată in cortul eAu no
mad ori in modulul blocului. Atunci cind nu 
vorbește frivoi-histrionlc, cu fata la public ți 
din poziții „de efect", artistul se adresează, In 
fond, unui egal al său, ori, mal btne-zis, unui 
dublu ideal. Prelucrarea — de fapt vulgarizarea- 
(șl in sens etimologic) a materiei artistice, pen
tru ca „mesajul să fie accesibil tuturor*. Intră 
oaradoxal in contradicție cu principiile demo-

„mobilurile" lui

dimensiunilor ce m- 
intotdeauna ca seniul 
enigmatic, intr-o res-

A- 
mon semblablc, mon frece, va ști sâ 
termenii orin care experiența lui se 
; altfel, adevărul său nu capAtă va
in plan artistic. Mai mult, e Știut, dea- 
ji exprimarea constituie un fenomen

cratlce Invocate, cu ideea elementară de res
pect față de aproapele ‘ tău. Criteriul accesibi
lității n-ar trebui mA opereze dccit plnă la punc
tul unde opera se comunică (orin dufinllic), se 
oferă, iese In tntdnoinarea receptorului — res- 
pectlnd un echilibru firesc, infinit variabil, in
tre cunoscute si necunoscute. între ..informa
ție* și redundanța necesarii. Frizele Parthr.no- 
nului sau Pierrot Lunalrc al Iul Schflnberg țm 
scama de efectele de percepție și le exploatea
ză cu toată finețea meșteșugului, tocmai pen
tru a ae comunica. Accesibilitatea aceasta e o 
datorie esențială în praetica artei, O operă real
mente inaccesibilă e un eșec — insă verdictul 
de fnaccesiblMtate ic cuvine dat cu toată pru
dența. Arta cere devoțiune, din partea artis
tului. Insă nu mal puțină devoțiune și recep
tivitate din partea publicului. Șl aid sa des
chide teritoriul unor mari nostalgii. In direc- . 
țid forrțjării gustului artistic și a nevoii de 
artă, esențială omului, ani convingerea că mas.' 
m«dia — șl școala însăși — au mari posibili
tăți încă neexploatate.

In lipsa unor Am urse la ființa morală și Io 
jccul mai adine al inteligenței, la orizontul ine
puizabil al sufletului și la disponibilitățile su
perior ludtce, comunicarea artistică nu și-a atins 
scopul.

Și dacă e vorba de accesibilitate, ca poet val 
mărturisi că nimic nu mi sc pare mai greu 
accesibil declt realul însuși, cu toate că trăim 
Intr-o lume clvilî2ntA adică ordonată printr-o 
mulțime de semne univoce. Nu cred că ne pu
tem Juca prezumțios cu ideea de mesaj și ac
cesibilitate cind misterul lumii U fel ne In- 
cerculcste. cind soarv’g adevărului esic mereu 
departe. Singura șansă rămine, probabil, since
ritatea și o alintă idee despre meșteșugul ar
tei : atunci vor exista după cuviință — șl de 
la sine — atlt mesajul cit șl accesibilitatea.



atelier literar
poșta redacției J

C. I^NESCU : Lucruri de se
rie, din ca in ce mai slabe. mai 
plafonate, — previzibilă evoluția 
b unul talent prea sigur și prea 
lncintat de line, nehrănit ți ne
cultivat temeinic Ia vreme, vi
ciat da un profesionism timpu
riu și suficient, indiferent ori 
chiar refractar față de spiritul 
de emulație, mișcarea ideilor Și 
evoluția sensibilității și creati
vității lirice contemporane In lu
me, nereceptiv £a|ă de critică, 
etc. Moment de răscruce, favo
rabil (încă 1) unei evaluări mai 
realiste a situației și a perspec
tivelor 1 «

C. GRIG0RA8 : încă prea 
greoaie, nebuloase, sofisticate, 
cu aer de prelegere, poate și 
prea verbioase, aglomerate, uci- 
gind ia torentul discursului, li
rismul, grația, transparența. 
Cîteva reușesc să salveze Intru- 
cltva un fond de „glndirl șl de 
imagini*" altminteri remarcabil : 
„O plajă murdari-, „Liniștea 
dinaintea Înțepăturii**, „Peisaj 
comparat**, „Resurecție la me
todă" (titlu strivitor — prețios, 
pompos, barbar, aproape paro
dic — pentru o miniatură subti
lă șl grațioasă 1 I... Tipic pen
tru ce spuneam mal sus !). Ar 
fi un clștig hotărî toc aă puteți 
aduce mal mult aer, simplitate, 
lumină. In retortele dv. atit de 
complicate și atit de promițătoa
re ! (Din celălalt plic : „Stare-, 
„In căutarea trupului", „Perfec
țiune", „Scufundare").

A. VALONI ! Pași pe loc, de 
scurtă respirație, un inceput da 
manierism și doar două titluri de 
menționat (șl nu din toată ini
ma) : „Șansa", „Să economi
sim".

EMIL DÎMBOVIȚA j Unele 
semna vagi, încă neconcluden
te. in pagini ca „Am rămas", 
„CnURfena escaladare**, „La 
Pod. W.

1
V. MILES CU i Scădere a

substanței nobile și « tonusului 
liric, motive și formule care sa 
cam repetă, alunecind apre mo
notonie. Ceva mai bine, in „O- 
rașul", „Dar ceea ce..“.

EMIL PETRESCU 1 Doar 
„Rugină** e demnă de mențio
nat In rest, lucruri prea so
fisticate, confuze, obscure.

DANIEL T. t Este, intr-adevăr, 
un pas înainte, pe drumul cel 
bun. Firește, Încă nu există si
guranța deplina a gustului și a 
meșteșugului, care să Împiedice 
unele alunecări, disproporții, in
advertențe, etc. (De pildă, in „De 
la balcon", care începe frumos, 
cu o idee interesantă, de mari 
implicații, pa care o pierde apoi 
într-o anecdotică măruntă, cu 
„nea Mitică", etc. Sigur, moar
tea fiului, a bărbatului, sint și 
ele cauze grele, dar gindiți-vă 
cit de intlnta șl profundă la sem
nificații e această „apăsare a 
glndurilor", raportată la individ, 
Ie o nație, la omenire L... Poe
mul trebuie adus cit mai aproape 
de aceste revelatoare semnifica
ții). Asemenea „deturnări** ori 
ne împliniri se mai găsesc și prin 
alte pagini. Mai sint apoi șl une
le stridențe ale exoresiai, formu
le metaforice artificioase, forța
te, care ar trebui încercate în
delung la ureche. înainte de a fl 
puse pe hlrtie (gen „halbă de 
cunoaștere", „clrnatul de gene
rații", etc.). Dor sint șl o serie 
de pagini deosebit de promiță
toare : „De Ja balcon" (cu obeer- 
vațiile respective), „Noaptea**. 
. Prelungitoare" (cu finalul cam 
vag. inexpresiv). ..Oglinda" (ne
finisată). „Umanizarea", (cu fi
nalul cam In doi peri, aleato
riu). SI nu ne îndoim ci ele vor 
fl urmate de progresa hotărî- 
toare.

A. A. 1 Scrisoarea e plini de 
adevăr șl de bun simț — eina 
v-ar putea contrazice ? Versa
tile, dure, scrlșnite, rint intere

sante. in general („Confrunta- 
re", „Neverosimil", „Final", 
„Ispășire" — cu un fina) cam 
vag, din pricina versului penul
tim —> și, in fine, „Era tirziu". 
mai veche, pere-sa, cu ecou de 
romanță).

B. MARIAN : „Dialog", „Flfă 
titlu", „Măsură". .Muzică",

CONST. D1AC0NU. Din păca
te, nu a mai bina nid acum 
(lipsesc, adică, semnele talen
tului. fără de care du m poale 
face literatura).

Tatiana Corsica. Ștefan Virgil, 
Hombre, Viorel Soare, G. Bon, 
D. Câtnpeana, T.C. Zarsjaau 
(ceva, in „Al treilea"), F. Firvu- 
lescu, L Pajureann, AR.. Or. 
Leon tin, (ceva, in „Fereastră", 
„Iluzie"), Adrian Jacetă. T. Ser
bai (ceva. In „In copilărie"), 
Faima Sadic („Poem" — cu ul
timul vers nereușit), Marin Cia
rans (ceva, in „Bunicul a 
calm"), Aurel Alba i Nimic nou!

MANUSCRISE NE ISC A LITE | 
„Aurul țării mele", „Pe șantie
re", „Eroii", etc. ; „Raționa
ment", „Ropot prin mine". _M-a- 
semăn c-o toamnă", etc. ; „Cind 
te-am privit". „Nu vreau". „Din
colo de infinit" ; „Asemeni anul 
vis**. „Corzile", „Din viață*: „U- 
nivers**, „Ce ești T~, -Realitate", 
etc. ; „Definiție*. „Ultimul glas"; 
„Glasul culorii ce-a rodit", 
„Semnul de aur al singurătății". 
„Liniște de ape", etc. ; „Pe da- 
pul ințelenlt al Uterelor moarte". 
. Douăsprezece noaptea — Scri
soare de dragoste", ele. ; „Clnd 
m-am Îndrăgostit". „Sint pretu
tindeni*. „întinde mina" ; „La 
timp și spațiu**, „Profundă".

