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Sărbătoare a muncii 
cu înaltul și tul
burătorul ei uma
nism. cu o neisto

vită forță de creație care nu 
este altceva decit definiția 
insăși a profesiei de a exista 
— munca, sărbătoare a soli
darității internaționale a ce
lor ce cu brațele și mintea 
lor întrețin focul viu, per
manent al luptei și muncii, 
sporind zestrea de minuni a 
lumii, 1 Mai iși înalță corola 
de lumini peste țară și iată-1, 
in ediția sa 1982, la conflu- 

atitor probleme ale con- 
twițporaneitații, ca o puter
nică rază de speranță.

1 Mai care pe frontispiciul 
său încununează o tradiție și 
poartă o încărcătură de fond, 
generoasă aceea a tuturor as
pirațiilor de mai bine ale 
popoarelor, in dorința și zba
terea lor mereu vii pentru a 
da ființei umane starea pro
prie liniștei și împlinirii prin 
creație, prin muncă demnă, 
liberă, in cinste și egalitate, 
la dimensiunile progresului 
și civilizației de azi.

1 Mai care pe "steagul său 
poartă însemnele de virtute 
și noblețe ale clasei care a dat 
cel mai mult istoriei și care 
alcătuiește azi, prin număr și 
putere, piramida cea mai im
punătoare a lumii, suportul 
de fond de care sint legate 
înseși evoluția și destinul u- 
mani tații.

1 Mai care în acest des
tul de complicat și încordat 
timp al lumii poartă pecetea 
celei mai arzătoare și mai 
definitorii dorințe a oameni
lor — pacea.

Si în toate aceste multipla 
«1 majore sensuri, la origi
nea și pe traiectul lor, în- 
tr-un efort consecvent de 
împlinire și cu o dăruire ex
emplară, se află, așa după 
cum binp se știe, poporul 
român. România, , politica 
deosebit de vie și dinamică, 
mereu constructivă a pre
ședintelui nostru, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. .

Sensul și imaginea muncii 
au dobindit în ultimii ani 
sensul și imaginea creației, 
ale hotăririi ferme de a face 
totul pentru înflorirea econo- 
mico-socială multilaterală a 
pairtei. pentru înfăptuirea cu 

a obiectivelor stabi-
■ Congresul al XII-lea 

al partidului, sitUîndu-ne 
intr-un timp al unei noi ca
lități în muncă și viață; in 
toate domeniile de activi
tate. Sentimentul e al im
plicării, al participării di
recte. al angajării, al respon
sabilității. Căci construind în 
liniște și libertate o țară so
cialistă liberă și. demnă, după 
propriile noastre resurse de 
spirit și în condiția maximei 
eficiente a efortului crea
tor. luăm parte la construc
ția însăși a lumii și ne adu
cem contribuția proprie, o- 
riginalâ, la rezolvarea mul

tora dintre problemele ei. 
Și in primul rind la instau
rarea unui climat de înțe
legere.. respect și cooperare, 
a principiilor dreptății și e- 
chității, ale păcii intre țări 
și popoare.

Așadar, 1 Mai in semnifi
cația sa istorică multilate
rală și. in expresia sa cea 
mai actuală, la zi, 1 Mai sau 
lumea sub formă de dialog, 
lumea sărbători nd u-și edifi
ciul propriei sale existențe 
și apărindu-1 pe mai departe 
de intemperii, de inechități 
politice și sociale, de orori, 
de războaie. Este aici. în 
toată plenitudinea sa și acel 
permanent viu și curat izvor 
al creației, se află in toate 
acestea și acea permanentă și 
vie explicație a artei m mo
tivarea sa istorică și socială. 
Și este, totodată, și un ade
văr cit se poate de explicit, 
acela că în cultura română, 
literatura si arta au tăcut din 
condiția omului și a muncii 
sale una din temele de fond, 
cu implicații vădite asupra 
sensibilității contemporane, 
asupra scopurilor și mijloa
celor înseși prin care intreg. 
acest important domeniu de 
referință umană este chemat 
să participe la înfăptuirea 
unei mari opere de conștiin
ță.

Generos și regenerator in 
toate, ca simbol a! primă
verii, al tinereții, blazon al 
muncii și creației, semn de 
noblețe al tuturor celor an
gajați în făurirea de bunuri 
materiale și spirituale ale 
țării, 1 Mai ne solidarizează 
în inimi și conștiințe cu 
însăși ideea de progres și ci
vilizație. Ne rostim prin 
identitatea propriului efort 
și in ambianța de muncă, în 
climatul de responsabilitate 
c'â capătă putere de normă 
șl principiu la scara Întregii 
societăți, avind un exemplu 
durabil mereu viu și proas
păt în memorie, factor de e- 
nergie și capacitate maxi
mă prin care un popor, un 
partid și o țară iși unesc tot 
mai puternic rindurile și dau 
chip desăvîrșit aspirațiilor si 
intereselor noastre funda
mentale.

Un exemplu de care este 
legat însuși destinul nostru 
contemporan și se leagă în- 
-săși definiția muncii, a for
ței creatoare și a timpului 
dăruit, consacrat cu toată 
puterea în acest sens, pen
tru continua prosperitate so
cialistă a patriei și a poporu
lui. Acel exemplu și acel 
nume care in rostirea noas
tră. a- tuturor, ne semnifică 
in gradul cel mai înalt. Și 
care, la sărbătoarea muncii, 
de ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, 
ne argumentează, ne ex
plică în toate și mai adine.

Luceafărul

1

y

i

o

■

Umanism
O operă de amp'oa-

■ ea și complexita
tea, de anvergura 
și larga perspecti

vă, de importanța și semni
ficațiile celei pe care o re
prezintă formarea omului 
nou, in primul rind a tine-' 
rei generații, în spiritul ce
lor mai înaintate valori mo
rale și p'olitice, a exigențe
lor și răspunderilor ce deri
vă nemijlocit din Programul 
ideologic al partidului, din 
Codul principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității 
socialiste, implică, deloc tan
gențial, deloc pasager, for
marea in lumina principiului 
umanismului revoluționar. 
Prin umanism înțelegînd o- 
mul ca măsură a tuturor lu
crurilor, ca proiect și proces, 
omul ca sistem complex si 
inepuizabil de referință. Tn

■ această perspectivă, educa
rea Umanist-revoluțioaară și 
materialist-stiințifică do- 
bindeșta valențe noi, supe
rioare. Valențele ce neagă in 
chip radical reprezentări sim
pliste și schematice, comode 
doar pentru inerția unei gin- 
diri suficiente sieși, pe itru 
comoditatea lucrului făcut 
pe jumătate. Pe-itru că, ce 
se int mp ă ? Mai intdnim 
încă ți azi, în diverse texte 
și manuale, un termen care

X—_________

și ateism
la vremea sa a avut o circu
lație. vehementă, și efecte nu 
o dată păgubitoare, mai malt 
decit ne-am închipui la 
prima vedere. Acest termen 
ae numește „ateism-științi- 
fic“ și pe întîlnîm incă dese
ori tu oameni de bună cre
dință, animați de cele mai 
bune intenții, care îl sancti
fică trans’ormîndu-l. volens- 
no’ens. într-o noțiune, cvasi- 
religloasă, an panaceu anli- 
cat universal, cu efecte mi
raculoase. imediate, un fel 
de soluție absolută, remediu 
in'atigabil «i infai’i''il.

Este știut că iluminismul, 
In condiții politice, so-rn'e. 
culturale și, nu in ultimul 
rînd, economice concrete, a 
pus un accent d°os«bit pe 
luminarea conștiințelor, pe 
.ridicarea ,er«d”bii d = cultu
ră si civilizație a individului 
șl a-colectivității so-iale. Ffort 
imens și pe dep'i” motivat. 
Dar aceasta, repetăm, avea 
loc în anume condiții, în 

anume îmnrejurări și con
venea pe_feet unor anume 
momențe (ițn evoluția so-’e- 
tătii. Întrebarea pe care tre
buie să ne-o punem noi azi 
este dacă simplul efort de

Șerban Cionof
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Desen de Liliana Niculescu

Liniștea unei
mari victorii în numele nostru

Colocviul și Festivalul
național de poezie

^1 cunoscusem pe Lotru, cu

1 prilejul unui reportaj pentru 
eleviziune : blond. înalt, 

impecabil in salopeta de șan
tier și cu o siguranță de sine care il 
remarca : Comsa loan, secretarul Co
mitetului U.T.C., voineștean de obirșie, 
ardelean după tată, oltean după mamă, 
ca majoritatea locuitorilor din nordul 
județului Vi'cea. o populație viguroasă 
si foarte destoinică, in a cărei plăma
dă Transilvania a turnat spiritul gos
podăresc și temeinicia iar Oltenia — 
inventivitatea și un anume spirit de 
inițiativă care dă rezultate rapide, 
și orofitabile. „As vrea să vorbim" ii 
spusesem, si el zimbise cu o politețe 
regală și-am crezut că acceptȘ; dar 
de atunci inainte nu l-am mai găsii 
niciodată la sediu, nici in birou, mei 
undeva, la direcție, ci agățat de cabi
nele camioanelor uriașe, pe tractoare

E Moi Intii, înalt de primăvară 
Un imn sărbătoresc la timpla țârii 
Adus prin luptă-n steaua tutelară 
Pe care-au luminat-o muncitorii

E zi aleosă-n veac pentru cinsiire 
In raza visului ne-nfrint. 
Un gând de veșnică unire 
Și-un dor de pace pe pămint

Pâsba-vom dar eternul ființei 
In adevăr cum se cuvine 
Pe-un drum din aurul voinței 
Șbinda-ne spre tot mai bine

Aniversăm a ti nu ca pe-un dar ; 
Este izbinda conwnistă-n vreme 
Urmindu-ne partidul, eroul 

temerar 
Simbolul demnității, pulsând in 

vaste steme.

Sânziana Pop Pavel Pereș
Continuare în paa. a 3-a

METAMORFOZA LUMINII
Dumitru Radu Popescu

* oan Alexandra redescoperă

1 cuvinte, sensuri, lumini, ose-
ninte, păminturi. ceruri, fi
ind in același timp istoric, 

poet, arheolog, o boare desigur de vint 
care împrăștie cenușile timpului pen
tru a citi in eternitatea omului zbate
rile timpului, o noblețe ce se cheltuieș
te zilnic spre a construi insemnele 
demnității și fragilității omului cel 
nescutit de erori, și prin aceasta mai 
viu și mai tinzător spre perfecționa-ea 
sa. Nimic parcă nu are o singură di
mensiune. nici măcar moartea, nimic 
nu se încheie cu un punct, dincolo de 
orice ușă mai există o usă. „Voi pleca 
dar pururi voi rămine / Numai pierind 
putea-voi să rămin / Cum moare griul

ca s-ajungă piine / Și-n vie focul se 
preface-n vin.* Lumea e dăruită lăun
tric cu miracole ce-o fac neinchistată 
într-o singură dimensiune. E un aluat 
ales, nicidecum o plămadă ridicolă. In 
extraordinara ..Joacă", dedicată fiului 
său loan Constantin, peștii sint dăruiți 
lăuntric cu două baloane, care-i pot 
înălța din apă. care-i pot in adine în
gropa : „Asta-i libertatea lor Delimi
tată / Pot fi in două lumi Dintr-odată“. 
Parcă loan Alexandru vrea să pre
schimbe îndoiala hamletiană — din a 
fi. sau a nu fi, în a fi și mereu a fi. 
Cosmosul este unul singur. Dar să nu 
ne apropiem de cuvintele cu majuscu-

Continuare din pag. a 2-a

„SCRIITORII 
Șl PACEA"

Ia Timișoara s-au desfășurat în 
ceasta săptămină Colocviul și 
estivalul național de poezie 

„Scriitorii și pacea", mani
festări organizate de Uniunea Scriito
rilor, in colaborare cu Comitetul de 
cultură și educație socialistă ai jude
țului Timiș și Asociația scriitorilor din 
Timișoara. înscriindu-se in suita acțiu
nilor desfășurate in țara noastră din 
inițiativa secietarului general al parti
dului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru apărarea bu
nului celui mai de preț al omenirii — 
pacea. Colocviul și Festivalul național 
de poezie ..Scriitorii și pacea" reunesc, 
in zilele de 27—29 aprilie, reprezentanți 
ai asociațiilor scriitorilor din întreaga 
tară, oameni de artă și cultură. In 
cursul dimineții de marți, scriitorii au 
fost primiți la Comitetul județean de 
partid de tovarășul Petre Dănică. 
pum-secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., care a făcut o prezen
tare a realizărilor oamenilor muncii din 
această parte a țării — români, ger
mani, maghiari, sirbi și -de alte na
ționalități -r și a perspectivelor de dez
voltare a județului in actualul cinci
nal. in aceeași zi, au început dezbate
rile din cadrul Colocviului național 
„Scriitorii și pacea". In deschiderea lu
crărilor a luat' cuvintul Dumitru Radu 
Popescu, președintele Uniunii Scriito
rilor. In continuare, ia cadrul unui 
fructuos schimb de opinii privind mo
dul in care literatura poate și trebuie 
să propage in rindul cititorilor nobilele 
idei de pace și progres, au vorbit An- 
ghel Dumbrăveanu, Nicolae Drajoș,

Continuare în pag. a 3-a

TELEGRAMĂ

Mult stimate și iubite tovarășe 
MCOLAE CEAUSESCU

Conștient! de marile răspunderi ce nc revin in munca de 
edificare a omului nou, în acțiunea de traducere în viață a do
cumentelor Congresului al XII-lea al Partidului, membrii Uni
unii Scriitorilor din România privesc cu nețărmurită admirație 
și mindrie noua solie de pace și prietenie pe care ați purtat-o 
in vizitele in Republica Populară Chineză și Republica Populară 
Democrată Coreeană. Comuniștii, toți scriitorii din România, 
asemenea întregului popor, uniți in cuget, simțiri și acțiune, au 
armării cu viu interes, profundă satisfacție și mindrie patrioti
că, vizita oficială de prietenie efectuată de dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, dind o înaltă apreciere rezultatelor fructuoase înre
gistrate in adincirea continuă a relațiilor pe plan politic, eco
nomic. tehnico-științiflc, cultural și in alte domenii, modului 
strălucit in care ați dat expresie gindurilor, năzuințelor și idea
lurilor de pace, prietenie și colaborare pe care le nutrește po
porul român față de toate popoarele lumii.

Ne exprimăm totodată profunda încredere că schimbul de 
păreri cu privire la situația politică internațională, la proble
mele mișcării comuniste și muncitorești, ce au pus în valoare 
noi eăi și modalități comune de a acționa in spiritul destinderii, 
se va bucura de o largă audiență in rindul tuturor forțelor 
progresiste.

Mult stimate și iubite tovarășe Secretar General, noi, scrii
torii din Republica Socialistă România, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, urmărim cu nețărmurită mindrie 
acțiunile dumneavoastră pentru întemeierea unor noi relații pe 
planeta noastră. Ne angajăm solemn ca, prin scrisul nostru, să 
ne aducem o contribuție și mai mare, urmind indicațiile pe care 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului nostru, ni le-ați 
dat, la făurirea noii orinduiri pe străvechiul pămint românesc, 
la acțiunile împotriva cursei înarmărilor, pentru instaurarea 
unei păci trainice in lume.

CONSILIUL UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI CULTURII

Șl EDUCAJIEI SOCIALISTE

Major și minor
in judecata de valoare

t

e se

C spune
tabil,

spune și cum se> 
reprezintă, indubi- 

. întrebările care 
structurează din perspec

tivă implicit axiologică orice de
mers critico-interpretativ. In afara 
acestei interogații fundamentale cu 
dublă deschidere — către „con
ținut" dar și către „formă" —, sîn- 
tem cu toții de acord, nu este de 
conceput nici măcar cea mai „oca
zională" tentativă a spiritului cri
tic de formulare a judecății de 
valoare. Practic, se știe, cele două 
întrebări fuzionează (sau ar tre
bui să fuzioneze') într-una singu
ră. A trecut multă vreme de cind 
s-a convenit, fără putință de tă
gadă, asupra faptului că din unghi 
intrinsec estetic privit, rezultatul 
actului de creație autentic fiin
țează 
sibilă 
fiind 
tură 
orice 
natorie Intre „conținut" și „for
mă". Dat fiind marele loc comun 
potrivit căruia cele două elemen
te, za existență de sine stătătoare, 
desemnează simple și necesare ab
stracțiuni puse in circulație de 
teoria litțrară clasică in variantă 
așa-zis didactică, ține de bunul 

'simț estetic elementar să admitem 
că in realitatea lor imanentă cele 
două 
bula 
pare 
text 
află, 
bilitățj 
treapta 
apel la 
lui „pe 
parte".

Să recunoaștem însă 
schimb, la treapta analizei 
oricită suplețe și subtilitate, ori- 
cit spirit de sinteză și simț al 
nuanțelor etc., am manifesta, ava
tarul didactic mai inainte numit 
ne urmărește ca o fatalitate. 
Vrind, nevrind, el este acela care 
face cu putință explicitarea diag
nosticului critic. Esențial este insă 
să se „simtă" realmente că refe
rirea in chip mai mult sau mai 
puțin separat la cele două ele
mente, din unghi valorizator, stă 
sub semnul discriminării absolut 
aparente și că, in fond, nici o 
clipă nu este de conceput existen
ta materială, în sine și pentru 
sine, a unuia sau altuia dintre 
ele. Riscăm totuși afirmația că, 
■omenește (deci și esteticește!) vor
bind. ceea ce s-ar putea numi 
marele resort intim aflat la .origi
nea bunului simț estetic al criti-

autentic 
ca atare intrucit face impo- 
înțelegerea lui altfel decit 

perceput exclusiv ca o struc- 
monadică, refractară deci la 
eventuală operație discrimi- 

,conținut" și

„elemente" (a folosi voca- 
„concept" in cazul lor ni se 
inadecvat) coexistă doar 
literar sieși suficient Ele se 
deci, in afara oricărei posi- 
' de a fi puse in aiscuue la 

ontologiei artistice 
binecunoscuta „metodă' 
de o parte" și „pe

ca

prin 
a 

de altă

incă, 
critice,

cului reacționează înainte de toate 
datorită ihnprejurării că 
urmă se simte pur 
..alarmat" de ce se 
scrierea supusă lecturii 
tative. El, criticul, nu . 
nici nu trebuie să poată) evita o 
asemenea „capoană", chiar dacă 
iminentul impuls al lui cum se 
spune impune pe loc conștientiza
rea lecturii critice, definind-o ca 
sinteză indestructibilă a demersu
lui gnoseologic 
creator.

Ne îngăduim 
tru uzul curent 
ri înscrise în 
locuri comune 
de obsesivul 
actul critic reprezintă un mod de 
existentă cu adevărat responsabil, 
guvernat de criterii morale grave 
și ferme, in măsura in care expo
nents lui propun <..............
dialog deschis cu i 
de existentă umană 
in opera literară analizată și eva
luată. Odată acceptată această 
opinie, este de la sine inteles că 
problema identificării respective
lor forme de existență nu numai < 
că nu indică abaterea de la „le
gile" judecății de valoare, ci, dim
potrivă, definește insuși • criteriul 
axiologic, in ordine filozofico-este- 
tică, propriu acesteia. Cu alte cu
vinte, departe de a îndreptăți de
clanșarea a tot soiul de suspiciuni 
vizind, pasă-mi-te, eludarea 
teriului valoric, din contra, 
garea directă a operei sub 
tul universului ei tematic 
tuie condiția sine-qua-non 
zării judecății critice între __
rații ei parametri axiologici, 
ne prevala in decursul 
(explicite sau implicite) diagnosti
cului critic de caracterul, la urma 
urmei, de conținutul tematic al 
operei (bana! sau acut, revelator 
prin coerenta sa faptică, ideatică 
și morală sau ambiguu, incert, în
cețoșat, datorită absenței unui ase
menea atribut fundamental ; în ul
timă instanță, de ce să nu-i spu
nem astfel (un conținut tematic 
major sau minor) este, in egală 
măsură, o chestiune de competență 
dar și de morală profesională. „In 
Alecsandri — citim în articolul 
Poeți și critici de Titu Maiorescu 
— vibrează toată inima, toată miș
carea compatrioților săi, cită s-a . 
putut întrupa intr-o formă poetică 
in starea relativă a poporului nos
tru de azi. Farmecul limbei ro
mâne în poezia populară el ni l-a 
deschis ; iubirea omenească și do
rul de patrie m limitele celor mai 
multi dintre noi el le-a întrupat, 
frumusețea proprie a pămîntului 
nostru natal și a aerului nostru el

acesta din 
și simplu 

spune în 
interpre- 

poate (și

și a demersului

reformularea pen- 
a acestor adevâru- 
categoria marilor 

animați fiind doar 
gînd comun că

cititorului un 
înseși formele 

i încorporate

cri- 
intero- 
rapor- 
consti- 
a așe- 
adevă- 

A 
formulării

• ÎN ACEST NUMĂR : • „Primăvara oamenilor" — reportaj de Dan Mucenic
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Cezar Ivănescu trăiește o existență 
lirică tutelată de embleme, construin- 
du-și creația ca edificiu, ca ritual și 
ca mitologie. întreținind mereu activ 

un anume sentiment al sacrn-Lătii. A ucin e 
livrești fac să rodească o viziune cu sugestii 
dintre cele mai diverse, subsumate unei struc
turi artistice intoarsă in sine insăși, intru con
templație, celebrare și lamentație. Poetul are 
conștiința inefabilului care unifică sub același 
semn toate formulele lirice, fie ele de prove
niență apuseană sau autohtonă populară, după 
cum modulează in chip unitar versul cu aspect 
medieval cu poemul foarte modern.

Fragmentele din Muzeon rezumă elocvent o 
experiență poetică in ceea ce are mai dramatic, 
mai personal și mai autentic, lăsind să se con
figureze o imagine proiectată prin coniur, nici
odată descifrabilă pină la detaliu, pentru că 
poetul iubește și cultivă enigma. Pura „Idee 
de-nceput“ își conservă inaccesibilitatea. taina 
rămînind permanent un deziderat, tn poetica 
lui Cezar Ivănescu oracolul „deslușit", enigma 
spartă, sînt surse ale degenerării și ca atare 
fenomene funeste.

Poetul trăiește o stare de anxietate care ur
mează pierderii stării de grație. Euforiile sale 
s-au consumat întotdeauna în trecut, ele sint 
prezente doar prin evocare, ceva s-a schimbat 
iremediabil. Paradisul este numai o amintire 
(Jeu d’Amour, Amintirea paradisului). iubi
rea continuă numai în moarte, puritatea s-a 
alterat lăsind un regret deseori invocat. S-a 
pierdut perfecțiunea, poetul trădînd o barbiană 
încredere in increat. Geneza, imaginată cu ele
mente de mitologie Indică transferate intr-un 
sistem propriu de semnificații, este sursa unei 
drame a frustrării : „balsamul Paradisului Pie-- 
dut / în pura lui Idee de-nceput / l-au spart 
perfecțiunea, vasul sacru. / involții șerpi ce-au 
fulgurat din ouă / geloși să smintinească Ocea
nul / lapte acru — / gust degradat, in timp, 
ne-au dat și nouă — !“

In chip paradoxal, sentimentul declinului 
coexistă cu acela al sacrului. Poetul are ne
voie, după pierderea euforiilor fundamentale, 
de bucurii- ale simțurilor integrate unor cere
moniale fastuoase, orientale. Arome grele, fu- 
megări, „untdelem preasfint". mosc și tămiie. 
miere și smirnă învăluie reveriile dominate de 
iubirea-moarte (La princesse lointaine). Fructe 
de chiparos picură solemn In aceste prețioase 
jocuri de dragoste, care sint. ca tot ce imagi
nează poetul, mai ales jocuri de moarte. Se a- 
mestecă subtil dulcele cu amarul, aurul cu otra
va. iubirea cu putrezirea. „Senzuala orhidee a 
morții" înflorește oretutindeni in poeme nline de 
o nevindecată melancolie, in care ard luminări.

Metamorfoza luminii Musafirul de la prinz

CEZAR 
IVĂNESCU: 

«Fragmente 
din Muzeon»

și cad pulberi de aur și de cenușă, In care repul
sia este confuză, fiind totodată și atracție, 
in care spaima este șt voluptate, tn care 
carnea este plină de parfumuri și destina
tă spulberării. In miezul lucrurilor. In centrul 
lumii visează Viermele. Iubirea este delir și 
asceză (Logodnă), comuniune a esențelor, eu
forie șl suferință, consumată sub semnul tainei 
care guvernează universal poetic. O lumină in
terioară transfigurează formele, fără a le tulbu
ra misterul Poezie de o mare vitalitate, pulstnd 
spasmodic sau armonic, in acord cu ritmurile 
simțirii, lirica lui Cezar Ivănescu este frecvent 
obsedată de imaginea cărnii, a singelui. fluid 
straniu, cu valențe metafizice tn context, de 
simbolurile măcinării trupului și cu toate a- 
cestea efectul este de abstract. Imaginea fiind 
convertită in emblemă a existentei In planul 
ideii. Iubirea implică in acest sistem de repre
zentări mal mult decit trupul, cel mai adesea 
virgin, comuniunea spiritelor, pină la confuzie 
Entitatea feminină a poemelor de dragoste și 
moarte este o Marie Ideală șl In același timp 
reală. Domnița, mama-tiică. sora, femeia tre
cătoare si in ultimă instanță Moartea, al cărei

MIRCEA
FLORIN 
ȘANDRU:

«Trupuri pe ecranul 
de radar»

mtntător de frumoasă șl ne privea / Mingiia 
mielul ucis, ii lingea cu limba blana cruntă de 
singe / Acum poți pleca spuse Maimer ludi. 
acum poți pleca, mi-a zis". .-Țăranii», evocați 
de poet in același vers trepidant care li dă nota 
inconfundabilă. sint divinitățile acestei lumi 
inundate de orașe : JSpenați in somn, auzind 
pâmintul cum bubuie acantea / Inetrroiați de 
spate, arși de o neliniște cosmică ’ Singerod și 
suavi, .iubind paatintul ca pe inima lor ~.ni j 
tngropați de vii, impropcau cu nora. umiOu / 
Dar nici odată fatgeașartcal. mctoâtă r.săa 
Lacrima nossi-ă Ia univers. pAnolil naș in. ță
ranii".

Exuberanța vieții ..așa cum e". derivând din
tr-o natură robustă și pe care nu a încețoșat-o 
spleenul citadin, e. la Mircea Florin Șandru. ex
primată Intr-un chip admirabil. Poetul e solita
rul înconjurat de cărți, normat de „parcele", 
trăind totul intens, „pină la ultima picătură*, 
„înconjurat de cărți, cărțile t înconjurate de zi
duri. zidurile / înconjurate de zidurile noului 
cartier / înconjurat de comete, de transatlanti
ce / De calorifere care cintă serenada lui James 
Last /.../ Pe această parcelă ce Întruna se în
gustează / Voi cultiva cactuși / Voi împușca cu 
blinda mea carabină lupii și porcii I Voi tace

In pioneze. Și omul care șimte acest balans al 
clipei, al secolelor, nu este si nu poate fi din o 
plămadă de calitate proastă. La Blaga și semin
țele sint neam de zei ! Ca și in cazul cartofilor 
arghezieni, semințele cintate de poetul din Lan- 
crăm „destăinuie trepte și har". In fața puteri
lor, in ipostaze de boabe, o incintare II cuprin
de... Cintindu-le. Blaga cintă patria, in versuri 
inegalabile. Iată deci cum umilele semințe sint 
niște zei solari, visători de visuri tenace, cu
minți.
„Laudă semințelor, celor de față și-n veci 

tuturor !
Un gind de puternică vară, un cer de Înaltă 

lumini, 
Se-aacunde in fieștecare din ele. cind dorm. 
Palpită in visul semințelor 
un foșnet de cimp și amiezi de grădină.
un veac pădureț 
popoare de frunze 
Și-un murmur de neam clntâreț*.

Somnul semințelor, somnul bacovian din „La
custră", o alchimie ciudată a materiei, a tim
pului. loan Alexandru se inscrie in șirul acestor 
mari bărbați ai poeziei noastre. Un simt al eter
nului. al himinii. un imn adus umilelor ființe, 
umilelor taine. împărătești toate, pină la urmă 
încărcate de-o aură... Un imn adus semințelor, 
seminței, planetei, patriei, omului— Sigur, re
gistrele sint altele (vezi o paralelă intre „Să- 
mința* și „Mirabila sămință*. bunăoară). Impor
tantă rămine copleșitoarea credință a lui loan 
Alexandru in puterea Cuvintului și a Poeziei. 
„Iubirea singură* nu e pentru el in scădere, 
orice vremi tirzii s-ar perinda.- N-am stăruit in 
aceste puține rinduri asupra marilor nume că
rora poetul le inchină nenumărate imne : loan 
Valahul. Brăncoveanu. Brâncușl. Nicodim. Matei 
Basarab. Negru Vodă. Tudor Vladimirescu. Nea- 
goe Basarab. Popa Șapcă. Antlm Ivireanu. Mir
cea cel Bătrin— Pentru el secolii se inmănunche 
intr-un același trunchi al istoriei naționale, in
tr-o clipă plină de eternitate. Viața e o continuă 
rodire, o metamorfoză a luminii.

chip se deslușește dincolo de orice prezență. 
Imn și plingere. fiecare poem ascunde sub ges.ul 
jocului această figură amestecată in tot ce a- 
parține vieții („Marie-a vieții mele, blinda 
toarte, / ispită aurie și Grație și Moarte").

Și totuși dacă moartea este prezentă in tot 
ce este viată, intr-un foarte frumos poem (Ro
sarium Figlia del Tuo Figlio) imaginea ose
mintelor, spectrul morții sint respinse, in sem
nele dezagregării descifrindu-se, cu obstinație 
tragică, viața : „Mamă, minurile-ți sfinte, ' fa'a 
ta curată fată, / doar o țeastă care ride, I ca 
să-mi inspăiminte viata i plămadă de vise 
hide f I vrut-au vrut ca să mi tacă t să cred 
că tu ești ca Moartea / Maica mea. la ingeri 
dragă / vecinie vie și departea, ' ochii — care-ti 
stau a plinge / cum ar fi putut sa-ti moară ? 
raza lor nu se va stinge / Tu, de-a pururea Fe
cioară !"

Feminitatea In același timp seducătoare, pro
tectoare și maternă, luminează acest univers 
pindit de neant, in care se desfășoară ceremo
nii oculte, acest spațiu fabulos populat nu de' 
fenomene, ci le semne, erodat de un timp necru
țător, perfid. Cuplul, expus morții, o exorci

copil * 1 Voi ieși zilnic In stradă să cumpăr lapte / 
voi trăi pină la uiuma picătură / Voi scrie pină 
la ultima picătură-.

Un curios eminescian, picat In „orasul- 
furnicar". asurzit de megafoane, soli
tar printre mașini, spitale si auto-

, străzi, este Mircea Florin Sandru, ooet
absolut remarcabil, aflat, mi se pare, la al cin
cilea volum (Trupuri pe ecranul de radar, Ed. 
Cartea Românească, 1982). Liricul debutase, de 
altfel, in chip de „citadin" fanatic („Elegie pen
tru puterea orașului") continuind in același gust 
americănesc și exultant, slăvind „mașina de 
scris", „automobilul", tot ceea ce e propriu civili
zației „moderne". -„Trupuri pe ecranul de radar" 
nu este. în superficie. altfel, lirica lui Mircea 
Florin Șandru părind a fi aceea a unui „indus
trialist", care cintă marile stadioane, trenurile, 
gara, „spitalul de urgență" apartamentul cit □ 
„pată de ness ‘, vehiculele moderne (mașini, a- 
vioane, biciclete), faruri, „proiectoare", pe „șo
ferul de autobuz", pe- „ziarist", „cutia de con
serve", „sticla mată a veiozei", „corpul (...) fil
mat in crepuscul" și așa mai departe. De ori
unde ai lua-o civilizația străzii năvălește ire- 
presibil.

