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Prietenie, 
socialism, pace— 

dominantele 
unei politici 

profund umaniste
două importante 

momente In croni
ca. relațiilor rmriti- 
. Laterale ale Roms- 

tV' — vizitele oficiale dp 
prietenie ale tovarășului 
Niealae Ceaușeșcu. i mc reuni 
cu tovarășa Elena Cea usc acu. 
in Republica Popular* Chine
za ți Republica Populari De
mocrat* Coreeana — «-au 
des ta jurat recent In atenția 
general* a aoc jet Ații. iar pe 
un plan mai larg, al lumii 
noeatre contemporane, a-eu 
incerta ca inc* o contribuție 
românească. de prea(i£u. la 
cauza păcii ei înțelegerii in
ternaționale.

Evident, inalții toii al po
porului român nu a-uu aflai 
pentru prima oar* pe pamin- 
tul ospitalier al acvator dou* 
țări ți popoare. Eatc si acesta 
un Indiciu cit se poale de 
convingător al juatetei ți con
secvenței unei politici pro
gramatice in ceea ce Drives
te așezarea ți dezvoltarea 
continua a relații Loc noastre 
de pace ți prietenie pc te
meiul solid al cunoașterii, al 
cooperării pe multiple pla
nuri — politice ți sociale — 
In spiritul (time! șl încrede
rii rdHpFoctf. *1 SoTMarrtWf 
militante. Se poate afirma 
astfel cu toot* certitudinea 
ci in plin* secvență » con
temporane it Ații sale, tradiția 
unei .wmwica politici iți de- 
monBLrcazfi In mod dt se 
poete de deschis si convln- 
«*tor viabilitatea ți Iți con
firm* pe depl'n peraonaHta- 
tea. Contactele secretarului 
general al partidului. pre
ședintele Republicii, cu înal
tele oficia]It*ț 1 ale țărilor
gazdă. dialogurile sale cu 
largi categorii de relfitenl. 
oameni ai muncii. înțelegeri
le și aprecierile asupra că
rora s-a convenit ca «I at
mosfera entuziast*, de deo
sebit* stimă si prietenie caro 
s-a resimțit pe întregul tra
seu al acestor două vizite 
«ini de naturft «ă ne explice 
K: * mal mult sub racortul 
identității noastre de idealuri 
ți interese ți să adauge, la 
capitolele viitoare ale isto
rici n O'Mitre noi oagini de 
referință. Noi apreciem, sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceausescu. cd există toate 
condițiile ca prin eforturi 
comune. raporturile româno- 
chtneze — întemeiate trainic 
pe principiile socialism alai, 
pe deplind egalitate. ițind 
ți resoecl reciproc — sd cu
noască in continuare o pv- 
iernlcd Înflorire, pe mdsura 
oosibilifd'ilor sporite ne care 
le creează dezvoltarea econo- 
mico-sociaid a tarilor noas
tre.

Și. intr-adevăr, realitatea 
aceasta e. cine sțudia-fi tre
cutul ți prezentul relațiilor, 
istoria contactelor ți a coo
perării romino-chineze. a 
demersurilor noastre in ma
terie de construcție a noii 
societăți cit șl pe tărâmul

acțiunilor comune pe plan 
in iernat local nu ponte s* nu 
delta* *i • imagine clar*. 
Mineotiv*. asupra viitorului 
imediat, asupra perspectivei. 
Noua vizir* a șefului statu
lui noctru rămiae astfel ca 
un important eveniment ca
pabil ■* ridice pe o nou* 
troupt* *t a* dea o bază trai
nic* lărgirii cooperării fi 
conlucrării dintre partidele, 
țările ți popoarele noastre.

Intr-o ambunț* a*rb*to- 
reaac*. specific* pentru trăi
nicia ți profunzimea rapor
turilor de prietenie si solida
ritate rocnipo-coreane. pen
tru modul cum conlucrează 
«I se Intrajutoreaz* frățește 
cele două țări fi popoare In 
edificarea noii orinduiri. vi
zita In RP.D. Coreean* a 
ilustrat pregnant dorința re
ciprocă de a ridica fi mal 
mult nivelul acestor relații, 
de a le da o concretizare de 
durată ți eficiență In multi
ple domenii si sectoare de 
activitate. Relațiile dintre 
tănle ți popoarele noastre 
slut relații trainice, spunea 
tovarășul Nicolae Ccauțeacu. 
se bazează pe o profundă În
credere reciprocă, pe eoa'i- 

‘■'Wfr. Stlmd' |t reiperi ai i«- 
dependentei naționale șt dez
voltarea lor continuă consti
tuie. totodată, o contribuție 
de teamă Ia cauza laciaHf- 
mafui. progresului fi pdcli In

Consemnate in Întreaga lor 
semnificație, pe fundalul 
generoe al unei vechi prie
tenii. secvențele acestei vi
zite se înscriu cu toată pu
terea lor de eveniment in 
calendarul și durata însăți a 
vieții noastre politice ți so
ciale. Ele configurează o dat* 
In plus Imaginea proprie, as
cendent* in timp, a scopuri
lor șl mijloacelor concrete 
prin care cele două țări ți 
popoare sint hotărî te a* ac
ționeze ți s* se sprijine re
ciproc. In conformitate cu 
propriile lor interese, pentru 
înfăptuirea unor lumi mai 
bune ți mai drepte pe 
planeta noastră.

Prefigurate intr-un fel prin 
însăți tradiția ți profunzimea 
raporturilor de pfnă acum, 
ți așteptate. lărgite țl conso
lidate prin noul demers a! 
președintelui României In 
această parte de lume care 
nu este atit de apronfat* prin 
identitatea de obiective, in
terese si aspirații, ca ți prin 
intense legături țl contacte 
pe care le avem, rezultatele 
slnt de natură să dea un nou 
impuls eforturilor noastre 
comune ți. desigur, să înles
nească noi căi pentru asigu
rarea păcii ți progresului. O 
operă esențială azi. Intr-o 
lume care trebuie să tac* 
totul pentru a benef'cla ți 
mai mult de ta condiția țl 
rațiunea propriei sale exis
tențe.

Luceafărul

REFLEX

Tezaurul,
Ce spune un pietrar 

care auzise de ce
lebrul tezaur dar 
care nu avusese 

pin* atunci prilejul sâ-1 
vadă. El nu este chiar- ori
cine la urma urmei, pietra
rul. ți ca de obicei, in me
seria sa, părăsită pentru un 
oarecare ți anume timp. m> 
pot Întâlni Inserții ale Isto
riei la care, vezi dumneata, 
rice el. abia mal tlr2iu mi-am 
dat acuma că am participat 
Pe scurt, timp de țaso ani, 
a fost primul președinte de 
C.A.P. din zonă (G.A.C. pe 
atunci) ți. cum lesne e de 
Înțeles, in toată această pe
rioadă a-a ocupat de cu totul 
altceva declt cu pietrele. 
Nu-l vorbă, ți mal înainte, 
imediat după '44—'45. cind
fusese activist Șl ața o bun* 
bucată de timp suprema Iul 
unealtă, ciocanul de cioplit, 
i-a rămas să ruginească un
deva printre alte scule pen
tru ca s* fie nevoit țfi-1 re
găsească odată ți a* se în
toarcă la el. de. cam pe 
brind mai spune acum, țl 
cam chioriț. Și atunci, re- 
luindu-ți el cioplitul pietrei, 
a văzut că ceva parcă-i scă
pase. Era o întreagă istorie 
ți piatra aceasta, cu ajutorul 
ei țtia pin* atunci ți flecare 
casă pe care-o lucrase, țtia

în sfîrșit 
țl multe latimplări despre 
oameni, vorbea adică, putea 
țâ colinde prin sat ți prin 
lume țl sâ Afle o mulțime de 
povețti. Parcă nu-i prea mai 
spune nimic acum țl nici el 
parc* nu mai țtia S-o 
întrebe.

La București se organizase 
Intre timp o expoziție cu va
lorile de arta revenite in pa
trimoniul na ți una! ți ziarele 
publicau știrea și fotografia 
pe prima pagină. Cloșca cu 
puii de aur figura la ioc cen
tral. tn spatele ci. cunoscutul 
tablou Carul cu boi. Incit, 
dac* o priveai dintr-un anu
me unghi, uriașa comoară 
părea chiar atunci descărcată 
din car țl pus* sub protecție 
in Cala vizitatorilor care-i 
dădeau root*. Și dom’le. Zice 
pietrarul care avuse cinstea 
aâ facă țl el parte din dele
gația locală martor* ta eve
niment. mie mi s-a p*rut că 
boulenii ăia frumoși din ta
blou chiar se mișcă ți merg, 
am auzit așa o SCirțlitură din 
toate roțile ți încheieturile 
carului iar re deasupra ți-o 
pasăre parc*, un duh al ei. 
Ce să apun. numai lume 
btuță acolo, .numai oameni

A. I. Zăinescu
Continuare in pag. a 7-a
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Contemplație
Cum te uiți la o eclipsă de soare 
printr-un geam afumat, 
lot astfel se uită prin mine 
ochiul din spatele meu. opal 
spre ochiul fix din orizont, opal 
coborind din deal spre o vale 
urc in d o vale spre deal.

MCHITA STANESCU

EMINESCIANA

P im intui micșorat m face stea. 
Ploi limpezi, de e*mața Iar se rup 
Altminteri nn le mai putem afla 
Alcătuind eu ierburile trup.

Pateri latente urc*. Se aud 
în spicul inc* bănuit aeam ;
1) simt abia plutind in preajm*. crud 
Șl-l ocrotim cu degete de fum.

Văzduhul Iți dă rănile tai floare 
E ceasul trudei. Primăvan-ndemn, 
In cupe crinii an re vărsai sal cm a 
Calde miresme intru lârhăioarr.

Carmen Forța
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• Fondul principal al culturii 
româno • Interviurile -Lucoafârului»

POMPILIU MANCEA :
O carte da viiitâ a spiritualității unui popor

Regula onomasticii
ac* In problema eredității lucrurile 
s-au rezolvat. oararm. dutia grave 
erori, dad a font vorba de studiul eti
mologic al numelui Fininovid. cerce

tătorii au intrat intr-un vast teritoriu, rezervat
pin* actnn numai ipotezelor. Acest nume bni- 
noviri. Ierni novici. EoMDn*icz ..eota Întins de 
zece nații deodată. <nme G. Călinracu. apre a fi 
pe rfnd turc, albaaez. per mm, suedez, roi, bul
gar. îirb, ruteaa. polen, armean" f1), sau „una 
dintre Ipotezele recmte. apune ți George Mun- 
tnanu, ne tnraite la a categorie uitat* de mețtr- 
«ugarî autohtoni, adică la făcătorii de iminei" 0.

Schimbarea fericită a terminației numelui 
Emlnoviei din -asiei in -eseu, de Ioaif Vulcan 
a fost foloaiiă de dușmani împotriva hii Mjhal 
Emineacu. Al. A. MacedonakJ afirma in IJtera- 
terul e* „Matei Eminovici este bulgar" C). Ni
cola* Xenopol, tm obarur cntic dramatic de la 
Ramăaul. ii atac* pe Mihai Emineșcu direct ți 
brutal : .„..dar pe omul care aa crede român ți 
vorbește da oingele strămoșilor, fiindcă ți-a 
schimbat terminațiunea din oviri In eseu, aceai-

I
a galeria 5tmea_i, 
Florin Nlcullu ezpu- 
Or Intr-o sală o par
te din desen tio sal* 
evlehrind amintire* mArii. Esie 

rodul mal multor ani de 1a- 
crar* și priveghere acres nou 
fel de a te apropia de lain* 
elementelor pe calea descăr
nai* a Unici, pnartA contorul 
de noapte și vtai ceea ee ră- 
mlne dupA trecerea forului 
prl n treAlura făpturilor.

Kate amintirea mArii devas
tat* de foc dar nu de tocul 
clement, marea nu-i roasă, 
nu-l itlnsA, nu-l biciuită de 
flAcArlle văzute ale acestui 
soare întrupat el de o altă ar
doare nevăzută de jocul aduce
rilor aminte care se. declan
șează asupra lumii la porunca 
t pir It ului pe calea I acri mc] do
goritoare care macerează, pi-

mării

«runde țl stAraie iu adlneul 
treat urilor pin* re acestea le 
rAspnnd re durata lor de aur 
țl oseminte, cu cere ce rimine 
ca moștenire testament acolo 
unde a vorbit odaia, s-a aprins 
ți tnluult miracolul iuMrH.

Ca a rimai din mare, re că
mine din acest ieagin primor
dial slnt semințele, energiile 
ar ml mile din care poate li re
făcut iotul, țlrmul a foci de- 
vaatat, neaua bolții este si ea 
trecut* prin zarea cavernei, 
peștele ■ devenit nuts, hrast 
pe Jarul 2ocilor. «coi ci ie au 
rănuu vuiet, numai timpane

coamire iuțurubate spiralat In
tre eer li pamint ca ave de 
legatari Intre teluric țl uranic. 
Este Marea vAzutA ca pustie, 
ea hrajaA a focalul din care «e 
iagrașA aducerile aminte care 
ii dărui de a actualiza onci- 
■ile aul vechi deelt omul. de 
a face transparenta, de a adău
ga istoriei omului ca moștenire 
crea re a fost plAamuh înain
te ea dereiele ți cAlcilul său 
să fl modelat In agonie uci- 
tnl intre unduire.

Florin NJculln refac* un 
Pant Euxin itrAvechi bimile
nar ciad vocile gețiloc selenari 
țl pAduroțl au Încremenit co- 
rihlile (olar* sudice purtătoa
re de amfore cu mir țl vin șl 
mirodenii prelAclndn-le la 
sanctuare ia Scula Minor.

loan Alexandra

ta nu a-a mai văzut" 0). împărțind sticle colorate 
cu pumnul ca un nabab care risipește comorile 
Golcondei, Al. A. Macedonski nu-ți vedea pro
pria terminație tar N. Xenopol. urmașul unul 
plăciatar din Fanar, n-avea de unde cunoaște 
adevărata «tare de lucruri țl originea numelui 
Eminovicl.

Mlhai Eminescu țtia ți el că i a-a legat de 
numele de familie • această terminație -ovlcl 
inc* de Ia schimbarea el In -eseu, fiind bucuros 
să scape de ea. dar funemul Emln era Ininteli
gibil pentru el. ca ț! pentru ceilalți blograli de 
mai tlrziu. ca Leca Morariu (-) ți Vinile Ghe- 
rasim 0J, primii care a-au ocupat cu genealo
gia fi antroponimia eminesciană, țl sfjrțind cu 
G. Călineacu f) țl George Mun tea nu (•).

Numai lui Ion Creangă i-a spus Mlhai Emi
neacu. fără complexe sufletești, câ tatăl s*u ie 
trage din țărani căllncștunl. Celorlalți junimiști 
nu le-a trădat obirția. rurală. nco!*clndu-i com
portarea lor zeflemist*. Dar apucase să le 
spună că tatăl său este „căminar" iar mama sa 
aparține familiei boierești a stolnicului Vasile 
Iurașcu. Numai terminația străin* -ovici. In 
care s-a împiedicat șl loslf Vulcan, n-a putut-o 
explica nici el, nici Creangă și tocmai de ea 
l-au agățat dușmanii săj. Mihai Emlnescu nu 
■e înșela asupra genealogiei sale, fiindcă avu
sese diferite ocazii s*-$i cunoască „neamurile" 
de la Călineștl, care veneau la „căminar" după 
ajutoare. Gheorghe Eminovici le da totdeauna 
porumb fi gnu. vorbind citva timp cu ei : se 
teresa de cei din neamul său (de nașteri, 
nunți |l de inmarmlntări). dar nu se lăuda 
aceste neamuri „de rând", ața socotind el 
trebuie să-și apere starea social*, dobindit* __ 
greutate. Nici Raluca nu era mal concesivă, ața 
că ți-a ținut copllt departe de aceste „neamuri 
oropsite". Că atitudinea lor a fost greșită nu 
mal Încape vorbă, dar ea aparține mentalității

iSCEPlfliRILE SCRISULUI
In limba română

3. Irint alt celor mai vttbi 
lexlf in limba română - 

fraduceri din latină

d Intr-odată chestiunea pare fantezist A 
aau de timpi* senzație, dar corespon
dența aidoma a unor elemente cu cele 
din texte latine nu mai las* nici a 

Îndoială, c* relația text latin — expresie româ
nească este o realitate. *

In primul rind trebuie spus c* aceste urme 
vechi se găsesc in textele rotacizante amintite : 
Psaltirea Scheian*. Psaltirea HurmuZaki, Psal
tirea Voronețian* și Codicele Voronețian. Se 
co natal* Ins* că aceste copil tir2il conțin forme 
de limbă românească veche, greoaie (uneori de 
neînțeles pentru neapecialițti). amestecată cu ex
primare evaluai* și fluentă, limb* mancat* in 
primul caz de elemente țiple latine. In al doilaa 
de cele slavone.' Reiese c* vechi traduceri din 
latin* au fost revizuite și „Îndreptate" cu tex
tul slavon In față.

Se pune Întrebarea de ce a survenit aeeast* 
operație de colaționare ? Pe ce fel de texte și 
aproximativ cind ? Este neîndoielnic că, dacă 
s-au făcut traduceri din limba latină, intr-un 
context dc limbă română primitiv*, acestea 
n-au avut loc deelt înainte de adaptarea litur
ghiei tn limba slavonă, țl anume Intr-o perioa
dă de timp, cind propagarea creștinismului și 
serviciul religios ne făceau inc* pe bază de tex
te latine, iar Psaltirea, carte cu imnuri de citit 
si de clntat, destinată maselor, era tradus* pen
tru ele (ca In cazul multor popoare europene). 
De ce a trebuit ins* mult mal tlrziu, dup* in
troducerea liturghiei slavone, cînd s-a simțit 
din nou nevoia limbii române, să țe revizuiască 
vechile traduceri pe baza textului slavonesc și 
nu s-a procedat la o Himpla modelare de lim
bă, după stadiul evaluării ei? Pentru că litur
ghia bizantino-alav* n-a Însemnat numai schim
barea de limb* sacră, ci și schimbări de dogmă 
si de fond textologic. In serviciul religios orien
tal au apărut noi texte, ca. de exemplu, Octoihul 
(pe care nu-l are Occidentul). In co privește 
Psaltirea, pe ling* distribuirea psalmilor In „ca- 
tiume" și acestea In „slave", adie* „osanale" (cu 
o anumit* destinație rituală), i s-au adăugat 
acesteia, la Începutul ci. șapte psalmi ziși de 
penitență (pierduți de psaltirile românești 
vechi). Iar la sflrștt nouă cintcce ale lui Moiao 
și alte imnuri, care g-au păstrat întocmai (ceea

I. C, Chițimia
Continuare In pag. a 3-d
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Petru Rezuș
Continuare In pag. a 6-a
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CUVINTUL PROHIBIT, 
de DINO BUZZATI

FOLCLOR CULTURAL SAU DESPRE TRACOMANIE
2. Ornes II receptează pe Pârvan prin inter

mediari, prin intermediari de epocă șl mai ales 
prin anumit! Intermediari de epocă. Mâ Întreb, 
de pildă, de ce nu acord* el nici un credit opi
niilor lui Călineacu despre Pârvan, pe care, 
sper, le cuncațte? In realilafo nici Blaga nu sc 
considera un „urmaș" al lui Pârvan și Inc* mai 
puțin Radu Drag nea sau Dan Botta. Elementul 
de unire intre cei care In cartea Iul Z. Or nea 
formează un adevărat front al „misticii națio
naliste", „fondai" de Vaalle Pârvan ți „exaltând" 
„tracismul", sini cileva cuvinte in a căror poli
semie flecare dintre acețti oameni cuibărea gîn- 
duri proprii. Folclorul cultural provoacă aici o 
grav* confuzie de planuri și numai el face po
sibil* o afirmație ea cea potrivit căraia Blaga 
l-a combătut pe Pârvan ..cu o amplă demon
strație DE SPECIALITATE" (p. 383). Adică?

Ce specialitate? I-a unit șt „mefiența antllradl- 
ționalișdlor" cărora. Io cadru) modelului său 
Ăimplu;t. Z. Ornea Ie acord* o încredere neli
mitat* ți o autoritate pe care n-au avut-n ni de
dat*. S* nu fi aflat el că Lovineacu hrănea 
inexplicabile antipatii personale față de Pârvan 
țl xă nu fl fost, prin urmare, prevenit? Este 
posibil, dar asta nu reprezint* o acuză.

într-o veselă grabă, trccind anapodist ți dezin
volt toporul bisector a) modelului său prin toate 
planurile. Z, Ornea nu putea înțelege intrarea 
Geticei In conștiința culturală a epocii, țl. re
ci tind-o, nu putea, evident, disocia valoarea 
științifică a lucrării țl opțiunile afective forțate 
de apariția ei. chiar in mediile științifice și. cu 
atit mai mult, in medii nepregătite obiectiv pen
tru a recepta „țocul viitorului" pe care-i re
prezenta ea in mod obiectiv.

ȘI TRACOFOBIE .
Importanța științific* a lucrării, chiar dac* 

„depășii*" (nu acolo unde țl nici ața cum crede 
Z. Ornea) este capitală și hotăritoare pentru is
toriografia românească. In 1826. ducii ți civili
zația lor nu erau Inc* Integrați istoriei româ
nești țl nici nu puteau s* fie. Arheologii ro
mâni abia urcaser* munții Orăștlel unde urmele 
acestei civilizații erau Inc* (slnt și astăzi, deși 
intr-o mai mică măsură] aproape cu totul în
gropate sub p&minL (D, M. Teodarescu a început

Adrian Riza
Continuare !■ pag. a 7-a

Se iscălea Z. S. o»
Cei patru ml 

cercetează ca 
pe-un extra- 
terestru picai 

pe nepued mată, mur
mură ceva neînțeles 
intre ei și șt duper- 
seazd nu i na in le dc-s 
apuca *d-i întreb dacă 
in acearlă clădire lo- 
cuiește scriitorul A- 
drian Beldeanu.

N-apucă sd rdspundd 
cd in um vilei cochete 
te arată doamna Bel- 
deanu tecondată de 
poetul care-mi zimbea 
bucuros ca ia vederea
unui frate, 

intru in 
sdrut mina 
mă pup cu

curtieică, 
doamnei, 
Beldeanu

pe amindoi obrajii (era 
proatpât bâ merit ți 
mirotca a Sfent Club)
SI mă inelfd Induntru 
Ji md ațeazd intr-un 
fotoliu comjd intr-o 
cameră phnă de picturi 
personale, un birou eu 
moșind de scris gata de 
mitraliat metafore *i 
rondele. Zimbim reci
proc. Îmi zic ct, totuși, 
Beldeanu are umor 
dacă a acceptat iâ md 
tneita acari și sd-mi 
relateze re s-a intim- 
plat la celebra Intilnl- 
re. euidrnt, relatare 
strict personală șL„ 
absolut autentică.

fnrejmlntat intr-un 
halat d • casd cu moti
ve turcești, de culoa
rea vișinei putrede, 
mărturizerc cd md im
presiona intr-un fel. 
At?ea prettanță și, ce 
mai, arăta ața cum

trebuie cd au prătat 
toți scriitorii romdni fi 
cum uratd, probabil și 
azi. In afară de mine, 
care n-am halat de 
aud...

Eu scriu In blugi ea 
un hippy șl cu un tricou 
da marinar pe mine. 
Am jurat In clipa 
aceea cd primul lucru 
pe care o id M cer so
ției mele, profilînd de 
cea mal apnopiatd sdr- 
bătoare, (1 Mai, aau. 
md rog, altcaca), 
va fi; un halat de 
cată ! Vreau unul cm 
revere de mdtasc fi 
cordon apinzurind asi
metric cu ducurel la 
cele doud capete...

Mi-am scos, deci, un 
bloc-notes obișnuit 
subtilizat chiar din bi
roul lui Traian îancu, 
mi-am put geanta di
plomat pe genunchi și 
am ațteptat.

Adrian Beldeanu a-a 
ațezat degajat spriji- 
nindu-șl tlmpla In pal
mă ți-a demarat Inrd- 
tuitor, cu voce de ac
tor exersat uzind de 
uncie cuvinte pe cate 
nici nu le-am Infeles 
prea bine.

M-a tlgurat că ver
siunea iui o sd fie, pe 
ici, pe colo, prin punc
tele esențiale, rfiferitd 
de cea a Iul Traian 
îancu. Părerea lui. că 
In foiletoanele preee-

Mirce» Mtcu
Continuare 
In pag. a 4-a



/---------------------------------
absența unei revizuiri critice sistema* 

tice a contribuției de critici ți istorie 
literară. situată in primul deceniu 
după rtzbol. a permis unor optici, ati

tudini șl teze caduce să «upraviețuiaacă, ba 
chiar să elimine clștiguri de perspectivă mai 
noi. Catul Tudor Arghezl este ți el grăitor din 
acest punct de vedere.

Faptul este lapt ți nu poate ti contestat : cel 
mai mare poet comun de uupa kmmeacu a faat 
acai in a.a a literaturii uaue au apă .'ut brusc 
aau mai putin uiuc figuri cultura^ periferice. 
Procesul e aceiași cu cel surprins aJmirajil ue 
Marin Preda in Moroinețll 11: ,.Ca pnntr-o spăr
tură care nu mai putea fi dreasj i.tCepura să 
năvălească in aceri timp pe scena satuiui oameni 
ți înmnptari noi'. Scriitorul exprimă uimirea 
comună m momentul petrecerii fenomenului la 
mai Iuți mărturii* parcă era „o groapă fără fund 
din ca.e nu mal inceiau sa iasă ati,ia necu.K»a- 
cuți-, schimbind ceea ce e de ăcnimaat. mic ul 
procesului e scriați ți pe cimpul literaturii. Cina 

era Sorin Toma î Cum putea cuvintul lui u 
decidă soarta unul scriitor Aceasta e, in planul 
de discuție abordat de noi. întrebarea inevi
tabilă. Cine erau ți mai a.es unde sint acu>n 
impCiUoși istorici ți critici literari Care căutau 
să ne demonstreze conținutul de clasă al bte- 
raturii române descoperind moțieri ți eh ia juri 
acolo unde erau de a..aluat si evaluat opere ? 
Unii, după cariere publicistice lucrative la Bucu
rești, ni ac adresează de la posturi de radio care 
iubesc literatura română tot alit cit a lubit-o ți 
Sunn Toma. Faptul fiind incontestabil, s-a în
cercat a I se răpi caracterul reprezentaHv : 
Poezia putrefacției ți putrefacția poeziei de 
Sorin Toma n-ar fi fost altceva decit o violentă 
reacție suoiectivei de familie, familia Toma, năs
cută de velei țarism ul literar al lui Alexandru 
Toma. Ceva ce nu explică, insă, carierele raoide 
ți inverse, care intr-un paralelism pe dos expri
mă simultan ascensiunea lui A. Toma ți cjoo- 
rirea Iul Tudor Arghezl. Cum nu doar Arghezl 
a trecut atunci pe sub furcile caudine ale trium
fătorilor momentului, caracterul Intunplător al 
cazului Arghezl este exclus. Este vorba da un 
proces mai general cu mai mulțl Sorini Toma 
ți cu mai mulți Arghezl.

A doua tentativă a fost de a anonlmlza cam
pania Împotriva iul Tudor Arghezl duolvind-o 
in țirul de refuzuri ți contestări, unele violente, 
la caia a fast supusă poezia acestuia de la apa
riția Cuvintelor iacrueișale, ți chiar mai dinainte, 
ți pină la ultimul război mondial. Topirea acestor 
intervenții postbelice, care au contestat intec*al 
fenomenul Arghezl, in apa tulbure a antiarghe- 
zlanismetor anterioare nu le aduce Insă ți pier
derea idenlitătii- Ele au un continui ț> un acop 
diferit de cele anterioare care Ie face aă ramină 
corpuri a trame intr-o aolutie de altă compoziție 
ți aspect. Diferența specifică e simplă : diatribele 
anterioare nu urmăreau, si n-au produs efecte 
rocial-politice, cum au produs cele de după 
război cu buna știință a celor care a-um le 
scriau, ldeea că există un obicei In literatura 
romana dc a-l injuria pe Arghezl ți ci această 

cutumă 11 cuprinde si P« Sorin Toma ți com
pania justificindu-i. ar fi ridicoli ca enunț dar 
nu ți ca tentativă de a scuza gesturi critice. Nu
mitorul comun al adversarilor lui Arghezi da

s situația in cara producția poetică 
I.ea adunată in volum, dar mai cu 

vamă cea publicată de revistele lite- 
are) ne oferă, deseori, doar eșantioa

ne de tehnică poeticească, însușită sirguinciOa 
după modele prcstigioa»c sau după ureche, a*M- 
riția unui poet veritabil, cu voce distinctă și 
timbru originaJ, nesupus modelor ci doar sine
lui neliniștit, este realmente reconfortantă. Ca 
ți cum. după o viețuire îndelungă intr-o gar
sonieră de bloc, o intimplara fericită te așează 
la casă cu curte ți grădină. Eate ceea ce Imi 
sugerează poezia lui Dan David, debutant la 
Editura „Eminescu", (□ acest an. cu volumul 

Eu vă iubeso pe ioți . Poetul — căci despre 
un poet in toată puterea cuvlntului este vorba 
— iți subintitulează cartea ..Poeme rock**. N-i 
muzicalitatea explică insă titlul, ci ritmul tre
pidant ți forța expresiei poetice. lată-le pe 
amindouă reunite intr-un fragment din poemul 
Iubirea ca lumina : ..toate ceasurile se sparg, 
toate iubito, toate ; i e noaptea aceasta o dulce 
barbarie de frunze căzătoare, de stale mirosi
toare / vremea e-O'limpede edihafc «nblă bez
metic, sare / da. pe un rug pa altui, pugnloara, 
foșnitoare. Iertătoare / ...de ce rid la loc să 
plingâ, dne mă trage pe roate.' șMf răcoare / le 
finul veșniciei ci nd viața mea rămine doar a 
boare / cind nu se mai poate muri i (inima vi
sului aprinde omenirea) l ...ți de-ar fl aa mor 
doar noaptea aceasta să mal piloile viața, pri
virea / in noaptea aceasta de vifor dulce cind 
iubirea e iubire i cind In ființa iubitei e o li- 
niște-n care cind fulgeră-nceputul / se vede 
pruncul mic ei adevărat ca lumina, ea săru
tul... / (de ce inima mea ți inima ta ae îmbră
țișează acrișnînd] { de ce, Iubito, Industria mea 
prosperă. Fabrica mea de pur. de roboți gin
gași. sensibili, teferi / de ce n-am crăoat crăo- 
țănind In dinți me-e pădurețe, vise, luceferi I 
cu vă lubc&c pe toți, credeți-mâ pe suflet, pe 
viață, po cuvlnt i ți spunind aceslea am rămas 
deodată singur pe pămint*.

Dlntr-un text de prezentare semnat de Con
stantin Țoiu «i tipărit pe coperta a patra a vo
lumului (poetul mal este caracterizat aici de 
Adrian Păun eseu ți Cezar lvănescu) aflăm că 
Dan David ..a fost mașinlsl, mecanic, muncitor 
necalificat, miner, lăcătuș, tehnician, electrician, 
profesor ți învățător suplinitor*. Tentația de Q 
trage in versuri asemenea biografie mi s-ar 
părea perfect legitimă. Dan David refuză insă 
conjuncturile rimate. Biografismul se sublimes-
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evident, Intr-o lume frtmintată de an
goase esențiale, de Imprevizibil țl de 
.aceriitudini obsesive, retepțlunale la 
nivelul conștiinței, indlvidui-efemeridă 

tinde să-și confecționeze o filozofie adec
vată, fie «I din concepte eterogene, care 
aâ-J protejeze împotriva sentimentului parali
zant al trecerii eterne, fără întoarcere. Lipsit 
de încredere in cei din jur, lndoindu-se pină și 
da imparțialitatea divinltățli-provldență. per
sonajul bjroc se preface, ascunzindu-se Înapoia 
măștii, se d^dubîejză ; contrar eroului clasic 
ca re-și făcea din exteriorizarea adevăratului sine 
un criteriu dc valoare morală. Ierarhia etică și 
socială a omului baroc este lesne schimbătoare, 
labilă, fovorizind urcușul ab,*unt șl prăbușirile 
accelerate. Comportamentul proteic ți identita
tea dedublată presupun o bogată reruzltâ lite
rară pe care romanul baroc a cuitivat-o cu stă
ruință ; recuzită in care mimarea unei falsa 
stări sociale, numele de împrumut țl deghizarea 
vestimentară erau mijloace destul de frecvente. 
Ridicarea truculenței implicit ludice Ia rangul 
unul principiu de conduită, oricit de iluzoriu, de 
scurtă durată ți de hazardat, conducea prin 
generalizare la considerarea lumii înconjură
toare dreot o scenă atotcuprinzătoare pe care 
omul iți juca ro’.ul-via'ă șl pierea apoi in mis
terul neființei. Teatralitatea existențială — lată 
încă una dintre ideile esletlca-filosofice de fac
tură preferențial baixxâ, pe care Eugen Barbu 
le punctează cu limpezime in romanul Săptă- 
mina nebunilor.

Travesti-u! care Irumpe acaparator In toate 
compartimentele narațiunii, fixlnd in mare cir
cumstanțele soectarulare, este sugerat Incg din 

! titulu. Săptămina nebunilor denumește, pnntr-o 
extensie semantică, serbările cu particlpanți 
mascați din zilele care preced postul mare. 
Intr-un euvint, carnavalul nemaipomenit cu 
csne Hrtsint voia să uimească pe sutoht'inii 
bucureșteni, ruiaindu-i. Idcza acestui spectacol 
grandios, conceput ca o farsă, stăruie In tot 
romanul, transmițiod similitudini desfășurării 
episoadelor, Indiclnd. In sfera simbolurilor, o 
perspectivă da apreciere ludic-ireslâ. Expoziția 
materiei epica este convertită ți ea In «Cct 
sens. Cu toate că faptele sint istorisite formal 
ia persoana a treia, in cea mai mare parte * 
textului se operează saas la aavalr tranziția. In 
fant, la moioioșul per<j*i»j*ilui principal care 
iți rememorează nostsleic intracitva etapele 
Iubirii devoratoare, trăite la Veneția. Acest 
transfer de funcții narative va aven urmări no
tabile in relația povestitor-cititor. determini nd 
creșterea con»de*ab'lâ a imnUcării celui din 
urmă. Perspectiva arenici a intrigii este impri
mată mai eficient pria statutul bifrana al per-

________________________________________________

CRONICĂ ; LITERARĂ

_L-am cunoscut 
pe

Tudor Arghezi"
(II)

după război nu este identic cu al acelora care 
l-au contestat mai înainte, ci cu al contempora
nilor care In același timp l-au respins pe Ca
ii neseu, Blaga. Pîrvan, lorga etc.

