
Proletari din toate țările, uniți-vă I

V

uceaîărul
Săptămînal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

■ f•

ii I

NOBILA
MISIUNE
A ȘCOLII

pro-

nou 
sta, 

celei

Un moment sărbă
toresc, tradițional 
pentru viața șco
lii românești : pre

ședintele țării deschide noul 
an de învățămint care cu
prinde in ediția din acest 
an peste un sfert din popu
lația țării. In lumina pro
porțiilor pe care o repre
zintă, această cifră spune 
totul și nu numai în dome
niul respectiv ci și pe pla
nul politicii economice și 
sociale, al demografiei ca 
și ai moralei înseși ; căci 
prin copiii și tinerii să-i 
țara privește spre propriul 
său viitor și se continuă din 
perspectiva unei permanen
te moșteniri. A lucra și a 
investi în inima și conști
ința lor neasemuitul senti
ment patriotic și al respon
sabilității, al datoriei de a 
face totul pentru fericirea 
și bunăstarea poporului tău, 
iată in esența sa unul din 
principiile de fond ale 
existenței noastre ca țară 
și ca popor ce se ilustrează 
in cel mai înalt grad prin 
însăși dezvoltarea invăță- 
mintului ca și prin tot ce 
concură la creșterea, for
marea și afirmarea tinere
tului, in consonanță cu dez
voltarea generală a țării, 
cu cerințele și exigențele 
tot mai ridicate ale 
greșului și civilizației.

Semnificația acestui 
început de an școlar 
istoric, sub emblema
de a patruzecea aniversări 
a revoluției sociale și națio
nale, antifasciste și antiim- 
perialiste, sub semnul apro
piatului eveniment care 
este cel de al XHI-lea Con
gres al partidului. Intre 
marile bilanțuri ale țării 
prilejuite de gloriosul său 
jubileu se înscrie la loc de 
frunte și invățămintul. 
Cum tot astfel, intre per
spectivele de fond pe care 
le consacră proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XHI-lea și orientările 
pînă în anul două mii, un 
loc aparte il ocupă și școala 
de-toate gradele, acest im
portant factor de cultură și 
civilizație sinonim prin 
specificul și deschiderea sa 
cu însăși condiția tinerei 
generații și deci cu viitorui 
țării și mai ales cu starea 
și certitudinea acestui 
viitor care in plan instruc- 
tiv-educativ se pregătește 
acum. De pe băncile școlii 
și universității de acum, 
din amfiteatrele și labora
toarele de azi, se trimit 
semnale către acest viitor 
și ochii se cuprind de ima
ginile unei permanente și 
sigure deveniri. Invățămîn- 
tul a fost și rămine una 
din investițiile de cea mai 
largă și mai cutezătoare cu
prindere, o predilecție de 
natură economică și socială 
a ultimelor două decenii in 
spațiul și pe durata cărora, 
alături de atitea alte și alte 
mari și incotrfundabile cti
torii, se numără și aceasta 
a școlii cu toate implicațiile 
ei in materie de muncă și 
viață ca și in fizionomia 
morală și politică a atitor 
zeci și zeci de promoții de 
muncitori, tehnicieni, spe
cialiști de înaltă calificare 
prezenți pe toate fronturile 
muncii creatoare. Putem a- 
firma, fără teama de a 
greși — sublinia secretarul 
general al partidului în cu- 
vîntarea rostită la Timi
șoara, cu prilejul deschide
rii noului an școlar — că 
dacă nu am fi realizat 
eeste succese importante 
învățămint, dacă nu am
înfăptuit — aș putea spu- 
ile — această revoluție in 
transformarea invățămin- 
tului românesc, nu am fi 
putut obține nici celelalte 
realizări in dezvoltarea so- 
cial-economică a patriei.
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Confirmă a- 
proieetul de 
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Generația luptei cu inerția
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de a lectura viitorul acest 
este Proiectul de Directive 
XHI-lea ți, sub cele mai 

este o nouă reprezentare a

Se sparge săratul sub coaja de nucă, 
Pe cioburi de mrete coboară din munți 
O apă deprinsă cu dorul de ducă, 
Si-un tulnic răsună a vreme cu nunți.

