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«

evenimentele de 
importantă istori
că se confirmă 
neîncetat prin în

săși configurația morală, 
politică și socială cu care 
ies în intîmpinarea timpu
lui și probează, pe durate 
lungi, destinele unei întregi 
societăți. Ele deschid noi 
orizonturi și primesc noi 
date, noi semne ale exis
tenței alcătuind, odată cu 
experiența umană, acel 
permanent și puternic sta
tut de referință în toate 
domeniile de activitate și 
pentru toată dinamica evo
luției, a dezvoltării pe noi 
trepte de progres și civili
zație. Pe măsura trecerii 
timpului, ele nu numai că 
nu-și pierd nimic din re
lieful și strălucirea cu care 
s-au produs dar, anume 
gîndite și făcute pentru e- 
ternitate, își dezvăluie tot 
mai mult semnificațiile și 
ne plasează, într-un fel. 
chiar pe orbita și la ten
siunea impactului lor în ac
tualitate, într-o perspectivă 
în mod esențial contem
porană. Este acesta, sub 
raport istoric și cu de
terminări de substanță în 
plan politic, economic și 
social, exemplul cel mai 
concludent pe care îl re
prezintă Congresul al 
IX-lea al partidului, acest 
eveniment hotăritor pe care 
îl resimțim sub multiple 
deschideri și accente ce 
converg spre una dintre 
cele mai revelatoare și mai 
complete imagini de sin
teză ale României socia
liste.

Nu există practic dome
niu de activitate asupra 
căruia Congresul al IX-lea 
să nu-și răsfrîngă aria lar
gă a problematicii sale și 
să nu aducă mai ales în
noiri care au primit con
firmări de substanță în tot 
ce a urmat. Răstimpul pe
trecut de atunci înseamnă 
ridicarea la un nou relief 
economic a țării și a con
diției existenței, punerea 
în acord a tuturor posibi
lităților noastre cu cerin
țele și exigențele înseși ale 
dezvoltării, realizarea în 
plan material și spiritual a 
unei noi calități a muncii, 
gîndirii și-creației.

Echivalența acestei pe
rioade în plan economic și 
social a dobîndit însă di
mensiuni cu mult mai mari, 
pentru că tot ce înregis
trăm la capitolul prezen
tului și viitorului imediat 
poartă accentul unei ade
vărate epoci. O memorie 
în plină extensie, de altfel, 
și în plină putere de se
lecție a datelor care-i 
structurează pe porțiuni 
mari de timp însăși capa
citatea de reflecție pentru 
ca fiecare la nivelul răs
punderilor și aptitudinilor 
sale să dețină apoi și ima
ginea propriului său efori, 
a propriei sale contribuții 
la făurirea operei comune. 
Se deschidea o eră în au
gust 1944, se inaugura o 
epocă la jumătate de

drum, odată cu Congresul 
al IX-lea al partidului si 
țara intra pe făgașul celei 
mai reprezentative și mai 
fertile durate din întreaga 
sa istorie. Este aceasta ți 
durata de acțiune și împli
nire a spiritului revoluțio
nar, creator, care a pre
dominat și predomină ca 
un arc de boltă al tuturor 
celor patruzeci de ani de 
libertate și ne înfățișează 
sub chipul unei efervescen
țe culturale apte să produ
că și să afirme talente și 
valori într-una dintre cele 
mai largi convergențe de 
forme și modalități crea
toare. Pentru că in acest 
răstimp s-au pus noi teme
lii libertății de creație și a 
fost consacrată ca răspun
dere înaltă socială datoria 
de a crea pentru patrie și 
popor, de a transforma cul
tura și arta într-unul din
tre cei mai sensibili fac
tori de progres și civiliza
ție. Formarea unei noi con
științe, a omului nou, ca
pabil să asimileze noul, dar 
să-l și producă, să-1 intro
ducă în circuitul viu al 
muncii și vieții sociale, 
manifestarea din plin a ap
titudinilor și capacităților 
sale creatoare, în consens 
cu sarcinile și cerințele ci
vilizației, ale problematicii 
lumii contemporane au gă
sit și găsesc în cultură și 
artă un mod propriu, spe
cific de a se exprima.

Festivalul național „Cîn- 
tarea României" este o em
blematică și revelatoare de
finiție a întregii acestei 
epoci în materie de cul
tură și artă. Orizontul cul
turii și artei s-a lărgit in
finit și a devenit un argu
ment al creativității între
gii națiuni. Un reazim în 
permanență actual, acel iz
vor veșnic viu spre care 
îndeamnă și orientează 
secretarul general al parti
dului, iluminează și îm
prospătează însuși modul 
de a ne inspira direct de 
la sursa realităților patriei 
pentru a ridica prin va
loare, prin forță educativă, 
întreaga noastră creație la 
nivelul epopeii construcției 
socialiste și a marii per
spective pe care trebuie s-o 
consacre oricare demers al 
nostru în contemporaneita
te. Umanismul culturii și 
artei a dobîndit prin aces
te orientări o platformă de 
fond și se constituie, atit 
în plan teoretic cît și prac
tic, într-o rațiune de prim 
ordin a existenței creatoa
re. Și aceasta este una din 
multiplele și relevantele 
dimensiuni sub care Con- 

■ greșul al IX-lea al partidu
lui trăiește cu toată puterea 
sa de eveniment și străba
te programatic prin toate 
celelalte forumuri ale par
tidului. consfințind, la zi, o 
ctitorie fără precedent și 
un nume care este sinonim 
cu însuși destinul și con
diția României socialiste.

Luceafărul

Tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român

EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU
o epocă de puternică afirmare 

a literaturii și artei
Chemarea la originalitate

FILE DE ISTORIE, FILE DE EPOPEE

Armata
alături de popor ud

Starea de spirit an- 
tihitleristă din ar
mata română a că
pătat o amploare 

tot mai mare și modalități 
de exprimare tot mai diver
sificate in condițiile războiu
lui împotriva Uniunii Sovie
tice. Si aceasta s-a întim- 
plat încă din anul 1941. și nu
abia după preluarea iniția
tivei strategice de către for
țele armate sovietice (1943)

cum Încearcă să acrediteze 
ideea unii istorici străini.

Continuarea operațiunilor 
militare la răsărit de vechea 
graniță româno-sovietică, cu 
imensele pierderi suferite a 
devenit din ce in ce mai 
nepopulară, iar vocile celor 
ce cereau ca ..România să 
nu mai continue războiul" 
erau tot mai numeroase. O

A. Simion
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DOI
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nu mai știu, astăzi, cînd l-am cunoscut 
pe unul, cînd am vorbit pentru pruna 
oara cu celălalt. Știu că sint Ioni 
amindoi — loan Alexandru și Ion 

Gbeorghe — și că sint. tot așa. amindoi. mari 
poeți, mari intre cei mari, nu intre cei mulți și 
mărunți, valoarea lor fiind recunoscută nu nu
mai de admiratori ți prieteni, fund ratificată, 
direct sau indirect, și de inevitabilii detractori. 
Știu, de asemenea, că Eugen Barbu ne-a legat 
cindva laolaltă printr-o vcrbă memorabilă : Cei 
trei Ioni !

S-ar cuveni să spun, pornind de la vorbele lui 
Eugen Barbu : Trei. Doamne, și toii trei !_

Dar iată că eu nu voi spune așa. nici măcar 
in treacăt. Și nici nu mă voi include in această 
scurtă și patetică evocare. Dimpotrivă, mă voi 
da discret la o parte, cum se cuvine să tacă 
proza in fața poeziei, fluviile epice nepu- 
tind, oricit ar fi ele de cuprinzătoare, oricit ar fi 
de adinei, să adune in curgerea lor pulberea ste
lelor care s-au stins demult, p r • z a neajun- 
gmd decit rareori, rar de toL la rădăcinile cris
taline ale izvoarelor. In vreme ce poezia, 
poezia autentică, marea poezie, s-a nutrit *si se 
nutrește din fiorul acestor izvoare, a căror lu
mină a risipit-o cu dăruire peste lume, dtn neli
niștea cărora s-a înfiripat și se înfiripă propria 
sa neliniște, evocarea trecutului de muncă și de 
luptă, ca și întrebarea ruptă direct din furtunile 
solare ale veacului acestuia tumultos și dur, su
rind altfel in vers, neliniștea poetului, a poetu
lui adevărat, bineînțeles, (rescind direct din ne
liniștea mare și fără de sfirțit a lumii.

Cum s-a intimplat și se intimplă. din fericire, 
cu cei doi Ioni — cu loan Alexandru și cu Ion 
Gheorghe — poezia vădită de ei fiind un capitol 
distinct in istoria literaturii române, cei doi poeți 
fiind mari și distincte personalități ale literaturii 
române de azi — de azi și dintotdeaima.

Cit au fost și cit sint ei de deosebiți insă, cit 
de felurite le-au fost și le sint izbindirile. felul 
de a scrie și felul lor de a fi in viața de toate 
zilele.

loan Alexandru a venit mai tirziu in litera
tură, față de Ion Gheorghe. El nici nu a venit, 
de fapt, in literatură, nu a fost adus de nimeni 
de mină, nu a fost „preparat" in nici un labora
tor, nici universitar și nici neo-europenist. A ve
nit singur, a izbucnit ca un adevărat meteor, 
râspunzind, cum s-a vădit ulterior, unor nece
sități de profunzime ale vremii. întrebarea lui 
de la începuturi — „Cum să vă spun ?“ — s-a 
dovedit o simplă formulă de politețe, fiindcă 
poetul n-a așteptat să-i spună nimeni, nici 
cei buni, nici cei răi, ce și cum să scrie. S-a 
rostit singur, cu o siguranță de sine pe care nu 
pot să o aibă, de la începuturi, decit cei mari.

Ion Lâncrănjan
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O epocă profundă 
si depiină
Sint oni in cor* verbul se-nlutninâ 
Ținind conturul țării-ntr-un întreg 
E-o epocă profundă ți deplină 
Printr-un demers de comunist strateg, 
Sint ani precum stindordele-n istorii 
Călăuzesc aierea un popor 
Prezentul de ni-l știm in nimb de glorii 
E-n rostul sau de drept conducător.
Și una e cu patria ți neamul 
in cuget, in voință și-n destin, 
Foșnesc in vorba sa riul ți ramul 
Spre evul comunistului deplin
Și ginditor ți muncitor ți faur 
Neîncetat el a urzit plămadă

Prin bei culori de românesc tezaur 
Ca-n fericire viața să se vadă.
E purtătorul fensului anume 
Ce-nseamnă pace-n mersu-i cu ecou 
Herald al adevărului in lume 
Prin rostul său de ctitor ți erou
El pentru toți cuvintul ți-l importe 
Dinb-un Congres de viață legâmint 
Privind prin muncă pururi mai departe 
Și-n demnitate anii toți ne sint.

Pavel Pereș

Una dintre ideile-forță prin care Con
gresul al IX-lea al partidului a pus 
temeliile unei noi epoci in dezvoltarea 
arte: și literaturii noastre contempo

rane o constituie, fără îndoială, chemarea la 
originalitate. După cum se știe, in Raportul pre
zentat la acest istoric Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu preciza că -artei și literaturii le sint 
proprii preocuparea pentru continua înnoire și 
perfecționare creatoare a mijloacelor de expri
mare artistică, diversitatea de stiluri ; trebuie 
Înlăturată orice tendință de exclusivism sau 
rigiditate manifestate in acest domeniu. Esen
țial este ca Fiecare artist, in stilul său propriu, 
păstrindu-și individualitatea artistică, să man.- 
feste o înaltă responsabilitate pentru conținutul 
operei sale".

Iată deci termenii in care s-au pus cu aproape 
douăzeci de ani in urmă problemele libertății 
noastre de creație, ale scriitorilor și artiștilor 
acestei țări, in raport cu rigiditățile și exclusi- 
visznele epocii anterioare. Acești termeni se cu
vin a fi reamintiți mereu, comentați, adinciți, 
pentru că ne despart in mod net de dogmatism, 
pentru că jalonează dimensiunile unei idei asu
pra căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a reve
nit adesea in rapoartele, expunerile și cuvân
tările sale, marcind firul unei orientări de prin
cipiu de o importanță covirșitoare in dezvoltarea 
literaturii și artei noastre contemporane.

In fond, orientarea justă a unui domeniu de 
activitate depinde in primul rind de recimoaște- 
rea specificului său. in ceea ce are caracteristic, 
inconfundabil in raport cu alte domenii. Or, 
în artă și literatură, tocmai diversitatea, ma
nifestarea proprie a fiecărui artist, in raport cu 
progresele generale la care a ajuns domeniul 
unde activează, reprezintă specificul. Dușma
nul numărul unu al creației il constituie se
ria. Acesta este totodată și principalul ei 
termen corelativ-dialectic și deci contradic
toriu. Dacă vrem să punem arta și literatura 
intr-un raport just față de ele insele și față 
de alte domenii de activitate, trebuie să ape
lăm la el pentru a găsi adevărul. Căci seria- 
litatea. una din descoperirile cele mai impor
tante ale tehnicii, am putea spune chiar pro
dusul ei esențial, a dus totodată la contura
rea mai precisă, prin opoziție, a domeniului 
arte: și literaturii, a ceea ce are ea mai ca
racteristic pe linia creației, și anume origi
nalitatea. Dacă la început, în vechea Elladă, 
după cum demonstrează primul no6tru esteti
cian, Radu Ionescu, tehnica și arta se defi-

neau prin același termen, depărțirea lor de 
sens s-a produs treptat, devenind precisă și 
categorică odată cu descoperirea producției de 
serie, in zorii industriei modeme. Nu este in- 
timpiător faptul că tot de atunci, odată cu ro
mantismul, datează și' începuturile conștiinței 
originalității in artă și literatură. Dacă aces
tea s-au precizat in interiorul discuțiilor es
tetice, prin opoziție față de produsele de serie 
ale unui clasicism tirziu, epigonic și devi- 
talizat. astăzi sintem in mult mai mare mă
sură să putem observa cum funcționează aceste 
raporturi opozitive nu numai in interiorul artei 
și literaturii, ci și in celelalte domenii ale 
vieții productive și sociale și al interrelațillor 
de ansamblu care se creează intre ele. Vorbim 
de originalitate nu numai in literatură și artă, 
unde acestea sint preponderente, ci și in știință, 
tehnică, industrie, organizare politică, econo
mică, productivă etc. Sensul care unește toate 
aceste aspecte și le dă o supradimensionare so
cială îl constituie deschiderea spre nou, opo
ziția față de rutină, rigiditate, inerție, față 
de tot ce împiedică progresul în fiecare do
meniu în parte și in cadrul vieții sociale pe 
ansamblu. Care este rolul artei și literaturii în 
cadrul acestui vast și complex proces de inter- 
condiționări sociale ? Ne apare evident că pe 
lingă multe alte funcții asupra eărora nu e cazul 
să stăruim aid, trebuie s-o avem in vedere și 
pe aceea de a disciplina spiritul, <fe a-1 sen
sibiliza și pregăti pentru nou, pentru creație, 
pentru producerea și promovarea lor pretutindeni. 
Această funcție se realizează nu numai la nive-

Dumitru Bălăeț
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Literatura
și Congresul al IX-lea i

• Semnează: A. Silvestri • Irina Co- 
roiu • Dan Cristea • Valentin F.

Mihăescu

Poeme din. poemele țării
epoca fecundă, inaugurată de Congre

sul al IX-lea al Partidului a deschis 
și pentru cultură, literatură și artă 
largi posibilități de afirmare talentelor 

juternioe, le-a sporit energetic elanul facultăți
lor creatoare, a propulsat organismul culturii 
române pe o linie de creație majoră, declanșind 
un amplu proces de redeschidere a izvoarelor, 
le apropiere a scriitorilor de realitățile și oa- 
nenii socialismului. Cultura română a redobîn- 
lit, astfel, pe un alt plan istoric, demnitatea 
u înălțimea valorică de la care poate dialoga 
:u spațiul universal. Totodată, ca parte inte
grantă a valorilor, a „bunurilor" patriei noastre 
locialiste, cultura a intrat în stâpînire comună, 
ispirind mereu către un echilibru de teme, mo- 
îalități și conștiință artistică cu spațiul și lu
nea căreia i se adresa.

Din cuprinsul larg și bogat al literaturii de 
istăzi fac parte și operele literare ale scriitori- 
or aparținlnd naționalităților conlocuitoare, 
dintre care cei care au limba maternă — ma
ghiara, inspirîndu-se, și ei, din izvoarele nese
cate ale realității noastre românești au dat și 
dau, configuririd și ei o literatură puternică, 
vie, o seamă de opere perene și de înaltă ținută 
artistică.

Fie acești purtători de cuvinte potrivite din 
generațiile de la începuturile revoluției noastre 
socialiste, printre care se disting mai cu seamă 
cei care au intrat deja de ani în paginile istoriei 
literare ca : Szemler Ferencz, Stito Andrăs. Hor
vath Istvân, Asztalos Istvân, Horvâth Imre,

Majtenyi Eric, Szabedy Lâszlo, Huszăr Sândor, 
Mărki Zoltân, Letay Lajos, Bajor Andor, Do- 
mokos Geza, Veres Zoltân, Szăsz Jânos, Găl- 
falvi Zsolt, Berde Măria, Vita Zsigmond, Lend- 
vay Eva, Balogh Jozsef, Beke Gyorgy, Bokor 
Katalin și enumerarea ar putea continua încă 
mult, generații întregi de scriitori, poeți, cri
tici și dramaturgi ce au devenit nume și re
nume în țară și peste granițele ei prin glasul 
lor distinct și voit pronunțat cu limpezime și 
prin implicația lor directă în marea epopee so
cialistă a țării noastre comune, în marele și 
fierbintele cotidian de plămădire a unei epoci 
noi socialiste și comuniste.

îndeosebi după Congresul al IX-lea. în cele a- 
proape două decenii — epoca cea mai fertilă 
din acești ani minunați —, de cînd la cirma 
conducerii de partid și a țării se află primul 
Om, iubitul nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, literatura și arta au cunos
cut o adevărată explozie de generații, pline de 
talente și care, în calitatea lor de pătrunzători 
în adîncurile sufletului pentru a sluji o cauză 
dreaptă și demnă, pentru a contribui prin me
sajele lor umanist-revoluționare la formarea 
omului nou, conștient constructor al noii noas
tre vieți — cu toții, împreună cu frații lor ro
mâni sau cu cei din rîndul celorlalte naționali-

Horvath Dezideriu
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Valori nuvelistice actuale
ă nuvela Roxelana poartă în chip stră
lucit insemnele supremei maturități 
creatoare, inscriindu-se între capodo
perele ..prozei scurte" sadoveniene, nu 

incape nici o îndoială. Ca în atitea alte locuri 
privilegiate de pe cuprinsul operei marelui 
scriitor, textul literar'ispitește la tot pasul prin 
copleșitoarea lui vrajă poetică, rezidind mai ales 
in densitatea inefabilă, de un flaubertianism 
sui-geoeris, a filonului evocator. Din acest 
unghi receptată, nuvela e un nesecat izvor de 
inantare ; prozatorul izbutește, precum nimeni 
altul, să ..reinventeze" istoria in datele ei tem- 
poral-spațiale, de o palpabililate pe cit de Insi
dioasă tot pe atit de indefinibilă în ordinea sur
selor strict documentare. Arheologismul fabulos 
al viziunii, caracteristică definitorie a eposului 
istoric sadovenian. își relevă și acum efectele 
iradiante. Insă, oricit de contaminant ar fi prin 
valorile lui stilistice, textul literar refuză, chiar 
și Ia acest nivel, a se „lenevi". în sensul de a 
rămine prizonierul propriilor virtuți poetice. In

afara oricărei sforțări, el devine 
ideal de disimulare și (totodată 
h [fulare a ideii moral-existențiale 
Nuvela se impune prin substratul 
prin conotațiile parabolice implicite. _ ....
fel, mai ales cel de-al treilea scurt capitol din 
ampla parte introductivă își ia chiar riscul de 
a „teoretiza", la modul sadovenian, se înțele
ge, în marginea ideii tematice căreia urmează 
a-i fi dezvăluite în plan narativ temeiurile fap
tice. Din punctul de vedere al înțeleptului ne
guțător armean Ghirgor Misir, cel care rela
tează povestitorului episodul ce dă conținut nu
velei, vădita inconsistență ideal-umană a ful
gurantei măreții la care parvine sclava vene- 
țiană Roxelana își are originea în structurala 
inconsistență morală a temeliei pe care s-a 
înălțat imperiul otoman. Paradoxul de un tra
gism grotesc încorporat în judecata generală 
formulată de Ghirgor Misir vizează, așa-zicînd, 
premisele prin definiție antiregeneratoare în 
virtutea cărora acționează dinamica istorică :

mijloc 
de ve- 
asumate. 
reflexiv. 
De alt-

„Sultanii au primit de la brofirogeneții căzuți 
rinduiala lor de curte. Cum s-au așezat in pa
latele biruiților sau în ceea ce fusese palate, 
s-au împresurat de ieniceri și hadimbi, de robi 
și roabe și au căutat în naremuri o răsplată de 
paradis pe pămint a trudelor războinice din 
această viață.

In cea mai mare expansiune a forței lor, 
acești oameni ai săbiei nu și-au putut ridica 
ochii spre orizontul unde locuiește steaua noas
tră polară, ci s-au mărginit Intre aromele cuh
niei și miresmele haremului, amestecind în ele 
și izul sîngelui. Virusul bizantin a .mai primit 
și adaosul vicleniei europene.

Astfel istoria celui mai mare sultan turc, 
Soliman cel Măreț, a avut țesute în ea cele 
mai crude tristeți și turpitudini. Stăpînitorul 
acesta de noroade a putut coborî în tiirbeaua 
lui, încredințat că a stat pe putere și slavă. 
Totuși nu stătuse decit pe putreziciune".

Apare, deci, într-totul explicabilă împrejura
rea că Roxelana, fosta sclavă adusă din cetatea 
Veneției, prin farmacele ei feminine, la care se

Nicolae Ciobanu
Continuare în pag. a 4-a
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Literatura și Congresul al IX-lea
Actualitatea 

călinescianismu lui
* storia literaturii române prenumără, 
Iîn desfășurarea ei, citeva generații 

post-maioresciene care încep înainte 
de 1900 și ajung pină acum aproape 

patruzeci de ani. Formula este a lui E. Lovi- 
nescu și explică un proces care nu e departe 
de adevăr ; generația posl-maiorescianâ ar fi 
aceea întemeiată pe un principiu cu deosebire 
etic, privind triumful adevărului în aprețuire, 
autonomia esteticului în tabloul de valori și tot 
ceea ce elimină tulburările mașinăriei axio
logice. Pentru momentul lui, modelul maiores- 
cian se potrivea admirabil și asemenea opera
țiuni hotărîte, pornind de la principii, sint tre
buincioase, într-o cultură, in chip ciclic. Ma- 
iorescu exemplifica o idee lucidă care este 
mal mult a condiției criticului decit a criticii 
unei literaturi naționale ; insă o idee, de natură 
etică, fără discuție durabilă. Acest eticism e 
propriu literaturilor unde critica este vie (fără 
■ fixa încă pe critic in chip de instituție), însă 
istoria literară nu s-a consolidat ca disciplină. 
La 1880 nu aveam nici o istorie a literaturii 
române (cu excepția admirabilului „Compen
diu" de V. C. Pop, nebăgat in seamă) și tabloul 
de valori nu era stabilit : critica era chemată 
să facă mai ales aceasta. Insă mai tirziu, cind 
mai întîi G. Ibrăileanu, prin foiletonistica lui 
impenitentă, N. Iorga și E. Lovinescu prin im
perfectele lor sinteze. însă esențiale, dăduseră 
istoriei literare fundamentele de valori, Înainta
rea generațiilor post-maioresciene nu mai putea 
fi considerată o necesitate. Odată cu „Istoria 
literaturii române de la origini pînă în pre
zent" (din 1941), literatura română avea, în 
fine, pînza desfășurată și valorile proporționa
le : o istorie literară ajunsă la conștiința de 
sine și la monumental elimina obligația modelu
lui eticist. Ea crease un model nou, care este 
acela călinesclan, sintetizat în ideea „specificu
lui național", rezultat din capodopere, și în in
tuiția vechimii apte să genereze valori, străine 
de simpla imitație. Acest model, care e al cri
ticii activiste, nu mai vehicula teze etice pri
vitoare la critic ci teze estetice privitoare la 
funcțiunea criticii într-o literatură națională. 
G. Călinescu dispărea în 1965, cu cîteva luni 
înainte de Congresul al IX-lea al P.C.R. ; pos
teritatea lui critică începea abia atunci, odată 
cu momentul politic al literaturii naționale. Nu 
doar ideile călinesciene pornesc icum să gene
reze, ci și opera propriu-zisă capătă un fel ine
dit de actualitate. Reapar treptat „Opera lui 
Mihai Eminescu", „Principiile de estetică" și, 
mai apoi, „Istoria literaturii române". Cu a- 
cestea, călinescianismul ieșea din regimul de 
mimetism școlăresc, devenind o disciplină de 
gindire critică românească. In seria călinesciană 
intrau și alții, reeditați acum. Vasile Pârvan, cu 
„Getica". M. Eminescu cu volumul IX al „Ope
relor". G. Ibrăileanu în ediție aproape comple
tă. Gh. Brătianu, Nicolae Iorga. mai cu seamă. 

Efectele călinescianismului sint mari și puțin 
după 1965 se inșiruie în succesiunea cronologi
că naturală (pe «are-două decenii dogmatice o 
jugulai -două generații critice post-căiine>- 
eiene. Jntiia este mai ales creatoare de concep
te și e TnCfirfttă «pre istoria literară, a doua - 
e activistă, jurnalistică, hotărită a desfășura 
operațiuni de recuperare in planul literaturii 
consumate ca si al aceleia vil. promovind teze
le călinesciene specifiste. Primii post-călinescieni 
provin din școala practică a aceluia, apărind in 
jur de 1940, și definițivindu-se abia după 1965. 
Este, fără Îndoială, o generație creată de critic, 
care a știut să dezvolte ceea ce era de dez
voltat in doctrina inițială. Ei adoptă reflecția 
integratoare, pornind de la experiența literatu
rii române așa cum o fixase G. Călinescu. Din 
mantaua călinesciană apare „protocronismul" lai 
Edgar Papu. presimțit in multe puncte de G. 
Călinescu. „Critica ideilor literare" a lui Adrian 
Marino are legătură cu metoda fenomenologică 
a lui G. Călinescu din „Principii de estetică". 
Călinesciană este, de la început $1 oină la 
sfirșit, istoria literară practică a lui Alexandru 
Piru, reprezentantul „ortodox" al intiiei gene
rații post-călinesciene. El si „refor—.!a»ii" Edgar 
Papu și Adrian Marino sint. de altfeL cei mai 
de seamă reprezentanți ai ei. Insă nu singurii, 
intîia generație post-călinesciană numără si ce 
jurnaliștii George Mărgărit si George Iv-ș-u. 
pe istoricii literari Dumitru Micu si Ion Rotaru. 
Dintre aceștia. Dumitru Micu a si scris o mo
nografie despre George Călinescu. ..O istorie a 
literaturii române", de Ion Rotaru, intemein- 
du-se. uneori pînă la amănunt. »» substanța 
călinesciană. A doua generație post-eălinesriană 
este, cronologic, efectul unui par." ■ - -• : tot
din momentul 1965. cînd primii că'.inesrten: re
vin in actualitate. Intre unii dintre re: . v - 
și cei „noi" diferentele de virstă nu smt mai 
mari de zece-cincisnrezece ani (E. Si tt■ on re 
50. Ion Rotaru — 60). insă mentalitățile sint 
altele. Călinescianismul intiilor post-călinestrieni 
este „ortodox" ori ..creator", acela al genera
ției mai recente este mult mai eliberat de 
model, vehiculînd cu preponderență ide:le căli- 
nesciene specificiste si mal puțin formulistica.
E o revoluție terminologică, prevăzută ce Eâzar 
Papu și Adrian Marino. însă nu definitivată de 
aceștia. Cu a doua generație post-călinesriană. 
călinescianismul a devenit in chip definitiv 
„creator". Apar acum „Campaniile" lut M. l'a- 
gheanu și teoria lui despre „proiectele eșuate" 
ale literaturii române, (idee de inspira:.v <ăii- 
nesciană) ; „mitul faurului aburit" al iui Ale
xandru Oprea ca și eminescologismul aceluia, 
sint călinesciene. călinesciană e si monografia 
lui G. Munteanu despre Eminescu. Dacă G. Că
linescu nu ar fi văzut istoria literară in con
temporaneitatea operelor, asezind alături pe 
poetul baroc si pe modern, ideea „profe’.iimu- 
lui" literar românesc, a lui Ion Constantinescu. 
n-ar fi apărut. Apărea mai greu studiul lui Ilie 
Badescu. despre „cultura critică românească 
și sincronismul european", al cărui eminescia- 
nism esențial fusese mai înainte simțit de G. 
Călinescu. Călinescieni, mai ales in expresie nu 
$i in ideologie, sint, oricite proteste ar avea 
fată de model și N. Manolescu și E Simion. 
„Complexele literaturii române" nu puteau fi 
descrise de Mircea Martin fără apelul la opera 
călinesciană.

Pe scurt, a doua generație post-călinesciană e 
„creatoare" mai întîi in direcția activismului 
ideologic, promovind tezele specificului national 
așa cum reies din „Istoria literaturii române", 
și apoi prin stil și prin ideea de. reper ; oh iar 
ereticif care neagă călinescianismul nu pot face 
abstracție de el. Ceea ce denotă un astfel de 
model călinesclan e. fără putintă de tăgadă, 
vitalitatea conștiinței critioe înălțată în planul 
reflecției integratoare. Cu istoria literaturii de
finitivată în valori, mai dinainte, cu ideea spe
cificului și a vechimii coagulată in chip de 
experiență a unei literaturi comparabile si cu 
altele, critica românească nu putea să înainteze 
decit • pe o linie călinesciană. deschisă abia in 
1965, odată cu Congresul al IX-lea al P.C.R.

A. Silvestri

Cind, în iulie 1965, 
avea loc istoricul Con
gres al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, 
literatura română intra 
intr-o epocâ nouă de 
creație socialistă, cea 
mai de seamă pe care 
a avut-o in istoria ei 
postbelică. Realitatea 
operelor confirmâ aceas
tă observație, mulțimea 
creațiilor de înalt nivel, 
apărute in acețti ani o 
demonstrează cu priso
sință. Insă, mai mult 
decit atit, Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român a adus 
consolidarea unei direc
ții literare puternice, în-
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temeiatâ pe apelul la 
specificul național, la 
valorificarea tradiției 
culturale înaintate. Toa
te genurile literaturii au 
resimțit puternic efectul 
acestui program care 
avea pentru literatură o 
putere de impact fârâ

precedent. Cind, de la 
inalta tribună a Con
gresului al IX-lea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
pronunța istorica lui cu- 
vintare, indemnind și pe 
scriitori să creeze in 
concordanță cu aspira
țiile poporului român, 
literatura română căpă
ta libertatea conștiinței 
de sine. O analiză a 
marilor izbinzi ale aces
tor nouăsprezece ani iși 
propune și pagina care 
urmeazâ, trecind in re
vistă dezvoltarea genu
rilor literare, de după 
1965, ale unei literaturi 
libere și independente, 
românești.