Totuși, poetul e, în realitate, un modernist de
corativ. el nu s-a asociat la violența fetișistă a 
futuriștilor, pe lira lui picură un sunet adine, 
de expresionistă melancolie a vieții' „sub presiu
ne". „Acum mușchii ’ mei sînt întinși pină la 
fibra lor ultimă / Acum sîngele trece ca glon- 
tele de la picioare la cap / Mai repede, tot mai 
repede. / în spațiul secundei ne ghemuim. / Te 
voi privi miine. te voi mingiia mîine". De altfel 
retorica in gustul Verhaeren este supărătoare 
prin monotonie, poetul a optat pentru aceasta 
spre a sublinia teroarea vieții citadine ; profun- 
ditatea liricii lui provine dintr-p robustețe de. 
origină țăi*fiffeaS<5ă Tpe nu a sufocat-o^
Omul e. in esența lui. un eminescian intirziaV 
un „țăran" iihto «t> r«iateott morală extraor
dinară, exaltind^dpaoxei țțlu. t^usmful unei plan
te care a ieșit- de sub aglomerările de beton : 
„Apoi acesț oraș scuipă alt oraș / și el la rin- 
dul lui naște altul și apoi altul / Pină cind in
tr-o seară lămiiul va înflori / Triumfător pe bal
conul de șapte metri lățime / O floare de ceară 
pilpiitoare / Inima unui animal nevăzut / Inima 
vegetală a unui lingou roșu".

Suprarealismele unei gindiri aproape arhaice, 
reverberată in plin peisaj ultra-modern fin 
„Vulpea"), nu au altă origină decit in adincile 
aifecte rurale : „Atunci Magister ludi mi-a ară
tat vulpea, vulpea înmiresmată / Ridicîndu-se 
ca un dirijabil luminiscent / Cu blana ca fosfo
rul, lucind ca lămpile electronice. / Era înspăi-

Urmare din pag. 1

le folosite de poet. Să Încercăm un alt drum 
spre ideile sale. Bunăoară... De ne apropiem de 
animalele, de ființele cele mai umile ce-i popu
lează versurile, observăm că ele au grandoarea 
unor împărați și se bucură de veșnicia luminii 
In egală măsură ca oricare alte bidigănii cocoțate 
in scară in scara lui Darwin pe altă treaptă, că. 
adică, democrația luminii este pentru tot ce cu- 
vîntă, ori palpită, aceeași. loan Alexandru este 
autorul unui vast poem — Imnele Vieții, Imnele 
istoriei, Imnele naturii, Imnele Omului. Cintare 
Omului, ca și la Arghezi, desigur, dar și o 
neocolire. a melcului, a umilului, a grăuntelui 
de viață, ca să zic așa, ce este mai mult decit 
cintărește cîntarul de fier ce are legea lui de 
fier, exactă, in grame și etc. Ioan Alexandru 
are marele har de-a construi versuri ce sint 
doar ale lui: „melcul pornește pe pămint I după 
o stea pe zările de toamnă / Țărina-1 ține-n loc 
din cind în cind ' Lunr.ina-1 singerează și îndeam
nă"... Să ne amintim de cartofii din „Har", da 
Tudor Arghezi... Harul a trecut prin ei. virgi
nal. candid și holtei, dumnezeiește. Va să zică, 
să ne reamintim: „Cea mai umilă dintre crea
turi"... dar pe care (creatură) „Virtute naltă-i 
dat să o cuprindă". loan Alexandru nu vine 
neapărat numai.din lecția lui Eminescu. Blaga, 
Arghezi, Barbu, Bacovia, cit și din lecția poe
ziei aflată dincolo de ei. în obiceiuri, istorii și 
tradiții autohtone. Patria este pentru loan Ale
xandru un sanctuar, „un cintec și un legămint". 
Oul. cîntat și de Ion Barbu. (Vezi Duhul Sfint 
făcut sensibil ?), semnifică o ideologie (să-i zic 
așa) străveche, la loan Alexandru : „Oul este 
numai inceput / El mai trebuie umbrit odată / 
Cind orfan de dor după aripi ! Arde-n cuibul mai
cii fără tată / Cind începe singur pistruiat / Să 
se-ngreuie a născătoare > Și să nască oul celălalt /
I se dă mormintul sub picioare". Păsările nu ră- 
mîn nici ele In regnul lor. simple micocosmo- 
suri zburătoare. „Vulturul cu șarpele f în gușe / 
Mistuie moartea/Și din cenușe.* Iar cocorii?... 
„I-un ceas al lor. cind se aud cum cintă/Cind 
numai ei par singuri pe pămint / Cind cineva in 
univers i-ascultă / Ce SDun doar ei din toate cite 
sint / E fiecăruia o clipă dată / Să ia aminte totul 
că-i a lui / Că-i o putere-n el înfricoșată / Ce nu-1 
dat s-o cuprindă nimănui “ Există o ordine eter
nă a viețuitoarelor ivite pe pămint ? Omida nu 
trebuie să rămină oarbă și urită. zăvorită in 
lume, înainte de a se naște mai intii : „E-n 
drum spre fluture omida / Pe tirșiitu-acesta im
precis / împărătească îi va fi hlamida / Și ce cu
lori țesute-n paradis." Toate ființele și toate 
regnurile tind spre desăvirșirea lor. spre feri
cirea lor: și desăvirșirile sint egale intre ele. 
așa cum sint egale intre ele razele aceluiași 
cerc... Domnul Machiavelli iși dădea cu presu
pusul : precum că am fi construiri dintr-un aluat 
păgubos și implicit de joasă calitate. Fiecare ins 
cu pălăria sa. Domnul Bacovia auzea materia 
plingind și parcă se simțea trăind intr-un gol is
toric ce anula timpul : trăia in prezent și trăia 
in trecut, parcă în același timp, parcă in ac^psi 
vacuum. De-o parte a clipei auzea ploaia plo- 
uind, și la celălalt capăt al clipei simțea că n-a 
tras podul de la mal. podul locuinței lacustre. 
Materia plinge. dar nimic nu e de-o calitate pă
guboasă. Asta ar anula ideea de progres, egali- 
zind erele ? Oricum, nu le pune pe nici unele

Exaltarea aproape insuportabilă a trăirii unui 
moment irepetab:.' derivă din aceeași robustețe 
consangvină cu omul arhaic, spiritul înfricoșat 
de invazia feroneriei monstruoase, izolat in fur
nicam) citadin, a răpâtat o adinlă teroare in
stinctivă : „Preț « esc clipa aceasta / Prețuiesc 
single oaea artisan i Prețuiesc proona mea 
r; ■’ '„’rut* . Prețuiesc lestul

șdaăiii al CTrt-jrui noeu. oare mă senară 
ce tine i Pre*yiesc eocr- » ța!e. strălucind in
tr-o infinită lormă de numere i Prețuiesc seara I 
Miine o ntxi-5 zi ți nu știu ce va fi cu mine, cu 
tine". Străină de civilizația citadină e si ideea 
teribilă a vanității universale, intuiție care n-a 
emanat dio „oraș" ; „Ce rămine din deșertăciu
nea puterii, gloriei / Automobilului de lux. infa
tuării timpe / A celui care a citit o singură car
te. / Nu vă pot spune, viatul insă • Plimbă tăcut 
praful și pulberea*. Poetul presimte teroarea 
biologică a morții. sublimată totuși intr-o inte
lectuală seninătate : ..Aud venind iarna / Aud 
o forță necunoscută cum face exerciții de tra
gere / Aud pe pereții interiori o subțire oloaie 
de gloanțe / Liniștește-te imi spun. liniște$te-te

a timp ce partida de iah moi con- 
■ tuni, motanul intrd in cată și te 
A îndreptă tpre Vatile pentru a-i înmi

ita plicul, iar Maiorul începu id cli- 
peated det, apoi tă te tteargd intistent la ochi, 
deoarece — ridicat in picioare — Macule acea 
tntr-aderdr o staturi impresionantă.

— Cedei această partidă, tunt prea obosit, 
ca ti pot continua, propuse Maiorul. Auzinau-l, 
Maciste se apropie de noptieră fi scoase o cu
tie cerde ciuaeieasci, din care după ce-o des
chise i< afert Maiorului bomboane verzi tub 
forma unor infime piramide.

— Mulțumesc, spuse Maiorul precipitindu-se. 
ețtl foarte atent cu musafirii, sint surprins 
daci nu cumva imi citești gindurile, fiindcă a- 
dtneauri tocmai mă glndeam la o cutie asemă- 
toace pe care o am acasă.

— Maciste e mai civilizat și mat perspicace 
decif am fi dispuși să ne inchipuim, il laudă 
t'asile, unde mat pui vd ne-a făcut ți o surpri
ză de zile mari, adăugă el, ți inminindu-i Maio
rului plicul ieși destul de grăbit pe ușă. După 
vreo două mmute te întoarse cu un om bătrin, 
cu mii de încrețituri pe fața ta trudită ți nefi
resc de palidă.

— Domnule Maior, am cinstea să vi-l prezint 
pe tatăl tinărului medic, a cărui scrisoare toc
mai o citiți ; luafi loc, luați loc și serviți m 
noi un pahar, să mai uităm de necazuri, propu
se Vasile. Dind mina cu noul venit, o simți pe 
a celuilalt aspri ca o piatră. După ce le comu
nică in treacăt că se mai cunoscuseră. Maiorul 
Iși continuă lectura, apoi scoase un carnețel 
și-și notă citeva rinduri, avind mina unui om 
destul de mulțumit de cele descoperite.

— Eu. dragii mei. și mă adresez astfel fiindcă 
toți mi-ați putea fi copii, am fost miner o viață 
întreagă și tocmai cind începusem să mă bucur 
că dacă s-ar intimpla să-mi sosească și mie 
vremea, cum să vă spun, adică să mă duc liniș
tit in treaba mea, tocmai atunci s-a intimplat 
nenorocirea de care știți cu toții. Cunoașteți că 
noi, minerii, abia așteptăm să ne odihn m dună 
pensionare și ziceam că dacă mi-am făcut da
toria și față de cel mai mic dintre copiii met, 
poate să se intimple orice cu mine, chiar să 
mă duc să-mi văd părinții și frații de dincolo. 
Adică eu, un bătrin bolnav de cile cele, să tră
iesc ? iar băiatul meu să ajungă din om neom ? 
Am fost să mă pling in citeva luni pe la zeci 
de uși, e adevărat că m-au primit și-am ob
servat că tuturor le-a fost milă de mine, cum 
poate că și dumneavoastră vă este in această 
clipă, dar eu vreau sd se facă lumină, să se do
vedească pina la urmă care-i vinovatul și să 
pătimească și el după cum prevede legea.

— Unde e fiul dumneavoastră și cum se sim
te acum ? întrebă Maiorul.

— Fiul meu zace pe un pat și toți ne Invtr- 
tim de luni de zile in jurul lui fiindcă nici nu 
trăiește, nici nu moare și, deși are numai două
zeci șt șase de ani, a încărunțit da tot. Cei pe la 
care am fost mi-au spus că totul depinde acum 
de o descoperire a unui învățat care a reușit 
să sudeze măduva din șira spinării, dar băiatul 
meu n-are voie să fie mișcat de ici colo și nu 
știu cum o să fie.

— Dar cum ați nimerit pe Strada Salvării ? il 
Întrebă Ion.

— Ca omul de care se mai îndură cite cine
va. Azi dimineață ne-a vizitat o fată cu nume
le Doina, care mi-a spus că stăpînul acestei 
case a fost răpit pentru că fusese martor la 
cele intimplate cu fiul meu. Cind am sosit pe 

zează totuși prin iubire care este șl eros, șl le
gătură fraternă, și comuniune superioară. Une
ori poezia erotică ia forma cintecului gaiant. naiv, 
luminos și poetic, dar efemer, cu prelungiri, 
dincolo de cercul de lumină. în teritoriul thana- 
tic (Dacă te-aș urma, Domniță). Momentele de 
reverie aduc o notă de suavitate în acest uni
vers in care stăpinește neantul „ I nlir.i-l fața 
mea de lacrimi, / drumul meu de singe-1 ud. / 
fața mea ca o oglindă / care fata mi-au bătut", 
înseninările sint insă de o mare puritate, ar
haismul cultivat al expresiei conferind unora 
dintre poeme un farmec aparte, acela pe care 
il au de obicei traducerile din poezia veche.

Poemele lui Cezar Ivănescu se grupează in 
două registre, acela solemn, marcat de senti
mentul thanatic. cu rezonante mitice, cu re
prezentări simbolice, enigmatice. Aici oficiază 
cuvintul, majuscula singularizînd emblema. 
Elegia, evocarea euforiilor pierdute și a stării 
de grație in care ființa s-a răsfățat înainte de 
pierderea edenului evoluează muzical, repetiția 
accentuind impresia de ritual.

Al doilea registru este cel persiflant, ludic. • 
fantezist, simulind seninătatea. Este spațiul jo
cului cu cuvintele, al prețiozității cultivate cu 
maliție, zona sonorităților insolite, ușor exotice. 
Poemele acestui registru, mai puține, se con
vertesc în final la semnificațiile celui dinții, ca 
tn Baladi pentru Mary, in care cuplul ingenuu 
se află la limita dintre a fi și a nu fi. existenta 
palpitind in preajma mormintului. sau ca în alt 
„jeu d'amour", fals cintec frivol : „pe pămint 
cresc maci / maci adormitori. / mon amour, / tu 
te-nveți să taci < eu mă-nvăt să mor. / mon 
amour, / macii care dor / intr-un cimp enorm, / 
mon amour / Îmi soun ne-ncetat > c-am fost 
înșelat. / mon amour. / c-am fost înșelat t cind 
Ia Baad > mon amour ! mi s-a dat in schimb / 
de o Viață. — un Timp / mon amour, mon 
amour".

Amestec straniu de suavitate șl macabru, de 
sensibilitate Si de cerebral, poezia lui Cezar Ivă- 
nescu este o prodigioasă demonstrație de dis
ponibilitate pentru formule diverse, care con
verg spre efecte similare. De o profundă, tra
gică. gravitate, lirica sa este o meditație trans
figurată despre condiția existentei, vindecată de 
spaime prin acceptarea neantului căruia totuși 
I se opune iubirea ca o soluție. Simularea jocu
lui nu este decit un gest de impotrivire ca și 
senzualitatea asociată paradoxal cu spirituali
tatea pură.

Sultana Craia

îmi spun / Auzea și Patroclu șl ce ești tu fată 
de dinsul* De altfel in furtunoasa pinză „cita
dină" a liricii lui Mircea Florin Șandru s-au 
strecurat irvpresibil semnele unei destrămări. 
Poetul e asurzit ăe megafoane, de ^țipetele sta
dioanelor. e orbit de lumini, faruri și proiectoa
re. vede la tot pasul „scamatori* sl „clauni". fi- 
losofia lui e „risul" sarcastic și fără motiv, iden
tificarea se produce, in fine, cu o „strimbătură"; 
masca vieții citadine e mișcată de o reacție bru
tală afectivă, a fetei. „Jocul" este interpretat ca 
o destrucție a regulii, ca un atentat la geometrie ; 
spiritul și-a ciștigat libertatea prin ludic. întoar
cerea la ..natură* s-a produs prin întoarcerea la 
„naturalețe*. „Vino să lansăm sateliți / Raze X, 
raze beta, raze gamma l Să punem coarne sta
tuii din piață r Să dăm drumul taurului pe 
străzi / Hai aă ne batem / joc de această ordine 
perfectă ' De această mașină infernală / Tre
buie să stricăm noi o rotiță pe undeva l Căci 
prea merg toate, prea se invirt toate, prea curg 
toate".

Ceea ce a ciștigat poetul aci e o curioasă în
toarcere la corporalitate, un apel către anatomic, 
ințeleglnd prin aceasta ..întregul", eul ireducti
bil : identitatea este acum „corpul", ultima insu
lă. inexpugnabilă, a unei „persoane" care s-a 
citadinizat : „Hei. inimă puternică, sărată, scăl
dată in singe / Hei. vene care săpați tuneluri 
in întuneric si In ele pilpiie gheața / Hei. creier 
Albastru in care se descarcă mii de arme elec
trostatice / Hei. carne aburindă care te stingi 
și mai ești tinără. / Hei. ochiiHe care pipăi din
colo de lumină in haosul infraroșu < Hei. șiră, a 
spinării, tu care ai rămas fiară, sălbăticiune / 
Bună dimineața, vă spun, vă uitasem / De o 
bu^ă bucată de vreme*. Hotăriț lucru, jn asurzi- 
torul concert al „orașelor tentaculare* dia. lîrjca. . 
lui Mircea Florin Sandru stă Ui sonet ingenuu, 
de ut on ie țărănească, care 11 obsedează durcos 
pe poet. Văzut de altfel, pe stradă, cu mersul lui 
pripit si sacadat, repezind trupul intr-o veșnică 
semi-alergare tropotită, cu părul pieptănat. 
rebeL peste cap. cu fulgarinul desfăcut, pradă 
vintulul. poetul are ceva din trepidanta juve
nilă. de inger alpestru, picat In oraș, a lui Nico- 
lae Lablș. El e. de altfel, ce! mal robust talent 
dintr-o promoție, apărută acum cițiva ani. șl 
care, prin zarva ultimilor veniți, riscă să rămlnă 
„fără critică*.

Artur Silvestri

Salvării l-am recunoscut pe acest motan ini
mos ți știind că el nu este chiar așa cum ni se 
pare noua ia prima vedere i-am dat scrisoarea 
ce o vedeți pe masă, gindindu-mă că va avea 
el grijă ș-o inmineze cui trebuie ; astfel am 
ajuns aici.

— $i cine credeți dumneavoastră c-ar fi vi
novatul I il intreoi Maiorul.

— Cu mina pe suflet n-aț putea numi pe ni
meni, răspunse bătrinuL

— Totuți, insistă Maiorul, trebuie să vi fi 
pindit la cineva.

— M-am gindii, sigur că m-am gindit că dacă 
un om intră intr-o casă străină și i se intimpla 
o. nenorocire, atunci vinovatul trebuie căutat 
in pnmul rind in acea casă străină.

— Văd ci nu vreți să vă pronunțați, deși a- 
dineaun spuneați ci ați scăpat de orice boală 
și că nu mai aveți decit o singură grijă, aceea 
de a-l identifica pe vinovat. De ce ezitați, ce 
ră reține ?

— Nu mă reține mai nimic, dar daci am fost 
pe la atitea uși, iar oamenii aceia mi-au promis 
cu toții ci se va face dreptate și eu văd ci nu 
mă mai cheamă nimeni și nu se mai aude ni
mic de atita vreme, atunci ce sd mai sper ?

— Bine, atunci spune-mi cel puțin de ce că 
e teamă sau de cine cd temeți ?

— N-am făcut niciodată o faptă de care să-mi 
fie teamă, dar cum vi spuneam acum imi este 
peste măsură de greu !

— Știu cit de mult suferiți ca părinte, dar 
daci insist n-o fac pentru a că provoca o nouă 
sufbrință.

— N-am pățit tn viața mea ceva mai cum
plit, adăugi bătrinul, și n-aț suporta inci un 
caz ca acesta in familia mea.

— Atunci mă las păgubaț, schimbi Maiorul 
tactica, dacă vă temeți atit de tare să spuneți 
ce credeți, nu spuneți !

— Mi-e teamă de vinovat, răspunse bătrinul
aproape strigind. •

— Dar știți că fiul dumneavoastră a avut de 
luptat cu patru oameni atunci la mansardă, nu 
numai cu unul 1

— Plus tatăl Norei, adăugi bătrinul, după ce 
refuzase atita vreme ti spună acest amănunt 
uriaș.

— Fără un imbold plăcut, lucrurile se urnesc 
greu totdeauna, de aceea vă propun tă ne mai 
odihnim bind cite-un pahar, veți fi obosit și 
dumneavoastră, tot intrebind și rispunzind, 
spuse Vasile. Cind Maciste se ridică in picioa
re pentru a-și lua propriul pahar. Maiorul avu 
— pe lingă senzația stranie că in uriașa blană 
cu o turmă de pete nu s-ar ascunde un motan 
oarecare — avu și revelația unui ajutor nepre
țuit. După ce-și goli paharul bătrinul isi 
ceru scuze că nu mai poate rămine ți ieși din 
casa lui Gherman cu promisiunea Maiorului 
că va fi ținut la curent cu orice descoperire.

— L-am cam obosit pe bătrin, dar mă aștep
tam ca Nora să ne dea un semn și cind colo a 
venit el cu această mărturie scrisă a fiului său," 
am o poftă de-a întreba cum nu mi s-a mai in
timplat demult și dacă Nora ar reveni in mij
locul nostru aș fi mai mult decit mulțumit, re
luă Maiorul firul discuției.

Maciste luă scrisoarea adusă de bătrin șl — 
cum ceilalți trei se repeziră să i-o smulgă — 
dintr-o tișnire ajunse in grădiniță, rupse o floa
re și o luă la siinga spre vilă urmărit din poar
tă de cei trei.

Gheorghe Pituț

VIATA CĂRȚILOR

. UN ROMAN SF
După trei volume de 

povestiri SF (oracolul, 
1969 ; vuauratura cercu
lui, 197a ; Himera, 19/9) 
Gneorgne Săsarman* per
severează prtntr-un ro
man («uvO, isuitura Enu- 
uescu, 19d2). isste o carte 
construită cu abilitate 
jurnalistică, citeva epi
soade pur poetice avind 
darpi de a ii fortifica ii- 
tejai uaiea..

Intr-o țară occidentală, 
in amenințătorul an 
al sfirșitului de mile
niu, un grup de fizicieni 

pun la cale o experiență crucială, propunindu-și 
„sa eubereze quarxurne din capcana particule
lor nucleare, permijind identificarea in stare 
izolata a acestor presupuse uitime, ireductibile 
cărămizi ale materiei". Experimentul ne desfă
șoară cu un consum foarte mare de energie, 
„aproape un sfert din puterea instalată în 
centralele electrice ale țării". Efectele lui sînt 
cu totul neașteptate : „Lucrurile se petrec ca 
și cum experimentul ar fi declanșat o pertur
bare — care se propagă vertiginos pe întregul 
glob terestru — a liniilor de univers, perturba
re manifestată prin apariția de noduri tempo
rale autorizind trecerea din prezent in alte epoci 
istorice, sau trecerea inversă". Călătorii unui 
tren din Iran se întilnesc cu armata lui Ale
xandru Macedon. Un cunoscător al elinei ara 
prilejul nesperat de a conversa cu mareLe cu
ceritor, anumite dificultăți de pronunție fiind 
repede depășite. Are loc chiar un duel sînge- 
ros. Fe globul pămintesc se înmulțesc anoma
liile. Disparițile unor persoanee nimerite în 
noourile temporale Încep să facă parte din de
corul epocii. Drept urmare, autoritățile încon
joară cu pază șeveră nodurile depistate. 
Cu timpul apar specialiști ai traversării 
din prezent in trecut și viceversa. Res- 
pectind anumite reguli, sînt posibile excursii 
lipsite de primejdii în diverse epoci. Cineva ara 
ideea de a organiza o anchetă referitoare la 
experiment, la consecințele lui asupra umani
tății. In mod implicit, partlcipanții' la anchetă 
urmează să se pronunțe in legătură cu alterna
tiva de principiu intre o intețire nelimitată a 
cunoașterii ștințifice și o Încetinire programati
că a acesteia. Inițiativa este asumată cu entu
ziasm, mai ales pentru că la dezbaterile an- 
cheței urmează să participe iluștri ginditori din 
vremuri trecute. Drept urmare, sini organizate 
expediții cu scopul de a îi contacta pe Socrate, 
Newton, Einstein ș.a. Fără dificultăți deose
bite, marii dispăruți sint găsiți și li se oferă 
șansa de a argumenta, nemijlocit, 4n fața pro
priei lor posterități.

Spre a mări consistența epică a cărții, auto
rul Imaginează citeva fire narative e,
care urmăresc existențe de oameni o’^yiti, 
desfășurate concomitent cu evenimentul .al că
rui personaj a devenit întreaga umanitate. Se 
sugerează că în lumea ultratehnicizată > anu
lui 2000 evoluțiile individuale se află intr-o 
strictă dependentă față de destinul planetar, 
viața „pe cont propriu" devenind o imposibi
litate.

Dintre fragmentele poetice, desnre care am 
amintit, se detașează în mod net cel în care sint 
închipuite peripețiile borgesiene ale lordului 
Knowshire. După eforturi imense, acest purtă
tor al unui nume semnificativ reușește să des
copere in deșert cetatea Sah-Harah. Este o 
construcție circulară, de al cărui centru lordul 
se apropie, parcurgînd un ărum care „se răsu
cea într-o uriașă, domoală spirală", trecînd, de 
la un timp, pe lingă scheletele celor care în
drăzniseră să-I preceadă. După zile și nopți el 
ajunge, epuizat, într-o sală cu pereți de ala
bastru. care conține „douăsprezece jilțuri de aur 
masiv, în care se ridicau, durate din fildeș și 
pietre prețioase, statui ale Iui Osiris". Iri cen
trul sălii se afla un sarcofag din argint : „Ca
pacul sarcofagului stătea sorijinit în două ver
gele din lemn de cedru. Alături, pe un scaun a 
cărui simDlit^țe contrasta cu fastul, îrțtregu în
căperi, i’tfițiîaiț ^eștnîtV'î .Âe .țiuifcueâ'V‘Purtat 
de o Tortă' stfălhă?lordul KnțrwsHfrfr șc îmbracă 
In hainele (S «lle „Ajioi, ct .'huită grijă,’ca să 
nu doboare capacul, se lungi în sarcofag. Un 
surîs straniu, uimire și înțelepciune, i se înti
pări pe buze. Se stingea lin, fără să observe ho
tarul dintre lumi, ca și cum un asemenea ho
tar n-ar fi existat. Murise. Vergelele putrede 
trosniră. Improșcînd pulbere fină ; capacul greu 
al sarcofagului se prăbuși cu un zgomot asur
zitor. Pe capac se afla sculptat chiDul, trans
figurat de un inexprimabil surîs, al lordului 
Knowshire". Povestea pe care am rezumat-o 
poate fi considerată un echivalent poetic al 
parabolei pe care întreg romanul o construieș
te. Există un nivel al cunoașterii dincolo de 
care apar riscuri demne de a fi luate tn consi
derare — iată ideea adîncă a cărții lui Gheorghe 
Săsărman. Din alt punct de vedere, romanul 
poate fi considerat și un avertisment antirăz
boinic. Catastrofa temoorală are o structură 
analogă aceleia a unui război nuclear.

Neajunsurile cărții țin, în primul rînd, de sti
lul și conceDția preponderent jurnalistice. 
Gheorghe Săsărman reușește, realmente, să ar
gumenteze tezele pe care le-a avut In nfcdere. 
Inventivitatea sa epică, însă, nu «•' ' 
deocamdată la nivelul cerut de un rorfe 
feî se explică numeroasele, prea lungire dis
cursuri, pe care le rostesc personajele, precum 
și îndoielnicele apelări la procedee ținînd de li
teratura senzațională.

Voiteu Bngaria

BREVIAR
■ TOT DESPRE „ANII ’50". Un tfnăr critic 

ofensiv, Alexandru Mușină, publicată (în „Astra", 
nr. 2) un articol polemic, intitulat „Cui i-e frică 
de Rică Venturiano ?". Ideea lui ar fi următoa
rea : „Văzută din nersoectiva prezentului, pe
rioada anilor '50 (de oildă) ne apare ca o ade
vărată comedia del’arte". „Comicul" acelor ani, 
și inacceptabilele evenimente pe care le cunoaș
tem. ar fi. zice A.M., efectul unei „mentalități 
folclorice" a „criticii și a forurilor culturale de 
atunci". Demonstrația pare ingenioasă însă, pa- 
re-se. inoperantă, sigur este că opinia lui A.M. 
ar necesita o discuție mai aprofundată. Supără
toare în contribuția lui e. ideea dună care în 
„climatul" de azi ar fi rămas ceva din „menta
litatea" acelor ani și anume „tendința autorilor 
de a-și subordona critica" si „tentația de a mi
nimaliza importanța statutului profesional al au
torului". Aceste opinii nu concordă deloc cu rea
litatea, (ba, dimpotrivă !), astfel de „tendințe" 
erau, pe atunci, palide și nesemnificative, ade
văratele urme ale acelor ani, încă existente, 
sînt altele, pe care A.M. nu le citează sau le 
ignoră (o imperfectă valorificare a istoriei lite
raturii române, „monopol" al opiniei critice 
etc.).

■ „ORIZONTUL", Asa se intitulează supli
mentul ziarului județean, care apare la Sfîntul 
Gheorghe, în chipul unei inimoase reviste tri
mestriale. Am semnalat și altă dată această in
teresantă tipăritură al cărei număr 1/1982 este la 
același nivel. Contribuțiile unor cercetători lo
cali. cum ar fi Eugen New, ale unor reporteri 
(Horia C. Deliul și tineri autori din județul Har
ghita sint completate de acelea ale unor „invi
tați", cu semnături prestigioase, ca Dinu lancu- 
lescu (o evocare — „Octav Șulutiu"). D.D. Pa- 
naitescu și Dan Clachlr. O surpriză este, neîn
doios. anaritia în acest supliment, a unui frag
ment din excelentul roman „O lume de ciști
gat" al prozatorului Eugen Barbu.

a IMPECABIL CU... SCÎRȚlITURI. Impro
vizatul critic T. Turtureanu recenzează în „Cro
nica" (nr. 16). un volum de Paul Sin-Petru. teo- 
retizind. în fugă, asupra poeziei „în rimă și ritm 
așa-zis clasice". Imaginația „criticului" e curat 
poetică fiindcă iată ce observații produce N.T. : 
„Mecanismul, deși vechi (sau poate tocmai de 
aceea) funcționează ireproșabil : nu lipsește o 
anumită măreție a faptului simplu, greu de sem
nificații : se aud chiar și n’ște scirțiituri. ceea 
ce are darul de a spori nota de autenticitate" 
etc. etc. Nu ne întrebăm în "e măsură „sciHîitu
ra" e o noțiune critică nonă. Pate-tată de 
N. Turtureanu : ideea recenzentului este si mai 
subtilă : „poezie impecabilă... cu scirțiituri".

A. S.



SARRATRAREA HUNCH IN TARA MUNCII
PRIMĂVARA OAMENILOR
Ia marginea Bucureștilor, noaptea se 

etrage din oraș — ca o coada părel
nică de vulpe din curtea bunului gos
podar — călre cimpu-ile de secară și 

griu (ce țin piept înaintării blocurilor cu tivul 
lor de drum de tară pe care, în închipuire, se 
arată zdroncănind o căruță). Dimineața se re
varsă apoi spre ochii caselor suprapuse învio- 
rînd leandrul, pătrunjelul, mușcatele — scoase 
cu mare greutate din iarnă. Ochii clipesc din 
ce in ce mai des, dind semn de mișcarea ce 
în curind va porni, pe scări, pe alei, pe late
rale, riurî-riuri de oameni spre artera princi
pală pe unde circulă autobuze, tramvaie, trolee. 
Așa se trezește în fiecare dimineață. Orașul : 
de Ia margini către' centru. Fie marginea nu
mită cartierul Titan, fie marginea numită Co
lentina, fie marginea numită Militari ori Dru
mul Taberei, în fiecare dimineață orașul se 
trezește cu gîndul la treburile cotidiene care, 
firesc, înseamnă meseria fiecărui locuitor al 
său. La Republica. 23 August, I.M.G.B., De
poul Colentina, Fabrica de confecții, Tricodava 
în primele ore ale dimineții orașul respiră, cu 
intensitate, ozpnul tare al unei atmosfere de 
liniște și pace. Pleacă de-acasă. de ani de zile 
în aceeași Întreprindere, tatăl & fiul (după buna 
tradiție expusă de nea Titi Măciucă din An- 
dronache „Mă, băiete, să știi de la mine că 
pe-un copil trebuie să-1 ai in preajma ta o 
viață"), soțul și soția (separați de o intrare, 
de un etaj, de-un mijloc de transport), vecinii 
(împreună s-au angajat, împreună au făcut li
ceul seral, împreună și-au dat bani pentru 
apartament, atîta doar că in fiecare luni sau 
joi dimineață se ceartă că „U“ Craiova a cîști- 
gat și că Tirgoviște a aranjat cu Argeșul un 
punct), pleacă de-acasă din acele cartiete mun
citorești (mai mari decit al doilea oraș al ță
rii) sute de mii de oameni ai muncii marcînd 
Însemnul — nu cu totul crezut de nebucureșteni 

tț-junUi oraș in care munca este exactă ca un 
raws elvețian, indirjită qa pe-un șantier de 
mare răsunet, eroică șl plină de abnegație ca 
In orice alt punct al țării. La prima oră a di
mineții, Orașul zumzăie. iși revarsă pe princi- 
flalele artere de circulație fluviile de energie, 
ncărcîndu-și bateriile de ta un soare străluci

tor : conștiința muncitorească. Clipele de liniște 
de pe străzi (de pe străzile cartierelor munci
torești) înseamnă clipe de intensă participare : 
se elaborează o tehnologie, se expediază niște 
mașini-unelte, se proiectează un nou cartier, se 
sistematizează o zonă, se testează sau se omo
loghează noi șl noi invenții — pentru oame
nii muncii de aici și de oriunde din patrie. 
Totul in liniștea și calmul unei Capitale a tării 
(clădite din muncă, sacrificiu și iubire). Bucu
reștii Iși iau In stăpinire metroul, să zicem, ca 
pe-un fapt obișnuit (de recuperare sau de ra
cordare a vremurilor care instituie ca necesi
tate acest mijloc de transport), Bucureștii des
chid, intr-un peisaj arhitectonic de mare splen
doare, intersecția Colentina, Mihai Bravu, Ca
lea Moșilor ca pe-un fapt obiectiv. Căci Bucu
reștii, cum s-ar spune, nu dau sfaturi, ci arată 
că așa trebuie să fie.