E-atrta risipă prin fructele grele, 
Pe cimpuri și-n umbra tăcutelor văi, 
De parcă te scbldă o mare de stele 
Adusă de toamnă pe umerii săi.

In genele ioni dau buzna cocorii 
Răminzi de odincul plâpindelor nopți, 
Si toam-a adoarme sub ciutura morii, 
Cu tot adevărul din strugurii copți.

POEME DE • CEZAR IVÂNESCU ȘI 
GHEORGHE TOMOZEI

Pe droturi se-o oază fuioare de ceață 
Si-morocâ tor c-oipul toprte culori 
Cmd toamna mloa'ce semințelor viola 
Pcstnnd aiaintrreo trecutelor flori.

Tocmai pe baza inrătămra- 
tului modern, _____
departe tovarăș X c -c 
Ceaușescu, a cercetări.- * 
științei, am palat realiza 
marile transformări revo
luționare din Remăeij- și 
viitorul dezvoltării pairiri 
noastre, finirea sar’rlății 
socialisle ■ ■iiUatcral dez
voltate țt u eter ca ia edi
ficarea ——1—ow se 
pot biti decit pe m iavă- 
țămint modera, pe a înaltă 
știință și raaaarlere in 
toate domeniile de activi
tate.

S.nt cuvi-te. ăpr^tSeri 
aoevi rut-, embi-cmattce 
cestea, :n sfera ::r de I 
teres intră insuș. statutul 
tinerei genera-d ca impor
tantă fcatâ a progresului 
social si intră mai aies o 
doctrină, o concepție tzna- 
mstâ esențială. ur spirit 
nou. revoluționar de a.e 
căruț yaJențe ș. pe ale cărui 
criterii se cuprind ți se in- 
temeuaza si Știința șt cul
tura și munca și via*? în 
demnurt’K șt orieatârDe »e 
cretartuBi eene-r. *! part, 
dulut st-.t in acest seci edi 
fi ca‘os re. iavățămlntul - 
prin conexiunile lui cu cer 
estarea, cu producea, c 
munca Și creația pentru 
popor și țară ;— "trebuie să 
aibă ca rezultat un tineret 
eroic, gata să facă totul 
pentru a cuceri eele mai 
înalte culmi ale progresului, 
ale tehnicii, ale științei, ale 
cunoașterii umane in gene
rai L pentru a acționa ca re
voluționari ți a fi gata să 
facă totul pentru patrie, 
pentru popor, pentru bu
năstarea și fericirea națiu
nii noastre, pentru indepen
dența ți suveranitatea 
României, pentru pace in 
lume.

Definit ca ținută și 
comportament politic, mo
ral și social al generației 
care învață acum, spiritul 
revoluționar se regăsește ca 
modalitate și 
existență la 
întregi, țări, 
ceasta însuși ’ 
Directive ale
XlII-iea Congres, angaja
rea ți hotărârea cu care se 
transpun in viață toate o- 
biectivele politic;! partidu
lui. toate îndemnurile șt o- 
rientările secnetaruiui său 
generai, inițiativele ți tnet'.e 
sale transformate in act de 
conștiința a întregii națtunz.

TOAMNA ROMANEASCA

BUCUREȘTI

PROIECTUL DE DIRECTIVE ALE CONGRESULUI AL XIII-LEA,

DIMENSIUNE A VIITORULUI APROPIAT

Drumurile țării
ntotdeauna, intrarea 
in toamnă are culoa
rea și mireasma des-, 
copenrii unui orizont 

al rodului. Drumurile au par
fum de fructe și foșnetul mări
lor oe porumb *e ir.carcă de 
viziunea unui trecut de aur 
crud. Glodul-nostru călătoreș
te. ’ de fapt. acum, "in bogăția 
tmui an. m împlinirea unui an. 
To*-i>l se intimplă aici, acasă, 
tn patria de dor și de cuvint, 
in patria de faptă și de visare. 
Am fost in dmpia de *ud. am 
trecu: prin orașele dăruite in
dustriei, culturii, urbanizării cu 

simț al proporțiilor și cu o 
îndrăzneală a liniilor care fac 
din ele adevărate cetăți. ale 
României moderne. Am văzut 
«•cele păzite de fiori și de ar
bori ca niște nave ancorate in 
po~jr:ie cimptei. frumoase și 
depline in curățenia caselor 
tx>; și in sentimentul dăinuirii.