Vitalitatea fenomenului
teatral românesc

Norma poeziei adevărate
meu și pe-al vostru". Or, tocmai acest cameleo
nism iresponsabil, al lui „pot să spun orice", iro
nizat și incriminat aici, fără îndoială, este unul 
din lucrurile care dispar din poezie, spre ma
rele ei cîștig. Nu se mai poate spune orice, fără 
legitimarea autenticității, fără acoperirea exis
tențială a confesiunii și a opțiunii, fără racor
darea la criteriile implicite ale lirismului — iată 
unul din marile „adevăruri" pe care le-am des
prins șl învățat din epoca respectivă. S-a instau
rat, cu acel prilej, un climat de responsabilitate, 
de Intoleranță morală, cu care a Început, de fapt, 
însăși reconsiderarea obiectului poeziei, judecata 
posibilităților ei. înainte de a începe să se în
trebe cum și ce trebuie să fie, a fost necesar 
ca poezia să-și reciștige demnitatea, demnitatea 
umană a actului de cunoaștere ; o autoritate mo
rală, reciștigată prlntr-un Eugen Jebeleanu, de 
exemplu, dar și prin efortul poeților foarte ti
neri de atunci, care, ca și cei foarte tineri de 
astăzi, cred in poezia ca formă de viață, justifi
cată de angajarea deplină în spațiile existenția
lului. Un spirit justițiar, semn al radicalizării 
lui, începe să anime lirismul, iar acest fapt poate 
fi probat prin această mărturie exemplară a Anei 
Blandiana : „Vreau tonuri clare, / Și culori in 
stare pură, / Vreau să-nțeleg, să simt, să văd, / 
Prefer acestei fericiri ambigue / In tonul clar, 
îngrozitorul meu prăpăd". Dorința de unitate a 
realului, credința că acesta, chiar refractar fiind 
inițial, poate fi imblinzit, transformat intr-unui 
ocrotitor, inteligibil, armonios se asociază frec
vent cu asumarea totalității, cu gindul ființării 
într-o lume față de care trebuie să te simți res
ponsabil. Un atlet cu mușchii foarte dezvoltați și 
capabil de mari eforturi străbate cam toată poe
zia energică a acestei perioade de redeșteptare 
spirituală. Se percepe „atletica" trăirilor pe mari 
spații de viață în — spre exemplu — alegorismul 
lui Nichita Stănescu, placat pe însăși trecerea 
abstractă de la haos la ordine, de la exterior la 
iniăuntru : „Dar mai inainte de toate, / noi sin- 
tem semințele și ne pregătim / din noi înșine să 
ne azvîrlim în altceva / cu mult mai înalt, în 
altceva... / care poartă numele primăverii... / A 
fi inlăuntrul fenomenelor, mereu / iniăuntrul fe
nomenelor. // A fi sămînță și a te sprijini / 
de propriul tău pămint". O tînjire de ordine, la 
scară cosmică, există in simbolurile mari prin 
care loan Alexandru vrea să îmbrățișeze univer
sul ; in apelul la miturile fundamentale sau in 
invenția in zonele miticului, ca la Ion Gheorghe 
sau G. Alboiu ; in abstractul-meditativ, imagl- 
nind o „sferă ginditoare", ca la Grigore Hagiu ; 
în „superbia" senzualistă, gen Adrian Păunescu. 
Lumea se înfățișează poeților bogată în forme 
concrete, eruptivă și plenară, dar totuși infuzată 
de spiritualitate, iar exemplul, poate cel mai iz
bitor, e acela al lui Leonid Dimov. Se lucrează, 
de predilecție, în mitologii și In mari semnifi
cații ideatice. Chiar dramele existenței provin de 
regulă din aceeași aspirație la certitudine și aco
modare. O exprimă printre altele, sentimentul 
„limitei" pe care ii încearcă majoritatea autorilor 
tineri atunci ; o exprimă tema atit de fecundă a 
neîncrederii iA posibilitatea cuvîntulul de"a ex
prima ideea. Inerțiile limbajului constituie 
„muncile lui Hercule" ale generației care se ma
turizează sau care debutează in jurul anului 
1965. Pretutindeni, insă, există o puternică, ge
neroasă încredere în posibilitățile poeziei, ca și 
în semnificațiile realului, atit de puternică incit 
lirismul iși permite și apariția autorilor — Ma
rin Sorescu ori Nicolae Prelipceanu — care să-i 
pună la încercare, prin ironie, rezistențele și cli
șeele de expresie.

Efervescența lirică extraordinară a acestei pe
rioade, în care coexistă „vocile" tuturor poeți
lor posibili, îndrumă lirismul românesc spre e- 
fort intelectual și sinceritate, spre adinclrea au
tenticității și complexitatea existenței, scoțind 
înaintea lui, ca o cerință esențială, criteriul ade
vărului. Poezia făurită în jurul anului 1965, prin
tre cele mai bune scrise vreodată la noi și pre
lungită în realizările mai noi ale anilor apro- 
piați, a instaurat o normă a limbajului poetic 
verificat de semnele realului și de profunzimile 
ființei. O normă a poeziei adevărate, crescute 
din sentimentul autonomiei ei, de la care nu se 
poate abdica.

Dan Cristea

Cit de important este rolul pe care îl 
joacă opțiunile, ideile și circumstanțele 
politice in dezvoltarea unei culturi ne 
demonstrează cu prisosință și extraor

dinara efervescență a poeziei românești în preaj
ma și după anul 1965. Regăsirea tradiției și spi
ritualității autohtone, sentimentul libertății în 
toate sensurile, scuturarea hotărită de convenții 
și conformisme, promovarea criteriului axiologic, 
estetic și moral, suflul înnoitor al interogației 
și dezbaterii umane, climatul de intelectualitate 
și democrație a valorii se regăsesc, toate, in re
considerarea obiectului poeziei, in înseși temele 
și stilul poetic al acestei epoci inaugurale in 
care, pentru prima oară în cultura română post
belică, literatura trăiește sub regimul favorabil 
al stabilității dialectice, eliberată de tirania uni
formizării și confuziei de planuri. Acest gind al 
stabilității in valoare este atit de puternic, incit 
se naște ideea unui „nou clasicism" in literatura 
română, comparabil cu perioada marilor creatori 
din secolul trecut.

Ceea ce se întîmplă in poezia națională e de-a 
dreptul uimitor, după toate inhibițiile, stagnările 
și injustițiile epocii anterioare. Apar, pentru in- 
tiia dată, după masiva „uitare" a celor aproxi
mativ douăzeci de ani, ediții complete din Blaga 
și Ion Barbu ; Ion Vinea iși strînge acum poe
mele între coperțile unui volum ; Arghezi și Al. 
Philippide iși reiau, cu o nouă experiență a trăi
rii, vechile teme, esențiale, ale lirismului ce le-a 
impus profilul ; reîncep să scrie și să publice o 
seamă de poeți, printre care D. Stelaru, Ștefan 
Aug. Doinaș sau Mihail Crama ; autori precum 
Virgil Teodorescu, Gellu Naum, Geo Dumitrescu, 
Maria Banuș, Nina Cassian revin la un autentic 
lirism sau impun totodată reconsiderarea expe
riențelor suprarealiste ; generația anilor '60, a- 
ceea care a promovat un nou suflu liric, se gă
sește in plin proces de maturizare, autorii res
pectiv aflindu-se la a doua sau a treia carte ; 
poeți cu începuturi incerte, ca Petre Stoica, Flo
rin Mugur, Gh. Tomozei ori Anghel Dumbrăvea- 
nu. iși intuiesc „vocile" lirice convenabile ; ca
litatea noilor debutanți (Gh. Pituț, Mircea Cio- 
banu, Dan Laurențiu, Ileana Mălăncioiu, Marius 
Robescu, Cezar Ivănescu, Nicolae Prelipceanu, 
G. Alboiu, Vasile Vlad, M. Ivănescu, Sorin Măr- 
culescu, Vasile Petre Fati ș.a.) este mai mult 
decit dătătoare de speranțe, după cum și can
titatea volumelor nou apărute e masivă, vorbin- 
du-se deja despre o nouă promoție lirică, pre
lungită pină la aceea de început de deceniu a 
lui Mircea Dinescu, Adrian Popescu sau Ion 
Mircea.

Pentru diversitatea stilurilor practicate, pen
tru deschiderea tematică a lirismului, pentru at
mosfera de reală emulație, să cităm numai citeva 
din titlurile cărților apărute in anul 1966 și vom 
avea o imagine edificatoare pentru „cota" la 
care se înscrie poezia : 11 elegii (Nichita Stănes- 
cu), Infernul discutabil (loan Alexandru), Căl- 
ciiul vulnerabil (Ana Blandiana), Nevoia de 
cercuri (Geo Dumitrescu), Omul cu compasul 
(Ștefan Aug. Doinaș), La ritmul naturii (Con
stanța Buzea). Răsfringeri (Cezar Baltag), Ver
sori (L. Dimov), lamuri pentru nesomnul cuvin
telor (M. Ciobanul- Nu puține din aceste titluri 
rămin fundamentale pentru istoria poeziei ro
mâne contemporane.

Aplecindu-ne asupra „poeticii" sau, mai exact, 
„poeticelor" perioadei respective, de după 1965, 
constatăm că sentimentul libertății interioare nu 
este urmat, cum s-ar presupune, de un gind 
anarhic al dezordinii, ci, dimpotrivă, de unul 
al rigorii și echilibrului. O afirmă, atit de pene
trant, titlurile cărților semnate (și citate) de Geo 
Dumitrescu sau Doinaș ; o afirmă, printre al
tele. simbolul „sferei", atit de elocvent în poezia 
lui Nichita Stănescu. Specifică e tema fugii și a 
terorii de haos, iar consecutivă acesteia e accep
tarea realului, exprimată printr-o nevoie de uni
tate sau prin intuirea unei posibilități, vizionar- 
sensibile ori abstract-meditative, de a-1 ordona, 
de a-i da un sens coerent și plauzibil. După 
„evazionismul" unei părți din lirica anterioară, 
circumstanțiată istoriei, poezia se întoarce, cu 
toate armele, la lumea fenomenală, iși „deschide 
fereastra" spre adevărurile ei și ale poeziei în 
speță, cum o spune, de pildă. Geo Dumitrescu : 
„O, vă jur, credeți-mă, pot să spun orice. / Dar 
trebuie deschisă fereastra, / fereastra înțelesu
rilor adinei, / ce-ar putea să cuprindă / adevărul

sunător succes Teatrul de Comedie punea in 
scenă Somnoroasa aventură reunind pe artistul 
poporului Nikl Atanasiu, pe Agnia Bogoslava, 
tinerii pe atunci Amza Pellea, Gheorghe Dinică 
și Iarina Damian. Compus din citeva schițe, un 
spectacol al Teatrului Bulandra fixa in conști
ința spectatorilor insolita dualitate a universu
lui mazilian chiar prin titlul inspirat Tandrețe 
și abjecție. In regia lui Emil Mândrie, tot la 
Bulandra, avea să fie prezentată in premieră 
absolută piesa Acești nebuni fățarnici. După un 
mai puțin reușit triptic de piese scurte la 
Teatrul Mic in regia aceluiași Emil Mândrie, a 
urmat o destul de lungă uitare. Abia in 1973 
tinărul Nicolae Scarlat ii redeschidea drumul 
către scenă printr-o montare de o rigoare sti
listică extremă ce evidenția incisivitatea verbu
lui : Somnoroasa aventură cu entuziasta trupă 
de la Piatra Neamț. Printr-o strictă „datare", 
același regizor ratează, tot la Piatra Neamț, 
Proștii sub clar de lună, in schimb izbutește un 
spectacol de acuratețe cu un merituos colectiv 
al Teatrului Bulandra, cel din urmă 
Mazilu. Mobilă și durere, care avea 
că versiuni scenice — unele foarte 
— ți la Oradea. 
Baia Mare. Pină 
tare Mazilu este

A n locul unei riguroase clasificări a 
1 direcțiilor de manifestare a dramatur

giei originale, înregistrarea citorva 
date, a citorva elemente semnificative 

evidențiind o stare de excepțională efervescen
tă ar putea sugera imaginea vie. dinamică a 
mișcării teatrale in România de astăzi. O auten
tică democratizare a faptului cultural face ca pe 
harta țării să existe mai mult de 
centre teatrale, colectivele acestor 
generindu-se an de an, stagiune 
perioadele de stagnare sau regres 
in mod indubitabil depășite. Descentralizarea, 
schimbarea permanentă a punctului de interes 
din Capitală la Reșița, de la Iași la Timișoara, 
de la Craiova la Oradea, de la Tirgu Mureș la 
Brașov dă măsura amplorii și diversității aces
tui fenomen numit teatrul românesc actual. 
Deopotrivă, instrument de acțiune civică șl 
estetică, teatrul românesc dispune in momentul 
de față de un sistem de festivaluri si colocvii 
profilate în conformitate cu imperativele cultu
rii socialiste, asigurind itinerarea valorilor și 
intreținind un climat de competitivitate ce faci
litează schimbul de idei fertil pentru practica 
tuturor celor ce participă sau asistă la aceste 
manifestări. Ca rezultat al unui indelungat și 
complex proces de formare, educare și direcțio
nare. publicul, a cărui apetență față " 
gedt-& ți față de teatru in special a . 
traorcBnOr. rispunde as" zl printr-o si___
gtsță.in reoeptbre ți pfintr-un inle*e< c^sgi.'și^ -*iz*i : Kineses Eiemdt a Tirgu Mureș. Aure- 
față <fe acțiunile de cultură teatrală : conferin-" liu Manea la _Cluj ți Botoșani. loan Ieremia la 
țe, spectacole demonstrative, lecturi, lntilniri. 
dialoguri deschise. Aid trebuind a fi mențio
nată și vasta mișcare a teatrului de amatori care 
nu este decit un reflex al dragostei pentru 
această străveche și nobilă formă de manifes
tare umană, care solicită atit mintea, dt și 
sufletul dind satisfacția împlinirii spirituale. Pe 
coordonatele acestei structuri ce înglobează toți 
factorii actului teatral — dramaturgi, regizor , 
scenografi, acton ți spectatori 
rită o evoluție viguroasă deși 
cipe. dificultăți, sinuozități, 
evoce prima decadă a aceste! 
prefaceri Înnoitoare pentru 
românească s-ar putea constata 
multor valori care, dincolo de sporul inevitabil 
de caducitate existent, au asigurat in perma
nență mersul înainte al teatrului românesc. De 
exemplu un dramaturg, promotor al romantis
mului revoluționar pe scenă. Mibai Davidog.' >. 
răsplătit cu premiul Academiei, figura in re
pertoriul Naționalului aiături de Cărnii Petres
cu (Bălcescw) ți Aurel Baranga Oficial turbat) 
și — iată — este o prezență activă și astăzi. 
Entuziasta scriitoare Lucia Dejnearius acredita 
„dezbaterea" in arsenalul mijloacelor dramatur
gic,: modeme. in weme ce Sică Alexandrescu. 
prin exemplarele montări Caragiale. consolida 
tradițiile clasice aie ariei spectacolului. D-n 
momentul in care a începu: saltul calitativ i -• 
ia ..teatrul emoțiilor spontane la teatru', de ide." 
(del.mc tarea ii aparține lui Liviu Ciulei), cind 
au început să dispară piesele descriptive ce 
schițau linear schematice conflicte, impunin- 
iu-se in schimb texte de intensă meditație 
so.cisrl-pcutică sau etăc-filczofică. arta spectaco
lului s-a modificat, la rindul ei. mijloacele de 
expre--.e. După o perioadă in care spectarc'.u.. 
ca Sârmă. devansase substan 
rar. emulația a a'ms cotele i 
reciprocă stimulare. Sbncro 
realitatea fierbinte a zilei de

in fapt artistic a fost 
p ese remarcabile râmi 
cir—uituiui scenic sau ieșind 
decalaj ccnsidecabil tJe zece. c.nci«pre«ce am. 
ceea ce nu a impietat — in majoritatea cazuri
lor — asupra caLiâttior incontestabile, dar a lip
sit procesul evoi-utiv de un stimulent — poaie 
— fundamental Varietatea demersurilor dram a- 
•.urșfrie ce cu greu pot fi circumscrise genurilor 
6' c-.e (piese de actualitate sau drame istorice, 
parabole ontologice sau teatru document, satire, 
farse) a mnstitt 
pemetui înnoiri 
terpretative. o 
•.care. Mutația 
care, odată cu 
tip arenă, a trecut de !a decorul asa-ns concret 
la cel stilizat. esențiaLzat, de sugestie vizuala, 
a coincis ți cu o ..deschidere" a semnificațiilo" 
vehiculate prin reprezentație. Implicarea in ac- 
tua'utate constituind obiectivul, dar totodată și 
mobilul initial al oricărei montări pentru că 
aceasta este inaăți rațiunea existenței teatrulu. 
ce continuă din antichitate să fie forma cea mai 
elevată de propagandă ideoivgică. Această schim
bare de optică ți accent care a transformat 
„redarea" in „relevare" potențind valențele re
flexive prin intense elemente incitante. uneori 
sirx^r și necsar agitatorice — se poate sesiza și 
in devenirea textului dramatic ca atare. Si 
poate nu lipsită de interes ar fi o privire asu
pra destinului scenic a operelor citorva drama
turgi români contemporani... Teodor Mazilu 
este cea mai originală personalitate a drama
turgiei românești postbelice dat fiind profunda 
observare a mutațiilor petrecute in conștiința 
insului contemporan și stilul său inimitabil, 
perfect mulat pe intențiile moralizatoare ale 
scriitorului, ce înfierează mentalități și com
portamente specifice unei acute, generalizate, 
degringolade. Opera sa trimite un spectaculos 
arc de boltă spre opera marelui Caragiale. dar 
și spre literatura mondială, Beckett, de exem
plu. După o experiență susținută ca publicist, 
Mazilu se lansa in teatru la începutul anilor '60 
cu un spectacol. Proștii sub clar de lună, șocant 
prin ineditul spirit critic și prin modernitatea 
epatantă a transpunerii scenice (regia Lucian 
Pintilie). In distribuție, printre alții. Octav.an 
Cotescu — cariera artistică a acestui actor 
variate disponibilități interpretative avea să 
definitiv marcată — după cum și singur o 
cunoaște — de această timpurie întîlnire 
lumea lui Mazilu. La cîțiva ani după acest

patruzeci de 
instituții re
de stagiune, 
urmind a fi

text al lui 
să cunoas
in teresan te 
Constanța,

■ea

— poate fi urmă- 
nu lipsită de sin- 
Dacă ar fi să ne 
perioade de mari 
întreaga societate 

perenitatea

uneori lădărn.c::. 
d complet in afara 

I la rampă cu im

:it ș: constituie fermentul unei 
«i adecvări a componentelor in- 
mereu proaspătă energie crec- 

operată in planul scenografei 
asimilarea si a spatiilor de joc

cu 
*ie
re- 
cu 
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Cluj, Timișoara, 
acum cea mai longevivă mon- 
rea de la Nottara semnată de 
Clari romane de amor, care 

de cinci ani. Interesați de lectura 
Teodre Mazilu s-au arătat ți alți

Timișoara Dominic Dembinski la Arad și 
Cristian Munteanu la Ploiești. Adrian Lupu la 
TES ți Alexa Visarion la Botoșani ; doi acton, 
Horațiu Mălăele și Cristian loan, s-au angajat, 
ca regizori, in serioase descifrări ale cutremură
torului text O sărbătoare princiară. Dramatur
gia lui Teodor Mazilu a constituit și obiect de 
studiu pentru studenții I.A.T.C. pe scena Ca- 
sandrel inregistrindu-se — de-a lungul anilor — 
trei montări memorabile ale inegalabilului dra
maturg— In 1953 Teatrul Municipal care avea 
in fruntea sa pe marea actriță Lucia Sturdza 
Bulandra iși asuma riscul de a acorda gir unui 
debutant, Horia Lovinescu. pentru istoria tea
trului românesc o inestimabilă investiție. După 
Lamina de la Ulmi. prima scenă a țării va 
prezenta Citadela stărimată căreia U urmeazâ 
Hanal de la răsernee, Sarorile Boga, Febre.
Moartea unei artist.

Irina Coroia

Relansarea romanului
din avion — cum ar spune G. 

— asupra prozei românești 
un 
in

privire 
Călinescu 
din ultimele două decenii reține 
peisaj tematic variat, constituit 

furul câtorva linii de forță structurante. in ge
neral observate și anauzate de critica la 
Prim :r <■. ?'■£.<. dar s b rap ..
sint romanele 
ruT. _'d. ir.sâ.
autorului ei 
compromiterea temei 
construcției epice si 
din această categorie 
substituie posibilului 
că propună cititorilor 
confruntarea individului cu rigorismeie 
dobind ?te semnificații general 
Preda, cu Merotneții (voL II). Marele singura
tic. Cei mai iubit dintre păminteni, Laurențiu 
?u!ga. cu Alexandra și infernul, Moartea lui 
Drfen ți Fascinația, Alexandru Ivasiuc cu 
Păsările, D. R. Popescu cu F ți Vină- 
teares regală. Ion Lăncrănjan cu Cordo- 
vsnii. Drumul eiinelui, Suferința urmașilor, Au
gustin Buzura cu Absenții, Fețele tăcerii. Orgo
lii, Dinu Săraru cu Niște țărani. Petre Sălcu- 
deanu cu Biblioteca din Alexandria. Constantin 
Țoiu cu Galeria cu viță sălbatică, la care se 
adaugă romanele lui Paul Georgescu, So
rin T.tei. Norman Manea, iată autori și 
titluri 
siunea 
rii, a 
căreia 
Aceste 
interesul in tema puterii, urmărind consecințe
le. in plan individual, ale presiunii dogmatice. 
Prin aceste cârti, romanul românesc cîștigă un 
nou spațiu tematic și. totodată, dovedește marea 
sa disponibilitate stilistică. Fiindcă, departe de 
a acuza monotonia stilistică, romanele amintite 
poartă, fiecare, pecetea personalității autorilor, 
care abordează materia critică fie în continua
re? tradiției, fie cu mijloacele compoziționale 
cele mai moderne.

Si pentru că vorbim acum despre roman, 
specia cu o atit de largă audiență în masa de 
cititori, se cuvine subliniată, in acest context, 
revigorarea romanului istoric, prin creația unor 
scriitori din generații diferite, ceea ce dovedeș
te falsitatea opiniilor potrivit cărora acest tip 
de literatură a alunecat în desuetitudine. Eli- 
minînd istorismul și decoratlvismul, diminuind 
spectaculosul și pitorescul, în favoarea semnifi
cativului, prozatorul român se îndreaptă către 
tema istorică din perspectiva prezentului, 
filtrînd documentul și construind ipoteze vero
simile artistic, asupra unor perioade și perso
nalități ale trecutului. Continuind o tradiție 
bogată in acest domeniu și experimentind 
modalități, prozatori ca Eugen Barbu 
Princepele și Săptămina nebunilor, Paul Anghel 
(ciclul Zăpezile de acum un veac, amplă recon
stituire, construcție monumentală, din care au 
apărut șapte volume), Francisc Păcurariu (Labi-

zi. 
dar ț: - . j rap tai p-nderu
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prin abuz, șablonizarea 
a personajelor, romanele 
au reușit nu doar să ae 
manual de istorie, ci si 
viziuni dramatice, in care

epocii 
umane. Marin

rintnl. Timpul și furtunile. Tatuajele nu se lasă la 
garderobă' Eugen Barbu (Princepele și Săp- 
tfmina nebunilor, parabole care refuză stricta 
incadrare in tipul traditional de roman istoric, 
dar in care, fără indoială, istoria este prezen
tă). Eugen Urtcaru (Rug și flacără și Așteptîn- 
du-i învingători), Vasile Andru (Noaptea 
împăratului), Mihail Diaconescu (Culorile singe- 
lui. Marele cinice, Speranța), Viorel Știrbu 
(Marele Sigiliu) propun in creațiile lor viziuni

Norman 
care ilustrează 

către dezbaterea, 
unei problematici 
se află omul, 
romane, cum s-a

i Paul Georgescu, 
Manea, iată autori 

semnificativ propen- 
cu mijloacele ljteratu- 
complexe. in centrul 

în arcanele istoriei, 
observat, concentrează

Ion Minoiu : „Tinorete"

noi 
cu

originale, racordind sensibilitatea modernă la 
rădăcinile istorice ale ființei. In alte romane, 
tema istorică este doar una dintre dimensiunile 
universului epic, in primul plan aflindu-se „is
toriile" individuale, derulate pe un fundal is
toric. Este, de pildă, cazul ciclului Istorii al lui 
Mircea Ciobanu, al romanului O dimineață 
pierdută de Gabriela Adameșteanu sau al căr
ților lui Ștefan Agopian (Tache de catifea, 
Tobit), compoziții rafinate, polifonice, în mai 
multe registre stilistice, fără ca aceasta să afec
teze coerenta ansamblului.

Un loc distinct în peisajul romanului româ
nesc contemporan îl ocupă cărțile lui Nicolae 
Hieban (In absența stăpinilor, Animale bolnave, 
Francisca, îngerul de gips. Bunavestire, Don

Juan, Drumul la zid), în care erosul reprezintă 
una din căile de acces în subteranele ființei 
umane, ale cărei trăiri sint analizate cu remar
cabilă forță de concretizare. Un romancier de 
formulă modernă, încercând să surprindă si
multaneitatea percepțiilor și a stărilor după 
modelul prozei lui Joyce este George Bălăiță 
(Lumea in două zile și Ucenicul neascultător), 
iar un ironist livresc, care iși construiește in
genios literatura din literatură este Mircea 
Horia Simionescu, autor de „metaromane" 
(Nesfirșitele primejdii, Toxicologia). Cititorul de 
„romane" are. se observă cu ochiul liber, de 
unde alege, căci peisajul este variat iar difi
cultatea, dacă există vreuna, este tocmai aceea 
a selectării. Creativitatea este exemplară, așa 
cum se remarcă, deopotrivă, receptivitatea pro
zatorului român la formule romanești de aiurea, 
care au fertilizat teritoriul nesfîrșit al romanu
lui. Astfel, romanul sud-american, tradus la noi 
abundent, și-a găsit repede prea multi admira
tori nu numai în rîndurile cititorilor, ci și în 
acelea ale autorilor. Influențele, de pildă, sint 
vizibile în creația lui Ștefan Bănulescu și Pla
ton Pardău. Scriitori, altfel, diferiți (primul , 
acuzînd sterilitatea, celălalt prolificitatea) dar 
redovabili ambii stilului marquesian.

Pași înainte, atit din punctul de vedere can
titativ cit și din acela calitativ, a făcut proza 
inspirată din actualitatea imediată. Scriitorii iși 
asumă din ce in ce mai decis calitatea de mar
tori la transformările parcurse de societatea ro
mânească si. prin opera lor. consecutivă, pe 
aceea de participant! activi implicați responsa
bili in prezentul tării. Augustin Buzura (cu Vo
cile nopții și Refugii), Dinu Săraru (Dragostea 
și revoluția), Aurel-Dragoș Munteanu cu 
Marile iubiri, Platon Pardău (cu Limita de 
virstă, D. Matală (Durata partidei), Gheorghe 
Schwartz (cu Efectul P), Constantin Stan (cu 
Nopți de facere), Stelian Tănase (cu Luxul me
lancoliei), Mihai Sin (cu Bate și ti se va des
chide). Mircea Nedelciu (Aventuri într-o curte 
interioară, Efectul de ecou controlat), Gabriel 
Gafita (Iarna e o altă țară) sint cîțiva dintre 
scriitorii din a căror operă, privire lucidă asu
pra contemporaneității, se poate reconstitui ima
ginea fidelă a prezentului. Din această succin
tă trecere în revistă nu se cuvine, totuși, să 
lipsească proza scurtă, mai cu seamă că. în
tre scriitorii români contemporani există o se
rie de nuveliști de forță, autori ai unor piese 
excepționale. Alături de „bătrânii" consacrați. 
Nicolae Velea. Eugen Barbu. D. R. Popescu, 
Fănus Neagu. Vasile Rebreanu. Ștefan Bănu
lescu. în ultimii ani au apărut nume noi. ti
neri autori talentați care produc, prin ceea ce 
scriu, o veritabilă resurecție a genului : Mir
cea Nedelciu. Sorin Preda. Aurel Antonie, 
George Cușnarencu. Nicolae Iliescu. Ovidiu Mo- 
ceanu. Tudor Dumitru Savu.

Este de la sine înțeles că varietatea tema
tică si stilistică, complexitatea reliefului prozei 
românești contemporane sint efectele benefice 
ale unui climat spiritual stimulator. în care va
loarea actului de creație este proporțională cu 
anvergura mutațiilor ce se petrec în societatea 
noastră.