★
Mihal Simion are un ceas frumos. Electro

nic. După ce apasă pe unul din butoane, poa
te afla ora exactă și, apoi, ziua și luna tn care 
ae află. Noaptea, ceasul Iși luminează — la co
mandă — cadranul pentru ca stăpinu! său să 
poată vedea, pe Întuneric, cifrele. Mihal e mîn- 
dru de ceas, dar, de folosit 11 folosește rare
ori. Se trezește, din obișnuință, odată cu zorii, 
nu uită niciodată in ce lună a anului se gă
sește, și, în privința zilei, o mal Întreabă, eînd 
și cînd, pe nevastă'-sa. In timp ce-și mănincă 
omleta de dimineață — ia zii, In cite sîntem 7 
— și, așa, nu mai consumă nici bateriile cea
sului. Acum, IN PUNA ZI, n-are chiar deloc 
nevoie de ceas. Ce-ar putea să afle de la el 7 
Că e aproape ora prînzului 7 Știe. Că aprilie 
e pe sfîrșite 7 Știe și asta. Ba, Încă știe cu mare

Colocviul și Festivalul național de poezie
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Ioan Alexandru, Domokos Geza, Nicolae 
Prelipceanu, Paul Angbel, Nikolaus Ber- 
wanger, Emil Poenaru, Florin Bănescu, 
George Bălăiță, Ion Horea. După amiază, 
în sala Teatrului Național s-a desfășurat Festiva
lul național de poezie „Scriitorii și pacea". Cu 
acest prilej, participanții la manifestările de la 
Timișoara au citit din creațiile lor dedicate tri
umfului păcii pe pămint, iar soliști ai Operei 
Române și ai Filarmonicii „Banatul" au prezen
tat un program artistic.

Miercuri, 28 aprilie, au continuat manifestările 
din cadrul Colocviului și Festivalului național 
de poezie „Scriitorii și pacea". în aceeași zi a 
fost făcută o vizită de documentare la între
prinderea de aparate electrice de măsură din 
Timișoara. Scriitorii s-au întîlnit apoi cu cadre 
didactice, studenți și elevi de la Facultatea de 
filologie și liceele „C. D. Logă1*, pedagogic, de 
filologie-istOrie, „Nikolaus Lenau" (cu limba de 
predare germană), matematică-fizlcă nr. 2 (cu 
limba de predare maghiară), agroindustrial. De 
asemenea, ău vizitat expoziția „Realizări ale 
economiei județului Timiș".

în sala de conferințe a hotelului „Continental" 
au continuat dezbaterile din cadrul Colocviului 
național „Scriitorii și pacea". în cuvîntul lor, 
Mircea Tomuș, Mihal Ungheanu, Ion Hobana, 
Ion Arieșanu, Ion Drăgănoiu, Nicolae 
Hajdu Gybzd, Cornel Ungureanu, 
Iorgulescu, Marcel Pop Corniș,

Barbu, 
Mircea 
Platon 

Pardău, Dan Tărchilă, Adrian Păunescu, Mihal 
Sin, Voislava Stoianovlcl, Paul Miclău, Traian 
lancu, Toma George Malorescu au exprimat de
plina adeziune Ia strălucita inițiativă de pace 
a secretarului general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rîrea de a pune întreaga forță a talentului, pu
terea cuvîntului scris in slujba cauzei păcii, a 
vieții pe Pămint.

în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul 
Constantin Potingă, secretar al Comitetului 
dețean Timiș al P.C.R., și Dumitru Radu 
pescu, președintele Uniunii Scriitorilor din 
publica Socialistă România.

ju- 
Po- 
Re-

într-o atmosferă de puternică vibrație șl an
gajare patriotică, participanții la Colocviul na
țional „Scriitorii și pacea" au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune: 
„Participanții la Colocviu șl Festivalul național 
de poezie «Scriitorii și pacea», organizate la Ti
mișoara, vă aduc profunde mulțumiri, vă ex
primă calda lor recunoștință pentru activitatea 
neobosită și clarvăzătoare pe care o desfășurat’ 
in slujba cauzei nobile a păcii. Noi știm că incă 
din fragedă tiryrețe ați militat fără preget îm
potriva spectrului amenințător al războiului. 
Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste din România, 
sinteză a concepției Dumneavoastră de un inalt 
umanism privind relațiile dintre state, reflectă 
marea răspundere față de prezentul și viitorul 
lumii in care trăim. Marile manifestații pentru 
pace din România așează pe o treaptă fără pre
cedent voința de liniște creatoare a întregului 

nostru popor. Mulțumindu-vă pentru indemnu-

precizie. Are semnele lui, care nu-1 pot înșela 
vreodată.

întoarce tractorul și pornește spre sediu. Are 
ceva drum de făcut, așa că-și aprinde o țigară 
și, în vreme ce evită, pe cit se poate, șleaurile 
drumului, caută să-și amintească primele zile 
petrecute aici, la Brîncovem, ca inginer, imediat 
după absolvirea facultății. Nu e greu. L-a in- 
tîmpinat președintele, i-a strins mina — chiar 
mai tare decit s-ar fi cuvenit, apreciază el acum, 
dar a fost semn de bucurie sinceră, s-a văzut 
și după aceea — și i-a zis bine ai venit, mă, 
flăcăule, avem nevoie de de-alde voi, cu carte 
și drag de pămint, câ eu cred că d-asta ai și 
venit, de drag de pămînt, nu de gind că o să 
faci avere, că atunci te făceai barman sau 
fotograf pe la nunți.

Sediul se vede acum. Parcă i s-a făcut și ni
țel foame, dar nu chiar așa; peste fire, mai 
poate răbda, s-a învățat să rabde eind e ne
voie, s-a învățat cu încă multe aici... Cind a 
fost boinav nea Gogu Boieru (da’ nu dă mun
că s-a îmbolnăvit, nu, de asta ține, da’ l-a 
cam luat ficatul la întrebări din motive Încă 
neprecizate) a trecut pe tractor, s-a apucat să 
pregătească terenul și a făcut peste 15 hectare 
pe zi. ceea ce nu e prea ușor nici pentru 
un tractorist cu experiență. Șl cu semănatul 
și-a găsit de treabă, de la mazăre și pină la 
porumb nu i-au stat șalele de atîta suit pe 
tractor.

A ajuns, a descălecat de pe tractor și a in
trat, cu pași mari și apăsați, pașii invățați cu 
pămîntul cimpului, in sediu. Aici se pornise o 
ședință de care nu fusese anunțat. A început 
vorba repede și a ținut vorba mai mult, oa
menii erau îngrijorați de starea unor atelaje, 
s-au dat telefoane pe la semea. li s-a spus câ 
nu-i problemă, se rezolvă — întocmai și la timp, 
ca-n armată —, apoi s-au mai gindit la soar
ta grădinilor, au apreciat, din ce știau, recolta 
și timpul s-a dus. După ce 5-a terminat șe
dința — fără angajamente șl mari promisiuni, 
o ședință in care toți și-au limpezit ceea ce le 
era incă neclar — Mihai ( pornit spre casă. 
Probabil că nevastă-sa s-a Întors de la seră, 
dacă n-o fi avut cine știe ce probleme deo
sebite pe acolo. Mai era puțin pînâ să se în
tunece. Și-a aprins luminița de la ceas șl b apă
sat pe buton. Iete-te, șapte Împărțit la cinci
zeci 1 Acu începe telejurnalul... După care șl-a 
amintit că-i a șl foame. Șl chiar un pic de 
somn...

★
SEARA vine acum, cind se apropie luna mal, 

vorba unui prieten, numai din cind in cind. 
Și-atunci, bine că vine, pentru că mai e ne
voie și de seri. Mai are șl ochiul nevoie să 
simtă mingîiatul pleoapei, mal are și mintea 
o seamă de lucruri să-și spună in singurătate 
și liniște. Despre serile orașelor de provincie 
nu se poate spune decit cu multă melancolie. 
Străzile de aici iși alungă mai repede trecă
torii decit străzile Bucureștilor, amurgurile au 
spațiu mai larg de desfășurare, neobturate de 
clădiri care să sfideze înălțarea privirii, iar ci
reșii «int mai mulți și mai albi printre blocurile 
ce-și adună locatarii pe băncuțe, ducind amin
tirea spre străzile pe care, In fața fiecărui gard 
puteai afla" oameni tăifăsuind alene In aștep
tarea serialelor mereu întrerupte sau aminate, 
a meciurilor văzute tirziu, cu ajutorul antene
lor improvizate.

Ei bine, la orele astea, dacă te-a biruit plic
tisul sau dacă al știre de ce-ți poate oferi ora
șul, e numai bine să mergi pe la clubul tine
retului. Aici, seara nu există in accepția ei da 
odihnă scăldată pe la malurile cele de foarte 
aproape de reverii Inofensive. Aici, cîțiva oa
meni trudesc, chiar dacă nu dau neapărat 
această impresie. Și n-o dau pentru că nu tre
buie și nu e bine s-o dea. Cei ce vin aici au 
în gind să se simtă bine șl nu să înregistreze 
neliniștile directorului Pleșa sau ale metodiș- 
tllor Cheațan șl Tibi — oameni care parcă ar 

rile Dumneavoastră, vă asigurăm șl cu acest pri
lej că scriitorii din țara noastră, români, ma
ghiari, germani, sirbi și de alte naționalități, 
vor urma neabătut politica partidului, conștienți 
de însemnătatea sarcinilor ce le revin in apă
rarea valorilor umaniste ale poporului nostru 
și ale întregii omeniri, valori fără de care nu 
se poate intemeia an eîimat al păcii.

Ne mindrim cu acțiunile Dumneavoastră ne
obosite și admirația noastră față de eroismul 
cu care împliniți nobila misiune de purtător 
de cuvint al voinței neclintite a poporului nos
tru ne îndeamnă și pe noi să acționăm in sensul 
întăririi solidarității cu toți aceia care slujesc 
cu devotament idealurile umaniste de pace ale 
României socialiste. Afirmind colul literaturii in 
opera de formare și dezvoltare a conștiinței 
omului nou, v.om dărui și in continuare citito
rilor opere in care, reflectind efortul de edifi
care a lumii noastre, vom așeza la temelia lor 
nobilele principii aie umanismului revoluționar. 
Scriitorii, toți oamenii de cultură și artă, in
tr-un gind și o faptă cu intregul nostru popor, 
sint hotăriți să răspundă astfel chemărilor 
Dumneavoastră, imperativelor epocii, in spiritil 
celor mai nobile tradiții ale poporului nostru.

Exprimindu-ne încă o dală dragostea, devo-, 
tamentul și recunoștința față de Partidul Co
munist Român, față de Dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne 
rcinnoim angajamentul de a crea opere care 
să poarte in ce au ele mai reprezentativ mesa
jul de pace al poporului nostru și vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort pentru a ac
ționa in spiritul prieteniei și al înțelegerii intre 
popoare, pentru edificarea unei lumi a păcii 
pe intregul Pămint".

Joi, 29 aprilie 1982, in programul manifestă
rilor a figurat o vizită de documentare în comuna 
Lovrln. In aceeași zi, a fost programată o seară 
literară prilejuită de încheierea „Lunii cărții 
in Întreprinderi și instituții", manifestare ce a 
avut loc In sala clubului C.F.R. din Timișoara.

Geto Mermeia ; „Constructori"

Spini Chmtito l .Constructori*

clștiga In flecare zi cîte o colecție de'zimbete 
la loz In plic și ar dori s-o ofere, tuturor celor 
care-1 văd...

Tinerii din Mediaș nu pot să treacă seara pe 
centru fără să nu dea o raită pe la club. Dar 
nu dintr-o oarecare obișnuință — tot n-am ce 
face, la să-i mai incurc vreun ceas pe ăia de-a- 
colo —, ci din pur și viu interes. Și dacă ar tre
bui să-i criticăm pe cei ce se îngrijesc de bunul 
mers al clubului am spune că nu-și prea res
pectă programul de activități alcătuit cu des
tulă vreme înainte Am fi, insă, nedrepți, și asta 
ne-ar aduce reproșurile nedorite ale tinerilor 
din Mediaș. Așa incit e preferabil — și pentru 
noi și pentru ei — să spunem adevărul : aici nu 
se Improvizează nimic (in sensul de-a se face 
ceva ia voia Intîmplării), dar fiecare zi e alt
fel decit precedenta și fiecare zi (de fapt, fie
care seară) vine să aducă tinerilor ceea ce ei 
și-au dorit cu o seară inainte. Ei. dar, nu de 
laude au nevoie oamenii clubului tineretului din 
Medias 1 Au primit destule și desigur au să mai 
primească... Am putea fi bănuiți că ne-am lăsat 
influențați de cei de acolo dacă mărturisim că în 
ultimii doi-trei ani am petrecut in clubul din Me
diaș citeva săptămini? Fie I Chiar dacă pentru a 
face asta ne-am părăsit camerele comode de ho
te) sau ne-am abandonat proiecte și manuscrise 
cărate de la București spre a fi — sfintă naivita
te 1 — terminate acolo 7 Fie ! Fie să fim chiar 
acuzați de îngustime a privirii, dar tot vom spu
ne că nu dorim alți martori pentru exactitatea 
celor mai mult simțite decit spuse decit pe ti
nerii medieșenl. Și acum un secret : aceste rîn- 
duri au fost scrise chiar acolo, după ce clubul 
se închisese. Final deschis...

★
Cind lumea se retrage către ease — după 

plimbarea de seară, in miros de zambile, verde 
crud și fum. pe ici pe colo, de frunze arse, după 
conversația din' grădina publică ori de pe te
rasa ce. In fine, și-a scos mesele ș! a pus pină 
și șervețele — ca totul să arate a bucuriei c-a 
venit primăvara, cind vrea să mai afle ce se mal 
fntîmplă In campania de semănat, tn Insulele

Mihai Rusu : „Solia păcii*

Liniștea 
unei mari victorii
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și pe betoniere, in cursele de convenție, să
rind dintr-o mașină în alta, prezent peste tot, 
încordat și atent, gesticulînd cu mișcări mă
surate și cu aceeași siguranță de sine care îl 
detașa ; așa că ne-am făcut doar cu mina, 
ne-am spus bună ziua, in trecere, ne-am zim- 
bit, promițîndu-ne că odată tot vom găsi 
noi, prilejul, să stăm și să discutăm. Și pri
lejul venise : un nou reportaj la barajele 
de pe Lotru, un reportaj care urma să fie di
fuzat pe 2 Mai, ziua muncii dar și a tineretu
lui muncitor, un reportaj căruia el urma să-1 
fie eroul și eu urma să-1 găsesc ca atunci, -in 
vacarmul, in forfota, tn copleșitoarea mișcare 
și frămintare a șantierului : un secretar U.T.C. 
ca In reportajele ideale, aflat in clocotul mun
cii. unde este mai greu. Mă și vedeam căutin- 
du-1 cu răsuflarea tăiată, ghicindu-i statura 
înaltă pe parapeții amețitori ai barajelor. 
Dar secretarul comitetului U.T.C. de la Lotru 
se afla de data aceasta la sediu, pe scaun, în 
fața unui birou.

— Cum așa ? M-am mirat.
A zîmbit ofilit, s-a ridicat de pe scaun, m-a 

luat de braț și m-a dus in fata ferestrei :
— N-att văzut ? m-a întrebat.
— Ce să văd ?
— Liniștea, a spus el. șl glasul i s-a frînt 

de-odată. Liniștea. Marile lucrări de pe Lotru 
s-au încheiat.

A căzut peste mine ca o lespede : dură, grea, 
nesfirșită, cum de nu observasem, pustiise pă- 
mintui în jurul meu !

— Și ziarele 7 am strigat. Nu trebuiau să co
munice cu titluri de-o șchioapă '!

— S-a scris, s-a tot scris, dar in marile bătălii 
ne bucurăm totdeauna de prima fzbindă — vic
toriile sint însoțite de liniște.

Liniștea marilor victorii pe Lotru ! Nu era su
biectul pe care îl căutasem dar realitatea aceasta 
mă copleșea. O magnifică izbindâ a muncii se 
încheiase și eroii ei. constructorii ei. nu ceruseră 
nici artificii, nici aplauze, nici urale, judecind 
în nemăsurata lor modestie că iși făcuseră, ca 
soldații. datoria față de patrie.

M-am socotit norocoasă. Ia începutul acesta de 
mai al păcii in țară, și-al muncii, că tocmai in 
clipele acestea am fost sus, pe Lotru, alături 
de ei.

Malvine șl cum va fi vremea a doua zi. cînd se 
tac conturi și deconturi, cind energia electrică 
trece mai mult (și poate numai aparent) la con
sumul casnic, așadar, cind totul ia proporțiile 
unei fericiri conjugale. Combinatul nici nu sesi
zează faptul. Ziua pentru el incepe și sfirșește 
în pregătirea producției și finalizarea produc
ției. indiferent că unul din puncte are ca reper, 
după meschinul ceas, orele somnului și viselor 
dulci și nevinovate. Ziua, pentru el, Combina
tul cu foc continuu, are exact douâzecișipatru 
de ore de neodihnă, și cum nu poate fi singur 
pe lume el dă neodihnă creatoare tablourilor de 
distribuire a energiei electrice, transportului care 
asigură materia primă, și care preia produsul 
finit, oamenilor care știu ce înseamnă, după 
vorba alintătoare, „mastodontul". într-un miez 
de noapte, excitați de farmecul scinteilor. de 
flacăra albă de magneziu și entuziasmați că in 
acel moment (noi, printre cei foarte multi care 
execută somnul, facem atunci altceva mai util 
și mai frumos decit ei. trăind cu ochii mari un 
alt vis) e miezul nopții și noi nu dormim, noi 
sîntem reporteri (24 din 24). am fost aduși, cu 
picioarele pe pămint (pe pămîntul acela de 
șpan, cocs și alte „ingrediente") cu o vorbă do- 
moală „d’apoi mereți la culcare că pînă la șar
jă mai e“. Apoi, un doct In meserie avea să ne 
protejeze spunîndu-ne că nu pentru cine știe ce 
secrete trebuie să primim aprobări pentru 
schimbul de noapte ci din Umanitate „om fi obo
siți de peste zi și aci tre’be minte limpede ca 
dimineața in zori după ce-ai băut o cană de 
lapte". Atît și nimic mai mult. Cine-i cu munca, 
știe că rosturile ei sînt de dimineață Pină seara 
și. intr-o reciprocă a sintagmei perfect adevă
rate. de seara pină dimineața.

Astfel șe întîmplă o zi — una din obișnuitele 
365 ale muncii și iubirii pentru Țară — de pri
măvară. privită ca pe cel mai frumos buchet de 
Cori de trimp ce urmează a poposi în mina 
parfumată șl bătătorită a lui Măi.

Dan Mucenic 
Constantin Stan

Judecata
de valoare
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a deschis-o [...] ; cind societatea mai cultă 
a putut avea un teatru in Iași și București, ei 
a răspuns la această dorință, scriindu-i come
dii și drame, cind a fost chemat poporul să-și 
jertfească viața în războiul din urmă, el sin
gur a încălzit ostașii noștri cu raza poeziei.

A lui liră multicordă a răsunat la orice 
adiere ce s-a putut deștepta din mișcarea 
poporului nostru in mijlocia lui.

în ce stă valoarea unică a lui Alecsandri? 
în această totalitate a acțiunii sale literare". 
Ținind seama de „epica" faptelor, ne dăm 

seama câ, în chip cu totul surprinzător, atît de 
tranșantele argumente „tematiste" invocate de 
marele critic in 1886, dincolo de disputa con- 
juncturală in care articolul Poeți și critici se 
înscrie, nu fac altceva decit să expliciteze cu
noscuta judecată de valoare formulată in stu
diul Direcția nouă... cu nu mai puțin de pa
trusprezece ani in urmă, adică în 1872, unde, 
cum prea bine se știe, Alecsandri este socotit 
fruntașul noii renașteri a poeziei românești 
(textual: „în fruntea noii mișcări e drept să 
punem pe Vasile Alecsandri").

Cine vrea cu tot dinadinsul să extragă „ră
dăcina pătrată" a complexei judecăți critice 
maioresciene în temeiul căreia este demon
strată valoarea operei Iui Alecsandri nu poate 
să nu observe că ne aflăm în prezența unei 
atotcuprinzătoare judecăți estetice rezultată din 
pregnanta sublimare a paradigmelor tematice 
(prin urmare, a lui ce se spune). Acestea, în 
totalitatea lor, fac dovada Incontestabilă a unei 
opere eminamente majore, care nu iși refuză, 
din contra, aspiră, instinctiv și ca program 
estetic, să răspundă cu maximum de prompti
tudine și — da, chiar așa! — eficiența mari
lor comandamente ale existenței în și prin 
timpul istoric a poporului nostru.

Cu greu, dacă nu de-a dreptul imposibil este 
a susține că marea lecție maioresciană în ma
terie de judecată valorizatoare intrinsec este
tică este însușită in adevăratul ei înțeles de 
către critica literară actuală, cel puțin de o 
bună parte a ei. Eventualele sondaje în cim- 
pul ei de manifestare curentă, sîntem convinși, 
ar evidenția nu puține cazuri de eludare (de
liberată sau nu, a ireductibilei antinomii 

.dintre major și minor. în plan tematico-proble- 
matic. Este eludată, deci, însăși cheia de boltă 
a judecății de valoare autentic estetică.

Rănile pămintului
pămîntul poartă multe răni 
din pedeapsa sîngelui nevinovat 
dar eu cu o singură lacrimă 

cu un singur sărut 
pot vindeca orice rană

cind zăbovesc pe urmele mele 
îmi adun cintecul subțiat 

prin otava acoperită de somn 
pe unde simburii știu să crească 

pentru lumina de-apoi

viu nu râmine 
decit izvorul însăgetat 

pe sub adierea albastră 
numai eu cel ce mă supun mie 

cu un singur sărut înmirezmat 
pot tămădui orice rană

Ion Sofia Manolescu

Grădinile muncii
Rouă se hrănește cu cintecul nostru 
grădinile visează flori ce nu se veștejesc 

niciodată 
mina cu pămîntul se-nțelege 
aici pe unde ideea nu mai trece inslngerată 

viața numai cu viață poate fi impodobită 
sudoarea știe că nu poate trăi fără nei 
piinea la rang de omenie se ridică 
și ierburile sună a cintec sub ploi

adevărul are formă de inimă 
mugurii se aprind deodată-n copaci 
ți susură lumino in lanuri de secară 
frumusețea nu-|i dă dreptul să Iaci

Rodian Drăgoi

Primăvara...
primăvara a încolțit in țărani 
ca intr-o palmă veche de ogor 
țăranii sint statuia veșniciei tor 
zidind istoria prin ani

cimpia română Ii strigă pe nume 
adeseori ei ară in lună 
cărțile istoriei in pagină ii adună 
ți sudoarea lot bintuie prin lume

duc foșnetul ierbii in priviri 
veacurile toate le duc in spinare 
lacrima țarinii ii arde ți ii doare 
lovită dimineața de brumele subțiri 

etemlzind tăcut pe prispa lumii 
satul românesc pâre e cetate 
cind griul obosit a încolțit in țărani 
cu ’ochiul inocent pîlprin d departe.

Petre Ivancu

Cintec de lumină
Stejar carpatin, 
In miezul timpului — 
Vrednic sol de bine 
Al acestui harnic popor ■» 
Partid de lumină, 
Slavă-ți rostim I

Tu - braț viteaz 
Pe umeri de eroi. 
Tu - gind curat 
Ca apele de munte, 
Tu - minte clară 
Zorii despicind 
Spre era comunistă 
A dreptății - 
Vultur de pace 
Străjuind ca-n lume 
Să nu moi curgă 
Singe pe nedrept, 
Partid simbol 
Al unui demn popor 
Ce n-a țtiut
Prin vreme •
Fruntea să-ți aplece.

Ion C. Ștefan

Armindeni
deschideți ochii
să vedeți cum sună toate-ntimplările 
sub zodia noii prefaceri a timpului 
vouă vă cint aceste lucruri 
in care se-ascunde o sevă de jar 
și rouă luminii in ziua de azi 
iatâ-n grădină cresc orele verzi 
caii pasc stelele cerului 
ți-n cimpia imensă 
vor să inflorească cireșii ; 
veniți să vedeți mireasma 
chiar dacă ninge pădurea, 
veniți '
vouă vă cint despre noua comoară 
ce se ascunde acum in vii 
veniți să cintăm 
clipa aceasta 
ce-o trăim către miine : <
înflorească cireșii I

Gheorghe Daragiu

Poem muncitoresc
In haine noi, de sărbătoare ți de muncă 
intimpinăm plenar seninul zilei de-ntii Mai 
Cu rouă de sudoare sculptăm in stincă 
Columnele luminii pe-acest picior de plai.

Aici, in țara demnă, liberă, a muncii 
De cînd ne știm, îngemănați cu glia
Și luminați de griu ne creștem pruncii 
Ca piinea să dospească rotund in România.

Și-n frunte-i primul muncitor al țării 
Am ctitorit această patrie ca o grădină 
Prin care trecem azi ca-nvingătorii 
Spre zarea comunismului, senină.

Dumitru Buțoi



<------------ ------ "----------------
Rîul manilor mele 
în patrie se varsă
De-o parte ți de aha a setei izvoare înșir 

pină departe ; 
urzeala soarelui mi se rupe la purtat. 
Cîntecul mă cerne pe drumurile fierbinți de 

care am park 
firul de ntiere toată albina a destrămat

Griul vrea în brațe dar il las pe jos, 
pe lingă prăpastia singelui știu drumul șî 

cale fără frică.
Numele patriei de pe buzele mele nu pot 

să-l deseos, 
peste haină mai e loc să port ți-o aripă.

Laptele iese in fața ierbii, mă salută ; 
lumina cu mine se sfătuiește.
Inima deasupra cintecului stă ca 0 plută, 
nerăbdarea mea cu numărul casei tale se 

iubește.

Riul miinilor mele In patrie se varsă, 
cit e azi de involburat I
Apa pe intrebarea celui însetat e toarsă, 
la geamul fiecărei fintini cite-un izvor 

s-apucă de cintal

Noroc
Oțel nermpăiat, ieșit din codrii acestor miini, 
speriind cu urmele lui mari cind le vezi 

intiia oară, 
rupind satele în două ca pe pîini, 
scos de unde-a stat pină acum cu fumul 

salopetelor afară

îndulcești haina pe care-o port, 
cu urma ta se îmbrobodește zăoada pe sub 

bărbie. 
Varul pe peretele casei mișcă, nu-i mort, 
la căldura ta penița nopții o moi in sudoare 

ți scrie.

laptele poate sta o iama 'îngropat, 
capiii ii știu locul și-l pindesc, oșteptind 

doar capul să scoată 
Eu imi simt pieptul cu porțile-n lături lăsat 
cind oțelul se răsucește cu fața spre mine 

deodată.

Pămintu-i fierbinte, gata-gata să dea-n foc, 
țarja-i noiță pe unghia vremii și-aduce noroc.

Ion Tril Pleșa

Desene de Liliana Mculescu

Amintindu-ț> că ești
N-ai făcut din resemnare un zid. 
Ai săpat fintini in tăcere
Și-ai umblat pătruns de răbdare. 
Ca o piatră pe buza prâpastiei ai fost 
Și n-ai dat de lumină decit rânindu-te 
Te-a gindit tot timpul singurătatea celor 

mulți, 
Te-a iubit vodul uscat al marilor întrebări 

fără răspuns.

Apele mute ți oarbe pe obrazul tău 
Niciodată - atita de curate - cum iți era 

năzuința n-au fost.

Din plinul tremurător și-adine al vieții 
Doar cite-un deget iți arăta mașinăria 

îndărătnică 
Amintindu-ți că ești.

Și n-ai rivnit la rezervațiile imaginare 
Ci doar necesarul unei realități ți-a fost 

fericirea.

Înaripînd cimpia
Ascultă-i cum deșteaptă pămintul
Cum il duc pe umeri
Să rotunjească secoli de lumină 
Ascultă-i cum deșteaptă dimineața 
Din singele lor aprins
Cum brâzdează-n vise iubirea unei ierni

Ascultă-i cum pornesc 
Luceferi inaripind cimpia
Cum se citesc prin tirste de flacără yie 
Cum sunt ei înșiși milenii in clipa țării 
Ascultă-i cum sunt ai certitudinii unice 
Țărani
Din țăranii eternității noastre.

Ion Vergu Dumitrescu

X n cabina de comandă se făcuse cald, 
Io căldură aproape insuportabilă, in- . 

cit a fost nevoie să-mi dau jos bluza 
de salopetă și să rămin numai ia 

maieu. Parșivă al dracului. Zăpușeala mă în
demna la somn.

Privesc la ceas pentru prima oară In noap
tea aceasta. E șapte fără cinci minute. Gata, 
zic, noaptea s-a dus, a zburat pe nesimțite ca 
o pasăre. Hm. imi vine să zimbesc. Ce noapte 
ciudată și superbă... Multă vreme n-o să-mi 
dispară de pe ecranul amintirilor. A fost fru
moasă, straniu de frumoasă. Cred c-a fost cea 
mai minunată noapte din viața mea. Intr-un 
fel grea, al naibii de grea, lungă și apăsătoa
re plină de tensiune, dar altfel, ușoară și scur
tă ca un vis. O simt ca pe-o băutură tare, răs- 
colindu-mi singele.

Sirena combinatului sună de șapte. Cei din 
schimbul de noapte se Îndreptă cu toții spre 
vestiare unde li așteaptă dușurile care să le 
biciuiască pielea, să le împrospăteze forțele, 
senzația de viață. Cind sint aproape de prima 
treaptă a scărilor ce duc spre vestiare, mă 
sfredelește un gînd. Să nu mai rămin aici sus. 
Ia „Postul princioal". Și mă intorc la cabină.

Forfota oamenilor, a mașinilor rămine un
deva in urmă, departe ca un vuiet de ape. A- 
fară. in spațiul dimineții nu s-a luminat încă 
de ziuă. Ce s-a intimplat oare ? în septembrie, 
diminețile se albesc devreme, astfel că nu pot 
pricepe de ce acum e totul altfel. Dacă n-ar 
fi fost sirena care să anunțe sfîrșitul schimbu
lui. pur și simplu aș fi uitat că noaptea se sfir- 
ș:se și că venise timpul să plec acasă. De. vină 
a fost fără îndoială și avalanșa de evenimente 
care au tăbăcit asupra mea. apoi zorii ăștia 
tulburi care nu se arătaseră ca-n alte zile, lăp- 
toși ca o zeamă de bureți, lipindu-se de gea
murile halei. Dincolo de ziduri domnea Încă 
întunericul, ceea ce mă făcea să cred că tim
pul se schimbase brusc, o dase înspre toamnă. 
Prin geamul cabinei, nu distingeam aproaoe 
nimic din lumea de-afară. Răzbateau vag. fil
trate parcă prin pislă, zgomotele ploii. Plouă 
mărunt .insistent. îmi Închipui streșinile case
lor picurind bacovian. Halal vreme, îmi zic cu 
gindul la ziua mea. Stau clipe in șir de vorbă 
cu duhul dimineții ăsteia mohorîte, cu ploaia, 
cu țîriitul ei insidios ce seamănă c-o migrenă. 
Nu-mi dau seama cit am zăbovit acolo, cu tim- 
pla rezemată de sticla rece, aburită de picurii 
ploii, monologind pe tema toamnei și-a ploilor, 
si-a altor lucruri ce mă frămintă de-o vreme 
încoace. Poate un ceas, poate două... Gindul 
Imi sboară la Emilia. Mă dor orele petrecute 
fără ea. tot ceea ce-o țin departe de mine și 
mă cuprinde o ciudă Imensă, că din vina mea 
sau poate a ei. dar mal mult a mea. nu ne-am- 
Privit îndeajuns atunci cind am fost împreună 
și toată lumea a fost a noastră, nu ne-am cu
noscut cum trebuie și nu ne-am spus tot ceea 
ce ne puteam spune. Mă ard șoaptele nerosti
te. sărutările pe care ar fi trebuit să ni Ie dăm 
și tot ceea ce ar fi putut să se petreacă intre 
noi. frumos, tandru și minunat.