A treia explicația din țirul pseudoexollcațitlor 
de istorie literară. care ni se oferă, uneori, est a 

acceptarea unor culpe a.e proletcultismului, da; 
capitalizarea lor mai ale* in dreptul unor nume. 
Istoria bietului „țap ispățitor**. alungat cu pietre 

către prăpastie pentru a isprăvi vinovăț a aces
tora. se cunoaște. Cu asemenea descifrări de fe
nomene intrăm pe teritoriul magici, al exorcis
mului. Pe scurt, marele vinovat pentru buchetul 
de Injustiții al vremii ar fi A. Toma. Mai ge
neroși față da acesta, alții au tinut să importă 
daunele eu Mihai Bemuc. După cum vedem, 
chiar in materie de „țapi ispășitori*. opiniile tint 
împărțite. Și aici soluția este dintre cale mai 
naive. Este A. Tema autorul tuturor articolelor 
nefaste scrisa in perioada anilor cincizeci ? Este 
A. Toma autorul, de pildă, al campaniei Împo
triva lui Marin Preda penlrt Ana Kosculcț ți 
M. Beniuc coautorul ei 7 A arris el cale mai 
dogmatica si mai obtuze studii despre Eminescu 
ți Maior eseu ? L-a eras M. Beniuc de la catedră 
pe G. Câlinescu 7 Sint, A_ Toma sl M. Beniuc, 
autorii Întregii literaturi, astăzi caduce, care s-a 
acria in anii aceia? Au semnat ei toate «meri
dianele* La modă ? Memorabilele versuri ca : ..$1 
scrie fără grijă câ-l câlimarul plin / Și-ăst scris 
il înțelege tovarășul Stalin 1" poartă sarma tu-a 
lor 7 întrebări simple care strică echilibrul ur.ul 
răspuns stit de firav. Din pricina In- alții au 
extins cercul .țapilor Ispășitori* introduci nd aici 
pe I. Vitner. dar ți pc M. Novirov. Este. insă, 
cei din urmi autorul odiseei căltnevc.ene dn 
ultima parte a vieții criticului, cum încearcă să 
ne convină cineva? Desigur, na In chestiuni

DAN
DAVID:

<Eu vâ iubesc 
pe toti»

ză la arhetip (talâL mama, copilăria, iubita), 
circumscris cu mijloacele unui limbaj șocant, 
amalgam de prozaism studiat si lirism agrext. 
de oralitate (cu aote argotice ți folclorice) si 
livresc : „iubito, robotiți, trupul tău de foșnet 
de mers de căprioară i e leac pentru orice De 
profundi*, poete înlocui AJ Treilea Omor Mon
dial / ..-ascultăm Smokie. La Bionda. Romi ca 
Puceanu. Pink Floyd, fumăm tăcut! I ah, leliță 
IOANA, să bei via să minei pas tramă, lume d? 
timizi, de muți / eu te iubesc pentru mai multe 
generații, pină-n cosmosul Cioplitorilor din 
Neanderthal / dar dacă vrei să-mi citești poe
mele / mai bine sărută râgâțins unui deal... / 
(Nu e timp, strigă Remuscarea. Gauguin. Goya, 
Deznădejdea / Camus. Van Gogh țl Macedon, 
să fugim Bucefal I)** (Eu ră iubesc pe leți) 
Poetul vede enorm ți simte monstruos, senti
mentele colosale sint clamate cu disoerarca unui 
..cârpe diem*. amplificat oarcă de Vitnla Hyalc- 
ne barbiană. Versurile sfidează confortul ți pre
judecățile tihnite, in numele unei existențe ne
falsificate. asumată cu toate riscurile : ..nu vă 
rezemațl de Tinerețea mea nu buzunărtți si i 
ultima statuie / prieteni / sărutați frumos / cru
cea Libertății acolo jos i gidliați rădăcina ei că 

tonajelor nu numai principale. Eate permanent 
sesizabilă runtura, disonanța dintre Identitatea 
de facla ți masca de Împrumut ; aproape fără 
excepție. Fost eterist. Hrhoscolu vina la Ve- 
nc',11 pentru a-l corupe, prin intermediar, pe 
terzimanul de la Istanbul In favoarea grecilor 
răzvrăti ! Trăiește inaă ca un mare magnat, 
risipind banii ce I se Încredințaseră In orgii 
licențioase. La Bucu-ești. dș □«vmenea. pnzează 
In mare bogătaș ți moare de foame. Herula 
Vimercnttl, partenera din orașul dogilor, il 
estarcheozî de hani in folosul soțului încorno
rat, prefficindu-se că-1 iubește ; atinsă de plic
tisul iremediabil șl de obsesia marții, se a-un că 
in vlrtejul petrecerilor, inăltlnd altar Idolatru 
horatlanului cârpe diem. E o prostituată dra
pată in veșminte șl obiceiuri nobiliare, pentru 
cate dragostea e doar „un glocco di palia*. Si cs 
el sint toți aristocrații din anturajul venețiar. 
Nu altfel se comportă cel din București ; pină 
și pragmaticul lusufache acceptă să-și mintă 
stăplnul la dorința acestuia.

Această bipolaritate contradictorie acoperă 
Intr-adevăr, temoorar. go'u! dintre esență ți aoa- 
remă. est^mnind nellnistes. zbuciumul dra
melor Interioare. Masca purtată permanent ara 
insă un efect cu dublă direcție asupra conști

de istorie literară ceea ce interesează aint fap
tele ți nu construcțiile interesate, mitologia de 
cafenea.

Cea mal violentă jl mai surprinzătoare încer
care de a găsi țapi Ispășitori est! aceea in care 
victimele proletcultismului $1 ale do țmatismului. 
scriitorii scojl pur ți simplu din circulație, sj 
fie Invinulțl de a fl fost ei ctitorii proletcultis
mului ți ai dojringolaJei llteiare din anii cinci
zeci. Ne întoarcem aici la cazurile Căiinescu ți 
Arghezl. dar Intră In discuție ți altl acrii Lori a 
căror carieră se desfățeară pe amocle versante 
ale ultimului război mondial. Mânuirea dezin
voltă ți arbitrară a datelor ți faptelor de Istorie 
literara permits orice construcție. Intr-o ase
menea manufactură. G. Câlinejcu ests Infălițat 
ea șef de pluton proletcultist. Realitatea este 
comitet on tisa : scriitorul era prin prestigiul său 
cel mai mare adversar al eliminării din litera
tură a ma:tlor ei scriitori ți numai indexă tarea 
lui da la catedră deschide larg ușa im ne.-stive
lor manifestări ale Inoriei lite-a-e do ■’malice. 
Anul 10-18, anul dizgrației lui Tudor Arghezl, anul 
1919, anul descăunăril profesorului Câli.ieșcu. 
punctează succesul cauzei susținute de Înlocui
torii lor. Aceștia fixează și cadrele in care vor 
evolua, ca tolerați, scriitorii ..reconsiderați*, cun 
sint apoi chiar Căli nes cu ți Arghezi. Aceștia din 
urmi puteau influenta mediul tn măsura in 
ca e cadrele sint elastice. da- rigiditatea lor 
prestabilită este cea care Ie decide chla* ți Iar 
evoluția. Tehnica de a transfe-a victlmr1o~ pă- 
cate'e vlmvaților are insă defectul de a fl pe 
cit de cinică pe atit de frauduloasă. Ea po ite 
orbi pe moment, dar nu ți In durată. A scrie 
astfel istoria literaturii române e tot ura r*i a 
Încerca să-J convingi pe cititor că Arghezl 
este autorul Ciotului vieții ori că G. Călinescu

vine generosal uriașul libera] / mileniu] III cu 
haleu maJborOpeștl ți beuturâ / au mai stați de 
lemn-tânaae / pinl-n an.i una mie nouă suta 
nouă zeci ți șase t eu fumez tot mârâșești beau 
adesra ceai iubesc viața » eu iuțeală cu haz 
cu lovituri da mai / recunosc am refuzat oferta 
unui apartament in rai / locuiesc in Copaci (de 
regulă zarzări, meri pădureți...) i in momentul 
de fată fac un Om de zăpadă (adică Autopor
tretul) mă stabilesc nu mai plec In Groenlanda / 
adio ne Intilnim H primăvară vă dlru esc o / 
sanie șj o Înjurătură de grijanie / (Eu vă tubele 
pe toți !) eu aflțietoare simpatie și respect amar 
țac-pac / omul de zăpadă alias D. (g. se citi 
dandana asu drac)*. (E-j fumez let mărășești). 
Limba ascuțită. r*a. argheziană, pigmentează cJ 
pitoresc poezia lui D.D. (a se citi Dan Divil 
ți nicidecum Dan Deșiiu) iar teribilismul atitu
dinii o face slmnației. Bidlneris este — se în
țelege — doar un „ingredient*, dominantă fiind 
tonalitatea gravă, elegiacă, atunci cind sint evo
cat! părinții (Mama. Scrisoare enamel. Am să 
mă due cu tata la lemne-a dnmbravă. Tal*. 
Scrisoare de la iata) exasperată In poezia „des
pre* poezie (Ochii Iu! Hemer, Camas, Podul dc 

inței. Pe de o parte, realitatea confecționată, 
tentantă prin comoditate și luxurianța distrac
țiilor sans rivages, se transformă cu Încetul in 
a doua natură, eroul pterzlnd capacitatea dc a 
distinge intre adevăr ți ficțiune. Iluzoriul Începe 
astfel să fie recepționat cu semn schimbat drept 
viață autentică. Așa șe intimplă și cu Hrisos- 
celu care. înaintea mor ții, ajunge să creadă că 
a organizat «ntr-adevăr fastujsul carnaval, in- 
trebindu-se, in schimb, dtcâ marea iui dra
goste de la Veneția a trăit-o cu adevărat sau a 
fost numai o închipuire ; confuzia de planuri 
este deplină. Viața ca vis, idee cu o carieră 
prodigioasă In Literatura universală, face bună 
pereche și in poetica barocului cu aceea a lumii 
gindite ca teatru. Pe de altă parte, deghizarea 
continuă inculcă oersonajului convingerea ,*ă 
viața este un carnaval neîntrerupt, așa că nu 
trebuie luată prea In serios nici chiar in situa
țiile critice, de extramâ. De aceea, recunoașterea 
înecaților nu produce decit reacții teatrale, 
iar serbarea organizată in cinstea marților pe 
mare nu impresionează asistența decit prin 
Atracțtoaul spectacular si izbntirile regizorale. 
Timpul destramă insă fără menajamente tor- 
poarca amăgitoare, declanșind cu intensitate 
sporită flnalurl brutale, oustilloare ; realul des
cătușat iți la revanșa împotriva Imagina rutul 
inconsistent, reinstall nd echilibrul natural. Iu
birea jucată a Herulei se ^irșește odată cu mi
lioanele Eteriel, descoperindu-i lui Hrisant golul 
neeuorins din cuvintele-l înșelătoare. Trucarea 
vieții, teatralizarea el. fiind îngăduită doar 
atunci cind slujește drept mijloc de existență. 
Este sentința fără echivoc prnnun'ată de Mnr- 
gherilta. mai-mare peste actorii șl maimutela 
care joacă in palatul Carague Pantomimi Ve
neției. un spectacol purtător de bogate sensuri 
metaforice, cu care personajul central se des
parte de orașul dulcilor și nesăbuitelor ispite.

«. TRADIȚIE ȘI MODERNITATE

Ren Uzată Intr-o chete b*i rochi’.antă. co->so- 
nrniâ cu eooca țl caracterele infățlțate, dato
rită lndenrebi particularităților temoeramental- 
artlstiee ale scriitorului, Săptămina nebunilor nu 
este o narațiune tradițională, ranceputâ îna
dins In litera poeticii baroce. Cu toate cores
pondențele de conccnțle țl formalizare ee ie 
pot stnbili. am evidențiat numii clteva dintre 
cele fundamentala, mirifica și captivanta po
veste de dragoste a Iul Eugen Ba-bu asta un 
ror>sn modem In sensul propriu al cuvlntu’ul. 
Ideile, conceotele șl obișnuințele metodologice 
de proveniență șl factură baroce sint preluate. 
In realitate, din proza contemporană Inova
toare care, ia rlndu-1, le-a valorificat, dezvol- 
tlndu-le In funcție de noile deziderate ale 

a acrie Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei. 
In planul vieț.i imediate ac injcmaa sa accep
tam Cd Argnezi a-a SCO3 singur pe sine afara o>n 
cimpui ga e.arici, ca.e-i e.a a doua naluru, după 
cum in cazul lui G. câlinejcu ar fl să îmbrățișăm 
idaea că s-a e..minai si.igur de la cateu.u. rteuuid 
ia absurd, le.icauva iți divuiga carența funda
mentala.

i.cause la miezul lor, cele două momente antl- 
Călinoiane ți antiargiiezlene pojlbeiicj ai.it 
ideatice in ezeai_». ..eproțul din '4d—49 adus ce
lor doi mari scriitori are alt conținut ia ra.J. 
aar ezecieiu urmărite smt aceleași. E inutil să 
spunem ca Arghezi ți Căllnescu nu pot fi „țapi 
ispajitori pentru ceea ce a fânluit Ta.na sau 
Vitner. Dar sucstltuirea rămâne semnificativă 
pentru că ascunde o tentativă ds reabilitare a 
crkidlor proletcultiști ți a acțiunilor lor.

Capitolul reabilitării proletcultismului ți a 
transferului de culpa asupra adversarilor d: iuei 
nu se reduce doar la trvenlarca unul Arghezi con
formist ți a unui Căline seu proletcultist. Ej 
vizează ți descalificarea celor cure au spus mai 
i-.e.n pe nume fenomenului din critica șl istoria 
anilor cincizeru De această dată prooeJjul nu 
mai este exorbitant : el are obișnuita tniâiișj re 
a procesului de intenție politic. Au dispărut di.*) 
Luceafărul anului IS6J. dc piloă, critici ca Via- 
dimir Streinii ? împrejurarea este idenlifica.ă 
mecanic cu dispariția de la Revista fuadațiior 
a criticilor de orientare estetizantă, intre cere 
unui era Vladimir Streinu. Diferența de epocă, 
dc sistem Instituțional nu mai e luată in consi
derație. Silogismul subînțeles, dar nep'oiun'at, 
era următorul : un director de publicație anto- 
nesciană l-a eliminat pe Vladimir Streinu in 
1940. Luceafărul din 19C8 l-a eliminat și el o? 
Streinu. Dt*ci Luceafărul din 1938 ar repeta gestul 
de la Revista fundațiilor. Și mai elocvsit abu
zivă este, de exemplu, așezarea unei Întregi pro
moții critice postbelice sub semnul lui biao 
lonescu. Din nevoia divizării manlhcice este in
ventată o descendență ideologică ți filozofi':â 
fără nici un suport istorico-literar. Logica de
fectuoasă a concluziei trebuie urmărită. Grigore 
Traian Pap face intr-un articol referiri la ideo
logia Gindlrismului. V. Marclan acrie despre 
Nae lonescu. Nici Grigorc T-aian Pop, nici 
V. Marclan n-au făcut niciodată critică literară. 
Ideile acestor contribuții nu sint Identificate in 
pozițiile critice ale noii generații de critici. To
tuși In viziunea celor care tind să reabiliteze 
proletcultismul țl să-i combată pe cei care ii 
resping o întreagă generație critică este nae- 
lonesclanItată pentru că doi semnatari care nu 
fac critică literală au scris despre Nae lonescu. 
Semn că proletcultismul n-a sucombat ci e pre
zent ți activ.

Culegerea L-am cunoseui pe Tudor Arghezi. 
alcătuită de Nicolae Dragoț, Incită la meditație 
asupra Istoriei literare a ultimilor treizeci -de 
ani. De unde țl concluzia că ea trebuie scrisă 
altfel decit pină acum.

M. Ungheanu

fin. Na vă zburațl creierii. Propensiune pentru 
dulcele epitaf al realului).

Excepționale sint Insă poemele de dragoste, 
citabile in totalitate. Limbajul frust se aliază 
aici cu metafora delicată, senzualității I ic aso
ciază. șocant, llllalul. vigoarea w dedulcește cu 
candoarea, efectul in planul emoției fiind re
marcabil. Citez in inlredmc Scrisoare deschisă 
căi re prietena noastră Ioana Cosinzrana, pent.u 
a te înțelege măsura trJentului Iui Dan David : 
„tigroaicâ dulce. Penclopă de flori de prun / 
pohta ce-a pohtit canibalul nebun** demență ți 
trufie, jderoaică. mașinărie / te iubesc din ură 
din bucurie si meschinărie / și mal ales d>n 
nmpJitate. din Tinerețe fără Bătrlnețe l toana, 
astăzi Djmul Iul Adam tace mere pădurețe l l 
si mal știu că trebuie să ne iubim, să ne min
țim. tragică jucărie i că trebuie tă ne sufocăm 
In coșmarul. In baalul torențial / de unii numit 
poesie ' de alții nebunie < că trebuie 
■ă plingetn pină cind, pină cind, l ne-om 
pomeni fiăminzj destrăbălați țl goi pe 
prund > / ți ‘mal știu că trebuie să na 
label țl să m iubito. Iubito / ea două oietra 

. s*.c za ’ două crud tnflorlte / O doul 
«sași trtente / dușmănite - / - do csln, de 
tine, de râcaroți / de pretini. de profeți, de 
du bureți, de uriți. de Feti Foarte Frumoși / / 
și mal știu că trebuie să mă urăști, «ă mă vrei i 
iubito casnică șl bună, ternare, ficțiune, șarpe 
cu clopoței / jderoaică. delir de narcise, fan
tasme și Iasomie / suntem minciuna țuuFă Jî 
păsări numită poezie i (serie tu cu sărutul meu 
o prăpastie, un entuziasm, omoară o stafie) / 
am visat, am plins. ne-am rătăcit In pădurea 
de sincer / intr-o sflntă ninsoare de flori po
vestite de-un ineer i soore’e dansa oe dinți de 
lup. de lupoaică (sau eu scriam un poem despre 
o leoaică, despre tine flâcăosieâ 7) / l ...sau t*’J 
ml-amînțese cu drag / de ochii tăi pierdut! in 
pădurea de fag 7 1/ cad din Pomul Iul Ad'im 
mere pădurețe / sau metaforele tcăznesc in- 
tr-un tratat despre Tinerețe fără Bâtrinete ? / 
sau neocanlbalul nebun așteaptă săratul tău 
deochlat. veșnicia / banală, sentimentul trădat l 
poemul de Domină, uriaș meschin, tandru, b’es- 
temat 7 / al tău. Tigru in flăcări / — Înfierat 
pe sale cu două hieroglife : D.D. ! / (i nu se citi 
Dumnezeu la pătrat, ci Drac Dumnezeul*.

D.D. (a se citi conform indicației autorulu') 
este un poet excepțional.

Valentin F. Mihăescu

literaturii de a exprima cit mal complex și 
autentic existența aofistlcatâ a omului actual. 
Argumente care să pledeze hoiâritor pentru 
modernitate se găsesc destule in configurația 
ți materia cărții.

„Spunerea* dlstan'aU la persoana a treia, ds 
regulă obiectivată ți abuziv atotștiutoare, ca
racteristică prozei de tradiție, ie apropie pe 
nesimțite de cititor prin schimbarea mascată a 
naratorului. Cu toile că. formal, povestirea se 
menține la persoana a treia, autorul filtrează 
faptele prin conștiința șl sensibilitatea perso
najului principal, optica acestuia asupra lor 
impunindu-se precumoănitor. Ca in cunoscuta 
tehnică a lui la narraate, care „încălzește** trama 
prin trăirea sau retrăirea al nemijlocită, re- 
atringind apreciabil omniaelența supărătogre 
pentru lectorul de azi. Efecte similare pe di
recția relativizării se nb|in ți prin construclia 
spatio-temporală a fabulației. Cursivitatea epi
soadelor in prezentul acțiunii urmează, ce-i 
drept, in genere, derularea reală, dar este inter
sectată încontinuu de Inlarsieret secvențelor 
venețiene. retrospective. Asemenea modalitate 
de construcție creează practic posibilități neli
mitate pentru arabescurile dlg.'eslve. pe ere 
autorul te exolostează din plin ; nu țl excesiv.

In același sector ai ordonării materiel eDlce. 
Eugen Barbu se folosește copios și de spartul 
personajelor secundare, pe care le Investește și 
cu funcții narative ; de astâla'.ă și In*ordinea 
formală. Procedeul, arigurind comod izolarea 
lui Hrisant in Hhfls. deschide cimp larg epi
cului accidental care tinde «ă năvălească ex
ploziv in spa'iul expunerii prin aceste ferestre 
informative, spărgindu-l echilibrele. Pretențiile 
materiei nesemnificative la existența ■ literară 
sint retezate cu iscusință de autor printr-u se
lecție n*ui totdeauna riguroasă, menită sâ-1 
asigure evitarea deformărilor. Deoășlri al« ti
parelor tradiționale fini detectabile țl in cu
prinsul tipologiei. Deși biografia eroului de 
prim-plan. cu unele hlatusuri, se proiectează 
In întregime : ou șl a celorlalți. Neliniștile 
Herulei și ale lui Hrisant, unele ambiguități de 
comportament, conferă cuplului o complexitate 
eu valențe metafizice nu totdeauna explicabile 
in realitatea Imediată. Eșzcul celui din urmă 
de a-ți înghesui existența trecută intr-un model 
anume eate terții in sugestii, s.a.m.d.

In concluzie, renunțarea la viziunea esentla- 
Hstâ in favoarea celei relativizante. disponibili
tatea narațiunii $1 discontinuitățile epicului, 
comolcxltatea refuzi*idu-se oricărei scheme a 
structurilor psihice, unele sensuri filosofice și 
conecote metodologice utilizate In proporții 
func'ionale in combinație rodnică cu altele mai 
vechi, precum șl pluralitntea citirilor, cea in 
chere barochizantă fiind una dintre mal multele 
posibile internei)ză înscrierea Săptămiail nebu
nilor printre realizările prozo! moderne. Mal 
apăsat decit Prlneepele cu care se înrudește In 
Ideație țl materia supusă elaborării.

Stan Velea

VIATA CĂRȚILOR
UN DECENIU DE POEZIE

Apariția selecției •) din 
crea,ia lirica din ultimul 
dc-temu a iul George Us- 
câtcscu relevă o prezea,â 
poetică pună de un far
mec aparte, născut dm- 
tr-o magia crepuscu.a/â, 
muzica.a și meditativă, cu 
un timbru rafinat, desc
uind emblema ale unei 
intciectua.iiăți alese. Poe- 
21j lui George Ușcâteacu 
este o creația discret con- 
ieblvă, cu momente da 
evocare melancolică, do
minate Insă de un senti
ment dc plenitudine, con

servat de o memorie împăcată, care pâs.rează 
imagini fericite, jocuri de umbre și lumini, res
tituind un pe.taj interior Iluminai, statornic, 
respirând liniște. Privirea metafizică impact i.Tta- 
gi.iea cu v.ziunea simbolică, ochiul contemplind 
o priveliște poetizată.

Ființa poetică se acordă cu palpitul existenței 
universale, cu caro se simte solidară. Intr-o du
blă aap.raje către s.dcral țl către gingășia mi
niaturală. uincoio de lucruri, ee descifrează ros
turile lumii reprezentate în embleme „Incli- 
natu-m-am obcalt peste maluri / Coloana de a- 
zur s-a despicat sus In tării, f Istorisită tabla 
lumii șl-a deschis faldurile / Universul a putut 
o clipi si citească soarte adinei / Azurul de Jos, 
albastrul de aus s-au Înfrățit / In cutremurarea 
orei ultima alișietaare*. Termenii fundamentali 
ai rostirii românești sint pretutindeni prezențl 
In paemele Iul George Uaeătascu, marc,nd di
mensiunea tradițională a ooeziei sale, conciliată 
cu modernitatea formei. Darul, iscusirea, rustul. 
temeiul concentrează atatamicia Simțirii româ
nești, permanentă în această poezie contempla
tivă alimentată de a combustie subterană. Li
rismul poetului restituie starea de grație a soi
rii ului armonizat interior, meditând cu egală 
participare șl Intele'tere pentru iubire ți moarte, 
vlrste și clioe, efemer si etern.

Poezia este pentru George Uscfltescu sărbă
toare celebrată cu sentimentul sacralitățil, ros
tirea este anlemnă, poetul oficiază Intru înnobi
larea cuvlntului, invocind emblemele care men
țin echilibru) eului ți armonia interimarii. O se
ninătate calmă scaldă peisajele, derulind ima
gini senine („o casă, un cireș, un drum solar*). 
Sint rare accentele in care neliniștea rune re
veria. alunecind in spaimă. Cel mai adesea poe
zia este vralfl, clntcc murmurat, cantilenă, ce
lebrare blinda, cu sunet melancolic, desen de 
finețe, elaborat și elegant, sublim!->d energia 
subterană in forme muzicale sau decorative : 
„Păduri Înalte dorm -«n ființa ta / Lumina-1 zvon 
de ape in goană mută. I Din faguri stacoji) A- 
linsa miere. I Suflare eleată, oetrecută fl Pr- 
nușa asfințitului. In preajmă / Păienjeniș podoa
ba o-mpIclește / Pan e-nclețlat in piatra fără 
umbră. I Pan nu mai moare, umbra nu mal 
crește*.

Se simte adierea eternității, niciodată ca suflu 
glacis! al neantului, niciodată cu accent lene- 
bro*, poezia fiind inintdeauna dessuora terorii, 
sărbntnare a existentei, trăită cu sensibilitate și 
cu certitudinea plenitudinii, adesea cu unele tre
săriri erotice care se ghicesc ardente In străfun
duri. <hr care sint rafinat stilizate : ..De.snletită 
feeioară-n roțu pirg / Sclnteieiosre măiestri 
(kwnrinzi / Si din conlurul legănat sunerb I E- 
mană umbra cornului tn mens / Si chip si corn 
Si umblet si profil I Tti poartă ondularea lnr fe
lină l in dosul fiecărui gest al cărnii / frlntur! 
de magice Drivlri se agită f < ?! chin corp șl tim- 
b’et ți profil / Misterioase firi mijesc In um
bră I Vestind chemsrea fără ut a Firii i Lu
mina sineelui ce arde-n rouz'i*.

Contemplativ nu acooeră întreaga dianonlbi- 
litaîe a Doctului, care sc realizează nrin reverie, 
prin ornlectia !n Imaginar. In evocări mitice de 
un farmec particular.

Structura cArturfire*acâ a rvnetii’ul suxtine edi
ficiul gractl dar emnnlnd profund sensuri ale li
rismului său confeslv. rafinat șl me’ancolic. Im- 
p'lnit nrin meditație, dar mai ales prin reveria 
diafană.

Sultana Craîa
•) George UicltcMa i „Poezii*, Editară „Emi- 

neicu*, 1911.

BREVIAR
■ O ANCHETA CU BUCLUC. Revista „Tomls*. 

tnițlatoarca unor interesante anchete pe tc.ue aia 
actuaiitații literare, puoiicâ. Incepmd cu nr. U1SM. 
un șir de Intervenții reunite sub titlul „Starea con- 
șînniel literaturii-. Scopul discuției ar h. printre 
alteia, acela de a lua „temperatura* criticii mo
mentului și de a clarifica soarta literaturii „pro
vinciale*. Redacția propune in chip de solupe la 
„prJvinclaliKrti* „Înființarea de grupări in jurul 
unei personalități redacționale directoare* (1 1). La 
ademenea eontuie lntreo.lri râapund. In primul 
episod. N. Manoleacu. Qh. Grigurvu, Al. Protopa- 
pcscu și $. Foarte : dintre ei, ai. Profopopeicu oferă 
niște cugetări de un umor inimitabil dact n-ar 
emana dlntr-un insondabil ocean de complexe. 
crede câ un crttie nu se adresează scriitorului 
nu poate contribui 1n vreun fel la rectificarea ope
rei in chestiune. „A, pot desființa scriitori. Asta, 
da. Insă daca pot. înseamnă cA ei este destjin|*bil. 
Critica «te in aceiași timp o formă de educație 
absolut necesara șl o forma a puterii* (T Arță
gosul critic, dezinteresat de literatură, insă avid aâ 
„desființeze* șl să-țl exercite ..puterea-, crede ci 
e momentul lâ-ți elogie2e propriile cărți : ..sint 
total indignat că o carte atit de necesari literaturii 
române, cum este „Romanul psihologic românesc* 
(de Al. Proiopopcscu — n.n.) nu a primit in 1171 
premiul criticii, aceste fund acordat unor lucrări 
cu totul trecătoare*. Nu e india dată etnd decla
rații războinice ți intransigenta coexistă cu veiel- 
turlimul cel mat comic. Șl Încă o precizare : volu
mul „Ulyssc* de □. Câllneacu este alcătuit de Cco 
Șertoțn șl nu de Mlhal Zamfir, ața cum crede com
bativul Protopopeicu. In rest, monotonele păreri 
ala celorlalți „anchetați*, dintre care numai Gh. 
Grigurcu mal emite cile o cugetare, de tip oeno- 
logic. ca aceasta: „Apa țt vinul dozate ad 1tbitum.se 
adresează tuturor consumaiorltor lor*. Șcrban Toar
tă, cu articolele lui avi nd ritm și uneori rimă, este 
dezolat din pricina ..absenței* (forțate, sugerează 
„anchetaturi unor critici „de vocație- Iar N Ma- 
not«cu vine cu eternele iul clasificări, de tip mi- 
nlchrist (..buni-râi*) făcute ca pentru o mie de ani. 
Cu astfel de contribuții, ancheta revistei „Tomls* 
pune In migrare o placă U2ată.

■ PENTAGRAMA. Recenzia Iui Cristian Llveacu. 
(din „Ateneu-, nr. ixilBZl dedicată unei cărți de cri
tică de Gh. Grigurcu. 11 dă prilejul Unicului critic 
du a construi o strania „pentagramă" care l-ar 
reprezenta pe cronicarul literar de a cărui operă 
se ocupă. Acela ar „amalgama* intr-o ..singură 
personalitate* — cităm — ..machlavelllimul literar
ei >ui șerban Cloculescu cu phginumui dc „airoce 
exactitate- al iul Al. Ptru, „asceza erudită- a lui 
Adrian Marino, reprezentind proiecția unei „sensi
bilități lezate* In „llmoaj logic șl exact* ca «1 
cite ceva din compoziția stilistică a unul l. Nc- 
goițeacu fi N. Manolescu. Această „pentagramă 
exemplară- ar fl mecanismul criticii iul U.u.. vă
zut dc c. Liveacu ; in ce constată originalitatea iul 
Gh. ortgurcu, recenzentul lui uită, a drept, sa ne 
mal spună.

M INCtPUT PROMIȚĂTOR. In presa brâlleană, 
ți mal ales in ziarul „înainte*, a apărut, ou de
mult. un toarte serios .cronicar de sobru..
apiiCaL, cunoscător «1 istorici dramaturgiei, U, »e 
numește Lucian Chlșu. nu este un debutant „ab
solut* și pare a sa exprima cu aceeași seriozitate 
șl In istoria literară, iată un nume care merita 
urmărit !

■ FACTO1 DE INTERVENȚIE, intr-un moment 
tn care ion LAncrânjan a tipărit o carte de semni
ficativ ecou la cititori. Cuviat deapra Transilvania, 
și de responjabllâ manifestare a unei conștiințe 
scriitoricești. România literară nu eo.nentăate 
această carte, ci comentează, sub semnătura Iul 
Mircea lorguleseu. pa trei coloane de revista, ctteva 
afirmații drastice făcute dc prozator la adresa vieții 
Uniunii scriitorilor, ââ fia cele clteva re.ertnțc cri
tice la viața Uniunii scriitorilor, pe care Ion Lăn- 
erinjan (alături de al|i Invitați ai Suplimentului 
Seinieii llnereoilui ca Lugen Harbu, Mih«l Bandar. 
Dinu Sâraruj le face tn interviul «iu. mai impor
tante decit volumul pe care prozatorul II închină 
Transilvaniei șl rosturilor ei Istorice* Tehnica creării 
de false evenimente a funcționat aici cu promptitu
dine. 3c pare cț pentru unii esta mai importtnt ea 
Ion Lânerănjan «â treacă drept adversar al proprioi 
bresle, ceea ce Ion Lftncrânjan nu este, decit un 
scriitor ai marilor gesturi de conștiință cum II arată 
cartea Cuvint despre Transilvanii. Articolul Pentru 
„cinstea** breslei eate totodată o mostră de rum se 
poate mistifica In ochii marelui pubii- atitudinea 
unui scriitor. M l. a-a ineoisilzat de la Bunavestire 
încoace in roiul de lactor de Intervenție nechemat, 
pozind lntr-a ccmtllntâ critica trează. „Cinstea* 

'breslei o dau tn primul rind valorile el șl nu for- 
me'e instituționallzate tn fața rârora face temenele 
M.I. Cine a anărat pe detractorii ul a. CăJluescu 
mal poate vorbi despre dmtre breslei ?

4
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— j Fh» dvs. bibliografici ne indici lucrări 
monotnficc, cercetări de Istoric IHerară (Sabla, 
Slavici. Sadovcanu, Convorbiri literare) 5! ne 
îndeamnă să vă propunem un dialog drs- 
prc vum ne revendicam scriitorii clasici. Asu
pra stadiului rea) al problemei exiști păreri li- 
nițlUnarr $1 păreri neliniștitoare. Care este pă
rerea dvs. asupra felului in care ne reten- 
d lei ța clasicii pe linie editorială și exegetică ?

—|Nu cred că aint panicard st nici anxios. 
Bort problema ridicată Imi creează, de multă 
vreme, o stare de neliniște. Mal mult : de pro
fundă Îngrijorare. Căci, in ciuda unei moște
niri ’ literare impunătoare, ce duce la convin
gerea nentrămutată că avem o mare cultura, 
demnă a sta alături de marile culturi europene 
(nu *e numai părerea noastră, atlția distinși 
cercetători străini au afirmat-o mereu), valo
rificarea acestei moșteniri. in latura esențială, 
■ edi(illor de referinfă. este rămasă In urm:i 
allot țări, inclusiv vecine. Ne lipsesc acele O- 
pcra] omnia, indispensabile exegezei, demonstra
ției științifice a valorilor. De aceea, in ciuaa 
faptului dă s-au scris numeroase monografii 
despere marii autori (aici putem spune că ne 
Îngăduim parțial o „părere liniștitoare") multe 
sint' Inevitabil lacunare, in absenta publicării 
exhaustive a operei. Dacă a; fi scris Slavici pe 
mas! cu o ediție ca a Iul D. Valamanluc, cvi- 
den1 că monografia ar fi arătat altfel. 
Dar.1 din păcate. nici un istorie lite
rar 1 nu se află Intr-o asemenea situa
ția : firească, nu privilegiată, să ne înțe
legem. Constatăm o stare de lucruri aproape 
neverosimilă : nu există autor român funda
mental (vă dațl seama că nu mă xindesc la 
Cirlova), care să fie reeditat satisfăcător. Și, 
atunci, dacă literatura noastră ne stă „la inimă*1, 
cum putem dormi liniștiți fără grijă ? Am 
uneori părerea că nu ne merităm înaintașii.

— Care sint, după dvs., lacunele, absențele 
In acțiunea de restituire a literaturii române î 
iată două. Gorila și Istoria literaturii lui Căli- 
nescu, au fost eliminate.