Valentin F. Mihăescu



Generația luptei cu inerția

*

La izvoarele cîntecului
Pe marele poet de azi, loan Alexandru, tată mo

del a cinci copii, crescuți in cultul muncii, al dra
gostei de neam și de țară, copii exemplari care-mi 
apar ca cinci capodopere vii, pe colegul meu de 

la facultate care stringe la conferințele sale de la etajul 
trei amfiteatre pline de lume de toate virstele, pe orato
rul înflăcărat mistuit de flacăra marilor idealuri, pe căr
turarul înconjurat cu admirație și prețuirea celor mulți, 
însetați de frumos și de adevăr, pe omul acesta de bine și 
pilduitoare omenie românească, l-am cunoscut demult din 
anii mei luceferiști, pe cind el era incă un copil și nimeni 
nu știa mare lucru despre el. Sau cei care-I știau, belferi 
și „încuiați" de meserie, îl știau ca pe un cal breaz, ca 
un student indisciplinat și zvăpăiat care trebuie imblinzit 
cu metode administrative. Intr-un asemenea climat care 
apăsa ca o piatră pe ființa lui fragedă și plăpindă căuta 
să se transfere de la Universitatea clujeană la cea bucu- 
reșteană. L-am cunoscut într-o seară, mi se pare prin Ni- 
colae Stoian sau printr-un alt coleg de redacție care m-a 
și rugat să folosesc situația mea de tinăr universitar și să-l 
rog pe neuitatul rector profesor doctor docent Jean L:- 
vescu să-i înlesnească transferul la București. Dorința lui 
s-a împlinit și loan Alexandru ajunge in 1964 student bucu- 
reștean coleg cu poeții Constanța Buzea și Adrian Pău- 
nescu. L-a publicat revifeta Luceafărul unde ajunsesem re
dactor șef adjunct, m-am legat de el sufletește, i-am stat 
preajmă in anii studenției la momente mai dificile. a= 
crezut în talentul lui neobișnuit, despre care am scris intr-o 
cronică din Luceafărul (1965) la volumul său de la începu
turi : „Viața deocamdată11, de care cititorii si poate si poe
tul au uitat, intr-un răstimp de aproape două decenii S_i- 
tinînd că volumul „Viața deocamdată11 îl impune, - k>- 
ios, pe loan Alexandru în primele rinduri al^ liricii noastre 
actuale, scriam cu o convingere ce nu m-a părăsit n <- 
dată lucruri de care-mi place să îmi amintesc n
tru că vremea și vigurosul talent al autorului le-au ovto 
firmat cu prisosință: „loan Alexandru — ț'-'-l «re 
Se pun, îndreptățit, mari nădejdi ale poeziei -
— vine de undeva din relieful aspru și solemn. frjr»- ț 
de grandioase mișcări geologice și istorice, al Munților 
Apuseni și al Podișului transilvan. Versurile sale au ceva 
din acest spațiu geografic și din această structură geologică 
atit de particulară, ca și din fiziooomi morală a oame
nilor de acolo. Ele surprind spiritul prin viziunea originală 
ce captivează la prima lectură prin metafore neobișnuite 
plasate în contra puncturi. la răscruci de gindire și de sen
timente, derutează puțin prin spațiile aparent obișnuite 
dintre imaginile-cheie. dar pun stăpinire definitivă pe ci
titor la o citire atentă. Citindu-1 pe loan Alexandru nu-1 
reții doar ca pe autorul uneia sau alteia dintre poezii, fie 
ele și antologice precum : Ar fi iui bine. Invers. Piinea. 
Dar ploile, Pămintul. Cobarind, d ca pe un poet ini- grai, 
autentic, egal cu sine, chiar in cel mai comun vers. E un 
poet îngrozit de gindul și de expresia banală — de aceea, 
poate, uneori abuzează de neobișnuit și de expresia tare : 
e un poet cu o sensibilitate sobră, cu o gindire gravă, pă
trunzătoare. ferit de sentimentalisme și de exhibi ții forma
liste, e un poet al curajului de a privi totul lurid, bărbă
tești in față și uneori starea de veghe prea încordată se 
învecinează cu viziuni fantast'ce cețoase și dudate*. Volu
mul aoesta e răsplătit cu premiul Uniunii Scriitorilor iar 
cele următoare Infernul discutabil (196®). Vămile pustiei 
(1969), Imnele bucuriei (1973). Imnele Transilvaniei (ÎMI), 
Imnele Moldovei (1980). Imnele Țării Bamânerai (1981) tra
ducerile din Cintarea dotărilor și Pindar, ca și volumul 
de eseuri Iubirea de patrie (1978) cu recunoașterea una
nimă a marelui public și a unei bune părți a critidi de 
specialitate. N-au lipsit, firește, nici Zolii circotași, pe unii 
derarljindu-1 „rădăcina țărănească a poetului11 care readuce' 
în poezie universul rural'.'

loan Alexandru este un poet al colectivităților românești 
străvechi, al miturilor și datinilor, a] înțelepciunii și ome
niei populare, al dorului și al valorilor durabile, surprinse in

ztzirimnul unei -iialecta a deven.ru. de Hide tragicul 
rriiwnfl ii chu poezia ta. Lumea lai. deși adesea de aa 
aspru realivza. triușu in lumina unor rnmur. R nruaiuri 
arbaioe care-i dau • de răscolitoare sărbătoare.
De aid, poare, a earseteroJ tam-.c al rerscnrec. nona vi
zionară. puritatea ei sptntuaia. opcinuszzxui s fjccril stra
niu al venasoei. Poezia hn are ceva de geneză ti pare -ă 
ne duce amu la trenare ie cmieculm. la motivele in care 
materia ae aii firm este ia forme care prind viață, se per
fectează in dureroase frământări dialectice, ridirindu-se dm 
țannă la spcnL de la roiurile de furnici la colectivitatea 
etnică, de la livadă la patrie, la alinta patrie cn eroii ei 
nepieritori pe care-i slăvește di un sentiment de nobCă 
religiozitate.

In viziunea lui eroii unt sacralizați, rămin in calendarul 
martirilor neamului, devin factori vii de mobilizare a con
științei naționale, a eforturilor pentru Împlinirea unor inake 
idealuri naționale și social-e. El nu aduce, ca poeții reli
gioși. dintr-o mistică absurdă, cerul pe pămint, el sacrali- 
. zează, o realitate istorică nepcțivtzatX eroic îndreptățită să 
iă Iâctil miturilor și al legendelor. Astfel,’ poetițl care im- 

'țJWngșfe admirabil tradiția cu inovația «e impune ca un 
exponent al spiritului național, ca una dintre cele mai dis
tincte vod lirice ale contemporaneității românești.

Ion Dodu Bălan

l'IIIMI DE III.W A1HANIID
Lumină lina
Lumină lină lini lumini 
Răsar din codri mori de crini. 
Lumină lină cuib de ceară 
Scorburi cu miere milenară 
De dincolo de lumi venind 
Și niciodată poposind 
Un răsărit ce nu se mai termină 
Lină lumină din lumină lină.

Cine te așteaptă te iubește 
lubindu-te nădăjduiește 
Că într-o zi lumină lină 
Vei răsări la noi deplină. 
Cine primește să te creadă 
Trei oameni vor veni să-l vadă.

* a
Lumină lină lini lumini 
Răsar din codri mari de crini, 
l-atita noapte și uitare 
Și lumile-au pierit din zare 
Au mai rămas din veghea lor 
Luminile luminilor.

Lumină lină lini lumini 
Instrâinindu-i pe străini 
Lumină lină, nuntă, leac 
Tămâduind veac după veac 
Cel intristot și sărăcit 
Cel plins și cel nedreptățit 
Și pelerinul insetat 
In vatra ta a înnoptat 
Lumină lină veac divin 
încununindu-l pe străbun 
Deasupra stinsului pămint 
Lumină lină logos stint.

Iobagii
Amiros țăranii-a fluturi și-a pămint, 
Am i ros țăran ii-a oi și a ninsoare, 
Amiros țăranii-a lacrimi și lumini, 
Amiros țăranii a spinzurătoare.

Amiros țăranii a dreptate, amiros 
A iubire, amiros și-a neputere 
Amiroase Transilvania săracă a țărani 

> Și țăranii amiros a inviere.

Amiroase casa lor a prund 
Doisprezece-nșiruiți pe vatră 
Imbrăcați in șepci și sumănici 
Grei și groși ca niște cruci de piatră.

Amiros țăranii-a fluiere și-a ploi, 
Plaiul amiroase greu a feciorie 
Cind pămintul spinzurâ sub cer 
Pe un strop de rouă singerie.

Amiros țăranii-a milă ce s-a strins 
An cu an și-a-ncremenit in țară 
Și din carnea ei a răsărit 
Seminția asta milenară.

Amiros țăranii-a busuioc și crini 
A veșminte sacre și o nuntă, 
Capul lor miroase rupt din rai 
Și picioarele a nebunie sfintă.

Maramureș
Maramureș murmure amar 
De mirese mari nemăritate 
Cerul greu in tine s-a-mplintat 
Și nu-i cine și cu ce-l mai scoate

Rănile s-au vindecat demult 
Ești bolnav pe veci din rădăcină 
Că in loc să sugi de sub pămint 
Vlaga ta se trage din lumină

Amiroase-a pasăre din rai 
Cuibul tău in care se îngroașe 
Turma grea de clopote și miei 
Ca o mămăligă cocoloașe

Țâma singeră pe urma ta 
Țipăt îndelung de ciocirlie 
Trandafirii răstigniți in porti 
Contre miezul nopților învie

Puii de albine cind răresc 
Miriie sicriele-n morminte *
Ga. băn osul moasteior trezit 
Din icoană trece in veșminte

Griiele cu gliile cu tot 
Coapte sint cu viile otova 
Boul dă cu steaua fnuitii-n munți 
Și se naște cerul pe Moldova

Maramureș, moarte ce-a murit 
Inima și maica mea primară 
Vulturul ioanic te-a iubit 
Și te-a smuls cu singele din țoru

Sămînță
Pe lună veche ies secerătorri 
S-așeze chipul holdei in pămint 
Curind pogoară ploile de toamnă 
Să-ntrebe de semințe in cuvint

Și de-or găsi pămintul fără rod 
Vor bate-n el ca intr-o tobă spartă 
De n-or simți un clinchet dedesubt 
Vor socoti că Patria e moartă.

Și s-or prelinge stinse indârăt 
Ca niște minji de obur pe cimpie 
Și-n urma lor un ham fără de cai 
Pe zări pustii vor face sâ-ntirzie

Pe pinze albe-n stinsele livezi 
Zvintatu-s-au semințele senine 
Acum pe cap sint unse cu aloi 
Și li se spun pricesnele de bine

Și miine-n zori semănătorul blind 
Cind steaua bolții licâri-va incă 
Va ferici grăuntele sortit
Să cadâ-n brazda umedă și-adincâ.

Origine
Din Apuseni, din răsănt mă trag 
De pe oceste deatari transilvane 
Strămoșii mei călcau pe univers 
In zuete de ramă m sumane

Și vara in izmene foarte largi 
De cinepă sub dopun cit o roată 
Mncau bureți in plete de post 
Și p nea cu cenușă mestecată

Iar cind veneau slăvite sărbători 
lș pogorât făptura in leșie
Și pomeniți ca păstrară, plecau 
Pe caii purpurii m pribegie.

Muierile pe dealuri sint cam mari 
Și chipeșe m mers și ocrâ-raase
Nasc in piooav impiintate n plug 
Și soarta lor a prec stă r roase

Pruncă cit cirfami cralănosi 
Cop. la sbm m buni'le buimace 
Beau zăr și lapte alb și zgruntoros 
Și cresc flăcăi voinici și flăcooaica.

Un, apoi mriăstorrti destul 
Se rup de Strămoșeasca cracă
Precum un vrej purtat de vijelii 
Pornesc in risipwe pe Io tooco

Unu iși vira riago-n pustrwci 
Se rup de strămoseasco cracă
Altii-njugat pe pluguri se scoboarâ 
Și scormonesc cu plugul in candori 
Sub cloșteae de aur de sub țară

Toți ies din truda istovirii lor 
Zbircrti la lată sfinți la căutare 
Umerii doar mai strimbi și dobor ti 
Cu-ocei desagi de oase in spinare

Storsi dm pămint cum toți au fost 
Storși din măicuța lor intr-o pruncie 
Acum ii stoarce noaptea de pe munți 
Și ■ impinge focu-n veșnicie.

Imn
Columbă blinda satul este plin 
De zborul tău și murmurele tale 
Ești cind in vie cind lingă izvor 
Și dormi alean in holda de pe vale

In casa noastră ți-ai făcut culcuș 
Dar cit e ziua verii ești plecată 
Secerătorul te așteaptă-n cimp
Să-i ții de umbră pruncului pe crace

Turma de oi in staure pe deal 
Nu se alege-n strungă fără tine 
Trebuie tu să fluturi fruntea lor 
Cind fluierul le-ndeamnă pe coline

Iar norii cind pălesc in răsărit 
împinși de vint și iarna e aproape 
Atuncea tu columbă pe ceru-ntuneca 
Te faci stea de taină peste ape.

Manimazos, contemporanul nostru
• Gheorg^r fș-re parte din stirpea rară a poe- 
1-- ăeowvu cs ăsparapa spre nooumenal nu 

rxtr-un culcai rece, tutelat de ab.le. dar. vai.
t*e „i.-esți-saliante. programe tie iucru 

Srx.-’.ij» chibzuit srepocăresc. vă- 
c.rj :re—re-—;e _ mercsrt: grijuliu. inabil He-

gh-rat. oe prevsneiar fjasriar ce trudește. (Ictnd ut 
de —re. jau n-j; puțin ingâdizie. spre a-s
ro'.’SBk atșș.ore. —'j o rsrecteradcă defini torre pentru 
nu potim dintre oe azi provenind mai cu
seamă din rrreC-.îc rttrăse și neoru. ale. dar care nu are 
absolut nimic oe-a face cu autorul Zoeoefiei. ș: al E3e- 
gzitoe poiitfae. De ia Arises încoace, poezta română nu 
creoezn să mai fi avtzt parte de un poet dăruit cu o fire 
abisal-sxihzzLjeă precum Icra Gheorgne. De aceea, ea și in 
căzui poetuttr Cevioaitor peciiiăe ș: ai Florilor de mo- 
ezgai pătrunderea ia am mu Ml exiczential-liric plazm u:*. 
c-e Ioc Gbeoegrre pm^Ktoe. înainte oe toGte. puterea 
ttatfv-mteiectiala a czpsocuitn de a ae lăsa :n r.ăpentrea 
a ceea ce am nszzu eu! naeru szabcocștSea:-eristic. Este 

’îâ'ăra sate in măsrră a ne el;’joc c:«n uni carta cu •> 
lume de gxndou si intxebăr-. prtn>rexe. beneLcilnd de 
o f i- .i.te pe măsură, cei trai adesea oulverea-r-ă prn 
crespet jeriogica es aucâtzxre Aceasta fiind starea de 
lucruri, am spune mai departe că oe poet iiâ Ioa 
Gîeacgfw țe-r* apt a *e apropia doar locui <de critic 
□ j Ftei virban 5 dârtet eo un asemenea eu pr.rtiezta^ 
ch<rar»* să-i ăeiciiidă cațea de xeres spee stări de sufle-; 
și .de reewr tiu in al căror cimp vttațioaa. exultant x 
p- crre-»- :« 88 .răv-r-isr rs IM NK&M CU subiim tn-

Azn mai ctiat <i aiiă dată aceste strofe dm martif:- 
eul poem Lo<om1 ioi bot ; pentru valoarea lor em- 
tMTTUtica. nu esMAm irtsă a ie retranscree : _Pr 
Manmiazo* îl psuciau c-jrtnleJe 1 de toate taineie 
sale l spusul s râspu.,<ul se-ntreee-ău unul pe altul 1 cz 
toate tameâe «nai- : T« re trebuia să facă Mat
mazes I se spunea singur, se făcea cuvin: / ți czrvintul 
său □ părăsea Oră too. sa . t tot ce făciseră străbuni: 
lu; Maaunaaos I se «punea fără xme. din sinea Im t Ma
mmanas ; / toc ce-aveaa «â-Etimpme moștenitorii săi ! 
trecea prin cuvintele ’ui -nazor* ; _EJ era o răscru
ce / a tuturor graiurilor ce-areati să se nxoeaseă pe 
pămintul poporului său* ; _Mat ttwt.ts iși amintea i'u- 
crurl pe care nu Je avusese ; / iși amintea fapte ce oj 
ie făptuise . / plingea pentru mocsi ce nu-i văzuse 7 ți 
se bucura penii u cei ee-aveau să ae / nască / la mu de 
an: după sme*

Cu doeva săpcămin: ia urmă, ccetemplaro bnpre-zna 
c*u Ion Gheorgbe p Artur St-vestr. exp-matele din mu
zeul de tnorte ți eenocrafîe a! crasului Alexaadrta. In 
□xxnenito emd poetul s-a apropiat de spte tu și ra
risimul car soter de la Bujocui. «ucoav-i <aax<ma cu

sine ți cu no: (fără îndoială, prin intermediul insonda- 
txuului sau eu subconțiient-extatic). n-am avut nici un 
dubiu cn privire la. așa-zicind. identitatea fenomenală a 
Its Manimazos. Gigantic-mirifica fantomă a cavalerului 
trac iți schimbase armurile, ii simțeam, pur si simplu, 
prezența _I.zxd*. Altfel zis, era contemporanul nostru 
p eram contemporanii lui.

Nicolae Ciobanu

De tineri Călărețul cu glugă Tableta de lut

Coc do boon afboou raravov-,
$ tot do toon -tcăru osc borboț 

ai acestei țări.

Do ce io CO mm cuoplitâ steoto 
£ arta de-a conduce umoIi ;

Sa fee roasa mesei aM
De groa, să se tase-oviratâ 

Alit de Mtoic. io fi stocat

De aătea airse si de omite. 
Să fi btecot navele g-gnoOce

Cviciaae de trecem : 
Să fi tarbat efe, cm ele de la nord

$< de la sud
Uot micile, pașoicele nove, trebuite

Să troacă pnrare Scykz și Car oda 
De douăzeci 1- patru de ori pe zi I

Se pare că duhuri tenMe
Bântuie cancelari 4e și sediile ; 

Pe nesMutrie sint tatuați bărbații 
Cei tineri ai patriei.

Cu cri ore erai multe pietre și ape 
Țora-n care s-au născut și rămin.

Cu atrt moi multe tăieturi pe frunte 
Li se adaugă ;

Ctă parte ni s-a făcut la fluviul 
Nostru, se-nseamnă pe fruntea 

primului 
Dintre noi — cit avem voie la Dunăre ;

Cită parte din munți ni s-a lăsat 
Se-nseamnă pe frunțile lor -

Pentru fiecare lucru ce-l păstrăm, 
O crestătură pe fruntea bărbaților 

Noștri de stat

Se pare că duhuri teribile 
Bintuie cancelariile și sediile ; 
Cu fiecare nou bărbat conducător

Se foce inventarul apelor și 
Munților și cetăților noastre ;

De fiecare dată ni se cere cite ceva, 
De fiecare dată trebuie adjudecat 

Și disputat fiecare deal sau izvor 
Al nostru.

Mereu moi grea știința și arta 
De-a conduce statele ;

Tinerii bărbați diregători
Ai patriilor blinde

Sint răboaje crestate ; de fiecare dată 
Testamente necunoscute.

Eu ii primii cu multă bucurie
La putere ; și tot eu văd cu tristețe 

Cum încărunțesc —
Acesta-i obiceiul pâmintului ;

Căci de tineri albeau voievozii, 
Și tot de tineri încărunțesc bărbații

Politici ai acestei țări.

Cit te*reo de porc- 
Coiăretate cu g-ngă. 
De E-a umpli vaotal m fugă
Sa te fino pe loc.
Să te-ncobneascâ 
Să pui cobnă de bvsuroc 
Ș< pe noi ne-ncălzească : 
Ne caice cotai pe umbră
Să ne -apese cu bteilt
De-o să-l cimoastem pe unde umblă, 
Cu ate noastre toate grad mite.
Și nor sintem ou pămint 
Cum altele no-fi sint

Georgeta Borusz : „Ritm*

îndemnuri
Mă, eu
Aici sint tu, 
Nu vezi ce greu
Ni se făcu, 
Slab la gura 
De-un soi de lapte — 
O să rută tură
A păsări de-azi noapte. 
Mă, el, ne el
Al meu ne mine 
in orice fel
Orice e bine.
Te văd prea plin
De-o sărutătură, 
De-un soi de vin
Roșu la gură.
Hai inapoi
Cum eram inainte
Mă, voi de noi
Fiți cu minte.
Hai inainte
Cum eram indârăt 
Printr-acel părinte 
Nimic tot

Pe ameră toi, 
in cosori de romuri 
Mă râd pe mine, doi 
Frați sau neonuri. 
Noi, de pliscuri, 
Te-am îmbrățișat 
Că ne-a venit rău de acele piscuri 
La care ne-a înfățișat 
Ne suge lacom vint 
înapoi ;
O tabletă de pămint 
S-a făcut lumea sub noi : 
Vad la mijloc lebădoi, 
Pe muntele retezat 
Iară eu acolo-s doi, 
In coșuri de răchită am zburat. 
Tot ce foce jos 
Ce-i oce o sus,
Parcă nu ne-ai fi scos
Tocmai de unde ne-oi adus : 
Cineva ne ciugulești 
De camea tal pel or 
De se satură doi pești 
Hăt >n opa opelor.
De-un ciupit, noi rid, 
Plingem eu de-un ghidilici, 
A singele meu crud 
Ne miroase pe aici.

Cu patru chipuri
Călăreț cu patru fețe 
Care-n urmă, urma urmei lasă 
Ca o casâ-n caso casei, casă ;
Călăreț cu patru chipuri 
Cal al capului cu cap in cap 
In care atte patru-ncap ;
Călăreț cu patru fețe 
Care-n umbră lasă umbră, 
Care stă unde ședea umblă ;
Călăreț cu patru chipuri 
Care umblă unde umblet șade 
Capul capului de cap care nu cade ; 
Călăreț cu patru chipuri
Vede cimpia cimpiilor de cimpii 
Nisipul nisipului cel din nisipuri 
Și copilul copilului din copii ; 
Călăreț cu patru fețe 
Vede muntele munților cei din munți 
Mustră de bine, blestemă cu povețe, 
Și-n fruntea Lui, patru frunți, 
Se uită-nainte, vede-napoi, 
Călăreț cu patru unu, cu patru doi 
Cu patru trei, cu patru patruri, 
Vede inapoia din lături cu patru laturi. 
Călăreț cu patru călăreți in călăreț 
Numai calul cum e calul de cal 
Neprețuit prețul tău fără de preț, 
urcă-mâ dealul dealului celui din Deal.

La temelie
Cind au săpat pentru fundația unui bloe 

de locuințe 
A ieșit la lumină o amforă elenistică 
Era in veci astupată cu pivotul de jos 
Al altei amfore, din Heracleia Pontică ; 
Era plină de oseminte arse, de om ; 
Grecul grecilor, s-ar zice !
Dacă-n preajmă n-ar fi aflat săpătorii 
Grămezi de cioburi grosolane, de oale 

lucrate cu mina.
S-au cercetat, s-au strins toate, s-a dat 

drumul 
Lucrărilor mai departe Ia edificiul 

betonului. 
Așa-i cu toată casa mea și cu toate 

casele mele : 
Zidire peste zidiri asupra oaselor 

și cenușilor — 
Noi peste noi, din adincul din noi ; 
Temelie, Domnule-al Zeilor, temelie 
Spre-a nu ne fi teamă de nimeni.
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„Biruit-a gîndul“
Cum se zbate marea intr-o scoică 
Tot oța ți versu-i zbatere de gind 
Cum se nălucește pe zăpezi o troică 
Gindul prinde aripi, in noi fulgerind,

Gind de vară lungă pregătind o eră 
Tinără de-o pururi, lumină ți steag, 
Gind de libertate, rotund ca o sferă, 
Răscolind istoria către noul prag

Și unind o Țară, ți unind destine, 
Și făcind din clipă durată de veac 
Se născu o lume din visări senine 
Și din singerarea clasei in atac

Și din nemurirea celor ce trăiră 
Spre a fi de strajă vetrei la hotar, 
Pentru ea luptară, pentru ea muriră 
încălzind pămintul — unic, scump altor.

Ginduri pentru vora indelung fierbinte : 
„Biruit-a gindul* celor dinainte...

0 singură Țară
„Treceți batofioone române Carpoții* — 
Sfinta poruncă din nou se-auzi 
Din nou ne chemau părinții ți frații 
Și steaua Unirii din nou răsări

O singură Țară ehemindu-ți ostașii
O singură inimâ-n larg orizont 
Străbunii vegheau, in pas cu urmați!, 
In pas cadențat, bărbătesc, pas de front

Și munții vuiau de aceeați istorie
Și veacuri de singe Carpații treceau 
Treceau batalioane române spre glorie 
Și către viitor, din trecut, se-ntorceau

Cei ce-ți păstrară ți limba ți neamul 
Cei ce-ți păziră dreptul de a fi 
Una cu riul, una cu ramul 
Aceleiași țări ți aceloroți fii.

Veneau de demult ți plecau spre departe 
Sub aceeați poartă de Eternitate.

Pămintul din noi
Trecători pe Pămint, perisabili ca lutul, 
Noi putem să durăm doar cind Patria 

.i ■■■ rx-e scutul
Celor ee sin tom ți celor ce-om fi
Respirind doar prin ea pină-n ultima zi

Pină-n ultima cHpă de răgaz ți hotar 
Dintre viață ți moarte, dintre vis ți coșmar, 
Niciodată sătui de pămintul din noi 
Limpezit de (intim ți de vețnice ploi

Totdeauna flâminzi de otita Ceahlău
Și de plinset de Olt ți de dorul de gnu
Și mereu câutind o mioritică stea 
Ca un punct cardinal spre a fi ți-a avea

Spre a fi prin părinți, spre a fi prin urmați 
Spre-a avea cerul nostru pin-la ultimii poți 
Spre a țti că la urmă pămintul din noi 
Va rămine curat ți-l vom da inapoi

Intr-un pururea schimb cu of Țării pămint 
Singurul mod de-a putea spune : sint I

nicolae 
sinești

în zbor
Cimpul mă cunoaște după griu,
Munții mă cunosc după aur, 
Copacii mă cunosc după culoare, 
Frunzele mă cunosc după cintec ; 
Am rupt pe genunchi pușca - 

Să priviți soldatul de piine I
De ce atitea cartușe...

Pentru un singur soldat I

Această cetate
Cu-n ochi de cer 
Și unul de pămint — 
Patria, - această cetate — 
Nu poate să cadă

De pe umerii noștri. 
In insomniile ei - 
Puteți găsi adevărul 
Despre bobul de pămint 
Ce-a încolțit in oglindâ.

Dincolo de zăpezi
lată partidul gindind — 

La masa Congreselor
Sub fereastră
Bate inima culori de Voroneț, 
A mai rămas destulă căldură
Pentru a trece dincolo de orice zăpezi. 
Acolo,
Sint de toate, atunci cind in inimă — 

Se întocmește istoria.

Acum
Acum,
Privindu-te patrie —
Mă odihnesc sub coaja copacilor. 
Mă odihnesc intr-un ou 
Și ies de acolo pasăre, 
Mă odihnesc in statui 
Și ies de acolo durată, 
Mă odihnesc in strămoși 
Și ies de acolo istorie, 
Mă odihnesc in steag — 
Ca un diamant in lumină.

MIERCURI

PLECAREA
e patru zile plouă fără încetare.

Pe la vreo șase seara am auzit cio- 
cănitun in ușă. Era Lavinia. Am invi
tat-o înăuntru. S-a dezbrăcat de parde

siu. Avea figura palidă, bolnavă.
M-a asigurat că nu mă ține mult. Iși dă per

fect de bine seama cit sint de ocupată. S-a așe
zat. Venise îmbrăcată in aceeași rochie lila, de o 
croială impecabilă. Mi-a spus că sint frumoasă. 
I-am mulțumit. Mi-a spus că am o cameră dră
guță. Aveam impresia că e speriată. Cred că era.

— Mă tem de fiecare dată să nu-ți imaginezi 
că mă trimite el. S-ar supăra îngrozitor dacă ar 
afla. E foarte irascibil. De o săptămină a început 
să se mai liniștească. Și-a luat uneltele și sche
lele și a eliberat salonul. Iși petrece timpul in 
atelier. Fumează întins pe pat, cu ciinele ală
turi. Sau bea. Cind crap discretă ușa. tresare. 
A incetat să ne mai spună „maiestatea voastră". 
Dealtminteri. nu ne mai spune in nici un fel. 
Coboară, mănincâ in fugă, și se retrage 6Us. fără 
să ne mai adreseze nici o vorbă.

Pe masă se găseau Analele lui Tacitus. A luat 
volumul și l-a frunzărit fără să zăbovească 
asupra paginilor. L-a închis.

— Fii bună și servește-mâ cu un pahar de 
apă. a zis. Mi-e sete.

I-am adus o porție de dulceață de căpșuni de 
la madam Cotigă și uh pahar cu apă. Mi-a mul
țumit. A luat paharul, mina-i tremura, a izbutit 
să bea o înghițitură, și paharul i-a căzut din 
mină pe podea. S-a spart.

— Mă simt cam rău... a murmurat. Iți cer 
iertare.

S-a sprijinit cu spatele în fotoliu. în cameră 
se așternuse o liniște de gheață. Eram teribil de 
neajutorată. Am dat o fugă in bucătărie și i-am 
adus un alt pahar.

— Peste cinci zile pleacă... a suspinat. La uni
tatea lui de aviație, pe valea Mureșului...

Am intrebat-o dacă nu dorește un ceai sau un 
calmant. A refuzat.

— Trebuie să-ți spun de ce am venit. Am 
auzit că meditezi pe fata colonelului Petrescu. 
Că ține foarte mult la tine. El l-ar putea scăpa 
pe Minu de război.

Și-a scos oglinda din poșetă, s-a pudrat. Pa
loarea cadaverică ii dispăruse. Și-a corectat con
turul buzelor. Și-a îndreptat privirile spre mine.

— Crezi că ai putea vorbi cu el ?
Tăceam. Lavinia a zimbit. absentă. Mi-era atit 

de milă de ea. mă emoționa atit de mult nefe
ricirea ei, incit abia ml abțineam si pling.

— Cam asta-i tot...
S-a ridicat.
— Aș vrea să te îmbrățișez, a zis.
In curte o aștepta Lord Finley. Burnița. Am 

petrecut-o cu privirea pină a dispărut pe Bule
vard. Am dus dulceața in bucătărie șl am des
chis ferestrele. Am maturat prin cameră. M-am 
aruncat pe pat Am stat cu ochii limpezi pină 
spre miezul nooții. Mi se făcuse frig. M-am ri
dicat. Pe stradă aluneca o umbră. O clipă, mi 
s-a năzărit că e Minu. Dar visam. Fără îndoială 
că visam.
JOI

Sint ultimele zile înainte de vacanță. E ultima 
vacanță a noastră. în clasă, fetele privesc bui
mace pe fereastră.

Mira mă cheamă in recreație. îmi povestește 
cum a fost inmormmtat Bubicu. O ascult dar 
nu înțeleg nimic. Cocoane, bocete, fanfara mi
litară— Fetița acta, care a participat la atitea 
dureroase :mnormintări, se poate emoționa de 
incă o mm.-rrr.intare a unui bătrin pe care nici 
nu-1 cu net-ea cu .—->e luni inainte.

Ii snun este ț-odun. îmi șuriie.
— Tr-.eazn la ei- £ foarte tor •: si poți ai ții 

la oamen- .
Dună-annază mă vizitează Manela. E depri

mată. Se așază in fotoliu.
— Mi-e atit de scirbă uneori de viață I 

exclamă.
O las să debiteze ne tema nimicniciei lumii. 

E in pasă proastă. Pe urmă mă întreabă :
— Ascultă, Tami. tu te-ai iubit vreodată cu un 

bărbat ?
Ii spun că am principiul să nu fac confidențe. 

Dacă mă acceptă asa cum sint, putem purta 
discuția mai departe.

Și-a scos oglinda din poșetă. Se privește.
— Traian m-a invitat alaltăieri la el acasă și 

nu m-am dus. Mi-a spus că dacă nu vin miine, 
relațiile dintre no: s-au încheiat. Un ultimatum, 
intelegi ? Mi-e silă...

îmi suride.
— La urma urmei, sint o proastă că-mi fac 

griji. Toate femeile din lume se distrează și nu 
se mai comnlică făcindu-si probleme de con
știință. Cuvintul ăsta, conștiință, e un gunoi...

Mă pupă afectuos pe amindoi obrajii.
— Aș vrea să ne intilnim peste cincizeci de 

ani și să ne povestim, la o cafea. întinse pe so
fale. nebuniile. O. Doamne, cite am avea să ne 
mai spunem

Afară plouă. Citesc pină la două noaptea. 
Sting lumina. Deschid ferestrele să intre aer. 
Observ din nou aceeași umbră alunecind pe 
stradă. Mă cuprinde teama.
VINERI

Visez spre dimineață că sint pe malul mării, 
cu Minu. Privim întinderea cețoasă a apei.

— Știi să înoți ? mă întreabă.
Am dat din cap că nu.
— Nici eu. Dar vreau să invăț. Un pictor tre

buie să știe să înoate.
S-a aruncat in ană. încetul cu încetul s-a în

depărtat de țărm. L-am implorat să se oprească.

gheorghe 
constantinescu

„Anteu“
Treceam frontiera ; 
La graniță
Am coborit din tren. 
Am luat un bulgăre 
De pămint. 
L-am învelit bine 
Intr-o batistă 
Și am pornit 
Din nou la drum. 
Pe oriunde 
M-au purtat pății, 
Cind mi se strecura 
In suflet îndoiala, 
Pipăiam bolovanul 
De pămint 
Ca pe ceva scump 
Inimii mele...