... Uitasem carevasăzică de mine acolo, par
că bătut in cuie, iar afară se luminase binișor 
de ziuă. Se distingeau acum tot mai clar prin 
geamul slinos al cabinei, crenelurile castelului, 
clopotnițele bisericilor, acoperișurile clădi
rilor. coșurile de fum de la gudroane. si
luetele halelor aglomeratorului. turnurile sta
ției de răcire. iar departe. pe funda
lul cenușiu-rosietic al dimineții 'de septem
brie. se conturau liniile sinuoase ale blocurilor 
de la marginea de sus a orașului, plăsmuirile 
de ceață și fum ale toamnei. Spre ghinionul 
meu. continua să cearnă cu aceeași Insistentă. 
Ploaia cădea in șuvițe oblice pe acoperișuri, 
peste coroanele copacilor zgribuliți, pe asfalt. 
In oglinzile piriiașelor. învăluind totul cu mu
zica ei monotonă, somnoroasă. Plraiele iși ie
șiseră din matca lor îngustă, șuvoaie tulburi 
iși croiseră drum pe trotuare, pierzlndu-se prin
tre picioarele trecătorilor. Păreau niște șerpi 
docili, leneși ce se lăsau striviți cu voluptate 
de picioarele oamenilor. Aveam senzația reală 
că pe străzi, prin parcuri, grădini pe dealuri
le învecinate, in așternutul de piatră al orașu
lui se instalase definitiv toamna și că mirosea 

. a ruginiu și-a veșted. Vintul clatină frunzele 
pomilor, vrind să le smulgă, iar cele mal ane
mice nu rezistă și se im pad destul de repede 
cu soarta, agonizând o clipă in aer. Intr-un 
dans al speranței. Intr-o iluzie că poate totuși— 
Rafalele lui bc să sune lugubra tiaicbelele a- 
copenșuntor. burlanele ș scocurile caselor, pa
șii trecătorilor pe caldarimuri. Picioarele lor 
sint avide de mișcare, leorpăie ca niște guri 
flăminde zeama asfalturilor. Au lăsat focul 
cuptoarelor și-au pornit să cucerească orașul, 
jnai bine zis. să redescopere străzile, magazi
nele. tot ceea ce lăsaseră eu numai o noapte 
în urmă. Unii se grăbesc, aleargă de colo-colo.

— Ce faci aici tinere 7 N-ai casă 7 — aud in 
spatele meu vocea lui Lisandru, cel care imi 
luase locul la ..Postul principal”.

Ce să-i spun 7 Pentru ce am intlrziat 7
— Mă enervează ploaia asta, dau vina pe 

vremea de-afară. Aștept să se oprească sau să 
se mai domolească măcar. Am de făcut o 
droaie de cumpărături și mi-e teamă c-o să 
mă facă ciuciulete, tocmai azi cind Imi ani
versez ziua de naștere.

* — la-ți inima-n dinți si pleacă, că ploaia
asta nu s-o opri curind. mă îndemnă el. Asta-i 
ploaie mocănească și ține mult...

— Bine, m-oi duce, zic și plec. Cind trec pe 
lingă el. trag cu coada ochiului. Zimbește vag. 
M-o fi crezînd vreun naiv, vreun copil. Treaba 
lui. în definitiv ce-mi pasă mie ce crede el 
despre mine. Cobor. Am impresia că scările 
astea vin de undeva din văzduh, dintr-o altă 
lume. Sint amețit, din pricina oboselii și-a ne
somnului care mi-au turnat parcă plumb in 
picioare. La capătul scărilor dau cu ochii de 
nea Țimoea. șeful secției. Vine și măi cuprinde 
patern de duDă umeri. Zice :

— Bravo Armene !
Mă uit la el contrariat.
— Pentru ce-mi snuneți asta 7
— Pentru că ai făcut o ispravă frumoasă ? 
Simt cum globii ochilor mi se măresc sub 

pleoane. gata să se soargă.
— Nu Înțeleg, ii spun.
— Ei lasă, nu fii așa de modest. N-ai fost tu 

acela care... 7
— Care ce, tov. Timpea 7
— Care ai doborlt azi-noapte recordul sec

ției 7
— Aaaa... Ingaim eu șl abia acum Îmi dau 

seama unde bate. Păi ce era să fac 7 Dacă 
m-ați pus acolo, era de datoria mea să mă în
ham la. treabă. Altfel 7

Plec. Mă duc să fac cunoștință cu Intiia oloaie 
de toamnă. Vreau să mă răcorească, să mă pă
trundă pină la niele. Să mă bfciuiască.

... Cît de simplu se petrec unele lucruri. Vreau

Ce noapte superbă...!
să zic că nimic nu anunța această noapte su
perbă. Cu citeva ore înainte de a intra in 
schimbul de noapte și deci de a cobori in ora
șul de jos și a mă Intilni cu părinții Emiliei, 
cărora țineam să le reamintesc că azi e ziua 
mea de naștere și ca atare s-o pună in alertă pe 
Emilia, dădusem o raită prin OT. Zăbovisem 
prin parc, intrasem prin magazine .cofetării și 
ca niciodată, toți cei cu care mă intilneam, imi 
zimbeau intr-un fel aparte. Mai cu seamă vin- 
zătoarele. îmi era imposibil să-mi dau seama 
ce se intimplase cu ele. Parcă iși minjiseră bu
zele cu rouă, ochii cu soare, iar vorbele le 
erau fulgi de zahăr. Credeai după felul in care 
mă priveau, duios și tandru, că vor să mă cea
ră în căsătorie. Nu știu ce Ie apucase. Am pus 
totul pe seama poeților și-a filozofilor, cum 
că femeile sint cele mai enigmatice ființe, au 
cele mai bizar» și imprevizibile reacții la im
pulsurile cotidiene. De pildă intr-un magazin 
de galanterie, o fată de la raionul cămăși și 
cravate, o fată tinără oe care n-am cunoscut-o 
In viața mea. mă învăluise c-o oloaie de zim- 
hete care de care mai șăgalnice, incit m-am 
înroșit ca sfecla. îmi dădea ocol ea o svîrlugă. 
Imnungindu-mă eu privirea si eu vorba mieroa
să și drept consecință m-am trezit că-mi face 
bon pe-o cămașă cadrilată din tercot nr. 39. o 
cravată cu buline albe pe un fond vișiniu și-o 
pereche de butoni cu monograma numelui 
meu. Deci «tia tnapanea cine sint >1 cum mă 
cheamă ! La ieșire mi-a făcut ștrengărește cu 
ochiul, adincindu-mi sentimentul de nerplexi- 
tate La cofetăria „Alunița”, lucrurile s-au 
petrecut la fel. Afet, vinzătoarea. una din cele 
mai frumoase fete din oraș, o blondină din so
lul nordicelor, ceva In genul Anltei Ekberg. 
care aduna la zlmbete șl complimente, așa cum 
ai culege căpșuni dintr-o grădină bogată. Imi 
aruncă un Dotoo de ocheade dulci, tinlnd să mă 
întrebe de citeva ori ori la rind. ce doresc. In
trasem doar să beau o citronadă. Iar la Insis
tențele ei n-am rezistat și am servit și-o sa
varină scoasă de la frigider, proaspătă și bine

/------------------------------------------------------------------------

Mulaj
Să poți radeu lumea 
prin ochiul acela minuscul 
ol mugurelvi 
care duce in râul său 
forma fiorii 
identitatea miresmei 
culoarea p rodai ;
»ă le distreze asemănarea 
dintre cupa in lermâ de lalea 
a eicovatocului
ți laleaua cu petalele 
in formă de fălci de cupă de excavator 
imbucind îmbujorată lumina.
Atunci
carnea Iți ea tresări înfiorată 
precum ceara banală după 
ce a sorbit 
mulajul slavei din vechi sigiliu domnesc.

in bătaia vîntului negru
Mama
a rămas singunrl bătrân 
de pe ulița noastră.
Rind pe rind
au căzut toate paravanele 
la adăpostul cărora 
ne simțeam nemuritori.
Am rămas singuri
»■ »•’
in bătaia vintului negru, 
încercăm să nu-l luăm 
in seamă 
dar culoarea lui 
ne rămine inlipăritâ pe chipuri.

Soare la orizont
Trec către lore valuri de spice 
Și bat pină la singe eu stele verzi 

k__________________________________  

însiropatâ in vin. Cind mi-a întors restul de la 
o bancnotă de 25 lei, m-am trezit c-un bilețel 
in care frumoasa Mimi imi fixase o intilnire 
pentru a doua zi, sus la Ciupercă, unde einta 
muzica și se serveau cei mai gustoși mititei din 
tot orașul. Am ieșit c-o senzație stranie. Mi se 
părea că-mi crescuseră oasele, că nu mă mai 
incap hainele și că ușa era prea mică pentru a 
mă putea strecura afară. „Iată, mi-am zis. nici
odată nu știm ce zace în noi. ce sentimente 
latente dorm pe fundul oaselor și dintr-o dată 
Iși scot tentaculele ca niște melci". Hoinăreala 
luă sfirșit la librărie, unde am cumpărat o 
carte pe care scria un singur cuvint. de fapt 
era un nume : „Djamilia". Răsfoind-o, am a- 
flat că e vorba de-o poveste de dragoste din
tre tata cu același nume de pe copertă și Da- 
niar. Răzbatea din filele ei miresme de pelin 
și de vint ce cutreierau stepa kirghiză. Cind 
am ieșit afară, se inserase bine și adia un vint 
subțire, aducător de ploaie. Cu porhartul pe 
umăr am luat-o înspre combinat. Voiam mai 
intii să trec pe la părinții Emiliei, cărora să le 
spun că miine va fi ziua mea de naștere și deci 
sâ-i spună despre însemnatul eveniment. Cind 
am pus piciorul in secție mă trezii cu Firoiu 
lingă mine.

— Vezi că a Întrebat șeful de tine I
— Da ce are cu subsemnatul ?
— Nu mi-a spus decit să te prezinți de ur

gentă in biroul iui.
„Ce-o fi avind cu mine 7“ Făcusem vreo bo

roboață de care nu știam 7 Trecui in revistă 
toate intimplările mai acătării din ultimile zile 
și ajunsei la concluzia că nu aveam nici un 
motiv să fiu îngrijorat Avusesem totuși acum 
o săptămină și ceva o ieșire nervoasă. Mă certa
sem la cutite cu Firoiu in legătură cu termenul 
propus pentru revizuirea benzii laminorului. II 
făcusem sabotor și nu mai știu ce. Eram de pă
rere că termenul poate fi redus la jumătate, 
dacă... și-i înșirasem o serie de măsuri tehnice 
și organizatorice. Cei care diriguiau secția nu 
mi-au dat credit Eram un ține, pe cind Firoiu

Ochiul soarelui, dar tu lăcrimezi 
Ca de-o amintită Euridice.

Clipirile repezi ale pleoapelor
Iși scutură-n oglinzile apelor
Imaginile pleavă banală, cochilie de pai 
In care să-și toarne laptele de mai
In formă de boabe, de sini ca de piatră 

grinele — 
De-a pururi roabele noastre și stăpinele.

Ion Prunoiu

y 

un om vechi, cu multă experiență și bun ape- 
cialist. în cele din urmă a mai lăsat el, m-am 
înmuiat și eu și-am ajuns la un punct de înțe
legere. Am băut și-o bere la „Metalul". „In 
fine, fie ce-o fi, doar n-o să-mi ia capul de pe 
umeri I Și dacă mi l-or lua, o să-mi rămină 
palmele astea mari cit un cuib de barză și 
calde ca o cloșcă cu pui, cu care, vorba Emili
ei aș putea acoperi soarele cu ele ; palmele as
tea butucănoase despre care îmi spusese mama 
că sint făcute să răstoarne munții și să dră- 
gostească femeile". Hm... Mă umflă risul. Eu și 
femeile... Asta-i bună I De cite ori mă aflu în 
preajma unei fete parcă mi se pune o ghiară 
în gît, nu mal am aer și inima bate ca un ciq- 
can. De unde atîtea femei mamă pentru ostoi- 
rea acestor palme 7 Poate numai așa dacă in 
fiecare țaglă fierbinte și roșie, imi închipui o 
femeie...

în biroul șefului de secție, unde se țin în 
fiecare dimineață „operativele", nu se aflau 
decit Timpea și Calistru, secretarul B.O.B. 
Discutau ceva aprins cind am intrat.

— Ia loc flăcăule 1 — mă pofti Timpea să 
stau pe scaun.

Tic-tacul unui ceas mare ce atîrna, prins în 
perete, imi distrase pentru moment atenția. 
Era ora 22 și 30 de minute. Peste o oră și ju
mătate voi împlini 23 de ani.

— Cum te simți băiete 7 — mă întrebă pe un 
ton amical Timpea.

— Păi bine, răspund eu vag, cu gindurile în
depărtate, ca razele unui far pe luciul mării. 
Am dormit azi mai mult ca orieînd.

— Te-am întrebat cum te simți pentru că 
vrem să știm dacă ești apt pehtru o sarcină 
grea, adăugă Timpea și ochii lui albaștri cu re
flexe cenușii mă invăluiră ca un cerc de foc.

Mi-am zis că nu poate fi vorba de ceva rău, 
din moment ce-mi făceau atîta curte.

— Secția se află într-o situație delicată, ca 
să nu spun încurcată, continuă Timpea pe ace
lași ton blalin. Nu e o treabă ușoară, dar noi 
avem încredere in tine.

Arătam, bănuiesc, destul de speriat după a- 
erul ce-1 citeam pe fețele lor. Ceasul ticăia 
acum și mai tare, metalic, prelung ca un gong. 
„Mai am 70 de minute nînă Ia granița celor 23 
de ani. Ce-am reușit să fac în acești 23 de ani 7 
Dacă aș trage o linie și aș aduna, ce sumă ar 
da ?“

— Dacă stă tn puterile mele, nu mă dau în 
lături, tovarășe Timpea.

— Stă, stă. spuse Calistru. Dacă nu stătea, 
nu te chemam aici.

— Ce să mal lungim vorba, din ceasul ăsta 
vei merge la „Postul principal", decretă grav 
Timpea.

Auzind vestea asta, totul Incenu a se tnvîrtl 
cu mine. Parcă mă aflam prins In scaunul unul 
carusel care mă Invirteș la nesfîrșît. Inima 
urcase in glt și-mi "bloca respirația. „Postul prin
cipal" insemna creierul secției.

întreaga discuție durase citeva minute. Aveam 
slmțămintul că atunci coborisem din șaua unui 
cal pe care galopasem ore in șir. Simțeam ne
voia organică să-mi vîr fața intr-un șuvoi ca, 
apă rece. Agregatele, oamenii. întreaga spoSRe 
păreau să-și fi schimbat culoarea, zgomotul. 
Duduiau mai tare și băteau spre roșu aprins. 
Scările ce duceau la „Postul principal" îmi 
creau iluzia că urcă undeva in afara lumii, 
chiar pe o altă planetă. Le urc cu pași inceți, 
crispați, cu mușchii picioarelor și brațelor în
cordați. cu gindul că nu trebuie, nu am voie 
să mă fac de rîs. să dezmint încrederea șefilor. 
Cind ajung sus. In capătul scărilor mă așteaptă, 
zimbind, Țînțar. De-acum. mi-am zis. căinîn- 
du-mă. zilele mi-or fi mult mai grele, orele mai 
zarunțuroase. Nu era mai bine, acolo jos, la 
bandă 7 Mă obișnuisem acolo, printre șerpii ăia 
de foc. De fiecare dată, țeava lungă șl roșie lua 
In imaginația mea chipul unui șarpe care se 
sbătea în măselele laminorului. De aici, „de 
sus", vezi totul numai prin geamul cabinei, ca 
printr-o apă, stai în colivie, captiv ca o pasăre...

— Tragi ca albinele la miere ai ? — mă in» 
timpină vesel nea Țînțar.

— Sarcină nene Țînțar, parcă matale nu știi...
— Las’ c-o să meargă bine. Nu te cînt eu 

pe tine că n-o să te descurci. Vtno-nCoa și urcă 
pe „tron", să văd cum iți șade Am să-ți trag 
și-o poză, să ai amintire.

Dă să-mi facă vint.
— Dumitale Iți arde de flume și eu Is fiert 

pe jumătate.
— Nu te perpeli atîta ca o cloșcă, că știu eu 

ce fel de esență ești. Din ăia tari ca oțelul...
Mă simțeam ca-n carlinga unui avon, suspen

dat intre cer și pămint. Atingerea butoanelor 
care mai păstrau ceva din căldura miinilor 
celui ce le atinsese cu numai citeva minute in 
urmă, mi-a produs un sentiment tulburător. 
Ceva scrișni ca o fierotanie veche în mătăria 
aceea de fire șl cabluri electrice și am crezut 
pentru moment că s-a dus dracului toată șan
dramaua. Mă trecură sudori reci. „Frumos 
debut, mi-am zis. dar totul e să nu-mi pierd 
capul”. De pe platformă. Firoiu îmi făcea sem
ne de Încurajare. îmi simțeam teama ca ne-o 
zăpadă proaspăt ninsă pe umeri și-mi văzusem 
mai departe de butoanele mele. Buricele dege
telor parcă-mi luaseră foc. Răspundere mare... 
Loc cheie. E de-ajuns să faci o singură eroare, 
o cît de mică neatenție și cite nu-ti trec prin 
cap și gata avaria. Se defectează utilajele, se 
carambolează totul, planul secției se duce de 
rîpă. Asta mi-ar lipsi...

...Timpul sbură foarte repede si noaptea 
cU iuțeala unei scintei galvanice. A’ 
ușoară senzație de oboseală, mai mult o 
a încordării psihice, ce se scurgea ca o leșie 
prin articulațiile brațelor neobișnuite cu acest 
gen de muncă. Atenția, mintea mi-au fost tot 
timpul treze. O singură dată am permis gîndu- 
rilor s-o ia razna, să treacă dincolo de pereții 
halei și-a combinatului, să gonească pe străduța 
cu mușcate și meri japonezi, acolo unde locuia 
Emilia. Cind s-au întors păreau să-mi șop
tească : „Să fii atent Mihai. Fă să iasă totul 
bine. Vreau să fiu mindră de tine”. Eu mă tre
zeam că-i răspund : „Nu-ți face tu griji pentru 
mine. Prea o să fiu atent. Mai bine ai avea tu 
grijă să nu-ți mai lași „vrăbiile" zgribulite în 
„cuibul" palmelor mele, că ard de mama 
focului șl mi-e teamă c-or să rămînă fără a- 
ripi".

Dimineața cind sunase sirena de șapte, cei de 
jos se căzneay să-mi facă semne să cobor și să 
privesc graficul de producție. Nu le-am dat nici 
o atenție. Nu pentru că mi s-ar fi urcat mîn- 
dria Ia cap. Era prea frumos ca să nu mai ză
bovesc puțin in cabină, acolo unde intr-o noap
te. o singură noapte, in fond o noapte ca ori
care alta, devenisem, parcă, alt om.
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Se întîlnesc, la un monument al eroi
lor abia dezvelit, un orb — mutilat de 
război —, cu furgonul inghițitorului de 
săbii care duce coșciugul unui munci
tor mort în timp ce lucra in port ; fil
mul lui Alexa Visarion este încărcat 
de asemenea „intîlniri" care se vor a 
fi pline de tîlc, de fapte care se vor 
a fi simboluri : un colonel beat îm
pușcă un porumbel, un soldat are o 
reacție isterică atunci cind este obli
gat să tragă la țintă, într-o momiie 
de carton, citeva haimanale zădârăsc 
orbul de la monument aruncind cu 
pocnitori, doi „artiști" care mai tră
iesc doar cu amintirea gloriei încearcă 
zadarnic să cînte melodia „de-altă- 
dată" și discută despre felul în care 
trebuie să moară un artist, o femie in 
negru îl urmărește insistent pe îngri
jitorul de săbii... Alexa Visarion în
cearcă să fie cutremurător dar această 
retorică de melodramă neagră este 
doar pretențioasă și plicticoasă pină 
la saturație. Sordidul, dezordinea, 
meschinăria umană, mizeria în care 
eroul filmului se scaldă nu sint sufi
ciente pentru a vorbi, la Alexa Visa
rion, de o „estetică a untului" deși, 
am impresia, regizorul către așa ceva 
năzuiește ; filmul rămine „urît" pur 
și simplu și poți să deslușești in el

V ______

înghițitorul 
de săbii

doar ambiția nemăsurată a unui regi
zor — un afectiv care iși ia intuițiile 
dreot sumă a in'elepciunii umane. 
Simplismul modelelor literare de la 
care pornește — Sahia și Brăescu — 
se traduce, in film, printr-o mecanică 
rudimentară a relațiilor și povestea, 
care ar trebui să fie □ meditație asu
pra condiției artistului, nu este în 
cele din urmă decit reacția unui aler
gic. Tresărirea orgolioasă pe care 
inghițitorul de săbii o are în final 
este un motiv suficient pentru a face 
un film, cu condiția ca gestul să fie 
justificat de întreaga evoluție de pină 
atunci a personajului și în scenariu 
există premisele unei asemenea clari
ficări existențiale, dar el nu este sus
ținut regizoral și actoricește ; Alexa 
Visarion și Mircea Albulescu, inter
pretul inghițitorului de săbii, fac prea 
puțin pentru a motiva psihologia per
sonajului ; decăderea unui fost mane 
„artist" al circurilor europene nu este 
îndeajuns susținută dramatic, masivi
tatea și imobilitatea actorului făcîr.d 
ca situațiile in care e pus să rămină 
exterioare, fără urmări vizibile In 
ideologia personajului.

Alexa Visarion și-a cîștlgat In tea
tru un renume incontestabil și distri
buția de zile mari pe căra o folosește

tn film este de bunăseamă o urmare 
firească a acestui renume ; actori de 
primă mărime in teatrul românesc — 
Mircea Albulescu, Ștefan Iordache, 
George Constantin, Victor Rebengiuc, 
Leopoldina Bălănuță —, fascinați de 
personalitatea regizorului, fac in Ingbi- 
(itorul de săbii roluri pe care nu cred 
că le-ar fi acceptat in altă conjunctură, 
lăsindu-se purtați intr-o aventură cel 
puțin riscantă ; nu credeam, de pildă, 
să-l văd pe Victor Rebengiuc făcind 
cu atita dăruire un rol precum cel al 
orbului, sau pe Leopoldina Bălănuță, 
In cîteva apariții, făcind serviciul de 
umbră venită de pe tărimul celălalt in 
voaluri negre, ca să asigure persona
jului principal o mai strinsă intimi
tate cu eternitatea.

La debutul lui Alexa Visarion In 
film, salutam apariția unui regizor re
flexiv, capabil să-și reprime efuziu
nile, dar ceea ce luam drept semne ale 
forței erau doar rezervele inerente 
debutului ; am crezut, tot așa. că sim
bolistica din înainte de tăcere vine 
dintr-o crispare trecătoare, care va 
putea fl depășită mai tirziu ; trebuie 
să recunosc acum că m-am înșelat. 
Inghițitorul de săbii care vrea să fie o 
lecție de anatomie socială folosește 
argumente naturaliste pentru a trage 
concluzii sumare, declamative și afec
tate. Eroul principal pare că trece 
dintr-un mediu în altul doar pentru a 
fi supus, ca un metal nobil, la proba 
unor succesive soluții corozive — de
monstrație de-un teatrallsm supărător. 
Atîta timp cit va face film doar ca să 
dea lecții. Alexa Visarion nu va învăța 
să gindească cinematografic.

Nicolae Mateescn

Musica NoVa“
De la clasici la contemporani se nu

mește formula de concert propusă de 
ansamblul „Musica Nova", condus de 
violonistul Mircea Opreanu, valoroasă 
formație camerală distinct prezentă in 
stagiunea muzicală. Formula, deși la 
suprafață apare ca un „concert-san- 
dwieh) (ca să folosim termenul pre
zentatorului concertului. Iosif Sava), 
are o limpede justificare : aceea de a 
nu cînta muzică contemporană in fața 
unui restrâns public de specialiști ci 
de a mijloci treptat, dincolo de sur
prinderea unor continuități, unor co
respondențe peste secole in ordonarea 
materialului muzical, contactul cu mu
zica nouă de valoare. Acestea sint 
ideile imediat desprinse din orezen- 
tarea concertului, cu program Mozart, 
Nina Cassian, Fred Popovici, prezen
tare întreprinsă uneori cu maliție, 
alteori eu simulată naivitate sau cu 
reportericească obstinare întreruperea 
interlocutorului devenind tolerabilă 
ca stil (deși puțin prea lungă) și jus
tificabilă în conținut prin dialog, prin 
interviul înjghebat în fața sălii pe 
moment între prezentator și autorii 
celor două prime audiții.

Variatio perpetua pentru vioară, 
violă, violoncel, clarinet de Nina Ca
ssian a fost orima piesă „dialogind" cu 
Trio-al in Mi bemol major KV 498 de

Mozart. Dialogul se poartă aici (și ex
plicit prin răspunsurile compozitoa
rei. rostite neocolit) intre o lucrare 
scrisă in perfectă arhitectură a clasi
cismului vienez și o muzică care pare 
că iși neagă uneori resorturile inte
rioare. Piesa pleacă de la un material 
modal restrins. amplificat apoi omo
gen (de la trei sunete la șase, apoi la 
nouă. Ia douăsprezece), fiecare etapă 
fiind suportul sonor pentru o parte 
muzicală. Titlul trimite vădit deci la 
o reiterare a procedeului ; Ia fel tri
mite și muzica descriind limpede o 
reiterare ciclică, in sinusoidă. Varia- 
tio perpetua este o lucrare scrisă cu 
o certă sinceritate creatoare, cu unele 
„neacoperiri" in realizarea efectivă, 
lucrare simplă, provocind necontestat 
acea impresie de genuin, de natural a 
unei muzici unde distanța între ins
pirația compozitorului și impresia re
simțită in sală nu este mărită, prelun
gită, distantă de-a lungul căreia mu
zica nu se subțiază in labirinturile de 
creație, deformante de multe ori, al
terând în diferite proporții intenția 
primordială. Deși construită cu lim
pede armonie, piesa respiră însă naiv 
o anumită frustețe a limbajului mu
zical, neînfrînată de canoane ex
terioare. Cealaltă primă audiție 
Inconsecvențe de Fred Popovici este

dimpotrivă o lucrare cunoscfnd si 
exercitind excelent efectele dispozi
ției in partitură asupra instrumentiș
tilor, resursele sonore ale instrumen
telor asupra publicului. Cu alte cu
vinte, piesa, scrisă cu o efectivă calo- 
filie în ceea ce privește obținerea 
unor timbruri diverse, se încheagă so
nor unitar deși ea nu se intenționează 
decit ca posibilă variantă (din cinci 
posibile) ale aceleiași partituri. 
Coerență in receptare și execuție 
(chiar și dintr-o partitură „flexibilă") 
presupune coerență și organizare in 
intenția componistică ; clar apare deci 
că. de deasupra ingeniozității în ex
punerea muzicală, regizează o inteli
gență febrilă, laborioasă, mereu în
trebătoare, „provocind" muzică ca 
expresie combinatorie a unei mișcări 
de idei, a unor posibilități de natură 
numerică. Piesa vine aici în dialog cu 
Cvartetul in Sol major KV 478 de . 
Mozart, distanța între cei doi poli. în 
opoziție aparentă (organizare clasică, 
aleatorism, bine regizat și controlat 
insă), umplindu-se prin ceea ce pie
sele au tn comun : (deși nu se vede 
imediat) aplecarea spre echilibru și 
rigoare.

Intr-un concert cu muzică contem
porană, Mozart va suna diferit. In 
excelenta interpretare a lui Mircea 
Opreanu, Sorin Bulbucan. Radu Un- 
gureanu, Gheorghe Moțatu. Florian 
Popa, Șerban Soreanu, partiturile mo- 
zartiene au avut contururi sonore 
bine decupate, colorindu-se — im
presie subiectivă poate — cu acea de
tașare pe care o presupune neapărat 
orice interpretare adecvată a muzicii 
zilelor noastre.

Viorel Crețu



radu. cârneci

SONETE
din ciclul „nunei $1 sentimente"

I
Se duc zăpezi — Ș<-aș «rea din suflet geruri — 
și stau iubiri la pindâ-n întremare 
iubiri «isind și dulce-mpreunare, 
precum semințele de stele-n ceruri,

Iar așteptarea caută-alinare 
sorbind cu rădăcini adince seruri, 
ivindu-le ca fragede misteruri 
cind se scurtează lunga depărtare

Și-apar semănătorii : ce lumină 
aruncă-n brazda aburind a nuntă I, 
acolo blinde taine se-nvenină 
și se unesc, tăcute coruri cintă, 
iar morții stau cu ierbile la cină — 
o, așteptată, Primăvară sfintă I—

V
Mă-aplec și eu la Cerul de țarină 
precum bătrinii apăsind pe pluguri : 
ard vestejiri — pilpiietoare ruguri — 
livada-mi curăț, o așez sub lună —

Păstrez in singe zeci de meșteșuguri, 
unelte-mi fac la soarta mea stăpină, 
izvoare-aduc in ochiul de fintină 
și viilor menesc belșug de struguri.

Soseșfag) tu, să podobim natura, 
să dăi^Mi leagăn holde și icoang, 
iar Soarele să-l dăm pe cer de-a dura ; 
pe harfa ploii să-ți ivesc isoane 
și melodii să-mi prospăteze gura, 
pe care-apoi, pădurea să le-ntoane I—

IX
Ah, dați-mi un deșert spre a-l rodire : 
semințele-n cuvinte se adună 
și muguri dau, înmiresmați, cunună 
de sunete-aurii in risipire.

Nisipuri aspre — dună după dună — 
le voi fixa cu plante de iubire : 
salcimi de dor in albă despletire 
și ierburi ce eternitatea-și sună.

Apoi, veni-vor ploi cu raze lucii, 
iar dinspre sud, cu .cinteze măiastre, 
privighetori și mierlele și cucii ;
ci, in edemul făptuit de mine
— spre a nu-mi fire zilele sihastre — 
sosește-mi, tu, cu roiuri de albine»

XIV
„.Și holdele vor crește : verzi maree 
prin care noi vom trece înginind 
descintece — pierdute taine-n gind —, 
iar după ploi urca-vor curcubee

Reașezind culori in dulcea cheie : 
lumina pură pururi murmurind, 
geneză nouă scrisă rind cu rind 
de-adoratori, slăvind ascunsa zee.

O, pin* la briu și pin’ la piept apoi 
vom inota prin ape vegetale 
la rădăcini cu neștiuți eroi 
și vom nălța iubirii osanale, 
făcind să crească fructe-ulesul soi 
imdu>leqflpină-a dorurilor tale»

Și, iată trupul se-mblinzește-n muncă, 
iar sufletul se innoiește iară’ 
cind zările cu zări se inconjoară 
împodobind cereasca ta poruncă ;

Privirea-ți verde infrunzește-o țară, 
iar pasu-alin sărută aspra stincă

f - .și, lăcrimind, faci norii mari să plingă, 
apoi, cu zimbet, potolești o fiară I

Femeie, tu, să-mi fii mereu limanul: 
neobosit spre tine-n alergare 
și lucrul meu să-ți bogățească lanul ; 
fii, tu, Demetra mea de frumusețe 
cu trup fecund și suflet de-alinare : 
primește-mă la marile ospețe»

XXIII
Iar șarpele și-a lepădat veșmintul 
prea ponosit, și-acum e-n transparență ; 
deci innoiri de forme — drept esență 
stă-n veșnicile împliniri pămintul.
E vremea, dar, să primenim cuvintul 
in tonuri largi, cu' simplă elocvență, 
și, răminindu-i starea-chintesență, 
ca virl al tainei să se-arate cintul.