Gec Dumitrescu

N.R. Maaunorteele na m îna
poiază.

EU. cq parol la ochi
lotâ-mă, eu degetele pe care le-aș vrea 

mol lungi, 
eu pârul pe care l-aș vrea mal des. 
cu verbele pe care nu le-aș mai vrea, 
pat fi comparat cu un fotoliu, cu a fereastra, 

cu o piatra 
din caldarlm. Pa urmâ, 
fotografiile mala pâtata cu cerneclâ, 

rupte pe la colțuri, 
(calc strimb In urma unei strofa, 

distanța dintre nai se face tot mai aer. 
om fugit de-acasd lârâ ta vreau, am fugit 

ca de o viziune a orașului; alerg strîmb 
In urma 

tmui fulger, cu mina pe declanșatorul 
blitz-ului.)

lata-mâ, cu beato hirtiila șl eu toate 
aprabdrile in buzunor, 

ca ștampila dteind pa umâr, un vaccin in plus 
nu conteazâ, 

ea opincile pe eh amâr ea niște patina 
de pâmint, 

in picioarele goala precum marile vedeta 
de la Halywood. 

cu urechile scrobite pentru concertul 
da la Ateneu 

(eja oohilâ a sufletului meu)

Dațl-mi vota doar ta-rwl dupese mai depana 
ghitara de find ca pa-a tina cu veteîlâti 

da octnțâ— 
Bâlrîna seea ghitara pe care mi-a leg ba ocM 
- fața oricânii pluton de execuției

ANDREI DORIN

Casa tea Barba

Improrizațîe
Cind ți s-a luat totul, 
inclusiv șireturile poeziei, 
poți lotuși Improviza O spinnirftoors, 
cu un fir logic petrecut dupâ git 
și noaptea 
caro ți sa trage ușor 
da sub tâlni.

GHEOiGHE SMEOREANU

Fatei
Dacd știți ta zbura ți. «barați! 
Veți fi moi aproape de Soare. 
Veți fi tberi. stâpini peste cer. 
Dacd știți sd zburați. zburarțil

Zise vulturul privindu-și 
puii Râminzi.

VALENTINA MAIGA AGULESCU

OflBZi
E ea și cum ai tneerca 
ta le uiți spre tina 
așezat tears două ogfind 
fiecare imagina a la 
cu im cuțit in minâ 
ar încerca ta a vadâ 
pa eealaibâ 
în artfinaa depârtâdl 
pwta când ta însuți 
cei <fin afara ogi nztea 
ar aehto sd fii ucu 
ta msub fimd
C—J BlIOi

de imaginile dm ogl«da 
ăs care pnvaști.

DAN MSTOI

Despre tracomanie și traeofobie
Urmare din pag. a 3-a 

limpede, că, pe vremea lui Tralan șl mal tfr* 
zlu, ele nu îngăduiau colonizarea cu „italici", 
cu „romnni" și, prin urmare, „se pare că prea 
puțini coloniști an venit din Italia".

Problemele sint, iată, mult mal complicate 
decit par la o primă vedere șl ele trebuie lă
murite In liniate și fără sentimentalisme trico
șau tatino-file sau -fobe. Lingviștii sint încli
nați să.accentueze participarea „latină*, multi 
istorici □ privesc mal nuanțat. I.I. Rutsu care 
atacă problema cu dublă competență crede 
Insă că „baza etnică a romanismnlni Daciei o 
formează ea -cola ni șt li- (ghilimelele Iul 
Russu n.m.) ori veteranii, el populația rustică 
indigenă** (Etnageneza românilor, București, 
1961, p. 192).

d. De diletantism ține și afirmația categc- 
* rică a lui Z. Ornea tp. 38t) după cure diaocie- 

r-autorului e*?r jn șri^T'' .
cere presupunea o ; Ml «A r».-»-
PArvan ar fi „astăzi (adică ATUNCI n.m.) Io 
eurs de revizuire- (apud Ornea. p. 381). Aceete 
disocieri, așa cum va vedea toată lumea atunci 
cind, foarte curl nd. GETICA ne va sta iar la 
Indemlnă, erau Întemeiate pe interpretarea, nu 
chiar atit de hazardată, a unor surse istorice 
și arheologice. Că In ÎMI ele puteau fi văzute. 
In raport de alte considerente, ca ,Ja ears do 
revizuire" este cu totul posibil «I este altăeeva. 
Astăzi, înțeleg In 1962, opinie că geto-dacll, 
daco-mocstenil etc. trebuie „dlaoetați" de traci 
este împărtășită d» către mat toți cercetătorii 
problemei și, in cazul că vrem să răminem cu 
orice preț in domeniul „mi sil el stau Ini", „diso
cierea" lui Părvan poete fi socotită ca una din 
genialele tul intuiții (șl 11 asigur pe Z. Ornea 
că a avut mai multe).

G. lvănescu (Th. Simensehy șl —, Gramaliea 
eemparafă a limbilor indo-europene. Bucu
rești. 1061. p. 155) sublimțpâ că „părrrea care 
Aomnlt In știință FINA PE LA MIJLOCUL 
SE HOLULUI NOSTRU 'țPÎNA ÎN IM 7. oreci- 
zeaza A. Vraciu n.m.) vedea le traeodacl o 
populafie' eallară ea limbă" și, cu referire la 
Georgicv, fără a socoti că este vorba de limbi di
ferite, face și el o „disociere". Se poate consulta 
cu tot folosul șl Tratatul de Isteria limbii româ
ne, II, p. 319. unde de altfel ae vorbește tot timpul 
de „daco-moesianâ" : „Progresul făcut de cer
cetarea limbilor antice din Balcani duce insă la 
concluzia câ In Antichitate nu a existat o uni
tate lingvistică in nordul Balcanilor și nici mă
car o mare apropiere intre limbile din această 
regiune" (in notă ae face trimitere la H. Krahe, 
A. Mayer, I. I. Russu. D. Decev. V. Georgiev, 
care au opinii diferite, au tratat problema).

Voi mai cita dbar următoarele clteva rinduri 
din A. Vraciu (Limba daco-gețilar. Timișoara. 
I960, p. 69) cea mai modernă (și cuprinzătoare) 
încercare de Încadrare a problemei In orizont 
inda-curopean : „Vom «pane— in prealabil că 
nimeni, indiferent de specialitate (iiloric, ar
heolog. lingvist) nu poate ireee peste una din 
precizările. DE EXCEPȚIONALĂ VALOARE 
ȘTIINȚIFICĂ, a lui V. Părvan, care sublinia 
fără nici un echlvoe. (Cciica, p. 687) : „...asu
pra culturii gețllor s-a făcut Încă de la 
Roesler și Tomaschek greșeata fundamentală 
de a ac scrie «Geții fiind trad, tot ce 
nu este atestat de Izvoare pentru gcți, dar 
este pentru tracii sudici, trebuie atribuit — pe 
calc reconstruct!vă — și gețllor*. Dar acest lu
cru este inadmisibil. Goții au rămas un popor 
indo-european de mentalitate nordică, in vreme 
ce traci! s-au ameslecut, ca și grecii și italicii, 
cu rase mediteraneană și au dat naștere unei 
culturi amestecate, In care multe elemente In 
special religioase și sociale sint sudice, iar nu 
nordice. Am restabilit deci In cercetarea noas
tră punctul de vedere critic CĂUTÎND CHIAR 
A ACCENTUA (am.), eeea ce era speelfie getic 
față de cultura tracilor din sud și In general a 
neamurilor Înconjurătoare". Eate exact citatul 

i incriminat, exact cel care stabilește „diwcierea 
hazardata" peste care Z. Ornea poate trece, ci 
ntfiind nici istoric, nici arheolog și nici lingvist.

Tot ca o formidabilă ironie a lucrurilor vreau 
să-i spun lui Z . Ornea că ideea unității trace, 
la caro se part câ, ține foarte mult, este împăr
tășită de I. C. Drăgan șl aă-1 întreb ce a-ar in- 
Hmpla dacă, pornind de la această coincidență, 
i-aș aplica slrgulncios. conform metodelor lui, 
toate consecințele ce decurg din model T Cum 
ar privi l.C. Drăgan lucrurile nu mă Întreb 
și nici nu imi doresc un răspuns.

5. AȘA-ZISUL ROL NEFAST AL LUI VA- 
filLE PĂRVAN IN TOATĂ CHESTIUNEA

deosebire periculos", și nlutlnd faptul eâ Blaga 
se „pronunță răspicat" contra Im. Oiimo aibii- 
niază câ acesta o ^faeo NU referiodu-ee NU
MAI LA EPIGONI, ei erei paaâ ta FONDATOR. 
AD1CA LA VAS1I.E PĂRVAN" (p 383 im.) 
întrucit ^epigonii" lui Părvan sânt anal ana po
meniți, Părvan eate fondatorul (ideotagie. oșm-* 
ritual — cel puțin —. șl fără tte vase — owe- 
tual și In cel mai boia cai) curentulet ta care 
aparțin Crainic, Nae laneoru. Dragnee Și Den 
Botta care li s-a alăturat Că m epocă a-a vor- 
hlt așa (sau și așa) ae mai poate diecuta. Dar 
eate legitim științiflcește să se varbaaacâ ■■ să 
ae gindească așa astăzi î

Răspunsul de principie etos botărlt ! da 1 
„Folclorul științific" naște ai dta latanLctta da 
a vortd tare lingă manie morminte, interdicția 
cu lotul nercapectabtlâ lalrucft tractata In pos
tate apetența spiriteior eomune cte a face duo 
cimitire o bursă a birfta măruate. lMoncul tre
buie să vorbească tare. Nu I aa poate internee 
o opinie, nu i se poate internee md cea mai 
toubiectivâ opinie. E] nu eate paznic de monu
mente fi nici comici a na rnl acelui aruul per
petuu, recunoecătorul de totdeauna. <ta pe pm- 
glicilc de mătase sau turtle ale ecroaokeâar ofi
ciale.