Țarina
Din țârina 
Patriei mele 
Răzbate mirosul

De singe vărsat»
Miros
De singe ți oase 
Măcinate
La moara istoriei.
Un miros
Purtat de vinturi 
Din graniță-n graniță 
Și dincolo de graniță 
Ca un memento,
Un miros
Ce străbate generațiile...

Lumina pietrelor
Lumina din pietre 
stranie, ciudată) 
Lumina din pietre 
nicicind nu s-arată. 
Lumina din pietre 
nu piere nicicind. 
Lumina din pietre 
imi stăruie*n gind. 
Lumina din pietre 
cheamă ți intrigă.

constantin 
mateescu

i-am spus să se întoarcă, l-am strigat. Dar el 
mergea inainte, incăpăținat, inconștient, mergea 
împotriva valurilor tot mai furioase, și după 
citeva minute n-am mai zărit pe întinderea spu
moasă a mării decit un punct. Am dat un țipăt, 
în clipa aceea m-am trezit. Afară răsărise soa
rele.

îl spun Noricăi. la lecție, că vreau să port cu 
tata o discuție. Am rugat-o ca in timpul con
versației să rămină afară. E vorba de o chesti
une confidențială. S-a dus să-l cheme.

După vreo citeva minute a apărut.
— Ce este domnișoară ? Aveți vreo neplăcere 

cu Norica ?
Nu. nu de Norica era vorba. I-am explicat că 

sint pe cale de a mă căsători cu un tinăr ce tre
buie să plece peste trei zile in Transilvania, la 
o școală de piloți de vinătoare. O școală de pi- 
loți e moarte sigură. L-am întrebat dacă ii stă 
in putință să-1 mobilizeze pe loc. in Alutela.

Colonelul s-a așezat pe scaunul in care stă la 
lecție Norica. Tăcea. A scos o tabacheră. Și-a 
aprins țigara.

— E vorba chiar de viitorul dumneavoastră 
soț ?

I-am spus că sîntem logodiți de șase luni. Că 
am început să ne înjghebăm, o casă, sub Ca
pela. Că nu ne-am cununat pină acum, pentru 
că trebuia să-mi termin școala. Că vrem să 
avem copii. Să-i creștem.

— Da, da... a mormăit. Da, da...
A tras vreo două fumuri, apoi și-a îndreptat 

privirea asupra mea. Simțeam că mor de frică.
— Smteți cam îndrăzneață, domnișoară, a zis,

și a tăcut din nou. .

Rodica Svințu : „Vizită de lucru*

în clipa următoare, pe ușă a năvălit Norica. 
S-a repezit de gitul lui. L-a sărutat. Nebuna 
ascultase tot. pe gaura cheii.

— Cum, tati, stai să te gindești atit pentru un 
fleac ? Cind este vorba de fericirea fetei tale ?

Pe fața colonelului a apărut o umbră. Imbâ- 
trinise. S-a ridicat.

— Să vină poimiine la mine, la ora nouă di
mineața. La nouă fix I E clar 1

I-am spus că e clar.
A salutat militărește, dar a omis să-mi mai 

sărute mina.
Am făcut o lecție lamentabilă...

★

Cind am intrat pe ușă. Minei zăcea trîntit pe 
pat. Fuma. S-a ridicat. Dar n-a venit spre mine.

M-am așezat în jilt. M-a invitat să-mi scot 
trencicotul. Nu, nu era nevoie, rămîneam doar 
citeva minute.

A aruncat țigara și și-a pipăit cu un gest me
canic buzunarele murdare ale salopetei. Slăbise. 
Era nebărbierit. Părea ieșit din pușcărie.

Lumina din pietre 
vețnicâ ți tristă 
Lumina din pietre 
vreau, nu vreau, există. 
Lumina din pietre 
e ca un greu blestem. 
Lumina din pietre 
mă face să mă tem.

Drumul oierilor
In drumul lor 
Spre locurile de păscut, 
Turmele de oi 
Amintesc 
Atitea generații 
De oieri 
Care n-au lăsat 
Altceva in urma lor, \ 
Decit oasele ți crucile 
Presărate 
De-a lungul Bărăganului...

Mărturisire
Sint dar 
din darul acestui pămint ; 
Sint singe 
din singele acestui pămint ; 
Sint carne 
din carnea acestui pămint; 
Sint trup 
din trupul acestui pămint; 
Sint conștiință 
din conțtiința acestui 

pămint; 
Sint lacrimă 
din lacrima acestui pămint; 
Sint suferință 
din suferința acestui pămint ; 
Sint dor 
din dorul acestui pămint ; 
Sint munte, sint riu, sint 

pădure, 
sint cimpie, sint holde, sin! 

freamăt, 
sint ceea ce sint, din mila 

acestui pămint.

— De ce ai venit ? a întrebat
I-am spus că am venit fiindcă îl iubesc.
Stătea cu spatele la geam. Abia ii distingeam 

figura. Privea spre șevaletul gol. In cameră 
domnea cea mai cumplită mizerie și dezordine.

— Nu vrei să bei ceva ?
Tăceam. Vreo citeva minute n-am vorbit nici- 

unul. Afară începuse iar să plouă. Se auzea 
ecoul ritmic al picăturilor căzînd din streșini.

— Vii prea tirziu, mi-a spus. Poimiine plec.
S-a dus la dulăpior și a venit cu o sticlă. A 

umplut paharele. Mi-a întins paharul. L-am lă
sat pe masă.

— Fac parte, a zis, din specia nenorocită a lui 
Lord Finley. Cind m-am îndrăgostit de cineva, 
ii iubesc chiar dacă mă alungă, chiar dacă mă 
lovește cu piciorul. Dar, spre deosebire de el, 
păstrez cu îndărătnicie in memorie toate lovitu
rile. Le înregistrez. Atit. Am o putere de a in
dura extrem de mare.

Și-a băut paharul. S-a așezat pe scaun în fața 
mea.

— De ce mă mai iubești ? M-am comportat in 
modul cel mai ticălos. O fată mindră, cum ești 
tu, nu se întoarce în camera unde a fost batjo
corită.

I-am spus că dacă nu abandonează subiectul, 
plec.

Am încercat să sorb o înghițitură din pahar. 
Era o băutură îngrozitor de tare. Minei s-a sco
tocit prin buzuanrul salopetei și și-a scos pa
chetul cu țigări. Și-a aprins țigara.

Cred că s-a rezolvat problema plecării tale, 
am zis. N-o să mai pleci.

— Ce vrei 6ă spui ?

I-am relatat discuția cu colonelul. Minei fuma. 
Pe față nu i-a tresărit un mușchi. Fuma, pe 
urmă s-a uitat la mine.

— Mă emoționează gestul tău, e un gest fru
mos. romantic. Dar aș dori, la rîndul meu. să 
renunțăm la subiectul ăsta. Plec. Merg să mă 
bat cu nemții...

In clipa aceea, mi-am dat seama că l-am pier
dut. Că nu mai e nimic de îndreptat. Că soarta 
îsi depăna neistovită tortul. Am ridicat paharul 
și l-am dat pe gît. Arsura băuturii imi tăiase 
respirația. M-am rezemat cu capul de speteaza 
tare a jilțului. Am închis ochii. Auzeam bătăia 
regulată a picăturilor-de ploaie în burlane.

Minei mi-a dezbrăcat trencicotul și l-a arun
cat pe o laviță de lemn.

— In săptăminile acestea groaznice, de dis
perare, abia în săptăminile acestea mi-am dat 
seama că nu mă pot lipsi de existența ta. Că 
ești o parte indispensabilă a vieții mele. Oricite 
nelegiuri aș mai comite, oricite vinturi m-ar 
abate, aș reveni umil la tine. Mi-ai fost scrisă.

A umplut paharele. Și-a ridicat paharul și l-a 
băut.

Valori nuvelistice actuale
Urmare din pag. 1

adaugă „inteligența ei viperină", izbutește a-1 
„îmbăta" pe Soliman Magnificul pînă intr-atît 
incit să cuteze a crede că ea poate decide 
asupra destinului împărăției. Punînd la cale 
asasinarea primului moștenitor al, tronului, 
viteazul și strălucitorul Mustafa, fiul sclavei 
georgiene Sulame, Roxelana urmărește a-1 
face împărat pe fiul ei favorit. Baiazid. 
Dar. conform „schemei" prestabilite de destin, 
moartea nevinovatului atrage după sine aceeași 
pedeapsă și Baiazid devine victima intri
gilor puse la cale de propria-i mamă 
în simplitatea lui esențial tragică, conflictul 
nuvelei capătă o tensiune de-a dreptul shake- 
speareană. Blîndetea înțelept ironică, deta
șată. a tonalității narative nu trebuie să ne 
înșele, făcindu-ne să pierdem din atenție fon
dul adevărat al intimplărilor. Cruzimei sangui
nare de aspect spectacular isterizant a eroilor 
shakespearieni i se substituie cruzimea cinic 
disimulată, ceremonioasă chiar, a rafinatului 
(in felul său) sultan, care își învăluie inten
țiile asasine in faldurile protocolului oriental :

„A intrat un icioglan cu cupe de băutură dulce 
pe-o tabla de aur.

— Ia și bea, l-a îndemnat bătrînul c-o voce 
care n-avea în ea nici dragoste, nici ură.

Baiazid s-a cutremurat. A intins mina, a luat 
o cupă, a băut o înghițitură și a închis ochii, 
așteptînd moartea. Cind. după o clipă a ridicat 
pleoapele, a văzut pe părintele său bind domol 
ce mai rămăsese din lichidul început. împăra
tul a depus cupa și i-a zimbit intăi lui, apoi 
doamnei Roxelana.

Obrazul mamei s-a luminat ușor.
— Părintele tău si stăpinul nostru, a zis ea, 

socotește că nu e destul de înțelept să te ținem 
departe de noi. Deci iți poruncește să te întorci 
un timp în serai, la dascălii tăi elini".

Firește, la mijloc nu e decit iluzia iertării. 
Diabolic in egoistul său confort sensual, Soli
man amină îndeplinirea tragicei sentințe cit 
timp nu poate incă renunța la farmecele Roxe- 
lanei. Cind însă acesteia ii vine, sfirșitul. des
tinul își exercită, implacabil, prerogativele : 
„îndată ce florile s-au ofilit și lacrimile s-au 
zvîntat, muții seraiului au îndeplinit lucrarea 
lor asupra lui Baiazid, întrebuințînd juvățuri 
din mătasea cea mai fină". Morala „fabulei"

De ce ții cu tot dinadinsul să pleci ? l-am în
trebat.

— Fiindcă e- război. Nu e război ?
Răspunsul lui mi s-a părut atit de simplu, de 

firesc, incit am rămas mută. I-am luat țigara 
din scrumieră și am tras un fum.

— Țineam extrem de mult să te mai văd o 
dată inainte de plecare I Iți mulțumesc că ai 
venit. Știam că mă iubești, n-aveăm nevoie de 
dovezi, și tu faci parte din specia păcătoasă a 
lui Lord Finley. Cum să mă duc să mor fără 
să te mai privesc o dată 1

Zimbea ca un copil. S-a așezat pe dușumea, 
ca odinioară, și s-a culcat cu capul pe genunchii 
mei.

— Vii poimiine la gară ? m-a întrebat. Plec cu 
acceleratul de la ora zece.

Am dat din cap că da.
— Tami. nu trebuie să fii tristă. Imaginează-ți 

cum aș putea trăi cu tine o viață intreagă. cu 
rana aceasta în suflet : că am scăpat de moarte 
prin grația ta. Ar fi oribil. Nici tu n-ai accepta 
o astfel de situație. Conviețuirea noastră ar 
purta puroiul lașității, al umilinței și necinstei.

Avea dreptate, tot ce spunea era exact, și imi 
venea să plîng, ne asemănăm prea mult unul 
cu altul, și eu, in locul Iui. aș fi făcut la fel...

Am luat paharul și am sorbit o înghițitură. 
Mi-am amintit de ziua cind am băut la el pen
tru intiia oară. Am revăzut noptiera. Și parava
nul, și pătura murdară... O. Doamne, cit timp 
trecuse de atunci ! Trecuse o viață !...

— Interesant e faptul că in săptăminile aces
tea, vorbea Minei, nu m-am gindit deloc la 
moarte. Absolut deloc ! Eram cu totul absorbit 
de tine. Acum, va trebui să lupt ca să trăiesc. 
Nu vreau să te dezamăgesc. Un om. cind moare, 
ii decepționează cumplit pe cei care-1 iubesc. E 
un semn de slăbiciune, moartea, de neputință. 
M-ai detesta îngrozitor dacă-aș muri.

Plîngeam. Am luat paharul, l-am băut pină la 
fund. Eram puțin cam amețită. Dar nu-mi păsa. 
In clipa aceea știam că e viu. Că mă iubește. 
N-aveam nevoie de nimic în plus.

Sint fericită, Minule... De-atita vreme n-am 
mai fost atit de fericită !.,. am șoptit.

Minei m-a ridicat in brațe ca pe-o frunză. Era 
din nou iubitul meu smintit. S-a invirtit cu mine 
prin atelier vreo citeva minute, în pas de vals, 
odaia se rotea haotici nebunește, șl îl iubeam, 
puteam să cred că zbor pe dalele de marmură 
din uriașa sală a Casei ofițerilor, sub candela
brele feeric luminate, alături de femei frumoase 
Îmbrăcate in rochii albe, lungi, cu brațele scli
pind de diamante, și nu simțeam în clipele ace
lea decit ușoara atingere a brațelor care mă sus
țineau. și respirația lui cuminte.

M-a așezat pe pat.
— Mă mai iubești ? m-a întrebat.
I-am spus că da. Că îl iubesc.

★
Ne-am întîlnlt In gară. Ploua. Mine! venise 

Îmbrăcat intr-un raglan extrem de elegant. 
Purta o valijoară. A așezat-o pe cimentul umed. 
Peronul era gol.

— N-ai ore azi 7 m-a întrebat.
Aveam.
Mi-a spus că taică-său plecase de la ora patru 

dimineața la vinătoare cu Lord Finley. Iar 
maică-sa era bolnavă.

— Cu tata nu mă înțeleg deloc. Mă port urit 
cu el. Dacă o să mor, nu cred că o să-1 reu
șească nici o lacrimă, cu toate că avocațli, prin 
profesiune, au haruri de actor.

Vorbea ca să nu simt că timpul trece greu. 
Era drăguț. își aprinsese o țigară. Trăgea din 
cind in cind din ea, absent.

— Ascultă, Tami, trebuie să-mi promiți că la 
întoarcere o să-mi faci patru copii.

Vorbea cu toată seriozitatea. Vrea patru, nici 
mai mult, nici mai puțin. I-am spus că o să-i 
fac doi. A stat să se gindească. pe urmă a zis 
că dacă nu se poate altfel, sint buni și doi.

M-a mingiiat pe păr. Venisem fără bască. Și 
fără uniformă. Imi pusesem cerceii de aur *i 
bunicii.

Mi-a spus că Intr-un moment de furie, stricase 
tot ce construise la casa noastră. își procurase, 
pentru treaba asta, un tîrnăcop. Dar nu-i nimic. 
La întoarcere o să clădim o casă nouă, mai fru
moasă, ceva mai sus de seminar, lingă Episco
pie. Va trebui să se consulte cu un arhitect.

Sporovăia fără întrerupere, de teamă, parcă, 
să nu-i pun întrebări. Simțeam că îndură greu 
momentele. Așa cum le înduram și eu.

Intre tu»!», sosiseră și alte persoane, cu valize. 
Se adăpostiseră de ploaie șub acoperișul negru 
de funingine al peronului. Cite un acar trecea 
in fugă peste linii. Afară era un timp ciinos și 
rece.

— Ți-e frig ? m-a întrebat.
Am clătinat din cap că nu.
— Dacă o să mor, am lăsat vorbă să rămîi 

stăpină pe toate tablourile mele. Sint dreptul 
tău.

I-am spus că n-o să moară. Că am credința 
nestrămutată că se va întoarce.

Simțeam că mă .neacă plinsul. Și-a petrecut 
un braț pe după gitul meu. M-a sărutat pe păr.

Pină să vină trenul mi-a povestit despre că
suța pe care vreo s-o construiască. Apoi despre 
proiectele de viitor. Dacă o să primească bursă, 
vom fi peste un an sau doi pe malul Senei. își 
va închiria un mic atelier în Montparnasse. și 
Va picta acolo toată dimineața, iar după-mesele 
ne vom plimba pe bulevarde, vom vizita muzee 
și vom intra în baruri, noaptea, și ne vom îm
băta ca doi nebuni.

— Ascultă, Tami. crezi în toate astea ?
Da, cred... am spus în șoaptă. Cred...
Pe urmă trenul a sosit și a mai stat un timp 

cu mine pe peron, pînă cind Impiegatul a dat 
semnalul de plecare. M-a îmbrățișat.

Peronul rămăsese gol.
— Tami, am iutat să-ți pun o întrebare foarte 

Importantă. M-ai iertat ?
Plîngeam. Am dat din cap că da.
L-am mai văzut un timp la geam, vreo citeva 

momente, o mină, un licăr de privire, un zîm- 
bet. apoi a dispărut.

Mi-am scos batista.
— Se duce la război ? m-a Întrebat amabil 

Impiegatul.
Am tresărit.
Probabil, am șoptit. Nu știu exact... Probabil, 

la război...
Fragment din romanul 
„Bal Ia casa ofițerilor"

este, de asemenea, limpede formulată de același 
erudit și înțelept Ghlrgor Misir : „După cite 
se vede, din faptele riguros istorice pe care ți 
le-am înșirat, oamenii Îndeobște stau mai pre
jos decit înțelepciunea in sine care sălășluiește 
in lucruri. Nimic nu folosește celor răi, nimic 
nu folosește în aparență celor buni. Totuși în
tre tragedif de apocalips și zigzaguri dintre care 
unele retrogradează, inima mizerabilelor ființe 
care sintem noi urmează o spirală ascendentă".

Dar nuvela sadoveniană este departe de a-și 
epuiza substratul ideatico-tematic interpretînd-o 
doar ca pe o parabolă narativ-istorică. Rapor- 
tindu-ne tot la personajul ei central, scrierea 
iși dezvăluie și un alt traiect tematic la fel de 
pasionant. Ne referim, se înțelege la „romanul" 
de iubire dintre Roxelana și Soliman, memo
rabil prin pregnanța lui epico-analitică. per
fect contopit însă cu filonul narativ general. 
Iată, de exemplu, această scenă de mare subti
litate prin modul de a face „jocul" celor două 
trasee epico-problematice :

,.— De ce-i tăcut și mîhnit in astă sară dom
nul meu ? întrebă sultana-doamnă. A primit 
vești neplăcute de pe cimpurile de luptă ?

— Nu, zimbește obosit străpînitorul ; oștile 
noastre se dovedesc biruitoare pretutindeni (...)

— Poate m-a urit domnul meu pe mine.
— Nu, floare a sufletului meu ; nu-i asta. La 

tine găsesc numai bucurii. Vin la tine ca să 
răsuflu de intrigile fără sfirșit ale împărăției,

— Sint intrigi in jurul măriei tale ? a între
bat cu nevinovăție Roxelana.

— Sint, suflete ; sint, scumpo ; dar le uit cînd 
pășesc pragul tău. N-aș crede că am un duș
man intr-un copil al meu prea iubit, care cu
noaște că rînduiala mea a fost scrisă pe stincă 
de granit. Știe că mă va moșteni, deci nu-i ni
mic adevărat. Să lăsăm asta. Tu. neprețuit dar 
al lui Allah, apropie-te și dă-mi ce nu-mi poate 
da nimeni in această viață.

Sultana-doamnă a oftat mingiind pe soțul său, 
Primindu-i dezmierdările, gindul ei fix rămînea 
neadormit, ca o candelă arzind pururi".

în ultimă instanță, excepționala acuitate exis
tențială a nuvelei își are originea tocmai în 
această stranie deturnare a „eternului feminin", 
odată cu angajarea eroinei, astfel „înarmată", 
in fascinantul și dramatic de periculosul „joc" 
declanșat de nepotolitul ei instinct pentru pu
terea absolută.



Un oraș 
bărbătesc

am intîlnit nu o dată, vorba unui prie
ten, „distinși condeieri" care preferau 
Călărașiul acceptind uneori să râmină 
izolați, intre un tren și altul in gară 

la Ciulnița, timp de vreo 45 de minute, unei 
deplasări mult mai rapide in nordul tării, cam 
pe unde s-au împămintenit aeroporturile. Nu 
există aeroport în Călărași, dar drumul spre el 
ți-e răsplătit de peisajul pe care numai Bără
ganul e capabil să-l ofere. Am intilnit de-a 
lungul acestor ultimi ani, în Hunedoara, in 
Brașov, in Iași și chiar la Baia Mare oameni 
care erau călărășeni prin actul lor de naștere, 
prin părinți sau școli absolvite. Oameni care 
nu prea aveau ce să facă aici cu profesia lor 
de muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și 
arhitecți. Și care încărcaseră intr-o zi tot ce 
aveau și plecaseră cu repartiția in buzunar in 
acele locuri, fără să bănuie măcar că viitorul 
urbei de pe malul Borcei va fi intr-o zi altul. 
Cu totul altul decit il gindiseră, îl imaginaseră 
în mintea lor. Ei au văzut într-o altă zi. la 
ceva timp după ce aveau să primească cheia 
noii lor locuințe, cind deja descifraseră noul 
oraș pe dinafară, cind se obișnuiseră cu atmos
fera, cu magazinele, "școlile pentru copii, cind 
și-au făcut o mină de prieteni, șl chiar atunci 
cind puteau spune că lucrurile din punctul lor 
de vedere merg ca pe roate, ei au văzut, spu
neam, într-o altă zi, la televizor, o schiță care 
prefigura viitorul urbei din care plecaseră. Și 
n-au mai stat nici o clipă la îndoială. Au în
cărcat din nou în camion, laolaltă, lucruri, ani. 
viață, familie, anotimpuri, și au revenit in Că
lărași, traversînd Oltul, Jiul, Carpații, au fost 
intîmpinați de Bărăgan și s-au întors pentru 
a hotărî împreună cu alții, aplecați asupra unei 
schițe de sistematizare, noul proiect al orașu
lui, și noile proiecte alte viitoarelor premiere. 
Călărășenii sînt la urma urmei integrați in at
mosfera, în poezia, in personalitatea orașului 
pe care-1 întruchipează ; ei sînt așa cum i-am 
cunoscut eu, sentimentali fată de trecutul lor. 
dar dornici de progres. Combinatul siderurgic 
de aici i-a proiectat direct în secolul de grație 
pe care-1 invocăm uneori, ca să nu greșim, și 
să nu ne greșim pe noi, cei contemporani ai 
secolului în .vigoare.

Viitorul. Călărași înseamnă, din perspectiva 
celor care, tineri fiind, au asistat la nașterea 
Combinatului, un loc în cane să nu se simtă 
străini in propriul lor oraș. El a primit de-a 
lungul ultimilor ani o serie de replici moderne. 
Oraș al metalurgiștilor, este, iată, un oraș dur. 
bărbătesc, în care au primit ceea ce se cuvine 
pentru sufletul lor neliniștit : focul și culoarea 
metalului. Au vrut, unii și alții, să facă din 
el un fel de agva modernă în care însemnele 
culturii și cele sociale să nu fie simple noțiuni 
teoretice. S-a construit mult, și alte lucruri au 
rămas de construit in etapele viitoare. Si poate 
niciodată pe aceste meleaguri, n-a fost mai 
pătrunzătoare fraza auzită într-un miez de 
noapte aici : curge oțel în Călărași !. trecută 
din om în om, din somn in somn, frază de Do
mină, care a scos Călărașiul deasupra altei fra
ze rostite intre două trenuri, două tirguieli. 
două zile de tirg, două evenimente stradale : 
„Călărași, Călărași, mai mult praf deci: oraș*. 
Oamenii au stat atunci să vegheze nașterea ote
lului precum nașterea unui fiu și spun ei că 
oțelul s-a văzut pînă la cotul Borcei. O fi. n-o 
fi, dar de atunci oamenii se simt legați de oțel 
și nu există familie aici, in oraș sau prin îm
prejurimi care să nu aibă pe cineva oțelar. 
Au mers oamenii să minuiască oțelul, au mers 
și s-au școlit, s-au intors de acolo de unde si
derurgia era in floarea ei. Au așteptat să facă 
treaba cumsecade. Și-n timp ce halele combi
natului siderurgic se Înălțau una cite una lao
laltă cu cuptoarele, lăeindu-i pe alții să argu
menteze, să contrazică, să impună noul pro
iect, ei și-au văzut de învățat siderurgie. Și-n 
timp ce aici se construia, oțelul era desfăcut 
în formula lui chimică, intra teoretic in drep
turile sale transformindu-i, pe toți oei care au 
dorit să-l învețe, in siderurgiști care au concu
rat mai tîrziu cu cei de la Reșița și Hunedoara. 
Peste Călărași au trecut «frte 'ți * alte? premiere, 
oamenii își- întorc anotimpurile eu fața spre-ei, 
cu mîndria că-și pot spune că fac parte, din- 
tr-un oraș tînăr, modern, nu așa cum pro
nunțau cu ceva timp în urmă, că ar aparține 
unui oraș mort, care nu poate asimila nici un 
fel de industrie. Ei nu mai au demult prejude
cata că urbea lor nu poate să însemne nimic alt
ceva decit urbea plină de praf conservindu-ae 
pe sine la infinit in aceeași formulă de ora» 
de provincie lipsit de orgolii. Ei trăiesc intr-un 
oraș în care trebuie să țină pas cu viitorul și 
cu prestigiul lui, într-un oraș in care se fabrică 
victorii și in care, așa după cum afirma intr-o 
zi unul dintre locuitorii săi. iși depășesc cu 
sută la sută propriul lor entuziasm.

Areta Șandru

Zestre
pentru viitor

suficient să pomenim numele celui 
^3h mai mare poet al țării pentru a pc- 

tea spune că Botoșaniul este una dm 
porțile prin care spiritualitatea noas

tră a intrat in universalitate. Am revăzut așe
zarea moldavă, cuprins de aceeași emoție care 
mă încercase și in urmă cu sase an. cod po
poseam pentru întila oară aici. La Botoșani. cri 
de cite ori ai veni, emoțiile te acaparează fi
resc, ele fiind, de fapt, expresia respectului și 
cuviinței pe care le dator \m spațiului unde au 
văzut lumina zilei cîțiva dintre ctitom 
culturii naționale. Cum altfel decit respec
tuos și plin de cuviință ai putea păși pe stră
zile care au cunoscut, in repetate rinduri. pașii 
lui Eminescu și Iorga ? Pe ele. pe aceste străzi, 
ca oricare altele la prima vedere, au trecut, 
adeseori, Enescu. Luchian, Băncilă. și înșirui
rea ar putea continua, precizind (mai e nevoie, 
oare ?) că numărul personalităților legate in
tr-un fel sau altul de Botoșani este impresio
nant. Cerîndu-i, astăzi, unui botoșănean o cifră 
exactă a marilor oameni plecați de-a lungul 
timpului din oraș, in locul răspunsului aștep
tat, vei fi luat la rost cu întrebarea : cum adică 
au plecat ? Nu a plecat nimeni de la noi — va 
continua posibilul interlocutor — sint toți aici. 
Orgoliu ? Și orgoliu, da. insă el se întemeiază 
pe adevăr. Orașul, lucru ușor de constatat, a 
știut să păstreze urmele trecerii înaintașilor. 
Dacă lucrul acesta s-a petrecut decenii de-a 
rindul in virtutea inerției, in sensul că vechea 
înfățișare a urbei a fost ocolită sistematic de 
înnoiri, de mai multi ani încoace, odată cu în
ceputul modernizării arhitecturale a locului, el 
■ fost posibil prin grija edililor. O grijă care 
a necesitat dragoste, viziune estetică și. nu in 
ultimul rlnd, eforturi considerabile. Cert este 
că Botoșaniul de azi prezintă imaginea unui 
oraș modern în geometria căruia intră, deopo
trivă, vestigii de valoare și forme arhitectonice 
de ultimă oră. „Trăiesc aici — imi spune scrii
torul Lucian Valea — din primăvara anului 
1969. Cam pe atunci a început adevărata urba
nizare a așezării. Mai intli, au îmbrăcat o haină 
nouă străzile din centru. La puțin timp s-a 
ivit cartierul Eminescu. Tot în această perioadă 
a avut loc un fenomen extraordinar, cu im
plicații multiple in viața oamenilor, apariția 
industriei". într-o zonă în care puțini ar fi cre
zut că sub aspect economic se va face și altceva 
decit agricultură, industria s-a impus repede, 
devenind o realitate cu pondere națională. Si
multan cu edificarea orașului industrial, s-a 
trecut la înălțarea construcțiilor cu destinație 
culturală. Teatrului și muzeului, instituții cu 
state mai vechi de funcționare, li s-a alăturat 
casa de cultură a tineretului. Pentru vara aces
tui an se preconizează inaugurarea casei de cul
tură a sindicatelor.

Botoșaniul este, dealtfel, unul din numeroa
sele orașe de pe harta patriei care și-a găsit 
identitatea în ultimele două decenii, ilustrind 
cu putere de axiomă că întemeierea ființei pro
prii, nu poate, nu are cum să fie separată de 
moștenirea înaintașilor. Este și aceasta o dovadă 
a politicii înțelepte a partidului nostru, a mo
dului în care, primul om al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne învață să ne prețuim va
lorile.