Am umblat către marea cea 
mare și ochii mei au bătut no-

, ui drum al constructorilor ro
mâni,. de la Dunăre la Mare, 
drumul de apă — simbol al vo
inței și puterii de a zidi al 
unul popor mindru, aflat ,n 
cea mai luminată epocă ă isto
riei sale.

Călătorii in realitate ori călă
torii in gind, drumurile țării se 

i deschid toate spre viitor. Un 
viitor palpabil, însemnat de 
certitudini, un viitor pe care 
gramatica limbii române il 
numește cu o sintagmă de au
tentică sugestie poetică, viito
rul apropiat. Se poate privi in 
el prin fereastra minții și a 
inimii, contururile noi au, iată, 
nume precis prin proiecția în
țeleaptă a documentului ce se 
va afla pe masa de lucru a ma
relui forum al partidului — 
Congresul al XHI-lea. Fiecare 
domeniu, fiecare zonă a exis
tenței noastre se dimensionea
ză la scara viitorului, sub sem
nul dezvoltării, al progresului^ 
al mereu mai binelui. „Zid de

pace și turn de frăție11, cum le 
numea poetul de la începuturi 
— acestea sint singurele repe
re ce pot fixa numele și refiu- 
mele unei țâri pe marea cea 
mișcătoare a timpului. Și na
țiunea română, la acest ceas 
de supremă biruință a vocației 
sale constructive, cind în frun
tea sa se află bărbatul ales de 
istorie să-i conducă destinele, 
dovedește cu strălucire că știe 
să înalțe zid de pace și turnuri 
de frăție. întrebarea cu privire 
la locul și rostul scriitorului in 
țara de azi, în lumea de azi nu 
poate primi decit un singur 
răspuns. L-ocu] lui nu poate fi 
decit în hotarele limbii româ
ne, rostul lui nu poate fi decit 
participarea prin scris la de
venirea. continuă a patriei și a 
oamenilor ei. A simți și a adu
ce în opera ta această clipă 
cind se hotărăște viitorul, ce 
poate fi mai important pentru 
un fiu al limbii române ? !

Nicolae Dan Fruntelată

Un mod
de a citi viitorul

proiectul de-Directive ale celui de al XHI-lea 
Congres, document cu putere de excepție in- 
tr-un fel, dacă ne gîndlm că prin litera și spi
ritul lui lecturăm intr-o nouă calitate ți după 
noi dimensiuni viitorul si uniune după acelea 
pe care le consacră acun\_ capacitatea economiei 
romanești, f&fța ei Se a crea ți implimenta în 
spații tot mai largi datele științei și tehnicii ce
lei mai avansate. Sau, după atitea mărturii ți 
avizări serioase iii materie, de a proba timpul 
ți mărturia unei noi revoluții, tehnico-țtiințifice. 
Este un mod de a lectura, de a visa cu ochii 
deschiși viitorul, ni-l îngăduim cu certitudinea 
pe 
tre

ste un mod de a lectura viitorul, ni-l 
îngăduim in răstimpuri și perioade 
exacte, cu prilejul marilor evenimen
te cum sint Congresele partidului. Cel 