Nu duce grija rodului din vie 
chiar dacă vulpi strica-vor din ciorchine ; 
așa a fost mereu și vo să fie — 
veghează, tu, la crugul nolt al firii, 
acordâ-ți pasul stelelor divine 
și fii mereu in ritmul devenirii»

XXX
Lungi roiuri de albine — zbor sub frunte, 
zumzet rotund și hărnicie rară — 
miresme-aduc, nectoruri in povară, 
polen zeiesc din ochiu-adinc de munte.

O, gust al tainei I mierea Iov amară 
spro miez de-nteiepciune urcă punte : 
acolo-așteapta florile cărunte 
nevestejind a armoniei țară.

Acolo,-n virl de purități, lumina 
alintă jocul ispitind via‘o : 
primind semințe-n pintecu-i regina — 
și stins, apoi, căzind in risipire 
făptuitorul iși primește ceața — 
o, gest sublim I in imn a-l pomea.m L—

XXXIII
O primăvară-i, care umblă-n singe 
ca vlaga-n arbori tresăltind uimire, 
iar trupul tău e proaspăt și subțire, 
sublimul tău un cer de imnuri string a.

Și totu-i vis, ior visul na-ți ajunge, 
și totu-i dor, iar dorul se desfire, 
ci, tu aștepti mereu eternul mire 
ca să poți ride vegetal și plinga.

Tu intri-n muguri : dulce-a Iov povară 
și frunze dai, și flori zimbind mele, 
și-n păsări prinzi, de așteptări, e vară, 
și, amețită-n dansul dinspre stele, 
iar mă cuprinzi cu vloga ta amară 
precum, demult, iubirile acele—

XLI
...Acum un cintec de împrospătare, 
de clorofilă ginduri spre eterne 
largi înfloriri, cind ochiului se cerne 
o pajiște de imn și întrebare.

Fintini la poarta lumii core ieri ne 
însingurau cu stări crepusculare, 
aducă-n slavă păsări insulare 
cind aer pur pădurea ne așterne.

Alintă-mi ochii, ochi de frăgezime, 
dâ-mi iarăși pofta arborelui verde, 
cu ierburi vino peste morți și crime, 
făptura noastră vrea ca să-și desmierde 
cu-n strop de cer acea intunecime 
in care pasul insă se mai pierde—

L
O noapte, iar, sub stelele mărunte, 
ca-n fragezi ani pe dealuri, sub păduri, 
in risipiri de ierburi și răsuri 
și-n depărtare : bănuitul Munte I

Al tainelor va fii. să nu te-nfrunta 
cu-ncremenirile copacii suri, 
să uiți de oameni, — de iubiri și uri —, 
să-ncerci spre zile-apuse-un fir de punte :

Anevoioasă-i calea inainte, 
legănător e drumul înapoi 
cind nu-ți mai stau obstacole cuvinte, 
iar anii depârtindu-se șuvoi, 
grăbești, co-n vremi, copil, spre cele sfinte 
dumbrăvi ale părinților din noi—

mara 
nicoara

Semințe
Arbori mari, spre seară mișcă frunze lucioase, 
Fructe roșii, arzind in văzduh.
O, cuvintele sint niște semințe.
Și cad pe pămint.
Aș putea să îmbrac o cămașă
Făcută din crini,
Aș putea să imbrac a cămașă strălucitoare. 
Dar singurul lucru care contează 
Nu se vede,
El este pămintul din suflet,
Pămintul in care cad semințele cuvintelor 
Și nasc fructe dulci sau monștri,

cimpii roditoare sau fumul ruinelor. 
Cuvintele sint niște semințe.

V_________________

Mihai Rusu : „Aniversare"

ROMAN
Lui Florin Puci, dacă îmi este îngăduit

giii-mi la lumină.

IDnpă o prea lungă trecere prin 
.unele finind sinistru, prin goluri 
vibrante, pe subt bolți vechi, prin

tre scheletele spinznraților, necropole uitate, 
prin canale pestilente, după o prea hingă 
adihaă ia beciuri eu șobolani $1 după prea 
multe adăstări prin văgăuni cu lilieci. Nu 
vreau deloc să vă sperii, totul e adevărat. 
Hrubele si peșterile mi-in folosit de saloaoe 
■nalte si de castele pe lacuri Am căutat să 
fiu rit mai aproape de vermină. Mi-am ales 
steaua Saturn ea să-ml găsesc, subt umbra 
ei groasă, miatuirea. Așa voi ajunge. imi 
■puneam, la Marea Operă ți vei avea Știința. 
Vm fi mult mal singur ca lupul și ea vultu
rul Vei fi o fiară rară. Laică.

Ia drumul meu nu m-am temut nici de ova 
nefastă, nici de ochiul rău. nici de răgnetul 
vreunei sălbăticiuni. Am gustat dia toate 
otrăvurile Și de multe ori am băut pe sătu
rate. Am tras in piept fumul tuturor bolgiiler. 
Ajunsesem să mă cunosc ți să-mi vorbesc 
eum aș vorbi altuia : ia netrebnice — licoare 
vînătă. blestemata sete ce ți-a fest dată stin- 
ge-ți-e in flăcări! Lnati din mina mea Marea 
Artă : trapul meu macerat de vicii, chipul 
meu saturnian, aspirația mea de cădere în 
Tartar. Luați. am făcut total ea un cărbune 
ales, scoa cu mina mea din focul veșnic.

Ața am ajuns să-mi cuaesc boitul distra- 
gindu-mi-L Dar nu din vreo patimă sumbră 
mi-am încărcat vinele eu plumb. Na. să an 
ridă nimeni desveliodu-si sărăcia minții sale, 
pentru ce voi spune acum Am tăcut total din 
pricina stăpioei mele dragi : Dorința-de-a- 
mâ-instrul Această amantă m-a stăpioit mai 
mult decii incomparabila curră din tinerețe : 
Curiozitatea. Toana ei a ajuns pentru mine 
o lege de fier. Și mi-a plăcut să-i tiu rob de
votat, supusul ce n-o va părăsi niciodată. S-a 
jucat eu mine cit mal nevinovat de-a absur
dul ți de-a hazardul Și eu i-am pus ia poală 
un colier greu ce speram să-l poarte : desti
nul meu.

Nu, nu l-a trebuit ți. fiindcă avea aripi 
și-a luat zborul.

Atunci am văzut că era o mare pasăre 
neagră. .. ___ ț .

Am rămas de mult singur cu rănile mele 
de care uitasem : bube vechi, ricatnef îndu
rate, ulcere purulente. Stau in marginea dra
mului pe o piatră trăsnită, ra la ineepulal 
umbletului mea prin noaptea eliberatoare. 
N-am făcut aici un pas dar noaptea mi s-a 
terminat. Trebuie să mă obișnuiesc să văd in 
lumină fără să mă mai doară ochii : s-a des
chis înainte-mi templul vast al zilei

Pan Izverna

Primăvara
Lumea dintre un ochi și altul, lumea, 
Coline cu linii aburite, ca spinări de cai 

adorm iți.
Vor veni păsări imense Irăgind căruțe cu 

muguri
Pentru țarina bună din suflet, florile vor 

crește semințe

Lumea dintre un ochi și oltul, lumea,
O formă de zbor sint și eu in înalta spirală. 
Veșnice numai zidirile miinii și
Pămintul, zgribulindu-și bureții argintii, pină 

vor veni
Păsări imense irăgind căruțe cu muguri.

FOLCLOR CULTURAL SAU DESPRE 
TRACOMANIE ȘI TRACOFOBIE «i

V-eau să subliniez faptul că toate opi
niile lui Pârvan amintite aici sint cu
lese din Idei și forme istorice, lucrare 
pe care Z. Ornea o socotește, alături 

de Getica, fundamentul ..dezvoltărilor4 care au 
dus la „eseistica delirantă** cu „deosebire peri
culoasă" a lui Dan Botta și chiar mai departe. 
Ele nu reprezintă opinii de circumstanță ci sint. 
fără nici o excepție, idei esențiale pentru felul 
lui Pârvan de a ințeleșe societatea și istoria, 
pentru acea „serioasă filozofie a istoriei și cul
turii"* pe care ele o structurează și despre care 
vorbea Câlinescu. Mai mult, selecția lor mi-a 
fost impusă de Z. Ornea. Am ales anume și 
exact acele idei pe care in cartea sa, sub nume 
propriu sau prin citate din Lovinescu. Aderca, 
Ibrăileanu ți alți „antitradiționaiiști", Z. Ornea 
le aprobă sau agită, ca idei-cheie pentru direcția 
„antitradiționaiiști**, „raționaliști", „eurapeistă**, 
„modernă**, „progresistă** etc., cea care ducea, in 
versiunea Ini, greul luptei cu forțele Întunecate 
ce aveau să dea fascismului din România o bază 
ideologică și al cărei „fondator** a fost— Vasile 
Pârvan.

Din punctul de vedere pe care il discut aici. 
Întrebarea nu este, deci dacă aceste idei sint 
amendabile astăzi. întrebarea este de ce. In 
cartea lui Z. Ornea. ele sint pozitive numai 
atunci cind sint exprimate de Ralea ți „chiar" 
de Blaga, de Aderca și chiar de Iod Barbu ? 
De ce sint ignorate atunci cind aparțin lui Pâr
van. etichetat de „tracoman", unistieeid" și 
„tradiționalist" ? De ’ce aceleași idei canătă. In 
acest caz. „dezvoltări", ..retrograde*, „delirante", 
„pernicioase* etc., ba chiar „româaiste* T Din- 
tr-o privință răspunsul e simplu. Nu fac procese 
de intenție lui 21 Ornea. intrucit, așa cum am 
arătat, eu cred că. pur ți simplu el nu a citit 
lucrările lui Pârvan. Cu totul evident, el nu știe 
că Pârvan nu era tracoman. El nu știe că Pârvan 
nu era mistic. Tot atit de sigur, el nu știe că 
Pârvan este unul din cei mai luminați si mari 
istorici pe care i-am avut El nu știe că o în
treagă direcție înnoitoare din Istoriografia noas
tră se leagă de numele celui care a fondat ar
heologia română modernă. Z Ornea nu înțelege 
cit de adincă ți pozitivă a fost influenta gindirii 
iui Pârvan in viața culturală, luată In sensul cel 
mai larg. V. Pârvan. omul și ideile lut au avui 
de exemplu, o botâritoare influență asupra lui 
D. Guști șl prin el asupra ideilor care stau 1a 
temeiul înființării și organizării Institutului so- 
ciaL Știe Z. Ornea că „jcuela sociologică de la 
București", este una din contribuțiile serioase 
și originale ale României la dezvoltarea sociolo
giei „burgheze* moderne ?

V. Pârvan a avut o bo'ă'itoare influență asu
pra organizării Universității Daciei Superioare, 
una din cele mai „Înnoitoare* centre ale invățâ- 
mintului interbelic. Parerue hz! Înțelese de Sex- 
til Pușcariu. eu privire la „laboratoriile* de 
științe umaniste. Mau la temeiul multora rtin 
inițiativele acestuia, care au făcut să se nască 
la Cluj o școală .modernă", de referință in ling
vistica românească.

Nu se pot aminti in spațiul unul articol toate 
roditoarele idei pe care arderea acestui mare 
intelectual le-a lisat in perimetrul culturii româ
nești bine și serios înțeleasă.

Ironiile lucrurilor, mal rele ea ale oamenilor, 
vin una după alta. Prima ar fi cuprinsă in fap
tul că pentru a-ți construi partea din stingă a 
modelului. Z. Ornea face un colaj in care adună 
ideile, mai mult sau mai puțin consecvente, ale 
unor oameni atit de diferiți cit pot fi Pillat 
Aderca. Ibrăileanu, Ralea. Ion Barbu, Zeletin 
etc., deși le are pe toate la indemină in Idei și 
ferme istovire, O alta ar fi că toți cei apreciat! 
pozitiv de Z Ornea „de pe poziții marxiste", de 
la Ion Pillat la Ion Barbu, au făcut mai mult 
sau mai puțin activ, „politică* in cadrul unor 
partide, mai mult sau mai puțin democratice, in 
orice caz burgheze, in timp ce Pârvan a refuzat 
programatic s-o facă.

De fapt Z. Ornea construiește din elementele 
care constituie „modernitatea" un program pro
priu. programul lui Z. Ornea, pe care-1 tace să ac
ționeze retrospectiv, ca un program al forțelor 
„maintate" din epocă (care, in mod evident, 
nu slot pentru el cele influențate de mișcarea 
revoluționară, de stingă, dar asta este o altă pro
blemă). Se folosește in acest scop de E. Lovi
nescu. pe care. ..traducindu"-!, interpretindu-1, 
amputindu-L 11 aduce la acest program și ii 
transformă intr-un fel de Sfintul Gheorghe. pa
tron și apărător ai Iul In acest scop li atașează 
și niște scutieri printre care Ibrăileanu. (Deși 
Z. Ornea insuși ne spune că pină In 1926, deci 
M*« din timpul de care se «cupă, Ibrăileanu se 
bucura de orice lovitură pe care o primea Lo
vinescu din partea lui Crainic, „epigonul* iui

------------------------------- \
Eternitate
Feste grădini trece elătinindu-so corabia 

rintuhli 
Dorieci uriași, pepeni și gutui 
Au absorbit timp și ou crescut.
Griul, col care stă la temelia pămintului, 
Este adunat in hambare.
Dealurile galbene, câciuii țuguiata da daci 
Veghează etern sub soarele patriei 
Sub fîecore frunză se coace un fruct 
O, fiecare cuvint este un fruct 
In fiecare toamnă altul, 
In fiecare toamnă moi dulce.

Satul
Este copt lanul de riu, este mina mea 

înflorită
Satul pe deal este foarte aproape de stele 
In fiecare stea sint turme numeroase 
Ninge eu miei pe eimpie
Carele fluturilor au roți din floarea soarelui 
Ele transportă
Copiii dintr-un secol in altul 
Satul este un pom verde in mijlocul 

un (versului 
Sufletul meu crește pe creangă, alb porumbel. 
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Pârvan). După care, este nevoie evidentă de o 
hidră, pentru ca lupta să poată incepe.

încă o dată, repet că nu pot face procese de 
intenție lui Z. Ornea. înlocuirea lecturii prin 
culegere de folclor cultural poartă principala 
vină pentru confuziile create de cartea lui (atit 
de multe, incit pentru a le corecta ar trebui 
scrise mai multe volume a cite 668 de pagini).

Căci numai așa pot să-mi explic faptul că 
Z. Ornea nu vede o altă diferență esențială, deși 
nu ideologică, intre Pârvan și Lovinescu. Lovi
nescu. in ciuda opiniei lui Z. Ornea. care îl vrea 
punct de raliere a tuturor bunelor intenții de la 
Madgearu și ton Barbu, pină la Pillat sau Ralea 
(vorba lui. cu tot ce au aceștia „pozitiv**, cu alte 
cuvinte cu ce s-a intimplat să citească Z. Ornea 
și să-i placă) rămine totuși mentor de curent 
literar. Căzi să fim serioși, nu-și poate nimeni 
imagina pe Madgearu sau Guști revendicindu-și 
calitatea de lovinescieni.

Guști povestește insă cum Pârvan „ne-a dai 
nn desăvirșit program de cultură sociali", in- 
tr-un „duel spiritual" cu Madgearu. polemizînd 
așadar intr-un mod care stirnea admirația celor 
care — tineri economiști, sociologi juriști, agro
nomi profesori — asistau la acest „spectacol 
rar" (Al. Zub. Introducere la V. Pârvan, Scrieri, 
p. 37). Pârvan a fost scos in arena luptei so
ciale. politice sau filozofice (in spiritul ideilor 
iui sau chiar in ciuda lor) pentru că a fost real
mente un „filozof-mit**. Lovinescu, inclusiv cel 
din Istoria civilizației române moderne, a rămas 
o personalitate culturală, un critic și istoric li
terar. un scriitor. Iar dacă personaje politic no
cive de dreapta sau nulități veleitare de dreapta 
s-au reclamat, fără să-l citească sau citindu-1 
prost deformindu-i opera științifică sau oglin
dind-o strimb pe cealaltă, cea care — o medita
ție in preajma istoriei — se voia mai mult o în
țelepciune decit o filozofie, atunci nu trebuie să 
uităm că nu ma* puține nulități literare sau 
pure și simple, de la stingă sau de la dreapta 
modelului lui Z. Ornea, au trăit parazitar pe și 
din lovinescianism (vezi, pilduitoare sub acest 
trist aspect, trista Vitrină cu amintiri 3 lui 
I Serbu. București. 1973). Este vina lui Lovi
nescu ? Este vina lui Pârvan ? Căci dacă Nae 
Ionescu. imitindu-i („cabotin" va zice Călinescu), 
•e voia ți continuator al Iui, dacă fragmentul 
care slujește drept motto manifestului Crinului 
alb sint citeva cuvinte smulse unui text al lui, 
ce s-ar Intimpia dacă am face o insalubră ope
rație de scoatere a „moștenirii lovlnesciene** așa 
înțelese, fie ți numai de prin anii răi ai „obse
dantului deceniu", și nu neapărat la nivelul de 
valoare artistică si intelectuală al lui Ion Barbu? 
Ce cultură iși judecă marile arii de polarizare 
in raport de asemenea criterii ? In literatură 
urma fulgerătoarei treceri a „filosofulul-mit**, a 
„austerului Brand" este durabilă prin Blaga și 
Camil Petrescu, prin Călinescu, Eliade sau Cio- 
ran (Acesta credea, ironizează Călinescu, că nu 
am dat „in materie de oameni mari decit pe 
Eminescu șL_ Pârvan", ceea ce nu-1 împiedică 
să respingă „misiunile mărunte, specificul na- 
ționaL cultura țărănească" să facă procesul Ju
nimii și să aprobe liberalismul, „si fie, zice din 
nou Călinescu — chestiune de interpretare —, 
intr-un cuvint, eu totul in spiritul „torțelor re
voluționare" lovinesciene" !!). • •

Tudor Vianu, cei pe care Ion Barbu il lua ga
rant pentru „simpatiile" lui de tot felul, rămine 
cu analiza lui din 1927, (cin nefericire pină as
tăzi), exegetul cel mai subtil (și cel mai cald 
apropiat) al gindirii filozofice a lui Pârvan. Ra
ționalismul „ginditorului chemat la conducerea 
spirituală a neamului său" ; etica lui, cu izvoare 
in antichitatea stoică, in Marc Aureliu ; inalta 
Înțelegere a misiunii culturii ; filozofia Iul so
cială legată de o „directivă socială democratică"; 
sensul superior pe care-1 dă el ideii naționale, 
fixează coordonatele unei gindiri dintre cele 
mai fertile pentru cultura românească. (T. Via
nu. Vasile Pârvan și concepția tragică a exis
tenței, in Idealul clasic al omului, București, 
1979, p. 94).

întreg studiul lui Tudor Vianu este citabil și 
reprezintă cea mai categorică desmințire a 
imaginii unui Pârvan -icoid* „tradițhmalist" 
„fondator al curentului" „de dreapta", „națio
nalist" și „anti-semit".

Z. Ornea ne arată un chip rău al lui Pârvan, 
urit și neadevărat, pentru că urit și neadevărat 
se apropie el de Pârvan.

Dacă nu-I citești, intr-o măsură pricina poate 
fi și Pârvan ca „filosof-mit" și trebuie să-l cre
dem pe Călinescu (verificindu-1 cu textul in 
mină) cind spunea că o parte din influența 
„părvănistă" s-a exercitat „mai mult prin su
gestia persoanei sale". Intr-o măsură și mai 
mare, pricina este mitul său, născut prematur, 
datorită prematurei sale morți. Mai inainte ca 
oglinda contemporaneității să-l prindă in apele-i 
tulburi, in ea s-a resfrint legenda, incă mai tul
burătoare de ape. Poate constitui obiect de me
ditație sau de studiu felul in care persoane din 
și de prin cultură (sau istorie) devin personali
tăți prin supraviețuire, superiori in ordine bio
logică prin longevitate, infestind apoi istoria cu 
evocări pioase sau cu veninoasele lor memorii 
(intemeiate pe memorii sclerotice sau tactic 
slabe). Toți contemporanii lui Pârvan au avut 
in raport de el. încă din 1927 și in plină vigoare, 
statutul privilegiat al longevivilor rancunoși. 
Este o datorie a istoricului, și nu ultima, să în
țeleagă mecanismele meschine ale istoriei, tot 
atit cit marile ei înscenări de spectacol. De aici 
inainte incepe vina iul Z. Ornea. E de vină de
sigur și informația lui. Sint de vină sursele. Dar 
principalul vinovat rămine modelul său.

Modelul, ca toate modelele de acest fel. vrea 
victime, cere victime, și o altă ironie a lucruri
lor face ca să fi existat unu] care-1 lichida in 
același mod pe Lovinescu. De data asta cred că 
intimplător, dar și de data asta, victima modelu
lui este una din cele mal strălucite personali
tăți ale culturii românești. încă unul din oamenii 
fără de care această cultură nu ar mai exista. 
Căci Pârvan este pentru totdeauna membru a! 
„academiei imaginare" a acestei culturi, alături 
de Cronicari și Cantemir, de Hașdeu și lorga, de 
bătrinii Școlii ardelene, de Eminescu și de alți 
cițiva.

Cu totul in afara vieții literare fiind, imi în
gădui. cu speranța că nu supăr pe nimeni, să 
întreb dacă nu este cu putintă ca istoria culturii 
românești să primească senină două personali-

Adrian Riza
Continuare in pag. a 6-a

Peisajul elaborat
Un peisagist cu un timbru aparte ni 

se dezvăluie a fi tinărul pictor Mircea 
Răzvan Ciacâru in recenta sa expozi
ție de la Galeria „Cenaclu** (Hanul cu 
tei). Demersul său artistic se dezvoltă 
in continuarea unei concepții perso
nale despre funcția peisajului, despre 
modul in care natura poate ti „trans
ferată" intr-o imagine plastică dura
bilă, capabilă să semnifice intr-un re
gistru general de sensibilitate, să 
evoce stări sufletești care nu vin 
neapărat dintr-un spațiu și dintr-un 
timp anume ci din eterna noastră re
găsire in ordinea primordială a ele
mentelor și a devenirii lor. Aparte
nența la natură și nu doar contem
plarea perfecțiunii ei — iată, in citeva 
cuvinte, efectul de cunoaștere și de 
sensibilizare pe care artistul ambițio
nează să-l producă prin lucrările sale 
asupra privitorului. In consecință, 

, imaginea plastică va fi subordonată 
efortului de a sugera, de a recom
pune „priveliști** memorabile cu aju
torul unor elemente ce se apropie de 
simbol, de ceva care reprezintă miș
carea infinită a naturii surprinsă aici 
în cadre de o mare simplitate, aus
tere dar emanind. totodată, o vibrație 
vaporoasă, o transparentă diafană, 
imponderabilă.

k_____________ -

Ciacâru elimină de la bun început 
orice nuanță decorativă, stăpinește o 
paletă sobră, compune cu minimum 
de semne plastice. Pinzele lui sint 
spatii vaste privite de undeva din 
apropierea limitei orizontului. Văzdu
hul lipsit de opreliști, de accidentele 
pe care le introduce de obicei schim
barea locului de observație domină 
cea mai mare suprafață a lucrărilor. 
Dar cerul, care apare permanent și 
care inspiră un sentiment de plenitu
dine, de libertate, de liniște profundă, 
nu devine „obiectul" care concentrează 
atenția întreagă și disponibilitățile de 
ansamblu ale artistului. Cu alte cu
vinte. el nu este pictat pentru frumu
sețea sa. pentru ceea ce poate să aibă 
spectaculos la un moment dat. Dovadă 
lipsa aproape completă a nuanțelor, 
ignorarea spectacolului cromatic ofe
rit de obicei de o asemenea priveliște. 
O linie joasă, uneori sugerind formele 
unui relief muntos, desparte nu nu
mai două domenii ale imaginii dar, 
in majoritatea lucrărilor, și două mo
dalități de a folosi culoarea. De fapt, 
se produce aici un dublu contrast : 
pe de o parte unul cromatic, în ințele- 
sul comun al cuvintului, iar pe de 
altă parte un altul, care ține de așe
zarea culorii ; spațiul de sus este pic

tat cu pensulatii line, materia este 
omogenă, lunecătoare. în timp ce baza 
tablourilor este compusă din straturi 
suprapuse, dintr-o pastă reliefată, 
densă. Aspirația celestă și gravitația 
volumelor dure, greoaie sint puse și 
în acest fel in opoziție ; o opoziție 
care realizează insă intregui, face po
sibilă ordinea și echilibrul.

In general, peisajul nu se poate 
abstrage complet unui anume fior li
ric. Cu toate că Mircea Răzvan Cia
câru elaborează peisajele sale, le 
„construiește" avind tot timpul atitu
dinea unui detașat de impresia intim- 
plătoare, conjuncturală, regula se ve
rifică și în cazul său. Tentația către 
poetic, către atmosfera de reverie rea
lizată cu mijloace de multă vreme va
lidate (și unele dintre ele devenite 
desuete prin abuz) se face vizibilă in 
citeva lucrări. Proiectarea unor cai pe 
fondul astrului nocturn supradimen
sionat nu este o imagine deloc perso
nală și ea nu-1 avantajează pe tinărul 
pictor, chiar dacă lucrarea rezistă prin 
calitățile el specifice (un desen inte
resant, o rezolvare sub aspect croma
tic a spațiului compozițional situată 
la nivelul de exigență al celor mai 
bune pinze ale sale). Fără a face nea
părat un reproș pictorului pentru ast
fel de inconsecvente, semnalăm totuși 
„accidentul" în speranța că el nu se 
va mai repeta.

Mircea Răzvan Ciacâru promite o 
evoluție remarcabilă in direcția pe 
care o enunțam la începutul acestor 
rinduri. adică in direcția unui peisaj 
esențializat.

Corneliu Ostahie

«Dosarul» operei
din unghi psihologic și, implicit, inte

lectual, actul lecturii consacrate vastei 
și diversei materii documentare com- 
punind ceea ce exegeza critică nu

mește „dosarul unei opere literare" reprezintă, 
poate, testul cel mai pasionant, dar și cel mai 
exigent, căruia nu puțini dintre noi ințelegem 
a-i tace fată, animați fiind, in primul rind, de 
donnța și ambiția de a ne pune in valoare orgo
liul de cititori compleți, căci există, fără Îndo
ială, un asemenea orgoliu, care, spre deosebire 
de multe altele, nu are nimic a tace cu exacer
barea egoistă, cu individualismul meschin-sfidă- 
tor și care, dimpotrivă, sintetizează in chip 
revelator încordata noastră voință de a cunoaște 
in adincime, pe verticală, am spune, cit mai 
multe din „secretele" a ceea ce. in termeni he- 
gelieni, se numește fenomenologia creației. Prin 
urmare, privilegiul de cititori compleți, in 
această accepție cu adevărat ideală, ni-1 conferă 
tocmai modul calificat in care, stimulați de 
pasiunea pentru frumos și obligați de scrupu- 
lozitatea intelectuală, dorim a ne apropia cit 
mai mult de „ființa" intimă a operei literare, 
beneficiind integral de serviciile inestimabile 
ale „dosarului** in cauză.

In esență, considerăm că actul de lectură con
sacrat „dosarului unei opere literare" iși relevă 
efectele benefice, indrăznim a spune creatoare, 
in măsura in care sintem capabili a identifica 
(intr-un volum de documente, corespondentă, 
acte, note, inșemnări etc.) intr-unui de amintiri 
și mărturisiri, in comentariile la o ediție critică 
și cu atit mai mult intr-un jurnal de scriitor, 
structurile coerente ale unui manual practic 
sui-generis de inițiere estetică.

Privind mai din aproape faptele, elementul cel 
mai de seamă la a cărui captare se cere să 
ajungem în decursul lecturii și studierii genului

de scrieri aflat în discuție este acela care 
închide in sine datele revelatoare ale sublimei 
și irepetabilei drame de creație, trăite de creator 
pe tot parcursul procesului de pregătire și 
elaborare a operei sale. In afara satisfacerii 
acestei condiții fundamentale, putem lesne alu
neca in plasa receptării pragmatice, factologice, 
sursă sigură pentru interpretările îngust deter
ministe și pentru concluziile stas, pedagogic- 
fetișîzante, uneori chiar maniheist didactice. 
Cum atit de pregnant se exprimă Octavian 
Goga intr-o suită de fragmente autobiografice, 
orice pagină de „jurnal literar" reprezintă „un 
succint curs de anatomie sufletească". Iată de 
ce e nu numai o chestiune de competen*ă a 
lecturii, ci și una de etică implicită să ne stră
duim a face din contactul cu textul oricărui 
document literar care intr-un fel sau altul 
aspiră la statutul de pagină incorporată, cu 
bună știință sau prin forța lucrurilor, intr-un 
„jurnal de creație" un fericit și dificil prilej de 
a dialoga mai ir.tii cu noi înșine și apoi de a 
ne angaja pe pista cunoașterii obiective. Un 
adagiu formulat de Francis Bacon spune că 
„a cunoaște adecvat este a cunoaște cauzal". 
Or, genul de cunoaștere la care indeamnă așa- 
numitul „jurnal de creație" beneficiază de 
această dublă șl concomitentă deschidere spre 
cauzal : una Îndreptată spre noi inșine, spre 
propriul nostru eu intelectual și alta spre uni
versul spiritual obiectiv, structurat in datele lui 
conceptuale.

„Dosarul operei" și șansele „lecturii iniția- 
tice", iată binomul paradigmatic ce ni se relevă 
on de cite ori ne cufundăm cu înfiorată și. in 
același timp, „sacră" și „profundă" voluptate in 
paginile unei cărți de dacumeite literare.

Nicolae Ciobana
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CRONICA EDIȚIILOR

Duiliu Zamfirescu 
Opere, 5

după dispariția lui Perpessicius cine 
mai putea crede că monumentala 
sa ediție din Eminescu, ajunsă doar 
la 6 volume din 20 planificate, va mai 

fi reluată curînd de către altcineva și iacă ia 
scara impusă de ctitor ? Și totuși, după mai 
multe tatonări și reușite parțiale mai ales in 
privința publicării unor inedite. Muzeul litera
turii române prin cițiva din osirduitorii lui a 
preluat indrăzneata zidire- și ne-a dat, iată, incă 
două volume din opera poetului național. Alte 
citeva sint deja pregătite peni.ru tipar. Ediția 
și-a intrat iarăși în făgașul ei și acum nu ne 
rămina decît să sperăm intr-un ritm mai acce
lerat al apariției volumelor următoare.

La altă treaptă, bineînțeles, se prezenta si
tuația și cu ediția Duiliu Zamfirescu.

In 1970, regretatul mare editor și istoric lite
rar Mihai Gafița inaugurase seria de Opere din 
Duiliu Zamfirescu. Pină in 1974 ne oferise pa
tru volume. Dar tragica dispariție a editorului 
în martie 1977 ne-a lăsat sentimentul că si 
această ediție, bine pornită, va avea un destin 
trist. Trecuseră opt ani și lucrurile păreau să 
se confirme, cînd, surpriză : acum citeva luni a 
apărut în librării cel de al cincilea volum din 
serie ! Surpriza este și mai mare și mai plăcută 
cînd observăm că acela care continuă lucrul 
început de Mihai Gafita este un tinăr critic 
și istoric literar, Ioan Adam. Munca la o ediție 
științifică .este destul de ingrată, slab retribuită 
și aduce, de regulă, prestigiu autorului ei doar 
printre specialiști. Cu atit mai mult • salutăm 
inițiativa lui Ioan Adam, printre foarte, foarte 
puținii de vîrsța lui care rezisțînd unor ispite 
mai eclatante și-a îndreptat ■ eforturile citorva 
ani spre împlinirea unei lucrări ațft de se
rioase. De altfel, în anul 1979. el fie dă
duse tot la Eaitura Minerva, In cunoscu
ta colecție, o Introducere in opera lui Dui
liu Zamfirescu. Citim în concluziile acestei 
cărți : „de ce o altă carte despre Duiliu Zamfi
rescu 7 Autorul a fost mult comentat și poate 
că unora cazul său li se pare «clasat». Tocmai 
această inghețare în certitudini, mai vechi sau 
mai noi, am vrut să o întrerup." Probabil că 
tînărul critic și-a dat seama că oricît de inte
resantă și nouă va fi exegeza lui, ea nu poate 
„întrerupe" „înghețarea în certitudini" dacă nu 
vorbim cu totalitatea operei autorului pe masa 
de lucru. Și atunci s-a încumetat, să continuie 
ediția. Și intr-adevăr volumul 5, care conține 
Publicistica este cu totul relevant tocmai sub 
această optică.

