
APELUL POPORULUI ROMÂN
adresat sesiunii speciale a Organizației
Națiunilor Unite consacrate dezarmării

Pentru dezarmare, pentru o Europa

fără arme nucleare, pentru o lume a păcii!
îngrijorați de intensificarea 

rilor, care creează o mare 
pacea și însăși existența popoarelor, în fața 
pericolului crescînd la adresa păcii și secu
rității, noi, cetățenii Republicii Socialiste 
România, întreaga noastră națiune adresează 
- în aceste împrejurări internaționale deose
bit de grave — Apelul lor solemn către sesiu
nea specială a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării de a adopta măsuri 
concrete care să determine trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare nucleară, 
la reducerea cheltuielilor militare, pentru ca 
uriașele resurse materiale și umane, eliberate 
prin oprirea și diminuarea cursei înarmărilor, 
să fie puse în slujba progresului și bunăstării, 
lichidării subdezvoltării economice.

Ca și celelalte popoare europene, poporul 
român cere în mod ferm oprirea amplasării și 
dezvoltării de noi rachete nucleare cu rază 
medie, retragerea și distrugerea rachetelor 
existente, eliminarea totală a armamentului 
nuclear de pe continent.

Astăzi, în fața întregii omeniri se pune pro
blema de a alege între calea războiului sau 
cea a păcii. Nimic nu poate justifica politica 
de înarmare și de război.

Organizația Națiunilor Unite, conducătorii 
tuturor statelor și guvernelor — ai căror repre
zentanți sînt reuniți în cadrul acestei sesiuni 
speciale — poartă o înaltă răspundere în fața 
popoarelor, a viitorului civilizației umane, 
pentru eliberarea lumii de povara înarmărilor, 
de spectrul înspăimîntător al unui război nu
clear, pentru a opri cursa spre dezastru,

cursei înarma- 
primejdie pentru

pentru salvgardarea și consolidarea păcii.
In numele existenței oamenilor, al viitorului 

umanității, ne adresăm Organizației Națiuni
lor Unite, tuturor statelor și popoarelor cu che
marea de a trece peste orice considerente și 
obstacole și de a hotărî oprirea cursei înar
mărilor, trecerea la înfăptuirea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nucleare I

Pînă nu au căzut primele bombe nucleare, 
să trecem la dezarmare ! Cînd vor începe să 
cadă bombe, va fi prea tîrziu !

Poporul român, alături de toate popoarele 
lumii, cere să se acționeze cît mai grabnic 
acum, pînă cînd nu este prea tîrziu, pentru a 
se asigura dreptul fundamental al oamenilor 
- dreptul la pace, la viață, la libertate I

Cerem cu toată hotărirea ca glasul popoa
relor să fie auzit, ca voința lor de a trăi în pa
ce să fie respectată !

Cetățeni ai Republicii Socialiste România !

Cu conștiința înaltei datorii față de pre
zentul și viitorul patriei, față de destinele în
tregii omeniri, semnați Apelul poporului ro
mân pentru dezarmare, pace, pentru 
ropâ fără arme nucleare, pentru o 
păcii I

o Eu- 
lume a

in lume

I

Pate și
creație

■W

Vă mai amintiți ? — (acei 
dintre Dumneavoastră 
care’ ati avut privilegiul să 
vă nașteti la tară —) a- 

cele „serbări culturale", pe care 
doamne filantropice din înalta so
cietate română le organizau, pe
riodic. la sate, convocind obștea, 
în duminicile de vară, in fața unor 
scene improvizate in natură și pe 
care distinsele oaspete, inveșmin- 
tate în costume naționale jucau 
— spre jena mută dar generală a 
oamenilor — scenete folclorice cu 
îndemnuri morale, purtind cu ațita 
gratie ulciorul pe umăr și mina 
stingă în briu ? Nobilele „acțiuni 
culturale". întreprinse pentru ilu
minarea poporului și pe care pre
sa vremii le aclama ?

Oridecite ori. pe ecranul televi
zorului, serbările Festivalului na
tional „Cintarea României" dez
lănțuie mulțimea aceea fantastica 
de artiști amatori în interpretarea 
cărora tradiția muzicala și coie- 
grafică a folclorului nostru a ajuns 
la desăvirșire. vechile ilustrate, 
din vremurile de-odinioară. îmi 
răsar, nechemate în minte. însoțite 
de-același zîmbet jenat și ironic pe 
care-1 purtam de pe-atuncea. copil 
de vîrstă școlară. amestecat în 
mulțimea celor ce urmau 
„iluminați."

„Conștiința de sine" a 
nostru, despre care mari

să fie

satului 
U..ULLU. ____  ____ istorici
și mari scriitori români au vorbit 
cu respect și speranță, a dobindit 
în anii rodnici pe care-i trăim, 
șansa de a se exprima integral 
Firește că cea mai seducătoare 
imagine a Festivalului național 
„Cîntarea României" este caracte
rul său popular : miile, zecile de 
mii. sutele de mii de artiști ama
tori. oameni ai muncii din. toate 
zonele țării. invitați să-și dove
dească talentul în spectacole găz
duite pe superbele scene ale noilor 
teatre înălțate in anii socialismu
lui în toate orașele și comunele de 
la noi. Există, însă, un înțeles mai 
profund al acestei mari mișcări 
culturale : Împlinirea spirituală, 
deschide! ea unor orizonturi de 
cultură și artă pentru oameni pe 
care viața nu i-a condus către un 
destin intelectual. însușirea comu
nă. de sensibilitate, specifică po
porului nostru, calitatea trăirii 
intense, a participării afective la 
tot și la toate, belșugul de subînțe
lesuri și de nuanțe scoase din eve-

Nicolae Velea
Continuare în pag. a 6-a

Faceți sâ răsune tot mai puternic 
voința fiicelor și fiilor milenarului pămint al 
patriei de a se face totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmă
rii, și în primul rînd a dezarmării nucleare I
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EMINESCIANA

I

SE

0 nouă exegeză
ste un fapt lesne observa
bil că majoritatea covârși
toare a intervențiilor cri
tice actuale consacrate fe

nomenului eminescian, indiferent de 
dimensiunea și aria lor de cuprin
dere. sint elaborate în virtutea unor 
confruntări in general deschise cu 
cele mai de seamă interpretări a- 
partinind trecutului mai mult sau 
mai puțin îndepărtat. Dincolo de 
dialectica firească a lucrurilor, ra
portată la cea ce s-ar putea numi 
legea progresului în cercetarea li
terară. în cazul lui Eminescu, un 
asemenea impuls resurectional are 
la origine si cauze de natură pro
prii. In principal, este vorba, de
sigur, de posibilitatea ca la ora de 
fată să fie cunoscută și investigată

Nicolae Ciobanu
Continuare în pag. a 6-a

Premiile
revistei

„Luceafărul64

1
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Angajare și
originalitate

I
cum cîteva zile, miercuri, 
9 iunie. într-o după a- 
miază toridă ca de vară 
„fierbinte și lungă, a- 

ceia care ar fi trecut pe lingă „A- 
• teneul Tineretului" din București 
ar fi putut zări, cu o explicabilă 
surpriză, o mulțime de oameni, 
mai ales tineri, printre care ochiul 
cunoscător ar fi distins, fără greu
tate. chipurile unor cunoscuți scrii
tori de azi. Tineri și maturi, reu
niți la o sărbătoare a literaturii ti
nere, aceasta e cheia enigmei 
Festivitatea ? Decernarea premii
lor revistei „Luceafărul4* pe anul 
1981, petrecută fără greaua eti
chetă apăsătoare, ci într-o at
mosferă colegială, aproape intimă, 
semn că în jurul revistei s-au a- 
dunat conștiințe asemănătoare, s-a 
consolidat o lume literară proprie. 
Onorată de prezenta lui D. R. Po
pescu, președintele Uniunii Scrii
torilor. a Elenei Naghi, din partea
C. C. al U.T.C., festivitatea a fost 
deschisă de Nicolae Dan Fruntela- 
tă, redactor-șef al revistei „Lucea
fărul". „Ziua de azi. a spus el. e o 
sârbătc^J^a revistei și a tuturor 
oamenilor tineri care vin spre re
vista noastră", ..noi continuăm în 
acest fel o tradiție : premiile re
vistei „Luceafărul" sînt un certi- . 
ficat de zbor literar", recomandînd 
premianților „să considere că a- 
ceastă distincție e o etapă. în ca
riera lor de scriitori1*. Apoi,
D. R. Popescu a decernat premiile 
tinerilor poeți Marcela Mariana 
Milcu. Aurelian Titu Dumitrescu, 
Gabriel Cheroiu și Ion Zubașcu, 
prozatorului Ștefan Negrișan și 
criticului Nicolae Georgescu, vor
bind apoi în inimitabilul său stil 
romanesc : „Deci iată că trebuie să 
țin și eu un discurs, care să nu fie 
mai lung de patru fraze în care

Artur Silvestri
Continuare în pag. a 6-a I

Patriotismul — să nu ui- 
:ăm, spune Eminescu - 
înseamnă iubirea tre
cutului. Pentru că ră

dăcina neamului este in trecut 
ți fără răminerea in trăinicia lui 
orice crețtere este silnică ți 
efemeră.

Aceasta l-a făcut pe Eminescu 
să afirme 
adevărat 
xestrat ar 
in măsura 
crit din capul locului 
său individual cu 
porului românesc".

Iubirea valorilor spirituale cul
tivate prin jertfă dc părinții 
noțtri, iubirea față de făptura 
ți lucrarea lor in istoiie, față de 
Basarabi ți Muțatini, față de

JURNAL DE POET

că nu .există scriitor 
român, aricit de in
ii de natură, decit 

în care „și-a încus- 
talentul 

geniul pa-

țăranul daco-roman care știe de 
două milenii aici in Caipați să 
stea locului sfințindu-și viața și 
pămintul prin jertfa muncii de 
zi cu zi, prin cinste ți adevăr, 
prin răbdarea iubirii nădăjdui- 
toare, această iubire il poate 
ajuta pe individ cu talentul său 
să se incuscrească, să intre in 
legătură de taină cu geniul 
poporului intru plăsmuirea ope
rei de geniu.

Talent individual nu-i suficient, 
fără geniul național opera oricit

4

c*e interesantă ar 
stinge cu vremea, 
nici o literatură puternică și 
nătoasă, capabilă sâ determine 
spiritul unui popor, nu poate 
exista decit determinată ea în
săși la riadul ei de spiritul ace
lui popor întemeiat adică pe 
baza largă a geniului național. 
Aceasta nu e adevărat numai 
pentru literat, ci* se aplică tot 
atit de bine la legiuitor, la isto
ric, la omul politic*. E bine să 
ne amintim mereu de acesta ori 
de cite ori vorbim despre Emi
nescu, astăzi mai ales comemo- 
rindu-i plecarea dintre noi in 
acel an fierbinte, 1389, iată cu 
aproape un veac in urmă.

putea fi 
„Credem

se 
câ 

să-

•/ loan Alexandru

Tricolorul
rei sîntem 
in Miorița, 
pe trei guri 
se varsă Du-

■ trei 
are

nirea în mare, 
forme de relief 
țara, trei culori are 
drapelul nostru 
prem. în faldurile 
sale stă respirația 
noastră și a pămîn- 
tului pe care călcăm. 
Se uită prin el la noi 
străbunii și-i auzim, 
ne-ntreabă parcă da
că cerul de deasupra 
mai e tot așa de al; 
bastru si cald sau dacă 
griul, dacă se mai în- 
timplă să creștem grîu, 
mai e tot așa de au
riu și dogorește în 
foșnetul său _ peste 
cîmpuri și Bacă sin- 
gele, în sfirșit, pe 
care l-au vărsat ei si 
care ne curge și noua 
prin vine mai e tot atit 
de roșu și tot atit de

su-
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Neagu

aprins. Ființa unui 
lung șir de generații 
treco din luptă în lup
tă sub tricolor și creș
te din jertfă în jertfă 
sub faldurile lui glo
rioase pină la clipa de 
azi, parcă eternă, 
cind într-o nouă ros
tire și o dreaptă ju
decată, din nou, cel 
care a jurat — cu e- 
șarfa tricoloră pe 
piept — credință și 
slujire fermă patriei 
și poporului său l-a 
ridicat cu înflăcărare 
la rang de simbol și 
destin, făcîndu-1 pur
tător de cea mai a- 
lejfsâ rațiune și de cele 
mai înalte virtuți.

Tricolorul este dra
pelul nostru suprem, 
a spus președintele, și 
aceasta a răsunat și 
răsună ca o proclama
ție în inimile noastre, 
ale tuturor, este acus
tica întreagă a unui . 
imn solidar și măreț 
care ne semnifică în 
toate și se constituie 
în cel mai deplin a- 
cord al nostru 
toria unică a 
și a poporului 
semn distinctiv 
dependenței și

cu is- 
patriei 

unic, 
al in- 
suve-

A. I. Zăinescu
Continuare 
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,,conștiința artistică

DU 
dr 
să 
ne

ne-am născut în- 
-o maică bă:u- 

â de furtunile 
.51 oriei si numai 
pentru că ne-am ținut 

strîns de mină am pu.ut 
rămine in picioare.

De la Decebai am învă
țat că pesie oamenii vii 
se poate trece și tot 
atunci ne-am deprins 
întingem în sare dar să 
uităm drept la soare.

Vînturile nâprazniee, tre- 
cind prin pădurea de oa
meni. au făcut să vibreze 
aceasta orgă uriașă a nea
mului meu și să dea glas 
cinteeelor as~re de 
cintecelor dulci de 
$i dor.
^Aici fiecare fibră 

Ză, e încărcată de 
meniul iubirii, de dragoste 
pentru țară, dragoste pen
tru om, căruia pe la noi i 
se mai spune și Măria Sa 
Omul.

Această iubire a noastră 
se reyarsă in toate si î-au 
dat glas păstorii mioritici 
și Eminescu, poeții de la 
Academie și adolescenții.

Iar în dimineața de azi. 
însorită, a Patriei mele, pă
durea Hnără a ponorului, 
marea orgă cu rădăcini de 
piatră și antene de mătase 
în azur, cîntă simfonia vic
toriei.

Ochi văd, inima bate Și 
poeții dau glas frumuseții 
venite de ia oameni pentru 
oameni.

Nu este numai o coman-

luptă, 
leagăn

vibrea- 
senti-

4 4

d> a conștiinței artistice. 
e*te rațiune* de a aparți
ne acestui popur.

Xic.ihie i-uoiș a rostit 
arest adevăr intreg in nu- 

, inai două versuri ;

Eu curg Întreg in acest 
cintec sfint. 

Eu nu mai sint, e-un cintec 
tot ce sint.

Tiberiu Etan

REMEMORĂRI

ineva. mai demult, citin • 
du-mi o carte, și. am în
țeles limpede, neplăcîn- 
uu-i. tinind să-și mai În

dulcească părerea, mi-a zis : Se 
vede cit de colo, de la mare dis
tantă, ehe. că dacă ai scrie ce-ți 
trece dumitale prin minte... și nu 
ce trebuie, ce fi se cere... (dacă 
n-aș fi scriitor angajat, adică)... 
altfel ți-ar ieși cărțile și alt loc ai 
ocupa in literatură... Omul, cu in
tenții de mingiiere. mă jimise ; 
dacă i-aș fi spus-o de la obraz, 
probabil că s-ar fi arătat profund 
nedumerit : dacă i-aș fi dat exem
plu pe colegii mei. prozatori si 
poeți remarcabili, ale căror cârti 
le citise, și-i plăcuseră, n-ar fi 
fost excius să-mi răspundă : ei nu 
sint angajați, numai ti se pare că 
sint... Poate că nu m-ajută talen
tul, experiența, poate că sint tri
butar schemelor, i-am zis cititoru
lui meu... A dat din cap a mîhnire 
(n-ai priceput nimic, ori nu vrei 
să pricepi !). și s-a dus. Prin anii 
’60. chiar și mai tîrziu. am mai în- 
tilnit cititori care-și explicau ne
reușita unor cărți prin atitudinea 
scriitorului (politică, evident), prin 
angajarea sa. Era tocmai perioada 
cînd. pe lingă numeroase cărți, 
slabe, risipite de vînt și de vreme, 
se impuneau. în proză și poezie, 
creații remarcabile (ce s-au și cla- 
sicizat. curind). de o indiscutabilă 
originalitate. ‘apartinînd tocmai 
unor scriitori angajați în a scrie o 
literatură inspirată din viața po
porului. pentru popor. Să recu
noaștem, totuși, că pentru cititorul 
pasionat de literatură, exigent, 
momentul acesta, al ungi neîncre
deri în multi dintre scriitori n-a 
fost ușor de depășit, din pricina a 
prea numeroaselor cărți schema
tice, lipsite de har și de haz. ce 
invadau librăriile.
dintr-un multiplicator, și nu izvo- 
rite din talent și strădanie spre 
originalitate. compromitînd idei, 
contrafăcînd realitatea tocmai prin 
copiere. Dacă am dat vina pe an
gajare. am greșit, am fost îngădui
tori cu noi — încă o dată, mărturie 
stînd cărțile de valoare ce s-au 
scris și-au apărut în condiții vi
trege. Dacă ne-am justificat slăbi
ciunile prin intervenția. adesea 
brutală a unor povăWîfbri și în
drumători de ocazie, iar am greșit 
și păcatele sint ale noastre, inutil 
a încerca să le împărtim cu acei 
îndrumători ce și-au încasat leafa, 
apoi și-au văzut de alte treburi. 
O carte nu poate ieși în lume cu 
explicații, justificări plîngăcioase 
— ci numai cu textul purtînd sem
nătura autorului. Marii noștri scri
itori de ieri și de azi ne-au dat o 
lecție severă : avem răspunderea 
paginii scrise, pină la sfirșit. oină 
la parcurgerea ei de către cititor, 
spre a ne putea înfățișa cititorului 
de azi și de miine. judecății gene
rațiilor viitoare, noi. cei adevărati; 
talentul presupune și efortul de a 
fi. de a rămine tu insuși în ceea 
ce scrii, comoditătile. concesiile, în 
indiferent ce împrejurări au fost 
făcute (și indiferent de cită cenușă 
ne-am pune pe cap mai tîrziu). 
nu beneficiează de circumstanțe 
atenuante. Contrafacerea realității, 
prin copiere, imitație, prin dorința 
de a fi la modă, este nu numai 
sare paguba scriitorului, a omului 
de artă, ci și a cititorului, a pasio
natului de artă. Tocmai asupra 
acestei răspunderi ce revine crea
torului insista din nou secretarul 
general al partidului la 
plenară a C.C. al P.C.R..
că angajarea omului de 
tărirea sa de a contribui 
gătirea culturii și artei 
și universale de pe poziții militan
te. patriotice și umaniste, nu tre
buie să excludă originalitatea, de
finirea personalităților, diversita
tea de stiluri, și maniere artistice. 
Cititorul de literatură a putut ur

parcă ieșite

recenta 
precizind 
artă, ho- 
la imbo-' 
naționale

Nicolae Țic
Continuare în pag. a 6-a

SE ISCĂLEA Z.S. (Xvii)

Ciudată a fost reacția lui Zaharia Stancu față de inte-itig 
mea de-a mă „transfera" la Asociația scriitorilor di a 
București, proaspăt înființată (1972 — mai) avîndu-1 câ 
secretar pe George Macovescu și secretar adjunct si ac

tiv pe Fănuș Neagu.
Prozatorul din balta Brăilei nu atit de blazat ca azi, dar la fel de 

glorios și popular, m-a abordat în stilul caracteristic, năvălind pur 
și simplu în biroul meu de la etajul doi al vechiului sediu din 
Kiseleff, decretind fără drept de replică :

— Paule, (apelativ de alintare reciprocă), îti iei catrafusele, 
închizi prăvălia, stingi lumina și vii la asociație... Te fac șef. mă !

Nu-mi prea ardea să fiu șef ! Flerul meu de ardelean iute deprins 
cu întorsăturile regățenilor mă avertiza, secret, să nu mă grăbesc.

Mircea Micu
Continuare în pag. a 7-a J



antologatorului Famine însă evi- 
acnlo 
hotă- 
inceo

post-

Un ecou depărtat al Antologiei poeților 
tineri întocmită de Zaharia Stancu în 
1934 este Antologia poeților tineri de 
George Alboiu care se revendică din 

precedenta și fatalmente se izbește și ea de toate 
obstacolele ce stau în calea unei bune antologii. 
Cele pe care le întâmpină George Alboiu sînt in
contestabil mai mari. El încearcă să anto'ogheze 
circa 30 de ani de poezie față de cei aproape 10 
ai antologiei lui Zaharia Stancu. Cu alte cuvinte 
George Alboiu înaintează pe un teren unde cel 
puțin dificultățile cantitative sint de avut in ve
dere.

îndrăzneala 
dentă. El avansează gestul selecției 
unde nu s-a întreprins încă nici o selecție 
rîtă, deoarecele vechile concluzii ale criticii 
să fie clătinate de șltele noi.

Ecloziunea fenomenului poetic românesc 
belie este cu totul remarcabilă, iar capacitatea 
criticii de a și-l asuma, de a-1 trăi integral, in
ferioară acestuia. Temeritatea inițiativei lui 
George Aiboiu este de aceea cu atît mai lăuda
bilă. Antologia lui operează decupate decise în 
poezia care s-a scris in limba română dună răz
boi și meritul cărții este cel puțin al declanșării 
unei discuții necesare asupra poeziei române 
contemporane.

Desigur autorul antologiei își precede lucrarea 
de o introducere. Ca poet, George Alboiu consi
deră fără ezitare poezia românească de azi drent 
„mindria acestei națiuni", iar înflorirea ei actuală 
„cea de a treia ei mare înflorire". Constatăm de 
la primele fraze că Prefața nu este o simplă jus
tificare de poet ci o încercare de critică si istorie 
literară de vreme ce face evaluări si înserieri 
istorice. Gestul e cu atît mai interesant <?u cît în 
ciuda unor contribuții binevenite asupra poeziei 
d.e astăzi (Ion Pop. Petru Poantă. Eugen Simion. 
Gheorghe Grigurcu, Marin Mincu, Mihai Petro- 
veanu, Lucian Alexiu, etc.) sintezele lipsesc. în 
cîteva pagini George Alboiu tinde a stabili fizio
nomia poeziei românești postbelice, fixînd tot
odată cadrul istoric și valorizator al antologiei. 
Punctul de reper al lui George Alboiu este Ni- 
colae Labiș. Din acest punct de vedere autorul 
antologiei este un conservator, deoarece acceptă 
un reper contestat sau controversat. Fără a ține 
să fie polemic în chip afișat George Alboiu este, 
începînd de la această alegere, polemic. Lui Ni- 
colae Labiș, văzut ca punct de pornire al noii 
poezii românești, i-ar urma, după George Alboiu, 
trei „valuri" distincte. Primul val ar fi cel do
minat de Nichita Stănescu, dar cuprinzător de 
poeți marcanti ca Ion Gheorghe. Adrian Păunes- 
cu. loan Alexandru, Cezar Baltag. Grigore Ha
giu, etc. Cel de al doilea ar cuprinde poeți iden
tificabili pentru că sînt maturi de la prima carte. 
Aici intră Cezar Ivănescu, Gheorghe Pitut. Dan 
Laurențiu, Leonid Dimov și alții. Al treilea val 
ar fi produs de apariția poeților de la Echinox 
care fac o polemică»subtilă cu poezia precedentă.

Punctul de vedere al lui George Alboiu este 
interesant.^dar noțiunea de „val" nu este sufi
cient de operantă in câmpul istoriei literare. 
Practic, autorii despre care vorbește reprezintă 
două mari categorii, cea de a doua încercînd o 
disociere de precedenta. Cezar Ivănescu, Dan 
Laurențiu, Marius Robescu nu-s practic din altă 
generație decîț Nichita Stănescu. Ion Gheorghe, 
Grigore Hagiu. Adrian Pâunescu. loan Alexandru

Ia al treizeci și doilea volum, seria de 
Scrieri a lui Tudor Arghezi a atins 
proporții monumentale dar planul ei 
arhitectonic mi se pare, cel puțin în 

stadiul actual, destul de sinuos. Proiectată, se 
spune, după indicațiile testamentare argheziene, 
ediția odată încheiată ne va releva, poate, un 
fir conducător, o concepție unitară. Apărind și 
într-un ritm atît de lent, între primele volume 
și ultimul întinzîndu-se o bună perioadă de timp, 
ar fi poate cazul să se explice intr-o Addenda, 
la una din viitoarele cărți, planul editării (sau 
să se reexplice) pentru a evalua ceea ce s-a 
parcuns și ce urmează să se realizeze din per
spectiva reconsiderării globale. Deocamdată ob
servăm alternanța criteriilor de la un volum 
la altul, nu totdeauna justificată de materia li
terare ,șL Uneori, labilitatea lor semantică. Nu 
cred.că„acțumer.tul dorinței ultime a scriitorului 
constituie o motivație infailibilă, cu atit mri 
mult, cu .cit nu .autorul are totdeauna viziunea 
cea țtfai decv tăși obiectivă a operei sale. Dacâ.ț 
ne vom’rfeferi numai la sumarul cărții de față,' 
cu titlul generic de Proze, constatăm că împăr
țirea articolelor în'Aproape știute (Din cronica 
Bucureștilor) și Nemaiștiute, cu excepția nuan
țelor stilistice, nu mi se pare tocmai pertinentă, 
textele avînd o indubitabilă organicitate tema
tica și stilistică. Cred că o grupare ținînd cont 
de factorul cronologic ar fi fost mai elocventă 
și sub raportul preocupărilor argheziene într-o 
anumită perioadă, și din unghiul peisajului mo
ral, social și politic al epocii dedus din publicis
tica sa. S-ar fi impus, de asemenea, un aparat 
critic mai bogat cuprinzînd, pe lingă preciză
rile bibliografice ale volumului (data apariției 
articolului și ziarul) și note, comentarii, cu scopul 
de a clarifica obiectul și cadrul unor polemici 
sau campanii purtate de Arghezi, intervenții care 
în absența minimelor repere contextuale, ră- 
mîn, în cîteva pasaje, obscure. Dar important, 
în cele din urmă, este faptul că încă o porțiune 
a junglei argheziene a fost defrișată iar pentru 
bucuria Întâlnirii cu verbul său, se cuvine să 
fim adine recunoscători editorilor, chiar dacă 
stilul de muncă poate și trebuie să fie îmbună
tățit. Noi vom discuta cartea în structura și so
lidaritatea ei esențială, indiferent de organizarea 
sumarului (texte avînd ca motiv „viața" socială 
a orașului — Din cronica Bucureștiului și tablete 
despre viața clericală și, în general, morală a 
Bucureștiului — Nemaiștiute).

Ceea ce izbește de la început este varietatea. ’ 
într-adevăr deconcertantă, a temelor și subiecte
lor asupra cărora s-a oprit pana scriitorului-ga- 
zetar, de la întîmplarea măruntă, anecdotică 
sau pitoresc-grotescă (tăierea cosițelor fetei 
directorului băncii din Galați și pedepsirea ere
ticului frizer, schimbarea numărului de telefon, 
concursul de frumusețe, închiderea berăriilor

Pe cît de inocente artistic erau poeziile 
semnate de Ion Lilă prin periodicele 
literare, pe atît de interesante sînt 
volumele sale de proză. Scriitorul 

debutează editorial cu volumul de nuvele 
Ploaie amară, (1978), carte remarcabilă în an
samblu, amintind de stilul prozei lui Șukșin, 
chiar dacă unele naivități compoziționale și 
clișee de limbaj trădează stîngăcia începuturi
lor. Urmează romanul Cu pieptul in bătaia vin- 
tului (1980), scris cu mai multă siguranță și 
bine construit, pe o temă clasică, cea a conflic
tului dintre generații. Obsesia literaturii prac
ticată de Ion Lilă este izolarea propriei per
sonalități, deslușirea unui drum existential pro
priu, eliberat de compromisuri și prejudeaăți. 
Personajele sale, de regulă oameni tineri, se 
confruntă cu determinările exterioare, dar mai 
cu seamă cu șinele, aflat în proces de auto
definire și modelare. Acest nucleu ideatiq se 
află și în centrul celei de a patra cărți (a mai 
publicat. în 1981) la Editura Ion Creangă, 
oneste povestiri pentru copii sub titlul Hai să 
fim prieteni), romanul Cascadorul (Editura 
Eminescu, 1981). De fapt, pentru a respecta in
tenția autorului, exprimată și in subtitlul căr
ții. este vorba de trei romane, cam de cite 100 
de pagini fiecare : Cascadorul, Insula, Stropi
toarea. întreprindere extrem de ambițioasă, 
căci Ion Liiă, dacă ințeleg bine, vrea să ofere 
cititorului trei tipologii romanești, in trei re
gistre stilistice distincte. In Cascadorul domi
nant este epicul. Un epic banal, a! locului- 
comun, chiar dacă eroul are o profesie spec
taculoasă : cascadoria. Pe o căldură sufocant*, 
în pauzele de filmare ale unei pelicule istorice. 
Blondul, personajul principal, rememorează 
»ecvențe din trecut, drame ale sale și ale 
tora, configurind, din evenimente, o psihologie 
a eșecului. Totul se consumă in povestire Ti 
dialog, fără intervenții explicative sau cemm:- 
cații psihologizante. In acest scenariu existen
țial,. scris intr-un stil abrupt, deloc calofil >i 
chiar neglijent pe alocuri in verismui .Cu. 
„feliile" de viată, miezoase separat, rămin :»>5e 
în planul semnificației de ansamblu. Finalul 
romanului (stop-cadru pe momentul săriturii 
cascadorului de la 20 m înălțime) incearcâ ?ă 
unească firele într-un nod parabolic. Dar re
zultatul este doar o ambiguitate întîmplătoare : 
moarte „melo" sau depășirea eșecului prin 
plonjarea (simbolică) în realul nemediat ? Pri-
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GEORGE 
ALBOIU: 

„Antologia 
poeților 
tineri"

și ceilalți. Diferă doar momentul afirmării lor 
literare. George Alboiu încearcă să adopte solu
ția „valului" în locul celei mai proprii de „ge
nerație", dar soluția lui nu e de natură a sim
plifica lucrurile ci de a le complica.