Legitimarea a ratata drept atae tacă anncca. 
de neialeies pentru acela ce a-o pmctirat-e. pe 
care a inchipme trudnica apiamr* pe fneao. ae 
fiecare, pentru a smulge na sens CeefinzLa. 
Înainte de a subsuma sensurile lor corelate unei 
ințeleaari superioare. Căci rotau! înalt al mun
cii istoricului este de a oroate indivizi si epoci 
de sub sclavia conștiinței lor de sn« fi de a-t 
reda purificați conștiinței istorice. Nienal acnaa- 
tâ misiune ti dă dreptul de a vorbi tare Ragă 
marile morminte.

Nu mă latereeează prin urmare opera de 
copist a iul Z. Ornea atunci dnd transcrie opi
niile despre Părvan ale lui Blaga. Crainic mo 
Cloculoacu șl nid participarea lui afectivă la 
sbuciumul epocii pe care o pot deduce. Sunete 
Îmi sint accesibile șl mie și sint In egală mă
sură capabil d« participări afective la luptele 
de idei ale altora. Mă Interesează ooinla Isto
ricului. Este ooinla lui Z. Ornea despre Părvan 
părerea iul de istoric literar ? $1 pe c« ae în
temeiază* ea 1 Singurul loc In care pot găta 
temeiul acestei opinii aint clteva propozitiuni 
(p. 381) in care eate vorba din nou despre obse
danta „disociere" dintre daco-gcti fi trad. _di- 
mlnuind ia impartanță pc trad". Jnfirmată 
astăzi" (am văzut curo) In înmiea eaar ade
văruri Ignorate de Părvan".

„Aceleași puncte de vedere, continuă E. Or
nea, le-a dezvoltat. CAM ÎN ACEEAȘI VREME 
C1ND PREPARA (sie) Getica, ia prelegeri nni- 
versllare SAU ta CONFERINȚELE ADUNAlE 
APOI IN IDEI ȘI FORME ISTORICE. Monis
mul religios al galilor, atit de sacral emaeiat in 
opoziție cn politeistnul tracic, era menit să de
monstreze predispoziția apeestrală a tarămofilar 
pen Ir o nanismul creștin" (tra.).

Z. Ornea crede ded că Părvan este „mistic* 
șl. fără Îndoială, adept al „ir adiționa II sun ului", 
in sensul pe care 11 dă el conceptului. Intr-ade
văr, cum altfel am putea Înțelege „contempla
rea" iui „eu mefiența" de către „antltradiționa- 
HșCi" și aluzia la Getica iui ca ia un merit știin
țific al „expanenților tradiționalismului*. Z. Or
nea nu face nici o altă rezervă față de conclu
ziile ce ar putea decurge din aplicarea mode
lului său. In afară de aceea că Părvan nu a fost 
un adept al ..ortodoxismului", deși a ținut un 
curs care „I s-a pă rut lui Crainic, dar nu aninai 
lui" (adică. înțeleg eu, și lui Z. Ornea) „destul 
de coniuz" (p. 284).

„Mistic", ba incâ „exponent al tradiționalis
mului" sini suficiente argumente in contextul 
cărții pentru ca rolul lui nefast in epocă să ne 
fie Hrr.pede. Dar pentru a nu avea nici un du
biu. ridicind’j-se împotriva „eseisticii delirante" 
a lui Dan Botta. împotriva „aeealai delir ca

Lacunele de informație ale lui Z. Ornea sint, 
de data asta in domeniul său. enorme p istori
cul nu iși cunoaște materia. Nu șuu la ce „pre
legeri universitare" ae referă Z. Ornea. dar IDEI 
Șl FORME ISTORICE PATRU LECȚII INAU
GURALE au apărut in 19M. atunci cind Părvan 
nici nu ae gindaa la Getica, iar de „prepararea" 
ei nici vorbă nu putea fi. (Apărută in 1928. Ge- 
iiee sa resimte de „retativa grabă" in care a 
foat scrisă „ia mal puțin da patra ani" spune 
Radu Valpe. Notă biografică in V. Pârvan. Da
cia. București. 1987). Iar Pârvan inauși. in pre
fața cărții, datată 1926. ne apune de ce nu ea 
putea gindi ia Getica In 19M : „ACUM TREI 
ANI, CIND AM PORNIT CERCETAREA PE 
TEREN PRIVITOARE LA FROTO-ISTORIA 
DACO-GET1CĂ. an exista, ded. ia aid o lim
bă, nici a carte utilizabilă de informație și 
orientare generală științifică asupra subiectu
lui" (p. 2). Pini Ia Getica preocupările știin
țifice ala lui Părvan st concentraseră ia ana 
strictei mie specialități, a ..antic iută ții or cla
sice". cum ae spunea pe atunci.

Cele patru „eampoziții oratorice" cum le nu
mește Câlinescu «P- M3), dintre care ultimi sub
intitulată chiar de Pârvan .^dialog pistoale" nu 
au. bineînțeles, nimic a fice cu problemele a- 
aduse io discuție de Z. Ornea. Ele structurează 
o ..serioasă filosafie a istoriei și a culturii" (Câ- 
tinescu, p. M3, tot acolo rezervele, justificate 
cred, față de Încercarea „confuză fi pretențioa
să" de a defini „ritmul"), dar fără nici o legă
tură cu faimoasa disociere fi cu toate celelalte.

Prin urmare, vreau să știu de la Z. Ornea 
anume : unde (Înțeleg : la ee pagină din 
Idei și forme istorice) vorbește Părvan despre 
monismul religios al gețiior î ; unde (înțeleg : 
locul exact din aceeași lucrare) „omagi a zi sa
cral" monismul getic „ta opoziție cu polilelsmul 
tracie" ? ; unde sint toate acestea menite să de
monstreze predispoziția românească centru creș
tinism î

Concepția filozofici a lui Pârvan ține de un 
Idealism raționalist (Clllnescu. senin față de 
patimile epocii, explica esența „misticismului" 
lui Pârvan. care pornea de 13 „mint*j|rea de 
moarte" Înțeleasă deloc religios, ca o no,luna 
etică, mai mult decit filozofică).

Z. Ornea nu l-a citit pe Pârvan (așa cum o 
dovedesc șl alte lucruri ce urmează) șl nu ar fi 
trebuit, ștlințificește vorbind, te-și ia d.'cpiul 
de a vorbi tare (in scris) despre el ; era bi'.e 
■ă râmlnâ la telefonul fără fir al hirtei 
șoptite pe lingă morminte care, iată, de peste o 
jumătate de secol, continuă in legătură cu 
„severul Brand", neînțelesul „filosof-mil** 
(Câlincscu).

Casa Iadei Viana
Linogrtnuri de Drogoș Mor â re seu

îngrijiți-»! mlinBt
Ingrijiți-vâ mfinila.
Cu ale mulgeți 
In ciubărele practicii. 
Alba smintind... 
Și femeile trebuiesc nungtlcta 
Cu mîini delicatei

Iu biți-vd mîînile, 
Pe tarimul științei 
Ele trudesc; 
Pâcatul ființei.

Adorați-vd miinile, 
Cu ele Indlțați rugi 
Și leriți soare de pleoape, 
Mina-i aproape.

Spdlați-vd miinile,
Obrazul ta fia curat, 
Neofeclat.
Do patetic;
Singe sintetic!