Dar mai înainte de a face cîteva sumare re
feriri la materia acestui volum să spunem, intru 
memoria lui Mihai Gafița, ce conțin primele 
patru. Așadar, volumul 1 1970 : Poezii (Fără
titlu, Alte orizonturi, Imnuri p&gîne, Poezii 
nouă, Pe Marea Neagră, Miriță, Din publicații. 
Din manuscrise, Traduceri (din Leopardi și 
Carducci) ; volumul 2, 1970 : Romanul Comă- 
neștenilor (Viața la (ară, Tănase Scatiu, In 
război, îndreptări, Anna, [Romanul Dedulești- 
lorj) ; volumul 3, 1972, Nuvele ; volumul 4, 1974 ; 
Lydda. Scrisori' romane. Teatru.

Mai stăruie incă și astăzi și chiar printre 
oameni de specialitate opinia după care publi
cistica, articolul de ziar, au o soartă efemeră, 
se trec odată cu ziua cînd au apărut. Totul 
fals. Depinde ce conține articolul și ce pecete 
poartă. Apariția în ultimii ani a unor volume 
de publicistică (din Eminescu, Slavici, Coșbuc 
etc) sfruntează, prin noutate și valoare este
tică, chiar, această părere. Oricum, în secolul 
nouăsprezece se făcea, de către cine se făcea, 
o publicistică de o înaltă valoare ideatică. Cri- 
ticile lui Malorescu au fost toate la început 
articole de revistă.

Duiliu Zamfirescu intră în cîmpul publicisticii 
în jurul anului 1880. Ceea ce stringe Ioan Adam 
în volumul 5 de Opere din articolele autorului 

' Vieții la tară îl așează pe acesta intre marii 
noștri publiciști. Nu o dată prin ideile vehicu
late, precum șl prin argumentația la care făcea 
apel se intilneștd cu cei niuntți mai sus și este 
firesc să fie așa de vreme ce se revendica, mă
car in parte, din stirpea Junimiștilor. Că mult 
mai tîrziu va polemiza cil Slavici (după ce 
Academia preferase pentru premiu romanul 
acestuia Din bătrini ș; nu In război) este cu 
totul altceva. Duiliu Zamfirescu se intilnește 
cu ei în același front al bunului simț, al rigorii 
față de obiectul tratat. Ca și Eminescu și Sla
vici face cronici teatrale și ca și aceștia acuză 
și el proasta selecție a repertoriului, jocul nefi
resc al multor actori ai timpului, declamația 
excesivă. Ca și Eminescu se războiește cu gene
rația tinără, dezabuzată șl egoistă : „Fățarnici, 
egoiști, mîndri, speculînd ignoranța celor proști, 
înșelînd așteptările celor deștepți. generația 
noastră e o generație de epileptici cu duh, care 
se zvîrcolește între un trecut măreț și un viitor 
strălucit, dar gol, viitor care din neno
rocire este lăsat nouă să-1 pregătim". SI 
tot ca și Eminescu ii atacă, din cînd in 
cînd, pe „roșii", pe liberali : „Cine mai sunt 
oare aprigi revizioniști ?-Aprigi, dar și frumoși, 
și încă frumusețe cu barbă. D-nu Fleva, d-nu 
Cbstinescu, d-nu Dimancea..." Int.--un rirrd Don 
Padil (pseudonimul consacrat al lui Zamfirescu) 
se întîlnește cu nenea Iancu in batjocurirea 
stupidităților anunțurilor și firmelor vremii : - 
„De colțul unui petic de materie atîrna o hîr- 
tiuță cu această încunoștiințare :teșut de E. Ră- 
dulescu. Lucrează pină la treizeci de cofi pe an, 
pentru uzul exclusiv al bărbatului său, din care 
ii face haine, precum și pentru copii din uzul 
căreia mai face și așternut.

Dar Duiliu Zamfirescu își are ideile lui pro
prii și stilul său inconfundabil și ceea ce am 
spus mai sus nu e altceva decît o palidă în
cercare de a-1 plasa între marii publiciști ai 
epocii. Volumul despre care referim conține cro
nici literare și artistice, note de călătorie, studii 
etc. De tot interesul este studiul să1’ împotriva 
constituirii Domeniului Coroanei (Le Domaine 
de la Couronne. Lettre ouverte ă ĂI. An Stolo- 
jan, depute) : Pour le pauvre paysan que nous 
exploitons tous, de toutes maniărps, l’Etat n‘a 
pas des terres ă vendre. Pour le Domaine de la 
Couronne, l’Etat a trouvă de terres ă donner."

Se pot citi cu însemnate beneficii studiul 
„Leon Tolstoi", răspunsurile la o anchetă a re
vistei Luceafărul din 1905, Literatura româ
nească și scriitorii ardeleni (foarte nedrept cu 
Slavici), studiul despre poeziile lui Macedonski. 
Dar în tot, volumul este cititorii și delectabil și are 
darul să arunce, alături de corespondență cită 
i-o cunoaștem pînă acum, o lumină mai cuprin
zătoare asupra scriitorului nu chiar atit de 
„aristocrat" și „distant" cum a fost îndeobște, 
clasificat. Dar să așteptăm și apariția vo'umu- 

' lui 6, tot de publicistică, pe care ni-1 anunță 
Ioan Adam. Nu putem încheia fără a repeta 
elogiul nostru față de acest tînăr istoric literar, 
care prin modul cum a conceput organizarea 
materiei, prin bogatul aparat critic, prin comen
tariile adecvate, ne îndrituiește afirmația că el 
a intrat deja In rîndul celor mai competent! 
editori de astăzi.

Gheorghe Suciu
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Umanism
Urmare din pag. 1

însușire și aprofundare a valorilor științei șl 
culturii românești și universale, clasice și con
temporane, este de ajuns pentru a afirma uma
nismul nostru revoluționar. Ce trebuie, dar, tă
cut pentru ca tinăra generație, mai ales, căreia 
îi revine sarcina de mare răspundere de a fi 
purtător și promotor, ca o adevărată, puternică 

’ forță socială, al viitorului națiunii socialiste, să 
gindească și să acționeze în spiritul umanismu
lui nostru plenar, militant, revoluționar ? îna
inte de a da un asemenea răspuns să mai re
ținem încă atenția asupra acestui termen, „ate-. 
ism-științific“ care, din fericire, începe tot mai 
mult să-și piardă strălucirea sa de suprafață. 
Oare a nu crede în dumnezeu, sau a nu admite 
existența lui dumnezeu este suficient pentru a 
elimina orice convingere și orice atitudine mis
tică, religioasă ? O contrazicere flagrantă o dă 
însăși proliferarea în Occident a unor secte an- 
tiumaniste și antiprogresiste, grupări religioase 
care se autoașează în afara legii, fiind un feno
men ce necesită in mai mare măsură, cred, un

_____________________________
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PRIMĂVARA. LA IAȘI
Cenaclul literar „Junimea" al revistei 

„Convorbiri literare" și al Muzeului de 
literatură al Moldovei, înființat la 21 
noiembrie 1975, (condus de criticul li

terar ieșean Daniel Dimitriu), păstrător și re- 
învietor al unei glorioase tradiții culturale, 
și-a desfășurat, vineri, 16 aprilie, intr-un cadru 
sărbătoresc, ședința cu numărul 100, la Casa 
Pogor. Numărîndu-mă printre invitați alături 
de distinsa poetă Aura Mușat, de dramaturgul 
Andi Andrieș, directorul Editurii „Junimea", și 
de Ion Arhip, directorul Complexului muzeistic 
— Iași, am retrăit împreună cu cei prezenți 
citeva momente inaugurale înregistrate de 
fidela bandă magnetică și am luat act de pro
digioasa activitate a acestui cenaclu prin re
latarea secretarului actual, prozatorul Constan
tin Parascan. Cifrele fiind foarte grăitoare, 
merită să fie cunoscute ; au citit In cenaclul 
„Junimea" 321 de autori tineri (224 de autori, 
poeți, 67 de autoare, poete, 26 de autori, pro
zatori, 3 autoare, prozatoare, 1 autor de eseis
tică ; s-au citit cu totul 1491 de poezii), eu 
discutat despre creațiile prezentate in cena
clu 742 de persoane ; au fost invitați 114 poeți 
și prozatori consacrați care au citit din crea
ția proprie și 45 de actori care au susținut re
citaluri de poezie, au participat la cele 100 
de ședințe 5 619 persoane ; au fost organizate 
ședințe . festive dedicate unor mart scriitori 
(Creangă, Caragiale, Macedons'zi, Sadoveanti, 
Minulescu, Bacovia, Arghezi) Eminescu fiind 
celebrat de 12 ori in asemenea ședințe ; au fost 
organizate dezbateri publice, s-au lansat cărți, 
s-au făcut expoziții și deplasări in întreprinderi 
și instituții, in orașe și sate.

Am ascultat cu mare îneîntare recitalul poe
tic susținut de Aura Mușat, Liviu Antonesei, 
Vasile Arhire, George Bădărău, Ion Boroda, 
Cristina Chiprian, Mariana Codruț, Lucian Do- 
hănică, Carmen Jgheban, Mirela Mândrie, Du
mitru Pană, C. M. Spiridon, Marcel Virlan, 
Nicolae Panaite, Valeria Staneu, Gabriela 
Scurta, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu, și 
mi-am dat din nou dreptate zicindu-mi că re
vistele ieșene nu reușesc incă șă oglindeas
că extraordinara mișcare poetică a tinerei ge
nerații...

Ca o compensație mi-a fost oferită caseta 
„11 poeți", debut, editată de „Junimea", redac
tor Doina Florea-Ciornei ; Dan Bodnar, D. Con
stantin, Racked Elias Daoud, Ion Deaconescu, 
Georgeta Eftimie, Elena Guțu, Maria Mailat, 
Eugenia Miulescu, Liviu Pendefunda, Dorin Po
pa, Mircea Raicopol, poeți de virste și de în
zestrări diferite, unii simpli grafomani, alții 
poeți adevărați pe care i-am citit prin reviste 
și i-am redescoperit cu plăcere : Racked E- 
lias Daoud, studentul medicinist clujetm, plu- 
rilingv, exprimindu-se fermecător in română,

și ateism
examen atent și concret din partea psihologilor, 
sociologilor, dar, nu în ultimul rînd, și ăl 
politologilor.

Desigur, în condițiile capitalismului contem
poran, ale crizei sale de sistem, vehemența cu 
care se răspîndesc și se insinuează în conștiin
ța, nu o dată a unor mari colectivități, precep
tele cele mai aberante ale unor secte, fățiș an- 
tiumaniste și antiprogresiste, nu trebuie să 
mire.

De ce totuși, această intensă activitate de 
prozelitism desfășurată chiar și la noi de unele 
grupări religioase în condițiile în care statu
tul conferit cultelor în patria noastră, ratificat 
printr-o lege anume, le-o interzice din capul 
locului? Nu este un secret pentru nimeni ca
racterul .nu numai antiumanist și antiprogresist, 
ci și manifesta lor calitate și tendință antipa
triotică șl anticomunistă. Mizînd pe momente 
reale, de dificultate care pot surveni mai ctt 
seamă in cazul unui tînăr aflat acum la vîrsta 
formării și confirmării idealurilor sale de 
muncă și de viață, extrapolînd in mod neper- 
mis și fraudulos in plan moral anumite îm

NUMELE POETULUI

Georgeta Eftimie, posesoarea unei Ireproșabile 
dicții tradiționale. Elena Guțu, Maria iiailat 
scriind o poezie inteligentă, sarcastică, plină ăe 
nerv existențial, Mircea Raicopol, Cum des
pre acești poeți intenționăm să scriem cite o 
tabletă la această rubrică, încheiem această 
sumară prezentare citind unul dintre fru
moasele poeme ale Georgetei Eftimie : „Stră
ine, drumuri frinte, bătute ca în palmă, t tir- 
ziu doboară-n mine cu-amiezi neîmplinite, t 
iar zborul de petunii pe gind durut ivite / sub 
fluxul lunii astăzi se zbate-n geana calmă. / / 
Ghioc al bucuriei-floare din lacrimi crești / 
dintr-o sămință vie sub zodie de mai I tu o 
culegi cu-o mină și altuia o dai, / încremenind 
albastrul sub bolțile cerești, t / Bolnavi, □ 
tristețe se mistuie-n tăcere / in ziua ce se naște, 
ăin ziua care piere / cu soarele în umbră cu 
resemnații pini. / / De unde vii, lumină, și nu 
rămîi atunci / in curgerea de aur cu sulițe pre-, 
lungi, / rănindu-mi cerul tainic cu-nfiorații 
crini

Simbătă, 17 aprilie, sub auspiciile Comitetu
lui de Cultură și Educație Socialistă al ju
dețului, lași și ale Cenaclului „G. Călinescu" a 
avut loc vernisajul expoziției de pictură șt 
grafică a Elenei Sirbu, expoziție prezentată com- 
peten1 de Aurel Leon unui număr impresio
nant de vizitatori.

Fascinația acestei expoziții o constituie măș
tile pictate de Elena Sirbu („In adevăr, pornind 
de la cîteva „Obrăzare" etnografice din zona 
moldavă, subcarpatică, respectind aspectul 
frust al materialului de confecționare. Elena 
Sirbu vede lumea așa cum ar putea fi repre
zentată prin măști similare celor știute din 
copilărie" — Aurel Leon) al căror cromatism 
viu dar lipsit de violență expresionistă reîn
vie un spectacol uman realist vizind carac- 
terioiogicul : o artă veche românească trans
pusă intr-un limbaj plastic , original a cărui 
ndtă dominantă e ironia subtilă : masca prin 
reducția ei expresivă ne sugerează unicitatea și 
diversitatea fantastică a figurii umane, mai 
fidel reprezentată prin „exces", prin „anormal". 
Tulburătorul univers lăuntric al artistei exor
cizat în impresionanta suită de portrete-măști 
ne convinge că Elena Sirbu este posesoare r.u 
doar a unei tehnici, ci a unui adevărat »tl! 
plastic cu un acut accent personal conferit de 
tonul confesiv, irepresibil.

Cezar Ivănesca

prejurări, anumite cumpene, aceste secte își 
întind tentaculele veninoase încercînd să abată 
cursul normal al biografiei acestor tineri, să-i 
rătăcească înspre nici unde, să-i capteze, pen
tru. interese meschine, restrînse.

Este nevoie, deci, nu numai de răspân
direa unor cunoștințe ciiltural-științifice avan
sate (lucru foarte necesar de altfel) și de 
o intensă muncă de educare umanistă, revo
luționară, mdral-politică, persistentă și concre
tă, de institui rea și generalizarea unor rapor
turi noi de colaborare, prietenie, încredere, în
trajutorare, deci de crearea unui climat în 
care individul, mai cu seamă cel tînăr să se 
afirme la întreaga sa capacitate creatoare.

In acest scop — fie chiar și o pre
cizare terminologică de genul ceiei amintite 
mal sus — mi se pare, așadar, rostul și impor
tanța sa. O știm încă de la Voltaire că pentru 
a purta o discuție trebuie să ne precizăm mai 
întii termenii. Or, gîndind în limbajul acțiunii 
eficiente, calitativ-superioare cred că o aseme
nea distincție nu poate avea decît o singură 
semnificație, aceea de a lansa un dialog, dialog 
pe care avem tot dreptul și întreaga datorie 
de a nu lăsa să devină doar o suită de mono- 
loguri paralele.

CONFABULE

Un țăran trece strada ™
dis-de-dimineațâ se urcase in autobuz / 

in conx enție / i-a dat zece lei lui 
Nicu ' șoferu / băiat bun / toți ii dau/ 
și el face numai fete / săracul / cinci 

are pină acu * șl a șasea speră să fie băiat / dar 
e om cumsecade oprește cînd îl faci semn / iar 
dacă n-ai bani te amină / sau oprește altădată / 
cînd are timp / in fata porții / și bea o cană cu 
vin : sticla a ascunde sub canapea / că n-are 
voie să bea in servici / așa / la piață nu erau 
mul(i / dase frigul in ei / numai cițiva ca și el / 
cu mere și nuci rindu ce vinde / că ou se gă
seau altfel merele n-arătau prea grozav / 
zbircite ca obrajii de văduvă I și pe la zece porni 
să cumpere . ce-a găsi / și piine de la vreunul 
cu buletin și batiste pentru văru ăl mort / de 
pomană tot cumpără el / chiar și biscuiți / că 
erau / să fie acolo / dimineața ronțăi unul / 
simți că trăiești pină ajunse pe lingă autoga
ra ia să iau o bere / se gindi ‘ că mai e pină 
pleacă autobuzul / și de cumpărat tot nu mai 
am ce bufetul era închis / numai înăuntru / 
restaurantul , asa că se așeză la o masă dichi
sită / eu tacturi pe ea / nepoate / adă bere /

FOLCLOR CULTURAL SAU DESPRE
TRACOMANIE ȘI TRAC0F0BIE ™

Urmare din pag. a 5-a
țăți care ii a r.rȚ.-L numai pentru că ele nu se 
i.-.:;l:.._»v in adwente la un același pro-
gr-.șn. Să fi lâsst intoferar.ța unor trecute pe- 
nctjj anti-culturale atitea urme in cîmpul idei
le.- sau să ti Treat ea atit de adine oamenii 
iseit sa ne in iluzia unui progres nu
mai pentru că in locul unui singur Gherea-aib 
și al u.-.ui singur Maiorescu-negru avem mai 
mu?,i Gherea și mai mulți Maiorescu, cite o pe
rceive 'pentru fiecare epocă de efervescență a 
ideii ? Căci efervescența ideii este neîndoielnic 
înfățișarea ei intr-o infinitate de ipostaze. Pot 
fi ipostazele vieții spirituale ale unei națiuni re
duse mereu la un Sflnt Gheorghe și la o hidră, 
In ultimă instanță la un același Sfînt Gheorghe 
și la o aceeași hidră 7 Să poată fi cultura româ
nească pină intr-atita de amputabilă îneît pen
tru a-i da o oarecare unitate trebuie să-l sal
văm pe îbrăileanu legîndu-I de Lovinescu, iar 
pe acesta să-1 transformăm într-un fel de Ghe
rea ? Se mai procedează așa pe undeva prin 
lume, astăzi ? Are nevoie un peisaj cultural, 
oricare ar fi el, de hărți in două culori ? Și 
de ce ?

Insfirșit, cîteva cuvinte sînt silit să spun și 
despre ceva, căruia nu știu ce eufemism l-ar 
putea ascunde urîțenia.

Oameni atit de diferiți pe cît pot fl sovieticul 
Toporov, italianul Pisani, bulgarul Georgiev. en
glezul Crossland sau germanul Hubschmid, de 
o probitate și o rigoare științifică peste orice 
îndoială, iși dedică toată știința lor de carte, 
multă și trudnic adunată, tot talentul lor, unei 
opere de a cărei valoare științifică se mai în
doiesc astăzi doar lingviștii „tradiționaliști". Ei 
așteaptă foarte mult de la puținii specialiști 
români (și față de cele mai sus arătate nici n-ar 
trebui să ne mai mirățn că sînt atit de puțini), 
din nefericire mai puțini decît, de exemplu, cei 
bulgari sau iugoslavi. Ei nu știu că „problema 
tracă", o problemă dintre cele mai interesante 
și vii în indo-europenistică modernă, în care 
cantonează pasiunea lor de oameni de știință, 
are la noi implicații sentimentale, reductibile în 
pianul afectelor la pasiunile partizane pe care le 
nasc, aiurea și la noi, meciurile de fotbal. Mi-ar 
ti greu să explic oricăruia dintre ei. că un om 
de cultură român, in anul 1982, socotește că iz
voarele acestui mod primitiv de a recepta fap
tul de știință urcă la Getica lui Pârvan.

Dar și mai greu mi-ar fi să le explic, pentru că 
de data aceasta gu însumi nu mai înțeleg nimic, 
cum același om de cultură crede că problema 
aceasta ține de definirea „etnosului românesc”. 
In această privință — simplă opinie de nespecia- 
list. influențat de Pârvan — consider că pro
blema specificității in artă este intr-adevăr, așa 
cum crede și Z. Ornea, detectarea aposteriori, în 
creațiile durabile, a notei specifice, operație pe 
care o consider una de istorie culturală. Evident 
aceasta nu vrea să spună că n-ar putea exista 
programe „culturale" care să vrea să exalte sau 
să anihileze nu știu ce iluzorie componentă a 
specificului. Tematica „tracică" din literatura, 
proastă sau bună, nu mă supără ca tematică 
mai mult decît cea, să zicem, „chineză". E drep
tul poetului, ba e dreptul oricărui oen, de a visa că 
e grec (precum zicea Călinescu), latin, dac sau 
chiar român. Mă supără, în poezia proastă de
gradarea poeziei. Mă supără, în diletantism de
gradarea înțelegerii actului de cunoaștere. Și 
dacă „tema tracică" n-a dat capodopere (nu 
ștîu. poate a dat), ea există in literatura română, 
de la Eminescu și Blaga pînă la Ion Gheorghe. 
O capodoperă in cîmpul meditației artistice pe 
această temă rămine însă posibilă. Dar ea va fi, 
evident, nu o capodoperă tracică, ci una româ
nească sau bulgărească, așa cum va dovedi acel 
examen aposteriori.

Pentru că „tracofobia" și pasiunile încep acolo 
unde, din nou „pârvănist", eu refuz cu încăpăți- 
nare să il urmez pe Z. Ornea. Da. Este adevărat, 
conceptul de „specific național" a avut parte 
„multă vreme" de „blam" și. într-adevăr, către 
el „timp de vreo două decenii se îndreptau pri
viri bănuitoare și acuzatoare" cum ne spune 
Z. Ornea. Da I Acest concept „in starea lui pură 
și interpretai științific trebuie să-și recapete... 
locul in debzaterea de idei" (p. 468). Z. Ornea 
afirmă chiar că el și-a recăpătat astăzi acest loc. 
Dar în ce stare impură il primesc eu ca „lo- 
goană in eternitate a latinității eu elemente 
traco-geto-dace". Toate citatele care urmează 
reproduc opinii sau considerații ale autorului și 
toate mă lasă cu mari întrebări nelămurite. Să 
fie ..specificul național" „interpretat științific" 
în vreo legătură de o „STRUCTURA PROTO- 
NUCLEICA ROMANEASCA" (p. 377) ? Cu o 
„FORMULA STILISTICA A PROTOMJCLEU- 
LU1 SPIRITUAL" (p. 333) ? Sau să stea e! în 
raporturi oarecare cu „SUFLETUL TRACO- 
DAC* (p. 388), cu „tradiții bizantine IN MEN
TALITATE ȘI TEMPERAMENT" (p. 380). cu 
„elementul geto-daco-trac VENIT DIN STRA
TURI ANCFSTRALE" și care „are locul său ho
tă rit in FORMULA SUFLETEASCA NAȚIO
NALA (p. 411). cu „PLAMADIREA SPIRITUA- 
LfTATII ETNICE ROMANEȘTI- (p. 423). cu 
„aliajele care au intrat in substanța procesului 
de etnogeneză al (sic) românilor" (p. 377). cu 
„TRUNCHI! L PROTOISTORIC AL POPORU
LUI ROMAN" (p. 384), cu „PsIHEA ETNICA a 
poporului român" (n. 401), cu „PROCESUL DE
VENIRII ETNOSULUI ROMANESC (AL NU
CLEULUI SAU ESENȚIAL)" (p. 465) etc. etc.

Rămin în această problemă ’ adept âl „traco
manului misticoid" vas!le Pârvan și mă despart 
eu totul de adeptul „modernității raționaliste" 
Z. Ornea. îmi iau libertatea să cred (este o opi
nie personală) că literatura română nu are ne
voie. cum n-a avut niciodată, de o asemenea 
abordare misticoidă (fără ghilimele) a specificu
lui ei. De data aceasta, sint sigur, el a fost con
taminat dc materialul manipulat.

Poate șl in cele ce urmează. în epocă, un mare 
ziarist de stingă a fncercat să demaște pe anti
semitul militant A.C. Cuza, dovedind cu docu
mente facsimilate că acesta tirgue de la un 
evreu sau că are un furnizor evreu (îmi cer 
scuze cititorului, dar nu am la îndemină publi
cația ca să pot face o trimitere mai exactă). In 
1334 (1). Iorgu Iordan putea crede că „hitleriștii 
renunță. In .apt. Ia antisemitism, cînd evreii nu 
le încurcă socotelile... astfel că un evreu anti
marxist este nu numai suportat, ci chiar încu
rajat" (Articole politice, 1979. p. 55). A face 
astăzi o asemenea afirmație, după tot ce s-a în- 
timplat, ar fi aproape o impietate. Dar toate 
acestea se petreceau atunci, in împrejurări 
anume, cînd a folosi argumentele adversarului 
era necesar fiindcă era eficient în anumite 
cercuri de opinie, numai „neutre" sau chiar con
taminate. Cit l-a putut insă contamina epoca pe 
Z. Ornea pentru ca el să poată spune, în 1981, 
desc-e „căpitanul" de neagră amintire că era 
„FIUL IUI ION ZELEA (DE FAPT IOHAN 
ZILINCHI)" (p. 86) ? Ar fi o întrebare pur re
torică întrebarea ce anume vrea să însemne acest, 
rușinos în 1981. „DE FAPT" ? La o asemenea 
înțelegere „ȘTIINȚIFICA" a „SPECIFICULUI 
NAȚIONAL", implicațiile „politice" ale tracolo- 
giel sau romanisticii ar apare de peste tot și un 
certificat de „latinitate" sau „dacitate" s-ar 

nu dăm nimic fără mîncare / îi răspunse f 
atunci dă-mi o chiflă și o bere / ospătarul atunci 
tresări și-l privi cu atenție / pe urmă ochii i se 
lumină / și lumina aceasta i se pretinse pe nas / 
iar nasul străluci de bucurie / nene / ai / eu 
sint / cine / Sandu / al cui / al lui Simion / unde 
sta / in capul satului / aha / bine îmi pare că te 
văd / ți-aduc / și-i aduse un platou cu tot felul 
de rotocoale tăiate subțire / și roșii / și brinză I 
bătrinu] nu refuză / dar mincă in silă / și bău 
incet sticla de bere / toi gindindu-se de unde-l 
cunoaște / la urmă ii dădu mai mult cu cinci 
lei / deși berea il costase tare scump / noroc 
că / in afară de cit vinduse / mai avea la el o 
sută de lei / iar ospătarul acela voinic / in haina 
lui albă / il îmbrățișa la plecare / și-i promise 
că trece pe la el / negreșit / eînd o fi liber / 
vreun neam de-al tău ' il intrebă colega ! scutu
ri nd fața de masă / aș / rise ospătarul / dar așa 
l-am făcut să se simtă / să-i fie frică / să nu 
se spună in sat ! că a intrat in restaurant să bea 
o bere / și a avut bani numai de o chiflă.

Iulian Neacșu

putea impune cu acuitate. Și s-ar putea ca un 
mai tinăr coleg de breaslă al lui Z. Ornea, nu 
atit de cunoscător ca el al realităților epocii, să 
pornească pe același drum și să dovedească, prin 
aceeași metodă, că întreaga dreaptă din Româ
nia a fost formată din „alogeni".

Mă gindesc înfiorat de groază cum ar arăta 
literatura rusă fără „mulatrul" Pușkin, cea fran
ceză fără Ionesco, pictura spaniolă fără'El Greco 
și chiar „psibea etnică" sau „trunchiul proto- 
nucfeic" fără Antim Ivireanu sau Panait Istrati.

P.S. Acuma chiar, îmi parvine noua carte a 
fui Z. Ornea (Comentarii, București, 1981) in 
care, la pp. 289 și urm., sub titlul Nedumeriri, el 
se luptă foarte tare cu Dan Ciachir. EI numai 
la început e nedumerit (mai puțin de cinci pa
gini). El se dumirește foarte repede, chiar la 
p. 264. în cap, sus : „acum nedumeririle ni se 
clarafică" spune el. După care nu îl mai iartă 
deloc pe Dan Ciachir. Și bine face. Dan Ciachir, 
nici mai mult nici mai puțin, socotește „eseu
rile misticoide ale unui Dan Botta" ca avîndu-și 
obirșia in „spiritul unor lorga și Pârva»" ! Așa 
nu se mai poate ! Unde se trezește DariAyrahir ? 
El crede că lorga și Pârvan — să ve«jrș7’să nu 
crezi — ar fi tot una cu Nichitor Crainic și Nae 
Ionescu ! Bine face Z. Ornea că ți-1 ia la refec ! 
Lui o întrebare 1 „se pare necesară". De ce con
sideră Dan Ciachir că Dan Botta și alții de 
teapa lui au consolidat filosofia culturii româ
nești „în spiritul unor lorga și Pârvan" ?

„Care anume latură a acestui spirit ar fi dez
voltat-o 7 Să se refere Dan Ciachir la dimensiu
nea tracică 7 Că lorga și Pârvan au pus temei 
pe fondul tracic din substanța originară a fon
dului protonucleic al poporului român e incon
testabil. DAR TRACISMUL RELEVAT DE 
ACEȘTI ILUȘTRI SAVANȚI NU SE CON
FUNDA NICIUNDE CU TRACOMANIA PRO
PUSA DE UN DAN BOTTA".

Da, spune Z. Ornea, Băncilă a dezvoltat ideea 
confundării etnicității cu ortodoxismul „dar 
aceasta nu au făcut-o «în spiritul unor lorga și 
Pârvan», ei in acela al lui Nichifor Crainic și 
Nae Ionescu" (p. 262), ceea ce este cu totul alt
ceva. De altfel — cum de nu știe Dan Ciachir ?
— Pârvan a murit în 1927 etc<

Este adevărat că abia clarificat, Z. Ornea se 
nedumerește din nou : „nedutrikrirea mea urcă 
neliniștită cu cîteva cote mai sus" și bineînțe
les, așa cum • am învățat cu toții, acolo ea face 
un mic salt calitativ și ,,se transformă in motiv 
de neliniște" (p. 264).

Dan Ciachir practică o „discriminare", un 
„apartheid cultural", el „sărăcește tabloul 
epocii". El transferă, pur și simplu, „idiosin
crasiile" dintre cele două războaie „cu tot de
pozitul de intoleranță" al lor in anul 1981. Ne 
putem noi permite o asemenea crimă ? „Nu mu
tilăm prea grav istoria cugetării românești»?" 
Ke, he ! A mai întîlnit Z. Ornea asemenea 
„tentative pernicioase", nu se sperie ol 
dintr-atît ! „INTR-O FILOZOFIE DE DIMEN
SIUNEA, NU TOCMAI CORPOLENTA,. CA 
ACEEA A NOASTRĂ (jur că așa scrie — n.m.) 
o asemenea discriminare mi se pare a fi curată 
sinucidere". Și noi dormim !

Eu unul sînt de partea lui Z. Ornea și contra 
lui Dan Ciachir. î.icepe însă să mă bată o cruntă 
bănuială. Deși criticate pină și în presă pentru 
aceste lipsuri destul de grave ale lor, unele tipo
grafii continuă să livreze comerțului nostru so
cialist cărți cu defecte, avînd colile încurcate, 
prost lipite, ba chiar (ca pe niște banale cutii 
de conserve cu etichete schimbate) purtînd co- 
perți străine. Cartea dpspre care am scris eu 
pînă la acest P.S. este, fără doar șiz p£?te, car
tea lui Da.n Ciachir. Vinovat, mă 
solidar cu Z. Ornea. Bravo, bine <
lui Dan Ciachir. Așa-i trebuie. Dan ir*, a 
găsit nașul.

Cel mai mult Îmi place, desigur, felul cum lă
murește el chestiunea cu Pârvan :

„E știută DEOSEBIREA DE OPINII DINTRE 
PUNCTELE DE VEDERE (iar jur că așa scrie
— n.m.) ale lui Pârvan exprimate in Getica și 
OPINIILE lui Blaga despre geto-daci și filozofia 
acestora. DREPTATEA ERA, INCONTESTABIL, 
DE PARTEA LUI PARVAN" (Z. Ornea, Comen
tarii, București, p. 265, în es6ul datat MARTIE 
1981). Scurt, cuprinzător, fără vorbe de prisos. 
Deschid cartea lui Dan Ciachir, voluminoasă 
altminteri, apărută la aceeași dditură, cu eti
cheta greșită ; Z. Ornea, Tradiționalism și mo
dernitate în deceniul al treilea. București (data 
bunului de tipar 1.VII.1980) la p. 381 și citesc :

„E știută azi exagerarea opiniei lui Pârvan 
care a disociat prea categoric cele două ramuri 
ale aceluiași neam (daeo-ge(i și tracii), afirmind 
ascendenta morală a celor dinții, diminuînd în 
Importanță pe traci. Astăzi aceste adevăruri, 
ignorate de Pârvan, sint puncte de vedere știin
țifice unanim acceptate de cercetătorii de spe
cialitate. BLAGA A AVUT DREPTATE".