în fond, chestiunea era de a distinge între o 
„generație Labiș", cu toate variatiunile de con
duită artistică pe care le presupune o generație 
literară, și ceea ce îi urmează. Criteriul genera
ției literare nu este motivat numai de biologie 
și introducerea lui în discuție, pe care o face 
în cele din urmă și George Alboiu. poate aduce 
clarificări mai mari. Autorul antologiei contesta 
însă ideea de nouă generație poetică. Ar fi vorba 
ni se spune, de o „promoție" recentă care caută 
să se singularizeze de cele anterioare dueîndu-i 
mai departe câștigurile și încercînd să îmbogă
țească poezia românească cu noi forme de lirism. 
Comasarea întreprinsă este împotriva faptelor. 
Fenomenul liric românesc postbelic nu este atît 
de unitar în curgerea lui incit să-1 transformăm 
intr-un fluviu unic străjuit de steaua lui Nichita 
Stănescu așa cum încearcă s-o facă George Al- 
boiu El face din Nichita Stănescu farul întregii 
poezii românești postbelice intr-un moment in 
care pentru unii critici steaua lui Nichita Stă
nescu pare a fi apus. George Alboiu procedează 
și aici polemic, ceea ce in materie de judecată 
a poeziei e un act de curaj care trebuie men
ționat ca atare. Dar poezia care s-a scris după 
Labiș n-a fost influențată doar de Nichita Stă
nescu. Imitatori și-au găsit si Ion Gheorghe și 
Cezar Ivănescu și Adrian Păunescu și lista poate 
fi lungă. Dar ceea ce trebuie retinut este că o 
influentă prea repede uitată a fost cea produsă 
de reapariția în circuit literar a lui Lucian Blaga

TUDOR
ARGHEZI:

«Scrieri, 32»
noaptea etc.) la probleme sociale din cele mai 
grave și presante (mizeria morală și materială 
a locuitorilor de la periferie, dezvoltarea edili
tară a Bucureștiului, ignoranta și analfabetis
mul, lip."a de considerație față de intelectuali 
cu consecințe întristătoare pentru politica și ac
tivitatea culturală, creșterea taxelor și impozi
telor grevînd asupra bugetului individual, abu
zurile și demagogia autorităților ș.a.m.d.), de la 
amuzante și scuzabile mici slăbiciuni umane cum 
este tirania modei, la eterne vicii morale și tare 
de caracter (parvenitismul, corupția, poltrone
ria, imoralitatea etc.). O veritabilă comedie u- 
mană, esențializată și prinsă în tablete sau cro
chiuri, în care evenimentul, fără a-și pierde 
acuitatea, trece în planul secund, fiind resorbit 
în intenționalitatea artistică. Cu său fără voia 
autorului, jurnalistica sa este'in cea mai mare 
parte, de natură pur literară, poetică sau nara
tivă, în funcție de subiectul abordat. Bineînțe
les, covîrșitoare este atitudinea pamfletară și 
spiritul ironic de care Arghezi nu se poate le
păda ca Satan de cazanul lui cu pucioasă. Și 
vai de cel ce intră sub condeiul său, că nu 
mai iese pînă nu este trecut prin toate bol- 
giile si chinurile iadului. Este situația funcțio
narilor corupti și imorali, indiferent că aparțin 
clerului sau administrației de stat. Dar, cum 
spuneam, faptul brut este ficționalizat, așa incit 
majoritatea articolelor devin autentice secvențe 
romanești. între acestea, se întîlnesc destule 
scene și portrete în registru absurd și grotesc, 
ce anticipează fragmente sau tipologii din ro

ION DUMITRU
LILĂ: RADU POPA:

«Cascadorul» «Călătoria»
ma variantă ar trimite totul în sentimentalism 
zaha A doua, pentru a fi verosimilă estetic, 

fi necesitat, pe parcurs, conotații simbolice 
ale venimentului epic. Autorul trebuia să se 
decidă. N-a zăcut-o, notabilă răminînd astfel 
dur buna ..priză" la concret, calitate vizibilă 
încă din volumul de debut.

Calitate pe care Ion Lilă o abandonează în 
cel oe-al doilea roman. Insula, preferindu-i 
a ‘ <a retrospectivă. In așteptarea unui diag- 
z- medical, de care se teme, personajul re- 
'-ce filmul existenței, în căutarea autenticită
ți. Intimplările. anodine și disparate, capătă, 
prin însumare și reflecțiile personajului, un 
_ unificator, care conduce către ideeea unei 
existențe mecanice, adică false. Autenticitatea 
• ri-utată va fi descoperită, paradoxal, într-un 
z/ rib-i imaginar : insula.

In ciuda unor lungimi filosofarde și a prea 
insistentelor pasaje lirice, Insula ne arată în 
Ion Lilă un bun observator- al imponderabile
lor sufletești, al lumii ascunse dincolo de ges
turi și cuvinte.

Performanța prozei de pînă acum a lui Ion

■
și Ion Barbu, de pildă. George Alboiu vrea tnsă 
o mare de poezie agitată de trei „valuri" peste 
care planează spiritul unui singur poet. Cauza 
pare să fie dorința lui de a nu prezenta fenome
nul literar de care se ocupă în dialectica lui 
intimă, care presupune și polemica artistică, deli
mitarea, ci într-o curgere generală, care să 
rețină doar unitatea și omogenitatea. Chiar dacă 
recunoaște în particular independenta artistică a 
unor poeți, tăietura operată de George Alboiu in 
materia vie a literaturii române elimină nuan
țele.

Ontica autorului antologiei este desigur discu
tabilă ; cu atit mai mult cu cit vine de Ia un poet 
autentic care a dovedit in plus că poete medita 
critic pe pagina confraților. Dar lacuna cea mare 
a acestui tablou este absența raportării lui Ia 
întreaga literatură română. Conectată la curge
rea anterioară a poeziei românești, la desfășu
rarea ei generală și viziunea iatorico-literară a 
antologatorului ar fi fost poate alta, iar soluția 
valurilor înlăturată. O generație se definește mai 
ales față de precedenta sau precedenttie si si
tuarea ei in marele câmp isto-ico-’iterac ii pre
cizează profilul. In acest sens folosirea criteriu
lui de generație se impune fără reticente si in 
recapitularea creației poetice românești de dupâ 
război. în acest moment poeții generației Labiș 
sint constituit!, iar profilul de generație, cu toate 
variațiile inevitabile, trasat in liniile mari. Multe 
din inconsecventele antologatorului vin din ab
sența unui criteriu sigur de lucru.

Discutind antologia propriu-zisă și nu premi- 
zele ei teoretice vom constata că ceea ce e cri
ticabil in ea decurge tocmai din aceste nesiguran- 
țe. Antologia se numește a poeților tineri, dar ea

manul Cimitirul Ba na-Vestire. Pentru cine are 
în memorie episodul susținerii doc’oratului, din 
roman și, in special c -«—<-*•?« membrilor comi
siei nu poate ,ță r.u twiatse ' ombilicală
cu tableta Coci» la Hypoerat . ’•?xtul : susți
nerea unei teze de doctorat), scriri. in 1923, din 
care citării : „Un membru ar omisiunii își ane 
angrenată rostirea de palme. El nu poate vorbi 
înainte de a-și fi mingriat voluptuoe spinarea 
mîinii, ca e în timpul dialogului cu candidați! 
secondează ritmul termenilor științifici, ca pen- 
du’a tictacul unui ceasornic de părete. Limba 
învățatului pare legată de subsuori, pe ramificații 
de elastic în virful degetelor motoare. Cea mai 
ciudată schemă a învățăturii zugrăvită cu came 
și oase de om, e a exrmina'r—„:iji din capătul 
mesei stingi. Macerat ca o nobilă buruiană, o 
suferință de bronz chinuită a deplasat liniile 
portretului adinei, care pare un tiraj inexact și 
tremurat în presă al unei gravuri in aramă, 
transpusă în pergament. Înveșmîntat în negru 
tenace, profesorul se comportă ca un hughenot 
într-o stampă a epocii".

Nu numai similitudinea de situații este fra
pantă oi tehnica portretistică bazați pe meca
nizarea gesturilor, mineralizarea viului și hibri
darea mediilor. Figura doamnei necrofile d:n 
același roman este anticipată de'însemnările din 
Respectul pentru morți (1911) : „Multă lume cînd 
n-are ce face, se duce, fără nevoia de a jeli 
niște morti, pe care vizita lor de curiozitate ii 
insultă, la cimitire. E o petrecere ciudată ce se 
face scoborînd în morminte, întirziind prin ele.

Lilă se numește insă Stropitoarea. Este un 
roman de atmosferă și, totodată, de meditație, 
avînd ca teme libertatea și fericirea. Remarca
bil estd modul subtil in care scriitorul trece de 
la evocarea realistică a unei lumi fără mister, 
banală pină la cenușiu,, la revelarea dimensiu
nii fantaste a acesteia. Bucureștlul, în care 
evoluează la început personaje previzibile, de
venite, apoi, pe nesimțite, semnificativ bizare, 
este un soi de „Macondo" autohton. Se În
țelege că, așa stînd lucrurile, personajele nu 
trebuie „citite" în litera lor, căci ar fi ridicule. 
Gesturile și atitudinile a.estora sînt tot atitea 
încercări de depășire a contingentului, de apro
piere a libertății și fericirii. în Stropitoarea 
Ion Lilă se dovedește un prozator demn de 
toată atenția.

★
Cunoscut ca statornic semnatar al cronicii li

terare în revista „Tribuna României" și ca 
autor al unui inteligent eseu Antoine de Saint- 
Exupery, Aventura conștiinței (Ed. Albatros, 
1980), Dumitru Radu Popa se prezintă acum citi
torilor săi în calitate de debutant cu un volum 

nu precizează ce este un poet tinăr. Petre Stoica 
și Nichita Stănescu mai sint ei atit de tineri ca 
Traian T. Coșovei și Magdalena Ghica ? Primii 
au fost tineri la vremea lor și a-i conserva în 
această postură într-un moment in care consa
crarea lor e consfințită și de aceea a manualului 
școlar bste cel puțin o improprietate de termeni. 
Cu scriitori care au intrat glorios in istoria lite
rară de ani buni de zile este greu să alcătuiești 
o adevărată antologie a poeților tineri. în plus, 
o asemenea carte diminuează importanta celor 
consacrați și nemulțumește pe cei cu adevărat 
tineri anexați unei orientări care-i poate umbri 
și nu-f exprimă cu adevărat. Altfel spus, o anto
logie a poeților tineri de azi rămine de făcut de 
aici înainte.

Dacă îndepărtăm însă titlul, cu toate constrân
gerile pe care le presupune, rămînem in miini cu 
o carte personală, cu atit mai interesantă pe un 
teren unde selecția tăioasă se izbește de iritabili- 
tatea specifică a poeților. Este un florilegiu 
propriu prin care George Alboiu ne arată pe 
cine și pe ce mizează din poezia românească, 
ceea ce este cei puțin un bun ferment de dis
cuție. Cartea lui este însă mai mult decit atit. 
Ea este chiar o antologie dacă ținem seamă de 
numărul volumelor cercetate, de selecția pe care 
ne-o propune la fiecare autor. Nu încape discu
ție : citind o antologie fiecare din noi se simte 
autor de antologie și are pornirea de a înlocui 
selecția parcursă cu cea personală. Nu asta vom 
reproșa autorului, ci tendința nivelatoare. O an
tologie trebuie să cuprindă cîteva vîrfuri. cîteva 
mari repere artistice, evidențiate prin numă
rul de poezii selectate, prin ținerea mai înde
lungă sub obiectiv a scriitorului de excepție. La 
acest capitol antologia lui George Alboiu com
portă cele mai multe discuții. Optica „valurilor" 
egale și uniforme a uniformizat si antologia. 
Poeți inegali valoric sint înfățișați cu același nu
măr de poezii și de pagini, ceea ce contrazice 
insăsi ideea de antologie. Un exemplu la inde- 
mină este lom Gheorghe a cărui selecție este 
needificatoare și departe de valoarea și impor
tanța lui reală în cîmpul poeziei românești con
temporane. Antologia a rămas in urma preface
rilor firești de relief ale literaturii române con
temporane. Afirmarea de prim-plan a poeziei lui 
Cezar Ivănescu prin ultimele volume nu-și gă
sește ilustrarea în această antologie generoasă u- 
neori cu poeți mediocri. Dacă George Alboiu are 
decizia inițiativei unei antologii si a unei sinteze 
anexe asupra poeziei contemporane, el nu are și 
decizia exigentei majore. O antologie nu trebuie 
să fie desigur, un repertoar. Nu unul ci mai 
multi poeți au dat și dau tonul în scrisul noilor 
venlti. dar valoarea lor nu e marcată de această 
antologie. în această direcție, reproșurile se pot 
Înmulți. Ne rezumăm însă la obiecțiile princi
piale, suficiente, credem noi, pentru a vorbi 
despre limittie și tendințele acestei antologii. 
Dincolo de aceste observații, această carte, Anto- 
tofia poeților tineri, care e de multe ori a foști
lor poeți tineri, se poate citi ca un document de 
sensibilitate poetică, ca un foarte personal act de 
opțiune literară și ca o mănușă aruncată critici
lor literari.

M. Ungheanu

răcoroase :n timpurile caniculare, fumînd și 
spunind nerozii alăturea de un cadavru. (...). 
Singura părere de râu a unor vizitatori trebuie 
să fie că nu se servește-n cripte bere și-n- 
gneață. Și nu aș fi mirat să aflu chiar că un 
cofetar ar fi organizat in orașul morților o 
ambulantă de prăjituri". Este aici tot gustul lui 
Arghezi pentru senzaționalul morbid și maca
brul absurd sau fantast pe care îl vom întâlni 
maj târziu in Cimitirul Buna-Vestire. Dar 
acefte texte nu sint importante numai pentru 
că ele prefigurează și anunță marile creații în 
proză ulterioare, ci au o certă valoare literară 
autonomă, dsterată nu numai expresivității 
lingvistice dar și unei subtile arte narative. 
Artice’tie pamfletare incep cu o introducere 
generalizatoare, t!>Mogîzantă, aparent nevinova- 

5 in le râturi cu subiectul. Odată aruncată, 
tar-i rlssa incepr să se s-ringă si ceea ce părea 
--' U u . ~ e- am*.' : ’.:'r se »:*•;»? ne
cruțător de aoropiat. fără purir’ă de «capare. 
după care urmează execuți.; propriu-zișă.

Pamfletele argheziene sînt ca tunica lui 
Nessus ; o îmbraci neștiutor, aproape cu plă
cere si nu mai scapi de ea pînă nu te preface 
în ecram. Ciclurile dedicate mi.ropolitului 
Athanasie Mironescu și primarului Dobrescu al 
capitalei sint capodopere ale genului. Există 
desigur și articole unde tonul nu este virulent, 
autorul dovedir-du-se și un redutabil ironist, 
mmuitor excepț’crn! al antifrazei. Societatea de 
telefoane și mai ales scumpirea iresponsabilă a 
abonamentelor sînt victimele predilecte ale 
inepuizabilei și ingenioasei sale ironii. O vervă 
umoristică ce depășește cu mult obiectul, ur- 
cînou-1 intr-un fabulos satiric : „Aparatul tainei 
a opta stă pe masă. Tehnica i-a dat o figură 
de monstru masiv, concentrat, animat de o ex
clusivă viață interlop "ă. Buldogul negru e su
prapus unei broaște pătrate cu zece ventuze, si 
de undeva dinăuntru se iscă vocea căutată 6au 
memoria bizarului grup". Sint însă și tablete 
animate de un rmgaș suflu poetic, amintind 
atit prin substanță cit și prin maniera lirică de 
Psalmi și Litanii : „Povestea este veche și 
vine din Scripturi. Fața lui palidă a fost. Ochii 
lui limpezi, cum slr.t apele in războiul cărora 
se țese l'r.ul revărsat al zilei. Pe miini îi 
răsărea lumina, pe buze bucuria dureroasă. Avea 
cuvinte în sufletul lui. mari ca răsunetul ceru
lui clătinat de trăsnet* (I.N.R.I.). Este unul din 
cele mai frumoase texte poematice din creația 
poetului.

La sfirșitul lecturi! acestui volum (Scrieri 32, 
Editura Minerva. 1982), Arghezi ne apare așa 
cum îl știm, și infinit nou ; Vulcan topind și 
retopind cuvintul in forieriile sale divine pen
tru „a isca" frumusețile nebănuite aie operei.

Paul Dugneanu

de proză. Cartea se intitulează Călătoria (Ed. 
Albatros. 1982) si cuprinde povestiri, de cele 
mai multe ori. fantastice. Autorul se dovedește 
aici un excelent cunoscător al mecanismelor 
acestui t!p de proză și, din acest punct de 
vedere, povestirile 6ale beneficiază de o con
strucție fără fisură. Straniul, terifiantul, ma
cabrul. absurdul, fabulosul se aliază în cantităti 
minuțios cintărite. astfel că efectul la cititor 
este garantat. Sâ mai adăugăm la cele spuse 
fo-osirea subtilă a aluziei livrești și ironia 
BUbtextua’ă pentru a înțelege că ne aflăm în 
fața unui profesionist al genului, aflat, deci, 
fatalmente. într-o formă constant bună. Influ
entele tematice si stilistice vin din toate părțile, 
numfndu-âe. spre exemplu, Poe (Inir-o seară, 
Alegere de grădinar), Kafka (Totul despre fugă, 
Partida, Alegere de grădinar), Urmuz (Ferdi
nand), Borges (Pretenga vise scudero), 
Maupassant (Estivală). Sint, însă, influențe 
lăsate la vedere, mod de a spune onest că, 
Intr-un gen bine canonizat inovația se exclude 
ca pernicioasă.

Nu voi trece acum la analiza propriu-zisă a 
povestirilor, căci ar însemna sâ repet lucruri 
spuse, de mult, de către teoreticieni reputati ai 
fantasticului. Miza acestui tip de povestire este 
atmosfera, iar în acest plan. Dumitru Radu 
Popa reușește, îndeosebi prin tehnica ambigui
tății finalu-rllor. 6au a finalului suspendat, să 
conserve nealterată tensiunea discursului.

Observam mai devreme că povestirile din 
Călătoria aparțin, de cele mai multe ori, teri
toriului fantasticului. De cele mai multe ori, 
dar nu totdeauna. Astfel, Totul despre fugă este 
o parabolă scrisă în cheia absurdului, pe tema 
libertății imposibile, A doua zi, și Amuzament 
cotidian țin mai degrabă de literatura existen
țialistă a culpabilității, decît de fantasticul nro- 
priu-zis. iar Joc invers este scrisă în maniera 
noului roman francez, sugerînd apropieri cu 
Gumele lui Butor.

Mai mult decit celelalte povestiri, acestea din 
urmă dau sentimentul că sîntem în fața unor 
exerciții stilistice, executate, ce-i drept, cu 
virtuozitate. Călătoria lui Dumitru Radu Popa 
este, prin urmare, o carte care incintă, dar nu 
modifică. Citind-o, te simți în siguranță.

Valentin F. Mihăescu

CARTEA DE DEBUT
RETORICA 

BLÎNDEI MELANCOLII
Un elegiac al cîmpiei 

natale, scriind, cu mij
loacele unui lirism 
minor de factură tradi
țională, o poezie „impre
sionistă" unde conturu
rile lucrurilor se topesc 
în aburul melancoliei, 
iar gindurile în vibrația 
delicată a sufletului, se 
arată a fi Gheorghe Zin
cescu la debutul său poe
tic *). Poemele volumului 
sint. în majoritatea lor. 
superioare exerciții de 
tehnică poetică, lucrate 
cu dragoste și respect de 

marea noastră poezie interbelică, în care un 
autentic conținut poetic iși caută Încă formula 
cea mai potrivită rostirii. Poetul cultivă aici o 
tehnică a indeterniinării, făcută din imagini 
ale melancoliei și figuri ale vagului, din inte
rogații suspendate fără răspuns, „sporind a 
lumii taină", și dintr-o muzicalitate aproape 
simbolistă, dar nu zgomotos-exterioară ca la Mi- 
nulescu, ci luindu-și sonoritatea din tristețea cân
tecului lui Goga : „In toamna care-i cine să 
dea seamă / Culorilor ce-au fost și se destra
mă ? / Căci dusă peste dealuri ca o boare / Po
teca vremii uită să coboare / Si printre mără
cinii grei de-amurg / Doar așteptarea se în
toarcem burg". Ca în cazul oricărui elegiac 
adevărat, ir. sufletul căruia durerea întilrtin- 
du-se cu frumusețea iși uită obiectul pentru 
simulacrul, său - imaginea — și aici suferința 
trecută prin filtrul voluptății, iși estompează 
tăișurile, devenind tristețe nedeslușită, blinda 
melancolie. La Gheorghe Zincescu melancolica 
reverie e un soi de nostalgie nomadă a cîm- 
piei.un dor ce umple sufletul de regretul unei 
nicicind împlinite plecări sau Întoarceri — ne
liniște fără nume, căreia i se opune în logica 
poemelor, statornicia seminței in pacea domoa- 
lă a șesurilor.

Spațiul poetic e la el un peisaj rustic privit în 
oglinda de fum a ființei poetice, plină de pete 
pastelate de culoare, răspîndite apoi în tușe 
sensibile la mișcările lăuntrice in mici tablouri 
unde se aude răsuflarea domoală a cîmpiei bătută 
de lună și murmurul adine al fintinilor vegheate 
de cumpeni, unde ierburile se lasă mîngîiate 
de vânt și acoperite, de picla ce înconjoară soa
rele. Rar se distinge vreun element anume 
din acest freamăt impresionist al luminii: maci, o 
saicie, frunzele unui cîmp de mentă, mărăcinii 
luncilor, nuferii unui lac învăluit de ceață. Ră
min doair senzațiile de blinda pierdere în per
delele subțiri de ploaie și fum așternute peste 
șesuri și păduri. în aburul tainic al lucrurilor, 
rintre ființele eterice ale aerului. Timpul poe

tic întărește nedeterminarea — apa străvezie a 
inserării curgând peste lume lă' limita impre
cisă dintre zi și noapte. într-un anotimp aflat 
W el undeva, între vară și toamnă. Dar acest 
tanm difuz, emanind o nelămurită tristete, ca 
o vale a dorului și a plingerii nu-i o lume 
aevea, ci un teritoriu al memoriei unde eul 
rătăcește nostalgic in căutarea urmeloir tre
cerii sale : „Ascultă povestea aceasta de iubire 
și moarte / așa cum lăstunul o spune / in cerul 
adine cit un ochi uimit de copil / „Semnul pe 
care ii lași..." pare să-ngine / alunecarea cu- 
lorilor desmierdîndu-te... / Să mă opresc și să 
sap in lutul acesta ; / poate umbroasa fîntînă 
cu stele m adine izvorînd răcoros / pururi din 
sine, / poete cuib cald rădăcinilor unor 
vlastan / cu mere de aur murmurând abia bă
nuit / cu.n smalțul elastic al mugurilor, / poate 
poarta c itre pacea pe care ' iată / desfășura
rea domoală a cîmpiei / mi-o strecoară în 
singe..." Copleșit de o singurătate plină de ab- 
seuțe, poetul se întoarce pe planeta amintirii, 
iară a se putea însă regăsi în curgerea timpu
lui, surprins de lipsa urmelor ființării ca de o 
absentă a memoriei înseși. Se naște astfel un 
sentiment al efemerului care nu devine tragic, 
ci se stinge într-o blinda melancolie, căci gestul 
elegiac este consecința străbaterii unui drum 
care se nchide asupra lui însuși, a unui ciclu 
care sugerează prin- repetare nesfârșitul mișcă
rii, ca un ecou al infinitului. Tăcerea, »lu- 
uiiria. trecutul, tristetea nedefinită, rostirea 
$op--*â cane să nu tulbure misterul presimțit 
al lumu. urechea atentă la fiorul microcos- 
mului, care dau -substanța multor poeme, sint 
din aceeași sorginte, fără a crea senzația unor 
influente exterioare, ci a unei căi către sine a 
tmărului poet. Dacă in forma muzicală a unora 
se mai aud încă sonuri din Goga, Ion Barbu, 

™ ar . Ivănescu, cîteva („Soare in ceață", 
„lranshunianță", „Mi-au spus : nu întoarce 
capul ) își .asumă curajul unei spuneri poetice 
personale, în direcția cărora se poate întrevede 
devenirea ulterioară. De o altă factură, ultimul 
ciclu Om cu lance, mai aspru, suferă încă de o 
inflație a imaginilor poetice care obturează 
sensurile. Poet delicat și discret, sensibil colo
rist captând vibrația insesizabilă a lucrurilor 
pe ecranul nu mai puțin părelnic al sufletului 
Gh. Zincescu dovedește la debutul său o bună 
stapiuire a mijloacelor alese : găsirii unui stil 
adecvat va trebui însă să-i urmeze cu necesitate 
cristalizarea individualității stilistice.

Alexandru Condeescu
•) Gheorghe Zincescu : „Tara de foc, iniim- 

plari și prundișuri", Editura „Eminescu", 1982.
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<sJlLnf!>U£ SERI,E de interviuri a „Suplimentului 
„<tln?retulul“’ care ne*a °fertt în ultimele 

sapLâmini cîteva remarcabile documente literare si 
umane, precum sînt convorbirile cu ion Lănccăn- 

c°KreÂ’» J?11 demult» cu Eugen Barbu, 
publică, sub titlul ,,E nevoie de mult sentiment în 
transmiterea vocabulei spirituale românești-, o dis- 

®!nolo8li1 Vasile Vetișanu. Acest harnic 
truditor într-un domeniu atit de puțin spectaculos 
și totuși aut de fascinant intelectualicește, cum este 
etnologia, ne vorbește cu pasiune șl Inteligentă des
pre durabilitatea culturii românești tradiționale, 
despre universul „originar** aJ satului (care „semni
fică o puternică legătură cu pămîntul, dacă vreți, 
un sentiment cosmic, o înrădăcinare în tot ce e 
moștenire sufletească**), despre „alergia unora la 
ideea de protocronism**, în care V. Vetișanu vede, 
pe bună dreptate, „o atitudine spirituală cu pro
nunțat caracter filosofic**, venind, în sprijinul ei, 
cu noi argumente și cu exemple. Tn mulțimea de 
interviuri, publicate acum de revistele noastre, 
aceste „Confesiuni esențiale**,, culese de talentata 
Mariana ^Brăescu, își au locui lor bine determinat.

■ „.mesaj comunist** este revista culturală a 
studenților craiovenl, ajunsă acum Ia numărul 
1/1982. Publicație cu un pronunțat caracter de ma
gazin, aceasta conține pagini despre „muzica tînă- 
ră , despre ,,fotbal**, însemnări publicistice curente, 
multe traduceri (acum din Robert Sabatier și alții), 
mai puțină, din păcate, creație originală deși nu 
s-ar zice că forțe tinere locale nu mal există, sfor
țarea redacției de a face gazeta mai vie și mal 
teresantă este insă în afara discuției.

■ „FLACARA COPIILOR* — o surpriză este 
centul supliment, „Flacăra copiilor", dedicat, de 
dacția cunoscutei publicații, zilei de 1 iunie. 
„magazin" de 16 pagini, cu o tehnoredactare inge
nioasă, cuprjnzind în chip preponderent creații li
terare. desene, interviuri ale copiilor — iată o idee 
publicistică demnă de toată lauda.

In acest prim supliment „tlăcărist" sînt de remar
cat, alături de semnăturile unor jurnaliști maturi cu- 
noscuți (Iile Purcaru, V. Ntță, Cici Iordache, Tudor 
Octavian, Ioana Proca etc.) și pe-acelea ale unor 
„poeți-copil" precum excelenta Adina Mlhu (publi
cată cu un gruDaj), Violeta Mocanu, Carmen 17el- 
vig. Oana Stefănescu, precum și desene ale unor 
talentați „plasticienl" școlari. Un grunaj din pictura 
lui Cătălin Moș, precocele pictor de 15 ani, c;>m- 
pletează acest excelent număr ai „Flăcării copiilor".

■ COMENTARII. Revista „Tricolorul", care apare 
la Toronto, în limba română, ca supliment al pe
riodicului „Studia bibliologica", publică în primul 
număr a! său pe 1982 două foarte interesante con
tribuții. Este vorba de un masiv studiu al lui C. 
Michael-Titus despre ciclul „Zăpezile de-acum un 
veac" al lui Paul Anghel, articol consistent și pă
trunzător, extrem de analitic, a cărui teză este că 
literatura română, prin apariția acestui roman mo
numental, eîștlgă un prozator de anvergură euro
peană. Cunoscut autor englez, C. Michael-Titus do
vedește șl acum o perfectă orientare în literatura 
țării lui de origine. Al doilea studiu este cel pe 
care George Alexe îl dedică operei unul savant 
român, dr. Ntculae Corneanu, remarcabilă prin 
erudiție, metodă, orizont cultural, un autor din ca
tegoria, atît de importantă pentru cultura româ
nească, a lui Ioan G. Coman, Nestor Vornicescu, 
Antonie Plămădeală.

A. S.
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expunerea secretarului general la Ple
nara din 1—2 iunie reprezintă pentru 
istorici un document de orientare cu o 
valoare inestimabilă. Ea enunță o se

rie de teze care sint de natură să imbogățeas- 
că substanțial cartea de istorie a poporului și, 
alături de acestea, o recomandare metodologică 
de a integra istoria mișcării muncitorești a par
tidului in cartea de istorie a poporului, de a 
avea, prin urmare, o aingură carte de istorie.

Teza aceasta care nu este simplă cerință me
todologică, ci expresia unei realități istorice, 
modifică o concepție veche, aceea a separării 
cărții de istorie a partidului, preluată de isto
riografia noastră din experiența altor partide. 
Teza aceasta, firește, reprezintă o noutate nu 
numai pentru istoriografia românească, ci și 
pentru istoriografia internațională.

Mai întii insă trebuie să spunem că, pornind 
de la realitățile dezvoltării mișcării muncito
rești di.n țara noastră, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cerut 
istoricilor cu mulți ani in urmă să înfățișeze 
istoria partidului, a mișcării muncitorești in 
strinsâ legătură cu istoria țării, cu lupta altor 
forțe democratice și progresiste care au contri
buit la dezvoltarea societății românești. O bună 
parte din lucrările de istorie modernă apărute 
in -ultimul deceniu au încercat și, efectiv, au 
*i reușit să prezinte fenomenul istoric al miș
cării muncitorești integrat in istoria generală a 
țării. Faptele, documentele, evenimentele au 
condus la această „integrare".

In fond, mișcarea socialistă din țara noastră 
■-a născut și a luat o mare amploare incă din 
ultimele două decenii ale veacului trecut, ajun- 
gind să se constituie in cel mai important cu
rent social-politic din societatea românească. 
Prin urmare, ideile socialiste, revoluționare nu 
s-au șoptit în adunări secrete, necunoscute opi
nii publice, ci s-au difuzat pe cele mai eficien
te canale ale propagandei din epoca respectivă, 
prin presa cotidiană de mare tiraj. Puține par
tide muncitorești se pot mindri cu editarea 
unor cotidiene socialiste, cum o poate face par
tidul nostru. „Drepturile omului" (1885, 1889), 
„Lumea nouă" (1894—1899) au publicat sute și 
sute de articole de analiză a realității românești, 
de atitudine față de diferite probleme, de pro
pagandă a ideilor socialismului științific.