— Este reconfortantă apariția celor două cărți, 
„cu probleme* (ghilimelele sugerează că e vorba 
de probleme inventate. ca totdeauna in acest 
sector), lată duci că. „batlndu-ne". se poate. Dar 
nkd nu era. cred, nevoia de bătălii. Cărțile 
acestea au ajuns La public, în biblioteci și ni
mic nu s-a intimplat. Pentru că nici n-avea ce 
aă se Intîmple. Cind lucrurile au ajuns 
1b cele mai înalte foruri responsabile, de 
partid, s-au soluționat. Dar de ce era 
nevoie să se ajungă plnă acolo ? Evident, in 
absența responsabilității, a incapacității de a 
lua deci2ti fără „acoperire**. Birocrația rfimine 
un monstru. Lacune ? Le-am mal enumerat. iți 
amintești, intr-a anchetă cu vreo doi ani in 
urmă, tot în Luceafărul, care n-a mai apărut.

— Cum vedeți la continuare valorificarea 7

- •• mal degrabă un sceptic. Ceea ce nu !n- 
semrwmzA că mă resemnez ușor. Deci, lacune ? 
Mare*, ciclopicul roman a! lui C. Stere. In 
preajma revoluției. Rusoaica de Gib Mihâescu, 
poeți importanți (ca poeți să fie clar) de Li 
Gindi rea.

Ml preocupă Încă o chestiune, abeolut pa
radoxală : multi autori actuali, grație libertății 
creatoare instaurată la noi in ultimul deceniu, 
tipăresc cărți care rostesc, curajos, marile a- 
devăruri ale vieții noastre, inerentele erori, a- 
dovirul nefardat al raporturilor cu lumea ce ne 
Înconjoară etc. Spiritul adevărului constituie 
una din marile cuceriri sl cel mal sănătos prin
cipiu instaurat in creația literară. Adevărul nu 
poate fi. In nici □ Împrejurare, dăunător. Nu
mai mistificarea e nocivă, mal devreme on 
mai tlr21u ea se răzbună.

Scriitorii din trecut aveau o mal puțin dez
voltată conștiință a adevărului despre epoca lor? 
Este imposibil să credem asta. Ei bine, epoca 
lor s-a consumat, adevărul despre ea a râmai 
In documente, multe publicate si azi. dar ope
ra lor (care este, spunem o banalitate, o operă 
de ficțiune, un ecou, un „joc secund**) Inllrzla 
să apară. Nu ți se pare, nu numai paradoxal, 
dar de-a dreptul bizar ?

— N-ar fi singura bizarerie. Exteiă texte care 
nu slut reeditate din mari scriitori români, dar 
referințe asupra tor, chiar studii se tipăresc. Nai 
■a reedităm, de pildă, Doina lui EjoLmuu, dar 
reedităm totuși «micile lui Gherea la adresa ce
lebrei poezii (Studii critice, E.S.P.L.A., 19W, 
1 val.). Cu ce măsuri ae lucrează in programul 
editorial 7

— Da, se glosează pe marginea unor texte 
care nu există pe nicăieri. Era dreptul Iul Ghe
rea s-o judece cum a judecat-o. dar este si 
dreptul cititorului să judece in cunoștință de 
cauză. Altfel lovim de două ori In Emineacu : 
1) li expropriem poezia ; 2) difuzăm o critica 
nefavorabilă in absenta creației încetățenind 
astfel (evident, pentru cei ce nu cunosc poezia, — 
si astăzi tinerii n-o cunosc I) impresia că e un 
rebut artistic Nu știu rigur. dar cred că tex
tul lui Gherea nu e comentat sau amendat la sub- 
soL Merită Eminescu. mfi întreb, acest trata
ment 1 Dar nu alta e situația edițiilor ce nu 
apar, și despre care istorii literare, monografii, 
studii, sinteze, fac referiri abundente. Dar, ne 
In’.ncbăm. pe ce bază ? Lată o inechitate fla- 
feritf. o practică pernicioasă, elementar an
ti științifică.

— Discutăm, de fapt, a veche mentalitate a- 
sapra procesului editorial al clasicilor, eare n-a 
sucombat cum cred mnlți, el persistă, mal mult 
sau mai puțin vixlbil. La vedere tint croșetele 
care decorează edițiile noastre. Ele ates
tă că practic na s-au schlmhat multe In ma
terie de reeditări, chiar dacă teoretic tint a- 
vansale uneori idei noi. Ce înseamnă pentru no 
cercetător, pentru dvs. personal, • ediție „cro- 
șetaiâ" 7

— Croșetele ? S-o spun fără eufemisme : |mi 
par o calamitate științifică (observ că sintag
ma e total nepotrivită, dar ac folosește și știm 
cu toții despre ce-i vorba), nn simulacru edito
rial In unele cazuri. Are șl umorul ei: e adevă
rat, negru. A-îtfei că un text acrii cu cea. un secol 
In urmă de un autor „neutru**, cmaaculat du 
anumite cuvinte, expresii, etc. nana scris de pe 
poziții... marxiste. Chiar leniniste. Cara gi a le. in 
variantele croșetate ale pamfletului 1SS1 din pri
măvară pină-n toamnă nc apare ca un publi
cist de astăzi, dc la România liberă să spunem, 
care comentează exact ca noi, dramaticele și 
complexele evenimente. Mai poate fl vorba In
tr-un astfel de caz de valorificare „științifică** ? 
Din nefericire, exemplele ae pot număra cu su
tele. Astfel că. atunci cind vrei, ca cercetător 
iau ca simplu cititor, să cunoști un autor din 
trecut care a avut inerente „contradicții** (caro
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sint ale epocii, iar autorii, ea ecou al vremii 
lor Ie reflectă inevitabil), trebuie s± mergem 
la ediuila vechi, dinainte da 1944. Ceea ee ori 
se pare inadmisibil, mai ales pentru că nimeni 
nu procedează astfel. M-am interesat cum lu
crează editoni din alte țări sociali «te ta m ve
dea reeditarea textelor publicistice dootoaevskie- 
ne, care ridică probleme extrem de dificile, in
comparabile cu cele pe care le ridică îndeobște 
scrii toni ramăm, dar nu a-a foJosot foarfec» spre 
a tace din Dostolevski altceva decit a fost). Se 
poate deci respecta textul integral, evident cu 
comentariile de rigoare. Nu numaj că m poa
te. dar a crede altfel, Înseamnă a tace oneo 
altceva, dar ou o valorificare științifică. N-avem 
decit ai alegem.

— Reiese din eeie ee ne-a ți spot el multi 
clasici au fost supuși unai traiaaaeat iadi iJrsJrit

, Denigrarea clasicilor 7 înțeleg prin deni
grare critica, negarea, fără acoperire de fapta 
concludente și. in egală măsură, omiterea acelor 
fapte ce ar contrazice pe cele fixate prin aprio
ri «me. prlntr-un principiu critic. Adică prezen
tarea unei imagini fragmentare, nuntite, pre
zentată cu agresivitate gazetărească. Sint. de
sigur, exemple de acest fel. păgulatoare. Cazul 
lui Călincacu devenit Intr-o carte inițiatorul șt 
protagonistul sociologismului vulgar șt al prolet
cultismului a rămas do pomi nA Cei care am tre
cut prin epocă știm direct cum s-au petrecut 
lucrurile, nu putem fi trlșațL Dar cei tineri 7 El 
pot fi induși m eroare. Dc aceea, repet, cartea 
anunțată deja, a lui Ion Criatoiu va spune unor 
lucruri pe nume. Nu tuturor, evident. Dar sper 
aâ fie un bun început de rostire revelatoare, a 
adevărului. Macularea lui Emlneacu. Călineocu. 
I. Barbu, Camil Petrescu. Lovin eseu. Argheri. 
nu-i cam mult ? Aceasta să fie imagines dreap
tă, adică completă. întreagă, umană (câa nimeni 
nu. e ingar și omniactenâ. pro tot sau anmiieu) a 
unbr mart scriitori români T Stau si mă întreb. 
Cine să le susțină cauza, adică a*-i prezinte cu 
competență, onestitate și bunăcredlnțâ ? Se în
țelege că numai o critici ce întrunește aceste 
calități și, cred că nu greșesc, tocă ceva: dragos
tea, devotamentul, respectul pentru ceea ce au 
creat Căci pentru noi au fâcut-o șl nu pentru 
ei. Mulțl au dus o viață de asceză in biblioteri 
sau la masa de lucru. Să revenim. încă o dată, 
la Emlneacu. Cred că putem Încheia, deocam
dată, aici.

— Inir-o precizare din revista Luceafărul, ar. 
1, HM, vorbeați despre o cerere de retragere 
de pe piață a volumului IX din Operele lai 
Eminescu.

— Da. Tocmai cind a apărut vol. IX din Emi
nescu. fără croșete, după a îndelungă întreru
pere a acriei dt opere, s-a cerut printr-o scri
soare adresată de un particular. Academiei, sub 
eclda căreia apăruse volumul, retragerea lui din 
librării, scrisoarea formullnd acuzații grave, la 
adresa poetului. Nici nu-ți vine să crezi I Nu 
comentăm. Lăsăm pe cititorii volumului IX de 
opere să aprecieze singuri. Adaug doar că me
toda scrisorii era cea folosită In anii *50: ex- 
cerptarea dintr-un text ■ unei fraze, dintr-un 
context a unor cjv<nte după care urma Incri
minarea prin eticii atare Era vorba de un ve
ritabil rechizitoriu.

— Importării to eaiD> nahllclstirii emines
ciene este opinia specialiștilor.

— Dirigui N-*s drltete chestiunea, cred că 
nici n-ai 0 răspuns la Întreb*re. totu' avtnd 
un circuli rotativ ]nrhi& dacă lntr-e re
centă carto d« (emeatarli. autorul, adept ea 
și mine al respectării textelor clasice, n-ar fi 
adus-o In discuție publică. El semnase, alături 
dc mine, scrisoarea mea de râsouns la cererea 
do retragere a vol. IX. în carte regretă ade
ziunea. dc altfel necerutâ de nimeni, (pe mo
tiv că aparatul de note e nesatisfăcător și că 
textul meu ar fl fost insuficient argumentat), 
dar nu dezicerea lui e In discuție. Să continuăm. 
La început cererea-protest m-a uluit. amlDtin- 
du-ml de epoca proletcultismului agresiv. De 
aceea, am șl avut un schimb polemic de scri
sori cu autorul et. Mărturisesc, Insă, că In scurtă 
vreme, m-a Interesat mal puțin această Inter
venție anacronică, propuni nd soluții adminis
trative ia adresa poetului național jignit 
Mi-im zis chiar că semnatarul, diletant 
In literatură, (după cum singur declara, ceea 

ca atrage atactia iacă a dată asupra ingerințelor 
tra grave reaoetnni* ale dJetantisrnulw in an
ce dasism), a fost sincer. Ceea ca 
ml-a creat ■■ maca senin dc isirebare, de ears 
mei agr n aa m-am eliberat a fost ajlc-eir* . 
anume tăcerea tocate a conducerii Uniunii scrii- 
tor.ioe dc 1 tonei n£0*â. dm faptul îi era eu- 
DrecuL reoflea mea fiind rititâ de tir ejectin', ei* 
ne afund al bresla. Dar o Instituție cu 
rosturile ei. Uniunea scriitorilor, ca tot te
lul na cnenteu. cu tn aparat complex, cj 
Btevnhrij prsatigioai iubitori ad valorilor oom- 
trs perene, această instituție acriitortoeaacă 
să n-aibă an punct de vedere? N-are d*- 
loria ffiutâ de a apăra tezaurul spiritual 
fără dc care ea Insăsi n-ar exista ? Roate 
f: lăsat Emineara la prada „vinturilor, valuri
lor*? E vorba de an act de agmiaae la adresa 
celui sub a cărui aripă genute există toți ori

Ion Vlosîu ; „Gsoros Cojbuc* (flips, studiu)

ca ti" In mină un condei. O uniune cu 
organe și organisme care se agitau permanent, 
de o combativitate deseori cotidiană, care mi- 
nuieste uneori cu străjudre arma cuvintuiui, 
âă n-aibă nimic de spui ? Și-a epuizat ener
gia in mărunțișuri 1 Așa ax fi procedat Emi
nescu. Majorvocu. lorga. Călinescu. dacă ar fl 
lost denigrate ori insultate valorile in care cre
deau cu toată forța spiritului tor ?

— Ați ridicai areastă chestiune in cadrul 
Uniunii scriitorilor T

— Am ridicat-o la Adunarea generală pe mu
nicipiu a scriitorilor, apoi te Conferința națio
nală. pentru ci de fapt interlocutorul meu ml-a 
difuzat acriBoares ficlnd-o publică In sute de 
exemplare. Nu com cotez procedeul... M-am re
ferit la eveniment cu grija de a nu jigni pe ni
meni. iărâ violență, cred. De aceea la Confe
rința națională am propuo. fiind susținut și de 
a)ți colegi, alcătuirea unei Comisii de apărarea 
tezaaralai spiritual național. M-am gindft că 
dacă nu vom fi in stare sâ ne apărăm cu dem
nitate firească precum și cu fermitate, spiritele 
noastre tutelare, așa cum s-a petrecut cu Eml- 
neacu. putem oieri ca individualitate națională, 
cu drepturi egale in concertul națiunilor lumii.

M-am bucurat firește dnd. după aZegerL noua 
conducere a Utuunu aoastre a făcut ca această 
comisie să ia fimțA

— Faceți parte ăla această camisie ?

— Este o chestiune secundară.

— Tai g-ta al varMt ia Laceafăral despre ela- 
■ial «eeaadiiteaat eare s-a făcut ia areaată Caas- 
teriață oaai loot praleoat universitar, aatar al 
anal curs de tesuia literaturii eare deriliata 
tenie cure uleie literare maderne pe motiv că sint 
aatîrealKte. Cum vă ev pileați această Mzară lo
godnă intre usoderuiam și pro ie trei liana î

— Curau! la care te referi Începea, de fiecare 
dată, cu celebrai raport al lui Jdaaov. £3 nu mai 
există la tabtioteea foculUUi Miacerl Cana ee 
B-mești logodna intre muderniacn «■ proieteul- 
tinm, este rezultatul intilnini extremelor, feno
men frecvent nu uumat la peraossajul ia cauză 
a. slavă domnului, in atitaa cazuri st la atltna 
personaje, «stări promotori a ceea ce, altădată, 
respingeau cu o înverșunare echivalenta cu in
criminarea. (Vea textele pubficatt de Ion 
Cnstmu ce vor deveu o carte elocventă).

— Preluarea anei a-emenea optici am vl- 
anl-u chiar p intr-o viată a lui G. Căli nenea 
scrisă de «■ autor dintr-e generali* anal muA 
Problema este reală si trebuia reținută. Istoria 
literară a anilor cincizeci au a-a acria deloc 
ari s-a scris incorect, semnele aaei abordări 
normale de abia dt aram încolo apar. Există o 
legăiară iulrt intirzierea unor Isterii literare 
postbelice, aplicate asupra tuturor aspectelor 
eontextulnl. și procesai reeditării ?

— Viața Iul G. Căilaeseu de I. Băla are, după 
nune, un statut sui-generia. Căltnescu a avut 
trw prea mirt șl e prt^rr -inUțlniM n
gabaritul intelectual al unui om mediu Detpra 
Eromencu marile cărți le-au dai Căllnescu, 
D. Popovid. G. Munteanu p ou Al. Grama. 
N. Zabaria, N. Petrașcu, L Vitncr. Pot fi. desi
gur. și surprize. Nu e cazul recentului mono
graf.

— Generațiile tinere sini foarte puția infor
mate ia materie de istorie politică pe perioade 
mal vechi p mai noi. Nu este mei una din coa
iele citatei logodne ? Prosperă analizele la text, 
dc diverse iormnlc. dar no și analiza contexte
lor. Exegeza In adevărata ei infăilșart șt desti- 

' nație e practicată de puțin. De alei n absența 
unei rene rații de schimb pe terenul muncii edi
toriale. a activității specifice. Ca se face Șl eo 
ar trebui să ae iaeă pentru crearea unul climat 
ntersar apariției de absolvenți eu • pregătiră 
adeevaU unei manei editoriale rail fie ale ?

— Cred că generațiile tinere, și e și vina noas
tră a celor dc te Universitate, sfat. Intr-adevăr, 
Insuficient informate, altfel spus au știu carte, 
mizează pe inteligenta speculativă care, chiar 
acolo unde există, daci nu ac fundamentează pa 
un fond bogat de cunoștințe, dacă te poate pa 
erudiție, ae pulverizează repede. Am greșit con- 
damnind o vreme „factotogia* confundată cu 
ansamblul necesar da cunoștințe. Mulțl tineri 
așteaptă de la orele de istoria literaturii, ce 
obligă 1a cunoașterea materiei, o „cheie*, o „me
todă**, o .«știință a literaturii** cu cara aâ rezolvi, 
ca la matematică, problemele. A încercat, mal- 
nainte s-o formeze MihaLache Dragomirescu 
care, ca teoretician, are coerență, logică, persua
siune. în Dractica, «e-ncurcă Lnfiâ In mod ridicol, 
consideri nd că marele poet a) epocii e Pana It 
Cema, marele dramaturg Sorbul, Iar nuvelele 
lui Rebrcanu. medii, sint exaltata mai mult 
decit romanele aceluiași. Un tlnăr iilcrat nu ae 
poate forma fără biografia autoritar, fără cu
noașterea epocii, fârA deprinderi filologice, fără 
lecturi bogate, zilnice, atente. Altminteri totul 
este calp. Datele de istorie literară mulțl stu- 
donți lo privesc cu maliție, con fundi nd disci
plina cu un fel de poetică (disciplina care dealt- 
minteri 11 se și predă) șl considerlnd facultatea 
un fel de cenaclu. E, desigur, mal comod, pro
gramul tar e prea încărcat, dar statutul istoriei 
literare se cuvine reabilitat cu toată hotărirea. 
E o îndatorire științifică și, de ce nu. patriotică.

Deocamdată Facultatea de română nu mai 
repartizează absolvenți decit In Invățămlnt 
Există totuși un curs spori al dc critica textelor, 
ținut de prof. I.iviu Onu, dar interesul nu e cel 
meritat. Căci munca de editor presupune o pre
gătire asiduă, minuțioasă, de profiL

— Reeditările din clasici ridică problema ta
buurilor. Accatea ne Introduc intr-un cimp de 
istorie politică. întrebare : le putem cere scrlllur 
ritar de altădată să gindească la fel ca noi 1 
yi-i putem ■jDcțiooa prin eliminarea paragra
felor Inconvenabile, deși uneori ecrcellri Și in
terpretări aol coincid cu punctul tor de vedere î

— Lacunele deja discutate au Via bază, evi
dent, tabuurile de ore vorbiți. Ciudat uate că 
numai ta noi, cum anticipam, ae ridică această 
chestiune care ține de istoria țării. Istoria este 
un dot obiectiv. Ea nu poate fi modificată. Fiind 
istorie, intern nea ză că nu mai caic actuală și 
orice cititor, cu ua minim de umăr Intelectual, 
înțelege perfect acest lucru. Scriitorii de altă 
dată ou puteau gindi ca noi pentru că ei trăiau 
o altă realitate. Este fatal, inerent si ounind alt
fel problemele cădem intr-un ridicol total și, 
logic vorbind. Intr-o adevărată aporie. Ntci a 
generație nu gindește la locul alteia. Băkeocu 
n-a gândit pentru aol și ea noi. Nu putea. Noi 
nu puteam gindi realitatea din timpul lui Insă 
decit ca eL Noi nu-1 putem Învăța pe el cum 
trebuia să glndeascâ. necunoscind epoca pe viu. 
ca ri. El ara ua idealist democrat, noi ainteni 
materialiști istorici. Tot ceea ce avem de făcut 
este să-i respectăm textele cnnsemniad. acolo 
unde opiniile lui nu s-au omologat In timp, 
acest lucru. Dar nu forf ee! ndu-l textuL 
Cred că aid. ea și In alte domenii, are o mare 
pondere opinia, nocivă științific, patriotic. In
telectual. a diletanților. Soluțiile trebuie să ie 
dea specialiștii, mai ales Intr-o lume ca a noas
tră. antrenată, ament, ta competiția valorilor, 
a competențelor, a specialiști tar. Izbinda inte
lectuală nu ae poate dobândi dorit cu valorile 
competenței, ale specialiștilor. FXIdent, nu e 
vorba de specialiști Inguști. mărginiți. neutri 
Ideoiogic. d de cri cit mal complet înzestrați și 
pregătiți cu extremă rigoare.

— Care e utilitatea cronicilor la ediții T

— Cronicile edițiilor sini mai mult decit ne
cesare. Dar au orice « necesar este si posibil 
in optime condibutii. A face o bună cronică a 
edițiilor Înseamnă a repeta, oarecum, lecturile 
editorului. Incru aproape Imposibil. De ce exce
lenta edjtte a lui N. Gberan la Rehreanu e una
nim admirată dar aproape necomentatâ ? E o 
muncă extrem de anevoioasă ș> insuficient răs
plătită pecuniar. Nimeni nu poate dti (decit 
dacă a dtit deja mult sau aproape iotul) luni 
dc zile pentru suma de 3—3M lei. Personal 
n-am cens decit 2 cronic ta ediții — te Slavici 
ti la Sadoveanu. autori destul de familiari. Și 
una ta reeditarea Convorbirilor literare despre 
cane am acria o carte. Nu m-am aventurat mai 
muie

— Ce-ai aaai fl de adăugat ?

— Dar fiind vorbe de laraine. recuperări, mi 
preocupă, de mulțl ani. o chestiune oe care o 
șupun dezbaterii forurilor specia Uzate In deci
zii. Am mal ridicat, in trencăt. problema : după 
un computer american, ale cărui rezultate le-am 
citit cind eram In R-F. Germania, omul caro 
a ecna ccl mai mult de cind a a nărui scrisul 
pe lume este genialul nostru compatriot. Ni- 
cotae lorga. Edgar Psdu a formulat, intuitiv, a- 
cest adevăr. De ani dc zile am citit mii de pa
gini din lorga „pe sărite*, evident. Încerci nd să 
•anda toate genurile scrisului său. Sâ adăugăm 
aeclle de volume ce ar rezulta din adunarea a 
ceea ee a rămas In presă, in afara sutelor de 
volume (cca. 250). O opera otnnia lorga este, de
ci gur. o utopie, căci, fapt senzațional, acest om a 
vria, intr-o viată de om, mai mult decit un om 
poate citi Intr-o viață- Un colectiv insfl ar pu
tea alcătui, in clțiva ani. o antologie din tot 
ce-a acrit lorga : istorie, (română și univer
sală), Istorie literară (română și universală), cri
tică literară, memorial!atică, folcloristică, isto
ria artelor, a Instituțiilor (românâ și univer
sală), creație literarii etc., etc. un număr de 100 
volume (ceea ce n-er reprezenta decit o paris 
dJD Întreg) intr-un tiraj, eă spunem, de 1 000 
de exemplare (căci ae ridică obsedanta proble
mă a. hlrtieț) pe care să Ie daneze color mai 
mari 1 000 de biblioteci din lume (șl de la noi 
oe înțelege). Ar fi. mâ gindetc cu emoție, ceva 
extraordinar, o carte de vizită a spirituali lății 
unui popor. Unică In lume, poate că unic a 
fost acest titan al muncii intelectuale. N-am 
nici o îndoială că atltea alte neamuri, de-ar fi 
avut un lorga. ar fi realizat de mult așa ceva. 
Editura de la noi. sau orice altă instituție care 
n-ar Încumeta să-și asume o atare sarcină (și 
0-0 realizeze, evident), ir face. cred, unul din 
cele mal strălucite, intru eternitate, acte de 
cultură națională, mai alea că aint și dtiva spe
cialiști In lorga. mă gindesc In primul rind la 
experiența lui Valeriu Răpeanu. Să ne Imagi
năm. o clipă numai — IM do volume. |nsu- 
mlnd o uriașă erudiție șl muncă și a unui geniu 
Inimitabil, la locul ce l-ar merita In bibliote
cile Londrei, Parisului, New-York-ulul. Mosco
vei. Vlencl. Madridului. Atenei. Beijingului, Ro
mei. Braziliei etc. Ar fl. cred, cea mei pe
remptorie demonstrație că existăm, că avem 
dreptul ta un loc demn sub soarele lumii, că 
nu «intern niște troglodiți prezumpțloșl, cum țin 
unii, din interese politice, aă ne considere. Ctnd 
ta Geneva. In timp ce Tftulescu a asistat la de
nigrarea. de către un delegat străin a Româ
niei. considerată In intervenția lui ca țară re
cent apărută pe harta lumii printr-o șansă (in- 
tlmplare) a Istoriei, marele diplomat a pus pa 
masă colecția celor circa 7 decenii de apariție 
neîntreruptă a Convorbirilor literare. Un popor 
care dovedește o asemenea consecventă spiri
tuală nu poale fi o Invenție politică de ultimă 
oră. Aproape fără nici un adaos verbal gestul 
a produs cea mai puternică impresie. Ce im- 
oresle. ce convingeri ar putea produce 100 de 
volume (reprezentlnd doar o antologic) scrise 
de un singur om din România ? Sin tem oare 
In atare, un întreg popor aă valorificăm in a- 
ceat fel demonstrația de veritabil Hercule ai 
spiritului, a unui om ap fi rut printre noi. In acest 
spațiu spiritual ?

M. t’ngheanu
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ÎNCEPUTURILE scrisului 1n limba romana
Urmare din pag. 1

re nu S-a observat) In toate cele trei copii ro
mânești. Așadar, canonul ortodox Impunea nu 
numai o ajustare lingvistică, ci șl una textologi- 
că. De aci a rezultat și intervenția noilor tra
ducători cu propriile lor reformulftri (In diverse 
locuri), in care 9-a Imprimat nu o dată șl ex
presia tipic slavonă a textului urmat in para
lelă.

Exemplele de urme din latină sint numeroase 
și vom cita citeva dintre ele. Mai trebuie «pus 
că atit copiile românești, cit și versiunea veche 
a Pșajttrei latine nu suferit pe parcurs revi
zuiri de exprimare. Incit corespondentele nu 
aint totdeauna perfecte. Dar. din tot amestecul 
vechi ji nou. structura și expresia Latină aint 
evidente.

Mal Intli o frază greoaie din Psaltirea Scheia- 
nă, care poartă in ea efortul vechi de a traduce 
din latină (cu un slavonism introdus tfrzlu) : 
..Slibcșie-ma »e rfipaosu. ainte pâră nu me ducu 
și rules nu voiu fi** (p«. M, v. 14). in transpu

nere Inteligibilă : „Laaâ-mă să mă odihnesc 
înainte de a muri, căci mal mult nu voi fi**. Se 
observă preponderența termenilor latini in for
me primare, conjucția dublă state (din ahr-antr) 
și pini, de asemenea adverbul autohton bi?sr 
rules fi slavonlsmu] slăborie-me (eelabi ml), in
filtrat probabil ulterior. Oricum, acest fel de 
limbaj (cu multe alte exemple) nu «e apropie 
de ccl din Scrisoarea Iul Neacșo (1521) șl deci 
nu poate fl vorba nici de traduceri in sec. al 
XVI-lca. șub influența Reformei.

Iată șl un verset, din aceeași copie, dependent 
de topica latină, păstrat tnai limpede ..Impre- 
giuru necurațll Imblă ; după inralial tău mul- 
țlt-ai fii oamerllor** (px 11.8). ceea re corespun
de cu redacția latină : „în circuitu Impit *m* 
hulanl: secundum allitudinrm tuam multlpH- 
cnvti filioa hominum**. Versiunea «Invonă are 
alte nuanțe. Dar poale mal grăitor este următo
rul verset: „Cui de blăstemu rnetul lui pliru 
toate, de amaru șl de biclenșigu- (ps. 9.28), in 
formă de înțeles : „A cărui gură este plină da 
blestem, de amar șl dc viclenie**, cu corespon

dența latină : „Cu jus mated ici tone os plenum 
est. et amaratitudine, et dota**. Se vede clar că 
a truc tura traducerii vechi este Întocmai cu tex
tul latin, in globi nd In formă primitivă pronume
le relativ dc la Început (cui din cujua), reți- 
nind pe rost pentru os (gură), probabil numai 
un corespondent local al lui roetram latin, cu 
aensu] de „organ de vorbire**, de vreme ce a-a 
pflsiral viu in limbă In vb. a rosti, apoi rost cu 
alte numeroase sensuri, !llcten.>lg a fost intro
dus. desigur, la revizuirea traducerii.

Mai cvidenlă este luarea verbului possum- 
posse. tot in Psaltirea Schelană. cu sensul dc 
„a putea* cind el avea in latină $1 senaul de 
„a avea putere asupra cuiva", „a birui** ca in 
versetul „Saepe expugnaverunt ®c a juvcnluta 
mea ; elenim nan poitirrunl mlhi**, tradus ad 
littorum: „Do multe ori luplnră-se cu mere 
(mine) de Uvereațele (tinereațele)menie, e <ui) 
insă nu putură mere** (ps. 128,2), in loc de „șl nu 
mâ învinseră*'. Dacâ traducerea s-ar fi făcut nu
mai după versiunea slavonă, acolo era vb. prja- 
mosti „a birui**; „ibo nc prjamogose mene“ (și 

nu mâ biruiră) |1 i-ar fl tradus deci exact. Psal
tirea Hurmuzakl are aci juat vb. prevence din
tr-un prcvlncere: „inși nu prevăncurâ mere", 
dar. după cum se vede, lot dintr-o traducere dia 
latină in româna veche. De remarcat, conjunc
ția e din et (intr-o redacție românc-lallnă). 
Dealtfel, conjuncția e apare foarte dea pentru 
și, intre altele : „E eu-a vi arme e nu omu" (ps. 
21.7) : „Ego autem sum vermis et non homo".

La fel, dependența este evidentă Intre „Doam
ne, Intre tire tot desideratui mleu șl suspirile 
(suspinele) meale de tire nu ascunseră-ae** și 
„Domine, ante te omne desiderium metim et 
gemitus meu» a te non abaca nd i tu s". Redacția 
slavonă are altă structurară.

Exifită insă șl cazul cind distribuirea vcracle
lor este aceeași In traducerea veche și in textul 
latin (și numai In ele), ca, dc pildă, in pa. IM, 
In care sfirșltti] versutului 3 este, do fapt. în
ceputul versetului 4 : pe deosuora, sc tntlmplă ca 
tocmai In această structurare veche a versete
lor, și limba românească sâ fie in forme greu 
de înțeles, In încercarea dc demult de a trans
pune exact originalul :

.,3. Nu Inraintc pușu Intre ochii miel lucru 
teage-câlcătoriu : ce fcccre treaccre urlu. Nu 
lepi-ae mie (ce ?]

4. inremă hlcteana : ce ferl-se de mere, reuiu 
nu cunoscuiu**. adică :

„3. Nu pusei înaintea ochilor mei lucru nele
giuit ; pe cei ce făcură abuz II urii. Na ae ilpl 
de mine.

4. inimă vicleană : pe cel care se feri de mine 
(mă ocoli), pc cel rău. nu-1 cunoscut

Si totul este identic, ca structură, cu textul 
latin intr-a Vulgata in ordonare veche :

„3. Non proponebam ante O2uloa meoa rem *u- 
justnm ; facienteo praevarlcatlonea odlvl. Non 
adhaesit mihl

4. cor pravum ; dccllnantem a me malignum 
non cognosce bam".

Afară de cele două texte nici o altă redacție 
a Psaltirii nu mal arc această structurare a 
celor două versete (nici măcar vreuna din calc 
apusene), ceea ce nu mai lasă niei o îndoială 
asupra dependenței lor. Cored, care de obicei 
urmează fidel textul din Psaltirea Scheiană, dc 
data aceasta întregește in chip normal cele 
două versete, in Psaltirea sa «tavo-română 
(1577). ca șt textul tău slavon.

Alte exemple $1 considerații vor arăta că 
scrisul in limba românâ a apărut înainte de a 
șe adopta scrisul In limbo slavă, după care 
mai tîr2iu s-a trecut din nou si din vrema la 
scrisul In limbo română, tatr-un mediu slavon 
inapt pentru masa mare a poporului rumân.
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georgte 
alboiu

La bilei
Motto : „Pe afaiâ-l vopsit gardu 

înâuntru-i laopaidu'.
Test apocrif.

Uitați acum da lecții da nota țl da gilci — 
o ara de vacanța ți o gogoașă caldă 
ți «aleii care-n dinții de lapte se mal scaldă 
halde}! copii, prieteni, să mergem aii ia bileiI

Nu riduri transcendenta să luneca pe frunți 
iimbiți copii ți ridați a ora «oastrâ sacră 
e toată via coaptă, a boabă nu o acră 
Cimplile Eterne dan seară Iar pa munții.

Ecronu*acela vinde desena animate 
ți circul tot așteaptă să lie desenat 
un șoarece il ține pe elefant in spate 
dar chițăia din trompă ți calcă apăsaL

Acela veteranii îți cumpără pistoale 
cu dopuri ți începe o bătălie francă 
moare da ris sarcastic seiful da la banca 
sa-mbată toți portarii ți joacă geamparale.

Alături a fadtrinul Noroc care-nvirtește 
la roata lui pălită de trandafiri ți frasil 
in timp ce cu biletul „Duhovnicească*-!!

gheare 
un papagal D strigă intr-una pe Argheii.

In timp ce scriitorul modern înghite săbii 
din patru cruciada luate cu chirie 
uitat de Beatrice In caruselul mare 
încă mai scria Danie Divina Comedie.

De-ati(a*nghasulală, băiete, nu ta sperii : 
cu buiunara sparte ți numai cu doi lei 
In criza-aceasta mare do cai ți cavalerii 
toți împărații Romei se dau in călușei.

Gorila tot ciupește aici pa motorola
• liră ancestrală, cu mutră de trofeu 
alături, melomanul Orfeu să nu turbeze 
legat a cu tandreța de laba unui Iau.

lățiți ți din metrouri, din liriă ți din Iurtă 
In iarba cea mai verde na tăvălim acum 
ți*aflâm in timp ce ridem ca-n alfa ere cum 
mesajele din cosmos ne gidilă pe burtă.

Uitați acum de lecții, da note țl de gliei 
e sărbătoarea noastră sl facem ce no dace 
«aincâm gogoeța caldâ — e-n ea otita pace 
haideți copii, prieteni, să mergem aii la bilei I

Dansul dihorului
Intii țipătul mamei că a venit dihonii 
pa urmă un pui pe jumătate mincat 
dansind disparat ziua nămiaza mart 
scăpai din ghearele de hoit ala tiarei. 
Pa urmă puiul prins ți cu milnite mele 
băgat in gaura vrnlo BWunira dihonii. 
Gaura dlhendui părea guia dl barul ui.
Deci i
1 l-am băgat in gît
i l-am îndesat intra fălci
i-ara înghesuit fulgii ți penele puiului 
in cerul gurii
țl abia atunci l-am strins de gltiej 
l-am tras afară dio gaura lui 
adică din gura 
adică din ghearele lui proprii i 
țgitef lui trosnea mai speriat decit degelela 

mate
l-am ridicat deasupra bătăturii 
ți-am început să dânsei 
dansul dihorului.
El se ibătea țl aștepta să bușesc cu el do 

pamint 
dar eu intiniam
pentru că-mi plăcea pesta măsură 
dansul dihorului.