Bănuiala mea urcă neliniștită cu foarte multe 
cote mai sus. în „nedumeririle" lui Z. Ornea era 
vorba de un simplu articol, iar i - fața mea am 
o carte de 668 de pagini !! Dar dacă totuși există 
doi istorici literari cu numele de Z. Ornea ? 
Atunci ar trebui, cred eu, să treacă peste de
șarte vanități și să ajungă la o înțelegere, său 
să tragă la sorți, și să semneze unul Z. Ornea, 
iar celălalt — 2. Ornea.

Bănuiala devine, tot ureînd. neliniște. Dar dacă 
este vorba de unul și aceiași Z. Ornea ? Atunci 
desigur, corect âr fi fost, corectîndu-1 pe Dan 
Ciachir, să fi profitat de ocazie pentru a se 
corecta și pe el. Spunînd, de exemplu, că în 
9 luni se pot produce și minuni mai mari decît 
o simplă schimbare de opinie sau că în răstimp 
a mai trecut odată prin problemă. Nu e nici un 
fel de rușine în faptul că oamenii, citind, se lă
muresc asupra lucrurilor pe care nu le știu. (Pot, 
de pildă, să-1 asigur că „tracismul" lui lorga 
este încă una din problemele mai complicate 
decît par și, în orice caz, decît se pare că o 
vede el).

Hotărit lucru, feciorul științific naște din ne- 
lectură.

CONCURS LITERAR
Organizat de Comitetul municipal U.T.C al 

municipiului București, concursul de creație 
literari „Sintem fiii acestui pămint" și-a de
semnat recent cîștigătorii. Juriul, alcătuit din 
Doina Oană, Constantin Radu Maria, Marius 
Stănilă, Cornel Brahaș, Stelian Tănase. Con
stantin Sorescu și Artur Silvestri, s-a îndrep
tai asupra creațiilor unor tineri, aflati in faza 
premergătoare ■ debutului editorial. Premiile an 
fost decernate, cu prilejul unei manifestări 
culturale, în ziua de 22 aprilie, la „Ateneul 
Tineretului", premiati fiind următorii: POEZIE 
1. Marian Bodea, 2. Judita Partin, 3. Iulia Brin- 
zei. Premiul special al revistei „Luceafărul": 
Luigi Toma. MENȚIUNI: Cătălina Corvin șf 
Liviu Ion. PROZA : (ex-aequo) : Horia Tabacu 
și Valeria Negovan. DRAMATURGIE: Gheor
ghe Avram.

peni.ru


Inscripții
Ca să dăinui
nu mo învelesc cu dumnezeu

poșta redacției
T.C.G.-CONSTANȚA: în „Frun

ze adinei", „Capcană", „Ireversi
bile". sint, parcă, și unele impli
cații lirice, pe lingă multe des
pletiri verbale fără sens si fără 
ecou. Să vedem ce mai urmează.

V. POGOR : O poveste șubre
dă. mai aproape de reportaj, 
care colecționează mai toate 
Jocurile comune, idilice, trandafi
rii. din mult frecventa temă a 
colectivizării.

P.M. POPA : V-am răspuns de 
fiecare dată. Nici acum nu slnt 
lucruri noi, aceleași compuneri 
convențional-școlărești. modeste, 
de serie, nonșalantă și cantitate. 
Sarcina noastră, asumată, este să 
vă citim manuscrisele și să vă 
spunem o părere ; grija de a 
urmări apariția răspunsului vă 
rămîne, insă, dv. ori apropiatilor 
dv. Orice altă pretenție e depla
sată.

ADRIAN IVANESCD : Par să 
existe unele semne bune, dar 
mai vizibilă e. deocamdată, pri
mejdia vorbelor goale care sună 
din coadă !

EMIL : Citeva lucruri mai cu
rate : I, 6. II. 13.

V. TRIF : Mulțumiri și reci
proca !

OANȚA ANTON DINDEAL: 
însăilări mărunte, mai degrabă 
stîngace. fără perspective („No
roc sălciu"). Despre celelalte, 
dacă n-ati primit răspuns in a- 
ceste coloane. înseamnă că n-au 
ajuns pină la noi.

C. BOGOS : Sînt unele semne, 
încă nu deplin concludente, mai 
ales in „Tata". „Autoportret cu 
grimasă". în rest, lucruri inega
le, șovăitoare, convenționale.

D. ION AND ; Ne bucură veș
tile pe care ni le comunicați.

Felicitări 1 „Excursia", insă, e 
un lucru șubred, caricatural, 
schematic. Personajele nu se în
truchipează. situațiile rămin ne
convingătoare. forțate, superfici
ale.

SIGMAR (E.P.U.) : Lucruri de 
Început, stăpinite de convențio
nalism și inerții școlare. Uneori, 
insă, vorbele se încălzesc și par 
să „emită" („Cintec". „întîia e- 
legle"), ceea ce ne îngăduie să 
sperăm in viitoare pagini mai 
concludente.

S.P.O. (R) : Sint unele aptitu
dini lirice, dar ele nu prea 
ajung, deobicei. la tensiuni și 
expresii convingătoare, din cau
za unui exces metaforic (cu aer 
didactic-explicativ). a unui abuz 
de cuvinte (alunecind uneori 
spre oratorie). în fiecare vers, 
gindul, demersul liric e „tradus", 
„certificat", intr-o metaforă (a- 
desea superfluă șl. prin inutilă 
și insistentă repetare — a sen
sului și a procedeului — născă
toare de monotonie și lungimi 
parazitare). Mai ales că mare 
parte din registrul acestor po
doabe e ușor desuet și conven
tional. banalizat (cu multe vise, 
păstori de stele, catedrala inse
rării, umărul amintirii, năvoa
dele nopții, etc.). Citeva pagini, 
mai puțin încărcate, se apropie 
mai mult de poezie („Răniți in 
coapsa". „La ecluze". „Din ma
reele albastre". „Orgia". „în 
somnul tău"). „Tainica primeni
re". prea lungă, livrescă. reto
rică inșirare de variatiuni pe a- 
ceeași temă (temă formulată, de 
fapt, in esență, revelator, in 
motto-urile respective !...).

DAOS : Mulțumiri cordiale 1 
Știam cite ceva, dar destul de 
vag. Interesant ar fi. desigur, să 
putem obține cartea (dacă prie

tenul dv. e susceptibil de aseme
nea rugăminți !...).

M. UNGUREANU : Povestirea 
e scrisă relativ curat, dar. in 
privința problemelor de fond, nu 
ne socotim in măsură să ne dăm 
cu părerea (ar trebui să vă a- 
dresati colecției specializate). Ca 
simplu cititor, nu ne putem de
clara mulțumiți, firește, de fap
tul că tocmai „cheia" lucrurilor 
rămine fără explicație (nici nu e 
verosimil ca omenirea. Ia nive
lul de progres a! acelei epoci, să 
rămină atit de lipsită de preve
dere. atit de vulnerabilă — Ia 
scara speciei 1 — in fata unei 
simple fntimplări. a cărei even
tualitate trebuia, la urma urmei, 
să poată fi anticipată — si incă 
ușor 1 — din chiar „fișa gene
tică" a respectivului „savant cu 
ochi diabolici* !.— Sandu Iu- 
liana-Luize, Viorica Popa. M.M 
Macovei (ceva, in „Acasă la noi". 
„Grădina mea*), Ștefan Virgil 
(vi s-a răsouns de fieca-e dată, 
tot aici). Hie Gheran. Gh. Du
mitrescu. tonuț. Adi Măriei. C.F. 
Alutus, Nicolae Bercaru. lere- 
mia D. Ion. S.D. Mioara. Con
stantin Istratl. A.N- P Soporan, 
Bogdan Panein. FI. Zamfirescu, 
Ion Coți. Tănase Dumitru L'n- 
gureanu, Stelian Bălcinoiu. S. 
Stanciu, Eugen Jamorys. Gh. lo- 
nițescu. Ion Scariat, A.P. Sucea
va. (ceva, in „Robie"). Anton A- 
dămuț, Vineențin Valin, E.M. 
Suceava, L.L. Moreșansky. Re
gina Busuioc, Celia Panalt. Ion 
Stan Cornel : încercări de nivel 
modest. L.M.O„ Tatiana Corolea. 
Stoian Tudor, C.S.B., Vast le Zgo- 
robete. lon-Deladunăre, Ana 
Turco, Ștefan Jurubiță : Nimic 
nou I

Geo Dumitrescu

N.R. Manuscrisele na se înapo
iază.

ci potrivesc sufletul patriei 
peste sufletul meu

Am văzut copaci 
murind 
nu de bătrinețe 
ci de nostalgia 
înfloririi

Ceea ce iubesc mi-e blindul 
împrejur pe care-l respir 
și-mi dăruie contur 
pasăre de-aș fi 
sâ zbor n-aș putea 
intr-un văzduh 
neîntemeiat de aripa mea.

De-atiția prunci 
totul se luminează 
chiar și străbunii 
se-ndeamnă a fulguire 
încit aerul devine o zidire 
de suflete in care 
patria blind se așează

MIHAI CRAIESCU

Dorul de țară
Ascult respiroția-n toate cum crește ți crește 
Co dunărea sevei in crengi de arin ;
Visul meu ostăzi proaspăt în lotcă de our 

pornește 
Ca dorul de țară-n iubire de ea să-l al:n.

Armindeni spre cintec deschide ferestre Rorale 
Și-n orice cuvint te strecori, primăvară.
Și-n oricore clipă imi iese iubirea in cale.
Pe muguri și raze și Zboruri vorbindu-mi de 

dorul de țară I

FATMA SADIC

Prinărara
Primăvora-ngenunchind 
aprinde luminările fiorilor șl murmură 
din buzele frunzelor rugi care smulg 
genelor-ierbii prinos de lacrimă

Pămintul 
sare coarda cu curcubeul I

EMIL COȚ1ANU

Mob Ida Ulmu : «Trandafiri*

Jertfe
Nc m cintec nu se naște 
Pină n-o căzut o lacrimă, 
N<c. un trcndafii nu se fură 
Fără o picătură de singe, 
Ne o stea nu răsare 
Pină nu se jertfește soarele

VIOREL FLOROIU

Cheațâ la mal
la cercuJ polar aerul e verde 
in pnmăvoră rece firul erhîi 
anunță puterea perdutc a pădurii de cristal 
bătrinul tă etor de iemne
moi c.ede ;n meseno Iu*
ș; ascute securea prrnăvaro 
riun -eirrnimz te trezește 
oeru! rerde se face transparent 
d-n nou aer in oceanul ae gheață 
coarnele ren lor înfloresc
Ic omereo unor seve secete 
plutele lunecă in spre ecuator 
să se $*arme de insule de mărgean 
ș: cercul polar code tr st sub secure 
suc puterea unei meserii dispărute.

VIORICA IONESCU

E timpul să-nveți
Totul incepuse să-mi devină clar
— Fiule, auzeam,
uită-te bine la mine cum ar 

boii să-și ducă luna in coarne 
plugul să muște adine , 
din pămintul ce doarme

— Bine, tată, dar eu 
sînt incă un ține 
plugul e greu 
șl mușcă adine 
n-ajung Io resteu

— Stai tot lingă mine
cu miinile pline 
semințe sub brazda aruncă 
e timpul să înveți că pămintul 
e plămădit 
din pace și muncă.

GH. BOROVINA

Buricul
Bunicul 
e calm 
tine strins 
bățul in mină 
in timp 
ce-l somează din cer 
ascultă 
printre gindurl 

istoria
adunată 
ca o pată de singe 

pe genunchii Iul. —

MARIN C1ORANU

Experiența zidului
Cineva imi dă sfaturi 
eu imi pipăi brațul drept

viața se duce 
bucată cu bucată

amintirea e un pumnal in obraz

spargeți oglinzile din spitale 
desenați cu creta un măr inflorit.

ALEXANDRU HORIA

«Sensuri
•am prăbușit pe un scaun „stil* 
care-a protestat scirțiind sub greu
tatea mea și-am auzit o mie de 
cuvinte disperate In minte, intr-un

și valori regăsite»
remarcabila carte a lui Constantin Joja 

„Sensuri și valori regăsite" apărută la 
Editura Eminescu îmbogățește șirul 
dezbaterilor critice despre esența arhi

tecturii ca formă primordială de artă națională, 
de exprimare estetică a unui mod propriu de a 
modela și înțelege spațiul.

Continuind opera unor înaintași ca Al. Tzigara- 
Samurcaș, Petre Antonescu, G.M. Cantacuzino. ' 
Grigore Ionescu, autorul încearcă să descifreze 
dincolo de determinările materiale, funcționale, 
acele coordonate intime ale sufletului românesc 
care au transcris în această unitară civilizație a 
lemnului care e arhitectura populară, cartea de 
învățăminte a neamului, adevărat crez filozofic 
dăltuit și stivuit în lemn. Autorul încearcă să 
distingă valorile intime care au generat confi
gurația de ansamblu a satului românesc, atit ca 
topografie cit’ șl că- distribuție, Cftutind să deli
miteze aspirațiile comunitare de cele specifice 
individuale. „Satele occidentale sint sate închi
se, și urbanistica lor este dictată de nevoia de 
apărare. Satele românești sînt deschise pentru 
că numai codrul era singurul loc sigur de apă
rare împotriva atitor zeci de năvălitori".

Scoțînd in evidentă specificitatea si unicita
tea casei țărănești, cu pridvor in arealul euro
pean, Constantin Joja arată cum acest soatiu de 
tranziție între interior și exterior, acest spațiu 
ocrotit, poligospodăresc care e pridvorul, are si 
o esențială valoare plastică prin planul conti
nuu de umbră pe care-l aruncă streasina pe pe
retele propriu-zis al casei.

Făcînd o amplă comparație a caracteristicilor 
arhitecturii civile românești cu cele ale altor 
popoare, autorul arată că pridvorul apare la 
majoritatea popoarelor înconjurătoare dar la 
nici una din ele nu are această aspirație, spre 
monumental, ca la noi. Pentru „balcanici prid
vorul este elementul intim, pentru sasi si ma
ghiari — elementul funcțional) și nicăieri „nu 
este tratat ca fațadă principală in exclusivitate".

Arhitectura balcanică o arhitectură cu casele 
cu painful de zid sati piatră si cu etajul de 

o arhitectură cu multe rezonante bi- 
toată radiația puternică a acestui 

for deWltură spirituală si materială care a fost 
Bizanțul, arhitectura românească de lemn îsi 
păstrează specificul străvechi. Această unicitate 
in spațiul balcanic, care se regăsește în mici re
giuni cu etnii străvechi (ca în peninsula Kalchi- 
dică lingă muntele Athos, șl în citeva zone la 
nord de Dunăre) se datorește forței și vitalității 
poporului, matrice care au fost tracii.

Dacă am încerca să adîncim concluziile con
statărilor lui Joja am aminti că săpăturile ar
heologice au reliefat o asemănare izbitoare în
tre vechea locuință grecească de lemn din in
sula Corfu, unicelulară si cu peripter in fata 
intrării și vechea locuință geto-dacă. descoperită 
in săpăturile arheologice de la Pietrele (epoca 
bronzului) precum și cea descrisă de Pârvan în 
Getica și. dacă ne-am aminti că cele trei rînduri 
de invazii din Nord asupra Greciei, care s-au 
suprapus peste civilizația creto-miceniană au 
fost trace, că Troia lui Priam din care a fugit 
cu corabia Eneas, părintele romanilor a fost 
tracă, putem face asociația că monumentalul 
peripter grge și pridvorul românesc au aceeași 
structură străveche, tracă și nicidecum, cum au 
încercat să sugereze unii cercetători (Pănoiu) 
că pridvorul românesc ar fi o influentă gre
cească prin coloniile de la Marea Neagră.

O altă problemă interesantă ne care o aduce 
in dezbatere cartea lui Joja este problema con
figurării și recompunerii arhitecturii urbane 
românești vechi, comentînd frămîntările aprige 
ale arhitecților începutului de veac XX privind 
crearea stilului neoromânesc. invltîndu-ne la me
ditație retrospectivă si la reconsiderarea gestu
rilor înaintașilor noștri (Joja arată că orașele 
noastre care pină in 1848 au fost niște sate mari, 
dar armonios constituite, lucru altfel demonstrat 
incă de însemnările călătorilor străini din sec. 
XV Antonio Maria Graziani Lescalopier. sec. 
XVII Paul din Alep, ulterior desenele lui Pre- 
ziossi din 1861). Vechea arhitectură a tîrgurilor 
românești după 1830 era arhitectura țărănească 
transpusă în major, apărînd modificări datorită 
creșterii confortului. Demonstrația lui Joia că 
una din caracteristicile lnconfundabile ale 
vechii arhitecturi urbane românești ar fi geam- 
licul este demnă de retinut. ca Insistentă, dar 
nu ca valabilitate.

Noi credem totuși că autorul exagerează extin- 
zind acest tip de locuință la tot spațiul urban 
românesc și, atribuindu-i valori arhitectonice 
unice, deplînge greșita inspirație a arhitecți
lor români de la început de veac XX în special 
pe Mincu întru găsirea unei arhitecturi urbane 
majore. I se reproșează că in loc să se aplece 
asuora casei de lemn urbane s-a aplecat asupra 
celei de zid, preluind elemente mal ales din 
stilul brincovenesc. Să nu uităm că există Si 
astăzi în picioare case domnești si mănăstirești 
de zid încă din sec. XIV si că civilizația majo
ritară a lemnului n-a exclus la noi înflorirea 
arhitecturii de zid.

tn condițiile transformării patriarhalei capi
tale intr-o modernă metrooolă eurooeană. efor
turile lui Mincu de a găsi un limbaj plastic 
in mirat din arhitectura autohtonă si adecvată 
noilor institu'ii naționale, limbai care să fie 
capabil să concureze prin aspirația spre monu- 
me"tal cu eclecticile construcții ale arhitecților 
străini^ ni se par de necontestat. Dincolo de 
aceste interpretări, este meritoriu conul de lu

mină pe care-l aruncă Intervenția autorului asu
pra fondului urban vechi construit, și noi ne 
punem pe drept cuvint întrebarea, cit s-a între
prins și cit se intreprinde pentru păstrarea și 
conservarea lui. Alții au reconstruit centrele, 
vechi, monumentele care-i legau spațial de tre
cut, iar noi demolăm, demolăm, demolăm in nu
mele unei salubrizări continue, in numele crește
rii densității la hectar, și așa incet. încet ne ■om 
asana tot trecutul care, prin atmosfera Iui, con
servă istoria.

Ce s-ar intimpla dacă francezii ar dărima Mont
martre, pentru că este Insalubru și ar face pe 
acel loc locuințe cu 4 etaje, sau dacă ar dărima 
toate vechile case ale Parisului care n-au ană 
curentă, n-au instalații sanitare si de încălzire, 
și au început să se ruineze de vechime, lăsind 
in picioare doar LuvruL Nu-fiecare casă in sine 
este și poate ff un- jnoriuinerft -’de arh.jcTuă. 
dar toate la' un loc păstrează poezia timpului. 
Dacă Calea Moșilor ar fi fost restaurată, cu 
mici magazine cu firme colorate, eu felinare cu 
gaz și s-ar circula pe ea doar cu birja, si bccu- 
reșteanul ar regăsi aici parfumul micilor circiu- 
mioare din romanțele de odinioară, si nu scările 
A.B.C.D., ale unor moderne blocuri de locuințe. 
Știm că Institutul de Arhitectură, catedra de 
Istoria arhitecturii, a cartat in amănunțime tot 

Bucureștiul făcind un amplu studiu de ci va ani 
(cu ajutorul studenților) asupra acestui vechi 
fond construit al orașului București, oroounind 
întinse zone de rezervație arhitectonică, studii de 
care nu se prea tine cont.

Lăsindu-ne furați de incidența cărții am extins 
puțin problematica pe care ea o atinge, aceea 
a valorosului nostru fond de arhitectură, care 
povestește atit de multe lucruri incă necercetate 
despre originea lui stiăveche despre inexplica
bila și eroica lui putere interioară, care l-au 
menținut statornic sieși pe aceste locuri atit de 
disputate și rivnite. Doar conceo’ia lui cosmo
gonică senină despre lume, legătură cu unicul 
lui prieten — natura, l-a făcut pe român să re
ziste vicisitudinilor istoriei și să contemple li
niștit orizontul din pridvorul casei sale odihnit 
de sveltetea stilpilor de lemn. Aceste „sensuri 
și valori regăsite" ni le-a relevat cu atita pa
siune Constantin Joja In această memorabilă 
carte, invitîndu-ne la reflec'ie si maturitate in 
toate gesturile noastre privind trecutul si Pre
zentul păstrat și perpetuat in casele românilor.

Cristina Suciu Moscu

CUMPĂNĂ

„Cultivă-ți poemul”
Ultima carte de poezie a Iul Gavril Ma

tei Albastru (Steaua nebunului, 1982) 
începe cu un poem închinai lui Ion 
Gheorghc : „Nu spuneai tu că-n cer 

există / Steaua nebunului cea plină de cu
vinte — numai creier I Și că totul este să nu 
rostim / Cuvintele nocive sau periculoase / Pen
tru ca lumea să rămină in echilibru ?" unde este 
amintită teoria magicistă a maleficiului. Pagi
nile următoare „tratează* despre amorul care 
mișcă sorii, in versuri de obicei revendicative, 
directe, fără menajamente. Văitătura lui Cona- 
chi in urma Zulniel nu-l prinde pe Matei Ga
vril : „Cum a putut să vină, / Cum a putut să 
plece ? / Abia acum am rămas sing'T, ' Doam
ne !" E original in poeme ca „Antirăzboinică" 
unde forța de invenție este evidentă in ansam
blul textului. In asemenea împrejurări ritmul 
intern nu este aservit diversității contextuale. 
In rest am reținut din cartea acestui autor 
fragmente de poeme care pot avea și o valoare 
autonomă : „Melancolia mea e o metresă*. „Cul- 
tivă-ți poemul și urcă în crengile lui". „Lu
minări picurind / in grota unui pepene galben." 
„Un om coboară singur întunericul", „Ca un 
pește ce sare prin copcă afară / vreau să simt 
puritatea înghețului", „Aș vrea să imi pot smul
ge viața din trup / Cum aș trage de păr un 
inecat din mare", „Prin moarte sintem frații 
celei mai mici celule", „Fragilitate — frigiditate 
mercantilă / In tija de cristal a mercurialului." 
„Cocoșul stă înfipt / in veșnica-l cîntare." In 
citatele de mai sus care mi se par memorabile 
nu discursul contează, vocea nu mai există cu 
pretenția de a preciza, apare doar o gesticula
ție cu cit mai mută cu atit mai sugestivă. Pe o 
asemenea direcție Matei Gavril e capabil de 
mari performanțe. In schimb poetul se pulveri
zează in poeme ca : „Poezie muzicală" : „Ma- 
rangur satirendo la rica. / Urimur. roti’”’", tu
lirăm > Mi se face de chiciură frica. / Și pîn- 
deam și speram, susperam." Excerienja n e 
novă, gratuitatea e, aici, o frgă către urivers-I 
copliîor. De la gravitate, dramă, singurătate se 
trece către limbaiul bufon lucru c-re i-i-i'tcă 
destule riscuri. Cititorul este tentat să zimbească 
în ambele cazuri. Rămin convins că șnrccle ! ’i 
Matei Gavril țin de poezia T’Cr’tă ne ’ ’’ -
plastică, poezie căreia nu i ee refuză o discretă 
dimensiune revelatorie.

George Alboiu

fragmentari'.! sonor a'oominabil și mi-am dat 
susmi că in clipa aceea se declanșaseră in 
mine izvoarele sunra-realismului poetic. Căci 
supra-reaiistă era fraza pe care a rostit-o 
patronal rizind subțire din colțul buzelor:

— Dragă poete Aerian Be. uea.nu. peste cind 
minute, desona dum» ‘ta in fata casei și-l in- 
timpmj pe maestrul Zaharia Stanca!

Am oftat buimac ș>-am încercat să-mi pun 
pe picioare trupul devenit, brusc, gelatmoa. de 
o emoi;*”'ate ge!a‘:no<a;a. scumpul meu. d 
m-am imbricat și nu-am pus paltonul ric:- 
dndu-mi gulerul de miel astrahan sacrificat 
la Rădăuți și mi-am in.'ur.dat pălăria pe urechi 
și am ieșit in gerui de-a':iră aruncind priviri 
furișe, convins că sint piadit de șute de ochi.

O mie de combinații im: fulgerau creierii, 
sute de presupuneri, deducții. incercind ia în
țeleg sensul acestei vizite. Toată experiența 
mea de avocat pledant, invirtit tn malaxorul 
zdrumicător a! tribunelor, o chemam in ajutor.

In ciuda gerului de-afară simțeam broboane 
de sudoare lunecindu-mi pe șira apterii, evi

REMEMORĂRI

Se iscălea Z.S. o®

dent. de emoție...
După aproximativ cind minute de febrilă și 

frisonată așteptare, minute care mi s-au părut 
lungi și interminabile, din lungul străzii s-a 
•ratat conturul unei mașini care se apropia cu 
viteză aproximativă.

Era un taxim- .ni hodorogit, o Pt bedă. dacă 
nu mă înșel, anostă, vopsită intr-un gri banal.
cu vopseaua sărită pe alocuri și ușor lăsată 
pe dreapta.

să au bată eu nimic ia ochi, insignifianța sa 
fiind aproape perfectă, a coborit cu statura sa 
falnică drept si impozant Zaharia Stancu.

An> simp; un val pe emoiie străbătindu-mă 
electric.

Maestrul a trimit portiera, și taximetrul a 
demarat scirțiind din ultimele șuruburi.

Mi-am așezat ca lumea pălăria și mi-am 
coborit fulgerător gu>erul de astrahan, am ar
borat an zimbet de crăciun și-am pornit in în
tâmpinarea ilustrului oaspete.

Zaharia Stancu •eaea sDre mine, eu mersul 
său ușor legănat, cu a mină virilă in buzuna
rul paltonumi. inaintind sub lumina becurilor, 
maiestuos și sigur in aerul nopții de iarnă.

L-am salutat reverentios scoțindu-mi pălăria 
d el s-a oprit măsurindu-mă. a mijit ochii și, 
du Dă o vreme m-a recunoscut

A zâmbii protocolar, mai degrabă tiu rictus 
ironic iitrebindu-mă oe mai tac

Era de-o eleganță sobră, un palton de cu
loare închisă care-i venea ea turnat o pălărie 
de fetru eu boruri ușor extravagante.

Chipul emanat. distins Luminat de ochi al
baștri ca două safire, părea liniștit si contem
plativ.

Tn timp ce înaintam spre casa patronalul 
m-a întrebat cu glasul său marcat de Infle
xiuni inimitabile:

— Ce face, ce mai face domnul Eugen Barbu? 
I-am răspuns că face bine și că așteaptă cu 

firească nerăbdare și plăcere întrevederea cu

domnia sa și că se află intr-o dispoziție ex
celentă..."

L-am întrerupt pe Beldeanu din perorație, 
prilej cu care am sorbit o gură de cafea, mi-am 
revizuit scrisul dezordonat regretind că nu 
m-am inarmat cu un casetofon:

— Dragă, poete și prietene, spune-mi te rog 
cum s-a făcut „contactarea"?

Adică cine pe cine a sunat, alne a stabilit 
ora și, mai ales, locul ?

Beldeanu s-a instalat mai comod în fotoliu, 
și-a orivit admirativ reflexele mătăsoase ale 
halatului cu motive turcești:

— Iți mărturisesc „AB ORE AD AUREM" 
(de la ochi la gură) că nu cunosc amănunte, a 
zis Beldeanu oftind.

— Și. am intrebat eu. de ce Zaharia Stancu 
n-a venit cu mașina Uniunii? De ce o ti ape
lat la un taxi și incă h Unul atit de hodorogit?

Beldeanu s-a rididai brusc din fotoliu, fri- 
sonat, aruncind pquiri... cercetătoare in juri

— „Ei, vezi, asia-1 ! Ne apropiem de ale noas
tre. Păi, uite de ce“...

In clipa aceea s-a auzit o bătaie puternică 
in geamul din dreptul grădiniței de flori și 
unul dintre cei patru inși imbrăcați in salo
pete bizare și-a arătat chipul făcind semne 
ciudate și răcnind ceva din care nu se în
țelegea nimic.

Mircea Micu
(continuare in numărul viitor)Din acest vehicol straniu, parcă anume ales

REVISTA REVISTELOR
„Teatrul" nr. 2 din 1982

Mult mai unitar decit 
altele, in prima sa despăr- 
titură, sumarul acestui 
număr a! revistei Teatrul 
propune atenției o suită 
de texte critice, realmen
te interesante, prilejuite 
de sărbătorirea a 130 de 
ani de la nașterea lui 
I.L. Caragiale : Note pen
tru un portret moral al 
lui Mitică de Constantin 
Radu-Maria, Însemnări 
pentru o Istorie a spec
tacolului caragialian de 
Ion Cazaban. Ochiul lui

Caragiale de Dan Jitianu, Izvoarele unui episod 
biografic : numirea la direcția Teatrului Natio
nal de Ionuț Niculescu. Adevăratul punct forte 
al sumarului ii constituie fără îndoială publica
rea comediei inedite Ceasornicarul Revoluției
sau Beaumarchais la Saint-Lazare de Mihai Ră-
dulescu. Apreciatul eseist și traducător face do
vada unei surprinzătoare vocații dramaturgice. 
Realizînd un foarte izbutit portret realisto-sim- 
bolic al marelui scriitor francez. Mihai Radu
lescu mînuiește cu dezinvoltură și subtilă sigu
ranță de sine arta comediei de reflecție moralis- 
tică. apelind, totodată, la mijloacele de expresie 
pregnante prin pitorescul lor de esență. Perso
najele, deși după toate indiciile stau sub semnul 
unei autenticități documentare frapante, totuși 
Iși vădesc cu multă naturalețe individualitatea 
literară. Intr-un anumit fel, citind această re
marcabilă scriere dramatică, nu ne putem repri
ma gindu] că autorul a avut drept model mo
numentalul Danton al lui Camil Petrescu. O
mențiune aparte pentru viu! și instructivul inter
viu cu omul de teatru englez Arnold Wesket 
realizat de Paul Tutungiu.

Cronicar

PRECIZARE:' 

In Ioc de glosar
©Un tinăr, pe nume Ion Bogdan Lefter, 

autor de recenzii, crede nimerit să-mi semna
leze. in „Suplimentul Scinteii tineretului", un 
număr de termeni „pretioși" și „mimetici" pe 
care ii utilizez. Să-i explic, insă, aspirantului la 
critica literară cum ar trebui să citească. Cind 
am scris despre un poet că are un limbaj 
„coquillard" am făcut aluzie la notoriul cod 
villonesc (pardon, al lui Franțoig Villon), ies 
coquillards erau, se știe, niște golani care vor
beau codificat. Nu puteam să traduc, in1 ro
mânește, „scoicar"; scoicar nu înseamnă, pen
tru noi, nimic, sub raport estetic. „Sans-gene" 
se referă la o cunoscută curtezană pariziană.

PRIMIM LA REDACȚIE:

Din nou despre... dicțiunea ideilor
alery, (sic I) este in primul rind un 
autor care și-a refuzai construc
ția din frivolitate, din estetism 
gratuit și. astăzi, mal mult decit de

suet. Fraza aceasta faisâ, aberantă, de o non
șalanță care frizează totala lipsă de răspundere 
intelectuală, este semnată de Aurel-Dragoș 
M un tea nu (Luceafărul, 16. Anul XXV, simbâtă, 
11 aprilie 1982) la rubrica „Repere" (ale lite
raturii universale). Aceasta intr-o cultură care 
și l-a însușit pe Paul Valery, ca tradiție și par
tener activ, prin influența exercitată asupra 
unor spirite de primă mărime, încă din perioa
da interbelică. Aceasta la trei decenii după ce 
Les Nouvelles litleraires publicaseră (29 dec. 
1949) rezultatele unei investigații privind nume
le a zece personalități care-au configurat fizio
nomia primei jumătăți a veacului : Valery era 
plasat al șaselea, după Einstein, Bergson. Proust, 
Debussy și Gide, pe același loc cu prietenul său 
Louis de Broglie (Nobel 1929) și înaintea lui 
Freud. Picasso și Claudel.