Studierea atentă a documentelor, a activității 
mișcării muncitorești revoluționare arată lim
pede că noua și cea mai înaintată forță politi
că ce se afirma în societatea românească in 
ultimele decenii ale veacului trecut a gindit și 
acționat pe baza analizei condițiilor specifice 
vieții și istoriei poporului, a cerințelor funda
mentale care se puneau în fața acestuia. Parti
dul clasei muncitoare a avut în vedere' proble
ma viitorului statului român, înconjurat și ame
nințat de mari puteri imperialiste și a relevat 
necesitatea legică a făuririi unității sale națio- 
nal-statale, a „Daciei viitoare", mai limpede de- 
cit oricare altă forță politică din România ace
lui timp. Pentru a putea susține necesitatea 
„Daciei viitoare", adică a făuririi unui stat mo
dem unitar pe vatra Daciei antice, militanții 
partidului au cercetat istoria veche a poporului, 
vechea civilizație a Daciei, enunțind idei și 
concluzii demne de atenție, pe care istoriografi^ 
noastră încă nu’le-a valorificat deplin.

Revista „Contemporanul" timp de un deceniu 
•-a adresat intelectualității românești și a creat 
un curent puternic în rîndurile acesteia favo
rabil concepției științifice a materialismului di
alectic și istoi-ic, cu mari consecințe pentru gîn- 
direa științifică ulterioară. C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, militantul socialist, a intrat intr-o polemică, 
devenită celebră, cu reprezentanții cei mai înalți 
ai școlii oficiale, in frunte cu Titu Maior.escu. 
Se pot rupe aceste fapte în două părți, una care 
să fie pusă intr-o carte de istorie a mișcării 
muncitorești și alta in cartea de istorie a țării, 
cînd ele exprimă un tot organic, o dezvoltare 
la nivelul întregii societăți ?

Crearea Partidului social-democrat al munci
torilor din România în 1893 are o istorie uni
că în peisajul dezvoltării mișcării muncitorești 
internaționale. Acest partid, care iși ținea con
gresul de constituire după ce activase ca partid 
timp de mai mulți ani, și-a organizat congresul 
într-un mod exemplar, privit chiar din punctul 
de vedere al exigențelor de astăzi. Iată cîteva 
elemente caracteristice : și-a publicat proiettul 
de program cu patru luni înainte pentru a fi 
supus dezbaterii publice ; a dezbătut probleme
le divergente în mod public astfel încît 6-a asi
gurat unitatea de vederi în prealabil ceea ce a 
garantat creerea unui partid unic al clasei 
muncitoare din România ș. a.

Presa românească de diverse orientări a cu
noscut, a dezbătut, a combătut ideile noului 
partid, astfel incit se poate spune că ideile so
cialiste au intrat în societatea românească pe 
ușa principală. Partidul clasei muncitoare nu 
s-a constituit în conspirativitate, nu a rămas 
necunoscut, nu și-a editat programele în străi
nătate pentru a putea avea o istorie separată de 
istoria țării. Cu puțin timp înainte de a se stin
ge din viață, marele om politic Mihail Kogăl- 
niceanu s-a intilnit pe băncile Parlamentului Cu 
reprezentanții mișcării socialiste, cu Ion Nă
dejde. cu V. Gh. Morțun. Kogălniceanu, spre 
surprinderea multor confrați, i-a salutat pe 
proaspeții deputați socialiști, tocmai în ideea 
dezbaterii libere, a confruntării publice pe pro
bleme care erau „la ordinea zilei"... Vrem să vă 
auzim ideile aici, spunea Kogălniceanu, nu la 
colțuri de stradă...

Există o perioadă cînd s-a încercat ca ase
menea procedee de conspirativitate să fie înce
tățenite și în partidul clasei muncitoare din Ro
mânia și anume după ce s-a afiliat Internațio
nalei Comuniste. S-a încercat dar nu s-a reușit 
deoarece forța tradiției și forța proprie a parti
dului comunist l-a scos permanent la suprafața 
vieții social-politice. Chiar în condițiile ilegali
tății, cartea de istorie a partidului nu poate fi 
separată de istoria poporului, deoarece comu
niștii și toți simpatizanții partidului activau in 
toate sferele societății nu numai în „celulele" 
de partid. Aici este necesar să spunem că și 
scriitorii trebuie să înțeleagă teza unității isto
riei poporului român in sensul de a nu mai pla
sa activitatea partidului în epoca interbelică 
numai în ungherele cele mai ascunse ale socie
tății sau în beciurile poliției. Să nu uităm că 
manifestația antihitleristă de la 1 mai 1939 care 
avea in fruntea ei partidul comunist s-a desfă
șurat în lața palatului regal. Scriitorii, în cărți
le lor de evocare istorică, vor trebui să surprindă 
mecanismul activității partidului comunist in 
condițiile ilegalității, adevărata artă — care 
izvora din înaltul lor patriotism — de a ști să 
lupte cu adversarii de pe poziții lega'e.

Sigur că, Ia originea nașterii unei istorii a parii-, 
dului separată de istoria poporului, s-a aflat ex- 

. pariența unor partide interzise în țările lor, care 
au fost silite să-și ducă activitatea in chip sectar, 
rupte de marea frămîntare a vieții sorial-poli- 
tice, specifică oricărei țări în epoca modernă. 
Nu a fost insă cazul partidului nostru, care la 
23 august 1944 a ieșit la lumina zilei, ca o mare 
forță politică, crescută in bătăliile de clasă, în 
confruntarea cu celelalte forțe politice din țară. 
Cum se poate separa istoria țării de istoria par
tidului in marele act istoric de la 23 august 1944 
cind comuniștii se aflau în fruntea evenimente
lor de însemnătate națională crucială ?

Iată numai cîteva exemple și judecăți care 
susțin indubitabil necesitatea sincronizării în
tregii istorii a poporului in epoca modernă și 
contemporană intr-o singură carte. într-o unita
te organică de concepție și de materie.

N. Copoiu

_________________________________________________

NICOLAE CEAUSESCU

Una dintre cele mai importante
civilizații ale Europei antice

Ștefan cel Mare - bronz de Justin Nâstase

ORIGINEA DACO-ROMANĂ SI CONTINUITATEA EXISTENTEI 
PE ACESTE MELEAGURI, CONSTITUIE CARACTERISTICI FUNDA
MENTALE ALE POPORULUI ROMÂN. STABILIREA LOCULUI ÎN ISTO
RIE, A ORIGINII Șl CONTINUITĂȚII IN BAZINUL CARPATO-DUNĂ- 
REAN ALE POPORULUI ROMÂN CONSTITUIE FUNDAMENTUL ORI
CĂREI ACTIVITĂȚI IDEOLOGICE, TEORETICE SI POLITICO-EDUCA
TIVE. NU SE POATE VORBI DE EDUCAȚIE PATRIOTICĂ SOCIALISTĂ 
FĂRĂ CUNOAȘTEREA Șl CINSTIREA TRECUTULUI, A MUNCII Șl 
LUPTEI ÎNAINTAȘILOR NOȘTRI.

a trecu: de mult acele timpuri cind 
„ier. vremi in vremi — cum spunea 
Gneorghe Barițiu — tot mai dă patrio
tul peste obiecte de acelea păstrate din 

vechime, care deșteaptă intrinsui sentimentul 
acela puternic și dulce de a iubi acest pămint, 
in al cărui sin se află de atitea sute de ani în
gropate oasele și cenușa strămoșilor săi". Școala 
de arheologie românească, căreia i-a pus temelii 
marele cărturar Vasile Pârvan in urmă cu mai 
bine de o jumătate de veac, este azi puternică 
și s-a impus cu realizări de valoare pe coordo
natele culturii noastre, imbogâțind-o necontenit. 
Ea este formată dintr-o numeroasă pleiadă de 
cercetători mai tineri ori mai virstnici încadrați 
in institute de cercetări, universități sau muzee.

In fiecare an se lucrează pe zeci de șantiere 
arheologice răspindite pe intreg cuprinsul țării. 
S-r. încetățenit de multă vreme obiceiul ca la 
început al fiecărui an Întreaga obște arheologică 
sâ se întrunească și să-și comunice rezultatele 

inute in campania precedenta. Se înțelege că 
este ur. dialog deosebit de util și un bun prilej 
de a include in circuitul științific, la scurtă vreme 
a Pa descoperire, noi valori. Pentru a dimensiona 
cercetarea arheologică românească actuală este, 
socot. suficient dacă voi spune că anul acesta, 
in programul sesiunii de la Brașov, de exemplu, 
au fost înscrise un număr de 214 rapoarte care 
reprezintă tot atitea puncte cercetate in 1980 de 
pe intreg cuprinsul țării. Ca tematică, ele cuprind 

'.impui ce începe in zorii omenirii, in paleoli
tic. și se continuă neintrerupt pină in Evul de 
Mijloc. Firesc, cercetarea este dirijată spre acele 
periaade in care mai stăruie semne de întrebare 
sau cere vin să întregească istoria de început a 
neamuiui românesc, vin să aducă noi și valoroase 
precizări in descifrarea epocii străvechi, vechi 
ori de inceput a feudalismului, pentru care do
cumentul arheologic se constituie in unic ori a- 
proape unic izvor.

Vorbind despre importanta cunoașterii istoriei 
milenare a poporului nostru, a luptei sale pentru 
afirmarea ființei proprii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia valoarea excepțională a do
cumentului in cercetarea istorică. „Putem afir
ma0, spunea Domnia Sa, „pe baza faptelor isto
rice. că poporul nostru s-a plămădit de-a lungul 
mileniilor in spațiul carpato-dunănean, că fie-

Transilvania, pămînt românesc în viziunea unui istoric
maghiar din secolul XVIII

tendința unor autori din școlile istorice 
moderne ale Europei centrale (ungară 
și austriacă mai intii, apoi altele in
fluențate de acestea), de a contesta 

originea daco-romană a românilor, formarea 
poporului român pe teritoriul său național care 
coincide cu vechea Dacie, toate aceste teze ne
științifice sint relativ noi și au substrat politie.

Ele au fost plăsmuite către sfirșitul secolu
lui al XVIII-lea, au fost reluate cu pretenții 
de criticism modem in secolul trecut și sint 
incă scumpe azi unei anumite propagande ire
dentiste, șovine, desfășurate îndeosebi in cer
curile emigrației ungare din S.U.A. și Canada, 
dar și în alte țări, mai Îndepărtate sau mai 
apropiate de România.

„Pînâ la sfirșitul secolului al XVIII-lea — 
scria în 1936 istoricul român Aurelian Sacerdo- 
țeanu (in Considerații asupra românilor in evul 
mediu. Dovezile continuității și drepturile ro
mânilor asupra teritoriilor lor actuale, Bucu
rești, p. 12) nimănui n-a părut câ românii din 
stingă Dunării n-ar putea fi băștinași. Simpla _ 
prezentare a discuției în această privință e do- ’ 
vada cea mai categorică. Cu totul altfel se pre
zintă problema românilor [...] din secolul al 
XVIII-lea. Anumite considerații pur politice 
provocaseră o discuție : au sau nu au românii 
din Ardeal drepturi egale cu ceilalți locuitori 7 
Interesul care a dominat lumea Imperiului 
fhabsburgic] în vremea aceea a făcut ca, in loc 
să se dea un răspuns categoric și onest, bazat 
pe realitatea zilei și pe puținele mărturii is
torice, dar concludente, să se emită o serie de 
ipoteze care aveau să dăuneze națiunii puse în 
discuție. în felul acesta se aduceau insă foloase 
unor interese de cu totul alt ordin decit cele 
puse in serviciul adevărului istoric și al eticei".

Mai clar : toți istoricii Europei centrale, ma
ghiari, germani, sași din Transilvania au fost 
unanimi în a recunoaște, pină la sfirșitul se
colului al XVIII-lea, că românii se trag din 
daco-romani și că ei sint cei mai vechi locui
turi al Transilvaniei (ea si ai Moldovei și Mun
teniei), anteriori in Transilvania ungurilor, 
sașilor, secuilor. Un glas izolat răsunase la sfir- 
șitul secolului al XVI-lea : Ștefan Szamoskozy, 
cronicar maghiar care, după ce in lucrarea sa 
Analecta lapidum vetpstorum et nonnullorum in 
Dacia antiquitatum (1593) afirmase că românii 
sint urmașii romanilor, speriat de unirea Tran
silvaniei cu Moldova și Țara Românească în
făptuită de Mihai Viteazul, iși schimbă fără te
mei științific părerea, susținind teoria părăsirii 
Daciei de către romani pe timpul împăratului 
Aurelian. Este primul caz intilnit în istorio
grafia maghiară cind, pentru rațiuni politice, un 
autor iși măsluiește rezultatele științifice.

Două lucrări din ultimii zece ani, Romanita
tea românilor. Istoria unei idei (București, 1972, 
de Adolf Armbruster) și Continuitatea români
lor (București 1980, de Nicolae Stoicescu) cu
prind toată informația, privind începuturile 
uneia din cele mai mari mistificări din isto
riografia Europei moderne, regizată Ia sfirșitul 
secolului al XVIII-lea, și care, spre stupoarea 
oricărui istoric onest din vremea noastră, ser
vește încă, dezinformează, agită la dușmănie 
intre națiuni, este folosită ca suport pentru ire
dentism. șovinism, aventurism internațional.

în cele ce urmează vom prezenta informa
țiile despre români (românii din Transilvania 1) 
ale unui istoric maghiar din secolul al XVIII- 
lea, respectabil și autoritar sub toate raportu
rile : pentru istoriografia ungară fiind u.n bun 
cunoscător al tuturor izvoarelor privind trecu
tul națiunii sale, pentru istoriografia catolică, 
fiind, ca iezuit, supus regulilor severe ale or
dinului său, și pentru istoriografia română, căci 
el scrie adevărul.

Este vorba de Ștefan Kaprinai „iezuit, doc
tor al sfintei teologii și istoric al Ungariei" cum

U*M

f. tti

26

’ r>
». -
1. *

<rr

t *

V N G A R l» DIltiOMATICl

IU. Monaflerfo iW adjeâum, hodieOwr, fcu vererem arcemj 
primkus aufetn Clus vocari ceptuni: quaiw hodiedam a Va« 
iachis Urbs Claudlopoliuna vocatur. 14 BOnjen 
(«ntiqiriorcs fane Ungaris, Saxonibusțjue, Dacia mdam 
p»«um incolas ) non a Romanis Trajani Imper por*

11 r N G A R I A
D 1 P L O M

T I ■ to •

A T

xt'gi
a a r

FJJRS J.

o » l * a

1

A

!

C A

J

AC

t •e» * •ocrOttfc

M K.C IATU

ii plăcea să semneze. între alte scrieri el a al
cătuit și a publicat la Viena in 1767, în limba 

■ latină, o biografie a regelui Ungariei de ori
gine română după tatăl său Ioan de Hunedoara: 
Matei Corvin. Primul volum al cărții (Hr.ngaiia 
diplomatica, temporibus Mathiae de Ilunyad 
regis Hungariae pars primae, opera Siephani 
Kaprinae, Vindobonae, 1767), l-am consultat in 
biblioteca unui colecționar din București (Ion 
Eftimie). care a achiziționat cartea cu mulți 
ani inainte intr-un anticariat din Cehoslovacia. 
Lucrarea Iui Kaprinai se află și în marile bi
blioteci istorice din Cluj-Napoca sau Tirgu 
Mureș. Dar importanța ei pentru tezele româ
nești (origine daco-romană, continuitatea în 
Dacia etc.) nu a fost relevată pină acum și 
cartea a scăpat lui Andrei Veress (Bibliografia 
românu-ungară, București. 1931). care cunoștea 
totuși o altă lucrare a lui Stephan Kaprinai, 
este citată in t:'.-acăt de A. Armbruster și nu e 
menționată de N. Ștoicescu. Importanța cărții 
lui Kaprinai constă in faptul că ea a apărut cu 
puțin inaintea marei mistificări și ne înfăți
șează modul in care un istoric ungur onest 
vedea trecutul Transilvaniei și locul preponde
rent al românilo- in această provincie în a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea. La numai 14 
ani mai tirziu. un magistrat militar din armata 
austriacă. Franz Joseph Sulzer, speriat și el (ea 
odininn-â Szamoskozy) de posibila emanicinare a 
românilor din Transivania (cărora împăratul

Josef al II-lea le dăduse în 1781 un edict de 
toleranță, proclamind egalitatea lor cu ungurii, 
sașii și secuii), publică lucrarea Gesehichle des 
Transapinischen Daciens (Istoria Daciei Trans
alpine), la Viena, in trei volume, in care afirmă 
că Dacia a fost părăsită de locuitorii ei daco
români la sfirșitul secolului al III-lea, sub 
Aurelian, că românii s-au format ca popor in 
sudul Dunării și că nu ar fi venit pe actualul 
teritoriu al țârii noastre decit tirziu. intre 
sfirșitul secolului al XII-lea și după 1241 (ma
rea invazie mongolă). Magistratul austriac avea 
un singur scop, și acela politic : să demonstreze 
că Transilvania era pustie cind ungurii au 
venit in Europa, deci că românii nu pot avea 
drepturi politice în această provincie. Neștiin
țifică, nedreaptă, desmințită de documente, de 
dovezile arheologice an de an descoperite, de 
logica istoriei și de bunul simț, teoria lui Sulzer 
avea să-cunoască o viață lungă și ea mai 
numără și azi adepți la Toronto, New York, 
Montreal sau chiar in orașe europene. Revolu
ția lui Horia, Cloșca și Crișan din 1784, apoi 
Supplex libellus valachorum (1791) și manifes
tările conștiinței naționale românești din se
colul XIX sub impulsul Școlii ardelene care 
aducea argumente categorice istorice, filologice, 
privind drepturile românilor asupra Transilva
niei. au determinat marea cotitură în istoriogra
fia Europei centrale, aservite intereselor clase
lor dominante ale Imperiului habsburgic. mu
tația de la adevărul științific la mistificare. 
Martin Bolla și Carol Eder au reluat teoria lui 
Sulzer, căreia in 1871. un geograf.(1) german, 
Robert Roesler, s-a străduit să-i adauge noi 
argumente in lucrarea sa Komănische Studien. 
Untersuchungen zur âlteren Geschichte Rumâ- 
niens (Studii românești, Cercetări despre is
toria veche a României), publicată la Leipzig 
lucrare de scandal .respinsă de toți istoricii ro
mâni și de marea majoritate a istoricilor străini 
de mai bine de un secol. Dar să ne întoarcem Ia 
Kaprinai. EI scria înainte de mistificarea lui 
Sulzer. Nu știm care-i erau sentimentele față 
de românii din Transilvania. Poate că îi con- . 
sidera, ca toți magnații și marii clerici catolici 
ai vremii, o populație fără drepturi, deci fără 
implicații politice in statul habsburgic autori
tar. Dar Kaprinai avea un crez științific (ade
vărul istoric) și potrivit acestui crez nu înțele
gea sâ tăgăduiască evidențele.

Biografia pe care o face ei regelui Matei 
Corvțn este amplă, documentată, admirativă și 
va trebui într-o zi folosită într-o carte a unui 
istoric al nostru despre acest mare rege al 
Ungariei, descendent dintr-o familie româ
nească. Dar alte informații ale cărții Iui Ka
prinai privesc tema noastră.

Tratind despre locul nașterii lui Matei Cor
vin, orașul Cluj, autorul insistă asupra origini
lor daco-romane ale acestui municipiu, citează 
după autori vechi (Timon, Troster) inscripții 
latine descoperite în vatra orașului și mențio-

Virgil Cândea
Continuare în pag. a 7-a

care metru de pămînt și fiecare piatră sint stro
pite cu sudoarea și singele moșilor și strămoși
lor noștri".

In lumina acestor adevăruri exprimate de se
cretarul general al partidului cu atita emoție, aș 
vrea să pun in atenția cititorilor citeva din cele 
mai noi descoperiri arheologice de la noi din 
țară. Ele nu au fo6t făcute intimplător ci în ca
drul săpăturilor sistematice și de aceea au va
loare dublă : științifică și in sine, lucrate fiind 
om aur de cea mai bună calitate.

Descoperitorii le-au comunicat. însă, fără să 
poată comunica. întreaga tensiune, încărcătura 
emoțională trăită cu ocazia descoperirii lor. N-au 
făcut-o, din simplul motiv, că vorbele, oricit de 
meșteșugite ar fi, sint departe de a le putea reda. 
Este o trăire profesională dar, mai ales, patrio
tică. pe care doar un mare talent literar ar pu
tea-o reda. Cunosc bine aceste sentimente, pen
tru că le-am trăit și eu. din plin, acum doi ani, 
alături de tovarășii mei de muncă arheologică, 
(tineri de cele mai diferite profesii, de la elevi 
și studenți la muncitori și tehnicieni, prieteni 
dragi de lungi și obositoare campanii) cu prile
jul descoperirii mormintului princiar dacic de 
la Cugir. Mai nutresc speranța că se va găsi un 
făuritor de frumos, un meșter al cuvintului. care 
să retrăiască acele clipe alături de mine, de fie
care dată o fac cu nespusă bucurie, să-și înari
peze imaginația și să le aștearnă pe hirtie.

Ultima zi de lucru pe orice șantier înseamnă, 
pentru cel care conduce. începutul altor griji, 
înseamnă desprinderea din atmosfera atit de plă
cută a unei intense munci căreia fiecare arheo
log este obligat să i se dăruiască total. Nu mai 
este atunci loc pentru nimic altceva decit pentru 
descoperirea in sine care te solicită la cote ma
xime. In ultima zi a unei campanii mai rămin 
destule de făcut. Ruinele dezvelite trebuie lăsate 
in bună ordine. Așa a fost și la Hinova (jud. 
Mehedinți) unde dr. Mișu Davidescu, directorul 
muzeului din Drobeta-Turnu Severin, cercetează 
un castra roman tirziu încă din 1976. Pe baza 
săpăturilor de pină acum se știa că locul de pe 
malul Dunării unde în secolul al IV-lea e.n. s-a 
zidit castrul roman a fost folosit drept cimitir 
de către oamenii ce au trăit aici la sfirșitul epocii 
bronzului și începutul primei vîrste a fierului. 
Este o necropolă de incinerațle din care pină 
acum se cunosc 41 de morminte. Multe dintre 
ele au fost distruse cu ocazia construirii castruluL

Era in ziua de 30 iulie, preconizată a fl ultima 
din campania anului 1980 In turnul de sud-vest 
al castrului trebuia degajat pămîntul de pe lingă 
ziduri, ocazie cu care s-a dat peste gura unui 
vas mare de lut. Nimic neobișnuit. încă o urnă 
de incinerație ce trebuia degajată. Ea scăpase ca 
prin minune, fiind îngropată doar la 30 cm de 
zid. Numai că vasul păstrat intact nu conținea 
obișnuitele oase umane arse, ci un tezaur de 
aur ce cintărește aproape 5 kg (4 680.377 gr), 
alcătuit din sute de podoabe meșteșugit lucrate : 
o diademă, brățări de diferite forme și dimen
siuni, mele, cercei, nenumărate mărgele într-o 
variată gamă de forme, lingouri și gheme de 
sirma de aur. La piesele de aur se adaugă și o 
.. \tara de brom.

Numărul mare al ghemelor de sirmă din aur. 
fără îndoială materie nefinisată, piese rupte 
lingourile, precum și faptul că aceleași podoabe' 
de ex. cerceii, se găsesc in foarte multe exem
plare dovedesc că nu poate fi vorba despre o 
zestre funerară, ci de proprietatea unui bijutier 
ce lucra podoabe de aur și de bronz. Cine mai 
poate spune astăzi care au fost împrejurările 
care l-au determinaț pe iscusitul și bogatul meș
ter sa-șt încredințeze avutul spre păstrarea pă- 
mintului ? Firesc este să presupunem o stare 
de tensiune ce a putut fi cauzată de un război. 
Nu putea fi vorba de un atac dușman, prin sur
prindere. Locul, în perimetrul cimitirului, era 
bine ales și numai de meșter știut. Se vede, 
insă, că el n-a mai ajuns să-și dezgroape co
moara și astfel ea a rămas in pămînt peste două 
milenii. Citi soldați romani din secolul al IV-lea 
n-au călcat peste vas, fără să bănuiască că doar 
la cițiva centimetri sub picioarele lor se gă
sește o comoară.

Cea mai frumoasă piesă a tezaurului este, ne
îndoielnic. diadema. Ea este împodobită cu sim
boluri solare întilnite și pe ceramica culturii din 
epoca bronzului care și-a Juat numele după o 
a;!ă localitate mehedințeană : Gîrla Mare. Cultul 
solar este bine reprezentat in epoca bronzului 
pe mtreg spațiul de formare a geto-dacilor în
scris între coama Munților Balcani. Carpații 'nor
dici. Dunărea mijlocie și litoralul de vest al 
Mării Negre. El se va perpetua pe durata primei 
și celei de-a doua enoci a fierului. O zeitate 
a soarelui intra în alcătuirea panteonului geto- 
dacic. In acest sens, ne stau mărturie simboluri 
solare înscrise pe arme, vase de lut ori po-

>abe. Religia și mitologia dacică mă nreocu-ă 
in momentul de fată. Ea a făcut să curgă o mare 
cantitate de cerneală incepînd încă din secolul al 
XVII-lea. fără ca invățatii să fi ajuns la un con
sens. Au fost discutate doar izvoarele literare, 
nuțme la număr, confuze și chiar contradictorii. 
Si in această problemă, ca in multe altele, lu
mină pot face doar descoperirile arheologice. 
Acestea, coroborate cu textele scrise, arată că 
religia strămoșilor noștri era de același tip cu 
a celorlalte popoare indoeuropene (greci, ro
mani, germani, celti. traci etc.) cu zeități mascu-

-.e și feminine ierarhizate după imnortan*a ce 
m-o acorda imaginația credincioșilor. Printre 
divinități nu lipsește nici cea care reprezenta 
astrul lătător de „viată : soarele.

Dar să ne întoarcem la tezaurul de la Hinova, 
neîndoielnic tezaur al strămoșilor poporului ro
mân. Un 6tudiu preliminar alcătuit de către des
coperitor arată că toate piesele ce-I alcătuiesc iși 
găsesc analogii în alte descoperiri făcute în spa
țiul carpato-dunârean. fie că este vorba despre 
nodoabe de aur. fie de bronz și că ele au fost 
lucrate într-un atelier local. în ceea ce privește 
datarea, tezaurul aparține, în cronologie rela
tivă, sfirșltului epocii bronzului și începutului 
primei virste a fierului, ceea ce in cronologie 
absolută ar însemna, aproximativ, secolul al 
XIII-lea î.e.n. Pentru aceeași datare pledează și 
vasul de lut în care a fost ascuns tezaurul ce-și 
găsește apropiate analogii în zonă.

Un al doilea tezaur, descoperit tot în anul 
1980. comunicat și el la Brașov de către Carrol 
Kacso. provine din Maramureș, de pe raza co
munei Oarța de Sus. De data aceasta este vorba 
de un inventar funerar, de un bogat mormînt 
ce se datează în epoca bronzului aparținînd cul
turii pe care arheologii o numesc de tip Sighi- 
șoara-Wietenberg (sec. XVII—XIII î.e.n.) fiind 
mai vechi decit tezaurul de la Hinova cu cîteva 
secole.