de al Xlll-lea acum, al cincilea in ordinea unui 
început de epocă și de identificare in cel mai 
înalt grad cu un nume, adevăr și simbol tot
odată al unei cărți uriașe, cu mii ți milioane de 
pagini deschise mereu către țară și inima ei. 
Este. zic. un mod 
mju document care 
ale Congresului al 
adinei semnificații, 
noastră in raport cu criteriile progresului și civi
lizației ca ți cu propriile noastre cerințe și posi
bilități. Ne dăm seama că, dovedindu-și pe de
plin viabilitatea, economia romanească iși pro
pune să implice tot mai mult și mai temeinic 
știința și noile tehnologii, să creeze, să producă 
și să asimileze noul pentru a conferi o nouă 
calitate muncii și vieții, factor transformator, 
predominant in gindirea ți practica de azi. Este 
un mare examen acesta, un mare test de capa
citate dar și o dovadă jți un motiv, de satisfac
ție, un adevăr in fond., văzut și înțeles' la scară ’ 
întregii țări : economia noastră poate să-și per
mită acest lucru azi, dotările și experiența sa îi 
ingăduie nendoielnic aceasta iar rezultatul are 
irtcă din premize forța unei reale certitudini. Si 
aceasta, se știe, este cu atit mai important cu cit 
natura economică și socială este uneori mai 
greu de descifrat decit natura propriu-zisă, mi
racolele sau legitățile uneia nu propun numai- 
decit o simetrie tn cealaltă, deși un anume 
unghi intre ele, o anume stare de toleranță ăle 
ți reciprocă pot fi lesne de observat. Acest 
mediu, bunăoară, un factor de dispută și une
ori de criză in lumea modernă. El conservă in 
noi nu numai o imagine clară și curată a na
turii ci și un simț al măsurii cit'se poate de 
exact. Altfel spus, echilibrul de care se vor
bește azi și care este atit de rivnit pe planetă 
înseamnă ți economie politică și strategie econo
mică pe termen mai lung sau mai scurt. O vi
ziune planetară complexă asupra lumii și' me
diului său. spun savanții, implică și știința și 
noile tehnologii, dar la banca de date a exis
tenței va trebui să consemnăm și politica și fac
torul politic fără de care țări si popoare întregi 
s-ar. dezvolta sinuos, intimplător sau din rutină 
și. fatalmente sub un orizont închis. Ceva din 
starea de efemeride din natură trece și in acest 
domeniu al existenței pe care il reprezintă 
știința și nqile tehnologii; folosite sau nefolo
site, ele apar și dispar intr-un chip aproape 
muzeistic. A concepe insă de la bun inceput și 
in continuitatea unui larg proces această impli
care a științei in munca și viața întregii socie
tăți este actul, cred, la fel de revoluționar ca 
revoluția însăși și mai cred că in-acest punct, 
sub semnele unui asemenea impact se situează
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care s-au clădit și se clădesc propriile noas- 
realități.

A.I. Zăinescu

REPERE LITERARE' 
CONTEMPORANE

Didactica nuova

O masivă și fundamentală lucrare. Isto
ria literaturii române. Epoca marilor 
clasici de George Munteanu a apărut, 
nu fără a fi anticipată de mai multe 

studii ale autorului, in 1983.
Cunoscutul eminescolog. autor al unei inci- 

tante „introduceri*' în opera lui'.Ion Creangă și 
al unor studii, articole sau eseuri nu mai puțin 
referențiale despre Maiorescu. Caragiale și loan 
Slavici, consacră acest capitol al „istoriei lite
raturii române" celor cinci mari autori ai epocii 
junimiste : Titu Maiorescu. Mihai Eminescu, Ion 
Creangă. Ion Luca Caragiale și loan Slavici. Este 
pentagonul de aur al „epocii de aur" din nu 
numai literatura, ci din cultura românească, in 
ansamblul ei.

Alături de monografiile dedicate acestor scrii
tori. cartea mai include o Introducere, o prezen
tare a „Junimii" și o „bibliografie selectivă" — 
destul de bogată și surprinzător de mult actua
lizată.