Metoda cîrtiței
B strivește Ideile cu fruntea Iul bombată cum 
striveau soldațiî lui Napoleon păduchii 
imperiali Unii da alții cu mari sparanțe-n 
nemurire se lipesc poltronii. Moțăia metafora 
zilei ca o gloabă islorică zvirlitâ înapoi peste 
Dunăre dintr-un tribut inutil — din biciul 
Împărțit in noduri egala a mal rămas un 
oftat da funigei, îndelung. La intervale 
regulate un fulger șchiop emite poezia ; ii 
cauți oul ca pa un fir da nisip ațteptindu-și 
matenipsihoia in deșertul Saharoi. Imi mollâi 
eul între dinți ca pe o gumă în timp ce : cu 
ochii ai abstiocți mulțimea sărbătorește 
Individul

Altruistule
Hai să m amintim de generația noastră 
bătrine, 
mitologie, geologie, lecția potopului
|i porecla aceea divină : 
altruistele I
Cineva bijbila in subsolul 

unei pagini, o fi cirtița 
care re'uiă scările rulante 
o fi numai 
metoda ai.
Ce liniștit para mileniul întreg 
și numai secunda aceasta 
na asurzește pa tați.
Atunci unul dintre nai începe să cinte 
dar nu 
cred că doar umblă cu gura deschisă.
Aț vrea un poște aici pe uscat 
bâtind din buze și un riu 
cu care sâ-l îndop 
sâ-i închid gura 
și o amintire care să ne salveze pe toți.

Metoda cîrtiței
Guelfii și guibalinii se luptă pentru un muc 
ds țigară in plăminul meu sting. Valori și 
valuri, din valori și valuri e campus acest 
perimetru lichid in care brațul înotătorului 
inventează un fluviu. Și lupul singuratic se 
căznește să urla sfișiat de o ureche atit de 
muzicală... Adică rugina se tirâște prin ma
rile halo și gindacii da bucătărie ia vidul 
ceaunului birfesc eitaziați numai mitul sisific. 
Dar vom merge mai departe pentru că fie
care dimineață ■ linârâ iar asfințitul a-nvățat 
ințelepciunea de la sfatul bâtrinilor. Despre 
Cimpia Eternă mai știe ceva doar botul 
bovinei cind numără iarba să aibă ca rumega 
(medita) mai tiriiu. Despre Cimpia Eternă 
mal știe ceva numai cirtița părăsită de un 
vizionat intr-un colț din tramvaiul metroului. 
Despre Cimpia Eternă cea de o atit do maro 
ne'ozime cile ceva mai știe vecina care cu 
degetul ca un tăvălug, ca o grapă, ca o 
baroană, iși târî mă, iși netezește ridurile. 
Cimpia Eternă pălită de subconștientul aces
tei generații. Cimpia Eterna acest perpetuum 
mobila rainvantal da muguri in lineara pri
măvară. Cimpia Eternă moșia lui Dumnezeu, 
transhumante behăind fericite către fata 
morgana, pernă lingă pernă, pavaj democratic 
pe care pot tropăi in voie toate frunțile 
grăbite, setoase de fugă. Cimpia noastră 
zilnică bucuria eternă a acestui poem.

Șapte
Ce fire păcătoasă am

și ce albaștri ochi — vecina 
ce noapte păcătoasă am

și ce albaștri ochi — vecina 
ca ginduri păcătoase am

ți ce albaștri ochi — vecina 
și ce vecină păcătoasă am I

Colind de apă veche
Mergeam pa cimp printre ruina 
ți că ram perna după mine 
cind perna sa făcea prea grea 
eu fruntea o culcam pe ea 
ți pa cimpia (pa Eterna} 
era așa ușoară perna.
Din cerul vechi un șoim venea 
să-mi stea in somn alăturea 
(pa el un înger il păzea) 
ți cirtița săpa, săpa 
ți prin pâminl deretica.
Trăgea tractorul la un taft 
ți ara mitu-măpaziL

Folclor eminescian
Poezii ți-tai trebuit 
stai in rafturi ghemuit 
cu păianjeni învelit 
Numai zile necitita 
noaptea a să donai 
ți-o să-ți dea cimpia mării 
ochii ei enormi.
Și into • ta aata tata 
poate o corabra 
ca o lacrimă ce tata
orice sabie.
In grădina lie Ion 
vine domnul faraon 
cu un sfert de cărămidă 
construiește piramidă 
ți in gindul lui enorm 
toate păsările dorm.

Urmare dta pag. 1 

dfutt pedilaaem prea 
■inii p« bănătănisme 
■ biLziad de ele ta dau
ne amorului «satin pe 
care, tied l-eș posada.

.^Stimatul eseu prie
ten, pre a a id-fi «pan 
din eepnl toculnl ci 
pentru aloc a Una ea de 
fald n-am coamltat «1 
en patronul, ca Eapan 
Barba adted. ti in «fi
re. panctala aaaiirg da 
veiftt s*aa dor rd 11 
«Imitare- Deci, era ln- 
tr-ed*vdr ierna ti frift- 
Cera nedeslușit plătea 
in a«r. Na ta atmosfe
ra tereștri fn atmos
fera scrlitortceeaed J

Era cere greu da da- 
lactat. Personal, dați 
consideram ed Zahana 
Stanca ta poartă cn 
acreați conțtaatâ ți ge- 
nzrozi tata și cn ^ioco- 
tenenfii" patronului, 
totuși, un na știa ce, 
■n plus de amabilitate

Se iscălea Z. S. i»»
mă anunțe secret, ca 
sd zic ața, rd se pre 
pdteite cens arobițnalt. 
Dădeam eite-o raită 
„documentară" pe ia 
Unianea din Ktsrleff. 
pipăiam palsal, arman 
■ a paste malta trema 
noile aleaeri, ți vroiam 
■d odd eart-i Daroma- 
truL

In orice caz. dneva 
e mediat ea tact ti di- 
ptomațl* celebra In- 
ttlnlre. rtoevs pe car»-i 
b'aaieie dar na pot 
tă-1 deteonspir. E an 
tip «ersatU ți na ered 
ed i-er conveni, azi, sd 
fte pas lalr-o aseme
nea postară.

Oriram, el a fott an 
mediator— pârtie a tar. 
Ideta Întăririi anitdfii 
obțtet se vefiicata mai

demalt ți. probabil de 
la alte nivele.

Tre bate sd-ți fac 
diete precizări pe care 
Troian fanta nu fi le-a 
fdeut sau ti le-a fĂc*t 
ți»dia măline pa oare 
te stiti amlndoi nu 
trei ta Ie desidinal 
M! rog... fn orice caz. 
aocot*tc. cd pe undeva, 
minat de zel umoris
tic, ei șarjat uneori 
dnd era oorba da per- 
soane mea.

Deci era tenta și 
frig, atmotfera de ca- 
re-ți vorbeam ; vagi 
zvonuri, presupaiuri. 
țopirlite. mă puseseră 
într-o rtare de alarmă.

fetr-o după-amiază, 
pe la orele sate, md 
■tind patronul ți cn un 
Con voit flegmaiie md

dumitru augustin doman

Condiția
9

de „outsider”
m- amintit că astăzi bid împlinit 

daufi2«i țl apt de nni. N-am primit 
nici o floare, nici a felicitare, nici un 
dar, inri mi-am amintit auzind de di

mineață la radio ci un cetățean american in 
virstA de douăzeci și opt de ani a împuțeai un 
lider sindical. Eu nu împușc pe nimeni. Eu sini 
un om blind. Alții apun că-s bleg. Ei, chestie de 
nuanță 1

Șl ziua asta a trecut ca toate celelalte. Adică, 
m-am trezit pe la cinci și Jumătate in garsoniera 
mea cit „cușcta" lui Raskolnikov, am deschis fe
reastra ți In timp ce făceam elteva mișcări de 
lnv:o~ara recitam versuri. Știu foarte multe ver
suri și le recit in timp ce fac o cafea aau In timp 
ce mi bărbieresc, sau chiar in timp ce-ml lus
truiesc pantofii Asta dintr-o veche teamă de a 
nu pierde timpul. Le recit ca sA am la ce me
dita. Și recit mal alea dimineața, cind sini odih
nit ți cu mintea limpede șl găsesc sensuri noi 
versurilor pe care le știu de-atlta vreme. De di
mineață n-a fost cazul. N-aveam ce sensuri noi 
ta lAaeac versurilor pe care ie recitam in... ru
sește. Știu elteva poeme de Esenin, dar nu ie 
știu traducerea decit aproximativ. Astea le recit 
pentru muzicalitatea lor. Ceva nou am descope
rit totuși de dimineață in versurile lui Esenin. 
In timp ce înșiram ața le, alb. cuvint după cu- 
vint. In imagine Imi apăreau cuvintele materia
lizate in niște sfere semitransparente. de cuarț 
parei, sfere ce se alungeau pe măsuri ce tre
ceam la versul următor și atunci se spărgeau ți 
apăreau altele.

Apoi m-am aplecat pe fereastră gl-am privit 
blocurile din Jur. Erau puține ferestre luminate. 
Și multă liniște. Îmi place «fi stau dimineața 
aplecat pe pervazul ferestrei ți sl privesc afară, 
In lumina tulbure a zorilor, sl văd cum se lumi
nează ferestrele una cite una. E o stare de mo- 
leșealA care se risipește ușor, apoi încet-încet se 
dinamizează.

In dram spre serv ici — pe Jos. că eu nu merg 
niciodată cu autobuzul m-am gindit ața. la mine. 
Am împlinit, iată, douăzeci șl opt de ani. Destul 
de mulți ! Nici nu știu cind au trecut Parcă 
ieri eram eu caprele pe valea lui Radu. CA. tre
buie ta vA spun, de fapt eu tint de la țari. In 
cite o stinMtA seara p acum mai merg la țară. 
Tot mal rar Io ultima vreme ți tot mal firi en
tuziasm. _Ce faci T~. U întreb eu pe tata cind il 
găsesc bâtind o vei nd uri In gard sau re nari nd o 
clanță la usA. ti întreb ca ți cum eu n-aș vedea 
ce face. .Ia. șl eu In jurul casei ca dinele In 
jurul cozii te mal cirpesc fă nu cadă de tot. 
chiar daci nu mai țtiu pentru cine le fac. cA vâd 
că ție e-neeput să-ti pută casa țl satul.-" „Ca 
ta-i fad încerc eu s-o dau pe glumă, acum slot 
clasă muncitoare". Dar de fapt nu țtiu nici eu 
ce dracu mal tini Slnt un fel de corcituri 
agroindustriali cu apucături de intelectual. Ci. 
aici vroiam to ajung, eu scriu țl literaturi. Am 
acrie vreo optzeci de povestiri scurte. Jumătate 
din ele Duhlkate prin reviste, prin toate colțu
rile de pagir.A Si totuși. asta mi cam miră. încă 
■lat -3-x raci Ba-mi vine ta cred că eti. cd 
care stata am scăpat de niște afurisite de capra 
cu coame ta aeriu trei fol to le prind cu un 
bold țl eA le trtmtt la 0 revistă ; p poete o lună 
sau doul «A aperi st rinse intr-un colț de pagină. 
ClteodatA tint cu adevărat năuc. mA minunez 
da chestia asta, dar alteori încep si mă cred 
buricul păm in tulul p să plănuiesc, bellraa. răz
bunări împotriva celor care nu mA bagă In 
seamă, to polemizez. imaeinar desigur, eu ei 
prin reviste p ea. bineînțeles, să ara dpig de

enunta că^ar dori il 
md vadă tpra seară, ta 
orete 20 de pildă, dar 
ti fia X fix ți. In ge
neral. Imi tagerează că 
ar fi btae id nu vor
besc cu nimeni des
pre aeeestd Iwtilnfre. 
Nu-i ad-vdrat d 
m-ant Im Ardeal fn mod 
tpeeial. Eleganța, pen
tru mfM, reprezintă o 
condiția de civilitate 
minimă. To'dfauna 
am nuriat batlite ator- 
tate la cravată !

A ța dar. la fără dnd. 
adied la opt fără cinei, 
sun le așa patronului 
cere-mi deschide, imf 
erunM a privire cer- 
calătoare, zice ■■ 
„mda* aprobator și-mi 
declami dintr-a înfie
re o frază care m-a 
uluit peste mdsurd ți 
ml-a accelerat brusc 
puliuP-.

(continuare 
(In numărul viitor) 

cauzâ, sA fiu admirat de cilitori țl mai cu seamă 
de tinerele cititoare care să ne Întrebe : „oare, 
cum o arăta Individul Asta, uite ce deștept e...“ 
ți alte asemenea gogoși. Dar imi trece repede 
beția asta țl cad in extrema cealaltă, mi feresc 
să fiu v&2Ut de cineva cunoscut iețind cu vreo 
carte din librărie, mi se pare apoi ridicol să mă 
a$ez intre cărți ți să citesc pe Cervantes, pe 
Dostoievski, pe Buzura sau pe Fitzgerald. Ori să 
mă pun in fața hlrtlei albe țl să Înșir povești 
desorc un bAiat care umblă Înnebunit după o fe
meie măritată, sau despre un bărbat care-țl 
snopește femela In bătaie, sau despre un moț 
care moare in ziua nuntii de aur.

Cind mă duc pe la țari In che-o s'mbătă 
seara, trec totdeauna drumul țl mA duc ți pe la 
bunici li găiesc Jucind tabinet. Cind mă văd. 
lasă cărțile pe pat, parcă speriațl ca niște copil

care au fost surprinși asupra unei nAzbltil, șl ae 
ridică in grabă, dacă in grabă poate fi numită 
■cea ridicare a lor parei pe jumătate din mor- 
mint. Pareă-ți zic : „Bus !. c-ivtm treabă, ne-au 
venit oaspeții !“ Și pini bunlea pune o bucată 
de came ti elteva ouă ia tigaie ți plnă bunicul 
aduce din beci o varză ți-a cană cu vin. eu merg 
ta grajd, ■iadl ■■a^tasraal rare rwneeă gifldi- 
tor ti-1 întreb j _Ce taci prietene Stan apoi 
la mato cu bănicii ti-l întreb ti pe el ce raal 
tae. Bunicul ae grăbește to-mi spună primul că-1 
doare de-anebanegte piciorul din șold, a foit țl 
la Ml la Herculene. dar degeaba. In rest, e bine, 
til oe lingi casă, pe lingă cans cu vin. Bunica 
are niște junghiuri, „pe-aici. uite, oune mina“. 
pe sub coaste o taie niște junghiuri de vreo doufi 
luni. Pe urmi Imi spun to vin dimineața, că 
noaptea nu se v«*da. to-ml arate In pod sicriele

maria 
urbanovici

Descriere după natură
Eu cu suflatul înăsprit de ■iperiențâ, 
pa cind mă întorceam din cdmărite furtuni) 
in goana după un ochi da li.-.lțte 
cm sâzul cum trovarsau deșertul 
ca raionala cu «odii clocotind de v«nin( 
cu șiraguri de paria umpluta 
cu praf da pușcă.
magnoliile zăceau strivite do un vis atomic, 
iar iubirea plutea in derivă
Izgonită cu piatra da toți. 

și plnza care trebuie pusa pe ei șl două sute de 
basmale și batiste, toată lumea să primească 
ceva de pomană. O să-mi arate ți covoarele 
care trebuie puse sub sicrie. Ei au totul pregătii, 
cind o vrea Dumnezeu... O «A-mi arate in beci 
butoaiele cu vin ți cu țuică pentru praznice. Au 
țcrls ai cu erata, pe cita unul Iancu și pe cite 
unul Polina.

Dar eu n-apuc niciodată «A Ie văd, că dimi
neața vin inapoi, in oraș. Vin la uzină, unde la 
atrungul din fața mea lucrează Dimltrie Po
povic!, un ins mic și slab ca un țir care din cind 
in cind scoate din geanta de pe calorifer o sti
clă pătrată in care a fost cindva whisky țl-n 
care acum este ceai dc mușețel, O agită calm 
(cu culmul Asta ii scoate din sărite pe toți), apoi 
trage două înghițituri. „N.ăi dragul meu. începe 
el a-mi povesti peste strung, eu de dou&’ed și 
cinci de ani lucrez in uzina asta, de douăzeci ți 
cinci de ani dau sufletul La fiare..." Face apoi 
istoricul ulcerului său povestind rar, oprlndu-se 
adesea pentru a putea accentua apei ce e mai 
important. „Dar mal oprește • magaoala, imi 
spune, să schimbăm liniștiți o vorbă". Șl-o mal 
opresc eu, dar peste cinci minute apare maistrul 
ți Iar nc-amenințA c-are să ne schimbe de pe 
strungurile noastre, pe unul dintre noi are să-l 
trimită la dracu-n praznic.

Revin In oraș ți pentru că după-amiază tre
buie să merg la școală, li seral. Ce dracu de... 
intelectual slnt cu. imi zic, dacfi nu mă țl șco- 
lesc puțin ? Ce scriitor pot deveni eu și fără pu
țină școală ? Că am ajuns eu la anii Ăștia și 
n-am reușit nici măcar să absolv și eu un pră
pădit de liceu, nu sini de vină decit In parte, 
adică, am fost și eu, cum ae spune, o victimă 
a circumstanțelor. Pentru mine viața a fost tot
deauna o iapă nărăvașă, eu am tot umblat cu 
șapca de ovăz după ea ți ea ml-a tot dat pi
cioare in burtă. Cum l-am spus ți unui văr 
de-al meu. sublnginer cu șaptezeci de oameni in 
subordine, cu trei odrasle mucoase acasă, cu o 
nevastă urltâ șl grasă țl cu mașină In fața 
blocului. „Măi, uite scaunul fists (și l-am pus 
In mijlocul camerei), eu am luat-o ața, ca un 
om cu bun simț, pe lingă el, l-am ocolit, ea un 
prost, cum zici tu. Tu al luat-o berbccețte ți l-ai 
răsturnat, ai trecut val-vlrtej peste el..." Eram 
la un pahar ți el rides — grohfilnd — de teoria 
mea. Pentru el sint un incapabil un om cu 
șansa a doua, mereu cu șansa a doua.

Dar voi termina eu. voi lua eu ți bacalaurea
tul și cine știe... Deocamdată merg seară de 
seară Ia liceul dintre blocurile din centru. (In 
afară de almbătA cind mal citesc ți eu vreo carte 
■au merg la un film cu Bogart sau cu Bette Da
vis. O bur.A posibilitate să văd America). După 
ce Ies de la școală, mănlnc la expresul de la 
colț ți alerg acasă să mal scriu elteva fra~e la 
vreo povestire, aooi adorm, in mină cu dicțio
narul filozofic. sA visez noaptea idei Și dimi
neața o iau da la capât. Aici ni rotesc, asta e 
lumea mea — uzină, țcoală, părinți, bunici, 
elteva rude...

Asta e. domnule director de editură. Vreți si 
par ia ți dumneavoastră pe mine ? Cum ați paria 
la curse pe un min2 fără nume deosebit -Afcrn- 
noscut. pe-un mtnz cu țansa a doua, d.^^ara 
cine știe... E adevărat că nu am fler, cl/d imi 
spune un amic de-al meu care publică zdravăn, 
nu ca mine din an In paști, e adevărat că nu 
știu să ma orientez in hățișul complicat al vieții 
literare țl așa mal departe. Dar eu cunosc șl în
țeleg răbdarea de a citi cuvint cu cuvint, frază 
cu frază și pagină cu pagină un roman, apoi în
cerc să-l ințeleg, apoi am răbdarea de a aduna 
povestirile mete cuvint cu cuvint. frază cu frază 
țl ața ma! departe. Și eu am învățat răbdarea 
asia nu atit de la Eplctet $1 Marcus Aurelius, cit 
de la picătura care străbate stinca si de Ia creș
terea stalactitelor din peșteri. Apoi eu mai cred 
■I In adunarea minții la cap și In ceasul «I doi
sprezecelea.

Desigur, scrisorile mele de acreditare conțin șl 
pasaje ce nu-mi slnt ioc mal favo-ablle. Bunica
— .,Eu credeam că-i băiat cuminte nepotu-m u 
ăsta, dar ii cam acrlntit. aud că scrie povești 
de la el din cap..." Maistrul — „Care. Doman ?, 
Ala care ae uită urlt la mine șl nu vrea să ră- 
mtrA niciodată marțea la muncă patriotică ?" 
Tata — „Fă nevastă, cu cine-o aemfina fiu-tu 
Asta cu atiția gărgăuni In cap ? Nu-I nimic de 
capul lui dacă nu-i ntrage pe el ața să mal 
treaca pe-acasă șl să bată a aclndu-i In gard sau 
să pună o coadă la sapă". Tinerii din cenaclu
— ..Iar vine turbatul Ala de Domin aă ne țină 
teorie ei nu w poate alunge acriilor decit rezol
vi nd bine reportul, dintre cultură ți experiență". 
Vărul meu. «ubimeintHtl — „Wu ee mal face 
Asta om daci plnă la anii Tul ri-a înțeles că to
tul este a-o duci bine. «A mfinind șt fi bel ca 
lumea si to te distrezi, ci mline cade bombs aia 
ți-al trăit degeaba înșiri nd cai verzi pe pereți". 
Ce ziceți ? Nu-ml sint tocmai favorabile. Șl to
tuși. vreți dumneavoastră să pârliți pe mine ?

Acum trebuie iă merg la seral, să mă acolesc. 
Deși e ziua mea. Am imolinlt douăzeci al not de 
ani șl continui aă-mi trăiesc condiția de om eu 
șansa a doua.

In corturi sa adăposteau 
lâp.așii acaitul secol 
fără dorința și fără virtute, 
doar cind implorau somnul iși insingerau 

genunchii 
pină aproape de tărimul jertfei.
Da« biciul neindurării flutura.

Atit de mult mă incercă rea'it a tea, Incit 
ori da cita ori văd lirele elac*ri:e 
imi vina să mă imp re un cu ete 
și să fac o scurtă plimbare prin natură

Această depărtare 
ca un rug
Nu mal ml-am pus un strai da sărbătoare 
de cind ai plecat
Adunată in mine, 
inghemuită in pat, 
cocoșată in scaun 
«•ring in palme aceeași șl aceeași clipă. 
Doar acolo am existai
door acela cei dai poli al pămintului 
s-au întilnit in respirația noastră — 
abur etern deaiupra căruia p'aia 
aiit de fierbinte primejdia morțli I
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S-a spue că odată cu Eu r! pi de le
gendarii eroi au lepădat coturnii 
pentru a călca direct pe pAmlnt. Pro- 
clamlnd conștiința ca supremă divini
tate. Goethe a deschis drumul spre 
drama modernă marcind primele timp- 
tome ale declinului tragediei, o moar
to lenlA soldată azi cu triumful unui 
gen nou, farsa tragică.

Celebrlnd prlntr-un simpozion pe 
Goethe — contemporanul nostru". 

Teatrul „Valea Jiului" din Petroșani 
a Încredințat montarea piesei Iflgenia 
In Taurida lui Aureliu Manea. Regizo
rul — bineînțeles — și-a asumat riscul 
unei reducții de semnificații, operind 
un decupaj pe traducerea cu răscoli
toare cadențe a poetului Al. Philippi- 
de. dar — in același timp — ți-a ofe
rit posibilitatea unei focalizări Inso
lite, deosebit de actuale, a motivului 
central : eliberarea de vinovății an
cestrale. de obligații arbitrare, de con- 
■tringeri impuse. Destinul a fost deja 
pus sub semnul absurdului dar proce
sul continuă. Valorile morale presta
bilite sint permanent supuse relativi
zării. Natura umană 1st etalează făia 
disimulare contradicțiile peremtoru. 
Calea detașării ironice, a deriziunii 
violente parc a fi inevitabilă. Aso
ciind prin sarcasm comprehensiunea

—

Ifigenia 
in Taurida 
cu compasiunea, potențlnd la maxi
mum ambiguitatea existentă Intre acu
zare ți toleranță, devine pasibilă de
mascarea imposturii din vecinătatea 
autenticului. In spectacol. tensiunea 
oscilează Imprevizibil Intre umor »i 
gravitate. echilibrul menținindu-âo 
constant intre ridicol șl tragic, regre- 
sia in abis fiind urmată In final J« 
accederea pe culme. Astfel, prlntr-un 
Insolit efect de raCursi, sc Implinețte 
totuși redimensionarea autenticei con
diții umane — in toată complexitatea 
ei. Cu o fervoare de-a dreptul roman
tică tint antrenați deopotrivă toți rea
lizatorii intr-o dificilă operație de re
considerare a cadrului, a situațiilor, 
a atitudinilor ti relațiilor dintre per
sonaje. Sugestiile conținute In lltcia 
textului slnt dublate de o fantezie 
ineftantă, doar aparent frlzlnd pleo
nasmul. Ilustrația sonoră (Ovidiu Co
ase) provoacă o vagi atemporali za re 
prin acorduri dlntr-o presupusă mu
zică a sferelor. Perimetrul allenant al 
acțiunii (scenografia Elena Burduganj 
e dominat de un totem de dimensiuni 
copleșitoare ca un contrafort goiic 
menit să înghită șl să verse oameni. 
Actorii, cu a excepțională capacitate 
de concentrare, reușesc saltul «preta- 
culo« de la persiflarea denigratoare la

transfigurarea tragici. In Interpretarea 
Mirele! CiaahA (tiniră actriță eu dis
ponibilități de tragediană, capabilă de 
patetism dar n de surdină) caracterul 
Iflgenlel ae dezviluie tmtat. prin 
confruntările cu ceitaițl. Dlrzenia zi 
apare ca reflex al amarei experiențe 
de viață, al aprigei dorințe de a re
veni printre al tal. Autoritatea abuzi
vă. limitată a regelui iși află In masca 
tenebroasă compusă de Alexandru 
Angheteecu a bună expresie. Meschin 
mijlocitor. erijiadu-M in intim sfătui
tor. Arkaa. prin intermediul Iul Mih«i 
Cil ta. capătă inerente Inflexiuni de 
Insinuare, de provocare ți chiar ame
nințare. Sper!nd la absolvirea prin 
moarte. Oresta cel răscolit de pro
priile-! lapte necugetate, orbit de dog
me. ae autoflagelează prin provocarea 
unei nebanii devastatoare căreia inter
pretul. Adrian Zavlaechl, reușește ta-1 
redea atit momentele de naroxiam. cit 
și de seninătate. Personaj*che1e al a- 
ceslei versiuni scenice — Pi Iade — m 
interpretarea lui Valentin VlădAresnu 
capătă, printr-un paradoxal recul, for
ța scontată, tntuind natura dubllcitară, 
echivocă a jocului cu instanța divină, 
neimplicat direct cu vreo responsabi
litate anume decit aceea care II leagă 
de tovarășul din eopHArli». el e nreo- 
cuoat de iețirea din im na a prin orice 
mliloc. Nu se dă In lături de le o 
idilă la prima vedere, sau de la o 
înșelătorie. Deși se comportă grotesc 
Si afișează un altruism exagerat, el 
a abil ți prevăzător In ecelati timp, 
fâclnd de fapt posibilă salvarea tu
turor.

Irina Caro iu

I. Orice apariție a Iul Tudor Gheor- 
ghe pe micul ecran este o sărbătoare, 
chiar și duminica, la prinz. atunci 
cind toți ai casei trec de la una la 
alta In Jurul mesei. Despre acest rap
sod (pentru că altceva ce este ?) s-a 
vorbit și a-a scris de-a lungul șl de-a 
latul anilor cu dragoste ți admirație, 
excepție fâctnd insă și de data aceas
ta cin te reții fără dinți ți fără talent, 
care nu înțeleg nici măcar ce dntă 
el. dar ce clntd alții Mai ales că Tu
dor Gheorghe, după cum mărturisește, 
nici nu cintă, el răstește versurile, te 
■pune in înțelesul vechi al „spusu
lui" cu cobza sau vioara in mină. De 
aceea el e auzit cu mintea și sufle
tul țl. odată cu el. mal bine zis. cu 
vocea lui. este auzită ți vocea poetu
lui, a creatorului de artă populară sau 
cultă.

Tudor Gheorghe datorează mult poe
ziei, dar ți aceasta II este datoare, 
pentru efi raosodul ■ redesconcrit-o 
țl a făcut-o cunoscută altfel decit er<i 
obiceiul plnă la el. Sint ooezii care 
nu pot fi citite sau recitite fără a 
aminti „varianta" lui Tudor Gheorghe. 
fără a fi rostită cum a rostit-o el, fără 
a fi spusă cu muzica lui. Dună știin
ța mea Tudor Gheorghe a fost primul
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care a reabilitat textul elnteculul, 
pină la el ictailat de versificatori 
sașii și ignorat de public. Acest actor 
oltean, care a vrut ta spună versurile 
altfel decit fusese învățat In școală 
și la teatru, i-a silit pe textierii noș
tri ta facă totuși efortul de s-și alfa
betiza inspirația șl uneori chiar să-ți 
cedeze ..drepturile" unor poeți auten
tici. clasici ți contemporani. Lui II pot 
fi recunoscători nu numai bătrinil 
lăutari, pouții prea puțini știuți de 
marele public din varii motive, ci Șl 
toți cei ce fac parte din „muzica ti- 
nArA".

2. In fiecare marți scara, pe progra
mul 2. presupus a ti mal la in- 
demina artiștilor din București, con
cur ind piesele de teatru și operele de 
pe programul 1, al mulțimii, este pro
gramat un „salon ai artelor plastice" 
a cărui gazdă este Ruxandra Garo- 
foanu. o mai veche cunoștință a noas
tră din emisiunile cu acest profil. Fi
rește. gazda are aăpt&minal invitați 
dintre artiști țl critici plastici, eu care 
sc întreține pe diverse subiecte alese 
cu grijă de redacție. N-aș avea nimic 
Împotrivă nici in ceea ce privește sa
lonul. nici Invitații (chiar dacă nu vin 
toți cei anunțați), nici subiectele, in
teresante, și nici redactorul Ceea ce

insă supără este intervenția excesivă 
In discuție, pe bază de fișe ți lecturi 
proaspete a redactoarei, care, ultln- 
du-și rolul lotuși de ga2dă, se pune 
in canul mesei și încearcă aă ne mo
nopolizeze atenția. Grabe de a-țl cit! 
(sau roclta) însemnările o face chiar 
ta alunece In afara teme! discutata, 
primind observația Jenantă da la un 
invitat, specialist, nu ? că „nu despre 
asta c vorba"... De exemplu. In emi
siunea consacrată Iul T. Argbezl — 
critic de artă — cel doi invitați, 
Barbu Brezianu și G. Pienescu. au 
fost realmente „anihilați" de verblo- 
zitatca gazdei. La fel și tn omisiunea 
dedicată istorici fotografiei. In cară 
iar eu prevalat intervențiile hotărite 
ți necruțătoare ale lui R. G. Se pune 
întrebarea : o asemenea gazdă mal 
are nevoie de invitați ? Poate că sa
lonul (sau sufrageria) propriu iți dă 
drrntu! să-țl domini inv'tă’l1. mal a'e« 
cind ești gazdă țl primești omagii. 
Poate că. atunci cind întrebi, mori 
imediat de nerăbdare să-ți rftsnunzi 
tot tu, celelalte rfisnunaurl oârindu-țl 
incomplete C.te întreb ca aă-ml răs
pund" este de-aeum un obicei nl uno
ra dintre redactorii culturalului intre 
care Smaranda Je1escu este, ca aă zic 
așa. reprezentativă). Poate... ci „to
tul se ooste". însă da ce să n’tăm 
sau să ne nrefscem că nu țtlm că. in
ti1 ferent d- cum am intitula em'tiu- 
nile. adevărate’e gnzdc rămîn tete- 
suectalorl', ahnnațH televiz'unlt ? 
Pentru ci merită ta fim temnerațl, 
dl sere țl. subtili ca niște adevărațl am
fitrioni.

Iulian Neacșu
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petru maier bianu
PHru Mu ier Bianu face a prazi realist! in iatelczui traditional al terme- 

oului. F| dsvedcgle caii Ut 1 de povestitor incontestabile. Prin stilul său di- 
ract, fi-'! înflorituri, el știe si creeze ■ atmosferă plini de naatalflr. frjma- 
*c|e șl sirtaâloare.

Gavrîl Matei Albastru

ZBOR SE AGREMENT
Pentru cincizeci de lei, pe vremea aceea 

Compania TAROM făcea zboruri de 
agrement deasupra orașului. Se suiau 
aproximativ douăzeci de persoane in 

avionul vechi si câ&cau ochii prin gemulețele 
pătrate neavlnd să Înțeleagă mai nimic din 
zborul scurt cars dura cit o decolare ai cit o 
aterizare.

Văzu Intli hangarul aeroportului, apoi 
pămintul se îndepărtă cu repeziciune, avio
nul zbură deasupra lacurilor și peste o pădurice, 
traversă calea ferată și apărură, casele rmd ca 
nigle cutii ale București ului. si ateriză treci nd 
prin dreapta Combinatului poligrafie. Tatăl 11 
duse la cabina pilotului care semăna eu inte
riorul unui aparat de radio uriaș. In fata Iui se 
deschidea cerul imens, cerul fără margine, mal 
more declt cerul, pe care plutea o sobă de 
teracotă albastră, no ba lor de teracotă cumpă
rată la o licitație la madam Crăciun eseu. Intr-o 
imensă oglindă ovală, cumpărată odată cu tera
cota. Oglinda *1 soba de teracotă zburau In 
văzduhuri, parcă in amintirea celor o sută de 
lei cu care fuseseră cumpărate. In oglindă, 
pajiști imense adunate de-a lungul anilor in me
moria ei. peste care girul fetelor aliniate una in 
spatele celeilalte se îndreptau printre căpițele 
de fin împrăștiate pină in zare. Fetele purtau 
„purtata** ritmic, cu pas egal in acest paradis 
vegetal.

Se auziră acele povesti spuse, oare de ce Iul. 
In iernile bucuregtcne. lingă sclipirea fierbinte 
a teracotei albastre așezate linsă palul Înalt : 
ei doi pe scăunele, ea privind fără jintă ca si 
cum ar fi adunat un fir care se pierduse in 
neant, el ascultind si nelntelegind nimic din 
flinta acestui ghem al vieții pe care mama 11 
aduna in fata lui lntr-un rotocol uriaș care 11 
dădea o senzație plăcută de incantație, dar și 
un^flzicâ de dilatare a ml In fior șl picioarelor 
f.’ifltal din et un gigant cu greutate de stincă. 
Niciț amorțeală, nici o suflare in plus nu-i 
mai ca treiera trupul, dec it acest cintec...