Ion Horațiu Crișan
Continuare in pag. a 6-0
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POEME DE cînd o mină invizibilă serie in inima mea 
mane thekel phares mane thekel phares

dan laurențiu
Floare albastră
In dimineața ambiguă 
pe marginea lacului de primăvară 
așteptam să aud șoapta sau tunetul 
imi era totuna ce soartă mi-ai fi hărăzit 
așadar in dimineața mai plâpindâ 
decit mielul care abia invață 
să meargă prin lumea profană 
vocea ta clară aplecată deasupra

umbrei mele
clipocitul răcoros al apei lovite 
de visla pescarului solitar 
și strigătul mut al norilor 
zburind cu nostalgia altei lumi 
liliacul amar clătinindu-și parfumul 
pe alei prin aceste biserici și case părăsite 
de oameni in iarba verde strălucind de rouă 
o floare iși prinde focul albastru 
nimic nu mai este prezent 
ci aparține memoriei un cavou de mâtasă 
mă așteaptă la capătul zilei și cit de 
monoton va bate inima in pieptul lui

Dumnezeu
in curind nu va mai li dimineață 
tu citești in enigme eu trebuie să plec 

și să uit 
prin intunericul zilei imi arată drumul 
vocea ta cc a plooie de primăvară 

Acolo tu mă aștepți
Ce faci aici ? l-am întrebat 
pe cel care in genunchi 
săpa la miezul nopții o ceas al solitudinii 
pâmintul cel întunecat 
vreau să știu cum vedeau anticii 
luna soarele stelele 
și ială acum zorile scăpate din lanț 
cum aleargă după tine pe drumuri 
un ciine bate toba cu laba lui păroasă 
și calul pe care zbori 
a 'început să latre furios 
fumul unei mlaștini
cu tinguiri de pasăre neagră 
te îneacă iți aduce aminte 
de o epocă revolută 
mina ei roșie ți-a făcut un semn pe frunte 
trebuie să cobori să cazi 
aici în adincul oceanului locuit 
de un demon care pe patul lui de moarte 
iși aprinde ultima țigară
să cazi aici din înaltul cerului 
toată viața pină ce vei ajunge 

poi nopți la rind ani la rind 
să auzi chemarea hohotul lui de plins 
in lună in soare in stele

Umbră
In pacea înserării filfiitul 
unor aripi de mâtasă 
se sting vocile pe care le iubim 
sau ne sint doar indiferente la lumina zilei 
și se aprinde flacăra rece 
a ochiului necunoscut 
el urmărește 
Doamne pe cine T 
pe mine pe tine pe el

Tîrziu la ceasul înserări
Te văd și azi in noapte 
trecind pe drumuri de mâtasă 
cu palmele lipite 
ca pentru rugăciune 
fumul cintâ pe orizontul 
florilor viorii din flautul 
pe care ți l-am dăruit 
in gura peșterii 
o pasăre cu aripile ridicate 
in semn că dorește să-și ia zborul 
iți împodobește umărul 
de marmură acoperit cu e neagră dantela 
călător fără prihană aș fi vrut 
să te intîlnesc mergind spre Emaus 
dar iată e tirziu bat clopotele inserării 
și tu nu mai poți ingîna
decit aceste vorbe care-|i ard gura 
vade mecum satana 
vade mecum satana 
vade mecum satana

Ca leagănul pentru copil
Zăpadă inocentă in patul nocturn 
ursul alb iși inalță laba spre cer 
de pe ghețarul albastru 
al inimii tale
zboară luna speriată călare 
pe un iepure șchiop ? pe o vulpe argintie I 
nu se știe nu se știe
dar prin ceață doi ochi imobili te contemplă 

trebuie să fugi și să urli 
cu o voce de purpură sărind 
din stincâ in stincâ din noapte in noapte 
ca ecoul uitind cunoașterea sudului

și ajuns in sfirșit tremurind gifiind 
fără frunze la poluri 
gol-goluț albit de bătrinețea castă 
mormintul iți va fi ca leagănul pentru copil

Autoportret cu 
un trandafir în mînă
Un suris amar lingă bolta întunecoasă 
a cerului de care incerc să mă sprijin 
nu bate vintul nici frunzele 
nu se clatină pe șoldurile tale 
intre malurile locuite altădată 
de apele intemaie 
acum și-a făcut o scorbură somnul 
fără vise de aur fără vise de aur 
tăcerea este singurul musafir 
al urechii mele o tăcere 
strălucitoare ca ghilotina 
pe gitul celui neprihănit
trei cai roșii aleargă tunind și fulgerind 
incă de aseară pe cimpia cea mai 
neagra din jurul meu acum va 
răsări soarele acum nu va răsări soarele 
in mină țin un trandafir 
petală cu petală cad lacrimi 
și picături de singe din depărtare 
aud cum se zguduie zidul lenhonului

Mesajul zeilor 
care se trezesc din somn
La răsăritul lunii intins ca un giulgiu 
peste trupul unui inger 
adormit și abia respirind 
la răsăritul lunii in vitrina cu mărgăritare 
uitate in subconștient miini 
ridicate spre ceruri 
implorări indurare vă cerem 
pacea și harul pentru inimile
in care se prăbușesc stincile fără speranță 
ca intr-un abis inroșit de flăcări 
pacea și harul pentru cel rătăcit 
acum pe drumuri intunecoase
zei fericiți și uitați demult 
in peșterile secrete ale sudului 
dau la o parte florile gigantice 
de la intrare și întreabă frecindu-se la ocft 
cine sințem I de unde venim 
și incotro mergem ?
o clipocit albastru de sirene 
solzii lucind pe lună și zornăind in valuri 
se-ntorc din somn argonauții 
iscoade trimise la cercetarea lumii

Justin Năstase : „Decebal* (Sola Genezei - Slănic Prahova)

Nu numai cățelul 
dar și motanul
Imi string creionul în dinți 
te iubesc
mi-e frică de tine o cit te iubesc 
imi string creionul in dinți
te ador nu cred că mă voi opri 
sub acea frunză albă a grădinii 
pe care mi-ai dâruit-o cu un suris palid 
nu mă voi opri te voi iubi
in fața casei tale veghează bunul soare 
pătruns de aceeași benedicțiune pe care și eu 
am încercat s-o ispășesc față de tine am stat 
întreaga noapte cu motanul tău negru la sin 
am impresia că astăzi te vei întoarce 
din brațele iubitei tale o eu 
încă nu sint iubitul tău 
vei veni cu picioarele nopții in plină zi 
cu toată puterea iarăși te invoc 
imi aduc aminte de un saltimbanc 
pe care l-am intilnit intr-o gară intr-o seară 
la Varșovia un glorios saltimbanc
te iubesc in măsura in care nici 
Dumnezeu nu te poate iubi 
deja mă dau pe lingă tine 
deja mă fac o floricică la picioarele tale

Leda într-o dimineață 
de primăvară

•
O tu vei veni din cer sau din mare 
copilăria ta 
va înflori aici sub un flaut 
care mă ajută să dorm
un fișiit ca de ploaie va linguși 
autostrada apoi un capriciu 
un mic incident de automobil 
și tu vei intreba unde e El 
cu mătasea valurilor pe care 
noi le-am iubit 
vom acoperi patul nostru din cer 
acum o broscuță scincește la picioarele laie 
desigur pe curatele tale picioare 
un sărut s-ar cuveni
o lebădă s-ar cuveni să cinte și să moară 
acea lebădă voi fi eu
o clipă și te voi face sclava mea 
pentru totdeauna o clipă atit cit 
binevoiește soarele să ia locul lunei pe cer 
o ciripit al morții o lumina ochilor tăi •

in lacrimi

Un cățeluș lătrînd 
pe limba îngerilor 
Tu nu ai știut unde am căzut 
cind diavolul și-a arătat copita fulgere 

și trăsnete 
in inima mea au urcat tot otita căldură

Și P«co 
ca atunci cind am căzut in genunchi

in pragul casei tale 
o nu-ți imagina magie feroce înălțări 
tu care ești un copil 
abia abia la indemnuri didactice 
bănuind fața sfintă a păcatului

mă intreb astăzi cind tenebrosul 
triunghi aproape roșu și negru unde 
tu încerci să dormi unde încerci 
să cugeți despre cățelul care

te latră te caută 
in soni zilei in plină stradă 
cu puterea dată unui inger care 
sint eu sint eu

ce vei face tu 
fără iubirea unui cățel 
ce vei face tu fără limba lui 
dacă zeii nu te vor binecuvinta să o ințelegi

NATURA VIE
nu-și îngăduia să meargă prea des la 

oraș, dar cind o făcea, se comporta ca 
jn lup într-o turmă de oi : voia to
tul — să vadă, să simtă, să cunoască.

Să-și Încarce bateriile sufletului, să-i ajungă 
pentru incă o lungă perioadă de timp, poate 
citeva luni, poate un an.

Așa se intimplase și de data aceasta. De cu 
dimineață simțise că ceva nu este în regulă. 
Dar tăcuse. Ieșise din birou și-o luase de-a 
lungul canalului — „Să mă răcoresc puțin", 
iși zisese, și nu avu cum se răcori, canalul era 
deocamdată un șanț adine și puturos, in mă
runtaiele căruia rimau animale metalice, scoțind 
la iveală pămint umed, calcar poros și frinturi 
de schelete înverzite de vreme.

/- Mersese o bună bucată de drum, întovărășit 
de viile Murfatlarului, din care răzbatea un mi
ros suav și pătrunzător. Nu departe — pe șo
seaua de asfalt care ducea la mare, animată 
zi și noapte de mașini gonind nebunește — văzu 
cum un autobuz reduce viteza, frinează și o- 
prește. „Locala", gindi el, amintindu-și că de 
cîtva timp intre Basarabi și Constanța fusese 
introdusă o cursă auto din jumătate in jumătate 
de oră ; odată cu venirea lor, tocmai pentru ei, 
pentru nevoile lor, ale canaliștilor fusese intro
dusă această cursă. Și alt gind nu-i mai trebui. 
Grăbi spre stație. Băltind ușor, ușurat parcă de 
o povară. Se rușină insă de ținuta lui ; dacă 
veșmintele mergeau cum mai mergeau, casca 
îi trăda sigur meseria, și un om cu meserie, mai 
ales cu o meserie ca a lui, nu bate caldarimul 
orașului in puterea zilei. Dintr-un pas fu înapoi, 
in vie ; ascunse basca la rădăcina unui butuc, 
iși trecu rășchitorul degetelor prin păr. îl ajută 
și-o boare de vint, rupse apoi un ciorchine copt 
și parfumat și reveni in stație — un om fără 
nici o grijă, poate numai aceea a călătoriei.

Umblase mai intii nebun de pe un bulevard 
pe altul, de pe o stradă pe altă stradă, de parcă 
ar fi descoperit în această alergătură cine știe 
ce mare și secretă bucurie.

Pașii il purtaseră apoi fără nici un rost prin 
oraș, și nu se știe precis ce l-a determinat să 
treacă pragul sălii de expoziții și să nu intre 
în restaurantul de alături. Se oprea îndelung 
in fața fiecărui tablou, cerceta culorile cu ochi 
atent, dintr-o parte, din cealaltă, de aproape, 
de la distanță, citea bucățica de hirtie de de
desubt, încercind să pătrundă cit mai adine mo
tivele care-1 determinaseră pe pictor să-și inti
tuleze pinza așa și nu altfel. Un tablou îi 
atrase îndeosebi luare-aminte. Natură moartă 
cu penel, silabisi el scrisul dactilografiat și se 
depărta puțin, 6ă vadă mai bine ce reprezintă. 
Descoperi o masă cărămizie, pe care se afla 
o oală de pămint de culoare roșcată, cu o pen
sulă lingă ea, tot roșcată, numai smocul de păr 
din capăt părea ceva mai luminos — totul pe 
un fundal maroniu închis, întunecat. Nu se putu 
abține să nu se întrebe : „De ce această adună
tură de lucruri se cheamă natură moartă ?“ El 
cunoștea foarte bine natura și nu-și putea ex
plica, oricit s-ar sforța, această comparație. Na
tura în primul rind că nu este moartă ; ea poate 
fi bună, rea, dulce, amară, simplă, complexă, 
sălbatică — dar în nici un caz moartă. înainte 
de orice, natura este vie. Chiar dacă o pictezi 
pe pinză, ea tot vie rămine ; pe pinză natura 
trebuie să miște, să palpite, să iasă din găoa
cea culorii și să freamăte. Așa cunoaște el na
tura, așa trebuie să arate ea.

Și cum ar mai putea arăta natura pe care o 
cunoaște el ? Ei, dacă ar fi după el, natura 
asta, orice-ar fi ea, pădure, munte, riu, cimpie, 
ar trebui să aibă și o baracă. Neapărat o ba
racă. Așa o cunoaște el de cind se știe — cu 
baracă. „Eh, un astfel de tablou, mai zic și 
eu — iși zise apoi înciudat, în timp ce părăsea 
sala de expoziții — poftiți domnilor, priviți : 
Natură vie cu baracă. Spuneți, domnilor, nu-i 
așa că vă place ?“

...Stătea la biroul din baraca lui. cu o coală 
de hirtie in față, pregătit să scrie. Cui ? Picto
rului aceluia cu natura moartă din expoziție. 
Să-L 6pună el cum stau lucrurile cu natura ; 
sau cum mai 6tau aceste lucruri, pe care, cit 
de cit, le cunoaște și el. Cind se gindi insă mai 
bine la pictor, iși dădu seama că nu-i reținuse 
numele. „Nu face nimic — își zise — o să 
scriu altuia", și căută în memorie numele vre
unui artist plastic, pe care să-1 fi cunoscut cind- 
va. Dar pricepu repede că nu cunoscuse nici un 
pictor la viața Iui. „Tot nu face nimic — își 
zise — o să scriu pe plic, pur și 6implu, Către 
un pictor din România". Apoi, după citeva cli
pe de meditație : „Mai bine. Către orice pictor 
din România. Sună mai bine așa". Și-și rotunji 
cu sirg mina pe stilou.

Abia acum începea însă greul. Ce să-i scrie 
el acelui pictor ? Despre natură ? Despre na
tura vie ? Despre un posibil tablou Natură vie 
cu baracă ? Dar parcă un astfel de tablou sea
mănă cu viața lui. Da. da. ar fi chiar viața lui ! 
Și cum 6ă-și povestească el viața, să-1 facă pe 
celălalt 6ă înțeleagă povestea vieții lui. și ăla 
s-o transpună apoi pe pinză 1 Cu ce să înceapă 
mai intii ?

„Mal întii și mal intii, medită, ar fi bine 
poate să incep cu baraca..."

Cu baraca, Rațiu Zabulică s-a întîlnit încă din 
tinerețe, din prima sa tinerețe. Intiia lui intil- 
nire cu baraca se produse brusc, fără nici 
o pregătire prealabilă, intr-un moment de 
viață cind se aștepta cel mai puțin. împlinise 
18 ani și devenise student la Facultatea de con
strucții din Iași. „Student bursier — iși amin
tește — altfel nu mi-aș fi permis", această ne- 
permitere vrind să însemne că prin punga ta
tălui cam fluiera vintul. Toamna, cind să în
ceapă școala, cineva de-acolo le zise, lui și al
tor citorva ca el : „Voi nu aveți nevoie de adre
să. Căminul vostru este aproape, iată-l...“ și a- 
rătase cu mină, pe geamul care cobora pină la 
genunchi. „Baraca aceea este căminul vostru" — 
adăugase acel cineva, dindu-Ie chiar și o cheie, 
semn că nu este lucru de șagă. .JDeocamdată..." 
— mai catadixise să spună, întorcindu-le spate
le. Ei se uitaseră unul la altul speriați — „Așa 

să fie, dacă spuneți dumneavoastră" — și porni
seră cu ditamai valizele de lemn în spate, prin
tre băltoace vechi și cărămizi proaspete, spre 
căminul studențesc.

Cinci ani bătuți pe muchie — între 1952 și 
1957 — a fost baraca aceeea casă, iar ei i-au 
fost locatari statornici și fideli. Șaptesprezece 
iubiri tinere arztnd intr-un cotlon de scinduri, 
prin care vintul venea regulat, seară de seară, 
și dimineață de dimineață, să intrebe de fideli
tate. Cite intimplări nu s-au petrecut în acest 
paradis mișcător, in cei cinci ani de studenție ! 
Universul năvălea din toate părțile peste ba
raca solitară, și din fiecare perete al ei pulsau 
in univers inimile celor șaptesprezece îndrăgos
tiți. îndrăgostiți de viață, de cunoaștere, de fete, 
de amintiri. Pentru că. oricit de tineri, cei șap
tesprezece erau bintuiți din cind in cind și de 
amintiri. Iar amintirile, se știe, sint ceea ce nu 
se poate uita, ceea ce fiecare iși ia cu sine 
la drum. Radu, cel puțin, trăia incă pe jumătate 
dincolo : acasă, la Cimpulung Moldovenesc — 
unde lăsase doi părinți bătrini și săraci și-o 
fată care nu se prezentase la tren in ceasul 
plecării. Mai ales gindul ăsta, cu ceasul și tre
nul, il chinuia aici, in baracă...

Altfel, era frumoasă viața de baracă. Dezlega 
mai repede limbile, elibera spiritul de atitudini 
curtenitoare. lega mai strins prietenia. Cind unul 
avea intilnire cu o fată, ori se încumeta să 
meargă la reuniune, era un adevărat eveniment. 
Toată baraca participa la pregătiri ; minuțios, 
metodic, cu grijă și haz. Cineva dădea crava
ta — acesta era obiectul de preț numărul unu, 
în funcție de care se completa restul gardero
bei. Răsăreau cămăși — „Nu aceea, că are gu
lerul întors și se observă" ; multe cămăși aveau 
pe atunci gulerul întors de sărăcie — se vin- 
turau pantaloni, pantofii tropăiau la parter, dan
sau curele și batiste, prin aerul încărcat cu mi
ros de briantină și cremă de ghete Cuban. Apoi 
totul era luat de la început, cu aceeași preocu
pare savantă : altă cămașă, alți pantaloni, curea, 
pantofi... Nimănui nu-i trecea insă prin gind să 
schimbe cravata.

După care începea chinuitoarea așteptare. A 
celorlalți. „S-o descurca, oare ?...“ „Va dansa și 
cu ?...“ „Eh, ce n-aș da să fiu in locul lui ..." 
„Fugi, măi, că tu tot .nu știi să dansezi, iar 
pentru privit se cere taxă specială !“ „Dacă l-a 
refuzat vreuna ?...“ „Dacă-1 string pantofii ?...“ 
„Nu cumva i-o fi scurtă haina ?...“ „Dar căma
șa ?...“ — ziceau cei rămași in baracă ; ziceau 
ce ziceau, și tot la îmbrăcăminte se întorceau, 
care era tare puțină și sărăcuță pe vremea 
aceea.

«

De a doua baracă. Radu Zabulică a avut parte 
la Bicaz. Era primăvară, înfloriseră merii și-l 
batea gindul să urce neintirziat pe Ceahlău. 
N-a izbutit însă — in toți anii care i-a stat la 
Bicaz — să-și ducă gindul pină la capăt, în 
faptă. Din cauza barăcii de la talpa Ceahlăului« 
n-a izbutit — și a construcției care se înălța 
aici. în tovărășia munților.

S-a îndreptat spre Bicaz, ca spre o Niagară 
a visurilor sale ceele mai îndrăznețe, el însuși 
se vedea un Făt-Frumos modern, cu pieptul 
bombat de patima luptei fi adevărului, avea o 
sete de muncă și viață, ță pirjolise cîmpurile 
și dealurile pină urcase în4munte. Așa se vedea 
el. Oamenii iși amintesc insă de un tînăr sub
țire și înalt, cu o^valijoară de carton în mînă
— nu prea avusese, desigur, ce pune în lădoiul • 
de scîndurâ al studenției — 6fios ca fata mare, 
întrebînd de birourile conducerii. Și s-au bucurat 
oamenii cind s-au trezit cu el, a doua zi, pe 
șantier, înaintea celorlalți ingineri. „Tinărul 
aista pare a fi de-a nostru" — și-au zis con
structorii, !ntinzizidu-i palme bătătorite de pia
tră și dragoste.

Baraca in care fusese repartizat nu se deose
bea prea mult de prima ; același lemn, același 
godin de făcut focul, același acoperiș coborit 
pină la nivelul mustății. Doar că sub acest aco
periș, odaia nu mai era de 17 locuri ; două 
paturi, cu pături noi, moi și cearșafuri curate 
arătau că acum e vorba de un tratament deose
bit, ceea ce-1 determinase pe colegul de cameră
— și el inginer — să nu scape ocazia și să sub
linieze : „Dacă nu te uiți pe fereastră, frate 
Zabulică, poți să juri că te afli într-un hotel, 
un hotel chiar din București".

Dar puteai să nu te uiți pe fereeastră ? Oricit 
te-ar fi tentat... Bucureștiul. S-ar putea spune că 
ochiul și urechea lor erau atente mai degrabă 
la fereastră, decit înăuntru ; prin fereastră li 
se comunicau cele mai importante și urgente 
vești : „Bună dimineața, domnu’ inginer !“ ; 
„Sinteți chemat urgent la..." ; „Azi noapte am 
mai înălțat cu zece centimetri barajul..." ; „Dacă 
întreabă cineva de mine sint la deviere" — o 
uriașa și sensibilă membrană era fereastra pen
tru inginerul Radu Zabulică și colegul său.

Tot prin fereastră văzuseră cum într-o dimi
neață apăruse lingă baraca lor, ca din senin, 
o casă. Cind au ieșit afară și s-au dumirit mai 
bine, au constatat că se produsese o alunecare 
de teren, și casa aceea, cu tot ce-o înconjura, 
trei pomi, o căpiță de fin, staul eu cal în el, 
săltase la vale cale de citeva sute de metri, 
dezlipindu-se de lingă celelalte surate. Totul se 
produsese atit de lin și fără de veste, incit nici 
cîinele nu intuise pericolul, nu simțise lune
carea ; stătea cuminte în cușca lui, și doar 
acum, trezindu-se cu cei doi lingă gardul ogră
zii sale, prinsese să schiaune ușor. Cei din pasă 
continuau să doarmă nestingheriți.

Cinci ani — „o nouă facultate, frate Zabuli
că !“, vorba colegului — a stăruit spiritul tinăr 
în baraca de la talpa Ceahlăului. Atit cit să 
sape o albie adîncă, modificind geografia locu
lui și creînd un nou lac pe harta țării. în ră
coarea căruia, albastră, aveau să rămină o parte 
din visele lor. Atit cit să pună zăbală de beton 
intre doi munți, unindu-i și umanizîndu-le des
tinul. Atit cit să înfigă niște conducte pe sub 
tălpile munților, călătorind apa Bistriței spre 
niște turbine, care o obligă să se scuture de 
lumină. Atit cit să lase un oraș în urmă — cu 
blocuri moderne și vile cochete, cu alei și străzi
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IOAN LAZĂR

„Arta narațiunii 
în filmul românesc"

!2 IU
N

IE 1982

Nu mă gindeam să scriu ceva, an 
privit coperta, am citit repede titlul 
apoi l-am recitit din nou. Mi se părea 
neclar, apoi am răsfoit paginile, am 
citit citeva titluri și am deschis la sfir
șit, la Cuprins, m-am căutat, m-am gă
sit. Iar Scurtă istorie... Ce se mai poa
te scrie ? Văd și De-aș fi Harap A‘b. 
închid cartea : „Arta narațiunii in fil
mul românesc* de loan Laiâr. In in
troducere autorul se explică, ar fi vrut 
să adaoge titlului cuvintul „antologie* 
sau „antologic". Cred câ D.l. Suchianu 
avea dreptate cind propunea „Mc 
mente de artă în filmul românesc", 
pentru că ar apărea mai degrabă mo
mente izolate și nu făcind parte din
tr-un tot ca un fenomen comun filmu
lui românesc.

Oricum mi se pare ambițioasă, în
drăzneață și chiar reușită inițiativa au
torului. Mă face să retrăiesc filme pe 
care le-am văzut, sâ-mi amintesc sec
vențe și să mă las purtat, în salturile 
ce ie face de la un realizator la altul. 
Cîteodată zîmbesc cînd îi simt străda
nia de a fabrica cite o idee acolo unde 
film nu-i. Cîteodată mi se pare că for
țează logica acceptînd pe Platon care

\_______ _ _________

credea că frumusețea și adevărul sunt 
sinonime. Platon afirma că frumuse
țea nu poate fi percepută decit în 
adevărurile descoperite de logica ca>e 
este știința rațiunii. Multe din anali
zele lui Lazăr mi se par că nu urmă

resc emoția, efectul romantic. Ele se 
adresează mai mult rațiunii. Exupery 
spune m.cului prinț că adevărul este 
ascuns ochilor și poate fi privit cu 
inima.

Cinematograful, prin structura lui, 
va pierde mereu din frumusețea pze- 
zîei, frumusețea prozei folosind ima
ginea vie, cu ființe vii, cu acțiuni lo
gice, cari pot fi măsurate, cintărite cu 
instrumente logice. Dacă citești, trebuie 
să continui, urmezi firul, identifici log c 
și in succesiune ca ,o banda rulantă : 
montaj, continuitate și cauzalitate, ca 
rezultat cumulativ. Vizionind un film 
trebuie să te supui unui cod vizual și 
instrumentele sunt omogenitate, unifor
mitate, continuitate, activitate : imagi
nativă, emoțională, senzorială.

Cartea lui Lazâr mă face să gindesc 
deasupra paginilor, de multe ori ii dau 
dreptate, citeodată mă surprinde plă
cut, cîteodată mă șochează cînd men
ționează o secvență pe care o declară 
antologică. Fac pauze mari în lectura 
cărții, este o invitație permanentă la 
meditație ; se poate observa în anali
zele făcute de autor personalitatea re
gizorului ? Se simt. personalități singu
lare ? Se întrevăd absolvenții unei 
școli ? Se simt profesorii ? Cartea lui 
Lazăr mi se pare extrem de utilă pen
tru că pune întrebări, pentru câ mi se 
pare cea mai apropiată de studiul 
creator ce poate stimula creație, inte- 
riorizind exteriorul criticii cinemato
grafice.

Ion Popescu Gopo

Liniște!
Sîntem în emisie!

Sint printre privilegiații care dumi
nică de duminică, după masa și seara, 
pe programul 2, beneficiază de „sera
tele muzicale tv“, emisiuni realizate 
de Iosif Sava și Marianti Banu. Pri
vilegiat. pentru că această imersiune 
în cea mai frumoasă muzică nu poa
te ti urmărită decit de abonații tele
viziunii care au norocul de „a locui" 
în zona restrânsă a respectivului pro
gram. Nu-și are rostul, în această cro
nică, etalarea unor fișe de informare 
în ceea ce privește tema și ilustrația 
muzicală, lăsînd aceasta în seama pre
zentatorului și a unora dintre invitații 
săi. Nici despre Marianti Banu nu pu
tem spune mare lucru, întrucît rolul 
său pare a fi extrem de discret. Insă 
despre Iosif Sava se pot spune des
tule, dînsul fiind, ca atitudine, la ce
lălalt pol față de colegul său. Mai ales 
de cînd a fost premiat, Iosif Sava nu 
mai are nici pic de răbdare să as
culte. să stea locului, să nu bată cu 
pixul în teancul de foi din fața lui. 
Invitații săi, de cele mai multe ori 
nedeprinși cu camerele, preferă să-1 
lase pe Iosif Sava in prim-plan, deși, 
de foarte multe ori observațiile lor 
sint pertinente și, mai ales, originale. 

Iată cum redactorul, cel care ia in
terviul, cum s-ar zice, devine el nu
mărul 1, nu atit în paguba celui in
tervievat (adesea, om modest, serios, 
neatras de publicitate), cit in a celor 
care asistă la interviu. Adică a noas
tră. Si atunci ? Ori îi lăsăm și pe 
invitații emisiunii să vorbească, ori 
nu-i mai invităm și-i luăm urma lui 
Bernștein (cu condiția să nu mai cîn- 
tăm atîta Ia violoncel cînd vorbim). 
Iosif Sava, cred, trebuie să .înțelea
gă, că, în afara unor merite ale sale 
pe care i le recunoaștem, are și un 
defect : chiar și atunci cînd tace, pare 
6ă ne fi vorbit prea mult. Dar nu tre
buie să fie prea trist, pentru că de
fectul este comun, la indemina mul
tor dinlăuntrul și dinafara clădirii din 
Dorobanți. Iată, numai, o altă pre
miantă, care pină mai ieri creștea in
tr-un an cit alții într-o singură zi : 
Smaranda Jelescu. Cu aceasta, senza
ția este că nici nu se poate vorbi, in
diferent de tema anunțată (masă ro
tundă, anchetă, interviu etc.). Debi
tul său verbal, frenezia gesturilor, im
presia că domeniul care o preocupă 
este in pragul dezastrului sint domi
nante. De la o vreme face o revistă 

a presei culturale cu atîta dezinvoltură, 
suficientă, de crezi "că revistele de-aia 
apar, ca să-i justifice prezența pe mi
cul ecran. Intervenția sa pe margi
nea unei polemici încerca să lase im
presia că reprezintă rezultatul unei 
unanimități populare, ceea ce. nu e 
cazul, intervenția fiind doar subiecti
vă. La antipodul tipului acesta de 
prezență se află redactorul tv din 
„oft" sau văzut numai din spate. în
tr-un colț al ecranului. Dar despre 
acesta, data viitoare.

Iulian Neacșu

Tiulor Vladimiresc-j — 
tablou de Octavian Berea



CU BARACA
acestui eșalon. De aceea, cind a 6osit la canal, 
n-a avut încă parte nici de baraca... corespun
zătoare. Pur și simplu, nu se ridicase colonia. 
Primii, deschizătorii de drum și ai organizării 
de șantier, au fost cazați, in consecință, in niște 
vagoane C.F.R. Trase pe-o linie moartă din gara 
Basarabi, vagoanele au adăpostit un timp cei 
cîțiva constructori cu familiile lor. Un astfel de 
vagon ocupa și Radu Zabulică, împreună cu 
familia sa : soția, un fiu, o fiică. Este drept, 
i-a fost greu și poștașului pină să identifice și 
să se învețe cu noua adresă — dar s-a invățat. 
A venit octombrie, a plecat octombrie, iar ei 
n-au coborît din vagoanele-dormitor nici in 
noiembrie, nici în decembrie, nici în... Așa că

ion
andreiță

Lui Ion Andreiță, ca și unui personaj al lui din vo
lumul SCRISORI DE LA CANAL i-a răsărit var in păr 
tot bătind drumurile țării ca să cunoască oamenii și 
să le cinte faptele. Intrind in Dobrogea, el a făcut un 
pas intr-un univers plin de capcane: cimpia învinețită 
de vint, nisipuri spulberate, gindurile timpului scrise 
in calcar, griul, turmele de oi, hoardele viscolului, 
iarba țiuind sub alunecările păsărilor migratoare, apoi 
Marea, luna, basmele din mărăcinii Orientului, dorul 
de nemărginire. In fiecare capcană a lăsat din trup 
o livră de carne, căci totul se plătește, și a ieșit din 
nou la malul Dunării de la Cernavodă, apoi la malul 
Dimboviței de la București, mai incărcat de cintec și 
de povești. Focurile Dobrogei transformă drumurile in 
irizări de curcubeu, in chemări înalte, in literă curată, 
in largă și iscusită pierdere in sufletul tuturora.

Fănuș Neagu

într-o dimineață s-au trezit în bubuitul înfun
dat al unei lovituri : lit se atașa o locomotivă, 
care din acea dimineață'geroasă avea să le slu
jească pe post de centrală termică.

Greu de închipuit cum decurgea menajul in 
astfel de circumstanțe. Apa și-o aducea fiecare 
de unde putea ; de la o cișmea din spatele 
gării ori mai de-aproape, de la conducta care 
alimenta locomotivele trenurilor in trecere. In 
ce condiții se pregătea masa, de asemenea, greu 
de inchipuit. Ca să nu mai amintim nici un cu- 
vint în legătură cu odihnitorul somn cu vise, 
sfirtecat de. goana acceleratelor, de uruitul măr
farelor, de ronțăitul personalelor ori pufăitul 
leneș al curselor locale. O simfonie nemaiauzi
tă fulgera cerul acestui somn trudit, izvorită 
din orga modernă a semnalelor de locomotivă. 
Iar toate acestea 6e intimplau nu in anii de 
„hei-rup !“ ai Bicazului, ci aproape, foarte a- 
proape de vremea și confortul nostru cotidian : 
in toamna adincă a anului 1975 poposiseră pri
mii constructori la canal.

La canal, ingingrul Radu Zabulică este in
vestit cu răspunderea de director al Grupului 
de șantiere Basarabi, grup alcătuit pe schele
tul fostului șantier de la Porțile de Fier. Tot 
aici, la canal, a primit și primul său «parla
ment — în care a pășit stinjenit, de parcă ar 
fi mers la cineva in vizită, o persoană siman
dicoasă, și nu ar fi trecut pragul propriei case. 
Acest apartament l-a primit după 2B de ani

asfaltate, cu tei, cu foarte mulți tei înfloriți ; 
un oraș in care să se trăiască mult, să se iu
bească puternic și să se nască prunci frumoși — 
iar ei să-și ia barăcile în spinare și să se că
lătorească mai departe, după destinul lor nesta
tornic, ori poate tocmai în căutarea unei mari, 
adinei statornicii...

Un timp al maturizării, în legătura cu care 
zice inginerul Radu Zabulică — atunci, ca și 
acum : „Cine a trecut prin școala Bicazului, 
acela a devenit nu numai un foarte bun con
structor, dar și un om adevărat".

★

Cind a urcat pe Dunăre, spre Porțile de Fier, 
pe Dunăre coborau grămezi de cețuri putrede
— și se cerea și aci făcută curățenie. Mulți 
dintre cei care urcaseră la Bicaz urcau acum 
la Dunăre. Radu Zabulică a urcat cu primul eșa
lon. Nu de altceva, dar să nu încurce numără
toarea : „Unu, oricum, se ține mai ușor minte”
— și-a zis, cu acea înțelepciune învățată la 
școala Bicazului. La fel și cu noua locuință : este 
mai simplu, mai ușor de reținut : comuna Vir- 
ciorova, baraca nr. 1. Fie plicul cit un timbru, 
și tot incape adresa pe el.