In acest fel — după cum declară autorul 
într-un cuvint înainte —. se dezvoltă, in alt con
text. cu altă arhitectură, opinii și capitole din 
cărțile și studiile anterioare. Dar această carte 
se deosebește atit de cursul universitar cit și de 
cărțile și articolele anterioare, desigur, mai limi
tate ca arie de cuprindere, mai analitice, mai 
specializate. Spiritul ei tutelar, este, neîndoios, 
unul încordat sintetic, de eternă actualitate. Pre
cum afirmă, autorul are sentimentul „de a trăi 
în trecut ea in prezentul neniijlocit". de a trăi, 
deci, intr-un prezent continuu, fără reticența 
că-1 desparte un.secol de autorii studiați. dar și 
fără-aerul hagiografic al istoricului : literar de. 
profesie, fără chipul prăfuit, al documentaristul, 
lui și cercetătorului de arhivă. Acordind toate 
șansele și drepturile ce i se cuvin intr-o aseme
nea lucrare istoricului literar. George Munteanu 
Se revelă insă; ca.- de altfel, și. in’cărțile sale 
anterioare, dar parcă.'intr-un <fel. mai pregnant, 
mai degrabă Ca un critic’ și exeget eseistic (fâră, 
desigur, a forța nota și limitele impuse de con
diția „didactică" — a cărții sale, ci doar și 
numai în cadrul ei) prin excelență. Firește, este 
vorba de o critică adecvată obiectului, specificu
lui acestei lucrări — adică de o critică sintetică, 
mai puțin aplicată unui aspect sau alțul, pri
vind. indeobște. ansamblurile, dar nu lipsită de 
incisivitate, de percutanta ideii și forța (demon
strației. George Munteanu a îAvățat poate mai 
bine ca oricine lecția lui G. Călinescu și călines- 
cianismul său se exprimă și se dezvăluie plenar 
in-această „Istorie". > 1 ' i; s

Pe scurt, acest eseu'critic,' construit' intr-o 
istorie, care depășește cadrul - strict „didactic", 
.destinația școlară", pentru că este unul de 

filosofia culturii (unde se face și o trimitere la 
cartea lui Martinez Estrada — Radiografia pam- 
pei), se cuvine subliniat faptul că nivelul critic 
înalt al lucrării se observa la tot pasul : fie în 
fraza amplă, „germanică", contorsionată și satu
rată de informație modernă, fie in stilul intero
gativ fie in „subiectivismul" declarat (chiar in 
autocitarea, reluarea și explicitatea justificativă 
a unor opinii exprimate anterior), fie in nume
roasele perspective, „puncte de vedere" afirmate 
dezinvolt, fie și numai în cele citfeva eseuri noi 
demne de cel mai mare interes, printre care

ce se dotăicir.e ooai 
ce- patima vecnimii «! ? 

icesea sint mulU-sin: 
inii, căci soarele pen- 

de la București ră
sare. De-a lungul evtlor, istoria Bucu- 
r jtiior s-a confundat din ce in ce 
ma: ari ino și mai elocvent cu istoria 
R mâniei întreg: și. din această cau
za. trașal nu a fost S’- tiu este aLnnai 
anume ținut, cu specific restrins. ci, 
dimpotrivă, a fost și este un oraș care 
șt-s hrănit si continuă să-si hrănească 
specificul din dinamica țării întregi, 
cin actele c: ți- evidefit. din pasiunile 
ei. $. asta nu neapărat m virtutea ca
blați: lui de a f: capitală (e capitală 
a Țării Românești din 1659. iar capi
tală a Românie: abia din 1862). ci in 
virtutea unui geniu profund, a'unei 
vocații căreia o formalitate sau alta 
r.u-i pot abate destinul e: și. implicit, 
nu-: pot converti maniera proprie de 
a-ji împlini acest destin. Or. vocația 

. majoră a .Bucureștilor, ce-: traversea-

ocațiile m 
trese dm ; 
gttima: ți. 
de vedere, ele scxtresc m 

timp asemenea cercun-cr de ccocc 
care marchează virsteie regeiaîe. Fie
care virată adaugă acestor orașe o ine
dită strălucire și imprimă existente: 
oamenilor lor-sigiliul ei «Lslux*. t ide
aluri noi. aspirații r.oi, viziuni n>.. 
PersonaLtatec 'însăși a orașelor, for
mai datorită acestui fapt, se dezvăluie 
celor ce o interoghează, treptat, cu 
discreție, nu intimplăter se zice zi 
omului ii trebuie o viață întreagă pen
tru a-și cunoaște ți înțelege pe deplin 
orașul, comunitatea in care se :n>— 
greazâ și căreia ii subsumează propr.- 
ile gesiur..