Odată n-am avut porc Intr-o iarnă și tata și 
trama or zis să mergem la unchiagul Lae. că 
tăia poreu și să mincăm.și noi carne că doar 
nu ne-om duce gi nu ne-a da și-am plecat cu 
toții, mama gl tata șt nai copiii după ei gi cind 
am ajuns in spatele curții unchiașu Lae suduia 
gi se certa cu liga că nu gtie să grijească nimic 
că nurca’ prăpădegte gi dă pe la alții gi Iu* 
fratlso’ gi dacă mai prinde De cineva In curtea 
lui ii taie capu* cu toporul gi aga ne-am spe
riat gl am fugit acasă prin dosul viilor la vale 
gl pină acasă nu ne-am mai oprit gi n-am mai 
mlncat carne de porc. Odată ne-am dus mai 
multi oameni la cules de struguri la un sas si 
seara nu ne-am mai Intori acasă gi ne-am cul
cat acolo lntr-un grajd, pe |os gi nu aveam cu 
ce »ă ne Învelim : gi aga era de frig gl stăm 
acolo mal multe copile al povesteam gl am zis : 
„Tu 1 măcar un cearceaf cit de subțlra să avem 
gl să ne băgăm sub el gi să suflăm si să ne fie 
cald, ce bine ar fi*. Șl ne acopeream cu fin 
așa era de frig. Asa era mă copilă, eram săraci 
c! mogu cind s-o luat cu Șienita a vindut totul 
gi s-a dus la București gl cu banii ce i-a avut 
a vrut să deschidă un magazin de pantofi îm
preună cu un jidov pe Calea Moșilor. dar l-au 
păcălit, gl după trei luni a dat faliment gl s-o 
dus averea pe apa «Îmbete! gi s-o întors mogu 
V«)t in gat gi r&dea lumea do al gl umbla cu 
capra pe cimp. in straie nemțești ai era srag gl 
rumen gl se fălea la lume că ce burtă mare are 
el. da’ el ziceau : „Zi mă omule foaie I Ba 
burtă ae zice mă proștilor** gi Burtol l-au pore
clit si noi In sărăcie cu capra ta gardul casei 
mlnclnd frunze de acăț. Și ne-am băgat slugă 
ia neamuri că n-aveam încotro. Aga a ajuns 
mogu Schlmann argat la cal la Șianu nu ca 
Vaslle care cu bsnii de pe avere a-o dus 1n 
America gi s-a făcut om. Și Intr-o toamnă 1-a 
dat griu amestecat cu tăciune gi el a făcut două 
cocoloașe una de pline si una de tină gl a-a 
dus cu ele la Șianu gi l-a întrebat : ..Ce-s astea 
domnule ? Tină ce să fie ?* gi l-a luat Ia bătaie 
gi s-a certat cu el ai i-a apus : ..Dsre-ar 
Dumnezeu să nu te mal găsesc pină m-ol În
toarce * gi așa a murit Șianu de inimă. Aga 
m-am născut pe lume In sărăcie si lipsuri Și-mi 
amintesc ca printr-0 ceată, că lntr-0 vară l-a 
născut mama pe Vfisălica gl Îmi părea bine că 
mal am un frate pe Hneă Lixandru gi că venea 
lumea ?i aducea plăcinte. Iar mama tn loc să 
le yrn'inlnce ea ni le dădea nouă. La sase ani

Icut prima mea cusătură pe o bucală de 
ixt9b. un trandalir gi un pui. mama so ducea la 
lucru, eu adunam lemne aduse de apa pinului, 
si adunam buruieni gl le tăiam gi le dădeam la 
ride ; Grivet clinele nostru se tot ținea după 
mine, era un cline ciobănesc mare cit casa gi 
Intr-o zi cind l-a luat tAta cu el Ia coasă, nu
mai atunci o apucat să mă muște clinele lui 
Văsălie cind eram băgată in pârău după lemne 
si buruieni si numai după ce terminam treaba 
mă apucam de clpcă gl mai coseam la trandafir 
gi la puiul negru. Pină cind o venit vremea do 
«coală gi atunci tare mi-o plăcut că popa Vclț 
care ne învăța, era om bun gi eu mergeam ziua 
la scoală gi am scăpat uite aga șapte ani de 
buruieni sl de lemne culese prin ripe sl plraie. 
Iernile cind eram de după-amiază gi să făcea 
seară nu mal mergeam acasă, mă duceam la 
bunica, la mama Anica gi dormeam cu ea si-mi 
povestea de toate celea gl era bine. Și cind 
era intru dimineață gi clntau cocoșii mergea cu 
mine afară sl spunea rugăciuni gl clnta încet : 
„Avea, avea. Sfinta Vinerea / un fecior de 
domnișor / Ochl-n can li lăcrima / nlme-n lume 
n-auzea / numai surorile lui Lazlr / culemnd 
flori de amin I gi-a luat o floare / gl-e dat lui 
Istlnă i Iwtin* a-a făcut ceară / ceara s-a 
aprins I gi Sfinta Vinerea a ala I că clno se va 

afla / să zică rugăciunea mea / seara de trei 
ori gl dimineața de două ori / Du-1 Doamne 
du-1 / Le mese intiasc / pe la făclii aorinsa / 
pe la flntind curate ' gi accate-1 din păcate*, 
îmi spunea cura a fost odată o arzătoare ai au 
venit lăturenl de pe alte aate gl fiecare lăturean 
stătea lingă o fală gi fetele torceau si una din 
ele. Onica. o scăpat fusul si rtnd s-a adecai In 
jos ■ văzut că bărbatul de lingi an avan la loc 
de cizme, copita de cal gi ea s-a sculat gi a 
fugit $t Imediat casa s-a scufunda*. in pămfnt si 
trei zile și trei nupfi a-a auzit de acolo cum 
notau cu cetera cum ae Veseleau gi chiote ai 
ți Pături, poate aă fi fost un zmeu că ea l-a 
văzut odată. O femeie gi-a cumpărat an eaociu* 
lDainie de moarte, ca aă-1 aibă, «i l-a umplu*, 
cu cucuruz si l-a suit in pod stea acolo ai iu 
venit ungurii, oamenii ascundeau peste tot da 
ei bucalele gi in gunoiul de la vaci al ori unde. 
«I s-au suit honvezii In pod la femeia aia ai 
i-au luat cucuruzul din coșciug d ea a-a spin- 
zurat de ciudă. Și venea un zmeu mare pe us 
val de foc și sa trintea de mormiotul H d 
hunica se uita cu spaimă la zmeul Arta ti aga 
l-a văzut «a pe zmeuL Odată rind a-a dus la
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Valea Lungă ca să plătească darea gl mogu 
Nlculae o rămas acasă l-a spus : ..Mă omule tu 
spre seară sâ vil înaintea mea*, era prin postul 
Crăciunului, gi cind a-a întors a început să 
plouă, ea era prin Dealul Viilor d s-a făcut 
noapte gi a coborit pa drum la vale gl mogu 
Nițulac nu era gi gi-a adus aminte că acolo a-a 
spinzurat popa Velț, „Doamne da acum eu ce 
mă fac. cum m-oi duce acasă î*‘ si-n urma ei 
venea un am negru eu pălărie mare d ea zicea: 
„Mă Niculae. mă. tu ești 7* dar omul ăla tăcea 
gi venea. ..Răspunde mă dacă egti tu ?■ dar ăla 
tăcea gl ea gi-a făcut cruce gi cerul s-a aprins 
gi s-a făcut o lumină mare gi a fugit la deal 
unde au2ea niște din! d a strigat la păcurar : 
„Esclule lancu !** dar el era llneă ea gl i-a 
spus iă stele liniștită sl să «e ducă la vale că 
ajunge la grădini gl ea a plecat, era tntune- 
cl-s 11 gi ploaie mare și-a tot men gi exact la 
prunul de care l-a spinzurat popa a ajuns și-i 
tremurau picioarele gi sore miezul nopții ■ 
ajuns acasă. „Da bine mă omule, nu țl-am spus 
eu să vil înaintea mea ? Tu. muiere, da* draeu* 
s-a glndit câ tu mal vil pe vremea asta rea ?** 
gi s-a Îmbolnăvit de «calmă d a tăcut de frică 
pină după Crăciun. Era o le**e care saunea că 
totl popii care au făcut tidulă falsă «ă II se 
taie barba gi să-l dea afară din biserică si un 
om a găsit un cal gl a venit cu el la oopa si 
l-a rugat să-t facă tidulă. el a vrut să-i facă 
un bine gi l-a crezut si i-a făcut tidulă dar 
calul găsii- era de furat gl s-a tot ascuns de 
jandarmi In pivniță gi intr-o zl a luat căpăstru! 
calului gi a-a spinzurat de un prun si a rămas 
preoteasa cu natru cooll. Ls oalspre^ece ani am 
terminat gcoala gi am plecat In Axcnte unde 
era Lixandru slugă d m-am dus gi eu acolo să 
Ingrijezc de copila lui Ghircu că aia 11 chema 
pe sas numai pe haine gi pe mlncare : îngri
jeam de fetita aia. mă sculam de dimineață 
gl o legănam gi era blondă cu ochi albaștri sl 
primăvara o murit de tuse convulsivă sl Ghircu 
pHngca gi plingeam gi eu gt-l lustruia"! «hetu- 
țcle ca să o puie !n coșciug gl mi-a părut rfiu 
după ea gi m-a adus Lixandru acasă cu căruia 
sasului gl ași a Incenut vara. Si eu neam de 
pepă a trebuit să mi bag slugă Ia pnoa. In sat 
n-am mai avut sncnte^’A d in 1940. la douăzeci 
de ani. am plecat la Sibiu ?i am luat-o aga pe 
o stradă CU O straiță In mină gi umblam nrln 
Sibiu si a venit un domn gl m-a Întrebat dncA 
nu cumva caut de lucru, e^am cu o altă fată 
care s-a repezit să-i soună c8 ea a fost «i la 
București d eu l-am zis că n-am fnst decit In 
Axentc ai in sat la mine la pooa Si m-a luat 
domnul M1"dt np mine, agn ii chemg. gl lucram 
ia el acasă lingă Tumlgor sl toată ziua plingeam

gi scriam acasă gi mi-era urlt gl adunam buru
ieni pentru porci. Sora hii m-a învățat aâ gâtesc 
gi mi-a dat huipe domnedl si lama a tăia pared 
Lar eu m-am dus acasă pe trei zile. Șase ani 
am stat la el si cu banii «lrin?i mi-am luat 
car gi două vite. Era război, veneau nemți, si 
s-a Sndr&gDtUt sora tasului de un tanChHt sl 
Mindt era din cc In ce mai bogat, fgi luai-1 
frigider gl făcea tot chefuri gl petrecer. si 
v«.-nea taochiztui. era frumos și elegant st 
Marianne 11 iubea li el inlr-o zi n-a mai
venit. ■ venit doar o carte că a murit la Kurs*:,' 
iar Marianne s-a dus după un bijuțicr. In D <- 
tnLirei gl pfctru pe Mindt l-a dus in Rusia pen
tru ci ce o avut pnzonitri rugi, gi-i ducea » 
tapă d la «cos de cartofi. Și mie ml-era frica 
de ei, dar ml-era milă, măcar că-l pugez^râ
pr Lixandru la Cotul Donului gi intr-o nnaptr. 
a venit un rus d l**-a bătut la uși gi Marianne 
rr.t-x spu« : „Știi, ce 1 ! Tu du-te araiă*. Am 
pircat, am luat trenul d m-am întors la Fă^-t. 
undeva *re Cetatea de Baltă erau lupte d a 
trecut un avion gi era «* ae baze in turla bă
ncii aga de joa zbura gi era o secetă de nu mai 
•ra apă in fintinâ, iar eu am ntat o vreme gi 
iar m-am du» la Sibiu ai m-am băgat la un 
dector d aveam grijă da copiii Iul, pe unu U 
chema Emil d P< altu* Tltus. el avea cabinet 
pentru nas gi urechi d m-a Învățat gi-l ajutam 
la operații, av^.*. un cabinet eu silă de agtcr.t . -~ 
li covoare frumosse pe joa Mai era o bucătă
reasă. Veta. eu mine. rcr.'Seri rusii gi s-a în
drăgostit rusu’ de ca >1 l-s amenințat oe doctor 
e*j di stolul, dar domnul doctor i-a dat pe ușă 
afară d oe ea gi pe eL Intr-o zi numai vine 
la mine d-«ni spune : „Acuma iî- mergi cu mi-* 
la Cuj că noi ne mutăm** gi m-am dus pină la 
Chrile Tuni! pină aproape dr Fe'eac gi a». - 
m-am dat joa din camion ri am fugit :r*poi >_
S.bru ri m-am băgat tar la doamna Mindt, e! 
nu fusese venit din Reda, casa ei era orua^Să 
dc un cizmar d ea stâTca in Plata Pețtc4ai 
eturia n avea o dnguri carianâ d o buc>-_*<r. 
Mananne mutase la votul el. d mi-a zis că 
nu peste să-rai dea hani multi si do'-s.-^-r 
amledoMăi d ea pllngea după dornou*. La gară 
era and Cnatk-*. era frizer, care ae indrit r>*

mlu. dar era cam teleleu d slab gi ârisAr1*. 
avv* un frate nebun d numai mamă d - -=•- 
venea frizerul eu flori mă ascur-irim In 
d doamna Mindt odată l-a gonit. Ml-cra *-u» 
urii do el sl am plecat prin pădure oe dr - 
d ara pUna. d ara plina d nu am pe nimeri ne 
hrn*^ d am ajuns io Durr.bravă d m-am agezat 
pe o bancă d mai era acoîa o doamnă d mi-a 
apos să mergem la Oa^iaa Domnului că v- a 
vorbit cu an dlnair de ia SlmbSts d cî «r.j 
d pa mine d m-a dus hs us domn d eu I-air. 
st- ig d vreau ană dlJjUTcae. „De ce ? m-a 
Lr' rrtaat. Asa vreau eu Ri<pa La Sfintu lîm 
v.. la mlnăstirea SimbAtă* d mi-a da*, un 
Infr-o duminid stăteam pe band in Dumbest a 
* ml ratam ia bărcile de pe lac d așteptam 
să sa fad mai raoada SCntu Die d erau acoLa 
n.ste băieți militari de ia aviație gi mi-am spus: 
„ti,- ce nu-ad di d mie Dumnezeu un băiat am 
frumos, dar ăla oe care-1 văzusem eu l-ara 
Cocfnâdat ct>-o Zătaraaa din Feisa d deodată il 
rAd mine d-<ni apune d mă cunoaște d
eu l-om întrebat : „de unde *“ d el mi-a sous : 
„de aia" d a arătat cu degetul sore oămint d 
tocmai atunci venea pe a aice Cootld frizerul 
d -*->d l-am văzut ara fuait d m-am băaal ia 
pădtere d fagesuo gi fugeam pe o cărare d Imi 
apare In tați aviatorul ăla frumos care m-a 
Întrebat : „Pe cine dated li eu i-am răsoans 
el _xiua de ieri*. „N-ați vrea să o dutăm îm
preună T“ atlt mi-a spus, tn 1W9 In Gara da 
Nord cu o valizi da lama la mină șl cu tine la 
brațe ai cnă astoota Îmbrăcat în uniforma de 
pată a primăriei, eu epoleți ealheni pe umeri X 
pus Ia daoX. dună o vraom a lavă lat drain--na 
pe urmă au oaațt niște domni si a-a fărtit 
activist, dună caro a oiocat ia Lugoj pentru oo 
ac.„ Oglinda se pierdu la ceruri, iar in ea din 
ce in ce mal miri 4ind lingă soba de terecod 
albastră el d as mama M care ii tot spunea la 
povagtile rleUL Oglinda se făcu mid cit ua 
pontcnbel d sa ascunse lntr-un nor. Becuictela 
cabinei se stingeau d •« aprindeau ca in nil- 
piiraa pomului de iarnă pe care II văzuse odstl 
in vitrina magazinul oi „Trei OrvuleV*. Iar el 
era inrintat da această unică privelide. d de 
anarate. atit de multe aparate La un loc. cum 
nn mal văzuse niciodată— Tnieă-su* din vorbă 
In vorbă il recupera oe tomul comandor dio- 
tr-o smintire, de cind era război d făcea 
armata la aviația, lai aduseră aminte una! de 
celălalt., de Kațanscbi care li cunapgiise. ne 
Polevoi, de Olca ooa grasă, mii ta Ii oarei da 
bord, care putea să care cu brațele el două lăzi 
de cartușe, da zborurile de recunoaștere deasu
pra trupelor germane esre sa oo toci seră ne 
dealul FeleaculaL Participaseră la dezarmarea 
trupelor hitlerida. o companie dezortanlzaii 
esre de mult nu mai avea chef de război gi 
care se zgribulea de frig in diminețile răco
roase ale Ardealului, lingă nigte sire de oaie 
de pe moda unui grof cam zglrcit la mirare gi 
la băutură. De asta a avut grijă Katanschi 
care după ca a dat de mlncare gi băutură 
la toți pc săturate, a dat ordin să se demon
teze mitraliera gl să ae scoată toate bom
bele din magazie d a suit in avion trei butoaie 
de Tokav șl o scroafă de două «ute de kilo
grame. Era bun Katanschl ăsta, dar sl sorit si 
neiertător, fusese judecător In viata civilă d 
cind un soldat I-a apărut in fată finind in brațe 
a mașină de cusut, urmst de o biată femeie 
pfigubitâ de mașina care li punea mimălita oe 
masă, ei si copiilor ei. l-a împușcat fără nici o 
ezitare. Avură tlmo să-și povestească multe și 
zft se îmbete zdravăn cu muscat In timo ce lin
gurița copilului se mai înfigea din cind In cind 
In felia de tort, atunci cind nu se uita la avi- 
oane’e care decolau si aterizau De plată. Co
mandorul ae făcuse criță, prinsese un curaj 
monstruos. |i-l luă pe amindoi eu o Tatră nea
gră spre Parcul 23 August ca să gară cu para
șuta. pe pariu. 11 căuta ră pe paznicul turnului 
abia dat in funcțiune. II găsiră Intr-o gheretă 
d-1 băgarfi legitimațiile sub nas. Șl uite Mi 
pilotul, fost comandor gl tatăl Iul s-au tot dst 
cu parașuta vreme de clteva ceasuri murdă
ri ndu-gi hainele sl julindu-si coatele inertn- 
conațl amindoi asunra punctului fix ce care 
făcuseră cariu. Către seară s-au întors scasă. 
și el era fericit că fusese cu avionul, lucru ne 
care II povegtl mahalalei luni Întreit, iar tatăl 
se lăudă că el cigtlgase nsriul d*i puse soliei 
In brațe trei metri de stofă pe care o cumnă- 
mse, In drum, de la un magazin din Bariera 
Vergulul. „Să-ți faci taior 1“ așa i-a spus ii a 
adormit îmbrăcat șl eu cizmele in picioare. Era 
1 iulie 1937 ora șapte șl cincizeci d cinei de 
minute seara. La radio se transmitea emisiu
nea „Noapte bună copil* : ..De ce zboară cio- 
cîrlia atlt de sus in văzduh*, poveste germană.

PUCĂ
• ală. *re| <1 piaă gi Mbfial monah 
1(an meaarhj al tafrivâriler, 11 oria 

Faci, șl-a caaaaaaat priaaa Jamă- 
tate dv veac. Mărtariwse. □ credeam 

aaai tiaăr : era puterea prieteniei aanatze care 
upriae lira pul ia l®c. Va lac darataat de ge
ala] bunătății, al participării si «atletului 
larg. (Iurta Facă dace, firi iadaială. • viață 
etnică. Lipsii Ae >«mțul chiverniselii, de Casă, 
de asaarnrL ba chiar gi de atelier, a hbatit «ă 
ridica a o*eră perenă, cumplit de ariginală. 
taxăimd nudaiele făpturi figarate de el să 
ac ralfse cu deihnvnlturi hntr-n luase pupai stă

vasile 
andronache

Românesc mi-e graiul
Patria din suflat forrnd da lumină
Patria din i*olo formă a da dar
Cu<ga-acolo timpul fâră da hadiea 
Patria din jur Hoața și izvor

Prin străina locuri n-am sâ sun din pași 
Nu migrai in alia părți după vocii
Patria și gtoiul nu poți sâ la lași 
Dorul loc la atâ cil a sâ mai fii

Fapt câ mâteția limbii noasira-i via 
Miorița'! data strâiuciri de stea
Limba românea^câ impâra! mi-a mia 
Câci prin aa trâi-vam cit trâi-va aa

Grădinile aprinse
Zâpcda-și mișcâ ionii ai da frig 
Și-au râgușit odâila da noapte
E-e nabunie-ntruna tâ ta s'rig 
Pe țârmul plin de murmure și șoapte

Conturul lâu String in veșmint subțire
Noap'ea la pindâ stâ sâ și-l însuma 
Intr-o metaforă co-ntr-o lidira
Vreau sâ-ți păstrai tiparul ca pa-a lume

FARIMA DE ETERNITATE

Transilvania
bărbați cu vîrsta inexpugnabile. Nu li 
puteți copleși cu o moarte, de întu
neric ii vindecă un zimbet de dac...

Turmele de mistreți alungă stihiile 
pâmintului..., urșii scot din biriog 
memoria pfimin'ulul..,, turla și-a înăl
țat capul privind indârăt îndărăt a 

de năluciri și monștrii chionienL Nn esU. 
puțin lucra.

Sini convins că această Intugire eroică II 
va ajuta «ă rimină. șl la 199 de ani, același 
artist desăvirgit, in viață ca șl in operă, 
scormonitor al Inrmrilor de joacă din Elizee, 
saltă de el insugl lntr-un car alegoric. Parcă 
Q văd earn, intre ulube, ae opintește hi 
hohote de ris pe Calea Victoriei. Cine știe, 
poate eă pe feroneriile de la 115 va citi ase
menea ComuIuImI „Le gusta esla jardin T*.

La mulți ani, Amigo.

Leonid Dimov

Sale im ul vechi s-o îmbrăcat in nea 
Cărările tint tea’s da vi «cola închisa
Cina-or putea din casa-mi hiperbaroaană 

sâ ta m 
Cnd sini da ger grâdînila aprinsa

Comunicăm prin capilare da râpadâ 
Albas'ra orgi zidita in cuvint
Si nu na pasâ da nu-s ochi sâ vadă 
Câ spațiul dintre nai a numai cint

Aud cum vorbesc izvoare
Aud cum obosesc izvoare 
Prin țevile-ngrapato-n zidăria 
Mecanica le-nvațâ cum sâ zboare 
înspre hazuvul cu pupila via

Fintina mea cu clarul ei izvor 
Susurâ lingă lai! din Sinești 
De tine momâ mi se lace dor 
Tu ca Hntina-nsinguratâ oști

Pe-alar* ninsoaroa-nvâluia pâmlntul 
Motoarele narveasa înnegresc decorul 
Da doi mâ lecuiește numai cintul
Cind mi se-aude-nalt prin Stelâria zborul

Și ce destin a foii tâ mi se dea 
Șâ fiu înstrăinai de ca iubesc
Străin do tine de fintina mea 
Din disperare și din zbucium sâ-nfloras<

Foșnesc teii lingă poartă
Luna-n apa din Olteț 
Mișcâ racul ei de aur 
Eu to-aștept și nu te-arâț* 
Fluier singur ca un graur

Cada rouă și vin zorii
Și cu spini mă-nțeapâ vin tul 
Pesta suflet imî trec norii 
Fârâ tine-i trist pâmîntul

Taina nopții poala H
Doar de tine tulburata
Trupu-ți alb de mormeri vii
Fâ-I mesleacân lingâ poarte

demult și demult asta do cind loț vie
țuim acest neostoit anotimp numit țarâ.

Au privit nașterea ca pa un pâminf 
făgăduit și au vâzut in pruncii lor 
nemuritoarele straie ale acestui pâ- 
mint..., chipurile și le-au aflat printre 
ei : al inimii și al datului, al credin
ței șl al Izbiniii, al pornirii și ai faptei.

Nu ii puteți urni cu o moarte, da 
uitare ii vindecâ un hohot do doc.

Mircea Șoncuteanu

plastica^
George Apostu 

sau forma sufletului
Apostu fare parte dlntr-o epecie da 

sculptori care încetul cu Încetul dis
par. Slnt cei care au făcut a ucenicie 
foarte serioasă studiind clasicul gi in- 
vățlnd astfel că forma, dacă nu este 
rece gi rigidă, dacă nu este exercițiu 
gi căutare a unei perfecțiuni in funcție 
de canoane aba tracts ale frumuseții, 
poate defini in mod simbolic un as
pect al vieții și al morțll, in fond 
aspecte ale umanității noastre inte
rioare, mereu pe cale de a fi pierdută 
in memorie, mereu de regăsit In ea. 
Sculpturile sale au, datorită acestui 
fapt, o plasticitate definibilă mal muit 
In termeni de volum gi mai puțin do 
mas!. Simți nevoia de a atinge aceste 
reprezentări caro slnt mai mult ma
terie declt greutate. O materie pe 
care o pe ți pipăi pentru a simți un 
freamăt, pentru a alina o durere par
că scufundată Intr-un Întuneric posibil, 
dincolo de acea suprafață care, săpată 
cu dalta, poate aă devină lumină. Lu
crările sale slnt, da. forme, insă forme 
pierdute In labirintul amintirilor, 
imagini reduse la un simplu gest, la o 
singură mișcare : tatăl care Îmbrăți
șează fiul, rodirea unor aripi invizibile 
de fluture pe firele toarse de Parce, 
ridicarea brațelor unul Crist îndurerat, 
care vrea sĂ-1 Îmbrățișeze pe toți 
înainte de a-gi da duhul.

Jocttl Intre abstracție Bl concretețe, 
intre sinteză volumetrică gl realism, 
Intre sugestie gl expresie aproape na
turalistă, primește astfel atribute care 
dcoăgesc nivelul unui căutări formale. 
Fiindcă poetica lui Apostu este o 
continuă relntoarecere la rădăcini, la 
izvoarele ființei, la matricea necunos
cută a propriului eu.

Nu este de mirare deci efi n parte 
din modalitățile sale expresive stau

sub semnul acelor elementare reducții 
plastice care in mod obișnuit, dar și 
In mod greșit, slnt definite ca artă 
populară. Cineva, cu o exprimare cri
tică nu prea ortodoxă, a spus chiar 
că drumul către propria identitate ar
tistică Apostu l-a găsit identificlndu-se 
cu simplitatea acestei arte. Cred că 
această considerație este complet falsă. 
Fiindcă simplitate! sculpturii Iul Apos- 
lu, ca de altfel aceea a marelui său 
concetățean Brâncușl, rămlne esenția
lă ; este rezultatul descoperirii lumii 
d<» către cineva care o privește cu 
ochii scufundați in anrestralitate, nc- 
trăind propria aventură terestră cu 
ingenuitate gl bilndețc. Se nagtc ast
fel un univers de fetișuri care devin 
simbolurile unei religii profunde. Din 
ciclul de părinți și fii abstractizați, 
tot atitea oglinzi ale unei umanități 
abstracte, hi trage. In mod sigur, ori
ginile ciclul dc Crișii suferinzi, sflșialt. 
aerieni, foarte concreți, care așteaolă 
doar moartea și nici o minglierc. 
Această deplasare, care trece dincolo 
de regulile unității stilului gl viziunii 
cu care ne-a obișnuit arta marilor ar
tiști al secolelor trecute gl chiar gl a' 
multora din timpurile moderne, are 
o motivare. 11 las pe alții să explice 
In re constă ca șl care este gradul 
de nrioinglitate al soluțiilor plastice 
ale artistului.

Eu mă mărginesc să apun un singur 
lucru, pentru a nu ieși din contextul 
considerațiilor anterioare. Acest artist 
nu ae folosește de materie, ci chiar 
materia se folosește de el pentru a 
descoperi o posibili formă a sufletului 
său.

Grigore Arbore

m;iz;ca \

Reluarea recentă a Florii de piatră 
de Prokofiev pe scena Optrci recom- 
plctca’ă fericit repertoriul cu a splen
didă lucrare. Baletul devine. pentru 
ci ți va valoroși dansatori, prilej Ideal 
de realizare șlefuită a rolurilor incre- 
dintaic : Magdalena Popa (Katerina) 
lntr-un rol de senină Întruchipare a 
nealleratei simplități a tinerei fota 
plecate să-și caute sau luptind să-și 
redobindeaacă iubitul ; Mlhai Babușca 
(Danilo) rcalizlnd cu convingătoare 
atâplnire un personaj pe cit de s:.mnlu 
pe atit de ve oalmll, pe c*t de neoroîit- 
■inrer pe atit de expresiv ; Aglaia 
Gheorghe (Stăplna munților) nu foarte 
departe de greul rol asumat, personaj 
făptuitor dc bine Insă cu mi 11 os re la 
ardente ale pedepsei, rol du nerv și 
flacără. rol dansat 1n&ă fragmentar, 
fără acea incandescentă sclipire a unei 
zinc fbune) a diamantelor, a unei ..mi
nerale* regine b’nevoitoare ce1 or să
raci gl cinstiți - Adrian Gheo-ghlu (Se- 
verian) marc’nd o re-i«‘tă de excenție 
in Imbricarea convin-ătoa-e a unui 
rol de agresivitate g-ot<sei g-”j p'to- 
rexră sb»gărn4eie. rol la marginea ve
rosimilului. a caunaturalului găunos. 
Coregrafia (Vaaita Marcu) e ne~*mel’’- 
dentă rămin4nd frecvent *rii'*a‘ă In 
incomplete lln'i miri. In rudimentire 
trăsături generale. (Subliniem că sta-

Momente 
coregrafice 
glunea e în continufi prefacere aducind 
noi balerini in vechi și consacrate 
roluri. Iată clteva reușite : Laurențiu 
Guinea și George Pootelrricu. Încă pe 
băncile școlii de balet, probați cu curaj 
și succes lntr-un dificil fxtcul lebedelor 
alături de renumit! oaspeți străini : 
MugdaJena Ravineacu Goa Intr-o rea
lizare de grație și verva actorireaacă 
a rolului principal d<n Coppelia Drobi 
de Înțelegere originală a partiturii, de 
convingătoare întruchipare a unui rol 
de dificultate si efect : același remar
cabil Laurentlu Guinea In concludente 
debuturi in Miori*a. Gieelie etc.). Gura 
lumii, coregrafe semnată de Jon Tu- 
gearu pe muzică de Enescu și Ro«alxki 
in auster-in «pi rata scenografie a Hris- 
tofeniei Cazacu. rele un spectacol de 
rafinament, am spune, eolțuros. aspru, 
angular, vizind supra Im presiuni expre
sioniste de elemente, din decorative 
devenind aolsat denotative. din ab
stracte pătrunzindu-ae de concretețe. 
Este o coregrafie care lămurește po
vestind. povestește auprallcitlnd. su
pralicitează organIzînd sever spațiul 
arenic. alcătuirile de ansamblu, con
vulsiile aau rotirile dansatoarelor, toate 
primind sens, coerență, niciodată la

’ -----

fel niciodată gratuite. Astfel se des
coperă singur coregraful, dezvelire 
(insolită de o scrutătoare inteligență) 
cel mai bine simtindu-ae In forme pIjm- 
t.ce, In descrierea, umplerea spațiului 
scenic prin mișcare cu sens, in rotiri 
și încremeniri cvaaîaculpturale. cel mal 
bine colorindu-ae din înclinarea regi
zorală spre frust, spre abruot. «pre 
tensionatul expresiv. Expresivitate 
bucurindu-se de ta'entul deoaebît al 
Natașeî Trălstaru. Șl Intr-adevăr, pe 
lingă rolurile de Inocent Urlam Semnate 
de Elena Dacian șl George Bodnarcluc. 
de celelalte inteligente dansatoare. Na- 
tașa Trălstgru creează un rol parcă de 
obscură incrincenare. de ineinerantă 
scl'plre. trecere inteligentă prin pro
pria personalitate coregrafică, exemplul 
grăitor dc îmbogățire In expresie a 
spectacolului gratie talentului decisiv 
al interpretului. Un hieratic Poem fti- 
zanfin semnează Alcxa Mezinccscu. Pe 
muzica lui Docu Popovid. muzică se
nină, dc o puținătate sonoră venind 
parcă filtrată prin cortine denac, de o 
parcimonie expresivă vizi nd sferele 
spiritualizării limpezi, coregrafa Ima
ginează compoziții unde (vorbind ao- 
m iot ic) m Înclină spre funcția, aspectul 
iconic. Vedem pe scenă tablouri parcă 
Ln spirit iconodul, atitudini gl poze, 
decoruri șl costume subliniind arhai
cul rafinat al muzicii intr-o replică 
plastică de Interes.

Viorel Crețu
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ACASĂ
LA OASPEȚI

dumneaci. începu Vasile ca unu! mai 
de-al rasei. ciUi vecina noastră seum- 
pA. adică vecina lui Gherman și prie
tena lui Maciste, care (Hnd prietenul 

nostru putem «pera ca și domnișoara Nota aă 
fie prietena uoaitră, domnule Maior.

— incintat dc cunoștință, «puse Maiorul.
— Nu mai puțin, replică Nora, dar cu ce oca

zie pe la noi ?
— La dumneavoastră ? Dar eu sunt pretutln- 

și Îndeosebi In acele părți 
untie se Intimplă fapte ne
ar fi crima

deni la mine acbsă 
ale orașului nostru 
obișnuite, așa cum 
Salvării...

— Vă referiți ta...
— Mfi refer la tlnărul medic 

mansardă pe bordura de ciment
— Nu vreau să-mi «raintexc, __ ___  _ _

cu lacrimi in glas, vi rog nu mă chindlți, știți 
că am pierdut rrai mult ca oricine tn urma 
acestei nenorociri.

— Vă înțeleg, știu chiar că n-aveți nic) c vină 
In cele Intimpiate In afară de una foarte mi
noră. adăugă Maiorul, fiindcă altfel nu ml-cș 
putea explica liniștea cu care «ti Maciste m 
brațele dumneavoastră, vreau să spun afecțiu
nea iui pentru o domnișoară care știe atitea 
povești întunecate.

— Iubiți) mei. interveni Vasile. există o 
terogație mal urgentă care ne 
ce ae afli aceste sticle aici șl 
teaptă ele de la noi ?

— Înțelept ai fost de mk*. 
recunosc acum că mă voi IEm 
U21t de tine, mai cu l___2 ... ______
delicate cum sint acestea, răspunse Ion.

Am știut eu ci nu mă veți lăsa singur eu 
aceste îmbietoare sticle, adăugă Vasile și um- 
plind cele cinci pahare ie propuae celorlalți 
aă Închine în cinstea frumuseții NoreL Macii te 
se apropie de măsuță și hiIr>d'J-și păhărel ciocni 
mal intli cu Nara, apoi cu Maiorul și cu cei
lalți. după care treru iarăși In brațele prietenei 
lui. lâslndu-sc mingi Lat de degetele ei diafane. 
După al treilea pahar. VazHe abandonă orice 
politeța șl se adresă indirect Maiorului : copilul 
drag ne-a făcut onoarea de-a bea un pahar 
Împreună, dar durerea noastră este ia fel de 
vie, deoercee Gherman du m află priptre nou.

— Bine, dar eu tocmai de aceea am venit ot 
aflu, răspunse Maiorul ducindu-fi mina h gură 
ca și cum l-ar C învins un somn cumplit

— Să ne spună Maciste, inalnuă Ion. el na 
se poate să nu știe.

— Îmi aminteac bine, iacepu Nora, ei la tn- 
CC put nu prea aveați de giad beți nimic su 
fără să vă acuz de nici o stratagemă, țja să vă 
asigur că iatenționam să vă «pun dte cavx. 
chiar dacă n-as fl băut, totuși e mai taine aga, 
curajul crește direct proporțional cu buna dis
poziția. Nu pot să afirm că-mi urăsc tatăl, dar 
nici nu-1 pot suferi, mai ales de cind m-a des
părțit bruta! de cel mai drag om pentru mine. 
Vreau să adaug numai ei in noaptea aceea de 
pomină la noi In curte au intrat mulți vecini. 
Iar printre primii a sosit domnul Gbarman. 
care ulterior a fost arătat cu degetul ea adevă
ratul vinovat al nenorocirii Iubitului meu. După 
plecarea celor petru zdrahoni prin spatete csuci. 
tata s-a închis In camera lui. lârindn-i po eri 
din curte să facă tot felul de presupuneri.