Ștefan Mitroi
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A afirma azi că poporul român a 

cjuns la un înalt grad al conștiinței de 
sine înseamnă, în fapt, a recunoaște 
existența sa demnă, lucidă, încreză
toare în propriul său destin, așa cum 
o înfățișează lumii România socialistă. 
Nimic nu poate fi mai semnificativ 
pentru existența unui popor decît 
acest sentiment al edificării in demni
tate, libertate și independență a idea
lurilor in virtutea cărora existența ca
pătă noblețe spirituală, un sentiment 
al duratei, al permanenței in timp. 
Car pentru ca aceasta să se în
făptuiască, pentru ca camenii să 
se arate in toate ii orejurările 
la înălțimea drepți ui de a se 
numi cu mindrie fii credincioși ai 
patriei, a fost necesară o amplă ope
ră de așezare a existenței in spatul 
muncii și al creației. Aceasta s-a in- 
timplat in România. Acesta a fost 
noul destin al țării dezlegat d? marile
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Maria Cane

Miracolul muncii
db n odiia de U tara in care-mi pregă- 
Itisem cu multi ani in urmă o pereche 

de cotase pentru vreme rea. un cuțit 
cu miner de <M. o taporișcă bene ai co

tită, o bită păstoreaseț,, r păMr.e din piele, un 
impermeabil, un o:rus cu muzică clasică, un 
lămpaș și o pipă din spcirr.ă de mare, evadind 
din casa părinților de la oraș, in cazul in care 
nu aveam să reușesc ia facultate, bunicul meu 
dinspre mamă mă treze-i cu mult înainte de re
vărsatul zorilor, cu o sfială ușor ironică, pen
tru că mă știa plăpind, iubitor de somn și 
oaspete de-o vară, de-o primăvară sau de-o 
toamnă, atras de pescuitul răsplătitor in apa 
Bclvașniței. pipernicită dar uimitor de fertilă 
și pentru că nu uitase că. in ajun, după o în
cleștare laooconiană stropită in cele din urmă 
cu lacrimi, il implorasem să mă ia cu el la 
muncile dmpului ca să-i dovedesc că deși 
creștetul meu nu se înălța mai sus de șșrparul 
său cel lat ca roata de mămăligă prăbușită in 
ștergarul de in de pe masă, presărat cu „miro
deniile" meșteșugului în piele, adică buzună- 
rașe cu clapă pentru niscaiva mărunțiș, ținte 
și limbi din piele în formă de pară ori de 
trifoi, fărbuite în fel și chip, sufletul vroia să 
supună trupu-mi firav. întărindu-1 în vredni
ciile netimpurii ale muncii de la țară. După 
fruhstiickul îmbelșugat ce-mi părea adevărat 
praznic împărătesc și în care bucățile cele mai 
bune erau împinse ca din greșeală spre mine, 
descindeam în ogradă, bunicul scotea vacile din 
grajd luptîndu-se cu mofturile lor matinale de 
animale leneșe și îmbufnate, le înhăma la 
căruță, încărca gunoiul din dosul grajdului după 
care ne întindeam la drum slobozindu-ne prin 
poarta din pari de salcă învolburată, într-o ne- 
sfirșită pășune, măreață ca stepa zaporojeni- 
lor lui Gogol, cu soare de aramă incendiată în 
creștet, păsări, flori și iarbă pitică sub un cer 
deschis și amețitor pînă cînd ajungeam in 
țarina deschisă ca un trup biciuit. Smulgeam 
furca din bălegar cu o furie pătimașă, vrednică 
de loan al Glanetașului, azvîrlind în rănile pă-

transformări revoluționare hotărîte la 
cel de al nouălea congres al partidu
lui. Acesta a fost mareie drum 
către împlinire, „programul epoc 
Ceaușescu", timo de aur în istoria 
țării prin aurul decantat de el in toa
te biografiile omenești. Fapte de mun
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de (pacrrzec-.) de ani. ir.ginerul Vaier 
Rărea n-a cerceoat nimic altceva, n-a făcut ni- 
r:.. face-, a, de.-t :ot ce "nea de producția de 
e~ _ 2. e s fără program, acest om și-a
!■ întreat» e-sergie pentru a face să strălu- 
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<f< tem-i rcm.pe'u:v pe ce.ie mai exigente
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min tulul hrana n necu vin tată dar mă istoveam 
an: de reped :ncu mă prăbușeam biruit in 
căruță. Bunicul meu care abia iși putea infrina 
un ris viclean imi li_-. furca din miini și cu 
chibzuiala pe care ti-o dă mai bine de jumă
tate de veac de muncă si ințelepciune funciară, 
se aștemea muncii. Sa culcat cum mă aflam, 
vedeam silueta prometeică a bunicului meu, 
profilată pe uh cer insufletij si ocrotitor, chipul 
împătimit de muncă și credință, răspindit in 
tonuri reverberate De cer. așteptind parcă să 
ia în dinții furcii tăriile înaltului iar in coadă 
pămintul și să înoate cu ele prin Universul 
ciung, și simțeam atita putere și autoritate în 
el incit neîndoielnic in fața Iui cocoșatul ar 
fi stat drept ca la onor, bîlbiitul ar fi devenit 
elocvent, magistratul ar fi ingenunchiat umil 
iar șchiopul ar fi dănțuit ca un saltimbanc. Și 
totuși, ceea ce vedeam nu era decît un legă- 
mint ancestral intre om și pămint. Ceea ce-i 
unea era credința bunicului meu in muncă. 
L-am mai văzut pe bunicul meu săpînd po
rumbul. semănind. arind cu plugul, cosind, se- 
cerind. lntorcind otava, inălțind clăi de fîn, 
cățărindu-se pe munți cu cioarda. culegind roa
de și cite și mai cite și in toate ipostazele, de 
fapt una singură, nu mi s-a părut a fi o frip
tură din Universul pe care-1 prefăcea ci însăși 
monada lui. Părea că înțelege fiecare gest pe 
care 11 face, ca un yogin, și că pămîntul res
piră odată cu el, cald, omenește, că forța pe 
care o iradia trecea prin el răspîndindu-se în 
natură și la infinit. Forță, măreție, frumusețe 
demnitate, dragoste, puritate, și toate astea în
văluite într-un dramatism tăinuit.

Toate aceste gînduri ivite atunci. în căruța cu 
bălegar, erau ca o cataplasmă pe sufletul meu. 
M-am gîndit mult timp după aceea de ce mun
cea bunicul meu din zori pînă în noapte fără 
să aibă vreo mulțumire clară, fără să se bucure 
ca toti oamenii. După cîștig nu jinduia, hora 
n-o juca, vinul nu-i plăcea, drăguțe nu avea, 
tutun nu bea, taifasul nu-1 priia, la oraș ve
nea rar, doar ca să-și vadă nepoții și să vîndă 

că eroica, gesturi de dăruire, de soli
daritate și de devotament, un patrio
tism al muncii vizibil, o stare de spi
rit iradiantă, mobilizatoare, un entu
ziasm de durată, catalizator de uriașe 
energii omenești, iată culorile țării in 
acest prag de august bogat și sărbă
toresc, iată atîtea prilejuri de medita
ție pentru scriitorii pe care țara nu i-a 
scos niciodată din rindurile ostașilor 
ei cerindu-le, pentru neprețuita încre
dere pe care le-a arătat-o, o fărîmâ 
de eternitate, un imn peste veacuri 
închiriat marilor infăptuiri ale socia
lismului. Inmănunchem in pagina de 
fată, dcruindu-le cu bucurie împli
nirii a nouăsprezece ani de la Con
gresul al IX-lea al partidului, citeva 
declara'ii de suflet, fapte, portrete, 
îr.Lmplări recrutate din strălucitoarea 
realitate a patriei căreia ii vom fi de-a 
pururi datori.

rm a lir.etat. a iniâtimat defecte, a experimen
ts: s c.r.c.i. Dosare întregi, de exemplu, tlus- 
:r- că lup i sa r. ac defect. Dosare cu soluții și 
v-.'.'ci:'-:. D-sare cu material fotografic compara
te D .=ăr-i c- traduceri din literatura străină de 
V tușe. Mii de astfel de dosare, zeci de mii 
c- pa f ini, cu descrieri meticuloase ale unor 
..prniîlerr.e de email' ! O bancă de informații im- 
pr-jsr-i.an:ă. la care există un acces direct și care 
p- .ve fi manevrată cu ușurință, datorită ordinii, 
sistematizării ți sintezelor efectuate de Vaier 
Korea. Orice chimist din industrie, de oriunde 
din lume, ar fi impresionat de ceea ce a făcut la 
Medic' acest om care, deși ajuns la virsta pen
sionării, nu poate Încă părăsi întreprinderea. Nu 
se poate obișnui cu ideea că trebuie să stea aca
să. 'a meargă la pescuit ori să citească San An
tonio. Spune : ,.Nu există lucru mai plăcut decit 
să cercetezi. Tot ce am făcut in viața mea am 
avut in vedere să rămină și pentru alții, mai ales 
pentru tineri, toate aceste dosare conțin o luptă 
cu necunoscutul, greșelile și izbinzile mele. Să 
rămină ca un punțft de pornire pentru inginerii 
tineri ! Au acum un drum deschis toți cei care 
se gindesc să continue cercetările în acest dome
niu. Sînt mulțumit. Acesta este lucrul cel mai 
bun pe care l-am putut face in viață, in care 
am investit minte și inimă".

Nu este puțin lucru ca vasele produse și vop
site in email de Mediaș să ocupe rafturile dula
purilor din bucătăriile a mii de gospodine din 
Australia, Statele Unite, Canada, R. F. a Ger
maniei, Franța, Anglia etc.

Dacă și în imperiul celei mai necruțătoare con
curențe, vasele de Mediaș sînt apreciate și soli
citate cu încredere, atunci Vaier Florea poate fi 
mindru ; contribuția sa la acest succes este car
tea de vizită a unei vieți frumoase, călăuzită de 
o perpetuă tinerețe a gindului.

Ion Longin Popescu

mere ori prune de prisos. Bunicul meu mai 
are ceva ani pînă să împlinească veacul și anul 
acesta l-am văzut din nou sănătos, muncind 
pămîntul fără odihnă. Chipul bunicului meu 
adincit în muncă, împreunarea lui cu uneltele și 
pămîntul mă obsedează mereu, și încerc fără 
folos să-i pătrund înțelesurile tainice, dacă pot 
fi înțelesuri pentru mine, ratat din acel univers 
jințiuit, în mondenitate înșelătoare și singură
tate grea, și înțeleg cu durere că s-a pierdut 
mult din credința pe care mi-o inoculase bu
nicul meu, în muncă. Lucrînd într-un birou 
dintr-un Institut in care se produc roboti me
canici care iau o piesă dintr-un loc și o pun 
în alt loc ca și cum ar avea o inimă și creier 
și vinișoare cu singe, las la o parte facturile 
scadente și procesele verbale de recepție și o 
șterg hoțește in secția de prototipuri unde se 
află adevărata viată a Institutului și unde în 
furnicarul de muncitori, ingineri și subingineri 
știu că se află un muncitor, un frezor care 
poartă evocatorul nume de Manole și care 
seamănă grozav de mult cu bunicul meu. Ins 
scund și bine legat, cu un chip ușor blînd și 
înțelept, nu prea pofticios de vorbă șl care e 
pe departe cel mai iscusit frezor din cîți există 
în marele complex industrial al mașinilor- 
unelte din București, a cărui fire necomunica
bilă își găsește replica în comunicarea cu ma
șina sa care-i împlinește firea ascunsă și care 
nu-i permite mecanicului șef să se apropie de 
freza sa cînd se strică pentru că și-o repară 
singur, indiferent cit de sofisticate ar fi inter
vențiile, de parcă și-ar fi adus-o de acasă si 
de parcă toată vita neamului său ar fi muncit 
pe brînci ca s-o aibă, care n-a rebutat niciodată 
și care scoate din mîinile sale piese vrednice 
de bijutieri cu tradiție și-i citesc din dosul unui 
strung ori a unui robot, o tăinuită bucurie a 
creației, a prefacerii. După cele opt ore sau 
mai bine de lucru oprește mașina din trepida
ția ei îndîrjită, o privește stăruitor, mindru și 
grijuliu, apoi o șterge cu o smerenie și incre
dibilă dragoste, încheind vremelnic înfrățirea 
cu munca și miraculoasa credință în ea.

Dorin Măran

Plinea
Pîinea verii noastre de azi, pîinea anu

lui 1984 s-a copt ! Cumințenia Pămin- 
tului o așteaptă in pragul cimpiei : co
pil fiind bunica îmi povestea asta. Oare 

cum arăta în lumea mea de-atuncl Cumințenia 
Pămîntului ? Ce fel de zînă bună și transparentă 
să fi fost ea pentru a i se cuveni cea dinții pîi- 
nj ? Seara auzeam pitpalacul în lanul invăluit 
ce miresme ; pe-atunci serile la țară erau mult 
mai albastre și greierii mulț mai mari, aproape 
cit un țap. O neliniște sciriteietoare mă lua in 
stăpinire ; mă pîrpoleam în așternutul aspru, de 
cinepă, toată noaptea ; pitpalacul și luna, așa 
era pe atunci ; și a doua zi plecam la secerat în 
locul numit „după deal", înainte să se fi ridicat 
rouă. Despre misterul ascuns în .bobul de rouă 
bunica știa alte povești care mă buimăceau de-a 
dreptul. în fine, acolo, „după deal", femeia bă- 
trină și singură repetă o mișcare pe care n-o 
învățase de nicăieri ; o cunoștea dinainte, parcă 
dintr-o viață anterioară ; o văd inaintînd con
tinuu, tenace, lăsind în urmă jumătățile de griu, 
snopuri atit cît le cuprindea brațul ; le lega cu 
o energie bărbătească și eu le așezam în picioa
re. Bunica secera : imagine sfintă, nepieritoare, 
efigie pe o medalie meritată de toți țăranii ro
mâni, simbol al muncilor esențiale.

Lumina de iulie, năvalnică, deloc mătăsoasă, 
ca nisipul cernut de sus, chiar necruțătoare cu 
oamenii, ooo, țin minte ! Și bunica mereu îm
brăcată în negru, parcă in doliu, cu broboadă 
noptatecă, culegind puținul dintre coline, cit dă
dea Dumnezeu.

Griul ăsta, dintre toate griul și numai el fă
cuse din ea o mare înțeleaptă ; știa pe de rost 
cerul și ploaia, țărîna cu buruienile, taina fiecă
rei luni in parte, citea viitorul în constelații, 
semnele pe unelte, și mai știa pe deasupra că-n 
găurile piinii se pitește viața noastră. Miezul 
ăsta e chiar lumea, spunea ea în fața cuptorului 
din curte ; cocea piinea în spuză, pe frunze de 
nuc ; nu, nu, celebra piine franțuzească e un fleac 
pe lingă minunea aceea fierbinte ieșită din miî- 
n-le ei : nici prea albă dar nici prea neagră, hra
nă pentru zei cu gust de iasomie și miere, poate 
ceva din toate florile cîmpului, pufoasă ca ple
tele îngerilor, nevinovată și blajină, curățenie 
purificată incă o dată prin foc, leac de vindecat 
mohorirea și uritul, soră mai mare a apei de iz
vor, roată pe care lunecă cerul perindînd ano
timpurile ; și puțin amară ca să-i duci dorul ; pe 
setirt Piinea de-Acasă.

Asta e tot ; piinea ca insăși viața ; totul în
cape in ea, chiar și savanta filozofie a învățați- 
lor ; coaja e pojghița cerului, prin găurile piinii 
trec stoluri de grauri ; sintem înăuntrul ei ca 
piticii intr-o poveste al cărei tilc rămîne nedez
legat.

Ovidiu Genaru

Veriga
Se spune ei verdele este o culoare linlș- 

t:tosre fi este cit se poate de adevă
rat. Cit calm ne cuprinde cind pățim 
pe vreo pajițte. ce senzație de uțurare 

ne umple sufletul saturat de civilizație urbană 
fi de stress cind vedem timpurile verzi, coroa
nele copacilor, (pini ți halatele chirurgilor in 
taie de operație tint verzi !)-. Dar ce poate fi 
tc'ofi mai liniștitor decit un lan de griu copt, 
unalu'tor ca pirul unei fete bălaie alergind ușor 
Pr>n fața privirilor noastre, răsuflind egal, cu 
z:—.betul oglindindu-se in cele două fețe ale 
aceluiaji cer : mintea și brațul. Un lan imbărbă- 
tmdu-ne ca o mițeitoare lună pe cerul bucuriilor 
noastre, concretă ți in acelați timp aruncind o 
romantică lumină. Maci crescuți printre spicele 
țepoase in care te poți tăia dacă nu ețti o clipă 
atent, tntfinind comoara din boabele lunguiețe, 
par r.ifte picături de sudoare insingerată a pal
melor puternice stringind capete lustruite de 
lemn sau manete rigide de metal, imblinzind pe 
îndelete bulgării sfârimitioți dar fertili ai pă- 
mintului pe care crețtem, pe cind mintea a im- 
b.’inzit fără indoială drumul de la griu la piinț 
Va fi durat o clipi, vd fi durat 'itecSfWAcum tiu' ' 
mai are importanță decit faptul că ieșirea din 
obițnuit l-a produs, moara a fost iiftrentaWt ’ 
Drumul a fost parcurs. ,

Fiecare lucru arhicunoscut are fără indoială 
o "iică parte de necunoscut pe care subconștien
tul o caută permanent, care ne ridică întrebări 
cind ne așteptăm cel mai puțin ți apoi, odată 
procesul de gindire declanțat, conexiunile logice 
ale creierului funcționind automat, ireproșabil, 
ne întrebăm intr-adevăr cu legitimă mi
rare : care să fi fost totuși drumul de la bobul 
lunguieț, banal, de pe cimpuri, la făina albă, 
pufoasă, zăpadă a spiritului înfometat ? De ce 
tocmai ea, făina ? Pentru că de la pulbe
rea albă incolo totul pare mult mai simplu, in 
drumul pină la piine intervine frecventul ți 
binecunoscutul catalizator : eternul foc al lui 
Prometeu. Dar măcinarea, părind o verigă 
lipsă dintr-un posibil silogism, nu poate fi decit 
explozia unei intuiții, ideea in trei tnconfunda- 
bile ți necesare trepte : cunoașterea, înțelegerea, 
rezolvarea.

Obișnuința de a vedea piinea gălbuie, prăjită, 
aburindă, in fiecare zi pe masă nu poate fi decit 
încredere in puterea omului de a-și stăpini min
tea ți brațul in rostul său pe pămint.

Tudor Stancu

Casa 
țăranului
A n ziua următoare celei in care își

1 sărbătorise împlinirea viratei de optzeci 
de ani. badea Ștefan Neamțu din Șleu- 
Cristur, era prezent în via sa de pe 

deal și săpa. După ce a terminat de săpat vițele 
încărcate de ciorchinii ce începeau să-și numere 
boabele, a mai întârziat mult la marginea viei, 
sub nuci, pe răzorul plin de pruni bistrițeni, 
singur sau întinzîndu-se la vorbă cu vreun 
cunoscut. Era o zi senină, caldă, se auzeau și 
greierii trudind la fericirea verii, și omul se 
simțea bine acolo și nu se dădea dus acasă. Și 
nu se lăsa plecat din acele locuri nu din lene, ci 
dintr-un sentiment mai greu de explicat și defi
nit, ce e mai mult un semn, o voce tainică și 
ascunsă tradusă, printr-o „corespondență" 
firească, poate poetică și îndelung încercată, cu 
un spațiu drag. Iar plăcerea întârzierii în cimp 
nu era doar o excepție încercată doar într-o 
singură zi, căci badea Ștefan poate fi văzut des
tul de des. in ciuda vîrstei înaintate, de care însă 
nu se plinge, nici n-o prea ia în serios și nici 
nu-i oferă „pe gratis" vreun accesoriu (baston, 
ochelari...)), poate deci fi văzut la prășit, la cosit, 
în pădure, la cules de porumb..., adică în locuri 
„muncite" de palmele lui, acolo unde se simte 
și „în apele lui", prins mereu intr-un rost învă
țat din cea mai fragedă pruncie și niciodată 
trădat.

Faptul acesta m-a făcut să mă gindesc că, 
pînă nu de mult (și incă, dar mai rar), mai întil- 
neam prin satele noastre porți, la ogrăzi, cu 
streașină de țiglă, tablă, dar mai ales de șindrilă 
Nu-mi prea explicam necesitatea acestor ștrea- 
șini, poate că mai întâi le socoteam o prezență... 
estetică, ca un decor, poate ca o „scuteală" pro
vizorie, înainte de fuga in casă, o ocrotire a 
veghei continue, desigur nu puțin lucru. Dar, 
văzindu-1 pe badea Ștefan Neamțu mereu pus 
pe muncă, cum semenii săi cei adevărați, țăranii 
care nu și-au părăsit niciodată menirea, in ciuda 
oricăror „modernizări" și „tehnicizări" seducă
toare, uneori păgubitoare, mi-am zis că de fapt 
această streașină de poartă reprezintă un semn/ 
simbol al ocrotirii trudei de totdeauna a țăra
nului, a muncii lui ce se consumă nu sub acope
rișuri de beton sau fier, ci sub stele și sori.,, 
descoperiți sau încă nu de știință. Existența 
țăranului e una a neodihnei, și neodihna aceasta 
are și ea nevoie de ocrotire, de un scut, fie și 
unul simbolic, sau mai ales astfel, căci, fiind o 
neodihna „practică", se împacă foarte bine cu 
artisticul, cum doina, avind deci nevoie de o 
recunoaștere artistică. Iar dacă această recu
noaștere se întîmplă și sub cerul liber, se mai 
dovedește faptul că țăranul se simte bine in 
cîmp, acolo unde truda minții și brațelor sale își 
menține cel mai bine floarea, casa țăranului fiind 
chiar câmpul liber, adică, de fapt, ogorul, pajiș
tea, pădurea...

Olimpiu Nușfelean
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CRONICA LITERARĂ

DAN
HORIA 

MAZILU:
«Literatura 

românâ in epoca 
Renașterii >

I

Iiteratura reauaă ia ry r» tmoehi 
ie Dan Hora iccă . a c_x

acele lucram. care — &?.toeie hecpctl 
propun, stăr^.’.or și ' a =*:-

dificare radicală a oțuscfi asucra 
române vechi. In lin.; mari acea„>iâ lucratori, 
alungată in mod curent din sfera de micros a 
actualității. este prezentată. de autori care co
desc ca Dan Horia MsflKu, drept vi »i cu drep
tul la o încadrare in modernitate, trăsături pe 
care istoriografia noastră anterie-arâ u £ Je-a 
acordat decît extrem de parcimon os. Dificile- 
tea principală, denunțată insistent de aoeotn 
„paleo-modernității*, vine din limba in care aa 
fost scrise textele de referință ale incepurartloc 
noastre literare. Fiind vorba de scrieri in sla
vonă aceste producții, deși încadrate istonocia- 
fic in primele capitole de studiu, nu s-au bucu
rat de o atenție analitică pe măsura ope
relor de mai tirziu din limba români Epi
sodul slav al literaturii române a fost rei ~‘it ca 
impropriu de cercetătorii moderni, cu atit m-i 
mult cu cât limba română este, după cum o 
arată și numele, o limbă romanică. Improprie
tatea hainei slave, temă pe seama căreia s-a 
consumat multă cerneală, este din punctai de 
vedere al lui Dan Horia Mazilu o chestiune de 
mentalitate a cercetătorilor și nu a celor care 
au folosit slava veche și au produs, cu ajutorul 
ei, unul din cele mai importante capitole »cr.:to- 
ricești ale românilor. Altfel zis. valorificarea li
teraturii române vechi s-a făcut de pe poeiții im
proprii și nu, invers, această perioadă de crea
ție ar fi improprie spiritului românesc creator. 
Ceea ce deplânge Dan Horia Maziu nu este insă 
atât imposibilitatea cercetătorilor de a gusta fru
musețea acestei literaturi și de a-i Înțelege im
portanța, cit consecințele pe care le produce in
compatibilitatea dintre obiectul cercetării și ati
tudinea și metoda cercetătorului. Practic, de aid 
vine, ne spune autorul Literaturii române in 
epoca Renașteri, eliminarea din cuprinsul isto
riei noastre culturale a unor verigi indispensa
bile, deși ele există. Cartea lui Dan Horia Maz, tu 
are drept țel să demonstreze că o Renaștere 
românească există și că aspectul ei răsăritean 
este obstacolul care i-a umbrit existența și valo
rificarea. A o descoperi, ne atrage atenția cerce
tătorul, înseamnă insă, a ne apropia de literatura 
veche din cu totul altă direcție și cu alte instru
mente decât s-a făcut. în foarte multe cazuri, 
pînă acum. Primul obstacol, de a cărui înlătu
rare se ocupă si noua încercare a lui Dan Horia 
Mazilu, este obiceiul de a privi și judeca feno
menul cultural românesc cu mijloace irine

GEORGE
ALBOIU: 
«Cimpia 
etemâ»
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dacă ar fi fost necesar să dan na tifla 
cronicii mele, aș fi intitulat-o. fără 
doar și poate. Marile muiere. Esca 
de-a dreptul surprinzător cum o poe 

zie, cel puțin in primele volume, austeră până 
la monotonie, ca un inventar atit de i iau in» 
de motive s> imagini, creează o asemenea atmos- 
feră copleșitoare, dens-enigmancă. Și aceasta, 
cu atit mai mult cu cit geografia Im poetică cu
prinde, aproape in exclusivitate, câmpia, mjCr- 
Șita Câmpie eterna. Căci, se ștse foarte bene. 
topo6urile misterelor r ~r~ i~r~~-iloe sint fixări 
ascunse. închise, (peștera, labirintul, „selva 
oscura*). pe de < parte, tar pe de altă pane 
spațiile rensintv. (m un Vene. stlnca. văzduhul
imaginat ca o treaptă cu râmi). Și, totuși, la 
George Alboiu. câmpia, teritoriu deschis, prin 
excelență, orizont desmărgmit. invitând la reve
rii nostalgice sau peripluri exotioe, esăe încărcat. 
..sufocat*, de semne oculte. Nu mă refer insa 
la cantitate și extensie ci la recurenta r f-ieta 
lor oboeskmala. Așa cum s-a observai câmp»*, 
lacrima, piatra. muntele (intr-un anumit grad) 
la care putem adăuga înecatei, stapele. pasărea, 
sint nucleele semantice in jurul carata gravi
tează celelalte sensuri. Si. cu cât apar mai des. 
cu cit se impun evidenței lecturii, cu atit devin 
mai enigmatice. mai îndepărtate simbolic, sio- 
trăgindu-se unei interpretări decise : „Ca atunci 
cind sugi flămind la o icoană grea / oamenii 
mergeau cu privirea aplecată căutau ceva prin 
noroaiele drumurilor un bulgăr de rur Pier
dut de zeul mor.it / mne de copite si roți de 
căruțe. / urme de îmbrățișări ispitite de ier
buri / doruri de frate și soră, dor de mamă, 
pe lingă Dunăre împlinirea păzind, i De la un 
sat la altul mame cu copii in brațe / satele cu 
oamenii in brațe de la un ria la altuia ri-urfie 
cu sate in brațe de la un vad la altul. de-a 
lungul drumurilor cruci de lemn presărate ’ 
singe orfan lins de câinii / care se îmbată de 
oameni turbând / Oameni străvezii căutând noap
tea / gurile rotunde ale umbrelor i cu femeile 
lor alături / coborind înfrigurați ca niște furi / 
la grinele de sub pământ pentru lumea cealal
tă să secere / Ar trebui ! un an sâ facem numai 
parastase / să nu scoatem o vorbă, să aprin
dem / făclii in fiecare bolovan ’ in mari con
voaie sâ mergem pe câmpuri / ori măcar o zi 
și-o noapte / sâ fie această neagră sărbătoare* 
(Baladă).

Poezia lui George Alboiu este o sumbră me- 
lopee iar efectul si. intr-o bună măsură, semni
ficația sau semnificațiile ei emană din această 
gravă stare muzicală. Cind spun muzicală nu 
mă gândesc la armonie și taumaturgia orfică. ci 
la sunetul întunecat, aspru, răscolitor, al lamen- 
toului. „Bocetul sperie câinii adormiți. / spar
ge ferestrele oamenilor. / trinteste dte o țiglă 
de pe acoperișuri , și pâlmuiește mesele si obra
jii pe dinăuntru.* (Cronică rătăcită). Titlul poe
ziei nu este deloc intimplător pentru că intr-un 
spațiu degajind sentimentul unei nesfârșite, 
insuportabile, aproape, suferințe, nimic nu este 
sigur, nimic nu este stabil, afară, desigur, de 
cimpia eternă. Obiectele cad in surpare iar oa
menii sint într-o continuă, somnambulică miș
care. Costin Tuchilă in concludenta lui Pottfată 
la Cimpia eternă. (Ed. C.R, 19W), se ocupa oe 
larg, de nomadismul acestei poezii, atribuindu-i 
o direcție, un sens : „Totul urcă abstract dar 
zguduitor, crește ca o noapte tentaculară. 'înain
tează ca in largi procesiuni spre un triumf ima
ginar care coincide cu -răsturnarea in cer- a 
lumilor, cu revărsarea orizontalei -fără limite» 
a cimpiei in bolta iluminată de regale transfigu
rări*. Ipostază, nici vorbă, seducătoare și bine 
susținută de critic, dar ceea oe m-a izbit pe 
mine în aceeași măsură, a fost tocmai, dezorien

Teza după care literatura slavonă din țările 
românești ar fi c.era unor transfug, din sudul 
Dunării, alungați de puhoiul turcesc, nu se susți
ne, ne spune Dan Horia Mazilu. Băjeniți cu știin
ță de carte au existat dar mediobulgara textelor 
românești este cea mai curată, cea mai „pură"*, 

sea ce atestă condiția ei de limbă invă'.JrL 
Slavii de sud n-au reușit să păstreze neccrit/’.ă 
slava veche, introduciad in ea cuvinte noi și 
modi'icindu-i aspectul. Adesea cărturarii români 
au restaurat fizionomia „clasică* a textului me- 
diobulgar. traascriindu-1 din versiunea coruptă 
intr-o rersiune mc obulgară. „puristă*. a lui. 
Reducerea activității acestor cărturari din 
nordul Dunării la simpl: copist: constituie 
oea o eroare. Ei nu numai copiază texte, 
d le îl restaurează, traduc eî insist din 
a te limbi in slavonă, mai mit decât a* 
scriu în limba mediobulgarâ opere ori-

CI

tarea ataseăna. mitrccaa et, eătturta ana căde
rea itapăaiîsată spre a aoTrodr. an nrtwi : 
„M-aa deșteptat se zăcaesi m era r ar o 
adormit doar tntunernrul ța «forată drifie.-

tra. este a t i abseneu un aeznn palpabil
al pesfiri tf rttăcrfi, altfel «era. un eden de 
piatră. „Sa teă aeara ca o atitudine cosmică ! 
pe toți cri adornară fi mai adoarme încă . Ma- 
Kz w mb r r-rrart sngarăzatea ain mers t 
Cind cmeie nostru dei*e »ntâ câmpia r o mi
roase crasul rrră ca un riopo: oe ciment / 
Ca și seara roecuta hirTt~.il nu mai e Câmpia 
ce deschide și-o brroiitâ intră ca na doliu-n

-*aca*aaai. ira mstiant de «Leoraata « țpuma. 
afecanaoș recunoaștere, la are»: fel e-ar putea 
,'---rna r ua-jl Cui srararila „cumplitei apoteo- 
ar*. ca sa aste doar «pa.stă. cutremurare, sfirsit 
•Tgil arohQ a r ccasacrara st glorificare • fUo- 
*•« la aaăertsU a moarte. Suferință insă. care, 
grt* feamoașaerw M aoalaastara. m atșnweart 
trmsfoemmau-se tntr-o senzație estet-voluptoa
să : _Nu pxtira de nicăieri țarină să fie strn- 
me n.narare, nxh tânguire / de pasăre, de om. 
de nsatra nu era Câmpie doar și lacrimă și 
mersul . meu în amândouă ca și patul / de ge
mene e^rrer un somnambul. / Cimpia doar și 
întuneric blând / cearcăn de pală seară al strei
ne: ce m-a-ndumnesrit. / Cimpia doar și pasul 
meu doemit < și fluturi in jur ca adierea ' de 
postn rătăcite. / albul singe / pe care-1 contem
plam. . Astfel de nimeni dus și fără-mbărbăta- 
rea vreunei sorți, mergeam Înfiorând / nemâr- 
gnmea r mângâierea ri / era o lacrimă iar blin- 
dvl mtuneric / fără de moarte mă împurpura*. 
(Arrieâ de armeni dos). Este o împăcare calm- 
•enruală. erotizind «i îmblânzind tot ceea ce 
iaaaiie era motiv de grozavă, cosmică înfrico- 
rare : țărâna „picură* și nu ingroapă, cimpia și 
lm—,n i Rnt „pat de gemene surori* și nu sem
ne ale veșnicei pribegii, streina aducătoare de 
moarte, acum „indumnezeiește*. roșul violent 
al sângelui se stinge in „alb* iar noaptea grea, 
terifiantă, este „întuneric blind*. „împurpurat*. 
Ehn acest punct, poetul ae desprinde tot mai 
mult din fascinația câmpiei, detașindu-se, nu 
fără dramatice reveniri și căderi, de motivul 
său liric esențial, pe care, chiar dacă nu îl pă
răsește definitiv. □ textualizează intr-o scrii
tură irasiîc-sarcastică : „Pelin beau măninc seara 
nici nu mă mai culc. Pe treptele de marmură 
tăierea pășește cu grația surorii unui silogism 
care minte; Cad frunzele în adâncul măduvii nu
cului din gradină, împușcate de atîtea ceasuri 
pierdute. Cad frunzele și, automat, înflorește po
lemica. Unul la un capăt celălalt la alt capăt, 
d»! sportivi trag de un aforism pină se lungește 
ca un bulevard și circulația începe. Geamătul 
vacii când fata coboară lin in subconștientul me
tropolei. Hăp-șa, strigă cetele de călugări și 
porțile orașului se deschid să intre cimpia cu 
fanfarele ierbii. E miezul zilei și chiar lingă 
mine cerul îi strigă pământului : drepți ! adică, 
vezi-ți de mișcarea ta de rotație, în timp ce a- 
mintirea lui Socrate îndulcește cucuta." (Metoda 
ci~t'tei nr). Cu toată această reconsiderare iro
nică a atitudinii sale față de literatură, cu toată 
această „surpare* prin „metoda cîrtiței* a pro
priului topae poetic, George Alboiu este autorul 
unui spațiu liric omogen, de incontestabilă și 
marcată originalitate. Iar prezenta antologie îl 
repune in drepturile sale.