La Porți, inginerul Radu Zabulică era un spe
cialist format, iar răspunderile lui s-au măsurat 
tocmai cu această nouă dimensiune calitativă. 
De aceea, cind s-a pus problema ridicării șose
lei și a căii ferate, suspendării lor pe poduri și 
viaducte, el a fost cel căruia i a-a încredințat 
această grea și periculoasă muncă. Astăzi trecem 
nepăsători pe magistrala de oțel, privim îneîn- 
tați mirificul peisaj, un semnal vesel trage și 
mecanicul de pe locomotivă, îi răspund sirenele 
vapoarelor din noul port Orșova, și nu mai 
bănuim cită vlagă a trebuit să curgă din brațul 
și mintea constructorilor, pentru ca noi să ve
dem ceea ce vedem. Au fost momente cind nici 
macaralele, nici elicopterele nu mai puteau a- 
juta la înălțarea puternicilor piloni de susți
nere. și tot brațul subțire de om bătut de via
turile Ceahlăului, unit cu alte brațe, bătute și 
ele de celelalte vintoase ale țării, au adunat 
puterea necesară lzbînzii. Unul din oamenii care 
au rotit continuu, de efort și veghe la efort, se 
cheamă Radu Zabulică.

Intre timp, baraca se lumina în fiecare seară 
de dragoste, dimineața soarele venea să ia lu
mină din dragoștea care continua să ardă, sta
tornic, aici. Devenise casă baraca aceasta, sfin
țită prin temeinicia unei familii, prin nașterea 
unui prunc. Baraca avea acum vecini, gospodi
nele își împrumutau chibrituri și sare, iar la 
Anul Nou bătrînele din Virciorova veneau și-i 
Învățau pe cel din casa-baracă să-și dea prun
cul de grindă ; să-i pună sub tălpi cuțit de fier, 
să crească puternic și sănătos, și-n creștet co
lac de făină proaspătă, busuioc și cămașă nouă.

Treceau zilele, lunile, anii, se îngrămădeau 
amintiri în mintea oamenilor, ca vrăbiile iama 
pe zarzărul roșu din pridvorul casei ; mai scu
turi pomul, mai zboară vrăbiile, dar tot vin și 
se așează la loc, ciorchine. O amintire anume, 
grea, păstrează și inginerul Zabulică — vrabie 
încăpățînată pe aceeași creangă, oricît ar scu
tura el zarzărul memoriei să se descotorosească 
de ea.

Era primăvară, se pregăteau din nou de ple
care — a se observa constructorii vin și plea
că de regulă primăvara, ca niște veritabili ro
mantici — cind s-a petrecut intîmplarea care 
avea să nu i se mai dezlipească de suflet. Ba
rajul fusese înălțat, fusese construită și cen
trala electrică, iar in talpa barajului fuseseră 
plantate turbinele. Urmau ultimele verificări, 
ultimele consolidări și umplerea cu apă a lacu
lui de acumulare. Sub tăcerea legănată a ape
lor aveau să se odihnească definitiv cîteva loca
lități ; urmau să fie astfel înghițite de puhoa
iele Dunării insula Ada-Kaleh, o bună parte 
din orașul Orșova și întreaga comună Vircio
rova. Din necesități de construcție, desigur, se 
produceau toate acestea ; ori poate dintr-o mai 
adincă, subtilă necesitate sacrificau constructorii, 
acești Manole moderni, iubitele lor Ane, pentru 
certitudinea victoriei și dăinuirea ei peste timp. 
Dar față de legendă, acum totul fusese prevă
zut pină la detaliu. Noul oraș, iată, era aproape 
construit, cite ceva fusese mutat și din Ada- 
Kaleh pe o altă insulă din apropiere — nu și 
farmecul oriental al așezării însă — se afla în 
dezafectare și comuna. Practic, oamenii primi
seră locuințe noi, confortabile, in care își depo
zitaseră bruma de avere și bogăția de speranță, 
se străduiau să se acomodeze — și chiar înce
peau să se simtă bine în noile lor case.

Pină cind s-a pus problema cimitirului : „Ce 
se va întîmpla cu mormintele părinților noștri.

ale moșilor și strămoșilor noștri ?* — s-au gră
mădit ei, buluc, peste primar. Luat fără veste, 
acesta mărturisi că nu se gindise incă la această 
problemă, dar : „Nu vă faceți gr-.iji — ii a»>- 
gură el — o să se găsească fi aici o aoiuție". 
Țăranii incepuseră insă să-și facă griji — ți să 
amenințe : „Dacă-i pe- șa, noi nu ne mai mu
tăm. Nu ne lăsăm mortii suiguri sub ape”. O 
soluție s-a găsit, desigur : cimitirul avea să fie 
transferat in noua așezare, mormint cu mor- 
mi nt, cruce cu cruce, troiță cu troiță.

La acest eveniment asiataw, fără vrea. 
Radu Zabulică. Se lăga wara. pe Dunăre se că
lătoreau umbre lungi, iar el venise pină acasă, 
să se odihnească puțin Înaintea rondului de 
noapte : lucrau tocmai la ultimul viaduct — și 
nu se făcea ca tocmai •cr.. In finalul acțiunii, 
să-i sape ceva din vedere. O luase de-a dreptul 
p*»!e cimp, către baraca de la marginea satu
lui — și drumul acesta trecea pe lingi cimitir. 
Sătenii, numai bărbați, munceau Încordat ia dis
locarea mormintelor. Rar se auzea cile o vorb*. 
cite o apreciere, cite o suda'mă th.iar : ..Că greu 
mai fuseși, tăicuță...” ; „Fulg bunica, nu altce
va...” ; ..Bă. ăștia ai iu: Giuvan. pi=4 ri-n cimi
tir s-au întins mai mult ca alții, a-upuoe ei to
tul, ai dr ului, doamne ta~ă-mâ...“.

încerc <er lntii să scoată morții cu coșciuge, 
dar lemnul putrezise și se umestecs-se ■ - oiseie. 
că nu mai știau oamenii ce să iWâgî- Atunci 
socotiseră c-ar fi mai bine s* ie iwarindă cu 
pămintul din jur cu tot. Și «s*-a făc ,--»u acum : 
măsurau cam cit își rtintesc ei c-ar fi fo ’ 
omul Îngropat aci. luau 3 marjă de siguranță 
și începeau să sape șănțulețe in jurul k-tu'.ui 
astfel marcat. Decupau apoi bi-tala de r-v-rt 
— in care ae bănuia a fi și stor*"’. — jl o așe
zau intr-un coșciug nou. larg, hiăg și -t : 
un coșciug nefiresc de mare, de șarcă ai așeza 
in el uriași, nu oameni. Ridicau apoi aceste coș
ciuge pe platformele unor remorci, ți cind se 
înhămau mai multe asemenea remorci la rn 
tractor. începea călătoria mo-țimr către noua 
lor așezare. O procesiune tăcută și așezată, gos
podărească, de parei al zice că nu morți pur
tau țăranii aceia cu ei, ci altfel dc lucruri tre
buincioase, ceva p -‘ •-.:se ■ e, piște sac: cu
griu. de pildă, pe care-i duc la moară, să-i ma
cine. să facă pline din ei.

...Și astăzi, cind smintește momentul are- 
lei procesiuni, trăindu-1 de fiecare dat* cu in
tensitatea inițială. Radu Zabulică simte cum :i 
călătorește pe șira spinării un șuvoi reoe, de 
gheăță.

★

La canal, inginerul Radu Zabulică n-a mai 
venit cu primul eșalon ; a ajuns chiar înaintea

de baracă. „Ce-o să facem cu atita ioc. tăticu
le T~ — l-au întrebat copiii, l-a imbrătisat du- 
kaâă soția, uitind de prezența celor mici, și-a 
ingroțat vocea tatăl, rostind cu arțag neînțe
les : „O să locuim, asta facem, o să locuim și 
noi ca lumea...”,

★

_ Acum se află în baraca-birou din șantier, 
cu coala de hirtie in față, pregătit • • scrie. Pu
tea să scrie și acasă, desigur, o cameră âuume 
i-a rezervat soția, mobilindu-i-o cu birou și 
bibliotecă — dar tot aici se simte parcă mai 
bine, in tovărășia subțirilor pereți de scitaHră. 
Cum să 6crie el insă mai bine, să-l L4 pe —-s 
pictor să înțeleagă că Natură vie cu baracă 
este viața lui — și nu numai a lui. a u&eî în
tregi colectivități, a unei părți din jr-?ubț:a 
țării ? Cum sn-i explice el natura 4: baraca : 
natura vie, bogată, cu păduri adieri «• izvoare 
repezi din munții Bicazului ; .natura inr--: .5, 
zăvorită în prăpăstii tăiate de Dc.-s-'. Por
țile de Fier; natura aspră. uscată. secet->^4, 
de cretă și sare, a Dobrogei — si baraca : a- 
ceeași ; fixa, subțirea ambulanta, :• co-
crapunzătoarea baracă. Și intre aceuLă aa‘:ră 
»i baracă, in chiar 7 • - a natură și s-srti ba
racă — viața lui ; cu munci ?1 zile, cu copii șâ 
rvvertă. cu 6pr. Cum să-l fs-să pe x,?el
pictor — pe erice pictor — să ir,t.?’«gi test? 
a ’sstea ? Și cum Sc < totul intr-o tabscu î 
Intr-un metru pA .. . ce pir.ză. oriei:* culoare 
a: topi in această pinii? De sceea. cind mina 
i se rotunji pe ' u in.*epu să scrie :

Stimați tovarăși pictori.

In calitate de director al Grupului de șantiere 
Basarabi, care concură la eonstrurția Canalului 
Dunărea—Marea Xeiri, vă adresei invitația de 
a veni ?i pe șantierul austru, in tperanța r> 
veți afla cite ceva interesant, care >ă vă inspi
re In activitatea dutu*nvoastră creatoare. Vă 
infarmăn că pe la aei iu mai fost și niște to
varăși scriitori, iar zilele acestea și-au anunțat 
șoșirea și unii tovarăși compozitori, și toți s-au 
arătat satisfăcută de contactul cu minunat** 
noștri constructori. Credem că și dumnea
voastră—

—Privește r’■ '..t mare, ministerial, pe care-1 
rr-- alături, pe mas*. in timp ce gindul bolboro
sește fără voie : „Ce unul ?... Ce viața ta ?... 
Ce baracă ?■*... Si cu o mină nervoasă, redactea- 
ză adresa : Uniunea Artiștilor Plastici din 
R.S.R. — București.

(din volumul —Scrisori de la Canal**, predai Edi
torii Emioeseu).

Justin Nâstase : „Troian* (Sala Genezei - Slănic Prahova)

POEME DE

grigore arbore

plastică^

u_pr—
Un portretist 

al ierbii?

tul lui Dumitriu, mereu același, ex
presie a duratei insăși, ne cheamă ca 
un ecou al iubirii pentru adevăr și 
puritate, pentru simplitatea existenței 
și rectitudinea morală a gesturilor și 
a rostirii. Iată-1 pe artist por-

muzică

tretizind, în 
loare tișnite 
nite ale unor

transparente de cu- 
din ungherele cer- 
misterioase altare de

în măsura în care opera poate fi 
și un mod de a oglindi anumite parti
cularități sau înclinații ale artistu
lui, într-o mai mult sau mai puțin 
explicită formulă de exprimare, pic
tura lui Ion Dumitriu poate servi 
drept sugestivă ilustrare a unei ase
menea ipoteze. Validarea expresivită
ții conținute de cea mai mare parte 
a lucrărilor expuse de pictor Ia gale
ria ,,Simeza“ nu poate ocoli criteriul 
participate! afective, tumultul sen
zorial ce irumpe din pasta uleiurilor 
lui. In plan cromatic, artistul se re- 
stringe la registrele culorilor „de tre
cere", surdinizate, invitind la prelun
gă contemplare. O contemplare întoar
să către profunditatea lumii și nu 
către aparența ei strălucitoare, exte
rioară. Această predispoziție l-a con
dus pe pictor la redescoperirea unei 
alte perspective în peisaj. Și Ion Du
mitriu pictează foarte mult peisaj ; 
un peisaj în cure orizontul nu se des
face ca o culminație a întinderilor 
celeste, ci, mai degrabă, ca o erup
ție vegetală oglitidindu-se în ele. Pri
virea este constrinsă ia o plutire în 
razmot deasupra cimpurilor înierba- 
te, pentru ca undeva, în adîncul ca
drului, orizonturile să se închidă 
brusc cu „vedeniile" unor hieratic-do-

mestice șuri, calcane de șuri din seîn- 
dură veche, porți, stoguri, ziduri bă- 
trîne, ferestre stinghere... Alteori, lip
sesc pină și aceste solitare prezențe, 
pictorul cufundînd pur și simplu (ce 
altceva poate însemna somnul decît 
o inefabilă cufundare 7) în magma vie 
a ierbii trupul adormit al unui copil. 
Această propensiune extraordinară a 
biologicului indică, în fond, atribu
tele senzoriale ale picturii lui Ion 
Dumitriu, viziunea particulară a aces
tui artist subjugat în toate fibrele 
sale de spasmul vitalist al cosmosu
lui vegetal.

Tot . peisaj se poate numi și revăr
sarea memoriei afective a artistului 
asupra acelor spații, în care doar o 
simbolică purificată de orice decorati- 
vism restituie imaginea posibilă a 
unui colț de lume. O simbolică de o 
supremă austeritate, dar care dă con
tur deplin unui teritoriu de sensibi
litate și vibrație lăuntrică de o con
vingătoare esență poetică. Este nevo-, 
ie de asemenea resurse profund spi
rituale, pentru a te lăsa pătruns de 
marile personaje ale naturii : pămîn- 
tul, lumina, arborii, iarba, dealurile, 
păsările, norii și, deasupra tuturor, 
eternitatea. Noțiune- figurată de pic
tor, aidoma crezului filosofului poet 
de la Lancrăm, în lumea satului. Sa

veghe, trupurile mortificate ale cîtor- 
va cartofi frenetic încolțiți 1 In plan 
strict estetic judecate, asemenea su
biecte s-ar situa undeva în afara pic
turalului. Dar sugestiile, cu mult mai 
bogate în nuanțe, ce ni le oferă pic
tura lui Dumitriu în întregul ei, dau 
plauzibilitate și unei astfel de des
chideri. Simptom întrucîtva sinonim 
cu truda cuvintelor așa-zise nepoetice 
de a pătrunde în poezie. Desigur, pre
judecăți ce nu pot stăvili evoluția 
gustului artistic, dar care certifică, la 
nivelul fenomenologiei artei, deopotri
vă capacitatea de rezistență a acestui 
organism la asalturile pseudo-și 
non-artei, dar și disponibilitatea lui 
de a-și apropia benefic căutările no
vatoare autentice.

Faptul că- recenta expoziție a lui 
Ion Dumitriu ne-a prilejuit un aseme
nea moment de reflecție, vine să în
tărească părerea că neobișnuit nu 
este întotdeauna modul în care un ar
tist ne introduce în sistemul său de
gindire și sensibilitate, cit reținerea 
noastră de a ne pregăti și a ne des
chide tentativelor sale de generoasă 
dăruire. Or, Ion Dumitriu, in aceas
tă a patra expoziție personală, se gă
sește tocmai într-un asemenea inspi
rat moment de dăruire.

Corneliu Antim

Lava
Lavă sint strugurii incandescenți 
lavă sint macii aprinși in cringuri, 
lavă sint ultimele petale ale trandafirului 
inviat ieri lingă craterele dogoritoare 
de deasupra orașelor.

Lavă sint versurile nescrise ale poetului, 
odele sale ți pana de motor 
ce l-a blocat către amiază 
la cițiva pași de malul roșiatic escortat 
de escadrile de bazalt dezordonate.

Lavă sint toate deci, nimic nu poate 
distrugerii să se sustragă.
Nici chiar dacă statuia înțeleptului 
ce prevestind pieirea s-a îmbarcat 
hulit spre insula fertilă 
a tuturor întoarcerilor.

Zbor planat
Desigur singură ai observat 
cum străzile converg fără de voie 
către palatul cu hermafrodiți angelici 
intmți lascivi peste fațode. 
Priveliștea oricum este ciudată, 
tumul cel oblic pare o imensă 
limbă de ceas rvirlito pe o pajiște 
tunsă prea scurt in fiecare vară 
spre fericirea rozătoarelor alergătoare.

Eu nu te-ndomn să mai romii căci bate 
mult prea lugubru clopotul cetății 
ți e posibil să te intilnești 
cu gloate prosternate chiar in lată 
statuii zeității vorbitoare.

Intoarce-te I Refă itinerarul 
poeților nebuni care-și vindurâ-n glumă 
iubiri și patrie pentru gongul 
sublim al unei rime, pentru 
dromul de glorie suficientă la 
lustruirea baghetelor Sâmburilor din regiment 
Real aici e numai ingerul inert, 
bisezual precum mileniul doi 
înscrii pe lepra zidurilor 
cu violență și iubire, cu 
oroare și tristețe.
Oriunde te va urmări 
aripa-i moale, parcă pregătită, 
să estompeze totul, chiar și vocea 
cadavrelor istorice. Tu 
roogă-te de-acum să curgă timpul 
in albii vechi coci doar așa 
vei moi putea să înțelegi de ce 
se-nchid cu totul porțile și doar 
stafia unui vers escaladează 
fereastra camerei de la etajul trei 
de unde totul pare limpede și mai ales 
acel prea lustruit de ploaie caldarim 
purtind deja amprenta locatorului 
plecat cindva in zbor ploaat 
să-nb'mpine un înger die lațadâ 
și moi ales surisu-i vinovat

Vis de dimineața
Bate vintul din mai multe părți odată, 
rupe totul imprejur și amenințător 
peste munți destramă o năframâ-nsingerată 
sufocind lumina ți al ei izvor.

Vine de aiurea, șchiop și strimb 
sapă printre brazi tunele, urcă dobitoace 
spre pășuni mai sterpe, pe un dimb 
unde norii-s concentrați intr-o găoace.

Este timp, obraznic, fără câpâtii, 
dor stăpin pe codri, ape, pajiști legănate 
cu stamine doldora de griul cel dinții, 
cu corolele de sute de carate.

Din livezi doboară fructele in pirg, 
rătăcind haotic peste (ară 
deghizat irt vestitorul ploilor și-apoi eu sirg 
mai distruge-odatâ ceea ce omoară.

Este dimineață. Visele-s stupide, 
la in mină fierăstrăul și ciocanul, 
taie codrul tare de stejori și-nfige 
un zaplaz în cer zăaăzuind golanul.

Lasă însă peste tot deschideri 
ca să poată trece mingiios o boare, 
către unde vrei, căci astăzi, vineri 
ea și luni, sau marți, sau joi, dogoare 

locul unde nu e vint, ci numai soare.

Peste o oră
Peste o oră va fi ga to oda 
șor cade inimi din copaci in loc de fructe, 
lumina concentrată in fintini va exploda 
in univers hoțiș, pe nevăzute.

Poți mingiia cu mina esplanada 
de magme seculare, codri și cirezi 
precum un orb îndurerat scoțindu-ți spada 
din unica privire cu care-n lume vezi.

Peste o oră totul va fi altfel, 
eroul va urca pe socluri mai grăbit,

Se poate ajunge mai ușor la sîm- 
burele de sens al lucrării lui Wilhelm 
Berger plecind de la felul alcătui
rii ei : secțiuni ample, cuprinzînd text 
recitat (in traducerea lui Bl«ga) su
prapus unor colorat-insinuante peda
le de orgă, text urmat de largi desfă
șurări orchestrale, alcătuire deci ca 
succesiune de grandioase fresce poe- 
tic-muzicale. Este aici, credem, rela
tiva transpunere în maximal a unei 
idei primordiale a muzicii : cadența 
binară, succesiunea timp tare — timp 
slab, aici antecedent poetic — consec
vent muzical, unde fiecare consecvent 
muzical se detașează ca univers sonor 
relativ independent, aidoma unui sis
tem solar, deși centripet, gravitînd pe 
de-a-ntregul in galaxie. Drama simfo
nică „Faust** este dominată așadar de 
ideea succesiunii de unități similare, 
cvasiindependente (sau perceptibile ca 
atare), idee avind comun cu sensul 
tradițional al termenului „dramatic** 
din Faust de Goupod, de exemplu, 
doar succesiunea tablourilor, a deco
rurilor sonore. Lăsînd deoparte ceea 
ce ține de desfășurarea faptică, lu
crarea încearcă o cuprindere muzicală, 
o tălmăcire a universului de filozofie 
exprimat poetic, căruia fiecare secți
une sonoră i se alcătuiește ca sui- 
generis replică muzicală avind, la

m piețe, plictisit, va anunța mulțimea un 
arhanghel 

că locurile in văzduh s-au isprăvit

Dar tu, poți să te bucur: de schimbare, 
nu-s martori imprejur, doar roase' ziduri 
bătute gifiit de valuri reci, de sare, 
pătrunse pe canale redevenite riduri.

Doar tu mai simți ceva etern cum trece 
peste tulpini, pe grinduri, printre case, 
și ii croiețti cu mina loc ți il atingi și-i rece 
precum statuile de lepră roase.

Cal orb
Un cal bolnov pe cimpuri defilează. 
Tu poți oricum imagina un escadron 
compact cu șeile infipte in amiază, 
in nări încinse rumegind ozon.

Dar tot ce vezi e numai o stafie, 
un fost trăpaș bătrin, cu crupa roasă 
un melancolic orb impins de-o ciocirlie 
c-un tril spre pajiști înverzind sub coasă.

Și gloabele au însă foc in vine, 
simt noaptea in urechi ca pe-o cravașa 
și fug atunci către păduri alpine 
rupind a ploii lincedă cămașă.

E calul tău bolnav oricind o cavalcadă 
strinsă în chingi de fier, și mai ales 
atunci cind din lumină vrea să roadă 
insingurat la margine de șes.

Autobiografie
Existența mea se scurge monotonă, 
nu urăsc pe nimeni, nici nu sint iubit, 
fiindcă am o voce melancolică, atonă, 
citeva femei, cindva, pe rind m-au părăsit

Versuri scriu arar și fără străduință 
intr-un med prozaic insă elocvent, 
sint banal în *le pin-la reavoință 
din dorința de a fi decent

Sint eu însumi funcționarul angajat de mine, 
uneori demisionez și mă aprob
mă reangajez apoi ca să muncesc, în fine, 
in monsarda unde îmi sint rob.

Nu aud, nu sint nimic in izolare, 
trec peste-un ocean de suferințe m innot 
fără ca pe piele să-mi rămlnă sare 
cum rămine chiar și pe-un robot

Dar cind vine noaptea spaima ancestrală 
mă cuprinde și pe mine și cobor 
lent și trist în suflet fără de sfială 
precum Cain în lume după-al său omor.

Confesiune
Ceea ce iți spun nu are importanță, 
S-a intimplat cindva, nu mai știu cind, 
pe un munte unde rătăcind prin ceață 
pipăiam cărări imaginare rind pe rind.

Era frig, octombrie și un vuiet 
de cascadă mă pindea la fiecare pas. 
Parcă mă chemau in ele văile de sunet, 
unde amintirea vocii tale a rămas.

Am înaintat ca orbul toată noaptea 
ocolind capcane ca un animal 
care simte-n bezna zdrențuită moartea 
pinditoare undeva sub stratul vegetal.

Dar a explodat o stea triumfătoare 
bombardind cu schije albe dintr-odată 
un vislaș ce m-aștepta la trecătoare 
cu o luntre de uitare încărcată.

Drama vocal-simfonicâ

„Faust
acest nivel de unitate de construcție, 
arhitectură proprie, punct culminant, 
etos dramatic. Din opera goetheeană, 
lucrarea „alege" problema posibilității 
cunoașterii și a expresiei etice a aces
teia, a răspunsului individual in fața 
universului de cunoscut. Cercul se în
chide deci la un nivel superior, cu
prinzînd intr-insul un întreg poetic- 
muzical cu totul-deosebit : anteceden
tul poetic (timpul tare) „propune", 
descrie subiectiv, umanizind cunoscă
torul și obiectul cunoașterii, consec
ventul muzical (timpul slab) „răspun
de" obiectiv „rece** — muzica lui W. 
Berger are la baA șiruri aritmetice 
respectind legitățile secțiunii de aur. 
întregul devine așadar conștiință ‘care 
se priyește pe sine confruntîndu-se 
cu datele realului, devine text (muzi
cal cu pretext poetic) autotelic, devi
ne artă. Se poate spune cu îndrep
tățire că din arta lui W. Berger trans
pare realitatea acestui timp. In timp 
ce paginile scrise de Berlioz, de Liszt 
sau Boito, prin punerea subiectului în 
pagina cu portative, subliniază cu li
nii expresiv-tremurate dramatismul 
situațiilor (dimensiunea dată de Gou
nod personajului Margareta de pildă), 
muzica lui Berger se întoarce spre un 
propriu-zis expresionism muzical. 
Dacă Faust ar fi fost muzician, răs

punsul lui, neomenesc de rece, de li
vid, de glacial, nu se putea ridica 
decit pe un sistem muzical de natură 
numerică (Adrian Leverkiihn folosește 
serialismul dodecafonic ; muzica reze- 
mimdu-se pe șirul lui Fibonacci este 
însă prin ea însăși mai arid — rotun
dă, mai aproape de „divina propor
ție". Nimic însă din ceea ce omul 
creează nu poate fi neomenesc ; în caz 
limită, poate fi o disperată provocare, 
revoltă, sfidare, retragere în pustiu, 
tot atîtea răspunsuri ale unei minți, 
în capodopera goetheană. îmbătrînite 
steril intre pagini prăfuite dintre care 
sensul, „ultima ratio" se scurge însă ) 
pe nesimțite. Către asemenea ginduri 
îndreaptă lucrarea care, deși dispune 
de căldura vocii nu o pune decît să 
recite, care deși durează mai mult de 
o oră nu e decît succesiune construită 
din unități mari, la fel. Mai mult, 
spre un Faust al zilelor noastre (de 
suprasolicitare informațională, ca să 
fim malițioși) duce această muzică, 
spre o ființă omenească, trăind într-o 
lume străină, cațe se retrage în sine 
fără declamații sau retorisme acuza
toare, neștiind drumul spre semeni 
ducînd fie prin Venusberg fie alături 
de Margareta. Așadar, operând o se
lecție în text, compozitorul optează, 
exprimă, trecînd însă în muzică fidel 
ceea ce a rămas, autorul ilustrează 
(lărgind mult ideea) piesa e deci ete
rogenă, hibridă la fel cum hibrid, a- 
mestecat, inconstant e tot ceea ce ține 
de omenesc. Astfel privit, cele două 
cercuri, ale realizării muzicale și con
ținutului de idei, pot veni în perfectă 
suprapunere.
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TINERI POEfl

Lucian
Vasiliu

Poeme ironice și teribiliste, amintind 
pe alocuri lirica stridentă a lui C. 
Tonegaru. scrie autorul ieșean Lucian 
Vasiliu, premiant al Concursului pen

tru debut al Editurii Junimea cu volumul 
Mona-Monada (1981).

Dacă pentru Labiș și generația lui biografia 
se alcătuia îndeosebi din elemente fabuloase, 
convergente spre o ordine cosmică, tînărul poet 
de azi, purtător al unei alte mentalități, neîn
crezătoare și ricaneure, își așează nașterea sub 
o zodie mai contrastantă, prevestitoare de seis
me politice și sociale : „M-am născut la —24°. 
in cea mai friguroasă / cea mai frumoasă iarnă 
după 1944. / Lupii urlau in rănile Europei. / 
Eram chel : tata îmi spunea Lenin — / semă
năm cu un cătun / înzăpezit în Siberia / / La 
naștere / vesteam un an bogat în recolte. / Su
fletul imi era un biet suflet — / țin minte oro
logiul / în cane viețuiam / gindind timpul pro
babil / / Mama era singura femeie din' lume. / 
Habar nu aveam de metafizică / habar nu 
aveam de cenușa radioactivă / habar nu aveam 
de ! funie alcool magie femei sinucidere. / La 
—24°, în cea mai friguroasă / cea mai fru
moasă iarnă după 1944“ (8 ianuarie 1954).

Universul în care viețuiește autorul nu este 
nici el unul fericit, armonios și integrator, ci, 
dimpotrivă, se înfățișează desacralizat. mecani
cist, plin de ciudățenii si lucruri senzaționale, 
impunînd solitudinea individului : „Hălăduiesc 
de unul singur intr-un oraș / cu peste 300 de 
mii de oameni. Un cer / ca un imens cargou 
petrolier in nemișcare : / văd cum Dumnezeu 
se aruncă sub roțile / silențiosului tramvai de 
servici / / Prietenul lucrează în asceză la / 
Tractatus de impotentia : astfel / izbucnește 
incediul la periferie / explodează inima in
tr-un cîmp minat.,." (Poem final).

în poemele lui Lucian Vasiliu există un larg 
spațiu de manifestare a absurdului, a grotes
cului și chiar a scandalosului. Dumnezeu, de 
pildă, bate texte la mașina de scris, un înger 
aruncă petarde de pe acoperișul unei clădiri, 
heruvi cu capetele sparte stau alături de sticle 
goale, luna e alcoolică, o femeie desenează 
șarpele falie, poetul însuși conviețuiește cu 
„șobolanul Bosch", iar o mierlă, pasărea fan
tastică a lui Emil Botta, îl aruncă în ..dispe
rarea absolutului" (Mierla de la Casa Pogor). 
Un program teribilist, pe care l-ar fi putut 
semna foarte bine și Tonegaru și Geo Dumi
trescu, citim în poemul Voga : „Scriu pe aco
perișul blocului de gheață — / noaptea / sparg 
lemne / unei foste actrițe de circ // ador sin
taxa confuză, incongruența — / scriu pină la 
epuizare / în numele unei acute lipse de / 
Prudență, / practic yoga între literele L si V / 
saturat de convenții și certitudini / / urc pe cal 
și nu mai pot coborî / semnez tratate de pace 
cu heruvimii — / pătrund cu glontele in carnea 
voastră : / «Eu sînt / tot ce voi vedea vreo
dată.»"