Bucureștii — care in acest septem
brie imoîinesc 525 de ani de atestare 
c.jcw.entară — este un astfe] de oraș 
un oraș care-și refuză înțelesurile a- 
dinci unor priviri suoerficiale. Acest 
oraș — carte ce câpălii a Româncei și __ . . . .
a români'cr. ediție princeps de istorie- - ză cs un-fir de. aur fondul’de .scump 
și de spirit, cu-file prea grele de fapte 
și cu începuturi de rinduri marcate cu 
majuscule arhitectonice — acele splen
dide monumente vechi și noi care-i 
fac o inconfundabilă faimă — are. in
tr-adevăr, secrete care scapă ochiului

HISTORIA INTEGRA

O carte fundamentală despre
răscoala lui Horea

• In acest număr : • Recurs în procesul lui Horea (III) • de Emil 
Poenaru • -Ion Creangă- de Nicolae Ciobanu • Semn de Marin 
Mincu • Rememorări de Mircea Micu • Pseudo-cullura pe unde 
scurte de Artur Silvestri • Cumpănă de G. Alboiu • Sport de Fănuș 

Neagu

i 
brocart al istoriei.- cu patinate tonuri 
singerii alături de atitea luminoase 
culori, este aceea de a investi în toate 
gesturile sale pasiune lucidă. Mai 
mult, dacă prin politică înțelegem un 
mod de manifestare a pasiunilor so
cietății considerată in ansamblul rela
țiilor pe care le presupune, vocația 
Bucureștilor este aceea de a fi un oraș 
politic. In înțelesul cel mai înalt al 
cuvintului.

Ilie Purcaru
Continuare în pag. a 2-a

Continuitatea — o știm astăzi, mai bine 
ca ortcind. pe temeiul odor mai noi 
oeițelări al^ școlii jmastresț istorie — 
eide o. trăsătură a istoriei poporului 

român. Ea ml s-a manifestat numai in neîntre
rupta scurgere a vieții românești in vatra Daciei, 
ci și in constanța unor teme sau preocupări in 
cultură, literatură și artă.,. , . ,i

Interesul ’ pentru Horea*'și răscoalp cea mare' 
pe. care el a condus-o tn 1784 nu -a .slăbit de-a 
lungul celor două secole ce ne despart de ea. La 
cel dinții centenar al ei. in 1884, Nicolae Densu- 
șianu a dat istoriografiei române una din acele 
monografii, chemată să facă dată și să pună te
melie : Revolutiunea lui Horea in Transilvania și 
Ungaria. 1784—1785, In următoarea sută de ani 
ea a constituit lucrarea de referință pentru isto
rici ți nu numai pentru ei (este evident că Liviu 
Rebreanu a avut pentru al său Crăișorul Horia 
un „ghid" perfect in Nicolae Densușiânu).

încă din anii ’30. tinărul.'pe atunci, istoric Da
vid Prodan — astăzi Nestorul Istoriografiei 
noastre — a reluat studiiil. răscoalei lui Horea, 
problemă rămasă apoi statornic în sfera preocu
părilor sale, continuitatea interesului 'dind pe 
rind mnoitoarea Răscoală a lui Horea in comi

latele Turda și Cluj, care marca in 1938, anul 
apariției, ceea ce tun numi, cu: un. termen, des 
întrebuințat azi. o . „tăietură" — adică o nouă 
deschidere, un mare pas înainte — istoriografîcă, 
pentru a-și găsi încununarea în monumentala 
Răscoala lui Horea, a cărei a doua ediție s-a 