Paul Dugneanu

rișânt* (Opt *v»n >. Su eu toate că. uneori, 
raori-.ml cttarâ~n este tratat ta austeră expresio
nista. orașul nu ciștiîă in icnsiștențâ si nu se 
iBdivid-jai . eauâ ca un cojnent a! cimpiei. ră
mânând. in continuare, ca accesoriu degradat al 
ei : _Intr-nn Eden de Piatră / atitea acoperișuri 
sint / intre mine s cer ' să-mi apere creștetul 
capului Străzile se intorc rub greutatea serii / 
îngerii târzii mat cad sunând pe treaptă Dacă 
aș fi pe cimpie > i-aș prinde in brațele mele / 
d.T aici acești îngea căzuti . je zdrobesc / de 
acoperișuri Income iute* (Edenul de piatr’). Să 
considerăm atunci crașul ca o cimpie vremel
nic încercuită sau suprapusă, gata oricând, ca

P.S. Rugăm cititorul sâ btnevoiascâ a corecta In 
tenul cronicii noastre, dintr-un număr anterior, la 
volumul de poeme Aventura de Smaranda Cosmin, 
— o serie de greșeli de tipar a căror răspun
dere înțelegem să ne-o însușim. Se va citi : 
în loc de sălii / de moment — sălii t de 
menuet ; respirația decolteurilor — respirația ; 
evenimt neînsemnat — eveniment neconsem
nat : cadrul hanseatic — codul ; Ia singură 
pradA — ca singură ; Mania — Maria ; armoni- 
toare flntini — aromitoare fîntîni ; aidoma / Se 
satură, Prințe — aidoma / la statură, Prințe ; 
Doamne ceva mi se lipise — Doamne care mi se 
lipise ; Ca ?i cum le vei purta dimineața — Ca și 
cum ai purta dimineața ; glicina — glicine ; — man
darina — mandarine ; răcoare — răcoarea ; mînia 
mare — mlnca mere.

BREVIAR
■ COSTAXTTN NEGRUZZ1, Opere. v®L D. Da- 

tovLtA efortului istorico-literar ci filologic ieșit din 
comun depus de Uvlu Le an te, monumentala edi- 
pe cnncA C. Kegruzză își intim pini cititorii cu cel 
de al dciela torn. Sub egida Editurii Minerva (lec
tor Aurelia Rusu) așadar, importantul act de - cul
tură, aș a-n cind, prinde viață sub privirile noastre. 
Nota aparte a acestui nou și masiv volum o con
stituie caracterul cvasiinedit al sumarului : pentru 
prima oară sint tipărite in întregime încercările li
terare ale adolescentului C. Negruzzi (Z&băvile 
mele din Basarabia, In anii 1S21, 1822, 1823, la satul 
Sârăuții în raloana Hotln) traducerea din Voltaire, 
Pușckin, Hugo, Al Dumas, Paul de Allep, Antioh 
Cantemir. la care se adaugă o seamă de poeme și 
fragmente narative necuprinse în volumele pe care 
scriitorul le-a tipărit in timpul vieții și nici în 
edițile postume de pînă la cea de față. Bogata și 
r’guroaea secțiune de comentarii și variante nu face 
decît să reconfirme înalta ținută științifică a edi
ției

• UN CONCENTRAT BILDUNGSROMAN pu
blică, recent, prozatorul George Șovu. Dans In foi

șor (Editura Cartea Românească) propune atenției 
un univers epic cuceritor prin realismul cotidian al 
imaginilor de viață. Pasiunea autorului pentru des
tinele unor eroi cu biografii exemplare în raport 
cu tipologia viratelor pe care le exprimă benefi
ciază de un cadru romanesc jcomplex, apt de a 
releva conflicte morale, stări de spirit și de senti
ment, aspirații și impasuri de intensă acuitate 
umană. Tntr-o abilă șl firească succesiune 
de planuri narative, impuse de trăirea pre
zentului șl de rememorarea trecutului, bio
grafiile eroilor recompun o lume care le aparți
ne pe drept și de fapt : aceasta, se înțelege datori
tă modului atașant, afectiv chiar, din unghiul căru
ia sint urmăriți de plăzmultorul lor. Un roman al 
vîrstelor tinere care se citește cu nedesmințită plă
cere și cu real interes.

• „NĂZUINȚE" se intitulează revista literar-ar- 
tistică în care elevii Liceului Matei Basarab din 
București își valorifică nobila strădanie întru afir
marea pasiunii lor pentru slova poetică, în genere, 
pentru frumosul literar. Coordonată de prof. Ște
fan Cloacă (apreciatul poet Ștefan Ioanid), revista 
se caracterizează prin bogăția sumarului, prin acu
itatea tematică și acuratețea stilistică a textelor se
lectate î anchete (Cultura muncii, realizată de pro-

CONTEMPORANII NOȘTRI.

ÎNTREBAREA
DESPRE

asemenea fiului risipitor din propriile 
sale pilde, — Constantin Noica se 
reîntoarce cu Devenirea intru ființă 
pe tărimul filosofiei pure, regăsind 

astfel, după semne numai de el știute, dru
mul către casă.

L-au intimpinat, cum era și firesc, mai întîi 
vecinii literați. Obișnuiți insă cu tainul lor, de 
care Noica nu mai face aici risipă, ei s-au 
mulțumit să-1 aclame, in felul lor, de la mare 
distanță. Și totuși temători. Ici, colo semne 
subțiri de exclamație.

Reintors după atita amar de vreme, pe Noica 
avea să-l pască destinul lui Epimenide, să 
nu-și mai regăsească frații și părinții. Să tre
zească la el acasă mai mult nedumerire. Căci 
Noica vine cu întrebări in loc de răspunsuri. 
El te miră nu te dumirește. Te aruncă in va
lurile tulburi ale începutului. Ale lui „ce este?“, 
in loc de ..așa este*. Predîndu-ți lecția aspră 
a filosof arii : totul de la început! Aprecieri 
deci cu rezerve (cum că așa și pe dincolo) 
din partea „confraților*, care, vorbind o altă 
limbă. încearcă să-1 traducă, să-i selecteze, 
după ureche, melodiile cu sunet cunoscut: cer- 
culețele figurative ale devenirii, particula „in
tru* (devenită proverbială) sau răbufnirile cri
tice la adresa logicii clasice.

Noica se reîntoarce insă âin lungile sale ri
sipe ca leii Atlasului, cum le zice Balzac ma
rilor creatori. Cu coama încărcată de pulberea 
grea și spinii tăioși ai deșertului. £3 calcă apă
sat și scoate sunete grave. Să lăsăm deci de-o 
parte fundițele, potrivite pentru cățeii domni
șoarelor bătrine, despărțirile cu bazele și melo
dramele jurnaliere, bune de adormit țincii. Să 
nu ne jucăm cu leii Atlasului!

Indiferent de limbajul adoptat, problema fiin
ței rămine fundamentală. De altfel, nu s-a stins 
incă vilva iscată de Heidegger in jurul acelei 
Întrebări de mult uitate: ce este ființa? Răs
punsul insă, pe care a încercat acesta să-1 
împletească din cuvinte înnădite, în maniera 
aglutinantă a limbii germane, n-a mulțumit pe 
nimeni. Și astfel, ființa trezită o clipă din lunga-i 
hibernare, s-a reascuns în bezna existenței. In 
grota pe care i-o săpase de mult gîndirea po
zitivistă. Existențialismul modem i-a șters pînă 
și semnul de întrebare, lăsînd s-o bintuie din 
urmă neantul.

Devenirea intra ființă a lui Constantin Noica 
reprezintă o nouă încercare de a repune între
barea despre ființă. Faptă temerară, avînd în 
vedere eșecul filosofului din Freiburg.

Noica nu se întreabă insă numai „ce este 
ființa?*, ci cum și cni trebuie pusă această 
întrebare. Cum se întreabă despre ființă ne va 
răspunde in primul volum al lucrării — meto
dologia ființei, care este, în esență, o carte 
despre dialectică ; despre ființă și devenire și 
despre unitatea lor.

Orice dialectică presupune cel puțin o con
tradicție. Deci doi termeni. Dar dacă aceștia 
se devorează reciproc, asemenea leilor din 
anecdotă, nu vor rămine de pe urma lor decît 
resturile cozilor. Contradicția, zice Noica, tre
buie să fie unilaterală. Numai devenirea con
trazice ființa, fuge de aceasta, pe cind ființa 
o caută. Fugind de ființă, devenirea sfirșește 
prin a alerga după ea. Traiectoria cea mai 
prielnică pentru această „fugă", in care a te 
îndepărta de ființă înseamnă a te apropia de 
ea, este cercul — imaginea devenirii întru fiin
ță. Este vorba deci de o dialectică diferită de 
cea a lui Hegel, a cărei obirșie se găsește, 
după Noica. in* tabela categoriilor lui Kant.

Terminologic, Noica zice „temă" în loc de 
„teză" și „antitemă" in loc de „antiteză". Pui 
tema, zice filozoful, o contrazici printr-o anti
temă, iar din conflictul lor scoți o teză care 
tinde să revină la temă. Cercul dialectic funda
mental, în patru timpi, este: ființa, devenirea, 
devenirea intru ființă, ființa regăsită. Momen
tele respective sint caracteristice pentru ceea 
ce Noica numește rațiune (conștiința devenirii 
Intru ființă), in opoziție cu intelectul.

Pe planul rațiunii deci Noica propune Șiici 
c aouă- dialectic^.oeea.-_.ee, filosofic vorbind, 
este un lucru foarte impartsit. care poate să 
cucă la o nouă tilosqfie.. Nouă cel puțin ta 
expunere. Trebuie, în bfide caz, să ducă la 
elaborarea unei noi teorii a rațiunii, care, in 
termeni uzuali, nu este altceva decît o nouă 
logică ■ rațiunii. „De data aceasta va trebui 
să lăsăm problema deschisă, zice Noica, pină 
Ia constituirea efectivă a unei dialectici co
respunzătoare, adică a unei adevărate Logici 
dialectice". „De data aceasta" sugerează o pro
misiune, pe care autorul ne-o face în preajma 
anului 1950. Despre logica aceasta ni se spune 
că ar tinde să acopere Logica lui Hegel. O per
spectivă care se deschide ar fi, nota bene, de 
a regindi această logică.

Lucrarea se încheie cu câteva considerații 
despre rațiune, care apare ca rațiune a omu
lui, în jurul căreia pivotează totul. Dacă nu 
există rațiune dincolo de om, zice Noica, atunci 
omul este „ființa lumii*. Cu alte cuvinte, ra
țiunea omului — ființă. Dar aceasta este nu
mai una dintre alternative, căci tot aici se în
treabă dacă nu cumva există devenire întru 
ființă „dincolo de om“, căci atunci ființa (și 
implicit rațiunea) este și ea dincolo de om, cu 
om cu tot.

Metodologia astfel concepută oferă deci per
spectiva elaborării unei logici dialectice afir
mative, care ar însemna desăvârșirea modului 
în care trebuie pusă întrebarea despre ființă

Poeme din poemele țării
Urmare din pag. 1

tați, urmînd fidel îndrumările prețioase ale con
ducătorului, făuresc noua cultură a țării.

Această misiune nu este ușoară, dar benefi
ciind din plin de îndrumările partidului, de 
Sfaturile competente ale cîrmaciului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aceste creații devin 
bunurile noastre de toate zilele. „Este o mare 
satisfacție pentru noi — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în tezele privind arta și lite
ratura — să putem constata că, în anii socialis
mului, scriitorii din România s-au angajat cu 
putere, prin operele lor, prin întreaga lor acti
vitate, în slujba țelurilor nobile ale partidului 
nostru comunist, ale poporului român, atit în 
lupta pentru transformarea revoluționară a so
cietății noastre, cit și în eforturile pentru pro
movarea politicii de prietenie și conlucrare cu 
alte popoare, pentru o lume a colaborării, păcii 
și progresului. Scriitorii din toate generațiile, 
fără deosebire de naționalitate — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de alte naționalități —, 
au dat societății opere literare de valoare, în 
toate genurile creației, și într-o mare diversi
tate de stiluri, care poartă amprenta spiritului 
nou, revoluționar, ce animă societatea noastră, 
a preocupărilor și aspirațiilor poporului, a mă
rețelor sale succese in edificarea orînduirii 
noastre socialiste pe pămîntul României".

Scriitorii maghiari din România, alături de 
frații români sau de cei de alte naționalități, 
au dat și dau, fără să precupețească forțele lor 
creative, opere de valoare, în adevăratul sens 
al cuvintului, așa, cum în munca lor de toate 
zilele, constructorii români, maghiari, germani 
sau de altă limbă, ca frații, muncesc, trăiesc și 
se bucură împreună de roadele muncii lor crea-

fesoara Ana Cruceru). dialoguri (Invitat, poetul 
Ștefan Augustin Doinaș), evocări (Copilăria lui Ni- 
chita de Victor Chlriță), un mare număr de texte 
poetice (semnate de foști elevi al liceului, Gabriel 
Stănescu și Al. Priboieni, și de elevi precum Ma
tilda Cojocaru. Anca Orbu, Adrian Grlgore, Clau- 
dlu Ladă, Ileana Bănoiu, Cătălin Neagu), texte na
rative (semnate de Dan D. lonescu. Diana Gheo- 
nea, Loredana Ilie, Mihai Goreskl), traduceri din 
Proust (de A. Ciocîlteu) eseuri (Mitul prometeic de 
Cristina Tzachis).

■ PATRU POVESTIRI, cu volumul astfel inti
tulat debutează profesorul Victor Corcheș la (Edi
tura Literară), membru al cenaclului „Poesis" de 
pe Ungă Casa corpului didactic din Constanța. Cele 
patru ample narațiuni (Vechiul tei, O maladie cu- 
rioasă, Casa cu trei paliere și Nener Nato) fac 
dovada unui condei epic viguros, pus în slujba 
unor teme ce poartă pecetea unui realism local, 
tn speță, dobrogean, de bună factură. E semn că 
spiritul de emulație ce guvernează cti reală efici
ență activitatea cenaclului „Poesis", condus de po
etul Florin Pietreanu, își vădește efectele benefice 
și în sfera prozei epice.

Cronicar

FIINȚĂ»
și sugerează că aceasta ar putea fi pusă nu 
numai omului, ci și „dincolo" de om.

După 30 de ani (ca-n poveste) Noica revine 
numai asupra ultimei probleme. El consideră, 
în opoziție cu Heidegger, că întrebarea despre 
ființă nu trebuie pusă unui existent privile
giat — omului, care este existentul ce se întrea
bă despre ființă — ci oricărui existent. Deci 
ființa trebuie căutată pretutindeni. Problema 
ființei devine astfel atotcuprinzătoare pentru 
filosofie. Este vorba, in fond, de o reconsi
derare a lumii din perspectiva ființei.

Surprinzător este faptul că Noica, deși reia 
multe probleme din primul volum, nu aplică 
metodologia dialecticii neliniare. Lucru scuzabil, 
dacă gîndim în termenii lui Hegel, care zicea 
că marele merit al lui Aristotel nu constă atit 
în elaborarea unei teorii precise a demonstra
ției silogistice, ci în faptul că, odată elabo
rată, Aristotel n-o mai aplică niciodată, lă
sînd astfel libertate deplină spiritului.

Teoria ființei sau ontologia este elaborată 
mai degrabă triadic, Noica optînd în volumul 
al doilea mai mult pentru Hegel decît pentru 
Kant, pe care nu poate să-1 uite însă nici de 
data aceasta (cel puțin în privința „limitației 
care nu limitează" = categoria de inspirație 
kantiană).

în rezumat, Noica pornește ce la o stare ini
țială dex haos, care ar precede devenirea și 
deci ființa. Ontologia propriu-zisă începe cu 
principiul contradicției unilaterale (din primul 
volum): lucrurile nu sint ființa, dar ființa nu 
este fără lucruri.

Inițial, ființa ar fi o a treia modalitate, în
tre substanță și funcțiune, un principiu lăun
tric al oricărui lucru care îl face să se „În
chidă" în sine, să persiste, și totodată să se 
„deschidă", să tindă către (întru) ceva. Această 
stare este numită „pulsație sporitoare", ceea ce 
creează „situația originară" și oferă posibilitatea 
ființei — un fel de „tensiune" care creează 
„distensiune" și formează astfel un fel de 
„cimp“. Progresia se face triadic și se con
cretizează în „temporalitate, spațialitate, cîmp“, 
din care se naște „modelul ontologic", xtot tria
dic, de data aceasta explicit hegelian: indivi
dual, general, determinații. Individualul apare 
sub regimul spațialității, generalul sub al tem- 
poralității, iar determinațiile sint legate de 
cimp.

Unitate individual, general determinații, redă 
ființa din lucruri. Dar, pînă s-o redea, ea este 
supusă unor „precarități" (maladii) sau com
binații nereușite ale celor trei componente, din 
care apar: neantul, vremelnicia, aparența, con
știința și devenirea. Abia ultima, care le con
ține și le suprimă pe celelalte, este ființa din 
lucruri.

în acest punct, Noica resimte din nou nevoia 
de rescriere a Logicii lui Hegel. Cu toate acestea, 
el apelează tot la Kant, identlficind devenirea 
cu „limitația care nu limitează".

Ființa nu se reduce însă la devenirea lucru
rilor. Ea persistă și după pieirea acestora prin 
„elementele" în care lucrurile se descompun 
și din care se dovedește că au fost compuse. 
Persistă prin speciile și genurile cărora le apar
țin lucrurile: indivizii pier dar speciile ră- 
mîn. Elementele acestea, ca și genurile su
preme ale lui Platon, au capacitatea de a se 
compune. Ele se aseamănă cu categoriile dar 
diferă de acestea prin proliferare și sub
zistență, și ca entitățile medievale, de care 
diferă insă prin activitate și productivitate.

Dintre toate elementele, rațiunea se identifi
că în cea mai mare măsură cu „ființa de a 
doua instanță". Dar. cum ființa s-a dovedit că 
străbate, într-o formă difuză, întregul ciclu al 
devenirii, rațiunea însăși se dovedește, la rin- 
dul ei, imanentă realității și supusă unui tip 
aparte de devenire, pe care Noica îl numește 
„devenință". în felul acesta însă, autorul ajunge 
din nou pe tărimul logicii, dovedind necesi
tatea acesteia ca teorie a rațiunii în deve
nință. Se pare, avînd in vedere ultimele sale 
scrieri, că Noica s-a hotărît, în fine, să pur
ceadă la elaborarea logicii de mult promisă.

In felul acesta, cu al doilea volum, Noica 
încheie un sistem ăl ființei, care in ciuda ori
căror adversități, ocupă un loc aparte în filoso- 
fia românească. Un sistem original, în care 
ființa nu mai este căutată „de-a dreptul", cum 
se face în ontologiile clasice, ci mijlocit, por
nind de la cele mai „umile situații ale mate
riei", de la devenire pînă la devenință, plim- 
bînd deci întrebarea despre ființă prin toată 
filosofia. Cum rămine însă cu răspunsul?

Se zice că unul dintre poeții noștri s-ar fi 
dus în vizită la Heidegger cu un buchet de 
flori. Acesta l-a primit bucuros, amintindu-și 
de celebrele sale seminarii din tinerețe, la 
care „die Lateiner" (românii) participaseră cu 
atita vervă. Poetul nostru avea însă un gînd 
și de aceea l-a întrebat pe Heidegger ce înțe
lege propriu-zis prin „Dasein". Se zice că bă
trânul filosof l-ar fi rugat să bea mai bine un 
pahar de vin și să discute despre vreme.

Poate că vreunul din tinerii poeți, care 
îl vizitează pe Noica la Păltiniș, se va duce în
tr-o zi la el, c-o floare, și-1 va întreba ce în
țelege în definitiv prin „ființă". Noi n-am fă- 
cut-o niciodată. Am discutat de-a dreptul despre 
vreme, care la Noica, atit de spornic vremu
iește. I-am spus-o însă, și o repetăm, toate 
bune și frumoase, dar să vedem, totuși, cum 
stăm cu logica ?

Alexandru Surdu

tive și libere, pusă în slujba poporului și a 
patriei noastre socialiste, comune.

Să-mi fie iertată enunțarea numelor de mai- 
înainte. Aceasta nu este o ordine cronologică, și 
cu atit mai puțin de valori, poate, și sint sigur, 
că suferă și de omisiuni, cu atit mai mult, cu 
cit numărul mare de scriitori și din rîndul na
ționalității maghiare crește, văzînd cu ochii, 
odată cu înaintarea noastră în timp și in spațiu, 
in acest spațiu atit de bogat și care constituia 
sursa principală, izvorul de nesecat al litera
turii.

Cu fiecare zi, aproape, răsună nume noi. Ge
nerații întregi de scriitori, poeți, dramaturgi și 
esteți, grupați în jurul filialelor Uniunii scrii
torilor — în Asociațiile scriitorilor din întreaga 
țară —, pe lingă revistele literare sau cenacluri 
ei se afirmă plenar ca participanți activi la 
viața spirituală a țării, intrînd in marea breaslă 
a scriitorilor contemporani.

Mii și mii de tineri maghiari, fie ei munci
tori, țărani, intelectuali, membrii ai cenacluri
lor literare, ai asociațiilor scriitorilor, mai cu 
seamă din județele : Cluj, Timiș, Mureș, Co- 
vasna, Harghita, Brașov și altele, scriu azi li
teratură adevărată.

Implicarea lor în viață, în muncă, în zilele 
fierbinți de edificare a socialismului în patria 
noastră comună, în toate laturile vieții noastre 
interne și în cea internațională, într-o mare di
versitate de genuri și stiluri care, deși poartă 
amprenta personalității fiecăruia, dîndu-le acea 
notă distinctă a vocii lor de autori, aduc, prin 
ei înșiși, partea lor de contribuție angajată la 
noua viață spirituală a țării.

Consemnăm cu bucurie și satisfacție apariția 
unor nume noi, valoroase, grupate și în jurul 
suplimentului literar lunar al gazetei „Ifju- 
munkăs", condus de unul din animatorii vieții 
literare a tineretului maghiar din România, 
Lăzăr Lăszlo, voci cristaline și de aur ale unor 
tineri poeți, cum sint, printre mulți alții : Bog- 
dân Lâszlo, Naszta Katalin, Gagyi Jozsef, Petho 
Lâszlo, Farkas Arpad, Szdcs Gâza, Andony 
Nagy Maria, Hunyadi Kâroly, colaboratori fideli 
ai gazetei, nume ce se impun deja prin volume 
apărute în Editura „Kriterion", tineri ale căror 
forță și angajare fermă, vin să aducă noi și noi 
generații in viitorul literaturii noastre, voci dis
tinse in marea și durabila noastră cultură so
cialistă.

Alăturarea lor firească, tot așa cum cresc 
zeci de mii de poeți în țară, laolaltă, în tot 
ceea ce este valoros și peren și care aduce 
după șine, tot firesc, marea simfonie, în culori 
diversificate, a marii noastre ode de împliniri 
socialiste, poeme din poemele țării pentru cîn- 
tarea României — patria din totdeauna a ro
mânilor, dar și a noastră, prin glasul lor lim
pede, curat ca lacrima — glas al cetății, al noi
lor noastre ctitorii ce urcă demn spre marea 
noastră demnitate comună. . .
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de Ion Gheorghe
LUCIA GAVRIȘ : In Cățeluș de salon ți In 

Bărăgan situația este că n-aveți finalurile ce 
s-ar cuveni : 1. — „Ei, a rămas un gol / căptu
șit cu granit. / Loc pentru nimic / unde mai 
zace / filmul rupt al plecării tale / Coloana so
noră s-a uzat / nu se mai înțelege nimic decit 
că : nu se putea altfel". în loc să vă opriți aici 
patima vă mină la declarația următoare : „...li
ric, prea liric / ai uitat că „ai învățat" / odată 

.*■ la Galați / că lirica și cățelușii de salon / 
R sînt obiecte inutile, / inoportune / și demobi

lizatoare". 2. — „Bărăgan torid / Călăresc la 
pas prin marea de bumbac / Mi-e sete de
mult / Nu mai sînt fîntîni / Nici sat / O 
oază /... / Ciudată. Fără izvor / Doar un nuc, / 
un cireș / trei iriși sălbăticiți / și cîțiva. tran
dafiri' aproape arși". Apoi se subțiază concretul 
cel profund, și vă dedați la abstracțiuni : 
„Mă-ntind la umbra-părere / Un căpătii 
mi-aduce odihnă și-mpăcare / 11 caut recunos
cătoare și-1 privesc / Un craniu ? ! / Iartă-mă, 
bunicule / și iartă Bărăganul". Craniul n-are, 
cum credeți, o așezare meta-fizică, rămine o 
hircă ce nu dă măcar vreun fior macabru. 
Foarte uscat pe Bărăganul dv. ; precum în 
Cioburi așa și-n toate : „Pășesc ușor / Pe un 
covor de șoapte / Și sorbi fîntîni / Și lacom 
azur / Și zbor... / Mi-e trupul de petale / Rug/ 
Și sufletul de crîncenă flacără / Și ard..." Prea 
multă zbatere a cuvîntului sterp și fără de 
voință.

IOAN VIRGA : Din ceea ce singur numiți 
poezioare, am reținut aceste două scurtături : 
1. — „desăvîrșiți / de / singurătate / scrutăm / 
nemărginirea / însingurați / de / desăvîrșire / 
în urmă / veșnicii / lăsăm". 2 — „râstoarne-n 
țărîna / cuvintelor / neînfrînatul / taur / ce / 
pustiește / de clipe / unica / obsesie / nevi
novatul suspin". însă, dacă tragem de stofa 
lor, și le întindem un centimetru peste instru
mentul de măsură, vezî țesătura că se destra
mă : putință slabă. Mai trimiteți.

GAFENCU VIOLETA : Pe plic, sub adresă, 
ne scrieți ca într-o grea împrejurare : „Vă rog 
foarte mult să-mi răspundeți". Iar sub unica 
poezie, după ce spuneți cine sînteți, iar 
scrieți : „îmi place poezia și am o oarecare 
înclinație în acest domeniu, de aceea am do
rit pentru satisfacția mea personală să cer pă
rerea unei redacții. Credeți că aș putea pu
blica vreodată ?“ Luîndu-ne după titlul poe
ziei „Iluzia stăpînă" credem ; însă, după ver
suri, nu prea curînd.

EUGEN CODRESCU : După zece pagini în 
pastă de pix, ne întrebați, frecîndu-vă miinile 
cu plăcere : „credeți că am avut intîlnire cu 
Muza ?“ Credem că v-au tăiat calea opt pisici 
negre : noroc, doar cu doi pitpalaci ; unul in 
Evantai : „Pe alei de lumini șerpuind, / Dom
nita torcînd, cd mîneci sumese, / caută s-ascul
te macii-nflorind / In pinza cimpiei ce ziua 

o țes / Desface primăvara-n evantai, rubine. ' 
Peste depărtarea aacunsă-n flori, / Și razele 
sub lucruri năvălesc destine / Pe virfuri de 
munți, sobor de căpriori", fi in Paronime : 
„Mi-e drag urcușul nou in, sărbătoare cind 
peste vremuri lujerii vorbesc 1 Și totu-n jur 
se profilează-n floare, / Iar doinitorii nu tăgă
duiesc / Și vremea-i clopote sub mari spi
rale / Ca un urcuș al clipei fermecate Mires
mele candid domnesc, dotnoale / Iar după do
ruri frunzele-s plecate". Paronime, parodie. 
Parol! Treceți cit mai des prin piața Matacbe.

SOLOMONESCU DAN. Preu curind. nu. 
Dacă un plic de două săptămini către Laeea- 
tărul vă ușurează situația psihică, trimiteți. 
Tot așa, două, trei păginuțe. Lumea-i din lou'.e 
felurile.