— Cine arăta cu degetul spre Gherman ? a 
interogă MaioruL

— Bătrlnul grefier, vecinul nostru, el striga 
cel mai tare că numai Gherman e vinovat, 
deoarece era gelos, ceea ce mi s-a părut ab
surd. fiindcă domnul Gherman, deși e un ora 
deosebit, e cu mult mai vlra'.nic decit mine, 
adăugă Nora.

— Ce s-a intimnlat după aceea T
— Nu mai știu aproape nimic, pentru că 

atunci clnd l-am văzut pe iubitul meu lățit pe 
bordura de ciment, am leșinat Mai tlrziu, in 
2iîele fl lunile următoare, deșt tata nu fusese 
prieten vreodată cu grefierul, acesta a început 
să vtnă mereu la noi. se închideau Intr-o ca
meră șl stăteau ore întregi vorbind cu vocea 
scăzută si Juclnd septic. Vai ee m-a amețit bău
tura. nici ■« mal £țlu ce v-atn spus.

— ISr ca fie puteți relata despre dispariția 
Iul "Gheemân; domnișoară ?.

— Nlt'itlU absolut nimic, vă rog si ml cre
deți. ce-am 
țită i

— Și noi 
bine să nu 
Maiorul cu 
duritatea observației 
dumneavoastră mu pe grefier 1

— Nu apăr pe nimeni dar nu mal pot. mi-e 
rău.

— Cavaleri fiind și eu. șt Ion. interveni Va
sile. propun ca domnișoara Nora să plece acasă 
însoțită de Maciste și dacă-și mai amintește ee 
i-a povestit Doinei să ne trimită a pagină acri
și cu ce I S-a intimpiat 
prea de tot s-s exasperăm 
tre in continuare.

— Vă cerem scuze, dar 
acria un cuvînt din cele 
voastră, să ne gindim Insă in ce situație gravă 
se află Gherman și «1 ne eliberăm conștiințele 
de tot ce știm tn legătură

După ce-i pupară mina 
ieși Însoțită de

— Ar trebui 
să vedem

du pe «tracLa

azvlrlit de la

ae rugă Nora

lii la față : 
acum fi ce

prietene, iar 
totdeauna călă- 

saamă In clipe atlt de

aihtem amețiți domnișoară, și-ar fl 
mai apărați niște criminali, insistă 
un zimbet ca nu se potrivea cu 

le. 11 apărați pe Util

lui 
cu

Gharman. 
întrebările

văzut ei

Ton. 
fier.
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Ii

Dreapta" lui Diodor™

contemporane

X Vuilfwi Captai!

Din Oltul linia paterii
Iși sparge-n munți musciad cu dinții 
Hi Mureș ruta raferiații
$l-a adîncnle-a pasta Serii.

O altâ poezie inedită de V. VoietaleacM descoperită de oo4 eete -Amurg pe Negor. 
aer! să In auiust. 1835. Deo titlul ar indica o bucată Rescript: va «utorul insă lesei- 
freaxă. Io cele patru strofe dtind _ie - -Fieurs rsi'-rkr destin", al
Minei Mie, destin care atunci, fn 1*S5. ap*™* poetului tic- rv J de nebulos. 
De&ltlel. epoca respeefivL - ->ia la ăîan pr*vrx<um

Q istorie în imagini 
a literaturii române

Nîcoioe Drogoș cu gmdui la Copoii le da acasă"

99

Vâz’jtâ de 
Ion Cucu

Ion Bănuia reporter in „Ol im pul diavolului

bin ajun gird in Elada, Diodor descrie 
primul itinerar din „Biblioteca" sa io 
■Mnxtil acelor ecan-irniculul : cea de-a 
Zueca muncă a Iul Herctllo. Trebuind 

să fure buli lui Gcryon din Iburla, eroul strtn/e 
oaețea cuvenită In insula Creta (centrul Mcdl- 
teranei) și începe travaliu! civilizator prin 
Egipt,Libia. Gibraltar, Iberin (de unde ta tumfa 
fără dificultate) — apoi Celtica, Galla, Dguria 
și Întreaga Italie — inclusiv Sicilia pc care o 
străbate de la stingă la dreapta — din nou lt&Ha, 
nordul Adriatic!!, Eplr, Peloponca. Ne miră H- 
treruperea bruscă a eĂIA tari ci Iul Hervuie prin 
Epir, mal alea că aceasta este 
mitică a elenilor prima lor ruta 
Dc ce nu înconjoară eroul și Grecia' contl- 
nen*dtâ< și Tracia și Puntul Euxin venind 
acasă pe la Trăia ? In renllțato. punctul de tan
gență al mitului lui Tlcrcule cu un altul la fel 
de important mitul tui Io, eflte tot undeva In
tre cele două continente, prin Ca ucaz (nu știm 
dacă cel dc azi sau o ramură a Carpațllot) unde 
Cste țintuit Prameteu de o stincâ. Mitul Iui lo 
are asemănări esențiale eu al nepotului ei 
dintr-a douăsprezecea genersțlc. Hercule merge 
prin Europa pe uscat trebuind să mine o turmă 
dc bo! —' femela-vacă la primește de la zei in
ie J___ '___ _ I„ * __ ____
celor două rute rint identice, de la stingă 
dreapta, șl ele se comp le teșiră exact una 
cealaltă. Transformată Io vacă, 
gos pe malul mării Ionice. Pe 
pune un așa-zls tăun care o 
du-i turbarea. Minată de el, 
fu) Meotic p Am In tul In două „punind 
față două continente. Europa și Asia", 
deci. Bosforul Ci meri an. Mitul el ține 
menea de răgplndirea agriculturii — in 
a aratului — care Implică Implantarea de monu
mente uriașe comemorative. Io face, dc fapt, 'o 
brazdă prin Europe — cel care o mină nefiind 
Oriria tau Sesoitris expedițiile cărora se deru
lează In sens invers — ci Oi st ros. respectiv Os- 
trez (Novac) din tradiția populară nond-Dună- 
roană, a cirul brazdă pe sub poalele Carpaților, 
după cum o descrie Dimitrie Cant emir, lese 
tocmai In strimtoarca Cbercl. adică In Bosforul 
Cimerian. Contaminarea numelor — Osiris — 
Sesostrif — Oistroa — II face pe Nicolae Deo- 
sușianu să-l aleagă pe primul ; de fapt, după 
accent și după datele legendei, trebuie avut In 
vedere Oistroa. iar pentru asemănarea cu legen
da discutată de istoricul rom in vezi și „muș
tele" (sau tăunii) ce ies din balaurul ucis.

Cercul lui Io este, desigur, cel originar care 
înconjoară Pontul Euxin pini in Egipt și de 
acolo, prin strănepoatele el, Danaidele, revine 
In Argos. Desigur, dscâ șl-sr fi continuat dru
mul la nivelul solului, brazda danubiană numî-

In con’tiintJ 
dviHaatoa re.

icrdicția de a atinge marea In fuga ei. Sensurile 
la 
pe 

Io fuge din Aj- 
urmele cl Hera 
înțeapă sporin- 
lo tale

VIATA CĂRȚILOR

Începutul unui

la gol- 
lață ta 
Ea face, 
do o«â- 
ayeța. a

tă popular Troianul n-ovea unde să. njurtgi 
decit la Trola indicind una dintre rutele clvț- 
lî'rntoart» majore nle antichității. Acest cerc In
tegrează In spațiul luî o „patrie" mitică pri
mordială ; pe «oh brazda lui Io. pe In sud, pria 
valurile mării, a mers /©re Trola expediția Iul 
Agamemnon. Heractefl. nepotul dintr-a douăspre
zecea generație al femcil-vaci, nu face decit să 
completeze cercul spre apus. EU6ertndu-l pe 
Prometeu de pe stlnca lui dintre continente, 
Croul nc sugerează ruperea acestui cerc strimt 
cu polul nord în noroioasă Mcot'dă îî Integrarea 
In cl a celorlalte Coloane, a celorlalte Amazoa
ne. a celeilalte Ihcril — a celorlalte cetăți cu 
soarta troli. Lărgirea, adică, a cercului Isteriei 
înseși. Cu timpul, grecii, prin atracția lor către 
apusul calm, au început să separe lumile. Trola, 
moment dc cotitură decis!vă, captează atenția 
făclnd ca axa Tanals-Nil sâ-și piordă importan
ță. Chiar drumul Ini lo trece, !b miturile mai 
noi, prin Bosforul Trade (Dardanclp), evltind 
Pontul de care grec!) Iși aduc din ce In ce mal 
insistent aminte că era cindva inospitalieră. Ro
manii, apoi, marii „plugari" ai antichității 
(vezi mltijl întemeierii Romei, veri seria consu
lilor și dictatorilor plugari) — au arat cu precă
dere apusul, sol arid crestat la tot pasul de 
cmM galică — dar ei înșiși, romanii, cînd lu
crurile păreau că sc liniștesc s-du apropiat de 
Troia prin mutarea capitalei la Bizanț, înche
ind. de la stingă ia dreapta, nu un drum, nu o 
tendință — ci tui intrsg ciclu istoric ce s înce
put la Troia șl s-a apropiat pai cu pas de 
Troia. Prin Bizanț, păzeau una dintre marile 
treceri ale popoarelor migratoare spre cercurile 
fertile ale istoriei, spre bazinul Mediteranei șl 
Egiptul fecund. Dc o parte el. de cealaltă Bal
canii șl spinările Carpaților au dirijat migra- 
țiile Evului Mediu făcind M alunece multe 
hoarde spre sensuri revolute, oMIglndu-le 
pe cele Încăpute cu chiu cu val In „sacul" 
Dunării să ae integreze în timp. Cercul lui Io — 
Trcria-Rizanț șl. «ă spunem, Veneția — este 
certul fertil a! Europei.

Bogată in sugestii, „Biblioteca Istorică" a Iul 
Diodor din Sicilia a cărei jumătate (numai pri
mele 10 cărți) s apărui In traducerea româ
nească a Iul VlRdlmir Iliescu si Radu Hîncu 
(doi elcnlștl diferiți prin formație : primul, un 
■tlcist, adept al stilului simplu, lapidar — cel 
de-a! doilea bărbat cu vorbă sfătuitoare, dornic 
să-și contureze un stil de romancier mai degra
bă decit unul sec științific) — eu prefața șl 
notele Iu) Vladimir Iliescu — Imolineștg un 
deziderat vechi al omului de știință necunoecă- 
tor al limbilor clasice șl oferă publicului larg 
□ lectură dintre cele mai atractive ale proze! 
grecești.

Nicoiac Georgescu

ciclu negre" mal mulle romane la un loc, cile unGl — 
consuma t. altul — de-abia desenat prin ci te va 
trăsături de condei. Așa cum se prezintă, aces
ta nu poote fi decit incvputui unui ciclu, nu cu 
greu de Înfăptuit, căci prozatorul are materie 
fuiositaare intr-o nuvelă aau alta, din acelea ră
mase încă neprelucrate („Soidatu! hi tastau rgic"', 
apărută in 1C7B. iată, dc pilda, materia potrivi
tă). Orișicum at fi. „Văduvele negre" este in
dia proză, hotArlt matură, pe car« ne-a dat-o 
Klealae Frinculeacu. El se încercase piuă aici 
pe mici plnze epice, schi ți nd un mic tBblou ma- 
halagesc. o febrilă consumpttunc erotică, o cri
ză puberală, un omor. Din acestea, amesteci nd 
totul și Introduci nd un inteligent principiu de 
suspensie, el a extms proporția trebuincioasă 
pentru o proză de observația. în medii felurite 
șl in raporturile inefabile sufletești. Din mo
ment Ce suspensia este totul, prozatorul a cal- 
c-Jlai biografii paralele, infâlișale episodic, ca 
tntr-un roma n-foileton, tăind un moment nara
țiunea, exact in punctul ei cei mal fierbinte. 
Experiența de romancier western l-a folosit, 
probabil, enorm. Un ofițer. Cristachc, și un ser
gent. Mălureanu, iubesc aceeași jună, de unde 
rezultă o surdă concurentă irezolvabiiă. Căpita
nul Vreavu. un democrat, esie tn conflict cu su
periorul. „antone«clan" șovăielnic. Un număr de 
nemți. In majqrilata agent! acerați, aparținători 
de felurite ..poliții paralele", se apipnează ai «e 
șantajează, lin „teuton" d« singe nobil «ala asa
sinai In urma unei judecăți sumare șl parțiali
tate. Acestea ar fi mecanicnel* «uspenslel. In 
realitate complicate de un pitoresc de mediu si 
de moravuri. Cutare domnișoară se poartă ca a 
cocotă șl vădește o remarcabilă răceală In viciu 
(prilej de a descrie, eu delicii, desfrlul), un 
neamț de la S3 este pur și simplu pederast, al
tul coabitează cu fosta lui nevastă de care s« 
despărțise, altcineva atrsce femeile prefăcln- 
du-sc bolnav de reumatism, 1n vederea unul, să 
zicem, masaj- Si așa mai departe, căci „Vădu
vele negre" conține, mai mult decit observație 
psihologică, o consistentă materie morală și 
sociologică pe cart o sufocase pini tzl. In proza 
lui N. Frineulcscu, naturalismul crud șt senza
ționalul lumii „periferiei". „Văduvele aogre". 
«te, prin aceasta, cea mai valoroasă producție 
s prozatorului și, In Lotul, un remarcabil roman 
dc moravuri.

Nu puțin 
veche a Iul 
culeacu a 
„Văduvele _  ___
Cartea RamineMti (1961) : 
prozatorul a înaintat, dc 
altfel, cu o relativă len- 
toare. cucerind teritoriile 
cu pași mici, topind cite 
o nuvelă intr-un roman, 
tăind de aci șpre ■ 
dincolo, amplificind 
reu ceea ce i se 
ani a »e dezvolta ___
«forțări excesive. Aooaate 
pare a fi. in _ __  .
metoda Iul, Invenția ali
mentată de materia supusă _______ _ ______ _
atunci cind aceea rezistă esteticeșre. flpre ■ da 
o perspectivă globală evenimentelor. Cite ceva 
din „Zestrea Ronnei" (1970) a trecut In „Stra
da Miorilor" (1971). mediul din „Mireasa de ta
blă" (19M) nu a altul In „Dudul Rubiniu" (1069). 
„Colții «uralului" și „La «ud de Rio Bravo" n- 
xempiificâ o experiență Inodită da western 
românesc, fără notabile diferența «ub rapartal 
proțjriu-zi« epic. Pcp Zi tarul era de altfel pito- 
reoc. Jd latura naturaliii. și senzațional, eâl- 
etnd in urma unei literaturi a periferiei, de fe
lul aceleia a lui Stoian Gh. Tudor și G. M. Zam- 
flreacu. cu un rlgment sentimental aici șl cu 
mai puțină bestialitate, ea tn nuvela lui Aurelia 
Cornea. Totuși, pnn raport la proza lui anterioa
ră . Nicofae Frâneulcacu a venit aci cu o zvicnira 
estetică nouă. ^Văduvele negre" sint „blak wi
dows", bombardierele engleze vopsite In culori 
sumbre, care au tcrdf 1 zat Bucu’rcffî'ul in vara lui 
IM4. Sintem, așadar, in plin război, și chiar dacă 
prozatorul a pornit de la o mol veche nuvelă 
(„Vampirul", unde stătea, in embrion, romanul 
de acum), totuși ceea ee rezultă este o creație 
nouă, mult amplificată. Si cu. In 
te semnificații. Deși momentul 
totuși arareori șuieră prin 
a salvă de artileria, un tir 
Pltoreecul cazon și 
plae «uterului, «I

din proza mal 
Nieulae Frtrt- 
rămas și In 

negre" (Ed.

in țâri 
mc 

părea 
Hrâ

definitiv.

venficâni. extinsă.

Amurg pe Negoi

V. Voiciilrscu
IMS, Aug. ia

Oraral Mf yoviitar 
Sădit ifl carnea infinită. 
■>bscare albii de uniți 
frecatul var»ă-n viitor_

ar fi
□ oaa-

n-araați 
relatate de dumnea-

cu el. spuse MaioruL 
cel trai bărbați. Nora

Maci s te.
si trecem 
cum ac mai simtă bâtrinul gre

perie dram, propuse

JncS nu e
Atunci sâ „
frumuseții Norel ei să așteptăm cu Incre- 
Întoarcerea lui Maclste, interveni Vasile. 

de sah, Vas lie

momentul, replici MaioruL 
golim această licoare tot In dn-

stea 
de re
Ion Si Maiorul așezari piesele 
pregăti nl«te aandvichurl. timp fn care cei 
reuniră »& se împrietenească de-a b inel ea 
Maiorul. După vreo oră. Maclste intri cu 
plic la subsioara piciorului drept din față.

Gheorghe Pituț

plui. mai mut
ește „excesiv", 
secate pagini 
d« mitralieră 

naturalismul militar nu 
a voit tă facă un ro

man de moravuri. ct> pigment senzațional și 
erotic, fi l-a făcut. Io fond, tint Io „Văduvele

REVISTA STRĂINA
na re st de aed ediții 
Weimar. In aceasa

• *vtx Gorrnr «s a
din opera titanului dfl la _
direep* o contribuție importanți Iși vor aduce 
martie șl cunoscutele ease de edituri dm Republica 
Democrata Germana. Aufbau-Veriag. 
Locmng. Seetnann-Verfag șl Verlsg 
Un volum cu tenul deosebit va fl 
operei da deoenator al lai Goethe, 
peste n de lucrtn ale marelui poet.
o bogată ediție Ilustrată t» 1! dcdlcaiă Serisorllos 
tudiene. In „Biblioteca clasicilor germani", o serie 
renumita prciru caracterul deosebit șl acuratețea 
texttior collate, va apărea un ciclu dfl douâspră- 
aecc volume din opera autorului lui Faual,
• BIBLIOTECA centrali ■ clasicismului german 

de ia Weimar poseda peste tt ni de volume con
sacrate tamed faustiea. Renumita itutitutia pocedâ

R Otten and 
Kicpenneuer. 

ee) consacrat 
cuprinzând 

De asemenea.

Regula onomasticii
Urmare din pa$. 1

de epocă. „Boieria" căminarului Eminoviet d 
..boieria” stolnicului Vasile Iurafcu fuseseră 
cumpărate, fiindcă pe atunci se vindeau titluri
le de boierie. Iar căminarul chcltuise destui ban) 
și fusese ajutat d de marele boier Cestache 
Balș. Despre toate acestea insa, coclii nu știau 
nimic șl fuseseră crescuți de părinți ca odras
lele unor oameni înstăriți, deși copilăria Iul 
Mihai nu se va dcoHcbl. in unele privințe, de-ale 
copiilor din sat. Gheorghe Emtnovici tai va pur
ta băieții prin școlile cemăuțene. vlenezc șl ber- 
lineze. iar fetele vor primi a educație Care ..ac 
acorda in grea vreme, cu educația domnișoare
lor din casă bună șl de pension".

A mai rămas astfel de împlinit ?e către cei 
ce știu, de unde se luau numele altădată ; ii da
toria sacră a lămuririi numelui Iul Eminescu.

Originea numelui m caută mai Intli In sina- 
xar. care a fost folosit la naștere, apoi in alte 
repertoare onomastice (mitice, etnice, folclori
ce, inventate etc.). Unind seama de elementa
rele schimbări evolutive ale formei li sensului 
lor, cit si de fonetică și de grafie. Intervenite In 
lexicologin diacronică sau istorică. Numele 
Eminovicl se explici deci foarte ușor, dacă 
avem in vedere eliminarea extravagantelor de
ducții lexicologice si genealogice 0. Ca toate 
numele de familie, și acesta venea de la pre
numele unul străbun, interior lui Vacile Icmf- 
nwid (Eminovicl) din Conscripția satului Căll- 
ncștli |»j! Cupareneo din IMS : „Visile Ierni no
vi ci. țăran" (u). A-'Cst nume, cu structura ma
terială ușor de dedus, vine de la Eumltde (Sina
xar. 18 septembrie), pronunțat popular : Eurr.l- 
nlc — Ierninie — Imlnle. Vocala inițiată e «-a 
schimbat, in pronunțarea populară, in difton
gul le. iar Mmivocnla u, slab perceptibilă, cu 
o durată mai scurtă, din triftongul leu, Înain
tea consoanei IA biata ocluzive m. s-a afonlzat 
În decursul timpului ; de unde a rezultat : lru- 
minovici, apoi pronunțarea facilă (rminovici (și 
Imintivici), după care oronunțarca cultă Emlrio- 
vid (Eminowicz), cu a foni za rea sunetelor finale.

Foflemu) s-a fixat definitiv la poouîarn.1 lemia 
sau ruîtu: Foaia, :î:-.^n*t de ci semn
deoaebt’.or (d?acntteo«:T. Astfel a fo*x numii un 
urmii oarecare Sciupx»u«it. după teta: Ea
rn mi o, eu nume!t de fami ie IcrTU—viti ; te-dr.;- 
tuiția -avlet fiind des fo’.ocriă tn areal scop.

Această geneză antroponimică s-a produs în 
Transilvania, unde au fost aflate Încă de Gh. 
Bogdnn-Duică (ll) mai tnuite familii, care iri- 
leac si astăzi in Blaj. Vad. Rășinari și Cisnă- 
d’e ('*). Procesul genetic onomastic a fost iden
tic nu numai In Transilvania, unde aflăm multe 
nume terminate in -ovic! (lanculovlrl. PopovicI. 
lorgovici. Teodorovlci. Vasiloviei. Marooviei eîr.) 
d șl in Polonia. Galiția (ch'ar numele Emino
vicl), precum si in Bucovina. Eminov;-«->,‘. d n 
Bucovina sint astfel veni ți de peste munte, dta 
Maramureș, in timpul persecutării 
români, neuniți cu Roma.

Emigrarea trinsIlvănenUCT a-a 
tr-un singur sens, sore Moldova șl 
Românească. Nu s-au Înregistrat niciodată c*r-:- 
grâri șt in sensul opus. Tn Conscripția (CaMlg- 
Bailon) a emigranților transilvăneni din arul 
1788, ordonați de generalul Gabriel de Splrny, 
nu sint înșirați In Bucovina și membri ai fami
liei Em! novici. Emigr.trea o cest H familii, pre
cum șt a altora, a avut loc Înainte de anexa
rea Bucovinei de către «urinari (1775). Strămo
șii. după tată, ai Iul Mihai Eminescu. ca si si 
lui ion Creangă (la acesta In plus șl al mamei), 
au fast deci români trjnsilvAneni.

Originea numelui Emfnovlci nu este astfel 
Ion 07 4. suedez fi. bulgari, si rbă. ucraineană, 
meanâ. persană, turcâ etc. Folosirea limbii 
vone șl obiceiul de a adăuga un -avlri la 
mele patronimic «-■ obișnuit In Transilvania șl 
s-a extins și diversificat și In Bucovina (-luc. 
-ar, -schi, -enoo), duoA unirea ei cu Galițla. 
Uzanța scriptică insă era si mal înainte cunos
cută In documentele cancelariilor si In condl- 
ccle mitricale ale parohiilor. premerg)ndu-le
uzanța ornlfi. Inițial, etimologia populară ne 
arată deci că numele lemlnovici (Iminovlcl) S-a

iac» «Ilar

f&cut în
spre Ț'»ra

DO- 
«r- 

sla- 
nil-

pronunța! Lumi novici (leumi novici). vocala ■ 
piemndu-sc ca șl la alte denumiri an-iloage 
sincronice din onomastica românească. De la 
Eufimle. fem. Eufimls (Sinaxar. 18 septembrie! 
s-a ajuns la Eufunovic;. Efimoviri, Efinovlci 
(Elfiaowicz) : de la Eusîat ■» (Sinavar. n 
tetr.aric) — leustatevici, Icstatevlci. Estatevici ; 
de lc Eutimie (R)naxsr. 2fl septembrie. 28 ia
nuarie) — Tejfttmovici. Tcftlmovicl. Etîlmov^ri 
etc., ata rum atestă condlcelc mitricale cerce
tate. Originea lui Mihai Emincscu este, așadar, 
fă ■?"?* tată, țărănească șl române?, «că (*•>, do- 
ve=:T_s de generațiile de leminovi-mi (Emino- 
srtcenl) din Transilvania si din CMinesti. cit și 
de et‘’-năîog:* exactă a numelui care vine de la 
Eamiair, așa turn s-a arătat, nicidecum de la 
Mîoa (Sinaxar, II mtembrie. 18 decembrie) «iu 
de la vreun fantezist Emin (Effendi) turresc 
aau persan, nici de la numele polonez Emina- 
wîci. Structurile semantice $i etimologica 
numelui îeminovici (Eminowicz). cum si __
altora (Effinovicl). slot identice și In limba po
loni. unde mcn\brii familiilor sint polonezi, 
dindu-le multă bătaie de cap. pe vremuri, filo
logilor : Loca Morariu. Grigore Mândri* fi Va* 
sile Ghenulm.

Ipotezele lui Lcca Morariu, profund grcșlîe 
din punct de vedere etnic șl etimologic, emu 
susținute fi la cursurile universitare. Ele pro
duceau roactlt ncgntlva explicabile din partea 
auditorilor, fiindcă Morfircnl) emu aprecisțî in 
Bucovina (Silvestru Morariu, Constantin Mom- 
nu. Victor Morariu. Aurel Morariu), Iar profe
sorul persevera In eroare. fără șă-și susțină 
afirmațiile cu documente, car» sft ateste des
cendența MorArcnllor bucovineni din „nobilii 
Kwiatkowski polonezi (H). Aceste „năzăreli și 
•corneli" erau susținute cu *tlt tn.tl mult, cu cit 
și Mlhai Eminescu s-ar fl teas dmtr-a h.ir.Ilie 
poloneză Eminowicz. constat iod u-se existența 
unui Michael von Flriinowlcz. „krtminal-Akze- 
rsi«1“ la tribunalul din Vljnița (,J). In schimb. 
Va sile G hera»dm vizitase „șatul Eminoviccnilor* 
fi adusese reale contribuții genealogice 
nesciene (“).

Semantica <rt etimologia numelui său (,f) 
rămns necunoscute și lui Mihai Eminescu. 
nu s-a interesat de „neamurile1 
neștL nemergind niciodntă pe la ele, 
Gheorghe Emlnovid. căminarul, rupsese 
turtle cu coi din QorJun. Fără o Informație ge-

r calorică predai a tatălui 11 a marrtef. fantezia 
lui Mihai Eminescu a alcătuit. In anii sumbri 
ai bolii, fel de fel de ..arban genefllogiel". cit 
mai ramificați. atlt pentru tatăl său. cit «I 
pentru msică-sa. fără valoare documentară, a- 
jtingind oină pe vremea Iul Alexandru cel Bun. 
Cintirlnd mult cele expuse moi sus. verificin- 
du-le fn Bucovina și In Transilvania, socotim 
că unica explicație este aceasta, care dovedește 
o genealogie curat românească a marelui ne
dreptățit. înlături nd toate ipotezele fanteziste ft 
ml Uzanțe.

Artur Silvestri

ale 
ale

emi

l-au 
care 

sale din CMi- 
filndcă 

legă-

*) Fragment din tacrir ea ia manascris : „Mi- 
bal Eminescu, Mit și aderăr'*.

I1) G. Că!ine<«ru. Viața tal Mlhal Eminr«ca. 
Etflțls a IIT-a. București, Imprimeria națională, 
IM. p. E

O G«wgc Munteanu. Ryperiaa, Viata iul 
Eminescu. București. Editura Minerva. 1973, p, 21.

(b G. CA’iposcu. sp. cit,, p. 338.
f‘l Idem, ibidem. p.3SB «t urm.
(*) Lcc» Moruriu. larițl abirșia Eminavicenl- 

lor, In ; Glasul Bucovinei. VI, nr. 1 232. Cernă
uți. 1«3. p. 1

(-*] Vasile Gheraxim. Mihaj Eminescu. Studii 
si articole. Ediția alcătuită, prefață si bibH ’cr-- 
fle de George Mun tea nu. Iași. Editura Junimea, 
1F?7. p. îl»-Kt.

C) G. CAltn/**'u, ap. rit., p. fi ș! urm,
(•) George Muntean, op. rit„ p. 21 șl urm.
(•) Vasile Gherarim. ap. rit., p. IM—130 : Au- 

ITJStln Z.N. Pan, Noi ccntrihoții docnmentsre la 
biografia lui Mlhai Eminesca, București. 
Academiei R.S.FL, 1909. p. Ifi și urm.

(M1 Vasile Cherasim, op. cit., p 138.
(“) Gh. Rogdan-DuicA. Iminoviel, In : 

nu] Mlhai Emir.eacu. HI, nr. 8. 1932. n.
(taI Vezi pe larg t D Vxtamaniuc. Un 

bore genealogie, in : Manuscriptum, 
(14), 1973. p. 39 -13.

(1J1 August Nibio, Die ftadautzer Deutnchcn, 
Inj, DeutschCr Krdender fur die Bukowina — 

redlgiort von Dr. Franz Lang. Czerno- 
1930, p. 51 (înșiră șl familia Effinowicz). 
Vasile Gherasim. op. cit., p. 123, 136. 
Idem, Ibidem, p. 121.
Vezi : Si Emiorsco — cimp de bătaie ; 

M. Eminescu, In : Vasile 
121—130 ; 131—141.

Editura

Rjletl-
175).
alt ar- 

VI. nr. 1

1930. 
witz.

(»)
(«)
(“) 

Iarăși originea lui 
Ghcrasim, np. rit., p.

(J1 D. Vatemaniuc, op. ctt.. p. 3fi—43.

cale mai vechi dovezi ee a toată extatențs literari 
a motivului, precum și aptecwri ale unor autori 
din secolul al XV)-l«t privind figura istorica șl 
legendara a doctorului Faust. Ds asemenea, biblio
teca posedă ediții de autoritate din secolele XIX 
șt XX ala operei goetheena. interesante sini pri
mele edili! sie „Fragmentelor din anul 1'68* 1) ala 
„primei pirtl* din JflOI Poi fi coniuHetc numeroase 
traduceri din Fsufli întreprinse pe toate meridia
nele.
• PIESA 1.U1 STB1NBEBG, „Privighetoarea din 

Wittotlborg* vn fl reluata In anul IflU. In cadrul 
unor manifestări culturale dedicate împlinirii a MȘ 
de ani de ie nașietea lui Lutner. Această lucrare 
a Celebrului dramaturg nu a mal fost reprezentată 
din anul IS14, de la premiera sa. Cu «ceșt priloj, 
umpli munilMtarl vor marca de asemenea pre
zența tradiție! deschise de marele reformator tn 
cultura germană, al cărei fondator modern oaie 
Considerat a ti. atlt prin limba extraordinară a 
tSeicbrci saie traduceri. rtt șl prin cars eterul 
radical al reformelor instituționale și de spirit pe 
care le-a introdu*. In țârite germane.
• UN ARTIST din Milano, Luciano Fabro. a ob

ținut de cur!rid Marele premiu al orașului Aix-La- 
Chapclls. înțermant de menționat este faptul, con
semnat pc larg dc către presa internațională, că 
Luciano Fabro esle unul dintre cel mai cunoseuți 
reprezentanți al cunoscutului curent Arte jouvar. 
eare-și bazăsifâ lucrările pe obiecte găsite 1st-olim
pia re șl ae adronoază In primul rind paturilor 
sărace șl handicapate ale societății. Cu prilejul 
decernării premiului, Fabro va deschide o mare 
exjXjdție censacrată acostel modalități da sac craniu 
arit dc prowcataare pentru protipendada arustlcă 
din țările vest europene.
• UNUL DIN FENOMENELE cele mal Inter căin

țe do poerie asiatică străveche îl constituie, desiflur, 
opera marelui glndltor șl poet ti bot an Uliarera. 
De curind. 5'undaț1a Bolllngen a Inițiat traducerea 
eoihplctă a opert-i pattrate de la ucenicul lui 
Uarpa — Traducătorul, cum a fost supranumit 
maestrul Iul MIJarepa. Acrei Marps a fost un bun 
cp no aci tor a) limbilor la confluența cărora s-a 
constituit cultura tlbetanl medievală : sanscrita, 
tibet «na șl chine? a veche, tradurfnd cu ușurință 
wutpela budhlste dlntr-una tn ocaIanA, f&clnd caca 
ee aal am putea num! o operă de răsplndlrc a 
unul tezaur cultural de Inestimabili valoare. For
mat la școala unor asemenea monumente. MHarepa 
a îmbogățit tezaurul budhlimulul ttbetan cu o va
loroasă culegere de Imne, remarca bile prin ad n- 
clmea trăirilor po care ie comunică, prin strălu
cirea viziunilor și prin ardoarea unei încrederi In 
foițcla «terfle ale. omului, cura pășește pe eăiea 
ttesf.vtrșirfi de sine.
• POFTA FBILDh'RIKE HAYBOCKFR a primit 

recent Premiul patiocal austriac pentru literatură. 
Bucurindu-ie de o reputație solidă, de peste două 
decenți. Frudertice Mayrocker este aureolată de 
critica virnrea pentru ; „Textele sale dedicate, pli
ne de Imaginație. încărcate de amintiri sincopate. 
în»r-o constelație tiricâ eon con trată *1 disonantă-. 
Opera sa de poeta ș|-s adăugat In eursul a ni’ar o 
activitate suarinută In dotnhn'u) teatrului ntd'ota- 
nic. De eutind a apărut un nou volum do versuri 
intitulat Noapte bună, bună dimineața, deja re- 
cenrat au multi căldură In presa literari austriacă.
• I.A GALgftin.F B£no1l ..BAWAG- din Vier.a 

a avut lec verjiiSAjul expoziției dc picturi oc lemn 
„Haladela Și obiodurite" ru lucrări ale artistului 
Teodor Hngoi. Au participat reprezentant! ai mu- 
rJctealltățli.. membri al conducerii ..Asociației Aus
tria— Romanis", un oumetps public. Cu aceaetă 
ocazie au fost subliniate, fn slvcuțlurnle rostite, re- 
JațlUe tradiționale dintre Romania șl Austria, pre
cum șl contribuția pe care șt-o aduc manifestările 
culturile ia mal bun'-i tuncAștere șl prețuire reci
procă intre cele două popoare.



atelier literar
posta redacției

A. STUPARU ! Sint Indicii 
favorabile, deși, firește. lucru
rile si nt. ca la ori ce i nce □ ut. 
Incâ șovăitoare. In căutarea 
unei câi a unui glas. ..Cftlu- 
găril**, „Veridică**, sini naginlle 
cele mal concludente In acest 
Sena si se poate spera câ vor fi 
urmate de altele si mal bune, 
cu un orizont mai larg, mai pu
țin tenebros <1 lncrinceuat.