O așteptare extatică a unei EA determină o 
comparație îndrăzneață și de gust cam îndoiel
nic : „Extaz — sexul unui cal pe malul Eufra
tului". De altfel, dacă Tonegaru semna intr-o 
poezie cu fantezistul titlu de „Eu. Cavaler al 
Ordinului «Lancea lui Don Quijote»", il întil- 
nim și pe Lucian Vasiliu autointitulîndu-se 
„deținut al Ordinului LANCEA UTOPICA in 
numele unei DEZORDINI universale". într-un 
poem cam cețos despre propria devenire poe
tică. Nu lipsește din această figurație voit șo
cantă nici Corbul lui Poe. care la Lucian Va
siliu este „corbul domnului profesor", o închi
puire hirsută și incultă ce acoperă cu țeasta 
„luna sfîntă și clară", ceea ce vrea să însemne, 
bineînțeles, o amenințare la adresa creației 
adevărate. Poetul ieșean se arată și mai de
parte capabil de multe năstrușnicii, unele in
tr-adevăr inteligente. perorînd ironic astfel : 
„Aș putea să cînt diafanul Crin. / Aș putea / 
salvă sncpsc gîtul cu Metafora. M-r. ortK- 
ocypa de Hymene. / V-aș put- ' s*.:! 
lingușitoare Vocabule. / O Epopee -leb 
spița / Ptutorelui-Rex / ar ti ULTRArentabită. 
/ Jțș putea compune la comandă / o Diatribă / 
Ia adresa însingurărilor. / Aș putea să vă ineînt 
cu / glezna Femeii / pe care a iubit-o Shakes
peare / și nu a cunoscut-o Cristos. / Nimic din 
toate acestea. ! Totul din toate acestea : / trag 
pătura de campanie / ascult Buletinul de știri 
/ și visez / Alarma".

Prin urmare, vrea să spună poetul, poemele 
sale trebuie citite subtextual. interpretate nu 
în literă, ci în spirit, ca niște adevărate sem
nale de alarmă pentru conștiință, căci versul 
lui „conține o cantitate apreciabilă de trotil, 
gata să arunce in aer depozitul de osanale al 
derizoriului". Dinamita poemelor nu e la ve
dere, e conținută in însăși gestica lui protesta
tară și inconformistă. alături de adevăruri ros
tite cu voce tare, autorul pronunță adevăruri 
voalate cu grijă, vorbind de pildă, din motive 
de securitate, intr-o limbă pe cale de dispari
ție : „Ed etlum iro ua’m’ utivol ni aeterenit 
aem is atadoicin un am ariurib", ceea ce simplu 
citit invers înseamnă „Pe multe ori lovitu-m-au 
în tinerețea mea și niciodată nu mă biruira!". 
Naivitate, desigur, cum este și aceea de a ală
tura. în titlul volumului, un nume feminin de 
celebrul termen leibnizian, încercind a sugera 
astfel, probabil, o prezență feminină tutelară, 
în această direcție, însă, a poeziei erotice, mai 
bine zis fals erotice, teatralitatea, fantez smul 
își spun și mai apăsat cuvintul. adesea in in- 
scenări ironice, prefăcute, grandilocvente, pe ti
parul posibil al versurilor de acest gen ale lui 
Mihai Ursachi : .Dacă vei veni țn noaptea ăsta. 
/ vei sta în fotoliul pe care l-am cumpărat / 
de la un evreu orb — / îmi vei citi despre inu- 
bliabile / întîmplări, / timp în care șobolanii 
mei favoriți / te vor privi neîncrezători / (he
tairă incendiară). / Va trebui să-i. conving : / 
tu ești una din nopțile / cind ceasurile devin 
lichide / ca în tabloul lui Dali. / Din cind in 
cînd / Voi săruta ochii tăi abisali / avertizin- 
du-te : / Sint maratonistul

Cu această „hetairă incendiară", ai cărei ochi 
crepusculari îi cintă poetul (și nu numai ochii, 
dar și încheietura, brațele, „superbul deget 
arătător") se alcătuiește, nici mai mult, nici 
mai puțin, decit „fericitul cuplu al întunericu
lui eminamente primordial". Plăsmuirea auto
rului, Mona-Monada, poate avea totuși nu 
numai un înțeles erotic, ci și unul legat de 
creație, poate simboliza poezia, cum deslușim 
din poemul de la pagina 47, poem scris intr-o 
tonalitate mai gravă : „Metafora își înfige Lan
cea. / Metafora mă umilește. / Metafora / imi 
răstoarnă seducătorul blid cu mazăre...".

Ironist inteligent, dotat cu fantezie și simț 
al limbajului. Lucian Vasiliu este, dincolo de 
poeziile lui dezarticulate, un poet credibil a- 
tunci cind se ia în serios, atunci cînd fronda 
însăși, tumbele Și îndrăznelile verbale devin 
elocvente, purtătoare de sensuri descifrabile, 
așa cum se întîmplă în acest poem bine stru
nit, cu versuri penetrante și sincopate ca un 
comunicat de front : „Scriu cu degetele arse / 
pe umerii femeilor. / învăț deprind fac tumbe 
/ sînt ignorat sint umilit / / Port în spate ranița 
/ gata să mă ofer voluntar / pe fronturi // Nu 
vreau să vă induc în eroare / cu false pro
bleme ; / nu știu dacă a doua zi / va fi lumină 
solară — / pun pariu că va învinge poezia / / 
Am spiritul dispus / pentru marșuri forțate. / 
Susțin : / pămîntul este o pată de singe — / 
Ziua de miine m-ar putea contrazice" (Eseu in 
trenul expres).

Dan Cristea
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I
G. CĂLINESCU

VIAȚA LUI MIHAI EMINESCU

Tradiționala seară de evocări literare „Roton
da 13“ a Muzeului literaturii române progra
mează în luna iunie a.c. o manifestare dedicată 
împlinirii a 50 de ani de la apariția cărții „Via
ța lui Mihai Eminescu" de G. Călinescu.

Au fost invitați să vorbească despre eveni
mentul editorial de acum cinci decenii : Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, Marin Bucur. Șerban 
Cioculescu, Pomoiliu Mareea, George Munteanu, 
D. Murărașu, Edgar Papu, Ov. Papadima.

Manifestarea va avea loc marți 15 iunie 1982. 
ora 18, la sediul muzeului din str. Fundației 

nr. 4 (lingă Piața Romană).

nimente comune, spontaneitatea 
neistovită a inteligenței, gustul de 
excepție pentru armonie și culoa
re. pentru formă și echilibru, sint 
nobile însușiri care, ajutate să se 
exprime, dau naștere unor intim- 
plărt de cultură armonioase, ne ta
rile. ferite de formalismul conven
țiilor. Vitalitatea, fantezia, risipa 
de talent, bucuria, iată t >t atitea 
dovezi ale faptului că Festivalul 
național „Cintarea României" in- 
seamnâ, înainte de toate, o împli
nire ; bunăstare spirituală, un des
tin omenesc așezat sub orizontul 
spiritual,

în expunerea la Plenara lărgită 
a Comitetului Central al Partidu
lui din 2 iunie, tovarășul Nieolae 
Ceausescu răsplătea rezultatele 
Festivalului național „Cintarea 
României" cu termeni elogioși : 
„Am obținut rezultate minunate", 
sounea secretarul general al Parti
dului. „Oamenii muncii. marele 
pop:’lare de la orașe și sate sint 
și creatorii și participam ii și bene
ficiarii direcți ai activității cultu
ral artistice de masă." „Este ne

K----- —--------------------------------------
0 istorie în imagini 
a literaturii române 
contemporane

o nouă exegeză

Președintele Uniunii Scriitorilor D.R. Popescu, redactorul șef îl Lucrai -u!“
Nieolae Dan Fruntelata. redactorul șef-adjunct. Mihai Ungheanu. . , u'an’a C.C. al
U.T.C.. Elena Naghi, redactorii revistei Ion Gheorghe Gheorghe Suciu d-sehiz-nd fe

stivitatea de premiere.
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întreaga activitate literară a poetului, la care se 
adaugă elucidarea cvasitotală și a problemelor 
legate de cunoașterea biografiei sale. în acest 
context, dacă ediția Perpessicius și cele care, 
într-un fel sau altul, o continuă pe aceasta, 
oferă cadrul strict material de manifestare ideal, 
în schimb, vasta exegeză eminesciană, caracte
rizată și ea de spiritul cuprinderii totale, con
stituie. aproape invariabil, fermentul decisiv. 
Sub cel din urmă aspect, nu spunem că nu in
tră în discuție și alte importante „dosare" critice, 
cum ar fi, de exemplu, cele edificate de Maio- 
rescu, Ibrâileanu, Dragomirescu. D. Popovici, 
Vianu, Caracostea, Streinu și alții. Dar. intru- 
cit în bună măsură G. Călinescu. confruntin- 
du-se cu ele. și le-a asumat și pe acestea, apare 
limpede că eminescologia ultimelor decenii este 
realmente „magnetizată" de monumentala exe
geză a marelui critic.

Firește, nu intră in discuție seria „monogra
fiilor" de aspect disimulat didactic (se cunosc 
bine citeva asemenea aproape ilizibile „contri
buții" rezultate din prelucrarea unor indigeste 
cursuri universitare), in care materia studiilor 
câlinesciene și ale contemporanilor săi este pre
luată. tale-quale, in chip masiv și prezentată, 
fără scrupul, cu mare aplomb savant, drept bun 
personal. într-o asemenea ordine de idei, notăm 
in treacăt că nimeni n-ar dori, credem, să se 
afle în pielea intangibililor „specialiști" (fie in 
literatura română veche și premodernă, fie in 
cea „dintre războaie", fie în „metamorfozele" 
poeziei și romanului românesc, ba chiar și in 
istoria literaturii române de la origini pină in 
prezent etc.). în situația că s-ar proceda la o 
sistematică verificare — cum se spune, cu căr
țile pe masă — a așa-zisei k»r autorități profe
sionale. Cum se desprinde limpede și din stu
diul lui Mihai Drăgan (Mibai Eminescu : IN
TERPRETĂRI, I. Editura Junimea. colecția 
„Eminesciana". 1982). explicit din ofensiv-pole- 
mica prefață, implicit din suita interpretărilor 
propriu-zise. în principat fascinantul prototip 
exegetic călinescian provoacă două tipuri de 
reacție absolut distincte.

Una din reacții deosebit de agreată, constă :n 
reluarea cunoscutei dichotomii postulată de ma
rele critic însuși vizind raporturile dintre crea
ția eminesciană antumă și cea postumă. Prin 
dovezi ue n< ntestat. Mihai Drăgan arată că. 
fertila in dateie ei inițiale, teza câlinesciană 
cunoaște un semnificativ fenomen de exacerba
re. Astfel, cel dinții partizan al tezei. I. Negoi- 
țescu, „accentuează energic" dichotomia in 
cauză, „avind impresia că descoperă o „.ruptu
ră" categorică :n structura personalității emi
nesciene". In fapt, precizăm noi. spre deose
bire de dieiwtamia căliiteseiană care desenează 
ua fenomen natural de „bifurcare" a
uneia și aceleiași materii, capabilă totuși să asi
gure circuitul intre cele două părți grație date
lor ei originare, noul interpret avansează ideea 
celei ma: nete aatinanui. astfel definită de Mi
hai Drăgan : „Credința sa (a lu: I. Nego:țe«rj. 
n.r„) ca antumele s: postumele formează
-două insule ra sori si lune proprii-, -fața lui 
Eminescu liind duMă-, două rr./.rari c- nu . j- 
~:;r.teă intre ele t -unul neptunic, născut din 
spuma amară și din ape tinjind spre orizontu
rile lumii (acesta 11 formează poezia antumă), 
celălalt platonic, învăpăiat de toral originar-, 

•prezentat de postume*. La limita insolitului.
- rios amendabilă din perspectiva adevărului ei 
intrinsec, totuși, antinomia este demnă de toată 
considerația, date fiind foarte aeutele deschi
deri spre înțelegerea esențial modernă a per
sonalității creatoare emta-scitme invederate de 
analiza criticului. Cu adevărat alarmant, impe
rios necesar să fie denunțat, fenomenul de exa
cerbare a tezei câlinesciene se arată a fi din 
momentul cînd opera antumă și cea postumă a 
lui Eminescu sint privite ca două entități ale 
spiritului creator complet diferite. De data a- 
ceasta. totul este impina pe făgașul punctului 
de vedere simplist, oțios și. in chip deosebit, 
profund neadevărat, potrivit căruia, pasă-mi-te 
„adevăratul" Eminescu este acela din postume. 
Limita-'imitelor. să spunem astfel, la care se 
ajunge cu fetișizarea antlnom:."' in discuție este. 
Indiscutabil, acces, (probată de dovezi concrete !) 
a raptiwării sfidător puerile ir. ideea ernins- 
meșfte aberavâ că — arată Mîha: Drăgan — 
r-dțvăratul t»=t Rmines-ra. aotăa modem și. ce- 
s.g’jr. arri'.rirsetor al o. lentări’.or europene de 
după 1900. nu se Brai sElă nic: în postumele se
lectate și editate de Perpessicius. d in varian
tele acestor texte, mai a'.es în variantele și sub- 
variantele de la aceste variante, abandonate de 
creator, dar publicate in Opere, V, 1958, ca ma
teria} de lucru absolut necesar cunoașteri: la
boratorului emincs-ric-. a conștiinței snle crea
toare și critice totodată.

Cealaltă reacție, avind o mare frecvență cu 
deosebire în vremea din urmă, pusă în discuție 
de Mihai Drăgan coastă in disocierea infatuat- 
mimetică a unor interprets de ultimă oră de 

Q

Angajare și 
onginalitatc
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mări, intr-adevăr, in această pe
rioadă favorabilă creației de i.asit 
nivel, cum s-au definit numeroase 
personalități, prin abordare origi
nală a realității, prin noutate in 
exprimare. ceschizind drumuri 
noi, pe terenuri fertile. Iar dacă 
pe urma acer tor personalități vin 
și cite unii cu mai puțin har. lip
siți și de experiență, insă între
prinzători. și cu fler, simținind „c.? 
se poate și cum ae poartă" sem- 
nind pagini de calitate îndoielnică, 
fără crearea originalității — de 
Vină nu este angajarea. Este ade
vărat că am preluat formele ce nu 
se potriveau gindirii și simțirii 
noastre (confundind instruirea, 
formarea Ia seoala marilor crea
tori. cu preluarea) că am imitat 
celebrități la modă pe alte con
tinente. insă cum și aceasta presu
pune un efort, lecturi etc. — unii 
dintre noi ne mulțumim să-i imi
tăm pe-ai noștri, pe contemporanii 
de care ne izbim zi de zi. Un 
unghi de vedere, să zicem (cind 
este vorba de abordarea unei rea
lități). adoptat de un scriitor de 
prestigiu, cu reușite certe, este în
dată acceptat de alți citiva ; o 
concepție despre... o formulă... — 
deasemenea trec, pină la agasare. 
prin alte cărți. Am mai dat exem
plul cărților despre colectivizare, 
apărute in urmă cu ani: cu puține, 
fericite excepții, ce au rămas și 
azi in atenție, cele mai multe se 
aseamănă ca două picături de apă. 
deși fiecare, și-a scris cartea cu 
vorbele sale (poate că scriitorii în 
cauză nici nu s-au citit unii pe 
alții) ; formulele au fost preluate 
cu multă sirguință. ducind la copii 
dună realitate, la scheme : origi
nalitatea s-a spulberat... Aplecarea 
atentă a mai multor scriitori, in 
anii din urmă, asunra evenimente
lor din deceniul ’50—'60 a favori
zat at^riția unor romane valoroa
se. ce s-au bucurat de aprecierea 
criticii și a cititorilor. Curind. prea 
curind — s-a ajuns la moda obse^ 
dantului deceniu. Aici se Încearcă 
ruterile. cu acest deceniu se ob
ține succesul, am tras concluzia 
unii dintre noi. Așa s-a ajuns și 
la scrieri periferice, curajoase prin 
„innegrire". senzațional foiletonis- 
tic. cărți ce. cu voie fără voie, nu 
fac altceva decit să comercializeze 
politicul. suferința și moartea, 
căci, toate se vor cărți politice, de 
indată ce abordează fia și numai 
după ureche, teme, evenimente 
politice ; cit despre suferință 
(cumplită, in realitate. pentru 
unii), ea nu poate lipsi dintr-o

Pate ♦ cesar să perfecționăm continuu 
conținutul activității desfășurate 
in cadrul Festivalului, să lărgim 
și mai mult caracterul său de 
masă, să permanentizăm formele 
de creație și manifestare artistică"

Arta profesioniștilor și arta ama
torilor, două direcții de manifes
tare culturală fertile, armonioase, 
prin care arta națională să poată 
dobindi recunoașterea universală 
pe care o merită. Fie ca echilibrul 
anotimpului de lumină în care 
trăim să dăinuie cit pămintul și 
'pacea lumii să fie apărată pentru 
ca poporul nostru să-și poată duce 
către victorii și munca, dar și ser
bările.

Premiile 
revistei 

„Luceafărul66
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să inrapă grija revistei „Lu
ceafărul" față de dumneavoas
tră. in care să încapă numele re

dactorilor revistei „Luceafărul", 
rcmrmiți poeți, critici și prozatori, 
în care 6â încapă chemarea redac- 
torului-șef ca dumneavoastră să vă 
afirmați in literatură și in care să 
încapă speranța noastră de a fi păr
tași la clipa cind unul dintre dum
neavoastră va lua Marele Premiu 
pe care, de ce nu?, toți îl rîvnim". 
Urîndu-le .succes în cărțile vii
toare". D. R. Popescu și-a încheiat 
calda alocuțiune, lâsînd pe cîtiva 
din premianții revistei să-și ex
prime emoția.

Nieolae Georgescu a spus : „do
resc să exprim in numele promo
ției noastre mulțumirile cele mai 
calde revistei, celor mai în vîrstă. 
care sint mereu alături de noi", 
lăsind a.poi să vorbească pe Ion Zu- 
bașcu. poetul și cîntăretul mara- 
mureșan a cărui cuvintare a fost 
un adevărat poem. „Vreau să spun 
— a zis el — că acum nu m-ați 
premiat numai pe mine și litera
tura pe care o fac. ci și lungul șir 
de morți pe care-i port în spate, 
care s-au îqgropat în pămîntul Ma
ramureșului. Faptul că m-am intil- 
nit eu „Luceafărul" (nu la Bucu
rești. ci acasă, in Maramureș) e un 
semn de extraordinară democra
ție a culturii noastre. Pentru mine 
ca și pentru alții care lucrează în
tr-un colț de tară îndepărtat, asta 
a insemfiat enorm : a însemnat că 
ceea ce faci nu se pierde și 
că tot ceea ce scrii pentru tine 
râmine definitiv". Terminin- 
du-și extraordinarul poem vorbit, 
Ion Zubașcu a cintat și o colindă 
veche, cu vocea lui profundă, se
cundat. aproape imnic. de întreaga 
adunare. Momente de rară emoție 
in sărbătoarea de acum a „Lucea
fărului", emoție pentru premiali, 
pentru invitații noștri, pentru re
dactorii revistei, prezenți aici, 
(Minai Ungheanu, Ion Gheor- 
ghe, Nieolae Ciobanu, Cezar 
Ivănescu, Gh. Suciu), pentru 
colaboratorii noștri apropiați Iu
lian -Neaeșu, AI. Brad, V. F. Mihă- 
escu. Paul Dugneanu. Grigore 
Georgiu, pentru tinerii scriitori, 
poeți, prozatori, traducători (Ste- 
lian Tănase, G. Stanca, Gh. Zin- 
cescu. Cătălina Moga. Petre Ivan- 
cu. R. Drăgoi) pentru toți aceia 
care trăiesc alături de revista 
„Luceafărul", de forțarea ei pentru 
o literatură tinără cit mai valo
roasă, și pentru cronicarul acestei 
sărbători, cei mai tinăr redactor 
„luceferist" premiat și el acum mai 
multi ani. 

perspectiva critico estetică, inclusiv din unghiul 
metodologiei, inaugurată de Călinescu in par
ticular și de exegeza eminesciană, așa-zicind, 
clasică, ih general. Refractari in fața oricărei 
forme de dialog constructiv cu această valoroa
să. adesea strălucită, moștenire exegetică, expo- 
nenții acestui „curent" extremist, atrage aten
ția Mihai Drăgan. deși se îndepărtează toți in 
chip flagrant de adevărul ’estetic al onerei emi
nesciene, în practică fac posibilă o interesantă 
subimpărțire. Astfel, plonjind in ceea ce Hugo 
Friedrich numește „proliferarea metodei fără 
critică", intr-o direcție, se distinge practica a- 
derării nediferențiate la arsenalul metodologic 
de ultimă oră, cunoscut și insușit ad-hoc. la în- 
tîmplare. livrat in cantități incomensurabile de 
teoria critico-stilistică străină. „Orice interpre
tare critică, și in primul rind a creației lui Emi
nescu — precizează Mihai Drăgan în legătură 
cu această chestiune — presupune un efort con
tinuu in direcția diversificării perspectivelor și 
a înnoirii metodologiilor critice, a știintifizării 
lor realiste". Dar. se arată in același loc, „A 
pune (...) cu obstinație poezia eminesciană în 
tipare conceptuale s’râine. împrumutate, rde- 
sea fără nici un spirit critic, de la Hugo Fried
rich, Jean-Pierre Richard. Gaston Bachelard, 
Jean Cohen. Gilbert Durand ș.a. poate fi. desi
gur. interesant intr-o oarecare măsură, dar nu 
și concludent in ceea ce privește întoarcerea la 
textele creatorului și interpretarea lor estetică 
riguroasă, așa cum postulează critica modernă 
dintotdeauna". O altă direcție in care exce’ea» 
ză același extremism modemizant are la ori
gine fetișizarea absolutizărilor de tot soiul în 
definirea personalității si ooerei lui Eminescu. 
maladie semnalată incă de G. Călinescu și care, 
în zilele noastre, bintuie cu o sporită impetuo
zitate. Astfel, observa autorul volumului Inter
pretări, nu s-ar putea explica atribuirea lui E- 
minescu calitatea de a fi fost. între altele, un 
precursor al iui Nietzche și Jean-Păul Sartre 
sau un anticipator al teoriei relativității a lui 
Albert Einstein și al unor idei circumscrise fi
zicii nucleare și mecanicii cuantice, confirmin- 
du-se. astfel, o previziune, din anul 1969. a lui 
Werner Heinsenberg. In fine, o altă direcție 
importantă in care se orientează maladia mo
dernizărilor factice este aceea a comparațiilor și 
asemănărilor formulate prin invocarea unui 
imens număr de scriitori, din cele mai diferite 
epoci și colțuri ale pămintului. Si de data aceas
ta, noul interpret a! lui Eminescu se arată stă» 
pini*, de-o reticență perfec avizată.

Care este, in speță, programul de lucru al lui1 
Mîhai Drăgan. și cum anume il valorifică prac
tic. vom încerca să arătăm in cea de a doua 
parte a prezentului foileton.

Una dintre cele mai 
importante civilizații
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Arheologul băimărean a descoperit o groapă 
rotundă cu diametrul de 1,0—1,70 m și 2,42 m 
adincirpe. Ea s-a dovedit a fi un bogat mor- 
mint al unui personaj important, primul de 
acest fel cunoscut pină acum pe intreaga arie 
de răspindire a culturii Sighișoara-IVietenberg 
care cuprinde aproape întreg spațiul interear- 
putic al tării noastre. Din zestrea funerară fă
ceau parte zeci de vase splendid ornamentate 
cu motive spirulo-meanririce. realizate prin in
cizie și im-rustație cu culoare aibă. Vaselor de 
lut vine să li se adauge un tezaur de aur al
cătuit din 17 inele de buclă și trei brățări. A 
mai fost descoperită și o brățară de argint.

în groapă a fost descoperit scheletul defunc
tului păstrat insă numai pină la briu. Lipsesc 
oasele bazinului și cele ale membrelor inferi
oare. S-au mai găsit insă oase umane incine
rate. Iată o situație ciudată ce nu poate fi 
elucidată fără o expertiză antropologică minu
țioasă și exactă.

Se poate presupune că o parte a corpului 
celui inmormintat a fost incinerată, tot așa cum 
nu este exclus să fie vorba de un înhumat și 
un incinerat. Ar fi pcftibil ca cel pentru care 
s-a făcut mormintul ce a avut un inventar atît 
de bogat alcătuit din podoabe de aur' si argint, 
la care se adaugă numărul foarte mare de vase, 
să fi fost cel incinerat iar cel înhumat să fi 
fost sacrificat cu această ocazie. Cazuri de 
: cest fel sint cunoscute* atît de la noi cit și 
din alte părți, pentru epoci mai recente.

Studiul inventarului mormântului de la Oarța 
de Sus dovedește că el se datează în faza a 
Il-a din evoluția culturii Sighișoara-Wieten- 
berg. Se știe că în perioadele de început, pur
tătorii acestei culturi se înhumau pentru ca 
apoi să treacă treptat la ritul incinerării. S-au 
discutat, și se mai discută încă, cauzele care 
au dus la abandonarea vechiului rit. de inmor- 
mintare și la adoptarea unuia nou. Nefiind 
vorba de grupuri etnice diferite, ci de traci, cei 
mai multi invățați sînt de părere că s-au pro
dus modificări in sfera concepțiilor religioase, 
a noțiunilor fundamentale despre viată și moar
te. Nu lipsesc nici aceia care văd în schimbarea 
ritului de înmormintare rațiuni de ordin utili- 
tar-igienic.

Este posibil ca cel inmormintat la Oarța să 
concretizeze tocmai trecerea spre noul rit de 
înmormintare. Supozițiile in legătură cu acest 
subiect sint de prisos și trebuiesc așteptate re
zultatele expertizei antropologice. Tot în legă
tură cu acest mormint mai trebuie spils câ în

„Pașoptiștii" - sculptură de Justin îids’.ase

apropiere s-a mai găsit o altă groapă care n-a 
fost dezvelită în intregime, din care s-au scos 
scheletele a trei cai și, probabil, oase urna :e. 
Este prima dată cînd in morminte ale purtă
torilor culturii Sighișoara-Wietenberg se des
coperă cai. Tot în apropiere s-a dezvelit o con
strucție ce pare a fi avut rol funerar. Cerce
tările de la Oarța de Sus sint abia la început 
și cu siguranță că noile săpături vor aduce pre
cizările necesare.

Cele două tezaure de aur descoperite în anul 
1930 îmbogățesc patrimoniul cultural al țării, 
aduc un plus ds cunoaștere a istoriei noastre 
străvechi, dovedind că pe acest pămint, moșii și 
strămoșii noștri au creat întotdeauna valori pe
rene. Civilizația tracică se dovedește, pe zi ce 
trece, a fi una dintre ce’e mai interesante și 
importante ale Europei antice.



atelier literar
poșta redacției J

COSTICA DELAJII : Lucruri 
frumoase, intr-un proces de ma
turizare, de concentrare și esen- 
țializare, foarte promițător. Sint 
de citat aproape toate titlurile 
(dar „întregire-1 nu rezolvă des
tul de limpede finalul).

V. DOBOȘ : Sint unele pre
mise favorabile, mai ăles cind 
abuzul metaforic e cit de cit re
ținut și cind aceste artificii flo- 
ricole nu sint din categoria celor 
uzate, banalizate, superficializa- 
te de o îndelungată și largă fo
losire publică. Ceva mai bine, 
în „Tratat împotriva morții", 
„Rezistă și bucuria".

M. VICOL: în general, lucruri 
mai slabe, de serie, manufactu
ră măruntă. Ceva, în „Solitu
dine".

EM. BALȚIANU : Sint cîteva 
pagini mai cu miez ( „Noi", 
„Pentru nuanțe", „Cite ceva"), 
dar expresia, formula tehflică. 
nu înregistrează, din păcate, o 
cit de mică tendință de a ieși 
din inerția nesfîrșitei litanii, in
variabile, standardizate, adesea 
monotone.

L.-I. SANDU : Deocamdată, 
nu sint lucruri noi. semne de 
progres. (Ceva, în „N-ai regreta 
niciodată"). Să sperăm că se vor 
iyi în plicurile următoare.

D.E.R. : „Frittillaria melea- 
gris", „Meridian inflamabil", e- 
ventual „Poe.m ocular". (E pre
ferabil să le trimiteți toate oda
tă : nu vă putem confirma pri
mirea la fiecare manuscris).

C. GRIG : încă inegale, alu- 
necînd uneori spre vetuste su- 
prarealisme (ori, superficial-mi
metic, spre diverși „daimoni", 

Mic.), ultimele plicuri aduc, însă, 
iară doar și poate, un plus de 
substanță și echilibru, un pas

semnificativ spre adevărata po
ezie („Despre poet", '„Trofeu", 
„Permanența operei", „Elegie la 
marile plecări" „Cros", „Marke
ting", „Poezia". „Erată", parțial 
și „Geneză", „Ipostazele intero
gației", „Habitudine".

B. MARIAN : Cele mai bune 
sint din seria „Cînturilor". unde 
se manifestă, parcă o tendință 
de • înnoire, de ieșire dintr-o 
veche inerție <IT. III, IV, V, VI, 
VII, VIII, X, XIII,.XIV). Din 
celelalte, poate doar „Griu", „Ta
blou de epocă".

C. BASARAB : Paginile sînt 
incă tulburi, greoaie, aglomera
te, doldora de metafore intim- 
plătoare, uneori artificiale, stri
dente (necontrolate de un gust 
artistic sigur), înșirate haotic și 
pestriț, după greșita „teorie* că 
..totul e posibil in virful peni
ței", lipsite de suportul unui 
gind, al unei viziuni-cadru. etc. 
(„cind nimic nu ai a spune"). 
Biografia relatată in scrisoare 
explică, desigur, aceste neajun
suri. dar fără o gîndire articula
tă. o concepție, fără o rigoare 
artistică, un gust format, fără o 
cultură de largă și profundă 
asimilare („ceea ce rămîne 
după ce ai uitat tot" !...), etc., 
cum veți merge mai departe ?

CR. STOIA : Aceleași semne 
favorabile, dar lucrurile n-au 
cîștigat prea mult în dezinvol
tura și diverșitatea mijloacelor, 
în registrul tehnic (poate și din 
pricina faptului că cercul tema
tic e prea drastic închis asupra 
unei lumi de stări și senzații in
time, la notația jurnalieră, etc.). 
Cele mai bune : „Secol XX", 
„Deocamdată", „Maturizare", 
„Eșec", „Ninsoare", „Avertis
ment", „Domiciliu", „Singura 
dorință", „Orele".

L.C.M. : Totul a devenit o 
mică strungărie de vorbe, cu 
materie primă puțină, săracă (o 
pungă de cuvinte, pritocite in
terminabil, în fel și chip, me
lancolie, singurătate, iluzie, a- 
mintire, etc., unele scrise încă, 
după atîta vreme !, cu destulă 
nesiguranță : vejnicie, boncă- 
nitul cerbilor, ultimile lucruri, 
etc. — dacă, probabil, nu ziceți 
niciodată lucrurile ultimi, ci ul
time, ce vă împiedică să spu
neți și ultimele lucruri ?...). To
tul miroase a stagnare, a refuz 
de carte și învățătură, a nere- 
ceptivitate intelectuală, etc. Ce 
faceți 7 (Ceva mai bine, în „Și 
sufletul", „Erată").