CONSTANTIN IORGULESCU

Tg care tad
Tu care tad. nasobuitula, 
șî nu Simți 
anotimpul vihrind sub geana luminii 
șî nu simți 
tâcutele raze m avalanșa cdzlnd 
și nu auzi 
curgerea linâ a Dundrll 
albastra pur^e intre mine și tina 
ca o inaherabild vreme... 
in inoptdrile tirzil 
doar coaja unghiilor tale o simt 
lunednd de sus In jos 
intrarea in refugii domestica 
ca o sâlbateed vietate cerlnd 
intrarea in refugii domestica 
Tu care taci, nesdbuitule, 
și nu auzi mersul planetelor oarba 
și nu simți drumurile cum sa roetuioM 
și cum tâlpite de departe vin 
M întorc 
se împreund 
și de pdmint se lipesc^

RUXANDRA ȘTEFAN

CUMPĂNĂ

„Cu inima în palmă"
O reușită reală In acest sena e ..Baladă mică* 
unde adlnca rezonanță folclorică oferă autenti
citate gestului poetizanL Mini nu este revendi
cativ și prăpăstios, sentimentul hil e calm, su
blimat și plin de tandrețe : „lancule. Mărirea 
ta. / cind treceam la Baia dealul. I țl-am văzul 
sub un gorun / priponit de-o floare — calul.* 
Yuraf In alte poeme, de cantabilitatea strofei 
poetul ne oferă și asemenea versuri care tră
dează cucerirea unor dificultăți minore : „pe 
ceru) visuIni rotund**. în majoritatea a-estor pu« 
tine pagini Transilvania e văzută la modul filial, 
e un spațiu mitologie care ae substituie, cu 
timpul, familiei, părinților : „Dacă va ninge 

- Înainte I de-a mă întoarce In Ardeal / și 
va-Dgbeta de ger mușcata J pălind In geamul 
rasei noastre / teși mamă și aprinde rugul t

•ema traditional?, plastica, rupdnda 
Mircee Mira ir. „Cu inima tn pătata" 
(Ed. lan Creangă, INI], o declarația 
te dragasta făcută pămlntalui roma- 

fârâ stridența, pe un lan tte rugăciune cin-
tasă cn tatr-o biserică unda te ioc de enoriași 
tea» «chează goneai cu atone da Avram lancu. 
Irawlvanta, in limbaj btagian, râmine matri
cea Mtistaicâ — tata ii in orice parte a lumii ar 
fi • legat cu o ancoră de un anume subconștient 
cobarttv : jCc simplu ae Îndoaie o cuhne In 
Ardeal" (_) .Nu pot să doim și-ascult tăcut 
gi pal i cum bate lung un clopot In ""ds^1 
<_J „Mtegt blind ta Apuseni parcă-ar presăra 
amă X isn morar cu hartto ’tahâ". ââai tonte 
poemton oentta vsrtoțMaM pa «eterni, tegnă t 
lancu : „tar dm adineul nopții, profund! ca xzn 
(ierta i șg iau Avram lănew ta o vătămat șf' viu**t . de vyea scurt albe sus pa deal*. Poetal au-1 altă 
^Amâa aatfo* lancu Avram m'eiâl arătă i *tte- 
rtad prta neclintirea Zăpezilor cinltad f reamtn- 
t ta te -sL pătai, ne-nvlnsa iul armată". O romanță 
rmtaaeriană eate trasă către umbra seratei mari 
fiewrl Morfoe (Șoapta). Calchierea ae jus- 
bflcâ amaal prin achimbarm bruscă a re- 
gtateitai : J5i de atita dor de ei i mă fac troiță 
st inel". Balada ta stihii lid $t O. Iosif, este 
adecvată ebăectnlui : J?i ae făcea eâ prin Ar- 
deaL f umbla de-o vreme lancu tar. / trerind 
tagtedurat pe cal / gi cu pistoale te-a șn-pnr".

țje Goga : „O casă cu pridvor, grădina-n ceară. 
I pustietatea ei fără egal... / Aici a scria pe-a 
piatră grea, de moară, i poetul pătimirii din 
Ardeal", țntr-un „Exercițiu de toamnă" Mircea 
Micu — lublndu-l și pe Esenin — e nn senti
mental bine acordat : „Acum • toamnă și mă 
tem de moarte / deși Septembrie e princiar ; 
/ O, sondă a plecat să moarfi-n Marte. / mamei 
U ceriu din ce ta ce mei rar.".

George Alinia

Vanitate și adevăr
de această dată incisivitatea unei poloniei me
reu aminate.

Cit despre fronda poetică Lansați de unii 
premLațl al ultimelor recolte editoriale, ea ține 
mal mult de sfera vanității și cochetăriei 
extrinseci 
titulată 
blugi", 
grație

Cînd demonologia
se transformă în vodevil
Urmare die pag. a l-g

abia vorbise. „Cum de-ațl avut inspirația să vâ 
oprl|i ? — l-a întrebat un intim. „Ara auzit o 
voce interioară — i-a răspuns Hitler , care 
mi-a ordonat : Pleacă I" Doctorul Morell, me
dicul personal al Fuhrerulul, a fost ceva mai 
prozaic notind in jurnalul da observația a pa
cientului său din ziua respectivă : „Criză bruscă 
de colici declanșată chiar in timpul adunării 
festive." Deci „vocea interioară" glâsuia prin 
crampe.

Tactica „supraomului" in dominarea aparatu
lui de care dispunea era aplicată cu severitate. 
Nimeni, in afară de el. nu trebuia să cunoască 
In mod exhaustiv nici o problemă guvernamen
tală care nu-1 privea direct, aceasta fâcind 
parte din așa-numitui „Fuhrerprinzip" (princi
piul conducerii unipersonale), care excludea pu
nerea in dezbatere analitică a directivelor sale 
in cadrul unor conailii sau comitete. Tocmai de 
aceea, deși au trecut atlțla ani. Jar arhivele fas
ciste au fost cercetate In amănunțime, nimeni 
nu poate arăta eu exactitate cum șl de către 
cine s-a efectuat selecționarea participant Hor l> 
„operațiunea Pretoruu".

Se fac doar supoziții. Mike W. Kerrigan, au
torul cărții ..Atentat asupra New York-ului". ca 
șl unii specialiști vest germani Inițtați in temă, 
consideră că eșecul operațiunii botezată criptu- 
nimlc cu numele demonologului silezian Preto
ria n-a fost altceva decit un punct marcat de 
departamentul RSIIA in campania de dezavuare 
a Abwehr-uluL Rivalitatea desfășurată fără cru
țare Intre capii celor două organizații avea o 
miză importantă. Erau In Joc primatul pe scara 
ierarhică, uzufructul* cuceririi unei poziții de 
frunte de-a dreapta Ftihrerului. puterea asupra 
vieții și marții dușmanilor Relchului, aau, și mai 
exact, a dușmanilor personali cu care căpete
niile fasciste clștigfitoarc In luptele intestina 
aveau de gind să ie răfuiască.

Cei opt, aleși pentru „operațiunea Pretorlus", 
făceau parte din aceeași tagmă. Dasch, autorul 
denunțului telefonic de la Nek York, nu era un 
psihopat, sau un individ pus pe șotii, așa cum 
crezuse ofițerul F.B.I.-ulul. Emigrant In Ame
rica, el a foat cițiva ani administratorul unui ho

tel dia Sammenta. Avea M de anL Is ÎMI. dnd 
s-a reîntors ui Germania, ca cetâțoaa axaeraa 
eon Laminat de hillerism. Îndeplinea teci condi
ția esanțtalâ oentru Mlocțioaarea m : era nazist 
și aa putea mișca in Statele Unite ca la ei acasă. 
Și ceilalți coechipieri ai săi trebuiau aâ fi locuit 
In America, să-și aibă acolo familia mu ceva 
rude apropiate, să vorbească in mod euraat en
gleza și să fie devotați Reichnlui fascist. Al doi
lea selecționat. Ernst Peter Burger, fus ase 
membru al partidului nazist Ineâ înainte de a 
emigra in Statele Unite. Dupâ ce Hitter a pus 
mina pe putere, a-a inton In Vater land, deve 
nind mai intit activist, apoi „dizident", pantra 
ca sub această mască aâ fie cooptat te mtaiu- 
nea ce ae punea la cate. Heinrich Retort al 
treilea participant, fusese ciliva ani ta Statele 
Unite, revenise in patrie unde, nexâaindu-si lo
cul. s-a apucat să dea clteva lovituri gangxte- 
rești. In atil american, pentru care a fost con
damnat de un tribunal german, nu Insă fără să 
fl fost vizat de SS. ca un element ce dispunea 
de multe „calități" pentru a deveni un terorist 
perfect. Tocmai asta a făcut să fie selecționat ta 
echipa „Pretoriu?", oferlndu-l-ae astfel o sânta 
pentru ..răscumpărarea" păcatelor sale. Tot de
lincvent de drept comun era cel de al patrulea 
..erou" al misiunii, un anume Adolf Neubauer. 
Următorii patru erau aidoma : Richard Quirln. 
Werher Thiele, Herbert Haupt și Hans Kerling. 
Toți iși aveau familiile, soții sau rude apropiate, 
In America.

Au foat cu minuțiozitate șeolițl. Instruițl. an
trenați in acte de terorism, ubataj șl diversiune. 
Cind le-a venit sorocul au fost impărțlțl In 
două echipe, imbarcati pe submarine și expe- 
diați peste ocean cu toate ustensilele necesare. 
La bordul lui U-17 se afla cuartetul condus de 
Dacch. eu destinația Long Island. New York. 
Submarinul U-5(M ii ducea pe cei din echipa Iul 
Karling urm!nd a*-i debarca in Florida, la Ponte 
Verda. Joncțiunea celor două grupuri avea să se 
facă la New York In hotelul „Waldorff Astoria". 
Pentru cheltuieli II ae puseseră In mină cam 
20 000 de dolari de persoană.