Autorul unei aventuri spirituale unice si al 
unei acțiuni intelectuale de o rară anvergură ; 
clasic al limbii franceze ; moralist de nivel uni
versal ; poet situat in Ilustra succesiune a lui 
Rimbaud. Baudelaire, Mallarme, Verlaine, dar 
și „cel mal bun poet al unei generații care a 
inclus trei alți mari scriitori, mari în alte do
menii : Paul Claudel. Andre Gide și Marcel 
Proust" (Henry A. Grubbs) ; critic iconoclast, 
sancționînd cu eleganță și fără drept de apel 
scriitori renumiți ca Musset, Hugo, Rousseau, 
Moliâre, Pascal, La Fontaine etc. pentru im
puritatea limbajului, a psihologiei, a intențiilor 
sau pentru căderi in trivialitate : teoretician al 
literaturii deosebit de cuprinzător și fertil pen
tru direcțiile actuale ale criticii, care continuă 
să se revendice de la el sau să i se opună ; 
considerat fără rezerve și contraargumente 
drept unul dintre cel mai mari prozatori și gîn- 
ditori ai secolului, — Paul Valery reprezintă o 
personalitate de tip renascentist, conectată, 
insă la viziunea relativistă a gindirii neclasice 
și trimitind la idealul antic prin perfecțiunea 
tuturor manifestărilor expresiei sale. Bagateli-

popularizată la noi și printr-un film: I.B.L. ar 
fi vrut să spun „fără jenă"? „Sans rivages" e 
noțiunea esențială dintr-un celebru eseu de 
Roger Garaudy („D’un realisme sans rivages"); 
„nețărmurit" nu explică in românește nimic 
din ce aveam de spus. Cit despre alti termeni 
(„în fine", „prototipi", „lignos", adverbele în 
„-ește"), aceștia există și mă mir că I.B.L. 
nu-i cunoaște, „tn fine", despre „propozitiuni", 
pe care preopinentul il consideră „caragelean". 
Așa este ! Vede oricine că e un efect stilistic : 
a spune „propozitiune" in loc de „propoziție" 
denotă ironie, criticul literar, ca și scriitorul, 
trebuie să cultive astfel de sugestii căci se 
adresează, ce Dumnezeu!, unui public instruit 
care l-a citit pe Caragiale. simte „distanța" 
afectivă și pricepe fără dificultăți. Insă pro
babil că I.B.L. nu pricepe.

Artur Silvestri

zarea unei asemenea figuri, sau neputința de 
a-i rezista cu armele spiritului, descalifică.

Dar Valery nu este doar un model exemplar. 
El a lăsat o operă pe măsură, operă vasta, des
fășurată pe o uluitoare diversitate de planuri 
și insumind mii de pagini. Cu atit mai șocantă 
apare prejudecata, in circulație la noi, că 
Valery ar fi un teoretician fără operă (vezi 
Laurentiu Ulici, România literară nr. 36/sept. 
1978), cum și această din urmă formulă, datorată 
lui Aurel-Dragoș Munteanu, că Valery și-ar fi... 
„refuzat construcția". Care „construcție" ? — 
una sistematică la modul traditional, in care 
să aflăm răspunsuri unice la întrebările 
ultime ?... Nu și-a orupus-o și nu există un 
singur unghi de vedere sau de judecată care să 
ne permită să reproșăm unui creator că nu a 
făcut ceea ce nu și-a propus să facă. Dacă 
insă viem să aflăm de ce, ne stă la îndemină 
opera ; răspunsul se află in poziția lui Valery 
fată de filosofia tradițională, cit și in funda
mentele gindirii sale neclasice. De ce să nu-i 
reproșam lui Einstein că nu l-a repetat pe 
Newton, odată ce acesta din urmă este oricum 
mai ușor de înțeles ? Dar, de fapt, cum de și-a 
permis Socrate să nu-și sistematizeze învățătu
rile și cum de i-am ratificat pe Nietzsche sau 
Platon ca filosofi, cind și-au „refuzat" construc
ția de tip hegelian ?... Obiecția ar fi absurdă 
dacă n-ar fi mai intii puerilă.

Revenind la fraza lui Aurel-Dragoș Muntea
nu, minimalizatoare și deformantă, nu vom 
crede că această etichetă (pentru că nu de con
testație este vorba, lipsind argumentele) ar 
putea prejudicia realmente valoarea lui Valery 
sau semnificația lui in ochii celor care-l cu
nosc ; ea pune însă in circulație o viziune pe 
care, dată fiind audienta revistei Luceafărul, 
marele public este chemat să și-o însușească.

Aurel-Dragoș Munteanu iși propusese de fapt 
un comentariu la „Dicțiunea ideilor" de Mircea 
Martin, carte discutabilă uneori ca demonstrație 
dar de o incontestabilă ținută, pledind pentru 
puritatea stilului intelectual. Cronicarului ii 
„place felul cum Mircea Martin iși articulează 
ideile, eleganța scriiturii sale..." ; âr părqa chiar 
că, dincolo de titlu (care i se pare nefericit’!), 
dincolo de unele reproșuri (de ce să fie Camil 
Petrescu un „hiperinteligent" ? !) ar fi dispus 
să Intre in rezonanță cu acea sobră elevație pe 
care o presupune titlul. Atita doar că tipul 
special de lectură și receptare al lui Aurel- 
Dragoș Munteanu il conduce la aprecieri după 
cum urmează : o afirmație a lui T.S. Eliot „este 
pur și simplu o prostie" ; despre o cugetare a 
lui Valery se exprimă similar : „O asemenea 
prostie iși putea permite Valâry să spună...". In 
schimb, Mircea Martin este un critic „cu ade
vărat inteligent" (nu contestăm), a cărui ri
goare ar fi trebuit să respingă inconsistența ati
tudinii celor doi. Valery desuet și frivol... Valâry 
inconsistent, neriguros... N -ar fi putut oare 
Aurel-Dragoș Munteanu, dacă tot „a proDus 
această discuție", să încerce să-și justifice afir
mațiile ?... Poate că așa n-am fi rămas cu 
această penibilă senzație de degradare a atitu
dinii critice, antrenînd in profunzime un morb 
al zădărniciei șl distrugerii pe care doar încre
derea într-o autentică „dicțiune a ideilor" / și 
a eticii profesionale subsecvente / il poate 
înlătura...
21 aprilie 1982

Gabriela Negreanu



Poemele luptei 
și ale speranței

MIRIAM WADDINGTON
CANADA

Puțin mă interesează 
polemicile in artă, 
păstrați pentru voi 
propriile voastre cancanuri cosmice, 
puțin mă interesează 
că poezia moare ți că 
limba degenerează, că 
infundați urechile oamenilor 
cu banane ți 
gurile lor le umpleți cu cilți ; 
ducă-se dracului stilul I 
Eu sint pentru viață, 
resping moartea, a'.ita timp cit 
voi mai trăi incă, nu vreau 
să analizez procesul 
dispariției speciei umane 
singurul lucru care mă interesează este 
cum ți de unde am renăscut, vreau 
să plăsmuiesc din nimic fantome, 
un milion de monumente 
ale viitorului, cu desăvirțire 
indiferente, vreau să strig 
de la înălțimea orizontului lor: ISTORIA 
nu este atit de trecătoare cum pare a fi I 
Am avut eroi, războaiele crude 
au fost insă oprite, oamenii 
tâmăduiți, copiii 
sint deja născuți, s-o cintat victoria, 
noile lumi sint in schimbare ; 
nu mai vreau să mă ruținez 
de cuvintul CURAJ sau

In această pagină : 
Tablouri de Viorel Mărginean

să mă spînzur inaintea cuvintului DRAGOSTE 
sau să neg calitatea me * 
de om ;
vreau să pot pronunța cuvintul FRATE ți 

inchizind ochii să văd 
nu carele de luptă ale rebeliunii sau 
masele de oameni care ard 
sau scheletele fumeginde 
ale orațelor : vreau să văd 
imaginile contemporane 
deți pare imposibil — 
civilizația

FOTULA IANNAKOPOULU
GRZCIA

Dragostea
Mă rcgâsețti in prag

ah, ef?meră primăvară, 
Cu brațele i-i deznădejde 

ți miinile prea goale, 
In zadar insă

mingiierils, sărutările tale 
La timpla vieții ramuri

de măslin, cita oară I...
- Risipețte-le in codrii 

ți pe cimpii necoapte, 
Multicolore păsări, izvor cu apă vie, 
Imn țării mamă

exuberantă veselie
Cintece, vor inunda natura

din zori ți pinâ-n noapte.

VALENTINA TELEGHINA
U.R.5.S.

Cuvinte de dragoste
Omul nu este făcut pentru a fi singur pe lume 
Cu instincte primare vibrind in singe răzlețe. 
El poate viețui oricit in timp, oriunde anume. 
Dar mai puțin fără dragoste ți fără tandrețe.

Unui suflet bun i se cuvine plecăciune sfintă
Iar păcatele vechi să le dăm uitării e firesc.
O minune este simburele păcii care ne incintă 
Și ocrotețte leagănul ființei neamului omenesc.

Chiar dacă tiranii urmăriți de mirajul gloriei 
Vor zgudui lumea incrucițindu-ți iar săbiile, - 
Feste ruinele prea pline de viață ale istoriei 
Cuvintele de dragoste vor ciripi ca vrăbiile.

In românește de 
Petru Dan Lazăr

REVISTA STRĂINĂ

DEN CULISELE CELUI DE-AL lll-LEA REICH (IV)

Kamikadze teutoni
SPECTACOLUL. LUMII vâzut de loan Grigoreseu

REPERE

Stilul scriitorului
recenzentul de carte străină este con

fruntat cu o intrebare elementară: cum 
poate fi circumscris teritoriul cons.ae- 
rațiilor sale 1 La ce trebuie să se refere 

atunci cînd are in vedere o traducere, adica un 
bun cultural asimilat in limba noastra, intrat in 
fenomenologia ei, ca să-i spun așa 7 Practica 
obișnuită eludează aceste întrebări, mărginin- 
du-se la un excurs pe marginea autorului străin, 
deobicei cunoscut dinainte, cu mențiunea inva
riabilă a gratitudinii noastre fața de cel care 
și-a asumat sarcina transpunerii in românește a 
operei respective. Totul se desfășoară astfel după 
un protocol banal și fără rost. Cititorul nu află 
mai nimic nou, iar traducătorul este destul de 
puțin gîdilat în vagul său orgoliu de „scriitor". 
O analiză mai atentă a echivalențelor nici nu 
este posibilă, decit în cazul privilegiat al cîtorva 
limbi cunoscute, in timp ce un semnatar este 
obligat să refere asupra unor cărți ce aparțin 
celor mai diferite idiomuri, exprimând adeseori 
„forme ale minții" atit de străine nouă. Și 
totuși !... Punctul de plecare poate fi situat in 
structura propriului limbaj, precum și in ten
dințele artistice ale literaturii noastre actuale. 
Este vorba înlr-adevăr de o „confruntare", 
dacă o putem numi așa, de o intîlnire a conști
inței estetice cu o realitate dată, asupra căreia 
nu mai poate influența, cum se întimplă in ca
zul criticii curente, dar pe care o poate gindi in 
termeni ce definesc nivelul și amploarea preo
cupărilor noastre. Ce spune un critic despre 
opera lui Shakespeare sau Thomas Mann, de
spre Tolstoi sau James Joyce, despre Benn sau 
Joyce Mansour este numai in cazuri cu totul 
excepționale revelant în legătură cu poziția lor 
intr-o anumită ordine a înțelegerii umane, dat 
contează pentru cel care emite opinia și pen
tru literatura pe care o reprezintă. Nu știu dacă 
analiza făcută de Camil Petrescu filozofiei lui 
Husserl este menționată in vreun studiu consa
crat operelor sale fundamentale, dar improprie
tățile terminologice, emfaza și erorile de discer- 

' nămint, lipsa de aderență la „textura" gindirii 
autorului german sint indicative pentru osten
tația scriitorului nostru. Se spune chiar că un 
doctorand a fost însărcinat să traducă textul 
respectiv, spre deliciul asistenților de la Institu
tul de fenomenologie din Berlin, împrejurare 
confirmată semnatarului acestor rinduri in timpul 
unui colocviu dedicat lui Blaga de o societate 
academică germană. Iată o situație ce poate fi 
evitată în comentariile noastre asupra criticii și 
operelor de „ideologie" din alte părți. Grija pen
tru proprietatea considerațiilor noastre și pentru 
adecvarea instrumentelor este un act minim de 
demnitate intelectuală.

In al doilea rînd, comentatorul de carte străină 
poate sugera climatul marilor dezbateri cultu
rale, raporturile aspre, austeritatea marilor de
mersuri artistice și intelectua’e. așa cum sint 
reflectate în operele traduse. Nimic nu este mal 
străin unei literaturi autentice decit reverența 
bleagă, expresia lăliie, mentalitatea de institu

tor în fața valorilor. Este interesant să notăm că 
nici un scriitor cu pondere in literatura uni
versală nu folosește stilul ceremonios și preve
nitor. Cuvintele sint tari in scrisul lor și invită 
la reacție, sint o bună educație pentru firile 
plăpînde. Omul cel mai timid devine o „fiară" 
in fața foii albe, atunci cind se adresează inter
locutorului devorator, balaurului cu o mie de 
capete, care este cititorul. Brutalitatea expresiei 
unor mari scriitori din literatura universală este 
uneori uluitoare, in opera lor sau in comentariile 
eseistice, chiar cind nu se referă la adversari lite
rari. Am dat altădată un citat din Proust, care 
se referea la Balzac, spunind că este numai o 
balegă de capră pe lingă Tolstoi. Cum se cheamă 
asta în românește ? Era vorba de Balzac, să nu 
uităm 1 Dacă ar fi făcut Rebreanu o asemenea 
considerație, cum ar fi fost el taxat de lipsă de 
stil 1... Dar Proust, știm cu toții că trăia la 
umbra aristocrației vestejite... Numai de bruta
litate nu poate fi acuzat, și atunci ne facem că 
nu vedem energia cu care se exprima acesi 
scriitor ultra-rafinat. Coboară el cu ceva măcar 
din statura lui Balzac în literatura lumii 7 Nici 
nu simțim nevoia să răspundem. Cu atit mai 
mult, atunci cind se referă la realitățile lumii, 
scriiterul are in vedere aspecte cu care omul 
obișnuit este „educat" să aibă prea puțin de-a 
face în mod direct. O traducere „literală" a lui 
Shakespeare este greu de făcut din pricina pudi- 
bonderiei noastre, iar dintre scriitorii actuali aș 
vrea să văd o versiune românească a romanului 
Portnoy’s Complaint de Philip Roth sau chiar a 
celebrului Gravity’s Rainbow a lui Pynchon. 
Comentatorul de literatură străină de la noi 
poate să-1 facă pe cititor să sesizeze linia nevă
zută care separă energia expresiei și vigoarea 
imaginilor de brutalitatea respingătoare și de 
vulgaritate. In acest fel, literatura unor con
temporani de la noi va fi contemplată in reali
tatea ei, căzind unele obiecții fără rost. Proza 
robustă a lui Ion Lăncrănjan. de pildă, va fi 
înțeleasă intr-adevăr ca un fenomen intere
sant din punct de vedere stiliștii:. cum îi spunea 
George Uscătescu. Literatura nu este deloc un 
refuzi u al firilor bovarice, dimpotrivă, e un teren 
al acțiunii, pe care se confruntă energii de am
ploare, înzestrate cu o forță a verbului mai pus
tiitoare decit exploziile nucleare. Halucinant 
este și faptul că nimic nu poate îngrădi liber
tatea adeseori „arbitrarii" a marilor pzrso','’U- 
tăti. Cine nnate avea drentate in fatn lui Dns- 
toievski ? Cel mult ii poți studii efectele stilis
tice. dacă ai in față o traducere bună.

Aurel-Dragoș Munteann

P. S. îmi amintesc de un pasaj dintr-o veche 
lectu-ă a lui Valery : „Je ne sais pas ce qu’est a 
conscience d’un sot. mais celle d’un homme 
d’esprit est pleine de sottises" Cred că pe vre
mea cind scria aceste cuvinte la noi era incă Ia 
modă Mița Biciclista.

• UN „ANTIC AT ALOG" Intitulat : „Re-su- 
rectia iraționalului", adevărat pamflet Împotriva 
noului curent iraționalist, caracterizat drept o 
sosire a „extratereștilor in galaxia Guttenberg", 
a fost publicat recent in Franța. Este analizată 
așa-numita problemă a chatarsisului pe care o 
presupune o incercare de compensare a deze
chilibrelor socioculturale la unele personalități 
din domeniul culturii, obsedate de „marele vid 
care ne copleșește și care pătrunde deodată cu 
declinul lumii occidentale" Este tăcută o listă 
a cărților „care nu merită să fie citite", supuse 
unei investigații riguroase din punct de vedere 
intelectual și literar.
• SCRIITORUL italian Lo Duca oferă citito

rilor săi un volum compozit, „extras din cinci 
opere ale lui Cassanova". Artificiul cu care-l 
prezintă cititorilor săi, este acela de a presu
pune existența „unui roman necunoscut". Critica 
literară subliniază că este vorba de o carte 
science-fiction, imaginind un voiaj către centrul 
pămintului, precum și presupunind că antici
pează teoriile tourieriste. Istoria publicată cu 
privire la această carte semnată de Lo Duca 
evidențiază, de asemenea, caracterul provocator 
al AextCHUL stilul shocking.

• PROFESORUL marxist Hans Mayer a fost 
celebrat de curind, cu prilejul împlinirii unei 
venerabile virste. Autorul operei monumentale 
„Georg Buchner și timpul său" precum și al 
exegezelor consacrate lui Thomas Mann, Brecht 
și Richard Wagner este considerat a fi unul dintre 
„cele mai luminate spirite ale timpului său". 
Rudolf Lange afirmă, intr-un articol din Hano- 
verische Allgemeine, „El denunță concepțiile 
considerate sacrosante de către tradiție. îndeo
sebi in ceea ce-1 privește pe Goethe, pentru a 
cărui anivensare depune eforturi foarte mari".

• LAWRLNCE DURELL este celebrat In criti
ca franceză pentru noile sale cărți considerate „a 
anunța, după Quatour-ul său, începutul unui 
Quintet". Este vorba de primul roman dintr-o 
serie nouă intitulat : „Domnul sau prințul te
nebrelor", despre care Dominique Autrand afir
mă : „In această primă carte» Durell pune in 
scenă temele și personajele sale, pentru a pro
voca interesul nostru, care poate fi îndepărtat 
de text, prin aparența dislocărilor și a caracte
rului nefinisat al cărții. O face cu o artă desâ- 
virșitâ, Jucind pe motivul misterului ce încon
joară personajele și situațiile, sugerind adincimi 
pe care nu Ie explorează și nu le revelă decit 
odată cu secretele pe care le enunță in mod 
explicit".
• MELOMANII japonezi s-au pronunțat re

cent asupra preferințelor lor in ceea ce privește 
marile formații orchestrale ale lumii, tn revista 
Ongaku No Tomo este publicată o anchetă ela
borată după un sistem de punctaj extrem de 
rafinat. Aproape jumătate dintre persoanele in
terogate au numit Orchestra filarmonică din 
Viena drept cea mal bună formațiune muzicală 
din lume, tn ordine urmează Orchestra filarmo
nică din Berlin, o orchestră japoneză. Orchestra 
simfonică din Boston și Staatskapelle din 
Dresda.

• POETA Pauline Newmann Gordon este au
toarea unor studii serioase in ceea ce privește 
opera lui Sartre, văzută in perspectivă compa
ratistă. Profesoară la universitatea Stanford din 
California, ea este doctor al Universității din 
Paris, specializată in literatură franceză. Opera 
literară este produsă la confluența celor două 
mari culturi pe care le reprezintă, așa cum pro
bează un celebru poem, comentat de critica 
franceză : „Parisul cintă pentru o americană". 
De asemenea, lirica Paulinei Newman Gordon 
celebrează experiențele sale academice, propu- 
nind cititorilor o literatură de factură livrescă, 
atrăgătoare și plină de savoare.

X ntrucitva, scenariul din aprilie 1942 
Iavea să se repete intr-o zi de la sfirși- 

tul iui august 1944. Atunci, in limitele 
vestice ale Atlanticului, după o vină- 

toare plină de încordare, la care au participat 
nu mai puțin de șapte distrugătoare și o esca
drilă de avioane, marina americană a reușit să 
captureze intregul echipaj al submarinului ger
man U-1092, aflat sub comanda căpitanului 
Arnold Brenner. Acesta părăsise postul norve
gian Trondheim, la 16 iulie 1944, cu direcția 
Statelor Unite. Despre plecarea lui în misiune 
marina aliată fusese avertizată de unul dintre 
agenții englezi plantați clandestin pe coasta 
norvegiană.

Abia la 20 august submarinul a fost reperat și 
distrus. Echipajul a putut fi insă salvat în ulti
mul moment datorită ieșirii la suprafață a sub
marinului înainte de scufundarea lui definitivă. 
Printre cei pescuiți din apeie oceanului se afla 
și un civil, asupra căruia s-a găsit suma de 
6 000 de dolari emiși de Banca Federală a Sta
telor Unite in 1936. Supus interogatoriului, aces
ta a declarat că se numea Walter Kormann. de 
naționalitate germană, fost negustor în Little 
Woods, lingă New Orleans, reîntors legal in 
Reich in 1940. Prezența lui la bordul submari
nului era o enigmă care nu s-a lăsat mult timp 
nedezlegatâ. Declarațiile lui Kormann au pro
vocat perplexitatea anchetatorilor. De persoana 
lui era legată întreaga misiune atit de riscantă 
a submarinului U-1092. Kormann trebuia să fie 
debarcat in Statele Unite de unde să transmită 
la Berlin... modul cum avea să se desfășoare 
distrugerea New York-ului. Părea că un nou 
Dasch-Pratorius iși făcuse apariția. Reichul ger
man era in agonie. Cum să mai poată nutri Hit
ler bombardarea New York-ului 7 Și totuși, 
Walter Kormann a demonstrat că totul era pre
gătit. „Operațiunea Elster" putea să se declan
șeze dintr-un moment intr-altul...

Oricit de paradoxal ar părea, dar cu cit este 
mai caducă riposta neputinței. cu atît apare 
mai înveninată patima de a o înfăptui, chiar 
dacă ea riscă să se transforme intr-un fiasco. 
Plănuind bombardarea New York-ului. Hitler nu 
ținea atît să le lase americanilor o amintire 
„de zile mari", cit să convinsă de pe poziții de 
forță Statele Unite să incheie o pace separată 
cu Germania, astfel puțind evita sau măcar 
amina prăbușirea celui de al Ill-lea Reich. To
tul era să ciștige timp. Timp, timp, timp. Și 
tocmai timpul ii era refuzat.

In cartea sa „Reflexii asupra lui Hitler", apă
rută in R.F.G. in toamna lui 1973, Sebastian 
Heffner, publicist antifascist de o impresionan
tă forță analitică, emigrant politic intre anii 
1938 și 1954, iși propune o disecție amănunțită 
a personalității căpeteniei naziste și a nefastei 
lui influențe asupra evoluției evenimentelor eu
ropene și mondiale din perioada interbelică șl 
din anii celui de al doilea război mondial. Și, 
totuși, Heffner tace in cartea lui o afirmație 
controversabilă. El susține că Hitler ar fi înțeles 
că războiul era pierdut pentru Germania incă 
din iarna lui 1941, in urma infringerii arma
telor Reichului în luptele pentru Moscova. Că. 
de atunci, a început să nutrească o neputin
cioasă ură față de poporul german, care păsă- 
mite nu se dovedise la inălțimăa asteotări'or 
sale. Karl Donitz, fostul succesor al Fiihrerului 
pentru o perioadă de numai zece zile, ii con
trazice pe Heffner In cartea sa „Zehn Jahre und 
Zwanzig Tage“, arătind câ Hitler a sperat în 
victorie chiar și după dezastrul de la Stalingrad, 
socotind că totul avea să fie hotârit de perfec
ționarea noilor arme, rachetele V-I și V-II cu 
rază medie de acțiune, și. eventual, de reușita 
fabricării bombei atomice. In cartea sa „Me- 
morien". Walter Schellenbera. personaj de prim 
ordin in ierarhia fascistă, excelent plasat — ca 
șef al contraspionajului german după căderea 
lui Canaris —, pentru a cunoaște planurile se
crete ale Reichului, arată că. in toamna lui 1944 
și in primăvara lui 1945, dacă s-ar fi putut tem
poriza pentru puțină vreme nimicitorul tăvălug 
al armatelor sovietice pe frontul de est și inain- 
tarea aliaților pe fronturile de vest, nivelul dez
voltării tehnicii de război germane atins in 
acea perioadă ar fi permis surprinzătoare răs
turnări de poziții. Astfel, cu ajutorul rachetelor 
lansate de la bordul avioanelor de cursă lungă, 
sau al submarinelor dotate cu rampe de lansare, 
s-ar fi putut atinge obiective foarte îndepărtate. 
„Eram In stare — scrie Schellenberg — ca. dis- 
punind de bombordiere cu o mare autonomie de 
zbor, să transportăm pină in apropierea ținte
lor propuse rachete de tipul V-L Acestea, di

rijate de piloți de sacrificiu, ar fi putut lovi ma
rile combinate sovietice de la Kuibișev, Cella- 
binsk și Magnitogorsk, ba chiar și alte obiecti
ve situate dincolo de Urali. și, de ce nu, chiar 
și ținte de peste ocean..." Lucrurile sint confir
mate de Julius Mader in cartea sa „Jagd nach 
dem Narbengesicht". editată in R.D.G. „In ulti
ma etapă a războiului, arată Julius Mader, SS- 
Obersturmbannfuhrerul Otto Skorzeni experi
menta rachetele V-I in interiorul cărora era 
plasat un om" (Einsatz mit Selbstvennchtung).

Transplantat in Reich, ritualul japonez Ka
mikadze a căpătat rapid trăsături teutonice, deși 
în limba germană, numele „piloților morții" 
suna mai puțin „romantic" decit in niponă : 
„Selbstaufopferer". Doi generali de aviație. 
Milch și Keller, au devenit cu un an înainte de 
sfirșitul războiului partizanii înfocați ai sinu
ciderii (altora) pentru salvarea patriei. în mar
tie 1944 ei i-au propus lui Hitler trecerea la fo
losirea pe scară largă a „explozibilului uman". 
N-a fost nevoie de prea multe argumente pen
tru a-1 convinge pe Fiihrer. Fanatismul acestuia 
a elaborat pe loc citeva prețioase indicații : 
„Cei recrutați să fie tineri idealiști, care să 
creadă cu ardoare in Reich și in victoria Ger
maniei asupra bolșevismului și a iudaismului 
internațional. Misiunea încredințată să fie pen
tru ei o adevărată onoare. Să-i faceți să creadă 
că țelul lor nu este moartea, ci lauda veșnică 
și nevoia de a binemerita de la patrie. Aveți 
insă grijă ca să nu irosiți printre ei piloți cu 
mare experiență.."

Pentru pregătirea acțiunii a fost trimis in 
schimb de experiență in Japonia, oberstleute- 
nantul Komatzki. care s-a întors in Re eh in
cinta! de pregătirea piloților Kamikadze. Primele 
escadrile „Selbstauopferer" s-au constituit insă 
abia in primăvara lui 1945. la bazele aviatice din 
Sachau, Stendal și Gardlegen. in cadrul „ope

rațiunii Elba". în cartea sa „Armele secrete", 
W. Malten descrie bombardamentul american 
asupra Berlinului din ziua de 15 aprilie 1945 
cind, asupra celor 800 de fortărețe zburătoare 
pornite in misiune, s-au aruncat pilotii sinucigași 
ai lui Kornatzki. Peste o sută de bombardiere 
americane au fost atunci doborite orin ciocni
rea cu micile aparate ale kamikadzilor teutoni, 
în delirul sinuciderii colective. Komatzki a 
pierit odată cu cei 120 dg discipoli ai. săi. Cei 
mai mulți dintre el nu, .ifnplmispră 20 de ani. 
N-au mai avufcirfd să binemerite de Ia Vaferland 
și Fiihrer. Cincispreze zile mai tirziu însuși Hit
ler avea să se sinucidă in buncărul său de sub 
Cancelaria Reichului.

Dar va trebui să ne întoarcem la faimoasa 
„Operațiune Elster" pusă la cale sub cel mai 
strict secret de către strategii Reichului hitle- 
rist după eșecul lui Pretorius. Walter Kormann 
declarase anchetatorilor săi că orașele New 
York și Washington puteau fi in orice’moment 
lovite de rachetele germane transportate in a- 
propierea obiectivelor de o flotilă de submarine 
dotate cu rampe de lansare.

Și, intr-adevăr, la 9 martie 1945. opt subma
rine de acest gen au pornit din portul norve
gian Trondheim, cu destinația coasta estică a 
Statelor Unite...

SPORT

înainte
și după competiție

■ Vine un meci cu Cipru. Adversarul știm 
că este inferior echipei române, dar trebuie 
luat in serios. Va fi primul examen interna
țional oficial al echipei române susținut la 
Hunedoara. Selecția deși discutabilă s-a oprit 
asupra unor jucători buni. Dificultatea acum 
e de a alege.

■ Fotbaliștii craioveni au cîștigat la scor 
acolo unde Dinamo pierde la scor. Este re
vanșa morală a unei echipe eliminată în chi
pul cel mai brutal și mai nedrept din Cupa 
României. Și o dovadă că rezervele acestei e- 
chipe nu sint epuizate. Asta o spunem și pentru 
că în naționala de la Hunedoara sînt pre- 
zenți puțini craioveni. Acolo unde e greu, era- 
iovenii au tras greul, acolo unde victoria se 
profilează cu ușurință sint întrebuințați alți 
jucători. între aceștia Cămătaru. Nu cumva se 
face cu el o greșeală 7 Cămătaru are un car
tonaș galben în campionat și e posibil să ne 
conteste Ciprul meciul. Mircea Lucescu trebuia 
să se mai gîndească.

■ La handbal se arbitrează la fel ca m fot
bal Meciul decisiv pentru titlu a fost arbitrat 
într-un fel foarte ciudat tn orice caz echipa 
dezavantajată a fost Dinamo, Un gol de sen
zație a lui Grabovski care a băgat în poartă 
nu numai mingea ci și portarul a fost conside
rat minge prinsă de portar și jucată ca atare, 
deși mingea intrase în plasă. Steaua a cîștigat 
cu un gol diferență. Ceea ce va hotărî cam
pioana. Aceste arbitraje pot îmbolnăvi orice 
minte sănătoasă.

■ Vine meciul de rugby cu U.R.S.S.-ul. 
Echipa sovietică instruită franțuzește are trei 
sferturi remarcabile și o grămadă în creștere. 
Date fiind rezultatele noastre cu italienii și 
germanii nu este exclusă o infringere la 
București. Modul aventuros în care se face 
selecția și orientarea tehnico-tactică a echipei 
ne îndreptățește această temere. A renunța la 
jucători de bună performanță și a apela la 
jucători în formare sau la nepotisme nu. duce 
la un rugby de calitate. Nu pe aici se cîștigă 
marile victorii. Să amintim că aceste nesiga- 
ranțe de selecție se petrec într-un moment în 
care avem de unde alege.

■ Tenisul de masă românesc parte a fi des
coperit o jucătoare mare. Tînăra Nemeș pro
mite și realizează meciuri mari. Un gind bun 
pentru această speranță autentică.

■ In divizia B Rapidul bate pasul pe loc. Se 
dovedește mai bună echipa din Ploiești. De
sigur că fără Dobrin la Tîrgoviște, Petrolul ar 
fi azi în A. Credem că va reuși anul acesta, 
ceea ce n-a reușit anul trecut. Echipa e tînără, 
tehnică, viguroasă. Fundașul ei dreapta este de 
mare valoare și ar putea fi folosit chiar tn 
echipa națională. Alături de Petrolul se' deta
șează și Politehnica lași ajunsă in B dintr-o 
neglijență. Meciul stupid cu Progresul a cos
tat-o. Poli are o echipă valoroasă și revenirea 
ei pe prima scenă a fotbalului românesc se Im
pune. Vine înapoi și F.C. Bihor. Doar giulește- 
nii rămîn, se pare, cu nostalgiile.

Interim
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