F. Dumitru (ceva. In „Bala
dă"), I.A.C. — Ploiești, P. Sopo- 
ran. Măricel Hazazup, Ion Bo- 
coș (Ceva, in „Astăzi), „Prog
noză"), Gh. Dragotă-Dudaș, Dan 
Vulpesou, Petre Dumitra, Rc- 
mus-Valeria Giorgioni, I.iviu 
Zainea (Ceva. in „încredere", 
„Și cresc"), Alecn Ginții, Ale
xandru Maria Dimitriu, Oprea 
Pavelescu, Dumitra L Nicoară, 
Marin Demetrescu, Mka Iosites- 
cu, Bucur Mironovici. laicreția 
Hirjoabă. Lili Z. Trandafir, Juja 
Marcovici, Todor Fanache. Ste- 
lian Goangă, Hristea Gergonca, 
Bazil Vizitiu, George H. Panai- 
tescu, Dinei P. loniță, Filip 
Cirstea, Venus Ginrgiuveanu, 
Ștefan A. Dilimache : încercări 
de nivel modest.

Petre Pirralescu, Dan Bălău
că, Iolanda Mugur, Leon D. 
Popa. Aristide Nenciu, Lucian 
Pandelescu, Barbu Danciu, Vic
tor Ută, Sidonia Corcevniuc, 
Aristare Beooue : Nimic nou !

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se îna

poiază.

înșelăciune
De cîteva ori, moarte s-a apropiat de mine 
mirosindu-mă ca un lup
M-am lungit pe singurătate — pat chinuitor 
ți mi-am silit sufletul să ridâ 
ți buzelor le-am dat zimbet de clovn 
cu toate că mi-era foarte frig 
m-am dezbrăcat 
prefăcindu-mă vie.

CRISTALIA STOIA

Eden și maledicțiune
Luthierii îmi acopereau ferestrele 
cu lut cetățeanul amprentă 
intră într-o mănușă pentru mina 
stingă spunea ay ay aici e 
bine ca intr-un bistrot ar fi 
fost nevoie firețte de puțină 
iarbă să-mi fac un cuib pe 
masa mea albastră să pot dormi 
dar mânuța devenea din zi 
în zi mai vacă minco 
pină ți hirtiile mele 
ciurdite de poeme aveam un 
suris ca o etichetă un 
suris fixat bine cu țurțuri 
de gheață ațteptam

DAN EMILIAN ROȘCA

Teamă
Dimineața 
nu îndrăznesc să deschid ochii 

, pînă ce nu simt pămintul 
smulgindu-ți vălul întunericului 
de pe față 
mi-e teamă de radiații 
de virusuri 
incit iau scrisoarea din mina poștașului 
cu penseta. Nu accept 
să mi se vorbească 
dacă n-au fost sterilizate cuvintele, 
sint gata să jur 
că timpul 
crește precum aluatul 
datorită unor bacterii.

DUMITRU ILINCA ISTRATE

Reproș campestru
Mi-ai promis o trenă, de maci 
pe care să mi-o poarte vintul, 
o ceremonie la care vom invita tot pămintul 
sâ vadă cit de frumos mă îmbraci.

In locul purpurei de cîmp, 
zac intr-o odaie cu palide hortensii, 
vinele gitului sînt două dureroase suspensii 
pe care cad petale roz-leținat ți timp.

Acolo, departe, mai unduie griu,
Pîroie de munte intonează melodiile limpezi, 
Doar tu nu mai ești, ca să vezi 
Cingâtoarea de spini ce mă taie la briu.

VIRGINIA SOARE

Verde crud
Șarpele Casei 
are ochi verzi 
ca maica mea bună, bătr'nă. 
La vremea prunelor necoapte 
urcă să fure farduri 
de Lună.
La fiecare inel poartă cite o stea ; 
intrutotul e mai frumos 
decit o brățară de mireasă.
Șarpele Casei duce Umversul in ochi ; 
cind mă privește îmi spune poeme 
pe care eu, cu mină tremurind subțire, 
le scrijelesc intr-o uitată limbă tracă 
de la dreapta, spre stingă, 
prin fărădevreme.

MIHAELA COSMETTO

Casa, In noapte
S-a strins casa de pe drurmuri 
Ochiul ei plecat prin geam 
sub pleoapa nopții doarme — 
vrabie sub ram

Camero-corolâ ni s-a redeschis
Ca ți la plecare 
de cuvinte cerul e Rins — 
o ortktă-n care ne trăim un vis—

S-a strins casa... Drum cu drum 
s-a odunot in sine 
Cu rău și cu bme.
Soită pe coș balerine de fum...

AUREL ALBU

Azi, oamenii..,
Ceea ce „zguduie conștiințele* 

a devenit literatură 
suplimentară

Mușcăm dintr-un corn 
și filosofăm 

Oare cum o fi fost 
visul

pe tirripul lui Grigore Ureche T 
Critica de azi 

e exemplară
Și vinul 

e obținut din medalii 
Astupați-vă urechile 

ca să 
trintiți ușile capitonate 

fără girjâ.
Umerii voștri 

mai plîng 
după aripile 

pierdute 
pe un stadion 
într-o încăierare

A. VALONI

Cit e de trist
Cit e de trist 
să stai singur 
intr-o casă mare 
să calci rufele * 
celui care nu mai vine 
să faci mincarea 
pentru el 
cit de chinuitoare e 
această așteptare 
și gindul că el 
s-ar puteo reîntoarce 
cit e de trist 
să stai singur 
in fața ferestrei 
cind afară bate vintul 
mâturind frunzele toamnei 
ai putea fi o frunză uscată 
purtată pină la el 
pină la picioarele lui 
care calcă acum alte ținuturi 
cine știe unde 
cu mina la ochi 
să nu orbească 
de amintiri

VICTORIA M1LESCU

în spiritul colaborării
X n prima decadă a lunii iunie, Ia invita- 
Iția Uniunii Scriitorilor dln(R.S. România, 

ne-a vizitat țara, împreuna cu soția, ro
mancierul Bujin Pavlovski, directorul 

Editurii Misia, cu sedii la Skopje și Struga (R.S. 
Makedonia — Iugoslavia). Pe data de 1 iunie, la 
librăria „Mihal Emînescu" dirl Capitală a avut loc 
lansarea romanului său Western Australia, apărut 
la Editura „Cartea Românească" (traducere din 
macedoneană de Carolina Ilica și Dumitru M. Ion, 
postfață de Titus Vijeu). Despre opera autorului, 
au vorbit : Nichita Stăiiescu, Cornel Popescu, Ma
rin Mincu, Dinu Flămând, Titus Vijeu. Intr-o at
mosferă sărbătorească, autorul a acordat autografe. 
Pe data de 2 iunie au avut loc vizite la Muzeul 
Golești, unde a fost întîmpir.at de directorul Vasile 
Novac, precum și Ia monumentele istorice din 
Curtea de Argeș. în după amiaza aceleiași zile a 
avut loc lansarea romanului său la Curtea de Ar
geș. Au vorbit : Nicolae Moisescu, președintele co
mitetului orășenesc de cultură și educație socialistă. 
Cornel Popescu, redactor șef al Editurii Cartea 
Românească'*, Titus Vijeu și Dumitru M. Ion. Au 
mai participat scriitorii : Niculae Frânculescu, Ca
rolina Ilica, Sergiu Nicolaescu, redactor șef-ad
junct al reviștei „Argeș**, Ludmila Ghițescu, Elisa- 
beta Novac, Ion Popa Argeșanul, Ion Lică Vul
pești, precum și prof. Mihai Tija, directorul Casei 
de cultură „George Topirceanu" din Curtea de Ar
geș. Bojin Pavlovski a acordat autografe. La 3 
iunie, Bojin Pavlovski a vizitat barajul Vidraru de 
pe rîul Argeș, iar la amiaza a participat la o masă 
rotundă organizată de revista „Argeș". Discuțiile au 
fost conduse de Sergiu Nicolaescu. în continuare, a 
avut loc o întîlnire cu scriitori din municipiul Pi-

Transilvania, pămînt românesc
< în viziunea unui istoric maghiar

din secolul XVIII
Urmare din pag. , a 3-a

nează opinia că numele i-ar veni de la acela 
al împăratului Claudiu (al II-lea Goticul, 268— 
270) de unde Claudiopol, ceea ce, firește, nu 
este adevărat, dar demonstrează conștiința au
torilor maghiari și sași de acum două secole 
despre trecutul daco-roman al Transilvaniei : 
fuisse tamen loco in eo [în Cluj-Napoca, n.n.J 
Romanorum (imo Dacorum) jam teinporibus 
municipium, in quo miiites cansistebanl, sex- 
tamque, Trajani coloniam dictam fuisse (p. 
20—21), Kaprinai cunoaște și toria lui J. Tros- 
ter (Das Alt — und Neu — Teutsche Dacia, 
Numberg 1666), cum că numele Cluj ar veni 
de la germanul Clausen, dar nu O de acord cu 
ea : „Eu insa, consider această opinie nevero
similă. Căci Clus, vechiul nume ale localității 
pare să provină de la daci, pe atunci stăpînii 
Transilvaniei, de vreme ce românii, urmașii 
romanilor, au păstrat acel nume nu făcut de 
alții, ci primit de la daci. Iar eu. împreună cu 
Timon, socotesc că dacii cei învinși de romani 
nu erau neam germanic, ci sarmatic, după cum 
voi arăta îndată. Cit despre goți, care erau 
germani, ei au venit în Dacia după romani, 
cum vom dovedi in altă parte".

Revenind asupra Clujului, Kaprinai afirmă 
răspicat : „Nu ne îndoim că românii (care în 
mod cert sint locuitori ai părților Daciei mai 
vechi decit ungurii și sașii) nu au luat acest 
nume de la romani, primii întemeietori ai așe
zării. pe timpul împăratului Traian..." (p. 26).

Importantă în acest pasaj, ca și în cel pre
cedent, nu este preocuparea lui Kaprinai de a 
explica toponimicul Cluj, ci convingerea lui că 
românii descendenți ai daco-romanilor, fiind 
cei mai vechi locuitori ai Transilvaniei, topo
nimul folosit de ei trebuie negreșit sâ fie de 
origine dacică. Temeinicia argumentării lui Ka
prinai rezultă și din faptul că el folosește lucra
rea lui J. Troster, autorul sas de la mijlocul se
colului al XVII-lea, care a afirmat cu tărie 
originea romană a românilor și unitatea lor ca 
popor pe întreg cuprinsul fostei Dacii. De re
marcat, de altfel, că intr-o serie de manuscrise 
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 
în limba latină, anonime sau de autori cunos- 
cuți, păstrate la Biblioteca Centrală Universi- 

tești : Sergiu Nicolaescu, Ludmila Ghițescu, Otilii 
Nicolescit, Elisabeta Novac, Ion Pripa Argețeanul, 
ion Lică Vulpești etc., precum și cu scriitorul 
Mircea Sântimbreanu, directorul Editurii „Alba
tros" din Capitală.-

Pe data de 4 iunie, Bojin Pavlovski a fost primit 
de conducerea Uniunii «qrlltvrLc*. cu acest prEej 
avind loc o discuție consacrată problemei traduce
rilor pe bază de reciprocitate. Au participai Dumi
tru Hadu Popescu, Președintele Uniunii ScmiorLcr 
din R.S. România, acad. Eugen Jebeleano, George 
Bălâiță, Laurențiu Fulg*, Constantin Toin, vice
președinți ai Uniunii Scriitorii-o r, Ion Hobana, se
cretar. Traian Ian cu, director, precu.* și orții Ni
chita SMnescu, Marin S or eseu. Carolina Ilica, Du
mitru M. Ion. Cu această BojLn PavlovaBd
a prezentat, proaspăt apărute de sub teascurile 
Editurii „Misia", volumele „Hani bal" de Eugen Je- 
beleanu (postfață de Mircea Iorgulescu), „Dreptul 
la timp" de Nichita Stănescu (postfață de Dan 
Alexandru Condeescu), și ,.Pe sub ușă" de Marin 
Sorescu (postfață de Mateja Matevski). Selecțiile 
au fost alcătuite de Dumitru M. Ion și Tașko Sa
rov, traducerile in macedoneană fiind realizate de 
poetul și traducătorul Tașko Sarov, sub semnătura 
căruia au mai apărut, la aceeași editură, selecții 
din versurile lui Ștefan Aug. Doinaș și Gellu Na una.

în zilele următoare au avut loc două întîlnirl de 
lucru la Editura „Cartea Românească", la care au 
participat George B&lăiță, director, Cornel Po
pescu, redactor șef, Niculae Frânculescu, director 
adjunct.

•
tară din Cluj-Napoca („Scurtă istorie a Tran
silvaniei", 1692, ms. 1287), Biblioteca documen
tară S. Teleki din Tîrgu Mureș („Cele patru 
epoci ale Transilvaniei", 1693, ms. 191,4°, 1471), 
Arhivele de Stat din Sibiu („A patra enocă a 
Transilvaniei", de Rudolf Bzensky, 1694, ms. 
Varia II/5, t. VIII), Biblioteca Batthyaneum din 
Alba Iulia („Dizertatie" istorică despre Dacia 
Mediteraniană" de același autor, 1699, ms. XI/. 
123) etc., prezintă originea daco-romană a ro
mânilor și latinitatea limbii române drept fapte 
evidente, general acceptate, fără nici o men
țiune despre eventuale controverse pe această 
temă. Kaprinai însuși scrie fără ezitare (p. 26) 
despre „limba latină (adică mama italienei și 
românei)", despre români, „urmașii romanilor", 
care au preluat orașele și toponimele „de la 
daci pe care i-au continuat" (p. 28).

Pasagiile despre vechimea dacilor în Tran
silvania, romanizarea lor, anterioritatea ro
mânilor față de toate populațiile instalate în 
această parte a tării noastre prin cucerire sau 
colonizare sînt mult mai numeroase în cartea 
lui Kaprinai. După cum importante pentru is
toria poporului român sînt multe alte infor
mații ale autorului despre Mircea cel Bătrîn 
(p. 28), originea românească a umanistului Ni
colaus Olahus (p. 339). („Acesta este român, dar 
Ilustru, din neam de principi"), datele despre 
Ioan Corvin, familia română Stoica, originea 
română a orașului Alba Iulia, vechi toponime 
transilvane etc.

Dar, firește,, valorificarea tuturor acestor in
formații revine cercetătorilor care vor avea 
răbdarea să parcurgă lucrarea lui Stephanus 
Kaprinai. Nu izvoarele, erudiția sau metoda is
toricului — vrednice de tot respectul ! — am 
vrut să le punem în lumină, ci situarea lui, ca 
a tuturor confraților săi unguri sau sași, an
teriori sau contemporani, pe făgașul adevărului, 
contestat numai cîțiva ani după Kaprinai, la 
începutul marii mistificări. Biograful lui Mâței 
Corvin mărturisește azi, peste două veacuri, că 
a fost o vreme cind originea daco-romană a 
românilor, continuitatea romană în Dacia, an
terioritatea poporului român în Transilvania nu 
erau contestate de istoricii Europei Centrale, 
înaintașii lui Sulzer, Eder, Roesler $1 ai emuli
lor lor de azi...

SE ISCĂLEA Z. S.
Urmare din pag. I

Știam cam ce înseamnă sâ pui pe pideare o 
mică mașinărie administrativă, să preiei un se
diu gol-goluț, sâ-1 zugrăvești, să-l motiieu. să-i 
dai viață ți. mai ales, za tu și pe placul aut de 
capricioșilor colegi.

L.'-jn ca măgarul lui Buridan intre En și 
găleat i—

— Director te fac. mă, ce te uiți la mine ca un 
olog zviriit pe malul lacului Capernaum ? Nu 
vrei să fii director ? Stai aici sâ te muștrj- 
iuiască unul și altul ? Te ții bățos și in loc sâ te 
bucuri că de-abia ai vemt de ia Arad cu »n 
geamantan și o plapumă și eu vreau si te fac 
• m. tu meditezi, nu ? Avem și mașina, mă, 
prcf.ule, scoatem și un Almanah, nd p’.mbăm 
prin țară și facem șezători literare de culturali
zare a ma-elor, hai mă. au fii caraghios ! Sau 
vrei ;ă teși la pensie d:n postul de șef al case
lor de creație ? (Azi, mărturieoec că era mult 
mai comod).

— Ai vorbit cu Stancu ? tatonez eu.
— O să vorbesc ? Vorbesc chiar azi. Și cu 

Ftancn și cu Iancu. Ața ă stringe-ți catrafusele, 
că -a primire și ; înainte marș !

Nu t-a găsit pe președinte. A vorbit în 
schimb cu Traian Iancu, și directorul Uniunii 
scriitorilor a venit la mine in birou, a urcat el 
două etaje și s-a așezat pe un scaun și-a În
cepui t

— Mă. de ce vrei tu să pleci de la noi ? Amu 
cind ne-am dedat 'mul cu alUiL Sâ știi că pa- 
dițahnl nu e de acord !

Tac și-1 privesc ți mă gindesc > ce naiba l-o 
fi apucat pe Iancu fi nu atit pe Iancu ci pe 
Z. S. ce i-o fi apucat T ce dragoste subită și tir- 
zie de nu se puteau dispensa de aportul meu 
de pe postul de veșnic... demisionar.

— Mă. zice Iancu. te fac adjunctul meu la 
Fondul literar ! Vrei ?

Tac ți-1 privesc și cuget, (vorba ardelea
nului), cuget sau numai privesc—

— Iți trimit mașina dimineața să te ia și-ți 
măresc leafa cu o mie de lei ! (He, ne, o mie de 
iei in șaptezeci și doi...)

M-a amețit Iancu ! Am mers la restaurantul 
Doina și am băut niște bere și ne-am senti
mentalizat și ne-am amintit de anii petrecuți 
împreună și am cintat cîteva doine din Banat 
și-am plins cu lacrimile șiroind in halbe. La des
părțire ne-am sărutat șl i-am jurat că n-o să-i 
părăsesc niciodată !

A doua zi a apărut din nou Fănuș (e insistent 
băiatul cind vrea să obțină ceva !) și a Început 
să mâ muștruluiască țipind la mine :

— Ai înnebunit ! I-ai spus lui Iancu că nu 
vrei să vii la asociație !

Te-a aiurit cu promisiuni și tu, cap de arde
lean, crezi toate balivernele ? Vrei să stai aici 
să te injure toți că nu Ie repartizezi camere 
după placul inimii ? (M-au înjurat și după ce 
am plecat la asociație mai virtos ca înainte. De, 
capriciile scriitorilor români în viață !)

A părăsit biroul înfuriat și după o jumătate 
de oră am fost chemat la președinte.

După bunul obicei, (imi intrase in singe obiș
nuința) îmi scriu iute demisia și mă duc cu ea 
fluturind pe coridoare.

Secretara ride la mine ca la un oaspete străin 
din țările socialiste și mâ invită, și eu intru și-1 
găsesc pe Z. S. stind cu spatele la ușă, privind 
undeva in grădina răzvrătită în verdele de mai 
al copacilor.

Dau bună ziua, se întoarce și mâ privește cu 
oarecare uimire, pentru prima dată senin și ne- 
încrîncenat și mă invită să iau loc. Vine șchio- 
pâtind ușor, se așează pe scaunul lui și iar mă 
privește blind cu ochii lui misterioși și albaștri 
ți zice :

— Ce mai faci, ce mai faci domnule Micu ?
— Am venit să-mi dau demisia domnule pre

ședinte 1
— De ce, de ce, să-ți dai demisia ? Ți-am ce

rut-o eu ? Nu-ți place la noi ? E bine la noi. 
Stăm la șosea, e aer curat...

— Vreau 6ă mă transfer la asociația de Bucu
rești...

— Da, da, vrei să te transferi... Te-a îmbrobo
dit Balzac (adică Fănuș), ți-a promis marea și 
sarea, nu ?

— Domnule președinte, și așa vroiați să scă- 
pați de mine, zic eu.

— Cine vroia să scape de dumneata, cine ? Am 
glumit și eu de cîteva ori.

Dumneata cane scrii și umor văd că n-ai umor 
deloc. Deloc n-ai umor. Crezi că dacă vroiam 
să scap nu scăpăm ?

Tace și mă privește blind dar sfredelitor. îmi 
vede hirtia :

— Ce ai acolo ? O cerere de împrumut ?
— Nu, demisia mea, domnule președinte răs

pund eu demn șl mindru ca un brad.
— Da, da, demisia dumitale. Dă-o încoace !
I-am intins-o, a luat-o și fără s-o citească a 

rupt-o în bucăți mici.
Apoi mi-a spus calm cu vocea sa tărăgăna

tă : „Eu te-am angajat și nu pot să te dau afară 
nici să-ți semnez transferul. Dacă vrei neapă
rat, du-te la Iancu să-ți semneze el dezlegarea".

Și dus am fost...
(continuare in numărul viitor)

P.S. La rugămintea unui grup de cititoare 
transcriu prima rețetă estivală extrasă din car
tea „Bucătăria fără foc. regimul crud" semnată 
de Lazăr Popoviciu și apărută la tipografia Die
cezana din Arad, înainte de război. Castraveți 
cu pătlăgele : Tăiem subțire pătlăgelele și cas
traveții curățați și storși, presărâm deasupra cozi 
de ceapă tocată mărunt, puțin suc de lămiie sau 
oțet că e mai lesne și, eventual și ceva 60s. E 
curativă și ajută la dormit.

Franz
%

franz Storcii a fost anal din oa
menii rari aaal din cei aleși, de 
natară. pe care-i eaeți pealra a te 
penfiea. Alături de ei si iaapreană 

ea el, - minutele și orele deveneau de since
ritate. de curățenie, de deaanitale. Verbele 
lui au răneau niciodată, pentru că nici gra
dările care le încăpeau nu păleau să răneas
că. dar nici nu se strecurau in ele tonuri 
servile sau de eircnnsslanlă. A fost un om, 
unul din cei mai minunați din lumea noas
tră, atit de însetată de asemenea oameni, un 
dărnitor de zimbete și căldură, de profun
zimi ți adevăruri. A fost mereu al semeni
lor, se împărțea in ei. generos și modest, in- 
vătiBds-ne, fără să vrea, prin insăți existen
ta sa. eea de toate zilele, nn mod frumos de 
a trăi. Deși o parte din viata Ini. care ar fi 
trebuit să fie eea mai frumoasă a fost, poale, 
eea mai crincenă. nu s-a sprijinit si nici nu 
s-a agitat de ea, n-a transformat-o in scu
ză, nici in medalie. O amintire, doar, proba
bil groaznică, închisă și nedeclamată, și 
deși rana cure o dubla a cucerit necruță
tor. pină in ultima clipă, omul nu și-a pă
răsit profesia sa principală : omenia, aeope- 
rindu-ți durerile cu înțelesurile și sentimen
tele cele mari și nobile ale lumiu

L-am intilnit intiia oară prin carie. I-am 
făcnt prefața primelor sale tălmăciri in 
limba română ți l-am iubit înainte de a-l 
cunoaște. Scrierile lui, in acea perioadă cn 
multe cărți bune, dar cu ți mai multe cărți 
strigate, urlate, contrafăcute, rătăcite, ne
buna.. se implintau puternic in solul literatu
rii celei adevărate, in literatura prin care 
autorul, respeetindu-și semenul său. citito
rul. se respectă pe sine, ca profesie, cre
dință, cutezanță, ți ideal. In toate scrierile 
sale a descoperit emul, i-a descoperit marile 
și micile adevăruri, fanteziile, primejdiile, 
ciudățeniile, prăbușirile, speranțele, uneori 
ducerile și neintoarcerile. Franz Storch a fost 
nu numai unul din marii scriitori de limbă 
germană de pe aceste meleaguri, ei unul din 
scriitorii de seamă ai limbii sale și ai acestor 
păminturi.

Ca vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, 
ca membru in conducerea treburilor breslei

Gînduri despre un prieten
De neconceput vestea de duminică seara : 
Franz Storch a murit. Franz Storch, cel 
care n-a crezut niciodată in moarte, cel care 
și-a folosit întreaga viată ca armă in lupta 
impotriva bolii ți a morții.

★
„Storch" înseamnă in limba germană barză. 
Cind Franz Storch era prezentat cuiva, 
spunea :

— Eu sint Storch, cel care aduce copiii. 
De duminică, barza nu mai aduce copii.

★
Mi-e greu să mă gindesc că nu-I mai pol 
suna „pe Storch" :

— Alo, ai timp ? Am o problemă.
— Cit iți trebuie ?
— Zece minute.
— Vino.

★
Dacă o vreme nu te intilnești cu moartea, o 
uiți : duminică, mi-am amintit din nou de 
ea. Ne-a luat un om, tuturor, care — din 
perspectiva oamenilor simpli — și-a imnăr- 
țit puterile cele mai bune in chip echitabil : 
Franz Storch nu trăia doar pentru litera
tură.

★
Nu pot să spun ce simt cind îmi aduc a- 
minte că și la ultima noastră intilnire, care 
a durat mai multe ore, Franz Storch m-a 
întrebat :

— Și tu cum o duci ?
★

Viața este o armă bună împotriva morții : 
poți să vorbești, să joci șah, să spui bancuri, 
să împrumuți bani, să înjuri, să spui cuiva

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
• Succesul muzicH românești în diverse turnee 

internaționale, precum șl prezența susținută a ln- 
terpreților și compozitorilor români pe^ marile scene 
ale lumii au drept elect comentarii dintre cele mai 
favorabile, velite, mai ales, de La specialiști de 
prestigiu. Iată, de pildă, aprecierile lui Irving 
Lowens, (un notoriu muzicolog american, decanul 
Conservatorului „Peabody") publicate în revista 
„Musical America" (aprilie 1982). Criticului i-a plă
cut enorm opera românească și a remarcat pe 
„Hamlet'* de Pascal Bentolu („unică prin roman
tismul sentimentelor și umitor de plăcute vocii 
umane11), operă de o „excepțională luminozitate șl 
frumusețe", apoi „Oedlp", de George Enescu, 
„Horia" de Nicolae Bretan, („originalitate și ele
ganță lirică", depășind „natura exotică a limbaju

Storch

Fotografie de Renate Storch

noastre, Franz Storch a fost una din prezen
tele cele mai vii, cele mai săritoare a msi 
detotate obțlei, coleg desăvirțit, fermecă
tor, eu inimă onestă ți mare, cu un neălte- 
rat ți nelipsit simt al dreptății și demnită
ții.

Sint puține cazuri in istoria literaturii cind 
marele scriitor se eonfundă cu marele om, 
cind adevăratul scriitor este chiar adevăra
tul om, cind sentimentele ți credințele ex
clamate sint chiar cele intimplate ți trăite. 
In cazul lui Franz Storch, scriitorul, în de
finiția sa cea mai nobilă și mai dorită s-a 
intilnit cu omul, in definiția sa cea mai fru
moasă ți mai necesară. Locul lui, in viață și 
literatură, a fost chiar al lui, din cele care 
nu se pot inventa, reocupa sau împrumuta. 
Ne înclinăm ți ne închinăm memoriei sale și 
nu putem in acest moment al despărțirii 
rele să nu refuzăm blestemul care ne-a 
răpit, atit de repede, atit de nedrept $1 de 
definitiv pe cei care a fost dragul și neuita
tul nostru prieten și coleg, Franz Storch.

Constantin Chiriță

că greșește, să recunoști că ai greșit, poți să 
faci bine sau rău.
Franz Storch a făcut mult bine.

★
Luni, pe la prinz, am vorbit la editură cu o 
femeie de servici :

— L-ați cunoscut de domnu’ Storch 7
— Da’ ce-i cu el ?
— A murit.

Avea lacrimi în ochi, cind mi-a replicat :
— Domnu’ Storch n-a făcut niciodată pe 

grozavu’.
Nn știu dacă asta înseamnă mult sau puțin. 
Dar cred că e decisiv.

★
Multi dintre noi sint experimentați intra 
tristele, dar puțini știu să vorbească. Franz 
Storch a realizat ceva, vorbind și acționînd 
impotriva tristeții, a bolii și a morții : ni
meni nu l-a urit.

★
Vreau să mai spun un lucru care, de fapt, e 
cunoscut : Franz Storch se interesa de tot 
ce e nou. A încercat să-i înțeleagă, pe toți 
cei ce vroiau să facă ceva nou in literatură 
și in viață ; a încercat să-i ajute.
Toți scriitorii tineri ii pling moartea.

★
îmi amintesc o poezie, un prieten comun a 
scris-o : „citind pe pietrele funerare / numele 
tuturor / celor buni / care ne-au părăsit > 
inlreb : / / unde, oare, odihnesc cei răi / sau 
trăiesc ei veșnic printre noi 7“
La această întrebare Franz Storch nu va mai 
putea răspunde.

Werner Sollner

lui românesc"), „O noapte furtunoasă" de Paul 
Constantinescu — „o capodoperă a genului comic". 
Opera românească, observă criticul, nu are doar 
compozitori admirabili ci și interpreți de valoare 
(Silvia Voinea, Florin Diaconescu, David Ohane- 
slan. Adina Jurașcu) dirijori valoroși (ion Baciu 
și C. Trăilescu) și un regizor, George Teodorescu, 
de aceeași talie cu Jean-Pierre Pannelle, Grotz 
Friedrich și Walter Falsenstein". Adăugind apre
cierile foarte favorabile asupra corului „Madrigal" 
(dirijat de Marin Constantin), „unul din cele mai 
bune ansambluri corale din lume", și asupra unor 
compozitori de reputație internațională (Doru Po- 
povici, cu stilul lui „bizantin", Anatol Vieru, Tl- 
beriu Olah, Zeno Vancea, ion Dumitrescu, D. Bu- 
ghici, Th. Grigoriu, Smaranda Oțeanu, Nicolae 
Coman), criticul american conchide cu siguranță : 
„România este o națiune foarte muzicală și merită 
să o urmărim cu atenție",

A. S.
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LIRICA GEKDHIN

IN ROMÂNEȘTE DE GAVRIL MATEI ALBASTRU

ERICH FRIED
Măsurile
Cind cel leneși vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai harnică

Cind cei urîți vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai frumoasă ,

Cind cei nebuni vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai înțeleaptă

Cind cei bolnavi vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai sănătoasă

Cind cei triști vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai veselă

Cind cei bătrinj vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai tinără

Dușmanii cind vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni mai prietenoasă

Dar cind cei răi vor fi loviți cu pietre 
lumea va deveni cu mult mai bună

HERMANN HESSE
Scirțiiliil *
unei crengi rupte
A TREIA VARIANTA
(Ultima poezie)

Zdrențuită și ruptă
Tot mai jos atirnind an de an 
Uscat iși scirțiie cintecul ei in vint 
Fără coajă și frunze
Golașă, galbenă de prea lungă viată, 
Obosită de atita moarte.
Tare ș: neclintit sună cintecul ci, 
îndărătnic sună, neliniștitor de acasă 
încă o vară,
Sau măcar o iarnă întreagă.