, tipărit în'-anul, bicentenarului acestui mare ,eve- 
. nim-ent ăl trecutului' n^țibnșl....................... ....... -- - - -Oricine a urmărit activitatea științifică a lui 
D. Prodan- și a avut privilegiul de a cunoaște 
omul, știe că nimeni altul nu și-ar fi putut 
asuma sarcina de ,a da o nouă-i monografie con
sacrată răscoalei lui' Horea. Cunoscător perfect al 
surselor documentare și. narative, interne și ex
terne, ca și al bibliografiei privind răscoala din 
1784, D. Prodan este. în același timp, istoricul 
pentru care profesia — în toată seriozitatea, 
onestitatea și responsabilitatea ei — trece înain
tea a orice și se confundă cu jertfirea a orice 
sustrage pe cercetător de la ceea ce îi este me
nirea sa adevărată : creația. Retras intre cărți 
și documente, într-o încăpere de bibliotecă,

FI. Constantinii! Fănuș Băileșteanu
Continuare în pag. a 7-a Continuare în pag.-a 7-a



bătălia" Arghezi, do Dorina Grăsoiu 
iși propune după cum arată și titlul 
o reconstituire a „bătăliei" literare 
S in jurul lui Tudor Arghezi și a poe

ziei lui. Ar fi vorba de istoria receptării unei 
literaturi controversate, de aventura ei existen
țială cu alte cuvinte, de-a lungul timpului. Tipul 
de lucrare e inedit în sine, pentru că in nici un 
alt caz de scriitor controversat, fie ei mare sau 
mic, nu avem încercări ample de reconstituire 
a modului in care opera lor a provocat reacții. 
Interesul cărții Dorinei Grăsoiu este deci și 
acela al unul pionierat, situație din care decurg 
avantajele și dezavantajele inițiativei istorio- 
grafice. O adevărată istorie a receptării unei 
opere presupune confruntarea cu toate datele ei. 
Din păcate fără informații privind numărul și 
reacția cititorilor, acest tip de reacție rămine 
dedus sau presupus în funcție de alți indicatori. 
Practic .-reconstituirea Dorinei Grăsoiu se Țimi—* 
teaij Ix cercetarea reacțiilor acrise privitoăre’la 
opera lui Tudor Arghezi, tablou de atitudini și 
opinii care, chiar dacă incomplet, rămine grăitor 
pentru instalarea operei argheziene In conștiința 
cititorului cultivat al literaturii române.

Cariera literară a lui Tudor Arghezi a fost 
lungă, una dintre cele mai lungi din literatura 
română, dar care supusă fiind controversei, con
testației, oferă un interes cu totul special temei. 
S-ar putea vorbi, dincolo de diviziunile folosite 
de autoare, de cîteva etape mari ale evoluției 
literare argheziene : una dinainte de 1900. alta 
după 1900, o a treia în perioada interbelică, ul
tima fiind aceea de după război. Dorina Grăsoiu 
simplifică datele problemei oprindu-se mai intii 
asupra „ecoului inceputurilor", care cuprinde 
reacțiile prime și apoi cele de pină In primul 
război mondial, dună care urmează oerioada in
terbelică, adică „bătălia Arghezi", și după război 
Destinul unui clasic în viață. Cel mai nesigur 
capitol este primul, adică acolo unde autoarea 
se deplasa pe un teren fără predecesori și unde 
nu se lasă conducă de fante ri de ce.nrt’t’ii d!- 
nainte stabilite. Cercetarea este deci remorcată 
de o teză. Altfel spus in loc de lă;a fao"'’* 
să vorbească. între altele faptul că primul critic 
interesat acut de Arghezi este Ilarie Chendi. 
ce—ot.ătoarea îmnn-fo n-itomat critica ir •---* ••«. 
nalistă si netraditionali’tă. de unde eliminarea 
din discuție a ges»u!ui lui Chendi nentru f=nt’.»l 
că autorul este tradiționalist. Aceeași prejude
cată n f--» să ctribui- încă din ao*-* cno4'*’ e 
atenție d’snroonrtipnată lui E. Lovinescu faț.ă-n 
față cu erbatfa argheziană, cind «tft’t htaru e-*- 
că nrimn reacție a criticului e**e negativă, abia 
după război el devenind un exeget de prim or
din al poetului.