Bani grei, dar convorbirile peste ocean costau, 
Iar Genghlș-han aștepta la telefon...

domeniului. Generația (auto) 
cu dulce orgoliu 

nu mal are șansa 
ta dea frisoane

(ăpater te bourgeois I), de vreme ce elementele 
recuzitei „de șoc" (ponosiți! blugi, anoctele 
plete) au foat de mult asimilata pină și de cei 
mai pașnici diletanți. provinciali. Iar a reedita 
cu aplomb in 1960 experiența lui Gregory Corso 
și a beatnicilor «ăi nu înseamnă decit a mima 
un curent conaemnat 
școlilor 
tehnică 
aplomb 
Intr-un 
cvartet _
aint inofensive manieriame i manierism dezabu
zat. „facețle" fin de sitele, mat alea dnd secolul 
e XX și descoperim cu disperare că mai toate 
lucrurile grave au fast apuse. Dar a opune marii 
poezii lansate In ultimele două decenii, inițieri 
și butade de discotecă, este o impardonabilâ 
eroare, cu atit mai mult cu cit este o eroare 
anticulturală. Ca a mai dureros este tocmai în
cercarea. parcă ușor părăsită In ultimele luni, 
de a tari da la așa-zin „generație 69" (nu pat 
fl de acord eu termenul) la ultimii debutant!. 
Adică exact a sări pesta o serie da autori care 
nu stat o generația și nu încearcă ta acrediteze 
_mituri false", peste o serie te valori laăivl- 
ăoale de prtmâ mină, creatori, biologic Încă 
tineri, aftați In plini maturitate artistică fi care, 
dacă s-ar burară de audiența, de popularitatea 
meritată și necesară, ar putea a aven o benefică 
lnriurtre asupra debutantului de astăzi. Nn mă 
tadotesc că mulți dintre cel care aa agită cu
nosc cu totul sumar sau nu cunosc poezia scrisă 
da Mircea C tobe nu, VlrgU Maziloncu. Marius 
Robeam. Constantin Abâluță. Cezar Ivi născu, 
Ilosna Mălânctoiu. loantd Romanencu. Vaaile 
Vtad. Dan Laurențiu. Ion lovan. Vasils Petre 
Feti. Angela Marineara. Mihal Cantonieri, 
Ghecfrghe Grtgurra, Nicolaa Ioana. Sorta Mâr- 
culescu, Adnan Popescu, Emil Bramaru, Mihal 
Uriacbi (ordinea osie tatimplâtoare). Adesea, 
promoția Jn blugi" ae delimitează și neagă 
înainte de a □ cunoscut sau adlncit universuri 
poetice, de cete mai multe ori. de excepție- Ma
joritatea acestor autori au debutat In ultima 
parte a deceniului al șapteiaa, mulți dintre el 
In colecția „Luceafărul" șl examinlndu-le căr
țile de debut, ae observă, frecvent, maturitate 
culturală, bun gust artistic, diseernămlnt estetic, 
lipsa frondei adolescentine, intr-un cuvlnt în
semnele va larii, care pentru afirmare nu are 
nevoie de ..zgomotul și furia" extravaganțelor 
cxtraliterare. A-i reuni pe acești autori intr-o 
generație, promoție, pare iarăși artificial, pen
tru că dezvoltarea literelor românești contem
porane este mai alea una a vocilor individuala, 
a personalităților artistice independente. Firește, 
o atare de spirit comună poate fl semnalată : ii 
uneate pe acești aer ii Lori calitatea autonomă a 
glndirl! literare, lipsa concesiilor de natură con
junct urală, „Îndărătnicia", chiar, cu care Iși ur
mează destinul literar. în altă ordine, cultura 
poetică se face in mod superior rMimțită, uneori 
pini la livresc : un livresc de calitate, acolo 
unde există, sau o polemică mal mult sau mai 
puțin discretă, oricum „acoperită" estetic, cu ti
parele de ieri și de azi ale poeziei. Un posibil 
peisaj al acestui șir de valori in plină evoluție 
I! constituie seria „Hyperion", excelenta iniția
tivă a Ed. Cartea Românească, începută In 1979.

adolescentin 
In deceniul 
și zâ

ta- 
Jn 
de 

șocheze

exclusiv In inventarul 
de poezie. Deaigur, a uza de așa-ttea 
a colajelor (de fapt a argumenta cu 
livresc infantile plagiate) și a parafraza 
arătos volum (in regie proprie) celebrul 
Beatles (inegalabil șl inconfundabil 1)
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NOTE DE DRUM DIN R. P. D. Coreeană

Rînduri
pentru Panmunjon

deal date eare ■■ necesită comentarii : ia R.P.D. Coreeană latreaga producție a 
anwlni IMS, primul an de existență independentă, ae realizează ia prezent in 
■ al solia de dană zile : in primele trei luni din aeeat an producția industrială 
a țării a fast eu 29 la sulă mal mare declt In perioada coresnuazăiaare a anului 

trecui. Dar nu despre aceste succese ale harnicului popor al Coreei socialista vrem să 
scriem. RJadurile de fată sini despre Fanmanjon •), acel punct fierbinte din Istoria multi
milenară a Coreei, eare face mereu vie aaăreața Idee a unificării pașnice a patriei, 
pa baza prwpuaeriior constructive formulate de tavarășul Kim Ir Sen. idei pe care po
porul noMtni te susține neahiUiL

REPERE

„Dicțiunea ideilor"

TIMIERI POIEȚI CHINIEZI
SHU TING
Totul
Na toți copacii inalțl 
Smt frințl de furtuni
Nu toate semințele
Râmiu sterpe
Nu toate simțămintele curate
Dlapar in deșertul Inimii omenești 
f?l nu toate visurile
Au aripile Înnodate

Nu. nu totul
Se termină ața eam ai prezis
Nu toate flăcările ard singure
Fără a aprinde altele
Nu toate stelele aduc noaptea 
Fără să prezică zorii 
Șl nu toate cintecele 
Mingile urechile
Fără să pătrundă in inimi

Nu, nu totul se termină
Se termină ața cum ai precis
Nu toate chemările rămin fără răspuns
Nu tot ce se pierde
E de negatit
Nu toate
Abuzurile duc ta distrugere
Nu toate distrugerile 
Cad peste cei slabi 
Nu toate sunetele 
Pot fi călcate in picioare 
Șl făcuta țarină 
Nu orice final
E brăzdat an lacrimi și singe

Prezentul ține in el viitorul
Cum TtitorvI sa trage din trecut
Speră
Luptă pentru ideal ,
Pune-ți umerii la Încercare

XIAO LING
inserare
Noa#fcd-| ftf* uu Mdal fi țări As auflara
Luna a-h lăsat ta jua, alene.

Privirea imi înalț pină la cer —* 
Sumedenie de stele număr.

Cine a marcat plriu de floare
Care liniștit spre noi ae eerne ?

Eu aștept tăcut; sublim mister — 
Evantaiul scurt rotesc din umăr.

CHEN SHOUZHONG
Speriata pasăre
Muntele searbăd, pustiu
Pustie noapte cu lună-
0 păsărea de munte
Înscrie o lungă, ruptă linie
Pe cerul de argint 
Dar Imediat se adună
Șl singură ramura tremură ușor.

YIN PU
Apa de primăvară
Apă de primăvară
Dacă aș fi
Sub pojghița de gheață 
Aș șopti on descintec 
Să sporesc lumina
Șl apăsarea să o ușurez

Și intr-a zl
Aș străpunge straiul de gheață 
Și aș zări
Mițișnrii sălciei
Florile de piersic 
Bătind in roșu

Cind să fie oare î
Știu eu
Poate
Mii ne sau petaiflae
In zări

BAO GUOGANG
Umbra întoarsa

rairu ce ești triată șl ești pală 
$1 oftezi după pierduta vreme ? 
Praf prea mult te-a poleit pesemne 
Nnatal valul limpede te spală ?

Pentru ce te tulburi și te trtae! 
Tu erai aut de lermă, dreaptă.
Boarea era taalU. Itaa apă 
Tl-au mmra uuaptaen. Și jltagL.

YANGX XIANYAO
Furtuna
O ueeunăralaaă
Lipsită de marglta 
lMăpățtaată a tropi mure
A udai piuă ta pMe Haul
SI a-nverzit umbrela 
Viață a dat pietrei
De pe margtae* dramului

YU YAOJIANG
Efemera floare
Nu mă Iubi
Imi spui
Eu n-am viitor

Mă uit
Cum ții ochii tachiși 
Și mă cuprinde tristețea
Înțeleg
Prezent na ai. Prezent

tn românește de 
Constantin Lnpeanu

SPECTACOLUL LUMII v.Uut de Ioan Grigorescu

DIN CUUSELE CELUI DE-AL lll-LEA REICH (») 

Cind demonologia 
se transformă în vodevil

telefonul a sunat In ziua de 13 aprilie 
1842. la ora 17 șl 25 de minute, dar nu 
la Cancelaria Reichului, ci la Departa
mentul F.B.I. (Federal Bureau of In

vestigation) din New York. Ofițerul de aervici 
la aparatul conectat cu centrala telefonie* pen
tru apeluri din partea publicului a primit o se
sizare ce i s-a părut năstrușnică. Cineva, care 
apunea că locuiește tn luxosul botei „Waldorf 
Astoria", l-a declarat, nici mal mult nici mal pu
țin, că ar fl diversionist german, debarcat In ajun 
in Statele Unite, in cadrul „operațiunii Preto
riu*", cu misiunea de a arunca in aer... New 
York-ul. „Șl, mă rog, cum o să faceți asta ** — 
l-a întreba*, ofițerul rizind mucalit. ..Obiectivele 
noastre slnt : Empire State Building, podul 
Brooklyn, bursa de valori din Wall Street, me
troul și cîțiva zgirie-norl. Mă numesc Georg Jo
hannes Dasch și vă aștept la hotel. Vreau să mă , 
predau șl să divulg Întreaga misiune..."