G. COPU : Amenințări de us
căciune (soluții cerebrale, ab- 
stractizări excesive, regres al 
spontaneității, al puterii de 
plasticizare...). de sub care ies. 
cu fata curată si nu prea, doar 
citeva pagini : ..Vin zeii**. ..Tre
cere in urmajl*, „Și dincolo de 

. Inconștiență** (titlu rebarbativ, 
opac, si un final — după sem
nul de Întrebare — parcă „li
pit**. fără aport, aleatoriu), poa
te ți zglobiul ..Clntec** (...măcar 
pentru bunele intenții de 
fond...).

LUCIAN MAGUREANU : Se 
pare că vă mlșcațl pe un teren 
pe care nu-1 cunoașteți destul 
de bine. De->Jcl. o mulțime de 
Inadvertențe, aproximații, du- 
dâtenll. Nici condeiul dv.. ade
sea stlngacl. șovăitor, primitiv, 
nu oare Încă suficient de pre
gătit pentru o asemenea între
prindere. Ar fi cazul să vă în
cercați puterile, pentru început. 

■ In lucrări de mică întindere 
(schite, povestiri) si In domenii 
oc care le cunoașteți foarte 
bine (din experiența proprie de 
viață).

D.R. STAICU : Slot lucruri 
de început, încă șovăitoare, 
fltingace, naive, dar. prin ele. 
Icl-coio. nare să se audă si un 
Început de munmur liric (..MunU 
si oameni**. ..Un om“. ..Tăcerea 
e □ modalitate". ,.Eu si Terra"). 
Trebuie să citit! multă poezie 
(bună) ca aă aveți. In perma
nent. un termen de compara
ție. i^^^ifwiu dd orientare.

A.M. — BUCUREȘTI : Am 
Citit cu o reală plăcere pagini
le dv.. care (e puțin prohibii 
să ne Înșelăm) ne pun in fata 
unul talent remarcabil, matur, 
plin de promisiuni. Snerăm să 
putem înregistra cit de curlnd 
confirmări plenare, perempto
rii. de largă audientă. (Orice 
alte comentarii ni se par de 
prisos).

DUMITRU CETINA î Ne 
scrieți (sub celălalt nume) de 
vreo 10—15 ani 1 Și nouă, si tu
turor celorlalte „poște** care 
mai există in țară. N-ațl pri
mit. probabil, printre sutele 
sau miile de răspunsuri, nici 
unul care să nu fie negativ. Ați 
fost da mai multe ori colabora
tor involuntar al rubricii noas
tre de rebuturi (..Antologia ne
gativă**). Era prea destul, din 
toate punctele de vedere, ca «ă 
puteți trage singura concluzie 
posibilă : că fără talent nu m 
poate face literatură 1 Dv.. insă, 
ați continuat, imperturbabil, eu 
o uriașă le iaci ta te, demnă de 
admirație (dar si de o cau*ă 
mai bună !). ba chiar. In ulti
ma scrisoare, v-ați pierdut. In 
fine, răbdarea (dar nu si invul
nerabila candoare : „...nu înțe
leg de ce poeziile mele sint 
omise**...), nc vorbiți de Emi
ne seu (că „sl el a avut o soartă 
vitregă**...), etc. Ceea ce e c«n 
p-c*i mu’t ! N'”^ele Lui s* cu
vine să nu-1 a'lturăm nimicni- 
cltlor noastre obscure, numele 
Lui se cuvine să-l rostim cu 
adincă smerenie si tulburare, ca 
Si cum am vorbi de un fel da 
independență a noastră națio
nală, reală șl supremă !—

A. ON EA • Pagini analitice 
inteligente, subtile, de certă vo
cație literară. Deocamdată. Încă 
prea nervoase, agitate, tulbun 
(pe alocuri, cam eliptice, con
torsionate. obscure), ele se vor 
decanta, limpet!. structura din 
ct In ce mal bine, pe măsura 
ccgșterii experienței' scrtrolai.

Ele vă vor ajuta. In același 
timp, si vi cemețl d să vi 
„așezați" mai bine, mai crea
tor. propriile ginduri. obsesii. 
Inhibiții. Va fl un dstig dublu, 
pentru care merită să vă datf 
toată ostenea’*.

A.M. CRISAN : Deocamdată. 
« o prea mare nepi de etala
te. mal mult diartirs ti oiedoa- 
rie «i mai putină poezie. Care, 
totuși, mijește pe iei oe coi? Un 
unele pasaje din „Desire bran*, 
de Pildă, sau din „Desore peș
teri". „Coenlcâ"). Un efort spre 
concentrare, .densitate. oo-w 2- 
rr.itarea revărsărilor in supra
față. vă va eondsre la rezultate 
mat bure.

MP. lUTO : G Înduri jud- 
cioaae. de boa tixnt in scriaoa- 
re. o luciditate si e modestie 
care vă onorează. Puteri rt We 
trimiteți textul (daci e scris ci
teț T). vă vom răspunde după 
po&bilităti.

M. ARBORE : E prea putia. 
ea să putem trase e eonelwae. 
Reveni țL

Leal Peter. G. Matiara. t, 
Chel ara. Petre Ptnvlrans. Ma
rin Larvreaea (răipur. sul w 
referă. deotr.ir*. la taeie nora
rii e gătite cină la formularea 
lui). F. Sadic (mal bine. In 
..Poem pigin"1. Gte. Silea (ceva. 
In „Doisprezece"). Vaaile Oare
le. I. Meeaan. A. Stefan fhu-s 
(corect : rubrieaj, L Biriș. V 
Bselnmaa. L Antonia Ab, 
G.A.L. : Nimic nou î

GR. Dragată-Dud as. ML Cbie- 
reaa. L Ticna (ceva snai bine, 
in „Duoi ploaie"). Panta Dră- 
gblci. Tema N„ Tiarei Bata- 
eeaaa, Marina laneani. lan S'aa 
Cornel. Roca anrller. Mibai 
Gbeergtoe P.. L Meda. S. Artei- 
bnld. I. Aldarnk. B. Franța : 
încercări de nivel modest.

Geo Dumitrescu

N.R. Maaescvtsele nn se îna
poiază.

Mai bine
Mo bine mo râțtecm In soare
Sau in ană s;na de mărime mijlocie. 
Un ungur atom iâ fi fost
Poale oț fc cunoscut
Tama supsemd a viețuirii
La adevaraitfe temperaturi ale existenței
Ș, n-aț no ii lost Silit
Sd trosc in urma mea
Acest umaen greoi -
kit nârăwt ia iciomeric și moarte.

IA DU ȘU1U

Postfzțâ
De truețea stepei dazbăratu-m-am • 
oersur. dm Ese-.c no so-Ji mai daciam 1

P* «“d«ara stnge-n verde dorul lâu : 
n-o sa-i mai daa boaba Corbului lui Poe I

Gmâ a-ia pdsd'l : n-o să-ți mai olar
Bon cuiese-n parcul domnului Baudelaire 1

Nio mai p'ec pe marea din vocala a 
Sud powonM im Arthur Rimbaud I

Te-«-<xzind do floare eminescuiesc 
osadii alte m<«i ; n-o sa-ți mai țopiesc

Cfi-n Rntîna nopții-p picurd o stea 
»•«! tmpi'oei pentru nunta mea I

Nenâscm la maico firii mo intern
Muu pnns ia wa/a tainicului somn I

ION GRUN2

Tratat ie pace
Rer> pe care le-nchizl cu privirea 
eu pourea rece
tieĂntâ de stole
Sorea pe cara-l ucizi 
pev«ndu-i cu teamă de furtuna 
Fia a arata da încruntarea pnguratlcuiui 
spuneți-*- ceva 
facați un semn
SC poi i*«O(n sd fiu prietenul flonlos roțji 
uogos ds nan
sec eroi tor de speeonta 
poetul mmgsuvd plata 
cu (K oon* ha eaide-

COII N EL RIESCU

Desene de Rana Puca

btozrcere
Va romne marea. mo*oa vc râmîne 
Dincoro aa toata orieceia mem ; 
No-l aloi c< op*, bohoieie-i pline 
Aza^An *na<te rwrcoiin spre stem.

Eu Mi p c.im nmge-ntr-un o-o, de giedurt. 
Voi mtm-n comasa sufleuk* ;
Sen impaaârate ca-n ati.ee rinduri 
Mă vor da beta*, ^ita de-mprumuc

Vt> -j'IC cu* mama m-a ținut --
Cmc in 'OMr tur. cmd in sen ortend.
îs sr. *• e-.t-o doamnă |i stăpână
Num* de danele vshri» s-a pnnd.

De oe-acuA acasă *â onjesc eresuri 
G>oom ea roganc peste--^ eeas prea vechi: 
Lai *c mat„i — c’i, doo aceste verwn 
Semn ed mim zbucium nâminem perechi.

DUMfTIU MAUN

Rețineți această știre banală
Puternicul buldozer 
desțelenea pâdurea 
doborind copacii 
și nivelind terenul cu șenilele.
Pinâ aici n-ar fi nimic neobișnuit 
dar. rețineți.
puternicul buldozer 
ip făcea munca 
In sulleiui mau.

CONSTANTIN lUICJUC

Vorbind deschis despre fluturi
Un vierme pătrunde intr-un fruct
ii spurcă frăgezimea 
frăgezimea lui de lucru 
aproape perfect

m hrănește cu el 
și crește odată cu el

dar eu disper

sămința doar este al noulea cer 
iar viermele natîngul 
P-a lăsat aripile afară.

MIHM CRAJESCU

Lecția de anatomie
V-om arâut urech>l«-rnl fâtucit, 
de profesorul acela ramolit 
cu teorii și gulere scrobite.
Ochii m* arau lacrimile voastre 
pe care-a trebuii să le pfing încet 
pinâ eind mi se lipea cămașa de piept 
V-am a'âtat *i miimle.
care, bineînțeles, au fost contestate, 
pentru co prea erau ații de adevărat* 
Apoi. mi-am apucai cu două degete 
sufletul
*i l-am tras in ota'd. pe glt 
ca sa nu va fie dumneavoastră urlt

N1CULAE ALEXANDRU VEST

FOLCLOR CULTURAL SAU DESPRE TRACOMANIE
Urmare din pag. 1

săpăturile sistematice la Codești in 19Î5. Iar ce
tatea șl aanctuarela de la Grădiște erau ca ii 
neștiute). Dacii veneau mal mult din Bollntf- 
neanu declt din Istorie, din N. Den«u$ianu ji 
din „romanul său fantastic. Dacia preistorică. 
Plin de mitolagie 3! filologie absurdă", care 
„deșteptase o admirație șl un entuziasm nemăr
ginit printre diletanțli români In arheologie" 
(ața vorbea „Cracoromanul" Părvan In prefața 
la Getica, p. 2). Legătura dintre vechile civili
zații neolitice șl epocile ..protoistorice" era o 
Idee de avangardă (pentru istoricii moderni) «1 
una aventuroasă (pentru cei „tradiționaliști").

Cu Getica, Părvan încheie o muncă științifică 
mărci nd o „etapă adevărat strălucită a e» r ceti
rii arheologice", legată de personalitatea lui. In 
care sint reunite „exigențele metodelor mo
derne de cercetare in leren cu o pătrunzătoare 
analiză * Mvoareler,.. ridicindu-ae lâ nivelul 
sintezei PăP^an“.^ă jefrat |d Ippt1 școa
la arheolfcgttă mmlneascB moderti"'* (E. “ Con- 
duruchi, VI. Dumitrescu. M D, Matei; fiarta ar
heologică a României, București. 1S72, p. 5). 

i Retrospectiv șl seriua privind lucrurile, urmașii 
lui Pârvan sint unii dintre cei mat buni repre
zentanți ai generației care s-a manifestat ca 
„linără școală istorică rom Anex tel"*, inceoiod cu 
C. C. Giurescu sau Radu Vulpe, ca sâ dau nu
mai două exemple.

Aria retardatari a cunoștințelor generale ti 
comune, acolo unde soluțiile tradiționale ale cu
noașterii — totdeauna relative șl-provizorii — 
devin folclor științific, locul de pe unde bel
ferii creatori de folclor cultural Iși adună sufi
ciența agresivă, era dominată de idees ..latini
tății" descinsă din „colonizarea romană**, veche 
de cind istoriografia noastră și scientizată de 
N. lorga și O. Denaușianu. In acest perimetru, 
Getica, chiar necitită (sau poate tocmai din 

' această cauză), a șocat, desigur, și a devenit 
zvon. Ca zvon ea putea intilnl pe celălalt, cel 
care circula de mult, al „pastorului" îmbrăcat 
in u^ru. al „misticului" care crede In „nemu- 

, nrc^»(c.
Părvan a ținut niște cui*suri care s-ar putea 

numi astăzi de istoria religiilor. «A renunțat 
brusc, insă, la asemenea prelegeri co subiect 
delicat, cind șl-a dat scama eă succesul de care 
M bucurau, mai alei cele despre religii, avea 
la bază nu numai dorința de cunoaștere, dar gl 
o falsă ințelcgere a sensului lor. Slulți dintre 
auditori, nedeprinșj să vadă in istoria religiilor 
O DISCIPLINA științifica RAȚIONALA. 
AȘA CUM O CONCEPEA PARVAN, dar cum 
încă nu se predase pină atunci io țara noas
tră, confundau obiectul cu subiectul și, alri- 
bulodu-l profesorului de pe catedră propriile 
lor înclinații senllmeotale, il priveau ea pe un 
predicator mistic, crcindu-l O REPLTATIE AB- 

* SURDA, ale cărei ecouri mal răzbat uneori In 
modul de a fl Judecată personalitatea acestui 
distins gindltor și învățat. 1N REALITATE. 
PARVAN ERA RAȚIONALIST, respectuos, dar 
SCEPTIC față de fenomenul religios** (Radu 
Vulpe, p. 20).

Pentru deplina lămurire a Iul Z. Or nea cu 
privire la misticismul lui Părvan. Imi iau liber
tatea de a-1 sfătui să Înceapă lectura lucrărilor 
acestuia cu Cea de a doua prelegere. „Despre 
valorile Istorice", din lde( și forme Istorice, cu 
o stăruitoare oprire asupra opoziției (intr-ade
văr) antinomice pc care o stabilcșlc el (intr-un 
sis'.em ncirucat) intre devenirile mentalității 
vegetative (sentimentale șl grefare) reprezen
tate de curentele religioase (iradițlonal-conscr- 
vatlve: non-valorl culturale) și devenirile crea
toare, obiectiv raționale (intelectuale și solitare) 
ale mentalității liber-cercetătoarr (crliic-fllozo- 
flce; valori istorice, crltlc-slllnțificc) (V. Pâr
van, Scrieri, București, 1981. p. 415). 11 asigur 
pe Z. Ornca. care dealtfel sc poale convinge sl 
singur, că nu va găsi In analiză nici Ui mă de 
,,misticism", „naționalism" sau „tracomanlc". 
Această opoziție, care derivă din opoziția intre 
„civilizația creatoare" si cea „vegetativă", este 
o constantă a glndiril lui Părvan de îndată ce o 
aflăm subliniată încă in prefața la Contribuții 
epigralice la istoria creștinismului daco-roman, 
apărută In 1911. _

„Nemurirea**, „mintulrca de moarte cate în
țeleasă de el In afară de religie »i misticism 

(Ară explicâri entozcnetlce 3! prelungiri egolst- 
pervonale in infinit" (p. 421) ca „participare* a 
spiritului tunari or Ia cunoaștere. Concepția lui 
anticipează noasfera lui Thcilard de Chardin cu 
‘trilul laicizată, o realitate perenă a spiritului 
creator prin opera mereu vie. Pentru el. Arhl- 
mede și Einstein. lorga sau Lovincs;u. Da Vinci 

• sau Goctha. de exemplu, ar putea fl nemuri
tori prin gindire căci ei Iau parte „contempo
rani. Învățători, rivali", ai noștri și cu noi. „la 
lup-a st» 'll'. , ,

In acest sens nemuritori sint. desigur, eroii 
neamului. Belferii, in altfel decit Părvan. a_ej’ 
tici, pot privi cu „mefiență" o asemenea „aez- 

După dteva zile, am asistat la lecția de des
chidere a cursului lui I art an prima lei t»* 
după războiul pentru întregirea tialuiul nostru. 
Sala a pairs a vechii Facultăți de Filozofie și 
Litere era plină. In primul șl al doilea rlnd do 
bănci stăteau, imbrjcs'.l in ne,ru. șmi-v... • *«• 
deliilor CMZtiji pe. cîmpul de luptă. Căci 1& ția 
inaugurală a mas șirului ~ asa 1 ,-a • '*** ” 
>aa i-am spus pro.csorului nosiru iubit era 
Închinată aminLril Iar. f ind intitulată ---u ea- 
iul pentru llberlzle-... A intrat magistrul... 5 
s-a Îndreptat spre catedră. In sala s-a așternu

Hniștea. Întreaga lecție a fn«t de an zguduitor 
patriotism, un adevărat imn iochi nal țării ti 
celor eo s-au Jertfit pentru ea. And «4 aeism 
cuvintele prin care a încheiat: -Ca aati Iar cei 
tineri, aa lomaltit anii aesfirtiti al patrleL 
Somn blind, capiii mei, sama Ha-. Si am văziM 
atund lumea plinglnd. nu nunul părinții ce’.ir 
căzutL dar șl multi dintre ceilalți de lată. Cu 
greu m-am ștâplnit aă nu pling și «tL Si mă 
gindeam și M durerea mea ti a familiei nana 
tre. dar și la durerea lai Pârvaa i»și. eare-ti 
pierduse, in timpul refugiului, ti soția d co
pilul". (C. C. G tur earn. Amintiri. L București. 
1970, p. 113).

Există momente in viata unadt popor dnd 
eruiMPul de paradă ai tablourilor batalisto. al 
odelor aau cantatelor, bune «au proaste, dis
pare pentru a da daip liber pormrii. cit de 
omenești, care duce credința In Idee Plai la 
sacrificiul de sine, eroismului ca act de viață, 
măreț,prin traxicf Jm Necruțătorul
„zertțhlftt-" Caraflalk. .pe card nu numai dreap
ta l-a .acuzat de inaderentă la „SDiritul româ- 
neac". a scris cu pana de foc pagi tu „asmană- 
toriate" In acel „1907" șl lăcrima lingă ardele
nii lui" glodlndu-ae la „clipa aceea-. Caraglale 
era insă au un belfer zefTemlat. d an 
trăind tot atit de inaft dt și EmiBraru *=iî Păr
van. Idealul realizat in 1911 a fost plătit ca 
singele unei întregi generații, generația cumplit 
rărită a tranșecior de La Otuz sau Mărăpești. pa 

care o uităm prea adesea. Camil Petrescu pu
tea sl nu fie. așa cum n-au foit pentru cultura 
românească, pentru știința sl arta românească, 
aau doar pentru cile o văduvă, «au d'.iSf pen
tru cile un copil, zeci și zeci de mii de necu- 
noscuțl, simbolizați de Necunoscutul deasupra 
căruia ardea a flacără menită, vai. tă fie veș
nică. Z. Ornea este, fără îndoială, de acord cu 
mine că nu avem voie *ă uităm aceste adevă
ruri elementare și. tot așa. că nu avem drep
tul să le privim cu ochi opaci, de șalău fiert 
sau de belfer, care nu vor nu să învie decit de la 
Ion Barbu, să zicem, către un sus. așa cum am vă
zut in cazul acestuia, vag și foarte relativ. Și soer 
să-1 conving că acest patriotism NU are NIMIC 
„mintie" venind de la un om care spunea că 
„Ideea națională «... ana din înfățișările idei» 
de persanalltaCe, fl anume tocmai m forma el 
eultural-soclală". Dar „îndreptată pe drura 
fctrimb. ideea națională" devine „șovinism-. 
„Supraprețulrea propriei activități... nu e mai 
puțin caricaturală la o națiune ca la un In
divid. tn sflrșit, ideea națională rău înțeleasă 
întunecă sentimentul de solidaritate general- 
o menească, erei nd perseeuUHe fi războaiele de 
lat felul..." (p, M5).

După opinia lui Z. Ornea. la care Intr-o pri
vință subscriu, „astăzi, după aproape șase de
cenii de la petrecerea evenimentelor, cind pa
timile s-au stins cu lotul, avem de conslalat 
cit de uimitor apropiați erau, in problemele de 
bază ale chestiunii centrale a timpului. Cuvi
ne seu șl Ibrăileanu. Adversarii erau de fapt 
aliați" (p. 342). „Chestiunea centrală" a timpu
lui era (In es2ul de față precizarea este absolut 
necesară, căci operind „antinomic", in cartea lui 
Ornea aflăm nenumărate „chestiuni centrale") 
„Sincronismul", problemă In care Viața roma
nească se situa — e adevărat — „la mijlocul 
drumului intre europeism șl tradiționalism . 
Ibrăileanu revendica paternitatea sincronia nu
lul. dar „eluda cu totul... teoria diferențierii 
fără de care sincronismul apărea Ineompteț șl 
greu de ințeles" (pp. 341—342). Este tot alît do 
adevărat că Părvan nu utiliza 5n „cacstiunea 
centrală" termenul de sincronism, ci pe cel de 
simultaneitate, pe care H lega insă indisolubil 
dc „diferențiere".

ȘI TRACOFOBIE -■
Dogi Intră la aria de timp pe care Iti propune 

a-o invoatigbese. Z. Ornca trece relativ ogor 
peace combaterea „alatwanismalei" icvinesrian 
de citre L Barba ti G Câhneacu. Primul, dt se 
poate de aspru ti nedrept, dar m verb de ele 
mart „ce spirit de Imaglai. fuărrrind de Idei" 
ouae Căbncacu, refuză de țapi aă discute «n- 
miaumai 20 idee. „Sub ee abac aaaural de 
rarei a eoaeepat d*L Loviaeocu ase menea ver- 
nr paKA?_ Clar tși inttiipaie (fără Ireale) da- 
eroaăamal — a Wee? Clinele ia eere după coa
dă r minai de u Mce. Idee de aoeut tel este la 
rigoare tineraaiamul— Imaal spiritual e scris, 
lira colaborare, dac eneflcioat. de poeți din (ări 
șl decenii diferite. Dar urtebi de critic neiai- 
țiale Interpretează areattâ a more ni Suta iaaaa- 
gzneaiă intr-o colnridentă materială". (L Barbu. 
Pagini de proză. București. 1980. pp. TT ti urm.).

Căiioaam lămarește iucrunte: „Nimeni, pini 
acum, n-a ades — cred — împotriva si aman- 
melai, na argument mal aseatil ca acela al 
d-laL Barba. -Cu-eficientă- «au -Omagenllatea 
canarneolă- ia virtatea căreia pe Maluri deo
sebite gindarile amaae se iatilacoe ia același 
torent, era a lege exideafâ ia Istoria cugetării 

și ou pntea scăpa cuiva eare putea cunoaște 
cazurile de limullaneltatc a unor descoperiri 
științifice, măcar de măsura fonografului lui 
Cros. Și dacă admitem in folclor temele cos
mice. de ee am tăgădui sufletului superior an 
ritm universal prin au regenerare simultani". 
Un fapt de cugetare oau de artă, apune Căli
ți eseu, poate -ii fie simultan, fără ai tic inju
rios sincronic-".

Barbu și Călinescu erau deci împotriva sin
cronismului ca reper de valoare estetic* șt sub
liniau că ideea lut Lovineecu ține de domeniul 
evidentei intr-o anume Înțelegere a raporturi
lor dintre național și ..european" (universal). 
Regăsesc insă la „tradiționalistul" „ne-eura- 
pcisi** Pârvan o idee care străbate pinâ fi in 
formulările Iui Câlinescu. care etie in esența 
ei mai aproape de gindu) lui Lovineacu fi- in 
orice caz. mult dincolo de Jumătatea drumului, 
la care ajunsese Ibrăileanu in „chestiunea cen
trală a timpului".

„Istoric universal — «pune Pârvan — deve
nirile biologic gregare, spiritualizate îub formă 
națională, «ini înainte de taate valabile ea fer
me de creștere organici, ea forate politice, tar 
nu ca forme de creare spirituală, ca forme cul
tural. Culturile naționale «ini la tuaețle de Idei 
general umane, absolute, adesea iraneeeudente. 
Cullurile naționale ea scap a) vieții sini astfel 
Imposibilități, șinuclderi spirituala: ele înseam
nă contrazicerea unității ritmice a spiritului su
perior creator" (pp. 380—3M).

Șl dacă penlru Camil Petreaeu „reprezenta
tivă — na apune Z. Ornea — pentru formula 
sufletească a unul popor" aa ar □ arta popu
lară, ci personali lăți le creatoare (pp. 4âS—400) 
n-ar fl foot rău ca acesta dm urmă să fi cilit 
șl șă fi comparat părerile lui Camil ti ala lui 
Pârvan in problemă.

Z. Ornea are dreptate cind aderă ta ideile ex
primate de Lovineocu in 1927. Elnosul nu asta 
nici principiu normativ ti nid principiu de va
loare estetică, etnicul- oe ranfuadă eu în
suși esteticul". Dar de ce trebmc pus să lupte 
Lovincsru Împotriva JondaAarwlui- curentului 
cu pricina, care in ceea ce ar reprezenta fun- 

daraevita rurcnluiuj (după Z. Ornea). Iu Idei ti 
Im* IMmriee «puse iacă re 1CM: _Nutiunajal 
na e Unu supremi 1 murit na ItzărlL ai • male- 
rtalnl ei brut care wr ■ 11 reaabilal. prin gre- 
dire avneial ■*•■* aMfel ea oreatille 1* vă 
devină pretutinde* ti etern vutoMIe. Ești 
tioaaJ >a arlee «rautie a cu burii «uperlaare an 
Mntfls*. «uit. ei lansastleal. tarei* :p_ MO,

St pentru oa Z Ornau ». pune orohiAna de 
popr-tate (Loviatnrn r~**niorară oroblMta uan 
dai a* mai urtin~) p «e mmcșLe da aarooie* 
rea Lov;oemru-BXaga. obmrviod că „pnactal sân 
d* vedere (al Iu: Blapa dre Flleietta stilului. 
19M. a.m.1 e aui eeervat ti aaal bism expm de- 
tii eel leradkf lei ne ar fl erai*?) al lui Lavi- 
•eara-. eu 1) roa vă rompare conatruetule teo
retic» ale Im Blaga Iși rtl puțre a parte din 
temem: lor) cu opiniile itn Pârvan in profile 
mă. axpo mate in 1989.

Termenii probi cm ei pot fi astăzi mal bine ia- 
tdev, după atitea trisu expenenu ia cart for
me etnografice Indică „sab-raliarale". zice ex
ponentul -âraditioaallsmului-. Pârvan — ootiu- 
a« ma: Largă declt cea caro w oprește la fol
clorul fălesc, au invadat ana .artei., ăne au. AT. 
adera la opiniile lui Blaga? Dar ce ar tpune Z. 
Orapa _ dacj _ .ZKem) ar «fia câ aoaata ^ca 
scWHr Tn'lUU ^.%nertiiâtii din CluJ.TIa 3 no
iembrie 1919 atunci sod „exponentni tredltio- 
nallsmulni- V. Pârvnn spunea atudenttior. „A 
lua valerl ti ferme etnografie* pentru a expri
ma valori ti terme culturale inaeamaă ■ eaa- 
fanda iremediabil deal «târî de suflet total dis
parate ti • crea aa maestru de civilizație fal
ei... Cea mal evidentă dovadă a stării Mostre 
spirituale înapoiate t confuzia rare ue taec in
tre rtnnarafia rum Ane sue A șl arta ari sindlrea 
superior eu iii vai A remâneaseă* (p. 384). Aici 
„fondatorul- -Imbecilităților traeamaae- Intll- 
aește neintlmplâtor aprehensiunea lui L Barbu 
față de mobilele ptrogravata Brumâreocu și de 
cioclovinele in mărimi ti haiducii. Dar mai se
ver >r mai ngid consecvent, nu știu cit ar fl 
acceptat Pârvan cioclovinele trufiei nd Imagina
re faiazoane. „Trandafiri albi* șl „Ordine Sfinte 
Ana-, indiferent de valoarea creației lor In pla
nul, eu aut mai înalt, al spiritului. Aceasta esta 
insă o cu totul altă problemă.

„Elilhș- fără cOar și poate. Părvan credea că 
avem prin armare „de Intensificat la tinerețea 
eare aleargă la luminile noastre nu eeen ce a 
țărâaesc in el. el eeen ee e general omenesc" 
(p. 384). Accesul general la culturi: da! In 
scopul insă de a ușura decantarea acelor creații 
de idee care să integreze circuitului universal 
de valori tot ceaa ce poate reprezenta aportul 
nostru specific, ou neapărat „preianaclelc-. 
Pentru Pârvan etnici ta tea ca dat biologic nu in
teresează pentru că ou exiitâ. Z. Ornea face un 
lung ji ocolit excurs teoretic pentru a-i cita pe 
P. P. Neguleacu. care citează șl el. ia rindul său. 
pe un antropolog englez. Haddon, care Jn sfir- 
tit. intr-o lucrare din 1947. cărei valoare nu 
s-a perimat", ne asigură Z. Ornea, ne «pune că 
„toate popoare te europene sini suma unor 
amestecuri considerabile-.

„Fandatorul" „delirului misticold" șl „naționa
list", credea incâ mai mult, șl fără interfiled -ari 
de tot felul, că „IDENTITATEA construcției ge
nerale. PSIHOFIZIOLOGICE, la TOATE rasele 
omenești, creează substratul sufletesc UNIVER
SAL VALABIL al tuturor civilizațiilor". Națiu
nea nu este ceva „fix etnic**, In fiecare națiune 
există „un nestirșil amestec de neamuri, «an- 
toplle inel de ia primele rătăciri interdeluvie- 
ne“ (p, 530).

„Tracomanul" V. Pârv*n exaltă o dată, in
tr-adevăr .Jubirca dc moarte a dacilor", Intr-o 
„compoziție oratorică" le cu totul altă valoare 
ideatică decit a celor din Idei șl forme (in Me
moriale), dar o (ace pentru a afirme „geniul 
Romei- și „romanizarea" Dacici (Idee atit de 
scumpă lui Z. Ornea), firi alte consecințe declt 
cele retorice.

Dar Pârvan credea efi „Ideea mamă a întregii 
nituri românești e Ideea romană. Cultura noas
tră națională, creatoare, iprr deosebire de stră
vechea civilizație vegetativă etnografică, daco
română, populară, începe odalâ cu descoperirea 
Romei" (p. 383). Este adevărat, „Ideea romană" 
este pentru el „întreaga lume civilizată" și nu 
neapărat civilizația ssu cultura franceză (p. 385). 
dar „păcătui" acesta il poate fi Iertat. Ideea „in
terdependenței culturale" ii apare necesară ca 
„pendant al ideii aolidarltății" (p. 387) și. aici 
maiorescian, vroa circulație de idei și nu do 
forme, dlnd naștere operei de ternă valabilita
te. „umană — ca mama el, ideea — șl aaemă- 
Dlndu-sc ca infâțișare formală, națională — cu 
tatăl el. creatorul", sinteză a glndirii lui pa 
marginea fenomenului de cultură leu erouri. 
dup* cum ae vede, In glndirca Iui Camil Pe- 
treocu, pe care Z. Ornea nu știe de pe unde 
a-o la. in cea a lui Câlincecu șl a multor altor 
„tradiționaliști**).

Și lată de ce, „europeisl" și „lovinescian", In
tr-o formuJA mai aspră și mai plină de adjec
tive (ceea ce râmine pină ]s urmi o chestiune 
de stil), „fondatorul" curentu.ui atlt de periculos 
al „misticei naționaliste" spunea tn aceleași fun
damenta : „Nu românizarea noastră (cru
ce, intru vegetativul etnografic, cl continua 
noastră umanizare Inlrn sublimul uman, va crea 
suprema splendoare a culturii creatoare româ
nești".

Iată cum arată in realitate, pentru cine vrea 
tii-l și citească, chipul de Idei al „iracomattultH" 
și „fondatorrtui" ..traditionalism I I mortlfi- 
Mt", al Însuși un „exponent al tradiționalismu
lui* noc«v și mistic. Șî iată cum a at.*k in ienh- 
late „sinritmia**, „simultaneitatea*', „xincronia" 
glndirii românești înalte. Ha ti rit lucro, Pârvan 
mUe In unele privințe mii lovinesdan decit 
Lovineacu.

Tezaurul, în sfirșit
Urmare din pag. 1

mari. Șl cind m-au fotografiat și pe mine lingă 
tezaur eram transpirat de toc Îmi lua ochii co
moara iar carul dm spate imi «crișnea in auz. 
N-am putut hă rezist, am întors capul și cineva 
de lingă mine, cred câ 1 a-a părut șl lui to« 
așa. căct a spus : ehei, da’mult a mal trenult u 
umble șl carul ăsta pină a ajuns aici, câ greu â 
mai venit. Ce-am ințeles cu atunci nu prea mai 
mi-aduc bine aminte, dar am stat și m-am gln- 
dit mal pe urmă și le-am spus și ăstora dc-aid, 
apoi, pietrarilor din sat. Le-am zis : mă. voi știți 
că eu ara stat de vorbă cu Tudor Argbczi ? — 
eâd el era, ața cum am citii eu pe urmă in ziar, 
uite ce mi-a spus : vezi dumneata domnule Co- 
tună ce e și cu carul ăsta și cu toată comoara 
de-aici. carevasăzică aata e, l-am răspuns eu, șt 
i-am apus ce-am înțeles.,

Eh. șl ei proști, njctrarll ceilalți că. adică, m-au 
Inttebat : ee-am înțeles ? La treabă 1 — le-am 
zis și de-atunci dâra Iarăși cu cjocanelc in pie
tre.

Luni, 90 aprilie a.c. «rele !fl 30 va avea loc ta 
premieră la Teatrul Foarte Mic un spectacol'» 
lecturi cu publ’c a piesei „Casa dragostei noas
tre' de Dumitru Dlnuiescu. în distribuție Monica 
Chluță. Nlcolae Dlnică, Monica Mihăeacu, Mihai 
Dlnvale, Rodica Negrea. Lucian lancu. Lectura 
va fl urmată de discuții conduse de scriitorul 
Dinu Săraru șl de criticul dramatic Valentin 
Silvestru.

Arta 
paradoxului

Urmare din pag. a S~a
rina ne. gramaticale șl retorice, care Insă esta în
soțită de cea mai profundă dezrădăcinare din 
au(letu) patriei, — șl Invers. Ara cunoscut un 
neghiob solemn, odinioară literat stimat, care 
li citea pe misticii noștri pentru a învăța să 
acrie bine, si de care nu a-a lipit nimic din su
fletul arzător al acelor spirite foarte
In lumea care l-a dat pe Don Quijote și pe Don 
Juan. fixismul nu-si arc, desigur, locul. Ortega 
y Gasset putea astfel ti afirme : „Convingerile 
noastre cele mal profund înrădăcinate, cele mal 
neîndoielnice, in realitate sint și cele mal sus
pecte. Ele conrtitbie limitele noastre, granițele, 
închisoarea noastră. Prea puțin prețuiește viața 
In care nu colcăie o permanentă și intensă pre
ocupare de a-și lărgi frontierele. (...) Oricț lp- 
c&p&tinare in a ne menține Inliuntrul orizontu
lui nostru obișnuit inaeamnâ debilitate. înseam
nă o decadență a energiilor noastre vitale".