În ceată
Ciudat, să hoinărești în ceată ! 
Singură-i orice tufă și piatră.
Nici un copac nu-l vede pe celălalt, 
Fiecare e singur.
Plină de prieteni mi-a fost mie lumea 
Cind viata mea mai era luminoasă, 
Acum, cind ceata cade,
Nici unul nu mai văd.

• 
Cu-adevărat, nu-i nici un injelept, 
Ce noaptea n-o cunoaște, 
Căci ea-i ineluctabilă și-ncet 
Pe toată lumea paște,

Ciudat, să hoinărești in ceată ! 
A trăi înseamnă să fii singur.
Nici un om nu-l cunoaște pe celălalt, 
Fiecare e singur.

In această pagină
Peisaje de Virgiliu Deme'rescu-Duval 

din ciclul „Periplu italian*

fRIST1AN MORC.ENSÎEKN
Spălarea picioarelor
Iti mulțumesc, tn piatră proastă,
Și mă aplec să te sărut :
Iti datorez viata-mi anostă.

Vă mulțumesc, cimpuri cu flori,
Și mă aplec să vă sărut :
Pe voi pasc vite dulci savori.

Piatră și plante, animale,
Mă plec spre voi să vă sărut :
Voi imi aduceți osanale.

Noi iti mulțumim fie, om,
Evlavioase sărutate :
Căci doar prin tine noi fi-vom,

Unui — cu toată umilința — •
Multiplului dumnezeiesc.
In mulțumire stă ființa.

Vice versa
Un iepure veni-n livezi,
Să-I vezi, să nu-ti vină să crezi,

Un om c-un șoim de vinătoare
11 urmărea cu nerăbdare

Din muntele de vis-ă-vis
De unde ii putea ochi.

Pe el insă, biet om de rind,
11 privea cerul, mut și blind.

REINER MARIA RILKE
Zi de toamnă
Doamne : e timpul. Vara a fost prea mare.
Lasă coboare umbra peste ceasurile de nisip 
Și vinturile pe cimpii să zboare.

Poruncă ultimelor fructe dă, ca să se coacă ; 
Maj dă-le numai două zile calde, cu cer senin, 
Fă-le perfecte. Doamne, și mai pune-oleacă 
Din dulceața toamnei in prea greul vin.

Cine acum nici o casă nu are, nu-și va mai 
construi.

Cine acum e singur, tot singur va rămine. 
Se va trezi, va scrie lungi scrisori, va' citi 
Plimbindu-se prin parcuri ca un ciine 
Cu frunzele deodată se va neliniști.

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

Epilog în „Neo“

REPERE

Faust
O nouă traducere a operei goetheene re

prezintă. desigur. întreprinderea cea 
mai ambițioasă pe care și-o poate 
imagina un poet actual. Expresie fun

damentală, a unei întregi epoci din istoria ome
nirii. Faust întruchipează acea valoare supra- 
ordonatoaie de care vorbea Tudor Vianu, un 
tipar esențial de realizare a aspirației caracte
ristice. in cazul nostru o formă a tradiției pro
meteice. exacerbată prin cultul protestant al 
faptei creatoare. Efortul lui Ștefan Augustin 
Doinaș este dintre cele mai pilduitoare, capabil 
să. definească o anumită vîrstă a culturii româ
ne, atît prin capacitatea de realizare a unui ni
vel lingvistic și conceptual, cit și prin insăși 
asumarea unei atari întreprinderi. Dacă fiecare 
generație trebuie să-și aibă Faust-ul său pen
tru a-și justifica ambiția intelectuală, desigur 
că, la ora actuală, unul dintre cei mai potriviți 
pentru a-1 realiza este Ștefan Aug. Doinaș, atit 
prin întinderea zonelor sale de interes cultural, 
cît și prin rafinamentul expresiei poetice. De
sigur, Faust poate fi rezultatul unei preocupări 
de o viață. în cazul lui Blaga, am putea să ris
căm o asemenea afirmație, chiar dacă presu
punem că a fost datorat numai unor circum
stanțe puțin favorabile pentru însăși creația 
poetului. Probabil că într-o epocă normală, e- 
chivalența strălucită, apărută în 1955, nu ar fi 
fost întreprinsă. Cu toate acestea, Faust a fost 
pentru Blaga o adevărată obsesie, iar traduce
rea lui a însemnat încununarea unor preocu
pări goetheene relativ constante încă din tine
rețea poetului. Actuala versiune este mai puțin, 
considerăm noi. consecința unei vocații intrin
seci. mi se pare că Doinaș nu este un goetheean 
prin structură, cît prin aspirație spre un nivel 
de cultură europeană reprezentat de marea o- 
peră a titanului de la Weimar. Ștefan Aug. 
Doinaș este un poet „cultural", el reprezintă, a- 
dică, o tradiție de intelectualitate și de valori 
recunoscute ca atare. într-un întreg cîmp de 
preocupări literare, al căror statut este în sine

respectabil, tinzind să înnobileze orice efort 
care i se subsumează. O asemenea formă de 
existență literară trebuie evidențiată cum se 
cuvine, ea poartă amprenta de noth a clor 
pentru care cultura este singu > forme de vi
talitate. compensind o carență de energie =î o 
depresie a existenței. Desigur, se impune com
parația cu versiunile anterioare, și. mai ales, cu 
aceea a lui Blaga. Trebuie spus din capul lo
cului că Doinaș a realizat intr-adevăr un Faust 
„al său", in care experiența versiunii de autori
tate a marelui înaintaș a constituit mai puțin o 
călăuză in realizarea propriei sale echivalențe, 
cît un imbold spre, depășirea ei. Spunind lucru
rilor pe nume, și cine ar putea pretinde că are 
întrutotul dreptate, mi s-a părut că in prima

parte rezultatul este nemulțumitor. îndeosebi 
in pasajele lirice, cum ar fi cele legate de 
episodul Margaretei, echivalența tinde prea mult 
să plătească tribut epocii „sfiosrplăpinde" de la 
începuturile poeziei românești moderne. Ținuta 
goetheeană reiese din viața motivelor pe care 
le conține această parte din tragedia titanu
lui, și din spontaneitatea aceea tipică, care vine 
din Sturm und Drang, corelată cu creația de 
limbaj pe care i-o remarca Gundolf. Această din 
urmă trăsătură a fost ușor alienată de Doinaș 
în favoarea unui lirism de tip post-văcărescian. 
Presupunem o opțiune conștientă a poetului ro
mân. ea nu este deloc condamnabilă, deși elu
dează tocmai aspectul de titanism al acestei 
părți, monumentalitatea sentimentelor și a pa
siunii faustice, atit de amplu studiată de toți 
exegeții săi. Adevărata valoare a traducerii lui 
Doinaș este insă indiscutabilă in partea a doua 
a „tragediei". De altfel, amploarea motivelor 
culturale și tipul de expresie, atit de specific, 
corespund mai bine structurii traducătorului ro
mân și mijloacelor folosite de el în propria sa 
operă. Avem aici adevărate probe de virtuozi
tate. măiestrie în construcția versului amplu, 
alternat cu tonul mai ușor și cu gama „diabo
lică" a lui Mefisto. impregnată de ironie și sar
casm. Este o operă de interpretare pură, pe care 
poetul român a realizat-o cu o maturitate sti
listică și o adincime a expresiei întru totul re
marcabilă.

Această apariție are valoarea unei adevărate 
„ediții" a lui Faust fiind însoțită de un solid 
studiu introductiv și alte elemente de aparat 
critic edificatoare chiar pentru un cititor avizat. 
Interpretarea din Introducerea este subtilă, 
pornind de la o sugestie a filosofului Karl Jas
pers. referitoare la spiritul european, un ade
vărat manifest al dorinței de libertate și al con
științei limitelor istorice intrinseci oricărei a- 
venturi umane. Din acest punct de vedere era 
poate necesară o precizare a atitudinii fată de 
idealul „ingineresc" al lui Goethe, o analiză a 
valorilor pe care le propune opera sa, născută 
intr-un ciclu de civilizație al cărui mare destin 
istoric nu justifică, desigur, limitele pe care 
le-a impus naturii umane aptă totuși de desă- 
vîrșire.

Aurel-Dragoș Munteanu

Unii cititori ai rubricii noastre probabil 
că se întreabă de ce această tardivă 
evocare a unor fapte pe care nu le 
putem cunoaște decit din scrierile 

altora 7 Numai de dragul senzaționalului 7 Am 
in fată ur> vraf de cărți in care nu mai sînt 
evocate tragedia si suferințele unui popor în
șelat de fascism, si nici cumplita lecție a isto
riei consumată intre 1933 și 1945. Sint cărți 
apărute mai de mult sau mai recent, lucrări 
reeditate si răseditate. ai căror autori încearcă 
reabilitarea nereabilitabilului. schițarea unei 
„alte fete" a fascismului si a unei „alte ima
gini" a celui ce a simbolizat „lepra brună" : 
Adolf Hitler. Cu cițiva ani în urmă s-au scos 
pe piață filme care au încercat să facă același 
lucru. Altele, stimulate de succesul de casă al 
primelor, au apărut pe ecrane de curind. susci- 
tind producția „in replică" a unor pelicule mai 
puțin mincinoase, mai obiective, mai demne de 
crezut. Cronicile filmate, actualitățile de război 
sînt stoarse cu oșirdie. Aceleași imagini se 
pretează la comentarii diametral opuse. încă 
n-au fost găsiți cei 45 000 de metri de peliculă 
trasă La procesele „trădătorilor" de la 20 iulie 
1944 și în timpul execuției lor. O variantă 
„scurtată", de numai 12 000 de metri — .8 ore 
de proiecție ! —. a fost pusă în circulație în 
toamna lui 1944. făcind turul garnizoanelor 
fasciste. Se spune că imaginile filmate erau 
atit de atroce incit și cei mai „căliți" specta
tori ieșeau din sălile de proiecție vomind.

In multe cărți cu pretenții de „studii isto
rice". în volumele de memorii si în jurnalele 
intime ale foștilor potentati fasciști, realitatea 
este răstălmăcită. Hitler apare sub o altă lu
mină. ca si cind s-ar fi produs o dedublare 
a personalității sale, a cărei ultimă fată este 
zugrăvită „compensator", prin retușuri abile ce 
se pot preta idealizării „eroului". Este litera
tura neofascistă adresată în special generațiilor 
postbelice, care n-au cunoscut ororile războiu
lui si nici mecanismele puterii fără glorie a 
nazismului. Autorii aparțin rămășițelor „elitei 
intelectuale" a celui de-al Ill-lea Reich, sau 
unei galerii de pseudoistorici otrăviți de patimi 
revanșarde.

Kurt Assmann. fost viceamiral în Kriegsma- 
rine. scrie in cartea sa ..Deutsche Schicksals- 
jahre" (Anii fatali Germaniei) : „Pentru a pu
tea aprecia un revoluționar ca Hitler este ne
voie de perspectiva dată de timp. A fost ne
voie de multe decenii pentru ca istoria să-i 
poată restitui lui Napoleon imaginea pe care 
o avem astăzi despre el. Datoria istoricului con
temporan este de a croi drumul către acest tel, 
pentru ca rezultatele cer-_etărilor sale să per
mită generațiilor viitoare să recreeze imaginea 
exactă a lui Hitler !“

Doi semnatari ai unei biografii a lui Hitler, 
Walter Gorlitz si Herbert Quint. în ciuda unui 
efort de obiectivizare ajung in concluzia volu
minoasei lor lucrări la același enunț : „Avem 
curajul să afirmam că scocurile si motivele po
litice ale lui Hitler vor fi dezbătute încă mult 
timp de-aici înainte (...) Adolf Hitler rămine o 
personalitate de proporții mondiale. El a schim
bat fata lumii mai mult decit orice conducător 
european care l-a precedat. Deocamdată nu 
vrem să punem următoarea întrebare : Cum 
trebuiesc apreciate aceste schimbări ?... In orice 
caz. istoria lui Hitler rămine istoria personali
tății lui subestimate !...“

In „Cu toții ati participat" (Auch du warst 
dabei). Peter Kleist il absolvă pe fiihrer de 
toate păcatele, evocind în spriiinul enunțului 
său declarațiile unor personalități europene ale 
epocii. Astfel, el il citează pe Winston Chur
chill care. într-o scrisoare adresată lui Hitler 
in 1938. spunea : „Dacă Anglia ar fi nevoită să 
suporte o nenorocire asemănătoare cu înfrîn- 
gerea Germaniei in 1918. us ruga Providența să 
ne trimită un om care să vă poată egala prin 
fhrta voinței si prin măreția de spirit." Lloyd 
George, fostul prim ministru englez, care l-a 
vizitat pe Hitler în 1936. nu este absent dintre 
panegiricii invocați în cartea lui Kleis^: „Pro
fund impresionat de intilnirea avută — scrie 
el —. Lloyd George s-a întors. însotit de inter
pretul german Schmidt, la hotelul unde îl aș
tepta fiica sa. care l-a întîmpinat cu cuvin
tele : «Heil Hitler !» Schmidt a reținut răspun
sul lui Lloyd, dat cu toată seriozitatea : Da, 
Heil Hitler, o spun si eu. deoarece este cu ade
vărat un om mare !“

Nici clerul catolic nu este absolvit de osana
lele aduse fiihrerului. Kleist amintește : „După 
anexarea Austriei. printre primii care s-au 
grăbit sâ-1 felicite pe Hitler, s-a aflat cardi
nalul Innitzer. in fruntea unei delegații de 
episcopi catolici. Această delegație i-a mulțu
mit lui Hitler pentru izbindirea străvechiului 
vis al poporului austriac." Kleist ..clarifică", in 
sfirsit. si problema lagărelor de concentrare : 
„Mai intii de toate — scrie el — deținuților le 
era foarte bine in lagărele de concentrare. Să 
comparăm cifrele : Deținuții din lagărele de 
concentrare ale celui de-al Ill-lea Reich pri
meau. în perioada cea mai dificilă, cu excepția

văzut de loan Grigorescu

ultimei faze a războiului. 1675 de calorii. Nu
mărul de calorii pentru germani a scăzut, in 
1945. după capitulare, de la 1 550 la 825. iar in 
zona franceză la 805." Cît privește numărul de- 
tinutilor uciși în lagăre. Kleist contestă cu ve
hementă cifra de unsprezece milioane avansa
tă la procesul de la Niirnberg. dînd un total 
de numai... 1 277 212 victime, nici una mai mult, 
nici una mai puțin. Mai rămine să ne spună, 
pe rind, numele fiecăruia, dacă tot le știe asa 
de bine pe toate 1 Sâ nu fi știut Rudolf Hoess,. 
fostul comandant al lagărului de la Auschwitz, 
să numere tot asa de bine ca Peter Kleist, incit 
a evaluat -..producția" totală a „fabricii mortii" 
peste care fusese înscăunat la circa patru mi
lioane de victime 7 Și doar Auschwitzul n-a 
fost decit unul dintre zecile de lagăre de con
centrare fasciste. Și oare de ce Albert Speer, 
fostul ministru al armamentului sub Hitler, a 
trebuit să menționeze în memoriile sale urmă
torul detaliu : „Intr-o zi din vara lui 1944, 
prietenul meu Karl Hanke. Gauleiterul Sileziei 
Inferioare, mi-a făcut o vizită,.. Mi-a spus să 
nu accept niciodată invitația de a vizita vreun 
lagăr de concentrare din Silezia Superioară. 
Niciodată, sub nici un pretext. Văzuse acolo un 
spectacol pe care nu avea dreptul să-l descrie 
și nici nu se simțea în stare să-1 descrie. Nu 
i-am dus întrebări. Nu l-am întrebat nici pe 
Himmler, nu l-am întrebat nici pe Hitler, și 
n-am discutat despre asta nici cu prietenii mei 
intimi. N-am căutat si n-am vrut să aflu ce 
se petrecea acolo. Trebuia sâ fi fost vorba des
pre Auschwitz.!.". De ce nu l-o fi întrebat 
Speer, după război, pe Kleist, singurul om a- 
vizat în materie, care l-ar fi putut liniști, a- 
rătîndu-i că „deținuților le era foarte bine în 
lagărele de concentrare" ?

Pentru Hans Grimm, in cartea sa „Warum, 
woher. aber wohin 7“ (De ce, de unde și pină 
unde 7), Hitler nu este mai puțin decit „un se
mizeu căzut in dizgrație, sau un Messia crucifi
cat in așteptarea apostolilor săi". Grimm își 
arogă dreptul de a fi singurul om capabil să-l 
înțeleagă cu adevărat pe fiihrer : „Nimeni încă 
n-a reușit să pătrundă în mod plenar toate ide
ile lui Hitler, aspirațiile, luptele si planurile 
sale — scrie el. Nimeni pină acum n-a putut 
să le redea cu fidelitate consistenta. Așa cum 
încă nimeni n-a reușit să-i descrie curajul de 
sfidător 
părea o 
cind, în 
Iată de 
într-o lumină nouă personalitatea lui Hitler si 
perspectivele lui ce ne depășesc în mod consi
derabil ! Datoria noastră este să aprofundam 
această personalitate în pofida tentativelor de
preciative !“

„Omul destinului" și-a jucat cartea pe desti
nul Germaniei. Ar fi vrut să mizeze destinul o- 
menirii. dar și lumea, și Germania l-au refuzat. 
Ce ar fi fost dacă s-ar fi dat ascultare ordinului 
său privind aplicarea tacticii „pămintului pir- 
jolit" pe întregul teritoriu al Germaniei ? Ce ar 
mai fi rămas reabilitat 7 Speer explică în me
moriile sale in ce consta politica de ultimă oră 
a lui Hitler : „Nici un german nu putea fi auto
rizat să rămină în teritoriile ocupate de inamic. 
Cel ce ar fi rămas, totuși, ar fi fost nevoit sâ 
vegeteze într-un deșert din care orice urmă de 
civilizație era sortită dispariției. Trebuiau să fie 
distruse nu numai instalațiile industriale, uzi
nele de gaz, uzinele de distribuție a apei, ci tot 
ceea ce era necesar omului, menținerii sale în 
viată... Chiar și operele de .artă crutate de 
bombardamente, monumentele," palatele, caste
lele medievale și bisericile, teatrele 
și lirice trebuiau rase de pe fata pămintului.

„Omul destinului", semizeul, 
norhist, își motiva această 
„Dacă războiul este pierdut, 
este și el pierdut. Inutil să i 
condițiile unei supraviețuiri primitive. Mai bine 
să fie distruse Si acestea. Poporul german și-a 
demonstrat in 
rul aparține 
puternic. Cei 
căzut cu totii 
cit mediocrii...".

Ultima jignire 
aducea națiunii peste care se înstăpînise era un 
dispreț fără limite. Neofascismul are memoria 
scurtă. Elogiul adus de el lui Hitler se adresea
ză unui tiran teuton care, văzindu-se tîrît în 
neant de DroDria sa aventură a vrut să tragă 
după el un întreg popor. Din fericire, poporul 
german i-a supraviețuit. Pe cei ce încearcă 
acum reînvierea fantomei lui Hitler nu îi aș
teaptă decit neantul.

de dumnezei, ceea ce unora le poate 
crimă, altora o manifestare a orgoliului, 
realitate, în asta consta măreția Iui... 

ce datoria noastră este să prezentăm

dramatice u 
messianicul mo- 

hotărire astfel : 
poporul german 

se mai mențină

cele din urmă slăbiciunea ; viito- 
răsăritului. care s-a dovedit mai 
pe 
si

care i-am avut mai buni, au 
după lupte nu au rămas de-

pe care „omul destinului" o
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REVISTA STRĂINĂ
• ORESTIA lui Eschil a constituit de mai mulți

ani o adevărată obsesie a regizorului Peter Hali. 
Pentru prima oară, Teatrul Național din Anglia va 
monta întreaga trilogie, Harold Hobson de la 
Sunday Times consideră că această dramă veche de 
2500 de ani va constitui marele succes al stagiunii 
1982. Cunoscutul critic dramatic scrie : ,,Ce ar
avea această veche poveste violentă, despre crimă 
și destin, de-a face cu noi cei de astăzi ? Se crede 
că nu a fost niciodată jucată în Întregime timp de 
aproape 2580 de ani. De ce este cazul s-o reînviem 
acum ? Răspunsul este : pentru că pur și simplu 
omul și condițiile au fost împlinite acum, după o 
atît de lungă perioadă, s-au văzut realizate în 
sfirșit**. Este vorba desigur de Peter Hall, conside
rat cea mai proeminentă personalitate a teatrului 
englez contemporan.

• PRIMUL VOLUM al unei monumentale lucrări 
dedicate culturii trace a apărut la Sofia în urmă 
cu șase ani și a fost intitulat „Pietrele megalitice 
în Tracia“. De curind a apărut cel de-al doilea, 
purtînd titlul Sanctuarele trace. Titlul general al 
lucrării este Monumentele trace. Ea este redactată 
de un comitet, sub direcția Institutului de tracolo- 
gie de pe lingă Academia de științe a Bulgariei. 
Cel de-al doilea volum este de fapt un amplu 
album, ilustrat cu 55 de desene și 517 fotografii. 
Recenzia publicată de Nicolai Radilov consemnea
ză : „...Această lucrare pune la dispoziția specia
liștilor o mare parte din materialele descoperite 
recent și încă nepublicate (basoreliefuri rituale și 
alte obiecte sacre, inscripții, ceramică, piese de 
metal), și care se referă* la religia tracilor, un fe
nomen ce va putea prin studiu adîncit să arunce 
o lumină mai clară asupra anumitor fenomene 
din dezvoltarea culturii materiale și spirituale a 
lumii antice**.

• TNTR-UN TEXT Intitulat Scriitori despre scris, 
Harry James Cargas sintetizează experiența sa de 
reporter care a intervievat autori de pe toate me
ridianele, timp de peste zece ani. Peste o sută

de scriitori din 20 de țări s-au referit la munca 
și la viața lor, in formulări pregnante, ce justifică 
concluzia lui Cargas : „...Nu există nici un numitor 
comun al autorilor de astăzi din lume ! Ilumină
rile lor, personalitatea inalienabilă și răspunsurile 
La întrebările profesiei au o varietate remarcabilă 
care este in același timp neliniștitoare și dătătoare 
de speranțe-*. Iată cîteva din aceste răspunsuri 1... 
întrebat ce părere are despre critică, Saul Bellow 
răspunde : „Mi se pare uneori, cind îi citesc pe 
critici, că ei seamănă cu un surd care a fost pus 
să cinte la pian-*. Cei mai mulți dintre poeți au 
răspuns, la întrebarea de ce scriu, cu cuvintele : 
„Pentru că trebuie-. Chestionați insă „Ce este 
poezia majoritatea au dat din umeri : „Nu știu ! 
Vă rog următoarea întrebare14. Numai Gwendolyn 
Brocks a spus : ..Poezia este pentru mine viață 
distilată-. Howard Nemerov, ciștigător al premiului 
Pulitzer, considera că poetul nu este In fel cu cei
lalți oameni, doar că pare mal stupid. Rugat sâ 
continuie. Nemerov își dezvoltă ideea : „Cred că 
poetul este stupid tocmai pentru că el își închi
puie că poate fi poet, adică să reflecte condiția 
umană**.

• O CARTE dedicată culturii grecești este cea 
semnată de Constantin D. Kyriazis, Grecia eternă, 
apărută recent la Atena, o recenzie din Nouvelle 
Europe scrie : „Atunci cind a apărut ideea unei 
asemenea cărți de sinteză care va cuprinde puncte
le esențiale ale unei culturi și în același timp va 
fi ușor de înțeles, cind ea a fost deci pentru pri
ma oară formulată, un mare număr de specia
liști au fost entuziasmați să contribuie la reali

zarea ei, într-o manieră clară și inteligentă, adău
gind unele sugestii despre care ei credeau că vor 
contribui la înțelegerea rapidă a unor lucruri ce 
necesită în mod normal mai mulți ani de studiu 
și cercetare. în acest fel îl vor ajuta oe cititor să 
anrecieze și să absoarbă frumusețea reală a lucru
rilor și incomparabila grandoare a unei culturi".

• O PICTORIȚA ce se bucură la ora actuală de 
un succes indiscutabil pare a fi Caria Tolomeo. Pe 
lingă expozițiile bine primite în întreaga Europă,

ea a fost celebrată în cîteva dintre cele mai im
portante publicații literare și artistice. Cităm o 
opinie de autoritate ; .....M-am întrebat de unde
vin aceste creații înspăimintătoare care populează 
pictura Cariei Tolomeo. Din capul, din ochii sau 
din mîinile abile de italiancă, sau din exterior, 
dintr-o voință culturală, adică un fel de apărare 
pe terenul spinos al artei de astăzi, al sistemului 
expozițlonal de concursuri, de piață și tot ceea ce 
ne mai putem închipui... îmi puneam această în
trebare cu o oarecare impertinență. Știu asta acum, 
deoarece un pictor are dreptul să ne surprindă, să 
se angajeze pe singurul drum pe care este sigur 
că nu se va rătăci (...) Monștrii au sfărîmat, des
compus și distrus vechile imagini și ne-au lăsat o 
pictură fină, muncită îndelung, savantă prin ceea 
ce presupune ca tradiție asimilată și trecută prin 
focul imaginației sfîrșitului nostru de secol“. (Ma- 
rice Pianzola).

• O CARTE controversată în Marea Britanie 
este Tribul fotbalului, o cercetare amplă, de peste 
300 de pagini, dedicată comportării umana legată 
de lumea jocului de fotbal. Autorul este un cunos
cut om de știință, antropologistul Desmond Morris. 
EI consideră că un club de fotbal este organizat 
„ca un trib, cu teritoriul său de grup, cu bătrînii 
tribului, cu șamanii șl vrăjitorii săi, cu eroii, tabă
ra și celelalte elemente accesorii ale vieții tribale". 
Desmond Morris tratează fenomenul din punct de 
vedere sociologic și cultural, analizînd de aseme
nea legile jocului de fotbal și semnificația lor an
tropologică, precum și importanța antrenorilor, a 
directorilor de cluburi, locul suporterilor in viața 
tribală a fotbalului, semnificația drapelelor, a tro
feelor și emblemelor, a ritualurilor și elementelor 
de distracție socială. Cronica Iul Donald Saunders, 
cronicarul de fotbal al ziarului Dally Telegraph 
remarcă : „Chiar dacă vor fi iritați de motivul 
„tribal" al cărții, chiar și cei mal sceptici cititori 
ai săi o vor contempla în chip de studiu erudit 
și provocator al unui subiect care a fost prea 
adeseori neglijat sub emblema sa de petrecere fri
volă a timpului liber". malului și a norocului din clipa cind și-a încre

sportRpcjtind sîmburi de piatră

rară și boabe de apă chioară

dinamo București a cîștigat campionatul 
de fotbal și bucureștenii. care tremu
rau- de puterea Craiovei, întind brațe
le, veseli, să le ciugulească cireșe 

din paWnă toate secundele înfometate de miere 
roșie. Nu mai am suplețea viratei cind bucuriile 
mă smulgeau, înfrigurat, din casă — mă covir- 
șește seducția lumii, invazia fluturilor, spaima 
clipelor ce mi se fură — totuși mă fascinează 
această petrecere aiurea a mulțimii din preajma 
lacului Tei. întoarcerea titlului la București sea
mănă cu exagerarea unui simbure de piatră 
rară într-o pafta. Balul se îhchide în zori, miine 
vom arunca ancora-n valul fierbinte ce duce 
spre Mare sau spre drumul ce gonește să reci
tească tăcerea munților, și vom uita extazul și 
vigoarea unei seri glorioase pentru care unspre
zece băieți s-au bătut un an. Nu vom uita lipsa 
noastră din Spania, mihnirea, ca să nu zic umi
lința că un Valentin Stănescu ne-a retezat cu 
coasa visele cu care ne-am fi îmbogățit vara. 
Cred cu toată convingerea că el n-are că căuta 
între strugurii care învăpăiază seara din Ste
fan cel Mare. I-ar minji mătasea. Dar aud — 
Si la noi cind se mișcă vîntul în frunze, trebuie 
să fii ilogic ca să nu înțelegi că acidul roade 
sticla — că drept recompensă pentru că ne-a 
jupuit arborii speranței. Valentin Stănescu va 
fi trimis în Spania, la El Mundial. Ca să învețe, 
se zice. Ca să învețe ce ?! întreb eu. Să ne toar
ne venin pe buze 7

Cei ce-1 trimit acolo sfidează mînia noastră, 
se cred invulnerabili, pîngăresc nădejdea că ne 
putem lecui de zugrăvelile prostiei șl perpetuea
ză gîlceava. Căci nu vom osteni sâ le spunem că
n-au. dincolo de gardul grădinii, decit două boa
be de apă chioară si deznădăjduită. Dar să ne 
întoarcem la campionat. Craiova a pierdut linia

dințat destinul in mina unui antrenor fără stră
lucire și personalitate, dominat de jucătorii ve
detă sau chiar împins cu greață in spatele băn
cii rezervelor. Aflat mereu în declin, antrenorul 
Craiovei n-a putut să-i stăpinească pe un Bă
lăci sau Șteiănescu, sau n-a fost ajutat să-i 
stăpinească. ceea ce e și mai rău și echipa a lu
necat din răsăritul soarelui. Eu susțin că nu
mai experiența competitională bogată a menti- 
nut-o și pe locul al doilea. Acum, mă tem. că 
furtunile se vor schimba în uragan și multi ju
cători vor încerca să ia calea pribegiei. Ar fi 
păcat, ș-ar destrăma un mit fertil.

Nu știu, in afară de Progresul Vulcan, p ste 
gitul cui va mai trece secera, diseară. Duhul ău 
stă la pindă sub șapte case. Dar parcă cea 1 vai 
aproape de surpare se află U. Cluj-Nanoea. ni
micită, miercuri, pe Teren propriu de N. Vâta- 
fu. antrenorul, care la Începutul campionatului, 
o vedea campioană, in locul lui Dinamo și U. 
Craiova. Nici mai mult, nici mai puțin : cam
pioană ! Ca să vedeți ce imaginație de-a-nda- 
ratelea cu- antrenorii noștri ! Ca să vedeți de sub 
ce fulgere așteptăm ploi și roade !

Păstrez o știre într-un colț de taină. Să v-o 
spun 7 E plină de așchii diamantine și tocmai 
de aceea s-ar putea dovedi pină la urmă min
cinoasă. Mi-a așezat-o pe farfuria goală un 
om care iubește lacom esențele adevărului. Cică, 
după terminarea campionatului, pe lingă cele 
trei echipe căzute de drept în divizia B. fede
rația va dicta întoarcerea în eșalonul secund și 
a echipelor F.C. Brașov. F.C. Constanța. U.T.A., 
pentru batjocorirea legilor sportivității. Trimi
terea acestor formații în exilul diviziei B. ar fi 
ca o favoare acordată celor ce știu să treacă 
prin himera înfrîngerilor fără să înnegureze 
frumusețea fotbalului.

Fănuș Neagu
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