în registrul de sesizări al F.B.I.-ulul. ofițerul 
a ierbi negru pe alb : „13 aprilie 1942, ora 17_25 
— telefon do-ta un psihopat".

După toate pregătirile „operațiunea Pretorins" 
n-avea de ce că nu meargă „ce la carte". Se 
ocupase de ele chiar generalul Erwin Labouacn. 
in persoană, șeful Secției a II-a a Abwehr-ulul. 
specializată In acțiuni de diversiune și cabotaj 
pe scară marc, ți, din umbră, «rânjind cum nu șa 
putea mal bine „regia dc cultae", 1șl adusese 
contribuția șl Departamentul al Vl-lea al Sigu
ranței ReichuluS condusă de Himmler. Or. este 
știut că n-a fost „dragoste" mai infocall intre 
ciracii lui Hitler, ca Intre căpeteniile care con
duceau Abwehr-ul și Siguranța faadstă. De alt
fel, intoleranța și animozitățile intre membrii 
camarilei hitler Iste constituiau climatul secret

de „colaborare" In rinul echipei conducătoare 
de sub ordinele FuhreruluL Goering tl detesta 
pe Ribbentrop, mia 11 disprețuia pe Canarii ; 
toți trei erau uriU <fe moarte de.Himmler care, 
la rindul tai, se bucura de adversitatea pe cit de 
aaruneă pc atit de vehementă a lui Goebbels. 
Bormann. ajung, duo* fuga Iul Rudolf Heai In 
Anglia, acere tarul iui Hitler, tăinuia aceeași ură 
față de Goering. Himmler și Goebbels, dar nu 
ae poate spune că cel ce trăgea sforile la Can
celaria Relchulul nu ae bucura de un înverșu
nat dispreț din partea adyerxarUor căi.

Principiul „divide ol regnes" (dezbină Și riă- 
pinește) ara aplicat de Hitler la toate nivelele, 
indiferent de domeniu : politie, militar, econo
mic. administrativ. El însuși, supremul, „incon
testabilul" conducător, cel căruia i se aduceau 
delirante osanale de un cor de ciraci ce nu cinta 
la unison dedt atunci cind trebuia aă ae În
treacă In arta adulării, concentra atita dispreț 
șl ură ascunsă din partea majorității scanda tari
lor de lozinci ritmate și rimate Incit, In ciuda 
Jurămintelor de credință obligatorii pentru toată 
suflarea nu i ae dorea declt o moarte cit mai 
rapidă și mai năprasnică. Dar .somnambulul* 
p.irea ocrotit de toate crucile negre, rostogoli- 
toare din cerul Hi per bore ii. La festivitatea unei 
aniversări a putcb-ului de Ia Mtlnchcn, Hitler a 
anunțai d va rosti un discurs de două ceasuri 
dar. după numai cincisprezece minute de cind a 
luat cuvintul, a părăsit tribuna declarind solem
nitatea Închisă, Cinci minute mai tirziu, o ex
plozie a făcut praf și pulbere tribuna de la care
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anmunjan.
Numele său este cunoscut pe toate 

meridianele, fără a* aibă nici cele mai 
mici pretenții veleitare de metropolă.

Panmunjon no este nici oraș și nici măcar sat
Erie, pur și simplu, un nume. Un nume răsco
litor. O tagemăzxara de simboluri intre ore cel 
al unității arde ca • făclie sacră. Dacă \rei aă-i 
spui oraș sau sat vei avea imaginea celui mal 
straniu oraș sau sat din cite pot exista In lume. 
„Capele* slnt barăci, ridicate in grabă pentru a 
adăposti delegații]* participante la tratative in 
anii fierbinți ai răztoaiuluL De atunci au rămas 
așa. Semn al provianratuluL „Ulițele* largi, spa
țioase. tncăroaia cu seinei și șanțuri adinei, cu 
șine de cate ferată legate mănunchi și încreme
nite in pămint, urmează *' 
cațle pe o lățime de doi 
locuitorilor ara culoarea 
la fruntariile țării.

Panmunjon este ua vis, 
obsesie in inima i 
ntagră dm îrinna

raninunjon
O soartă cumplită.

Panmunjon sate
Drumul da la Kesoag la Panmunjon mtaoari 

circa zece kHmetrl. Dimineața, la ora nouă, 
plecăm din fața hotehiJuL Un ofițer linăr, cu 
fața arsă de soare, ne salută militărește ș> na 
lnmhkează banderota verzi, semn distinctiv pen
tru delegau! strâmt. Șoferul primoște dtapoziția 
aă scoată aau aă aeapere umărul de la magmă. 
Erie plină zi șl sa circulă cu farurile aprinse. 
Regulile da comportare in stană «ini militare și 
trebuie respectate. Ofițerul ae »r,fc tas lață. lingă 
șofer.

Pornim la drtan.

firul zonei de demar- 
kilametri. Iar „portul" 
hainelor strajcrBor de

un coșmar Înfipt CB o 
noi popor. Erie clipa cea mai 
poporului coreean.

ito thuerca unei națiuni izbite de

binte doi soldați cu Însemnele „M P." ne foto
grafiază Încontinuu, de ta un metru, potrivin- 
du-și, din cind in cind. pistolul automat.

Din nou afară. Soarele amiezi] de toamnă iși 
trimite razele bHnde perie ciropul amărit șl chi
nuit de ta Panmunjon. Baraca albastră pe care 
abia am părăsit-o. parcă și-a Împrumutat cu
loarea optimistă din seninul cerului. Un ci rd de 
păsări călătoare se rotește. In zbor de rămas bun, 
perie dealurile sterpe de ta Panmunjon. Sint sin
gurele libere să zboare fără teamă dintr-o parte 
In alta a CorceL Dar oamenii ? Greu, dacă nu 
chiar imporihiL

De pe o movilă de pămlnt avem deschisă o 
perspectivă asupra zonei. In vizorul binoclulul 
imi apare o construcție bizară. Este un zid. Da 
un zid enorm. Ttnărul ofițer imi explică. Acel 
zid vrea ai rupi cit mai sigur cele două părți 
ale CoreeL Un rid imens, construit de ta țărmu
rile Mirii de Eri ta țărmuri!t Mării de Vest. 
Adică, de-a latul țării, pe o lungime de 24fl ki
lometri.

Un constructor ■ calculat ci In medie la fle
care we metri de zid s-au consumat tot atitea

șperanță.

Orașul Keeong para ca o wiaaă navă in marea 
surie de orez. De a parte șt <ta alta a șosetei 
tnfurie aezJmd «taspuri nesfirșlte de orez copt. 
Țăranii iși văd liniștiți da treabă, ca și cum ar 
lucra In grădina cnan lor. Ofițerul vorbește în
truna, inșirtad, uza după alta btformații dintre 
cela mai diverse. Toate intcraaante^ Nici un 
cuvlnt despre război, nad un curtat despre rana 
de la Paamunjan.

Aid este poarta _Jenaea"-utai_ „planta vieții". 
Nimeni nu pure ami fenctt dodt cultivatorul de 
.JctaBen". Stat familii întregi care din tată ta fiu 
ae știu cnltivBtart de „jenaen". Pratru ct, ceaiul 
de „jemen" este cel mai bun vin din lume. Li
ceana obținută din rădăcina teribilei plante, ase
mănătoare cu pătrunjelul «te la noi. in viorea r* |i 
vindecă In arai— timp. O ren* eu ceai de ..jen- 
*en" aste axai tonifiantă declt cinci cești de cafea, 
fără aă aibă nid un efect dăunător asupra orga
nismului. Ia Împărăția „plantei vieții* aă ai copil 
mid ta șapteznd de ani au mai surprinde pe 
nimenL

O barieră. Oprtaa. Sintem legitimați de soldați 
ai armatei populare coreene.

Simțim dogoarea PanmunjanuluL Bariera m 
ridică și intrăm intr-un dmp sinistru care în
tunecă chipul dtaRaețifer liniștite. Este aona neu
tră da dnl kllnmotri tață de linia imaginara a 
paratataf da ar. mutată de ta Xetoog la Pan- 
munjwa- Sttaci prăvălite da pa piscurile munțdor 
tfta apropiere stat risipite ta tatimplara. pe un 
rimp in care ae mal pot vedea rănile lăsate de 
bombe. Aia a-a inttaa linia devastatoare a fron
tului intre 25 iunie IflM. data primei agresiuni, 
și 27 iulie 10S3, dnd a fost semnat armistițiul de 
la Panmunjon. Mașina înaintează prin acest clmp 
triiL

Din loc tn loc. bene tatlrzlate ca o aventură 
in 4oamnă colorează peisajul eu speranță.

Oprun dm nou. Este o grădină cu caiși și meri, 
eu brazi șl ptaL Și dteva straturi cu fiori. O 
ciodrlie sparge tăcerea apăsătoare, țlpnind spre 
cerul senin. Abia acura efaserv seninul tulbură
tor al cerului de la Panmunjon. Sintem invitați 
aă vizităm muzeul amesiajat ta barăcile martore 
ale tratadvdar da armistițiu.