LUCIAN BUNESCU : Roade!ol oonlni pe 
bicicletă : „Ce trece pedalind prin viață i Șt 
numai roțile-1 susțin / cu niște spițe ca din 
ață / Și-un cauciuc de aer plin / De-o limu
zină n-are față / Pe jos— picioarele nu-I Un / 
El trece pedalind prin viață / Și numai rotile-1 
susțin. / Iar cind un cui i se agață ! De cau
ciucul de la roți / E-obișnuit : cu-on cui in 
față, / Printre cinstiți și printre boți. / El trece 
pedalind prin viață" — este umoristic de Ur
zica, din propria voință si lucrare a dv; i=să 
celelalte poezii sînt, fără mul, de tot hani 
Nu vă neglijați resursele, oriei: de modeste, 
s-ar putea să scrieți satiră, voluntar n ;nrriaL

DUMITRU CHICAN : Aveți mas;--.ta-.e st 
hurducături de mare vehicul de lemn : o ma
șină poetică pentru care va trebui să r. 
drumul ; păcat ar fi să vă Împotmoliți. Peisaj 
de iarnă cu casă și alb. v-a reușit numai pină 
la casă, de-acolo pină la alb ați recurs Ia de
clarații și culturii'rw de aocui : -temi :*np:; - 
bile", „ginduri albite*, * _se vor naște tre
zirile". De aceea : _Dă semne casa bătrină să 
se scufunde / In albul grădmt: fi tiuitul- 
înainte și înapoi și oriunde , Sini gropi des
făcute ca o rană (hidoasă) - Dirt rare vac stm • 
te țăranii humă nouă șt grasă ' Prii fi ,.r-l 

A N U N T

Siat rugați să aasepae ăst elegia roatei, pini la finele anului c areal d să se prefă- 
tească pentru cenaclul Dacia Ftexi urmâloru selecționau din e-’'_ ,.adr<*a priallă psa 
li data de 1 iulie : CRISTIAN ANDREI. VLADIMIR ȘTEFAN PETRESCXGHEORGHE 
POGAN IOAN MANO LE. VIOLETA MIHALCEA. LILIANA PETRUS STEFAN ZAHD. 
REMUS VALERIU-G1ORG1ONL GELU ALEXANDR, FULG A. SIMON PETRU OPREA. 
MIUAI CUCIURAN, GLAUCHS. ANGEL.V FIUP. BORIA GILORTEANU. VALENTIN 
TCDO-E. DAN EMILIAN ăOsf A Teii aceștia, iaeepind de ta U septembrie aA. ta 
treacă pe ta redacția revistei -Luceafărul- pentru pracT amare. L G-

a intrat in pămlnt / Odată eu oamenii și cu 
peștii / Mare și primitor ne mai este pămin- 
tul / Și vintul, dincolo de cernerea iernii / 
Mirosind a zăpadă, ori mirosind a lujer, de 
parcă / S-ar fi petrecut totul foarte demult". 
Trebuie să aflați de pe-acum, că poeților preo
cupați de mediul rural tradițional nu le atir- 
nă piepții hainelor de medalii, decorații. Mă
car pietruiți-vă singur drumul pe Golgota. în 
intregime reluăm : „Cu gura-țl rotunjită (căci 
rotunjită înseamnă adăugată, agonisită ? 1) : 
„Cu gura rotunjită cum floarea pe ulcior / 
Mi-ai presărat la timplă sărutul, intr-o sea
ră. / Și mina ta, cu aripi de apă la izvor / 
S-a coborit ca noaptea în lanul de secară / 
Erai precum odihna venind de pretutindeni / 
să ostoiască somnul bătrinllor olari / Ce-au 
prins in zmalțul verde o horă de armindeni, / 
Erai cintarea piinii pe masa de plugari i Iar 
cind în crucea nopții, m-au deșteptat vierii / 
Plutind in transhumanta sfirșitului de cintec / 
Te-am pipăit cu ochii la marginile serii / Să-ți 
beau pe săturate din descintec / Dar tu, ca o 
madonă, pictată pe icoană / Mi-ai prevestit 
plecarea spre marele potop / al ploilor pe 
brazda in care se întoarnă / Pornită dinspre 
cronici. Maria de Mangop*. Și Incantație de 
dimineață : ..Soarele, iată, cum se Înalță, ai
doma regelui / Dincolo de amurguri margi
nile tale se fac / Ploaie de rouă, lnvățind îm
plinirea nectarului / Miinile tale dăruindu-mi 
apa de dimineață / Adu-mi-te, asfinteste-mi 
nerăbdărde toate / Și pe coapnele tale, mal 
zburdalnice decit prepelițele. / Lasă-mă cochi
lii să-:: pun fi cochilii in plete / Intra neosto
ita răsuflare a gerului de pe țărm / Către ne
gură. cind singele meu se va curge / Fădn- 
ci-:e pod peste nimicnicie. Iubito*. De-acum 
zeu cu marea lor bunătate I

V.UȘILE UF’SU : Sonetele, cam silnice. Le- 
pL-l-.ți papionul fi corsetele toate ; degajati-vă 
de strinsorile formelor fixe, dar na vă destră
bălai. Bme in Pelieaa : .Povestea e biindă. 
p -:ene. biindă / a pelicanului smerit /, o, 
pasăre a Jertfei / totem părăsit / săr-:~T. de 
m-ire. rodește-nsutit / ia altunde / ferefte- 
mă de îmbrățișările marții l inund neistovit / 
Tbehmda-1 pustie.
Bibrăul Visez pelicani siagurstJei / st ea
rnca» cm piept de oțel / bobotind in amurg t 
visez pri-cani singuratici ! cu pisat săgetat*.
Pe ireali I» proză n-au tensiune, st nia sem-
Bl&cane. spre a nu rămine mf-e «Bucuri de

BORIS
■ MEHR

Cintec de iubire
Am mingilat părul străinei, 
știam, nimic nu-mi aparține 
in afara acestor degete, acestui poem 
fi a toamnei roșii din care bem. 
Păsările au trecut ca niște gloanțe, 
au perforat o bandă-ngusiă de romanțe, 
numai părul iubitei mele necunoscute 
îmi stă in palmă ca un stol de păsări mute. 
Cine a venit cu doru-acesta-ntre ființe ? 
Răspande-mi, tu, Exupery, răspunde-mi, 

prinfe.
S-a spart in dobori cerul, in lumini 

pămintul 
d «Bbii-s trapul meu, alt trap vinindu-L

Cuvînt despre auto-da-fe
„De 1a margine se vede mai bine", 
■pune proteoorul.
„cind ești in mijloc, te vezi doar pe tine", 
opoae profesorul.
intr-adevăr d era ta marginea amliteatralui. 
la catedră,
dar privit din afară părea că se află 
ta centru,

CONSTANTIN
BRÂNDUȘOIU

Drepturile poetului

latfl ta H liber 0 ani pria gind, 
gri» fapta mă eliberez
Cu diair-a larmă de caatradieție ghemuită.
Mia ea d ■alura dia lame
ae-a fata barăzita tramimeiea grețită.

r
Privesc amețit (luarea rupta 
dta balta cerului de ger 
fi ard ca aa fac de vedeaie 
ce-mi d-narară suDetaL

r
Ne vem răstigni in zperaață 
fi var acta ambrele aă ne coboare

A
dar privit din afară părea că e
pentru
autodiseefie, auto-di-dac-ti-cism,
auto-da-fe,
profesorul ne vorbea, dar părea 
că nu e.

Cintec după război
Un nou film, o piesă de teatru, 
dospesc salamandre in vatră, 
dar mina ta-i caldă și bună, 
aplauze răsună.
Ajuns intr-o lume ciudată 
in care nici ciinii nu latră, 
Învăț limbi străine, străine 
de vocea scăzută din mine. 
Doar corbul, o pasăre rară 
pătrunde cu cioeu-i de navă 
să-si strige acel „Nevermore", 
corb o fi sau cocor ?
Conferință
Sala avea pereții cu îngerași, ghirlande, 
pe străzi, ca după război, se fugăreau bande, 
in sală erau mulți copii și o singură doamnă, 
tăcută și rece cum este ziua stinsă o lampă. 
Copiii se-nchipuiau părți beligerante, 
țipetele țineau de obuze și bombe brizante, 
pină cind epuizată și enervată doamna 
a început să plingă cum plinge bolnavă 

toamna, 
cum plinge încă o lume, fără să intervină, 
astupindu-și urechile fine, rugind într-o 

limbă străină.

pe așternutul mării 
cind va privi orbul vederea.
4“
Răsare cind treee printre spini și 

trandafiri — 
^tunci se fringe trupul in botez de lacrimă 
delirind pe o diră !

Mărgele
5°
Eu nu știu nici lege, nici har, 
doar o nesfirșită iubire 
către femeia aceea.
Eu nu știu nici o abatere 
și mi se dobor lacrimi.
6’
Sin tem niște intîmplătorl 
pe cărările pămintului, 
lacrimile se sparg 
și dau in raze 
unde vin căprioarele 
sfioase și tulburătoare, 
in liniștea spectacolului.

Urmare din pag. 1
O vreme, el a zăbovit in zona teluricului, ți-a 
evocat satul copilăriei, a cintat satul dintotdea- 
una, neliniștea de ieri și de astăzi a țăranului 
trecînd prin versurile lui ca un șuier de coasă. 
S-a depărtat pe urmă de straturile acestea frea
tice, ajungind, după ce a străbătut vămile 
pustiei, pe platourile de lumină ale î m - 
n e 1 o r. S-a îndepărtat in aparență, fiindcă in 
realitate rădăcinile lui au rămas implintate in 
același sol darnic, lârgindu-și, pe dedesubt, co
roana cuprinderilor, arborescenta i m n e 1 e r 
nutrindu-și vigoarea și frumusețea din toate pă- 
minturile trăite și sfințite de români, din vechi- 
străvechi. Intre timp, in același timp, de fapt, 
poetul a învățat mult, a .călătorit mult, inturnin- 
du-se de fiecare dată cu mai mult dor și cu o 
dragoste din ca în ce mai adîncă înspre Țara 
care l-a vădit.

Ion Gheorghe s-a mișcat altfel, nu șovăitor, 
dar mai greoi, de parcă el ar fi coborit de pe 
culmile ninse de lumini și bintuite de cețuri ale 
Transilvaniei. O siguranță de sine, de mare poet, 
a existat și la el, de la inceputuri. Ea s-a mani
festat insă fără grăbire, — p e e t u 1 ațteptind 
cu o răbdare aproape orgolioasă clipa marilor 
rostiri, pregătind-o, de fapt, fiind sigur că ea va 
veni. La început, el și-a încercat puterile, se știe, 
scriind un roman in versuri — „Piine și sare* — 
adevărata sa carte de inceput fiind totuși „Căile 
pămintului", consacrată și ea satului — satului 
de ieri și de astăzi, satului dintotdeauna. Satul 
a devenit astfel una din coordonatele principale 
ale poeziei lui Ion Gheorghe, țăranul fiind evo
cat și invocat in această poezie la dimensiunile 
lui mitice, fiind, în același timp, om și zeu. om 
de rînd, om rupt de necazuri și de dezrădăcinări, 
și zeu nepieritor. Poetul a cintat cu un patos

Armata alături de popor
Urmare din pag. 1

anchetă întreprinsă în septembrie 1941 din or
dinul lui Antonescu a ajuns la constatarea că 
soldatii nu mai vor să lupte în răsărit si „aș
teaptă evenimente apropiate pentru reîntregirea 
completă a României". In același sens, un ra
port informativ arăta că „realipirea Ardealului 
de nord este o preocupare unanimă, luind ca
racterul unui ideal national care se cere a fi 
realizat".

Rezistenta față de politica promovată de ma
reșalul Antonescu a cuprins virfurile cele mai 
înalte ale Armatei. In octombrie 1941, generalul 
Nicolae Ciupercă, comandantul Armatei 4. a fost 
silit să-și dea demisia întrunit s-a opus conti
nuării războiului la răsărit de Nistru. La ince- 
putul anului 1942 insuși șeful Marelui Stat 
Major, generalul Iosif Iacobici. a intrat in con
flict cu Antonescu, deoarece nu a fost de acord 
cu angajarea masivă a armatei române in cam
pania militară din anul 1942 pe frontul de ră
sărit. La 8 ianuarie 1942, generalul Iacobici a 
înaintat un referat lui Antonescu in care, 
justificind punctul de vedere al M.St.M. ca ar
mata destinată frontului de răsărit ..să fie prin
cipial cit mai minimă posibil", arăta. intre 
altele. „Cum am mai raportat pe scurt, ver
bal, cred că trebuie ținut seama și de faptul 
că românul nu se bate bucuros departe de tara 
sa ; în acest sens participarea la o ofensivă ce 
duce forțele noastre departe de tară nu este 
populară (...) Un alt și foarte puternic motiv 
care mă face a propune cit mai multă mo
derație la fixarea forțelor armatei expediăonare 
este situația noastră militară față de Ungaria. 
Nu că m-aș teme de o acțiune imediată, care 
o cred pe durata războiului in curs, aproape 
exclusă ; mă tem că tineretul, care voim să-l 
pregătim temeinic, va cădea pe plaiurile ind - 
părtate ale Rusiei bolșevice, lipsindu-ne foarte 
mult în cursul socotelilor cu Ungaria". La 16 
ianuarie 1942. generalul Iacobici a prezentat lui 
Antonescu un memoriu prin care solicita să 
fie desărcinat din funcția de șef al Marelui Stat 
Major General întrucit se găsea „fată de dom
nul conducător al statului in divergentă de 
părere asupra concepției participării armatei 
române la campania de primăvară". Noul șef 
al M.St.M., generalul Ilie Șteflea, a făcut, la 
rîndul său, repetate intervenții pe lingă dicta
torul Antonescu, pentru a conserva armata in 
scopul reîntregirii teritoriului național la Vest. 
Intr-un memoriu întocmit la 15 martie 1945 ge
neralul Ilie Șteflea arăta in acest sens : 
„Inițial, am convins pe fostul conducător al 
statului că în primăvara anului 1942 nu mai 
putem trimite pe front nici o divizie din inte
rior, din cauză că diviziile suferiseră prea mari 
pierderi pină la Odesa și aveau nevoie de timp 
îndelungat pentru refacere.

Ulterior, am prezentat fostului conducător o 
serie de sinteze informative asupra armatei 
ungare, din care rezulta clar că nu trebuie să 
mai trimitem alte divizii pe front, fiindcă ne 
expunem să -răminem în interior cu un număr 
de mari unităti mult mai mic decit avea la 
acea dată Ungaria (...) în cele din urmă am pre- 

k__________________ ______ ____________________

DOI POEȚI Chemarea la
neîntrecut vertebra ie * a u i u t a ■ 
văzind, ca intr-o obsesie ped-pa; loare. 
crește iarba pe zidirile fac-j-^ c-_- prea =•!- 
tă grăbire. Ion Gheorgne a patriots, rj a;„:ar_d 
folclorului (pe care l-a cercului ■ i-a 
cum puțini au făcut-o) in stratți substra — - 
rile trecutului nostru isț-xr:. satul =efli=d 
pentru el doar plug ți bruni», fund k furcă oe 
tors, fiind ți legendă ți poveste, xr.c.. de -irsi» 
cunoscută direct, in cu^Jâne ți după uceea. a- 
flindu-se alte ți alte zări, pe cit de năzării ire. 
pe atit de ademenitoare. E ți-a trasa: astfel. : i 
o siguranță de constructor, cea de a doua <-x>c- 
donată a poeziei pe care a scria-o ți o scrie, evo- 
cind trecutul de dincolo de creanga de 
aur. reînviind, cu aceeași vigoare, cu vigoarea 
epică și poetică pe care a pus-o in tot ce a scris 
despre prezertt,' o intteagă lume, o lume tabu-’ 
loâsă o 'jume de neuitat.

De aceea cred că s-ă'J căutat șt s-au găsit cei 
doi poeți, pentru că au fost ți sînt atit de deose
biți de aceea s-a statornicit intre ei o priete.-..: 
curată ți trainică, de aceea au fost ți sînt ei le
gați laolaltă atit de puternic, pentru că au i_ 3
ți duc mai dep rt* spre noi si noi străluciri zra 
din tradițiile fundamentale a)e IrteraNuS: r mâ
ne, care nu are nimic comun cu stmănăwrjse i. 
săsnăr.ătorismul insuț nrf-.md. de fapu ceea ce 
au spus ți spun unii, in virtutea <ei ei.

Și cit de tineri erau ei cind au intrat, fiecare 
in felul său. pe porțile mari ale literaturii ! >i 
iată că astăzi sint amindoi bărbați in t-ată pu
terea cuvintului, avind fiecare spera sa pro
prie, năzuind amindoi către mai mult, cum a 1 
făcut dintotdeauna cei mari, cei ce risii, 
pe care nici nu-i preocupă neui^rea, preocupa
rea lor principală fiind rostirea, ducerea 
pină la capătul izbinzii a unui mesaj.

rentat fostului conducător un ptaa de cam
panie in contra Ungariei din care rezulta c;?r 
câ dacă mai trimitem trupe din interior ne 
front, ungurii -or rămine aut de putem.ri <i 
superiori nouă, incit, in cazul că ne vor ataca, 
vom fi nevoiți ta părăsim întreg Ardeaiul si 
să ne retragem pe Carpați*. Antonescu nu a 
fost de acord cu punctă] de vedere al Mare
lui Stat Major, pur.ind pe materialele oreten- 
tate de generalul Șteflea rezoluții jigr.;: :cr-:. 
de genul : „Marele Stat Major lucrează - :~i 
sistemul roboților (automatism birocratic, refe
rate negindite. nebazate pe constatări reale in 
teren, soluții tardive, care ajung după ce rău*, 
s-a consumat)* : „Marele Stat Ma JOT
cu rigiditate de Moț Teacă* ; „Ceea ce a făcv. 
Marele Sta: Major este stupid* : „Este ridic. L» 
lucrarea întocmită de Marele Stat T
se vor întreba : Acesta este creierul A.— ,- 
tel ?*. Drept urmare, ta * august 1X2. generiiul 
Șteflea <:-a Drew’tat demisia din fu.-.-:a : e 
șef al Marelui Stat Mzjor. dar i-a fost res
pinsă de mareșalul Antonescu.

Opțiunea materialist-dialectică 
în abordarea științei

n zilele de 24—27 mai — 1984. s-a de=- 
Ifășurat la Iași, Colocviul studențesc de 

„Istoria și filosofta științei". ediția 
a 11-a. Prima ediție a avut loc in 

aprilie 1982. Colocviul este organizat de Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din Centrul 
Universitar Iași, Universitatea „AL I. Cuza" 
Iași, Facultatea de Fizică ți Cercul Științific 
Studențesc de Istoria și Filosolia Fizicii.

Au participa* studenți al diferitelor cercuri ști
ințifice studențești din majoritatea centrelor uni
versitare. Cităm citeva cercuri ; Cercul de „Epis
temologia fizicii". Facultatea de fizică. Universi
tatea București, Cercul de as rotizica. Facultatea 
de Matematică, Universitatea Cluj-Napoca, 
Cercul interdisciplinar de „Istoria și filosofia 
matematicii", Facultatea de matematică, Univer
sitatea Iași. Cercul de „Fizică cuantică, astrofi- 
zică, cosmologie și civilizații extraterestre in 
viziunea istorico-filosofică și socio-umană", Fa
cultatea de științe ale naturii. Universitatea Ti
mișoara, Cercul de „Istoria medicinii", I.M.F. 
București, Cercul de „Istoria muzicii", Conser
vatorul din Iași. Lucrările Colocviului s-au 
desfășurat in următoarele secții : filosofia fizicii, 
istoria fizicii, istoria și filosofia matematicii, 
istoria și filosofia chimiei, istoria și filosofia 
științelor biologice, știința șl condiția umană. 
De asemenea a avut loc și o Masă rotundă cu 
tema „Rolul cercurilor științifice studențești in- 
terdisciplinare în formarea profesională și poli
tică a viitorului specialist". ‘

Urmcrg dts pop 1

tai ăe • -.iambi*j a! opere* w Lwar-.-— r e. a. 
c-j_— âeszK^rzrează crrsnrn mooeraă. p *n 

microa-rir-mc-Jor aoem xz. ta n-veLU ar- 
mc.xir.. emateicr propczi^i fi fraze, al 
c-^jccDor si v^ wlor pi .nrr a> ninete'.Qc mc- 
ririie No-zL cr-.gtnaLtama oevme actfei o pro
bi—mă de percep: . de —xittaie ipiri ji i 
A--.piie znaginapei fc* denchxl «tncoio de poep- 
tX m care află -ifpu». rriOMnc. ifi iau zbo
rul Joc p' -pr-.j. real, mcoe^mdabd. indicat 
d. t curie. într-o atmosferă zbiri de oba^i- 
coie fi :ncteistări subtecrive.

Ș. da:ă sf tzndusem ia metaforă tei ne 
nii dia-ttilit de ta care am pocnit, zmgara mă
sură a acestui zbor al czw: al original.ta: . 

•o dă instinctul cuibului de ta care pbmeee ari
pile «1 acefala ia cur ele trebuie ta a*_agă. 
Mărimea zborahi: fi PensX aăa etae egai cu

REMEMOR&RI

Fise de
9

L

d,n suLele de fise, nol 'e. tnaemnări 
c—spre oei care a fast Craiul Munților. 
Avram Iuncu. reo»<x>— trasmeaiar un 
necrol^A anărat in Telegraful romăn 

care apărea ta &biu : „Națiunea romană ; cu 
inima dureroasă face cunoscută încetarea din 
•.la:ă a prea;uix;ului său fiu Avrrm laneu, pre
fă:: general al Imun.lor romăne. in lupta pen
tru independența nauonală de ta anul 1M8.A9 ; 
defecțiunea prea umpune a urmat astăzi la 
3 are dimineața, ia Ba^ de cr.șiu (d.stri..ul 
Zarand). in anul vieții sale 4ă in urma unui 
morb de piept— Top fii națiunii (—] aint poftiți 
la an icul de-a tace parte din cortegiul funebru.

Merr.or.a a ta fie etern binearvintată — iar 
zelul său national să planeze asupra națiunii — 
binefăcătorii!.* _

Si. într-idevăr. ta această ăefretine pretim
purie au participat îndurerau si solemni mii de 
fh *: Apuseuiior.

1
Al:e nume de străzi din Bucureștii anului 

1923 : De ju căiourei (!). Ol .el or. LupițeL Suvenir. 
Uatu. Inocenței (9. Modei. Ruin ilar. încurcată. 
Cimpul cucoanei. Furiilor (!). Aref (!). Zoe.

X
Căldură toridă, cleioasă fi pe strada pustie a 

ur.ci orășel de provincie o mireasă cu voalul 
C un nd fugind desculță prin mijlocul drumu
lui spre o tintă necunoscută ti din motive ce 
nu aveam să le aflu niciodată.

Lucrările secțiunilor s-au desfășurat în pre
zența unor reputați profesori și oameni de 

a:., din principalele centre universitare care 
-- j .upai de îndrumarea științifică a studen
ților in cadrul cercurilor amintite. Cităm citeva 
nume : prof. univ. dr. Ion Dima, Universitatea 
București, prof. univ. dr. Ioan Gottlieb, Uni
versitatea Iași. conf. univ. dr. Liviu Sofonea, 
Universitatea Brașov, conf. univ. dr. Celmare 
Ștefan. Universitatea Iași. dr. Nicolae Iones- 
cu-Pallss — I.C.E.F.I.Z., conf. univ. dr. Tiberiu 
Tor6 — Universitatea Timișoara, prof, univ; dr. 
Cornel Popa, Institutul Politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" — București, prof. univ. dr. Călina 
Mare, Universitatea Cluj-Napoca, prof. univ. dr. 
ing. Traian Sălăjan, membru corespondent al 
Academiei R.S.R., Institutul Politehnic Timișoa
ra. Dur nu putem trece sub tăcere numele con
ducătorilor științifici ai cercului de „Istoria și 
filosofia fizicii" de la universitatea ieșeană de 
la care a pornit ideea Colocviului. Este vorba da 
lector univ. dr. Cleopatra Mocuschi și de conf. 
univ. dr. Celmare Ștefan.

Pentru a avea o imagine asupra comuni
cărilor ținute, vom cita numai citeva titluri : 
„Potențialitate și actualitate in microfizică", stu
dent E. Sorescu, anul II, Fizică, București, „Rea
litatea fizică și cunoașterea științifică", student 
Zizi Burghelea, anul II, Fizică, Iași, „Cauzali
tatea — o veche problemă meta-fizică și dogmele 
logicismului", student A. C. Preda, anul IV

originalitate
reupar-ța tbiiee operei. Creația artistică se va 
deriaj a^'Jei crept creație umană in toată pu
terea emiui. au numai prin opoziție cu 
acria d~.a care a aparat, d și prin capacitatea 
e. de a rmz no: serii și a le implica zbonilu:. 
Dr=X va rămzne in continuare deschis in ca
drai d-a'r-jiului permanent pe care omul il va 
avea eu maeaa Avantajul lui va fi mereu 
de partea .mag.sapei creatoare.

Chemarea căse or.gtnai.tate in literatură și 
artă lansată de tovarășul Nxtoiae Ceaușescu iși 
are. după cum vedem, rigorile și funcțiile ei 
sofale adina. mconfundabLle. Promovarea lor 
responsabilă, in spiritul documentelor Congre
sului al IX-lea, al expuneri or secretarului ge
neral al narudulu.. ne dă nu numai o apro
piere creatoare specifică a literaturii și artei 

■Cațăi de viața aemetățu in care- trăim. C și a 
ace* a din urnă de ariă, in sensul unși deschi- 

-Sen. cit mai; mari către perlaetibj 'și armonie.

roman ax)
4.

Un pechinez cu ochi bulbucați și umezi dus 
de stăpin intr-un fel de ham special confecțio
nat : o plăpumioară ce-i cuprinde burta in vre
me ce picioarele i se mișcă ritmiic deasupra 
pămintului fără să-l atingă.

— E bătrin. zice stăpinuL are 80 de ani și nu 
se mai poate tine pe picioare, ii dau senzația 
că încă mai umblă—

s.
Lebăda singuratică pe luciul apei dintre trestii, 

executindu-și dansul nupțial sub neclintirea 
rece a bărbătușului solemn ca un iceberg.

«.
O cumătră povestind alteia, in troleibuzul 90, 

cum a fost la o logodnă in care masa s-a servit 
la un restaurant de lux. in picioare nu ca pei- 
zanii, cu tacimuri de argint și pahare de cristal, 
vrind să încoroneze fastul prezumtiv încheie 
triumfal :

— Ce mai, dragă, a fost un rafinării al somp- 
tuozei de nemaipomenit '.

7.
Nume de fetite strigate in curtea blocului în 

care locuiesc : Iarodara, Bristena. Zoridanal?), 
Zaraza, Erminia (!), Chiajna.

8.
Anunț la un atelier de cizmărie particular : 

Fiind bolnav deschis zilnic de la 12 la 13. Du
minica liber l

Mircea Mien

Istorie-Filosofie — București, „Istoria unei axio
me", student Monica Poenaru, anul IV matema
tică, Iași, „Eroare și paradox în matematică", 
student V. Antohe, anul II matematică, Bucu
rești, „Contribuția lui Haralamb Vasiliu la elu
cidarea structurii proteinelor", student Doinita 
Ciornei, anul III, Institutul Politehnic Iași și Gh. 
Costel.

Lucrările Colocviului s-au deschis cu Sim
pozionul „Știința și problemele globale ale 
omenirii" in cadrul căruia au fost prezentate 
mai multe comunicări deosebit de importante. 
Astfel, prof. univ. dr. ing. Mihail Florescu — 
membru corespondent al Academiei R.S.R., a 
prezentat „Controverse în mecanica cuantică", 
iar Biloiu Costel, anul IV fizică — București, sub 
îndrumarea prof. univ. dr. Ion Ioviț-Popescu, 
membru . corespondent al Academiei R.S.R., 
„Reacția termonucleară controlată și problemele 
energetice ale omenirii". Comunicările și discu
țiile care au avut loc pe marginea lor au făcut 
dovada unui spirit deschis, novator în abordarea 
problemelor științifice și filosofice ; au făcut 
dovada sporirii creativității științifice din per
spectiva dialecticii materialiste pe laturile ei 
ontice și epistemice. încă o remarcă generală se 
impune cu necesitate : spiritul dialectic de care 
au fost animați autorii referatelor științifice 
purta cu el varietatea disciplinelor, specificita
tea, pe de o parte, tendința spre unitatea dina
mică, spre universul dialectic, pe de altă parte. 
Colocviul este, trebuie spus, semn al eferves
cenței spirituale a acestui timp ; este semn al 
maturității gindirii științifico-metodologice.

Ion Stroie

IANNIS R1TS0S
Datorie
Precum cheia, eea sfintă, steaua străluce 

seara in rană : 
Lipește-ți ochiul acolo, privește-nlăuntru 

și iotul ți se va deschide-nainte-ți. 
Dincolo de ușa-ncuiată e lumea cea 

luminoasă. 
Trebuie așadar să deschizi.

In românește de 
Dumitru M. Ion

REVISTA STRĂINĂ
• SUB TITLUL „ATLETII NICOTINEI", criti- i| 

cui Paul Smith analizează cartea lui Peter Taylor, ,i 
„Cercul fumului. Politica tutunului", apărută la 
editura Bodley Head. Este o temă interesantă de || 
analiză socială, dincolo de neîncrederea cu care ! 
ar putea sâ iie tratată la o-privire superficială. Paul 
Smith c.tează, de altfel, din ziarul Times din 
1914 : „Nimic nu este mai izbitor in scrisorile tri
mise de pe front decit cererile de tutun și de ți
gări-, Momentele istorice de tensiune și stress 
accentuează parcă dependența unor mari populații 
de un asemenea simill-drog. Cu toate acestea, orice 
studiu științific arată că fumatul devine un peri
col tot mai îngrijorător pentru sănătate. De aici 
necesitatea studiului social care a condus la o car
te atît de serioasă cum este cea a lui Peter Tayior. 
Lucrarea sa este extrem de bine documentată, acu- 
zind îndeosebi politica companiilor producătoare de 
țigări, „exploatarea cinică“ a mecanismelor publi
cității. în scopuri de profit fără măsură.

• A APAKUT cel de-al treilea volum al Jurna
lului lui Robert Schuman, sub îngrijirea lui Gerl 
Nauhaus. la Leipzig, in Republica Democrată Ger
mană. Primul volum fusese publicat în 1971 și cu
prindea jurnalele călătoriilor lui studențești, pre
cum si o culegere de citate din autorii preferați. 
Mai apoi, jurnalele perioadei din Leipzig se referă 
la citeva personalități importante pentru viața com
pozitorului, îndeosebi la intîlnirea cu Friedrich 
Wieck fi cu fata Ba, în virată de 9 ani, Clara, cea 
care avea să devină mai tirziu soția lui Schumann. 
De curind, abia au fost cunoscute jurnalele din anii 
1*37—1856, iar din recenzia semnată de Judith Cher- 
naik aflăm că ele constituie probabil cea mai im
portantă sursă pentru cunoașterea procesului *de 
creație și a evoluției vieții intime a compozitoru
lui. Publicarea jurnalului vine să arunce o nouă 
lumină asupra modului cum s-au născut cîteva 
dintre cele mal importante lucrări ale sale, precum 
și asupra factorului morbid care-1 va duce, în cele 
din urmă, la prăbușire.
• UN STUDIU dedicat nașterii orașelor engleze 

publică David W. Lloyd. Comentată pe larg în Ti
mes Litterary Supplement de către Alec Clifton 
Tylor, opinia lui Lloyd din Nașterea orașelor en
gleze : o cale de 2000 de ani“ editura Golancz, este 
expusă în felul următor : „Localitățile s-au născut 
in foarte multe feluri. Cele mai timpurii, fondate 
de romani, au pornit ca orașe de garnizoană, deși 
au evoluat în centre mai largi și mult mai civiliza
te. atunci cind ocupația romană a devenit mai 
sigură de ea Însăși. Saxonele „burhs", instituite de 
către Alfred pentru a respinge pe invadatorii da
nez.. au fost de asemenea militare la origine, cum 
erau și cele ale lui Danelaw ; unele din ele ocu
pau vetrele romane de demult. Alte orașe au luat 
ființă mai întîi pentru a servi scopurile unor abațil 
importante, ca Bury St. Edmunds sau pentru a 
servi un castel normand, ca Ludlow sau Yorkshire 
Richmond. Unele, ca Norwich, aparțineau ambelor 
categorii. Dar marea majoritate a orașelor noastre 
Iși datoresc existența comerțului și industriei. Pie
țele au fost Întotdeauna de primă importanță pen
tru vinzarea produselor locale, Iar atunci cind mij
loacele de transport etau primitive nu se foloseau 
transporturile pe distanțe foarte mari."

• O MARE ENCICLOPEDIE japoneză a apărut 
de curind. sub conducerea Iui Gen Itasaka, în nouă 
volume ample, la Editura Kodansha. Sub titlul : 
„A surprinde totul". W.G. Beasley afirmă că această 
tentativă lexicografică este o adevărată propensiu
ne spre radiografia exhaustivă a societății japo
neze Sînt importante, mai ales. articolele refe
ritoare la probleme de istorie, precum și la une
le aspecte culturale. Recenzent ii au subli
niat accentul pus pe dorința de modernizare, pre
cum și pe caracterul explicativ al unor referin
țe. Cartea de la Editura Kodansha este de fapt re
zultatul unor cercetări uriașe, pe multiple direcții 
și consacrate unor aspecte caracteristice ale vie-, 
ții din Japonia.