A comenta o carte de eseuri spaniole presu
pune, ma! mult decit orice, rezistență la dorin
ța de a cita continuu. Sint atlt de strălucitoare 
paradoxurile propuse de Unamuno. Ortega. Sal
vador de Madariaga. Eugenia d’Ors. Ganivet iau 
Maranon, Incit numai textura propriilor formu
lări le poate reda farmecul adevărat. Eugenio 
d'Ora iși inceoc un capitol cu următoarea „tăie^ 
turâ" stilistică : „Viața este vis ? Nicidecum I 
Viața e artă". Desfășurarea gindulul său nu mai 
poate fi apoi „demonstrație", ci o desfășurare 
de „torță" interioară, cum ar fl spus Unamuno. 
Nici un savanllic nu-s! mal are locul după ace) 
„nicidecum". Cartea întocmită de profesorul 
Drimba este un adevărat sympo2ion. In care gă
sirea adevărului este șl prilej de desfătare, mai 
mult declt încordare oarbă și cheltuitoare de 
energie intelectuală. Paradoxul alunecă do multe 
ori In poemă, cu o cadență fascinantă : „In a- 
ceat înțeles socotesc pe Don Juan ce o figură 
dc o foarte înaltă moralitate. Observat! cit de 
fidel pornește Don Juan In mod loial tn lume 
In căutarea unul obiect eare tâ-l absoarbă -fa 
Întregime capacitatea de a iubi. Dar nu-1 gă
sește : gin dl rea u e sceptică chiar cind Inima 
ii este eroică. Nimic nu-i pare a fl superior altui 
lucru ; nimic nu-i pare mai bun. totul este egal. 
Dar a-l lua drept un frivol Ineeamnâ a nu-1 
Înțelege. El Iși are mereu in mină propria M 
viață ; jl cum pentru el totul are aceeași va
loare, consecvent cu inima sa. el este dispus s& 
o josec pe orice, de exemplu, pe un as de pică. 
Aceasta este tragedia lui Don Juan : eroul fără 
finalitate". Din același Ortega mai semnalăm 
paginile consacrate artei moderne șl considera
țiile asupra artei șl omanului, asupra litera
turii veriste și a muzicii burgheze. Sint cele mai 
pătrunzătoare dm cite au putut fl citite la noi, 
in ultima vreme, chiar jn traducere.

•) „Eseiști spanioli", Antologie, si"dlu Intro
ductiv. ne le și traducerea de Ovldiu Drimba. 
Editura „Univers", 1982.
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DINO BUZZATI
Cuvintul prohibit

DIN CULISELE CELUI DE-AL lll-LEA REICH (III)

Opt scaune electrice

SPECTACOLUL LUMII văzut de loan Grigorescu

Vorbele învăluite, glumele in doi perl, 
peri frazele prudente, șușotelile vagi 
au afirșit prin a-mi viri in cap idaea 
eâ in orașul acesta, unde m-am iran* 

aferat de trei luni, există interdicția de a folosi 
un cuvlnt. Care, nu știu. Ar putea fi un CMvInt 
ciudat, neobișnuit, dar ar putea tot așa de bine 
«A fie vorba de o vocabulă comuni, In care caz, 
pentru un tip de meseria mea. a-ar putea ivi 
unele inconveniente.

Mai degrabă curios declt alarmat ml duc il 
aflu părerea amicului Geronimo, om cu Ju
decata limpede, care, trăind In acest oraș de 
vreo douăzeci de ani, II cunoaște de-a fir a 
pâr.

— Așa este. Im! răspunde el de îndată. An 
aste. Există aid un anume cuvlnt prohibit, de 
care toți ie feresc.

— Care este acela 7
— Vezi cum ești ? îmi spune el. Stlu ci est! 

o persoană onestă, in tine pot să am încredere. 
In plus, Iți «int un prieten sincer. Dar. crede-mâ, 
e mult mal bine să nu ți-1 spun. Ascultă : 
trăiesc In orașul ista de peste douăzeci de ani. 
m-a primit, mi-a dat de lucru. imi îngăduie să 
duc o viată onorabilă, să nu uităm lucrul 
acesta. Și eu ? Eu unul i-am acceptat legile In 
mod leal, așa cum «int. bune sau rele. Mă 
oprea cineva «ă plec 7 Vezi bine că am rămas. 
Nu vreau să-mi dau acre de filozof, nici nu 
vreau «ă-1 maimuțăresc pe Sacrale cind 1 s-a 
propus să fugă din închisoare, dar adevărul e 
că îmi repugnă să contravin normei unui oraș 
care mă consideră un fiu al tău... fie |l in ca
zul unul fleac ca acesta. Și pe urmă Dumne
zeu știe dacă este Intr-adevăr un fleac...

— Dar aici vorbim cu toată . Alei
nu ne aude nimeni. Ei. haide Geronimo, tnie 
po(l sâ-ml spui cuvintul ăsta blagoslovit. Cine 
te-ar putea denunța 7 Eu 7

— Constat, observă Geronimo cu un zlmbet 
Ironic, constat că tu vezi lucrurile cu menta
litatea bunicilor noștri. Pedeapsa 7 Da. clndva 
se credea că fără pedeapsă legea nu poate 
avea eficiență coercitivă. Poate că era adevă
rat. Dar aceasta era o concepție grosolană, pri
mitivă. Căci lată, principiul, norma pot că
păta o valoare maximă și fără a fi însoțite da 
o sancțiune; cei care am evoluat «Intern noi.

— Ce te reține atunci 7 conștiința ? teama de 
remușcări 7

— O, conștiința 1 Biet negustor de fiare 
vechi. Da. vreme de aecole conștiința a adus 
oamenilor servicii Inestimabile, dar și ta a 
trebuit să se pună In acord eu timpul, acum 
s*a transformat In ceva care-i seamănă doar 
In chip vag, ceva cu mult mai simplu, mal 
standard, mal liniștit, aș spune, ceva mai puțin 
angajant și tragic.

—- Al putea să fii mal clar...
— Lipsește o definiție științifică. în mod 

vulgar I se spune conformism. Este pacea ace
luia care se simte In armonie eu masa ce-1 în
conjoară. Sau dacă vrei este neliniștea, stlnje- 
neala, tulburarea celui care se Îndepărtează de 
Ia normă.

— Și asta ajunge ?
— Ba bine că nu I Este o forță îngrozitoare, 

mai puternică declt cea atomici. Ftroște. au 
este aceeași peste tot ExIMâ a geografie a 
conformi imul ui. In țările înapoiate este Încă la 
fașă, tn embrion sau sc manifestă dezordonat, 
capricios, fără directive. In acest sena, moda 
este un exemplu tipic. în țările mai moderne, 
in schimb, această forță a ajuns ai cuprindă 
toate domeniile vieții, dpi tind rădăcini trai
nice, ba ajunglnd chiar să devină una cu aerul 
înconjurător : in plus, se află la mlinile puterii.

— Dar la noi 7
— Lucrurile nu stau deloc, dar deloc rău. In

terzicerea cuvlntului, de pildă, a foot o pă
trunzătoare inițiativă a autorităților tocmai 
pentru a încerca maturitatea conformistă a po
porului, Asta este. Un fel de leat. $1 rezultatul 
a foii cu mult, dar cu mult superior previziu
nilor. Acum cuvintul acela a devenit tabu. Poți 
tu «ă-l cauți cu luminarea, eu unul Iți garan
tez că aici, la noi, n-al să-l intilneștl. nici chiar 
In ungherele de sub scări. Lumea s-a confor
mat Intr-un timp mal scurt declt ți-ai închipui. 
Fără a fi nevoie să fie speria ți cu denunțuri, 
amenzi sau pușcărie.

— Dacă e adevărat ca spui, atunci e foarte 
ușor să-l faci pe toți să devină onești.

— Se înțelege. Va fi Insă nevoie de multi 
ani. decenii, poate secole. Zău că e ușor să in
terzici un cuvlnt. nu costă cine știe ee să re
nunți la un cuvlnt. Dar intrigile, clevetirile, 
năravurile, mirșâville. scrisorile anonime asta-1 
altceva... oamenii s-au legat de ele. indeamnă-i 
să renunțe la ele și al să vezi. Astea zic d eu 
sacrificii. In piua, valul spontan de conformism, 
de La început fiind lăsat In voia aa. a apucat 
calea răului, ■ porcării lor de tot felul, a com
promisurilor, a abjecțiilor. Trebuie «â-l în
drepți In direcția opusă șl nu « lucru u*or. 
Desigur, cu timpul se va reuși, poți fi sigur 
că se va reuși.

— Și tu găsești că «ita-l frumos 7 Nu re
zultă de aici o aplatizare, o uniformizare în- 
spăimlntătnare 7

— Frumos 7 Nu s-ar putea spune, tn schimb 
e util, extrem de util. Colectivitatea trage fo
loase. în fond — te-al «(Indii oare vreodată 7 — 
caracterele, „tipurile**, personalitățile distincte, 
atit de iubite si de fascinante pină mai ieri, 
nu erau In fond declt germeneie dinth al ile
galității, al anarhiei. Nu reprezentau ele un 
punct slab In armonia ansamblului social 7 Și. 
pe de altă parte, n-ai observat aere că la po
poarele cele maj puternice există o extraondi-

REPERE

ARTA PARADOXULUI

O antologic •) ce are ca obiect opera
eseistică a unora dintre marii seri Hori 
spanioli al secolului aste cit se poate 
dc bine venită. Intr-adevăr, puține 

definiții Interesează atlt de mult fenomenologia 
„spiritului** uman, cit aceste considerații fulgu
rante, lipsite dc orice altă Justificare, in afara 
pasiunii eu care sini afirmate* înțelesul spaniol 
al pasiunii aste adine și revelatoriu, el are in 
vedere o anume arbitrarietate, ce nu trebuie 
confundată niciodată cu capriciul. Cel puțin așa 
ne previne Unamuno : „Una e să fii capricios 
Si altceva, cu totul altceva este sâ fii arbitrar. 
Arbitrarietatea, afirmația seacă, tăioasă : „pen
tru eă așa e-. „pentru că sșa vreau*, „pentru ci 
Imi este necesar*, cu alte cuvinte creația «de
verului nostru vital — adevăr este ceea ee ne 
face să trăim — este metoda pasiunii. Pasiunea 
afirmă ; iar proba afirmației sale k sprijină ce

Do*an de Rana Puci

nari, chiar dureroasă, uniformitate de tipuri 
umaue 7

— Care va si aâeâ tot au vrei a*-mi spui co
rintul acela î

— Măi băiete, nu trebuie sA te superi. FII 
convins că nu e din neîncredere. Dacă 0 l-aș 
apune nu m-aș nunti in largul meu.

— Și tu 7 Si tu. oa superior, adus la nivelul 
masei 7

— Asta este, dragul meu. șl dădu melancolic 
din cap. Ar trebui să fim titani pentru a tezis
ta presiunii mediului.

— Dar T Supremul bane 1 Clndva Uneai 
la el. Ai fi dat once, aumai aă nu-l prerii. Și 
acum ?

— Orice, orice— erai! lui PluUrtu. De altceva 
ai nevoie— Și rea tun ea tai cei mat nobil ee atro
fiază sl se topește puțin cile puțin, ai nimeni 
din Jur nu face caz de asta E trist si spui acest 
lucru, dar nu poți st fii totodată singur d să 
dorești paradisul.

— Deci au vrei să mi-l spui 7 Este un cuvlnt 
murdar? Sau are o semnificație criminală?

— Dimpotrivă. Este un cuvlnt curat, onest și
toarta la locul lut- Dar lm=ai alei a făcut le
gi ultorul dovada fiăețet =■>«. Pentru cuvintele 
Obscene iau indecente exlstr deja o tnlerdlcțje 
tacită., chiar dacă era Mindă.. prs^nta.
buna educație. Experimental au ar O fi'îrat â 
prea mare valoaure.

— Spune-mi măcar: este un substantiv? un 
adjectiv ? un verb ? un adverb ?

— De ce inriști? Dacă râm 11 aid. printre 
noi. Intr-o bună zi ai aă-J I des ti firi ci tu. dintr-o 
dată, aproape fără să-ți dai seama. Chiar asa. 
dragul mau. O să-1 absorbi din aer.

— Bine, bă trine Geronimo, oști intr-adevăr un 
căpos. Răbdare, laaesumnâ că pentru a-mi sa
tisface curiozitatea va trebui si merg la biblio
tecă. să consult Textele Unica. Doar trebuie să 
fie o lega in ecmt sena, au ? Ba chiar una ti
părită. care să-mi spună clar ee anume este 
prohibit I

— Vai. val. că înapoiat ai rămas, judecata la 
a iacă tributară vechilor scheme. Și pe deasu
pra dai dovadă șt de ingenuitate. O lene care ar 
nominaliza un cuvlnt pentru a-i Interzice folo
sirea ar contraveni In mod automat ac Înseși, 
ar 0 o monstruozitate juridică. Degeaba te duri 
in bibliotecă.

— O, Geronimo, dar tu iți bați Joc de mine 1 
Trebuie să fi fost cineva care a pus in vedere : 
de astăzi cuvintul X este interna Si trebuie 
să-l fi numit, du 7 Altminteri de unde eă-1 știa 
lumea 7

— Acesta. Intr-adevăr, este poate aspectul 
oarecum problematic al cașului. Există trei teo
rii : unii ipun că Lnierdictza a fost difuzată pnn 
viu grai de agenți ai m uniri pălită |ii travestiți. 
Alții pun mina In foc că au găsit acasă, in plic 
închis, decretul de interdicție eu parunea de a-1 
arde de indată ce l-au riUL Există apoi iate- 
graMstii — pesimiști le-ai spune tu — ears sus
țin că, de fapt, nu a fost nevoie de nici un or
din expres, intr-ata măsură au devenit cetățe
nii oi ; a foni de ajuns ea autoritatea să vrea, 
pentru ca toți să afle acest lucru imediat. pr>D- 
tr-un fel de te!apatie.

— Să nu-ml spui actan că au devenit toți niște 
viermi- Oridt ar fi da putini, trebuie să mai fia 
alei in oraș indivizi independenți, care gin dese 
eu propriu! lor cap. Opozanți, eterodoeși. rebeli, 
oameni certați eu legea, spune-le cum vrei. Se 
Intimplă. nu. ea vreunul din aceștia. Intr-un gest 
de sfidare, să rostească sau si sene cuvintul 
incriminat ? Ce se intimplâ atunci ?

— Nimic, absolut nimic. Tocmai |n arta constă 
extraordinarul succes al experimentului. Inter

torța cu care este făcută afirmația. Nu este ne
voie de alte probe**. Profesorul Ovidiu Dnmba 
a selectat fragmentele cele mai strălucite din 
paginile așa-numitei „generații de la *M*. for- 
țind puțin conceptul de istorie bttrară care o 
definește. In numele unei imagini cit mai cu
prinzătoare a modantății literara ce face obiec
tul întreprinderii sala. De altfel. Justificările din 
studiul introductiv stat pe deplin li muntos re șd 
constituie un punct de plecare accep
tabil. o premisă valabilă pentru înțelegerea ese
isticii spaniole. Majoritatea textelor au o obse
sie comună, un rlaap de forță ideatic, ale cirul 
coordonate ar trebui rwdiate cu multă atenție 
de către scriitorul român de astăzi. Este vorba 
de Spania și de spmtui spaniol. încercare de 
definire a specificității, afirmarea pa si anal A 0 
mindri a contribuției inalienabile adusă de pa
tria lui Cervantes in galeria valorilor univer

dicția a pătruns atlt de mult In străfundurile 
sufletrinr incit a ajuns să condiționeze percep
ția senzorială.

— Cin adică ?
, — Vezi tu. printr-un veto al Inconștientului, 
gaia ondad să intervină in caz de pencol. daci 
unul pronunță oivintui nelegiuit lumea nid mă
car nu U aada. iar dacă-] găsește scris aa II 
vede..

— Și ee vede la locul cuvlntului f
— Nimic, zidul gol dacă este scris pe un zid. 

un spapu alb pe hirtie. dacă este scria pe a 
foaie.

Încerc un ultim asalt.
— Te rog. dragă Geronimo, ca Da o curiozi

tate. spune-mi daci astăzi, aid. vorbind cu tine 
am folosit vreodată cuvintul acesta misterios î 
Măcar adia lucru imi poți spune, nu ta castă 
nimic.

Băl rinul Geronteo zimbește și tace cu ochiuL
— L-aa folosit, ou ?
EI face din nou eu ochiul.
Dar o nobilă întristare li iluminează pe neaș

teptate chipuL
— Cks cite seif Ral. aa taca pe dsșteptul. 

spune-mi. de cile an ?
— De cite ori nu știu, vezi tn. pe cuvlnt de 

onoare. Cfilaț fiaei l-ai nroeuaial eu nn-l nii- 
taam auri- T)ar ud s-a Oârut. iată, el is on mo
ment dat. dar IU jur eă au-mi amintesc unde, a 
existat o pauză, un foarte scurt spațiu gol. ea sl 
cum tn ai fi pronunțai un cuvtnt ti sunetul nu 
ar fi ajuns la mine. Dar sa prea poate să f! fost 
vorba de o suspensie involuntari, cum se lntim- 
piă Întotdeauna cind vorbești.

— O singură dată ?
— Gata, ajunge. Nu Innsta.
— Știi ce fac atunci? Cm ajung acasă tran

scriu discuția asta, cuvin! cu cuvlnt. După cars 
o dau La tipar.

— Cu ca scop ?
— Dacă este sdevlrat ee ai spus, tipocrafvl. 

care se presupune a fi un bus cetăteaș. nu va 
vedea cuvintul incriminat. Prin urmare există 
două posibilități : ort lată un spatio Col in 
riadul de plumb si asta Imi va explica totul ; 
ort ii dă înainte fără spatii «role și in acest caz 
nu am declt să confrunt tipăritura cu originalul 
din care, firește, păstrez o copie, și in telul 
acesta voi ști care este cuvintul

Geronimo rise blajin.
— N-o «ă găsești nici pe dracu. amice. Poți 

si te adresezi oricărei tipografii, conformismul 
este atit de puternic incit tipograful știe in mod 
automat cum să se comporte pentru a evita 
mica u manevră. Cu alte cuvinte, d va vedea 
măcar o dată cuvintul scris de tine — presupu- 
nind că tu l-ai scris — fi nu 11 va sări La cule
gere. Poți «â fit liniștit, tipografii noștri sint 
bine dresați și extrem de informați.

— Dar iartă-mă. ce m urmărește prin asta ? 
N-ar ft un avantaj pentru oraș dacă <u aș afla 
care rata cuvintul prohibit fără ca cineva să-l 
numeastm s-au x**l scrie f

— Pentru moment orobabil nu. Din cele cits 
ini-ai spus e limpede ci nu ești un cetățean 
matur. Al nevoie de o Inițiere. Ce mal. ou te-al 
conformat încă. Nu aștt încă demn — potnvit 
ortodoxiei ia vigoare — să respecți legea.

— Dar publicul nu-șl va da seama de nimle 
citind acest dialog ?

— Va vedea pur și simplu un spațiu goL Și 
tot asa de simplu va gindi : ca neetenU Unt. 
au sărit un cuvinL

în românește de 
Constantin loncică

sale. Dar cită Intelectualitate, ee efort de dis- 
eerinămint și ce ascuțime de spirit propun pagi
nile de meditație asupra Spaniei 1 Cită luciditate 
există in „imperialismul" cultural și in pundo- 
norul spaniol i Nimic din suficiența egolatră și 
din elementaritatea semidoctă a mulțumirii de 
șine. Poate eâ nimic nu sună mal conving*tai 
declt argumentul Iul Unamuno : „Este vorba de 
faptul ce! mai ciudat șl mai uimitor ; de faptul 
că cei ce trec drept cel mai spanioli, cei msi 
eastixos (adică de singe pur spaniol, n.n.1. cei 
mal de modă veche, deci drept cei mai puri 
«panicii, — ei bine, tocmai aceștia slnt ce! mai 
europenizanfi. ce! mal înstrăinau — In străfun
durile sufletului lot — de neamul lor, cei mai 
exotici ; și dimpotrivă, există din aceia care in 
ochii multor naivi trec drept spirite exotice, 
anglicizati, germanizați, franțuziți «au norvegf- 
zați, șl care In realitate Iși au rădăcinile tllnțe! 
lor Intr-un contact mai strina cu spiritul celor 
care au făurit sufletul Spaniei. Am observat 
adeseori o caaticitate corticală, de forme exte-

Aurel-Dragoș Munteanu
Continuare fn pag. a 7-g

Parcă s-ar fi vorbit. O mai mare uni
tate de acțiune nici n-ar putea ft ima
ginată fără acordul tuturor participan- 
(ilor. Odută ajunși pe teritoriul Sta

telor Unite, ciracii lui Pretonus au almțit că 
vor da de dracul. Șl atunci și-au 2ls că este mai 
profitabil să lase totul baltă și să sc Împrăștie 
care undc-o vedea cu ochii, deeit să bine
merite de la generosul Vaterlarul pentru că 
și-au pus pielea pe băț spet!ndu-se qu căratul 
explozibilului In subsolurile lui Empire State 
Building, vitejie pentru care, In cel mai bun 
caz. nu ii putea aștepta declt scaunul electric.

Ajunși la Ponte Verda, cel dir. echipa Iul 
Haps Kcrling au îngropat in grabă întregul 
bagaj cu material compromițător adus din 
Reich, și-au Împărțit frățește banii șl s-au dus 
la ai lor.

Dasch, Burger, Heinck sl Neubauer au aștep
tat ce au așteptat la „Waldorff Astoria** sooJrea 
F.B.I.-ului, dar văzjnd că timpul trece și leafa 
nu Ie mer£c, au convenit șl ei să împartă „fon
dul de deplasare** și să se deplaseze cit mal 
repede și cit mai pe tăcute in cele patru zări ale 
țârii pe care veniseră s-o vlre tn sperieți cu 
exploziile lor.

Daach Insă nu s-a lăsat cu una cu două ne
luat in serios de către agenții forțe! coercitive 
din vigilentul F.R.I. Știa că, chiar dacă Ii era 
dat sft scape de contraspionajul american, mai 
curind sbu mal tlrziu represaliile pentru ne- 
executarca ordinelor primite aveau îă-i vină 
Chiar din partea Relohului. „Onorabila socie
tate" de la Berlin nu se lăsa ușor trasă pc sfoară 
șl, cind era vorbo de răzbunare, ea se putea în
trece In metode cu cele ale faimoasei „Cosa 
Nostra* americane. Procedeele mafiei sa inter
naționali za sară.

Daach a socotit că era mult mal cuminte să na 
autodenunțe, mizind pe circumstanțele ate
nuante ce i s-ar fi putut acorda pentru recu
noașterea păcatelor încă ncinlaptuite. șl chiar 
pe o eventuală protecție din partea Judecători
lor săi. Burger era de aceeași părere.

Numai cd nimeni nu la acorda credit. După 
tentativa de alertare a F.B.L-ulul newyorkez. 
Dasch a plecat la Washington, socotind că vigi
lența capitalei americane era mai trează, A 
tras Ia hotelul „Mayflower** de unde a Încercat 
sfi intre in contact cu „Secret Service" — ser
viciu] secret american Însărcinat cu asigurarea 
securității președintelui Statelor Unite. Dar și 
cel de aici l-au luat drept un individ căruia li 
lipsea a doagă. Cura să arunci in aer New 
Yock-ul 7 Numai o minte scelerată putea pune 
la cale o astfel de acțiune hazardată. Statela 
Unite nu Intraseră declt de cinci luni In război 
cu coaliția fascistă, și chiar dacă Roosevelt II 
declarase pe Hitler „gangster**, agenții contra
spionajului american știau că o misiune de solul 
celei incredintată ..nebunului" de la telefon tre
buia să fie dotată cu un „creier* capabil să 
conduci o bandă de anvergură, gata In orice 
moment «1 «e autooacriflce.

Este drept. In anii 1430—1940, cind organizația 
smeri cană prcbitleristă „B.U.D." devenise gazda 
agenIilor Infiltrați de „Kriegsorgarusatîonen" in 
Statele Unite, avuseseră loc citeva acte de n- 
botaj In unele întreprinderi americane, îndeo
sebi In industria de armament din Oak Ridșe. 
din Kansas City, din New Castle și Bridgeville, 
soldate cu pierderi destul de Importante. Cei 
mai greu a fost lovit concernul „American Che
mical Corporation", a cărei fabrică din Canvllle

BALCANICE

MILOS LIHDRO
Marea imintire
Docâ n-aș fi fast un vas îngropat 
La temelii de trai ari așezata
Sub trei itraturî da pâmint, de cenușă 
Și da alte schimbări.
Dacă n-aș fi losl ian papirus.

r------------------------------------------------------------------
SPORT xv

Un virus comun

ambițiile mărunte au făcut mult rău 
sportului nostru. Ele se declanșează 
mal ales pe fondul refluxului perfor
manței. A foat dcajuns ca națională 

de fotbal să capoteze in calificările pentru mon
diale,* e*ec a cărui analiză severă nu *-a fAcut 
IncA, pentru ca toate micile pasiuni de club 
să-si iară din zgardă și să nc întoarcă la un 
stadiu revolut al fotbalului nostru. Asistăm, dc 
pildă, la anonimlzarca celei mai bune formații 
de club pe care am avut-o după război : Uni
versitatea Craiova. Tratamentul care 1 se apli
că după pierderea calificării este lipsit de res
pect pentru valoarea jucătorilor. Se uită că o 
calificare se mat Joacă și dincolo de terenul d0 
Joc și eâ această calificare pentru Spania a fost 
ratată in culisele pregătirilor înainte de a fl 
compromtsă pe gazon. Un șir întreg de fapte ne 
trimit pentru cauze dincolo de jocul In teren al 
fotbaliștilor români. Rezultatul «te că Începem 
s* ne uităm la marți jucători ai echipei cca
lo vene ca la foste glorii. Ei nu mai «int che
mați In loturi, nu mai figurează In topurile psi
hologice ale fruntașilor, deși locul lor este incă 
!□ fruntea clasamentului. Ce sc Intlmplă cu 
această echipă de fotbal, cu Jucătorii ei ar tre
bui *â ne intereseze mai mult. Nu *c nasc |n 
fiecare zi asemenea combatanți șl chiar dacă 
aureola neagră a eșecului ii urmărește putem 
da nenumărate exemple de sportivi care au știut 
s-o facă uitată, dacă 11 i-a creat mai departe In 
chip nediscriminajoriu posibilitatea unei compe
tiții sportive echitabile.

Încep «ă apară anomalii serioase tn arbitraj. 
Craiova plictisește pe mulți și *-ac dori sită cam
pioană. Dar lucrul e bine să *e hotărască In 
teren. Altfel repetăm și in campionatul Intern, 
drama care s-a petrecut In calificâriie de la re
centele mondiale. Arbitrul igna a tăcut cadou 
recent echipei Dinamo o victorie prețioasă in 
lupta pentru titlu. La U.T.A, un arbitru oare
care a refuzat echioei arâdene o lovitură de Is 
11 m. in chip sfidător. Calea către redresarea 
fotbalului nostru nu slnt arbitratele partizane si 
prioritatea ambițiilor dc club. Craiova mat este 
Inc fi cea mai bună eehloâ românească, cu con
ditio ca atit cei de acasă cit și cei din depla
sare s-o Lase să Joace fotbalul pe care-1 știe.

•
Aceleași mize mărunte par a caracteriza de 

la o vreme si rughiu] românesc. El are rezul
tate remarcabile alături de rezultate ridicole. 
XV-îe românesc se bate de la egal la egal cu 

V _________ 

a fost aproape total distrusă tn urma unei ex
plozii, dar rețeaua de sabotori năimi ți de 
Abwehr fusese prompt deșmembrată, Pc par
cursul cercetărilor s-a demonstrat că diversic- 
niștii germani lucraseră in colaborare cu agenții 
organizației japoneze de spionaj ..Kempeital". 
De atunci, acțiuni similare nu se mai produ- 
duseeeră.

Era încă timpul cind Statele Unite nu pnea 
simțeau greutatea războiului. Țara trăia In rela
tivă liniște, abia inrercind să Înțeleagă ee 
însemna huiocaustu] cane se abătuse asupra Eu
ropei. Bombardamentele nu se vedeau docil in 
jurnalele de actualități. Fronturile de luptă erau 
atit de îndepărtate Incit păreau situate pe altă 
planetă. Populația Statelor Unite nu știa ce În
seamnă distrugerile sistematice, foametea, te
roarea, lagărele dc concentrare, asasinatele In 
mată. Războiul nu însemna pentru Statele 
Unite declt accelerarea producției de armament 
și a transporturilor maritime peste ocean in 
convoaie tot mai violent atacate dc „haitele de 
lupi" — submarinele germane care sttâpirteau 
Atlanticul — fanfarele puse însoțească cu 
marșurile lor infanteria marină cu tinerii ei atit 
de vajnici și de sportivi, ce Iși Imaginau ciocni
rile cu Inamicul ca pe niște senzații tari.

Și, deodată, un tip care declara că venise să 
arunce New York-u! In aer. Pe Dașch nu l-au 
crezut nici cei de la Pentagon, «acotindu-l un 
maniac, sau un individ cu idei fixe. Părea că 
principalul pion al „operațiunii Pretoriu*' era 
nevoit să renunțe la autodivulgare. In cele din 
urmă, după alte clteva Încercări nereușite, 
Georg Johannes Dasch s-a făcut ascultat de 
agenții F.B.I.-ului din Washington. Culmea 
ironiei t După un interogatoriu de clteva ore, 
concluzia detectivilor a fost că se aflau In fața 
unui nehun care șl-a pus In minte să-șl bată 
joc dc răbdarea lor, istorisi n du -le o poveste da 
adormit copiii, Totuși, la Insistențele „nebunu
lui" s-au pus să-i caute pe Burger și pe cei
lalți șase membri ai comandoului Pretoriu*. 
Burger a confirmat totul. Ceilalți nu au avut 
încotro și au recunoscut. Descoporirea materia
lelor îngropate de el la Long Island șl Ponte 
Verda le confirma declarațiile.

Parcă aț ii căzut un trăznet din cer senin. 
Presa vuia. Radioul transmitea in serial, 
lațlile lui Dash. N.B.C.-ul a difuzat fragrș^me 
din studiul demonologie al lui Pretoriu*. >

Cel opt au fost condamnați La moarte. Fără 
nici o excepție. Abia In ajunul execuției, lui Da«ch 
și Burger 11 s-a comutat pedeapsa: 30 de a ni de 
Închisoare, țlnindu-se cont de raptul că au co
laborat cu organele de Investigația. Ceilalți au 
fost electrocutați. în 1949, președintele Truman 
1-a gra’iat pe Dasch șl Burger. Ziariștii șl cro
nicarii de război s-au năpustit asupra lor c&ti- 
tind să afle ce a-a ascuns cu adevărat In spa
tele „operațiunii Pre lori us“ 7 Mai dăinuia con
vingerea cA totul nu fusese declt un. bluff pus 
la cale dc Abwehr pentru mascarea cine știe 
cărei alte operațtunl, la care, ulterior, s-a re
nunțat Dar tot ce știa Dasch spusese Încă la 
primul său Interogatoriu, cind fusese supranumit 
„The Mad- — Ticnitul 1

Adevăratul țlunlt era Insă la Berlin. N-a mal 
întrebat de ..Pretorius*. A tăcut și a înghițit. 
Dar la pLanul lui de a distruge New Yark-ul n-a 
renunțat. Era una dintre marile Iul obsesii. Șl 
atunci, treclnd de la demonologie La lucruri mal 
pAmintești, a inventat-o pe „El«ter". Nume din 
mitologia nîcbciungiană. Mai bine de doi ani a 
„copt" planul. „Operațiunea Elster" era pentru *1 
sinonimă cu răzbunarea.

O bibliotecă de lut, 
Rugă, biMâiriâAM. Msilam, 
Promiiiuna, canvingera, «is, 
Frică chiar, indirjira ji ură. 
Măreție, cruzime, idolatrie 
Și încă, încă a mulțime de lucniri, 
Popor, dușmanii lui. 
Glas printre aleși
Și încă. încă pină la sfifțitul veacurilor, 
Raazăm la temelii aș fi fast.
Dar Eiistsnța n-a intrat mcă 
In amintirea timpului.

In românește de 
Dumitru M. Ion

echipele Turneului celor cinci națiuni și pierde 
on de cite Ori joacă in Italia in fa^a unei «iebipe 
pe care acasă o spulberă la «cururi foarte man. 
Cineva se cam joacă cu soarta acestei echipe 
naționale de rugbl și cu pelmareșul al. Se face 
din ee in ce mat văzută o lipsi de Inleligență a 
conducerii tehnice, atit in perioada dintre me
ciuri, cit și In orientarea și jocul In teren al 
naționalei de rugbi. Meciul cu XV-le R. F. Ger
maniei a foat dezamăgitor. Echipa noastră 
n-a jucat ia mină In fața unul adveraar nul in
ferior, S-s lăsat intimidată la Începutul meciu
lui de a înaintare a cărei valoare reală s-a vă
zut in cehe din urmA. A primit inadmisibil de 
multe puncte de la o echipă invalidă aub aproa
pe toate aspectele. Dacă primești 18 puncte la 
București poți primi 21 la Rovigo. Ceea ce *-a 
șl Intimplat, Dar ceea cc cămine de neînțeles 
de mai multi ani La echipa națională este felul 
avnnturoa in care *o promovează aici elemente 
lipsite dc perspectivă, cum era altădată aripa 
Marin de la Gnvița, recent a aripă in meciul 
cu R.F.G. aub nivelul cerințelor, Pe de altă parte 
au fost și sint lăaați de o parte rugbiștl de va
loare care ar asigura echipei un alt joc șl alte 
performanțe, Bucossy, anunțai altădată ca In
disponibil, apărea in echipa lui d»* club Jucind 
remarcabil. Deci nu era indisponibil. Iar motivul 
nesclecționării nu era cel real. In metiul cistigat 
cu lă—0 cu Franța de pe Giulcștl n-a jucat de 
pildă, D Ară han. unul din artizanii primei vic
torii dc pe Ciulești, deși de serviciile lut era 
nevoie. A promova mereu nume noi care .nu 
sint la înălțimea celor vechi, acestea disponi
bile, dar nefaiosite, aste mai mult declt o sim
plă greșeală. Prezența lut Rădulcycu-Junior. al 
cărui tată este antrenor «ecund la națională, nu 
se Justifică in timp ce «Iți Jucători indiscutabil 
mal valoroși «Int ținuți pe tușă. Cum re 
explică ocolirea sistematică a unuia din 
cei mal huni rug big ti europeni, e vorba 
de Murariu, do către aelccțlonert Meclu! 
cu Noua Zcelandă l-a probat, dacă mai era ne
voie, încă o dată clasa. Unde este Marin îonea- 
cu. și dacă trece prin momente mai grele, de ce 
«e intlmplâ asta î Meciurile reprezentativelor 
sportive naționale nu sint afaceri personale șl 
mai puțin partizanat ar. «chin;ba tn bine munca 
la naționala de rugbi a României.

Interim
PJI. Nu știam dnd scriam acesta rlndurl câ 

echipa cralovcană a fost scoasă abuziv din com
petiție. Hoiărirea esta incalificabilă.
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