In fața unei imagini poposim mal mult. Repre- 
a ntâ o ampta deKDoaatrrii* desfășurată in Capi
tala Rotnăniei Împotriva agresiunii asupra Coreei 
democrate și un extras din declarația guvernului 
ramăn. Alături, un extras din mesajul adresat 
in IMI da tovarășul Nicotee Ceaușescu tovară
șului Kim lr Sen. in semn da apreciere a noilor 
propuneri nord-coroene pentru unificarea pașnică 
a patriei.

Alte |i alte secvențe din timpul războiului și 
din anii de după război. Cifrele înscrise In acest 
muzeu stat de dimensiuni mult prea modeste 
față de ceea ce semnifică. In cei trei ani de 
război purtat In Coreea, armata americană a 
cheltuit perie 2B miliarde de dolari și a folosit 
<5 milioane tone de materiale de război.

Stupid demers ! In numele cărui crez, al cărui 
ideal ? Toate pentru ca pină ta urmă agresorul 
si-șl plece capul infrlnt și umilit. Cumplită com
petiție a mort ii i Pentru a cita oară istoria ae 
incăpățlnează să demonstreze : nici un popor, cit 
ar fi el de mic. hotărit să-și apere demnitatea 
nu poate fi ingenunchiaL Iar poporul Coreei de
mocrate a făcut dovada unul admirabil eroism
colectiv pentru apărarea demnității, a ființei sala 
naționala.

Punctul fatal, dincolo de care nu putem trece. 
Eite linia de despărțire dintre Nord și Sud. Din 
nou citava barăci. Și cileva clădiri, citeva terase 
folosi te drept puncte de obtervalie. Soldați! și 
ofițerii armatei populare coreene poartă bande
role galbene. Soldați! americani, uniforme kaki, 
«ni înscrisul „M.P." : .„Military Police". Ctțiva tu
riști șl dțlva ziariști, tn apropiere, sirmă ghim
pată, linii de demarcație. Liniștea devine parcă 
mal apăsătoare. Nu știi ce sfi crezi. Este liniștea 
momentului de reculegere in fata odioasei crime 
— despicarea trupului țârii — sau liniștea dina
intea furtunii.

Lumea vorbește In șoaptă sau nu vorbește de
loc. Privește, memorează și rcmemoreazfl. Din 
partea cealaltă sintem urmăriți prin binoclu. Un 
militar american ne fotografiază, un altul fil
mează. Au atlrnate de Iflt olstoale automate. 
Unui, mai zelos, ține mina pe trăgaci. Drumul 
Intre viață și moarte eete atit dc aproape atei 
ta Pnnmunjon !

Intrăm fntr-o baracă albastră. Lingă uș& stau 
neclintit! patru ostași ai armatei populare co
reene. Nu poartă nid o armă. Este o sardă paș
nică, asigurată de oameni in uniformă militară. 
O replică plină de semnificații dată soldatului 
de vis-ă-vl*. venetic rătăcit 1a Panmunjon In 
jalnica postură de paznic. De ce nu plecați acasă, 
naivi apărători al „libertății", tn țara care v-a 
născut. llnRă sotilla șl lingă cooHI voștri, lingă 
mamele șl lingă prietenii voștri ? De ce vă omo
rul zilele și demnitatea aub arșița paralelei 
ucigașe ?

In baracă, plutește o tăcere grea, de plumb. 
Este locul unde se întrunește, din cind tn dnd, 
comisia de armistițiu. La mijloc, o masă întinsă 
pe toată lățimea barăcii. De-a lungul m«ei în
velite in pluș verde, un șnur alb trasează linia 
do demarcație Intre Nord șl Sud.

Privesc firul alb și t! simt lama veninoasă ce 
taie eu cruzime trupul Coreei.
De zece minute da dnd stăm In baraca fler-

•doctor țtd 1
• Don FruntetaM, 

iUngheonu ( 
unct). Teodor Bolț (s 
reipomabil d« reda

Kjodtnsdha Tiang Son (Corsoa) j 
„Peisaj pe malul unei ape*

materiale cite ar fl fost suficiente pentru con
struirea unui apartament cu două camere, hol și 
bucătărie. Calculez mai departe $1 mă îngrozesc 
ce dimensiuni poate atinge absurdul. Pe întreaga 
lungime a zidului s-au inmormintat peste 24 000 
de apartamente l Dar ce mai contează aceasta 
pentru o tară — Coreea de Sud — In care asi
gurarea unei locuințe pentru fiecare familia nu 
este nici măcar un via. Zidul nu este deloc unul 
pașnic, defensiv, cum atit de zgomotos declarau 
autoritățile sud-corcenc. Din sută tn eută de me
tri zidul are cazemate din beton pentru piese 
de artilerie grea și aruncătoare de mine, iar din 
loc in loc. nise uriașa late dc patru-cinci metri, 
pentru a permite trecerea carelor blindate și de 
asalt

Oamenii au nevoie de poduri și porți larg des
chise, nu da bariere șl îlduri da gheață. Va râ
mi ne tn istorie acest 2fd negru dovada celei mai 
odioase tentative de a ucide o țară, un popor 
pașnic.

Oamenii normali da pe aceri pămlnt constru
iesc ziduri pentru a înălța o casă, o școală, un 
spital, a fabrici. Pentru ce credeți rf a fori 
construit acest zid din piatră In inima Coreei ? 
Pentru a opri infiltrarea ideilor comuniste din 
Nord in Sud !

...Mai privesc e dată dansul lin al păsărilor 
călătoare, care ae pregătesc de drumul lor lung 
spre sud. Deocamdată pot zbura neatingherltc. 
Dar dacă tn mintea unui obsedat ae va naște 
ideea rup reînălțării zidului pini deasupra ari
pilor 7

O cane discutată cu multă căldură a publi
cat da curind Mir cea Martir.. Critic cu 
ținută inconfundsbilA, autor pertinent, și 
riguros, avanalndu-și concluziile cu a 

mare prudenți, el Încearcă In Dicțiunea Ideilor un 
lei de profesiune do credință, expusă tranșant abia 
in eseul final ai cărții. Nu ne vom opri, desigur, 
asupra ideilor lui MJrcoa Martin in ceea ea pri
vește critica literară in general, mărglnlndu-ne dojr 
la uncie din considerațiile referitoare la scriito
rii străini, ceea ce face obiectul rubricii de față. 
Cu toate acestea, acceptarea grăbita a unor atribute 
convenționale, cum ar fi acela referitor la un ,,tl- 
perinteligent- Cam 11 Kt tree cu aau altele de acest 
lei este oaraoura surprinzătoare pentru un gin- 
ditor reticent cum putem bănui cA este Mireaa 
Martin. Chiar titlul cărții „Dicțiunea id ailor*, asocia
tă la urma urmai două' cuvinte din registre decse- 
tțtte, dicțiunea a vi nd in vedere articularea In aera 
..material* a sunetelor, de pildă, iar ideea se refera 
ia un plan abstract ce privește mal ales coezi
unea, rigoarea, capacitatea de sintczA șl pregnanța 
Unor realități de alt ordin. De aceea, cu toată apa
rența atrăgătoare a formulei, ea ni se pare neferi
cită și mănuriaește doar preferința criticului pen
tru acuratețe, pentru linia rafinată și distincția 
unei argumentații in domeniul intelectual. Mici 
inadvertențe de acest tip putem regăsi Șl in alte 
compartimente ale cărții. Mircea Martin folosește 
curent termenul da .spiritualitate" pentru cultură 
sau. In genera], pentru domeniul intelectual. Pro
babil că avem de-a face cu un transfer a! unor 
accepțiuni din franceza sau germană, nevoind a 
presupune că un critic eu o ..partitură* atit de ela
borată a-ar 11 putut lăsa contaminat de s«snsul adău
gat cuvântului spirituali late in articolele unor pu
bliciști abuzivi. în ceea ce privește sfera acst.il lu- 
vinî. trimitem ia eseul publicat de Mircea Vuică- 
nescu in îfll in Criterion, unde i.tabllea alte accep
ții „codificate* tn limba noastră șl in discuțiile in
telectuale pentru „spiritualitate*. Revenind Îs obiec
tul diaeușiel noastre, vom nota predilecția Iul Mircaa 
Martin pentru autori ca au ilustrat demonstrația 
intelectuală tn domeniul artistic, pentru artiști și 
critici ce au transformat pasiunea „ideologică- !n 
sura A a creației durabile. Remarcabil. In acest sens, 
■te eseul consacrat lui aaetan Picon, punctul rei 
mal de sus pe care j-a alina capacitatea ss de diso
ciere, modul pacient șl strălucit de a urmări dia
lectica critică a autorului francez. Dar eseul cel 
mal semnificativ pentru „dicțiunea* lt|1 Mircea 
Martin este cel consacrat Iul vaJCry. Urmărind si
nuozitățile gindirii poetului francez, autorul neutru 

» le acceptă prea ușor, transformlndu-ta in antinomii, 
pe plan Intelectual, pentru a construi, tn acest fel. 
o demonstrație ce-și are sursa mal puțin In însăși 
opera scriitorului francez, rit in voința sa de a-șl. 
justifica Ideile. Propunem discuția pentru a Jua liia 
considerare mai alea o formulă da critică a auiori-1 
lor străini care ni ae pare de tot inoperantă la nota 
Atunci dnd reproduce opinia lui Tjî. klțot, ea/e 
apune : „VaKry era un om prea inteligent pentru 
a tl un filosof-, s-ar fi cuvenit poate Bl menționeze 