• O STEA a anilor *56, corespondenta literară a 
lui Brigitte Bardot, cum notează John Weightman . 
într-un articol intitulat „Jocul cu -- - •• 
Franțoise Sagan a publicat la editura Gallimard 
volumul intitulat „Cu cea mal 
Critica remarcă faptul că această carte este prima 
apariție a scriitoarei la editura ~ 
dintre critici se întreabă dacâ 
prim pas înseamnă și mtrarea iminentă în marea 
colecție de la „Pleiade", iar alții sugerează chiar 
că Franțolse Sagan încearcă să urmeze formida
bilul exemplu al doamnei Yourcenar. Volumul de 
la Gallimard este însă un fel de culegere memo
rialistică, mai ales pe linia unor evocări ale 
marilor personalități pe care le-a cunoscut De ase
menea. unele capitole sînt dedicate problemelor cu 
care a fost confruntată viața sa : pasiunea jocurilor 
de noroc, viteza mare, decăderea Saint-Tropez-ului, 
experiențele teatrale.

• BIOGRAFIILE constituie un gen literar pre
dilect în literatura engleză. Nu atit biografiile per
sonalităților literare, cît cele ale marilor istorici și 
oamenilor de stat, ale descoperitorilor din știință 
și ale bărbaților care și-au pus energia în slujba 
propășirii generale. O recent publicată biografie a 
lui Ruthefort, purtînd titlul „Un gsniu simplu", 
sub semnătura lui David Wilson, este amplu re
cenzată în presa britanică, pe drept cuvînt, pentru 
câ ea evocă existența unei personalități excepțio
nale, una dintre cele care-și pun pecetea asupra 
mai multor discipline inovatoare. Ruthefort a rost 
un om înzestrat îndeosebi cu bunul simț al omului 
mediu, produs al epocii victoriene, încrezătoare în 
progres și avșns social. Lipsa lui de sensibilitate 
era compensată de o structură morală sănătoasă, 
de puterea de a se entuziasma și de un umor ieșit 
din comun.

flăcările",

bună amintire".

Gallimard. Unii 
nu cumva acest
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m a p a m o nd
Cultura românească în lume —

DIMENSIUNILE RECEPTĂRII
ȘTEFAN RUSIN

^neri poeți polonezi
VASILE ILEASÂ :

.Arta și cultura românească se află 
intr-un continuu dialog 

cu străinătatea"

— V-im ruga să ne furnizați, in calitatea dvs. 
de director al relațiilor cu străinătatea din ca
drul Consiliului Culturii, o serie de date con
crete referitoare la manifestările culturale ale 
României peste hotare.

— Se cuvine să reamintim că România Între
ține relații culturale cu peste o sută de țări ale 
mapamondului, relații concretizate in varii sec
toare : schimbul interbibliotecar, traducerea și 
comerțul de carte, organizarea de expoziții cu 
profil variat (artă plastică, foto, arheologie), nu
meroase gale, competiții de gen (teatru, mu
zică, film), schimburi culturale realizate pe linia 
uniunilor de creație. Manifestări grație cărora 
mesagerii culturii noastre susțin un permanent 
și fertil dialog cu lumea, cu publicul de peste 
hotare. Exemplele abundă și de aceea e nece
sară o riguroasă compartimentare a lor.

Să începem prin a semnala prezența cărții, 
deoarece este mesagerul cel mai convingător al 
unei spiritualități și pentru că in perioada post
belică o cifră impresionantă (3 500) de cărți be
letristice românești au văzut, in traducere peste 
hotare, lumina tiparului. Citeva nume grăitoare 
— Sadoveanu, Arghezi, Blaga. Barbu. Bacovia, 
Zaharia Stancu. Marin Preda, Eugen Barbu. Ti
tus Popovici, D.R. Popescu, Constantin Țoiu, 
Al. Ivasiuc, Nicolae Breban. George Bălâiță, 
Labiș. Nichita Stănescu. Marin Sorescu, Ana 
Blandiana — justifică interesul acordat de către 
străinătate acestor cărți.

Dramaturgia contemporană face cunoscute pe 
•cenele lumii, in cadrul unor prestigioase festi
valuri, numele lui Horia Lovinescu, Aurel Ba- 
ranga. Teodor Mazilu, Paul Everac, Marin So
rescu, Tudor Popescu, Theodor Mănescu, 
D.R. Popescu. Notabil este și faptul că anul 
1984 a înscris numele lui Caragiale pe lista re
pertorială a unor teatre din Finlanda. Dane
marca și Argentina. Să precizăm și că în ultimii 
patruzeci de ani O scrisoare pierdută și Steaua 
fără nume au fost transmise, pe cale radiofo
nică, la Ankara, Paris, Tokio, Buenos Aires și 
alte capitale ale lumii. La fel de semnificativă 
e precizarea că, în perioada deceniului 1973—1983, 
26 de piese românești au fost jucate pe scenele 
■ 56 de teatre sovietice. Desigur, prezenta cea 
mai relevantă a dramaturgiei românești se rea
lizează grație turneelor susținute de teatrele 
bucureștene și din țară. Dintre manifestările 
prestigioase de acest gen din ultima vreme, 
amintim prezența Naționalului bucureștean în 
Franța cu ocazia tricentenarului Moliere, jubi
leu de mare anvergură, la care sus-amintitul co
lectiv a interpretat O scrisoare pierdută și Ge
neroasa fundație : afirmarea colectivului de la 
Bulandra pe scenele din Anglia și S.U.A. cu 
O scrisoare pierdută, D-ale carnavalului, Elisa- 
beta I, Furtuna. Teatrul Giulești a evoluat sce
nic în U.R.S.S. cu Năpasta și Woyzeck, Teatrul 
Mic în Iugoslavia, Teatrul Nottara în Spania, 
Portugalia și Franța.

Referitor la teatrul liric, trebuie să consem
năm că Oedip-ul eneșcian a fost pus in scenă 
la Teatrul Mare din Varșovia și. sub formă de 
operă în concert, la Stockholm, după ce, în 1981, 
cu ocazia centenarului Enescu. Opera Română îl 
prezentase in turneu la Lausanne. De altminteri 
întreaga speră eneșciană se bucură de o largă 
audiență âa. lume. ■ beneficiind de interpretări in 
aproape toate țările continentului cit și in săli 
de concert din Japonia, Brazilia etc. In același 
context să amintim că Orestia II a compozito
rului Aurel Stroe a fost pusă în scenă la Avig
non de către Lucian Pintilie. iar opera Hamlet 
a lui Pascal Bentoiu a fost premiată la Nisa. 
De perspectivă apropiată este turneul Operei 
Române la Moscova unde, pe scena prestigiosu
lui Teatru Mare, colectivul nostru liric va pre
zenta Oedip, Nunta lui Figaro, un colaj de ba
lete. Fiindcă sintem la capitolul turnee muzi-

0 pagină antifascistă 
din istoria românilor

există istorici care se ocupă cu predi
lecție de întîmplări incomode și is
torici care preferă drumurile bătute 
și prejudecățile încetățenite. Dar sin

gura formă recunoscută de curaj pe tărimul is
toriei o reprezintă tocmai hotărirea de a răs
turna prejudecățile contemporanilor cu privire 
la trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat. Și 
prejudecata în istorie nu este niciodată rezulta
tul unei slăbiciuni omenești curente. In miezul 
oricărei prejudecăți cu privire la un moment 
istoric sau altul gestează mereu un simbure de 
minciună interesată, pe care neprietenii ade
vărului îl ocrotesc cu o remarcabilă strășnicie, 
favorizîndu-i în fel și chip germinația.

Pornind de la aceste considerații, ar fi o 
iluzie să credem, dat fiind și ro6tul lui oficial 
cunoscut, că autorul volumului Politica Marii 
Britanii față de România (Editura științifică și 
enciclopedică, 1983), David Brițton Funderburk, 
ar fi avut nevoie în întreprinderea sa numai 
de bunăvoință. Dimpotrivă, noi credem că i-a 
trebuit și multă decizie și curaj moraL Perioa
da investigată, 1938—1940, nu este spinoasă doar 
în istoria românilor. Ea este la fel de spinoasă 
în istoria întregii Europe. In acești ani au apă
rut și s-au dezamorsat numeroase interese, 
s-au afirmat și s-au prăbușit numeroase idea
luri, s-au consolidat și s-au deteriorat nume
roase reputații. Este aproape imposibil să na
vighezi prin această epocă, in căutarea adevă
rului, fără să rănești o susceptibilitate sau alta. 
Și uneori chiar și poziția neutră devine sus
pectă în ochii celor obișnuiți doar cu adeziuni 
necondiționate la felul lor de a gindi și de a 
vedea lucrurile.

Departe de a fi neutre, opiniile lui David 
Britton Funderburk vin în intimpinarea con
cluziilor istoricilor români : „Obiectivele majore 
ale României după izbucnirea războiului au fost 
menținerea independenței și integrității sale te
ritoriale, ca și rămînerea în afara conflictului", 
împrejurările dramatice care au condus la ză
dărnicirea acestui efort nu sint necunoscute. 
Doar interpretarea lor diferită, in funcție de 
interese mai mult sau mai puțin tulburi, a ge
nerat o sumă de echivocuri care intr-o anumită 
etapă postbelică au izbutit să arunce o umbră 
de îndoială asupra bunelor intenții ale diplo
mației românești din momentul dat. Meritul lui 
David Britton Funderburk constă in a nu omite 
nici unul din elementele Și nici una <iir* des
fășurările care au determinat impasul bunei 
credințe de netăgăduit a guvernelor de la Bucu
rești, bună credință susținută consecvent prin 
fapte, pină în momentul cînd s-a declanșat 
odiosul proces de dezmembrare a României. De 
asemenea, important este și faptul că David 
Britton Funderburk sugerează pregnant cit de 
păgubitoare pot fi ezitările, eclipsele și ambi

Conttontin Broncuți : „Coloana infinitâ"

cale, să amintim prezența pe scenele lumii a or
chestrelor noastre simfonice : „George Enescu", 
RTV, a filarmonicilor din Cluj-Napoca, Iași, Ti
mișoara, Craiova, Botoșani, Bacău ; o mențiune 
deosebită se cuvine baletului constănțean „Fan
tasio". afirmat cu remarcabil succes pe scene 
europene și americane.

Considerăm grăitor în egală măsură și faptul 
că foclorul românesc se afirmă, datorită turnee
lor întreprinse de numeroase ansambluri folclo
rice (aproximativ 50). care ne reprezintă anual 
in calitate de mesageri ai tezaurului muzical și 
coregrafic românesc. Calitatea acestor turnee e 
confirmată, în mod convingător, de marile premii 
obținute la festivaluri internaționale de an
sambluri ca „Hora Bucureștiului". „Doina Trotu- 
șului", „Someșul", „Silvana". „Călușul", „Doina 
Mureșului", „Cununa", „Horincea" și enumera
rea lor poate continua pe spații ample.

In domeniul filmului artistic, documentar și de 
animație, consemnăm participarea țării noastre 
la peste 60 de festivaluri și concursuri inter- 
film, apoi prezența sa in cadrul galelor, zilelor, 
săptăminilor care se consacră filmului nostru 
peste hotare, unde se bucură de recunoaștere și 
apreciere numele cineaștilor Liviu Ciulei, Ion 
Popescu-Gopo, Mircea Mureșan, Sergiu Nico- 
laescu, Mircea Veroiu, Mircea Daneliuc, Dan 
Pița, Adrian Petringenaru, Dinu Tănase, Virgil 
Calotescu, Stere Gulea, Timotei Ursu.

Arta plastică se afirmă prin intermediul unui 
număr impresionant de expoziții, de la retros
pective ale clasicilor penelului (Nicolae Grigo- 

guitățile relațiilor dintre națiuni, cărora însăși 
rațiunea le recomandă să-și așeze afinitățile pe 
temeiul unei încrederi lipsite de echivoc.

Bineînțeles, noi nu ne-am propus să repoves
tim Paiitica Marii Britanii față de România 
(1938—1940), transformind cronica noastră in
tr-un gest de simplă amabilitate. Credem că 
este mai util să mărturisim că impresia gene
rată de carte ne îndeamnă să rememorăm citeva 
date sumare, care convin și spiritului și țelului 
întreprinderii angajate de David Britton Fun
derburk. Acesta fiind adevărul, nu altul : ase
menea cărți nu se scriu fără nici un țel.

Ceea ce vrem noi să subliniem este faptul că 
încrederea intre două sau mai multe națiuni, 
cind ajunge să devină un reper și un cîștig al 
conștiinței populare, încetează de a mai fi o 
realitate pe care o pot falsifica sau altera con
juncturile pasagere. La 19 iunie 1940, cind 
Parisul se pregătea să depună armele și situația 
Marii Britanii era mai dificilă decit oricind. 
biroul 1 informații din secția a II-a a Marelui 
Stat Major român a emis documentul intitulat 
Considerații politico-strategice privind situația 
României după capitularea Franței. Primele lui 
fraze aveau in ele ceva profetic : „Capitularea 
Franței marchează desigur un mare succes pen
tru armatele germane, dar nu aduce după sine 
o limpezire a situației internaționale. Anglia a 
luat hotărirea de a continua războiul și sin
gură.." Și simburele de profeție, afirmat de tin 
modest ofițer român de contrainformații, a 
sfirșit prin a se confirma. Pe de altă parte, la 
1 august 1943, aviatorii americani care au între
prins primul raid de bombardament asupra Văii 
Prahovei, aveau asupra lor, pentru cazul cind 
ar fi fost doboriți, un document special, des
tinat să le folosească drept ghid în țara adversă 
și intitulat Note asupra României. De asemenea, 
autorul lui era un anonim ofițer american de 
contrainformații. Și iată ce aflau piloțiî in cauză 
despre națiunea asupra teritoriului căreia tre
buiau să semene moartea : „Românii sint un 
popor cu o mare demnitate naturală și respectă 
pe aceia ce sint la fel cu ei. Fiți calmi și ei vor 
fi la fel... Românii, in special țăranii, sint 
cinstiți, prietenoși, buni și ospitalieri cu străinii. 
Ei iubesc pe francezi, englezi și americani (...] 
Ei urăsc de moarte pe germani, care au venit 
în țara lor în războiul trecut ca inamici și i-au 
tratat așa cum numai germanii pot trata țările 
ocupate, iar acum au venit ca «prieteni» și au 
golit țara de alimente și petrol...". Totuși, pen
tru autenticitate, dincolo de traducere, preferăm 
să cităm și documentul original : „The Roma
nians are a people with a great deal of natural 
dignity and will respect others who are the 
same... The people of Romania, and especially 
the peasants, are honest, friendly, kindly and 
hospitable to strangers. They like French, Bri

rescu la Moscova și Copenhaga, pînzele lui To- 
nitza și Petrașcu expuse in prezent în Franța) 
pină la expozițiile colective și personale (aproxi
mativ 70—80 anual) ale artiștilor noștri contem
porani, dintre care numele lui Corneliu Baba, 
Constantin Lucaci, Constantin Piliuță. Traian 
Brădean, Sabin Bălașa, Stefan Câlția, Sorin Ilfo- 
veanu. Marcel Chimoagă, Sorin Dumitrescu, 
Horea Flămind, Constantin Codre, Ovidiu Mai- 
tec ș.a. sint de mult familiare publicului euro
pean.

Desigur, exemplele ar putea continua consem- 
nind manifestări de naturi felurite, cum ar fi 
expozițiile arheologice, de mare audiență, pre
zentate în Italia, R.F.G.. Franța. Austria. Olanda, 
Belgia, sub genericul „Romanii în România" sau 
„Civilizația daco-geților în perioada clasică". 
Sintetizind, putem afirma că și in continuare 
cultura românească, prin mesagerii ei de frunte, 
va. continua să fie prezentă pe scenele teatrelor, 
podiumul filarmoncilor, pe ecranele cinemato
grafelor și in sălile expoziționale din străină
tate, deoarece schimburile noastre culturale con
stituie o dimensiune importantă a colaborării, 
înțelegerii și păcii în Europa, în întreaga lume. 
Așadar, se poate afirma că arta și cultura româ
nească se găsesc intr-un continuu dialog cu 
străinătatea, înregistrind mari succese la nu
meroase confruntări cu spiritul cultural uni
versal.

Anchetă realizată de 
Smaranda Cosmin

tish and Americans (...). They loathe the Ger
mans...".

Mulți dintre piloții americani și englezi care 
au bombardat România au fost doboriți. Căzînd 
în prizonierat, au fost interogați cum este in
terogat orice prizonier de război, însă nimeni, 
desigur, nu i-a obligat să spună mai multe 
decit doreau ei să spună. Ofițerii români, cum
pănind cu obiectivitate răspunsurile primite, au 
exprimat o concluzie care era departe de a fi 
pe placul germanilor. Starea de spirit a pri
zonierilor era considerată drept optimistă, ma
joritatea „fiind gata să accepte din nou parti
ciparea la acest război, animați de credința că 
luptă pentru o cauză dreaptă". In plus, avia
tori. englezi declarau textual : „Nu avem de 
oe să urmărim teroarea în România, deoarece 
această țară nu are posibilitatea să facă altceva 
decit exact ceea ce face acum... Situația Româ
niei este dintre cele mai nenorocite și în Anglia 
se cunoaște acest lucru". în plus, aviatorii ame
ricani declarau textual : „...Raidurile lor sint 
îndreptate împotriva rezistenței germane și nu 
împotriva poporului român, pe care nici nu-1 
consideră ca inamic".

Dar interogatoriile sîrit interogatorii și rela
țiile de la om la om sint relații de la om la 
om. Iată ce scria locotenentul Jackson F. Dunn, 
matricol 0698182, soției sale din Carolina de 
Nord : „Am fost luat prizonier la 31 mai... Am 
fcst prins lîngă Craiova, în partea de sud-vest 
a țării. Am petrecut prima noapte intr-un sat 
unde m-au hrănit. Mai prinseseră șapte ameri
cani și eram toți obiectul unei mari curiozități 
din partea țăranilor. Ne-au adus tot felul de 
mîncări și băuturi și au încercat să ne ofere 
cit mai mult confort. Ceea ce mă miră mai mult 
este că deși sintem legal în război cu acest 
popor, totuși nu ne poartă pică... Chiar jan
darmul care m-a prins a sosit cu un aer jovial, 
m-a salutat și mi-a spus : camarad !... Mi-a 
strîns mina într-un fel foarte prietenesc și a 
mărturisit că-i pare nespus de rău că trebuie 
să mă percheziționeze...". în sfirșit, un sergent 
american, căzut și el în prizonierat, relatînd 
părinților săi o împrejurare aproape identică, 
exclama, negru pe alb : „Crede-mă, mamă, 
nu-mi sucește nimeni mina la spate ca să vă 
scriu ceea oe vă scriu !...“.

Nu întîmplător, la 25 august 1944, prin loco- 
tenent-colonelul William Gardner Snaith, foștii 
prizonieri americani și britanici din România 
au cerut să lupte sub comanda unor ofițeri ro
mâni împotriva germanilor care asaltau Capi
tala.

Evident, nu este vorba despre simple para
doxuri ale istoriei. Nu este nimic de neînțeles 
în asemenea fapte, atunci cînd documentele 
cruciale ale trecutului demn al românilor se pot 
cita și fără a fi semănate cu puncte-puncte cu
prinse între paranteze drepte. Relatînd cu de
votament pentru adevăr o pagină încordată din 
istoria românilor, David Britton Funderburk și-a 
cîștigat dreptul de a figura în orice bibliotecă 
esențială a acestei națiuni.

Mihai Pelin 

discut cu oameni pierduți 
pentru poezie 
curg prin ei adevăruri 
călcate in picioare 
pumni înfloriți 
stindarduri sfișiate 
sint liberi prin revolta 
și durerea lor 
se ofilesc 
ca o plingere nebăgată în seamă 

sint frumoși 
la asfințitul soarelui

LESZEK HEIDRICH
Bănci
Nu-i cazul 
să filozofezi atita 
din pricina torpedoarelor 
sau a altor succese 
dobindite pe tărim militar 
modelate precum pielea delfinului 
ochii de broască 
aripa de muscă etc. 
s-ar putea ca peste zeci de ani 
chestiunea aceasta 
să fie rezolvată 
inființindu-se bănci de inimă 
bănci de ficat etc.
la fel cum avem astăzi 
bănci de sînge 
de oase și coarne

TADEUSZ 
CHETKOWSKI 

miinile mele nu sint miini de pianist 
lucrez pe șantier 
n-am timp să gindese la escapade 
pe alte planete 
trebuie să lucrez din greu 
ca să trăiesc 
poezia-i pentru mine un vis plăcut 
sculptez in pămint și-n cuvint 
trăiesc de la o zi la alta 
trăiesc de la o noapte la alta 
pină la o simbătă liberă 
pină la sărbători

REPERE

Biblioteca
S

tudiul lui Rosario Assunto pornește, de 
fapt,” de la o ipoteză a lui Hans Barth 
în legătură cu „strînsa corelație dintre 
filozofia lui Leibniz și arta barocă", cum 
spune chiar gînditorul italian, care menționează 

de mai multe ori teza Iui Barth, Demonstrația sa 
este foarte convingătoare, fâ<4hthi--rt* sfl înțelegem 
mai limpede modul cuwr se constituie filozofia au
torului Teodiceei ca ideologie barochistă. Impli
cațiile sînt numeroase, și nu este locul aici să 
amănunțim cercetarea lui Assunto, cu toate că 
n-ar fi inutilă o reluare a formulării centrale din 
gîndirea leibnlziană : „Similitudo in varietate, seu 
diversitas identitate compensata" („Asemănarea în 
varietate, sau diversitatea compensată prin identi
tate"), în care „diversitas" trebuie înțeles prin „in- 
finitiplicare" (un cuvînt creat de Leibniz 1) ,și „or- 
namentum". Putem duce lucrurile mai departe, 
mai ales că „infinitiplicare" corespunde în cele 
din urmă lui „infinltiplicent delectationem", iar în
cercarea de a deduce o asemenea ,,delectatio“ din- 
tr-o altă ordine se adresează mai degrabă unei 
vocații spirituale de sorginte filocalică, decît înce
putul, de decadență modernă pe care îl marchează 
barocul. In acest fel, răspărul involuntar cu care 
îl tratează Assunto pe Malebranche, făcînd din el 
pur și timplu un filozof de curte, este impropriu. 
A ignora marea inovație adusă de Malebranche, 
prin introducerea „cauzei eficiente", și apoi modul 
cum gîndește filozoful francez realitatea ei în 
lume, înseamnă de fapt o lectură superficială, ca 
să nu mai vorbim de faptul că restrtnge posibili
tatea de înțelegere a „grației", așa cum o conce
pea autorul lui De la Recherche de La Verite. Cit 
privește „ornamentum", ne îngăduim o mărturisire 
personală, pentru marea decepție pe care ne-a 
produs-o barocul din Chiesa del Gesu și de ia 
Sânt’ Ignazio, atunci cînd ne-am grăbit, printr-o 
exaltare de tinerețe, bazată pe fascinația pe care o 
suferisem prin cufundarea în opera doctrinară 
a autorului Exercițiilor spirituale, am alergat pur 
și simplu să văd aceste două monumente înaintea 
oricăror altor vestigii de artă din Roma. Mi-e teamă 
că alergia Ia baroc s-a produs în acea după-amiază 
romană, care m-a vindecat și de prejudecata fa
vorabilă pe care o dezvoltasem pentru „la Com- 
pagnie" (eram atît de mtndru că una din primele 
sale școli fusese înființată la Cluj, unde nu mă 
despărțeam de ediția Roothann a „Exercițiilor" !). 
Dar nu discocierile ideatice sînt cele mai impor
tante în cartea lui Rosario Assunte, nici „distin-

z
SPORT

Orange
titlul, cred că e de împrumut, îmi 

umblă prin cap de multă vreme, însă 
nu știu de unde-mi vine ; oricum, face 
parte din vicleșugurile verii, ca și 

floarea albă de năut, puzderia miresmelor, ploile 
cu grindină, menind prea de timpuriu culori de 
toamnă, sau deplasarea lotului national la Cim- 
pulung-Moldovenesc, unde Lucescu va încerca 
să scuture și s-arunce-n ape de munte solzii de 
lene depuși pe grumajii celor mai împiedicați 
jucători ai lui Euro '84. Nisipuri mișcătoare 
acești băieți, și mai cu seamă antrenorul lor, au 
înghițit pe nesimțite trupul vorbelor cu ghimpi 
— laudă somnului nostru. Lotul s-a îmbogățit cu 
două nume, Orac de la Dinamo și Mujnai, din 
divizia B, ceea ce mi se pare prea puțin, dacă 
judecăm că de la Bratislava încoace echipa a 
alunecat nu prin poieni de măr, ci prin tărim 
de prescură. Dar să ne frecăm cucuiele cu lin
gura de alpaca și esență de lemn moa
le și să așteptăm luna noiembrie, cind 
vulturul va pătrunde în apele Nordului ; atunci 
se va alege, ori pasărea speranței se va înălța 
cu heringi în gheare, ori peștele o va tîrî sub 
ghețuri. Norocul nu e datina noastră, își păs
trează, cînd ne-ntilnește pe cărare, tonul și ca
dența întunecată, căci, după ce ne-a aliniat în 
grupa țărilor latine, care ne-au jumulit mai 
toate diamantele, ne-a împins sub cețuri rănite 
de gîndul unei răzbunări. Nu ne temem, am 
prins gustul bătăliilor luxuriante. Iar dacă se 
va face bine și Bălăci, vom dansa din nou în 
munții Guadalajarei.

k________________

pină vine duminica
cred in sfinți și-n moarte 
imbătrinesc și mă urițesc 
cu frica-n sin 
că n-o să mai rezist 
miinile mele nu sint de pianist 
conștiința mea nu-i conștiința Sfintului

Augustin 
gitlejul meu nu-i gitlej de abstinent 
păcătuiesc deci exist

BOGUSLAW FALICKI

Astăzi nu știu
Nu-s capabil să mă pronunț
Versurile acestea m-au înșelat
și pc mine și pe tine
C-un asemenea adevăr nu-i voie
să închei alianțe
iată adevărul pe care mai bine nu-1 descopereai 
iată adevărul de care trebuie să te debarasezi 
iată adevărul ce trebuie să-1 ocolim 
de parcă n-ar fi fost
uneori mă simt de parcă cineva aleargă în mine 
cu brațele întinse să zboare în larg

DARIUSZ TOMASZ
LEBIODA
. * .

uneori mă simt ca un melc
ce se urcă pe statueta lucitoare a unui zeu
uneori mă simt de parcă prin inima mea 
ar zbura o mierlă
uneori mă simt a fi mesia alteori mă trezesc
pe scenă îmbrăcat in uniformă de clown

uneori mă aflu în fiecare părticică a realității 
alteori nu sint deloc in ea
uneori sînt o insectă care fuge de frica

liliacului 
alteori sint un liliac ce prinde din zbor insecta
uneori simt că parcă cineva aleargă-n mine 
cu brațele întinse să zboare deasupra prăpastiei

In românește de 
Nicolae Mareș

de artă ai)
guo"-ul său, funcția analitică a unei minți de alt
fel scormonitoare. în capitolele de ideologie apar 
mai puțin limpezi marile sale daruri, găsibile însă 
din plin în cel de al doilea, subintitulat „Pentru o 
interpretare filosofică a arhitecturii teatrale baroce". 
Aici Assunto preia de asemenea un concept străin, 
acela de „Zwischenreich" (ttad. în carte drept 
„Interlume"), dar cu alte rezultate. Foarte inci- 
tante sînt și considerațiile cu privire la reziduurile 
baroce din filozofia lui Kant, deși puțin dezvoltate 
ca întindere.

O sugestie foarte prețioasă am desprins din nu
meroasele considerații asupra lui Leibniz (cartea, 
în întregul ei, este mai ales un comentariu în legă
tură cu Leibniz, spre lauda autorului !). Lumea 
modernă, care este o formă de descendență barocă, 
pînă la consecințele de azi, nu de puține ori ca
tastrofice, a stat sub semnul „angajării" (termenul 
este întrebuințat chiar de Rosario Assunto la pagina 
18 a ed. românești, spunînd de Leibniz că a avut o 
viață „de intelectual, am zice astăzi, foarte anga
jat", s.n.), al implicării „ideologilor" în istorie. 
Lumea a fost schimbată de filozofi, și nu întîm
plător l-am citat pe Marx la începutul articolului 
nostru. Ideea de imperiu din epoca barocă avea 
un conținut ideologic, cunoscînd o mutație de 
esență față de „modelul" antic, iar evoluția lui 
Leibniz la curtea lui Leopold I, „poet de limbă 
italiană și compozitor (ca și urmașul său la tron. 
Iosif I)“, nu este deloc întîmplător. Sfîrșitul de 
secol al XVII-lea și tot secolul al XVIII-lea șînt 
dominate de „ideologi" (prefer să nu le spun „fi
lozofi), care au inspirat și justificat construcții 
statale monstruoase și monumentele care să le 
imortalizeze. Din acest punct de vedere, sînt gata 
să mărturisesc împrejurarea penibilă, că mă aflu 
printre cei care și astăzi sînt în stare, cum spune 
Rosario Assunto la pagina 144, să folosească atri
butul „baroc" în sens pejorativ, chiar după aproape 
o sută de ani de la apariția cărții lui Wolfflin, 
„Renaissance und Barock",

Publicarea lucrării lui Rosario Assunto este încă 
un semn de vitalitate intelectuală a colecției de la 
editura „Meridiane". Prin totul, această serie de 
„Biografii. Memorii. Eseuri", cum își spune, și cum 
ar trebui să continuie a apărea, dar mai ales prin 
marea deschidere problematică, reprezintă un titlu 
de mîndrie al culturii române de azi.

Aurel-Dragoș Munteanu

-tango
Pină atunci să facem o gaură în cortină, să 

aruncăm, o privire în odăile federației și să în
trebăm de ce campionatul începe tocmai în sep
tembrie și se termină în ajunul Crăciunului ? 
îmi amintesc că anul trecut, citeva etape s-au 
jucat pe gheață și rezultatele înregistrate pe 
tabela de marcaj au fost de-adreptul hazlii. Cre
deți că ne place să mergem la stadion în sănii 
trase de reni ? Iarna, eu dau un meci de fotbal 
pe două căușe de floricele și-un pahar de vin de 
origine socială nesănătoasă. Toamna, însă, n-aș 
lipsi de la un meci, nici în schimbul Crucii Su
dului în gradul de călător la Casablanca. întreb 
de-a surda, ca de-atîtea ori, pentru că mi se va 
răspunde iar în pași de tango. Orange-tango. 
Mi-a spus mie un pitic cu ochi de pirat că-n oul 
de ciocolată, plin cu trei pui galbeni pentru Paști, 
nu-ncap decit deștele tăvălite prin rodul pămin- 
tului, ceea ce-nseamnă că armăsarul cu zahăr 
în gură n-are de ce să necheze răspunsuri.

La Dinamo București a venit antrenor prin
cipal Cornel Dinu. Secondat de Gigi Multescu. 
Mă bucur mult pentru Cornel și-l îmbrățișez. 
Marele lui talent și curajul de-a ști să sufere 
ca să fie mereu printre cei mai buni, n-am 
nici-o îndoială, îl vor plasa, ca și pe Lucescu, în 
elita antrenorilor europeni. Le doresc multe 
clipe sculptate-n bucurii.

Fănuș Neagu
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