’ faptul că afirmația poetului englez este pur și sim
plu o prostie, deel pu li căutăm sensuri parado
xale, valabile numai in contextul pe care 11 vizea
ză. De asemenea, atunci cind U citează pa intuși 
ValCry : „Un alatem a opera de artă, sau nu este 
deloc", Mfrees Martin acceptă prea ușor o aseme
nea concluzie, adăugind : „Gtndlree ar urma id sa 
supună unor reducții șl unor adausuri vizi nd șrrr.o- 
nia edificiului artistic pe cale de a fl construit. Re
zultatele nu pot fl declt alienante, deformante'. 
Ce ar urma t Că un mare filozof ca Hegel, să 
spunem, ailuește realitatea gindirii sala de dragul 
uncd articulări „frumoase" î Să fim serioși ’ O ase
menea prostie Iși putea permite VslCry aă apună, 
pentru ci era Valdry, șt nu interesează din puneiul 
dc vedere al adevărului pe care-1 comunică, ci ca o 
mică cochetărie a poetului. Atunci etnd contem
plăm Insă realitatea spuselor unui autor, este bine 
oare Să trecem peste doza de ușurătate pe care 
uneori ne-o înfățișează 7 Dincolo de contradicțiile 
care pot 1nci fascina pe unii, Valăry, este in pri
mul rind un autor care și-s refuzat construcția din 
frivolitate, din estet ia m gratuit și, astăzi, mal mult 
declt desuet. Dicțiunea pe ore o caută un critic eu 
adevărat inteligent cum este Mircea Martin, pontra 
acriiul căruia mărturisim c veche și constantă pre
țuire. tl conduce la acceptarea unor atitudini dc a 
inconsistență pe care rigoarea lui ar trebui a-o rw- 
pinsă categoric. La fel ae Intimpiă și In analiza 
opiniilor lui Fundoianu, eseist strălucitor șf autor de 
formulări ceteai rafale, pentru eare acuza «ta tl ten
tă propusă de Mlrcoa Martfa cete j| eu prea Vartift. 
lată, de pildă, ca spâne FuncMlanp. ta un moment 
get 1 „...Fcnotnanul ctiremplut de poșeie aumit 
„m inul ea cian" (ilngara! caraait Mtfle Să poezia, 
după cel al iul Emlncsru, s.n.) nu e simplă desfa
cere de marfă presai* in colonii". Colonia era lite
ratura romănă, dasigur. Iar fenomenul adine an 
„singur* intr-o perioadă eare cunoștea șl poezia Iul 
Blaga, șl a tui Argbozl, șl a lui Bacovja, șl a Iul 
Barbu... Explicația atitudinii lui Fundoianu tn pri
vința literaturii noastre, sate, orlee am apune, ridi
colă : .... fără afl o mărturisească. Fundoianu speră
ca o nouă și veritabilă literatură română al se 
nască după (și din) negația lui*. Bine că nu a-a In
tim plat asa 1 Ne placa felul cum Mlrcaa Martin hfi 
articulează ideile, eleganta scriiturii sale, chiar pre
sărat* da mici inadvertențe, am fi dorit Insă o mai 
riguroasă șl decisă implicare In atitudinile pe eare 
Ie vehiculează, a participare mai energică la eclo
ziunea adevărurilor pe eare le propune șl pe care 
textul său le implică oricum.

Aurel-Dragoș Munteanu

Viorel Sălăgean

*) Dia valaaa! ds reportaje JBană dimineața, 
Terra r, la pregătire ta Edilara Sport-Turism.

41 COBFGRAFȘJL Crlvtoplie» Bruce «te arutera! 
unei montări celebrate in critica de specialitate, n 
a reunit două lucrări rezultați* din colaborarea 
Hrechu'WeUl, Maeagoany ji ■equieni-ul tMrliaas. 
Gordon Burn acrie In legătură cu acest apoeaașoH 
„Combinația dintre dntec și dans, precum și Inten
ția do a face baletul relevant și astăzi, iar nu 
numai un Umplu exercițiu noatalgle. creează a com
plexitate la care Bruce este foarte aereibil*. Intere
sante tint costumele Pamela! Marra, Inspirate din 
caricaturile „noului realism* german al anilor JMă.

—
SPORT

Urzici si
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• Tn zorii zilei mele dc nrștere, buimac de 
somn ca un crap prins In vălătucul stăvftaruhii 
Străulești, am ieșit lăcrimiod să-mi conduc ultU 
mul prieten mirosind a „molan ruj" și conLaede 
Albania și, după ce ăla m-a pupat da trei ori și 
mi-a cerut bani de transport, am bătut o măta
nie In dreptul glidnii de sub fereastră, am sor
bit o gura de aer amestecat cu benzină Îmbună
tățită și-am dat să mă Întorc in casă.

Era gata să zăvorise poarta cu drug de muțe
nie și să afișez ta vedere asigurarea ADAS îm
potriva gratutatorilor lntirziați rind, din aburul 
parcului de vis-*-vis, > năvălit gifiind un călu
găr cu sutană de catarg putrezit tin iod In brațe 
un miel alb ca o lebădă înghețată și-a zis : „La 
mulți ani și Aluno]u / și zâ vă trăiască mielu* / 
dștigat cu mult efort / chiar la loto-pronos
port".

Purta intre coarne o carte de vizită și behâla 
stins melodii de împăcare. Era un miel isteț 1 
L-am binecuvintat pe popă, (avea 1a git pitit 
șmecherește un fluier in loc de cruce), l-am or
donat stinga-mprejur și i-am arătat direcția Va- 
sile Conta. Dac-a ajuns, ce borș cu lobodă ofilită 
or fl sorbit side Mandiba și... restul lumii 1

• Au Înflorit caișii ta șoeca, așa, de capul lor. 
Și tremură de emoție c-sm intrat io luna lui 
ApriL Trei ține! cu sfircul mucilor sticlind ea 
rouă sub nări de catifea, s-au prins de mlini 
așteptind neclintiți sub umbrela de păpădie a 
flarilor sidefii. I-am întrebat ce fac el acolo, vrtM 
adunare de șoimi cu ridicare de mitni șt mora
lă reciprocă de bună purtare, dar unul, isteț ca 
portarul da ta CNEFS, a zis ! „Nene, așteptăm 
să ningă caisul..."
• 11 anunț pe această cale pe Mlroea Micu ’ 

să nu-mi mal vi re bilete pe sub ușă cerlnd milă 
șl încurajare pentru U.T.A. Pină la probe con
trarie li țin ]a dispoziție un buchet de brlndușe 
căptușite cu urzici neambalate. Să-l ta cu pal-

brînduse
melc goale și să aleagă ce vrea. Tn prezența 
martorilor, fiindcă, altfel, a In atare să le alea
gă cu penseta...
• Citez dintr-un comentariu fotbalistic citeva 

fraze care m-au pus pe ginduri și m-au metan- 
colizat ca pc un setter sechestrat In băle : „Min
gea se îndreaptă direct spre spațiol porții ăar 
depășește cu mult barele laterale șl iese In afara 
terenului de Jec arm iad să fie repus* de Ia 
colțul careului de clari Bctrl. Păcat 1 Picat ! Ah 1 
ce picat..." Aferim 1
• înainte dc-a pleca din țară pun paria pe 

trei nasturi de brinzi aau de rașraval, contra 
unui carnet de cecuri la purtător, ci in meciul 
amical cu vecinii noștri de peste Dunăre ne vom 
umple de briantină și ne vom întoarce mirosind 
a odicolon de trandafiri. Tremură orașul Ruse 
de spaima noastră șl am auzit că pe Luccecw 
l-ar fi dticlarat de pe acuma „cetățean de 
onoare" 1

Gornigtul becului de 1a Ostrov și-a lustruit in
strumentul gata să dea tonul osanalelor ce vor 
urma in nădușeli oclncitc dc suflători. Dacă nu 
va fi așa, a* nu am parte In strâlnătățuri niri 
măcar de-o ulcică de bere-Tuborg...
• Tremur de indignare $1 regret eă timp de 

aproape una luni nu-mi voi putea clăti ochii Io 
căpiata divizionarilor noștri alergi nd cu ghiu
leaua legată dc gleznă. De ce desfătare voi 
avea parte in R.F.G. unde ăla joacă hipnotizați 
de patima fotbalului In cluburi care vind șl cum
pără jucători, pe față șl cu „bani albi" ? Vai de 
norocul meu f Imi vine aă renunț la biletul do 
avion cind mă gindeoc la etapele „scăpate". Dar 
zic : nu vă lisați băieți, mă întorc eu, și cit am 
să lipsesc 11 aveți pe Mandiba „profesorul", care 
și ie trei limbi și acrie cu un creion chimic ume
zit intre buze.„

Fănuș Neaga

REDACȚIA: Bararcfti, Plaf* SctateH »r. L teL 1732&9

ADMrNtSTRAȚTAj Calea Victoriei nr. 115, țel. M 74 95
Tiparul executat la t

COMBINATUL POLIGRAFIC „CASA SCÎNTEir

acst.il