Că ideile moștenite au trecut înaintea cerce
tării nronriu-zise ne-o arata si modul in care 
este prezentată poiemlca dusă de E Lovi.aescu 
In jurul lui Galaction cu Arghezi. Cercetătoarea 
consideră acest conflict ca izvorit din „imponde
rabile" și nu din principii literare. Dar polemica 

seist intrutotuj remarcabil. Dumitru 
Bălâeț e și un poet, ungea.os :□ con
cepție, mai degrabă cerebral decit 
frenetic, inaintina lent și firi specta

culoase regenerări periodice ; el esie un neoeta- 
6icist cultura], ajuns la o stabilitate estetică pe 
deplin notabilă. Cu toate acestea. a deserve li
rica lui Dumitru Bălăeț fără a descifra eseistica 
lui, nu e recomandabil, poetul făcind in creație 
mult din ceea ce gindește conceptual. buieinlek» 

: fără a îmbrățișa un de tot sterp lirism eseistic.
„Eterna regăsire", care e o colecție de studii ad
mirabilă prin idee, studia .jnioritismul" litera
turii române de la Neagoe Basarab și pină la 
moderni. E, in aceasta, un „fond homeric*, cum 
ii zice foarte nimerit eseistul, o substanță cursivă 
a literaturii române, de unde a putut ieși un cla
sicism românesc de esență populară. Aceasta 
„deschidere simbolică" e văzută pretutindeni, in 
„mielușaua-mumă" a lui Neagoe. in „oile salo»-.." 
dosofteiene, în „muntele inorogului* cantemiresc 
in „relația mumă-tiu** a lui Aiecu Russo. ;n 
„mioritismul" eminescian și in ..nunțile* w 
biene. .’.Presentiment mioritic" avea si Nicolae 
Labiș. „mitul Mumei" lucrează îi asupra iu. Ion 
Gheorghe, „mioritică" e „mireasa* in metaftoea 
lui Cezar Ivănescu. Cine ar căuta aici o eae>»- 
tică de formule memorabile și făcută ca la alții 
din virfui limbii, n-ar avea ce râs:. Eseistul e 
iun... studios, ticăit citeodată. intotdee-una exvn 
în cuitul aaahtic pe care. »e eec- •□*. ■! are 
iMai prdsus de realitatea soluțiilor. <«.re ®n-. te* 
tuși verificabile, rămine in „Eterna, regăsire" 
lidealitatea concepțiilor. kMSS.' *.1S < ■ ■“

<: Hotărît. Dumitru Bălăeț este un eseist orza- 
nicist, unul dintre intiii care a dat și o s n- 
teză. văzind organicitatea literaturi: prin sub
stratul popular (sugestii de acest fel sint destule 
șl in eseistica, deocamdată risioită. a lui Paul 
Tutungiu). El dezvolta idei care sint in „arhi
vele sentimentale" ale lui Paul Anghel. in teza 
protocronistă a lui Edgar Papu. in eseistica lui 
Dan Zamfirescu. A propos de folclor ș; de valo
rificarea lui cultă. D. Bălăeț e deocamdată so
litar.

In definitiv, organicismul era la el de esența 
complementaristă, glodul critic nu formula, o 
zice bine D. Bălăeț, „scoaterea in evidentă a 
originalității autorilor* : „frumosul artistic de
vine mai profund ci nd aderă consubstanțial Ia 
un sistem de idei, principa. norme estetice și 
morale pe care le incorporează in sine și le 
dezvoltă". Cheia Iui analitică este „îmbogățirea* 
unor date „inițiale". Cit privește mioritismul
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fără proeminență și. In fond, lipsită de 
valoare, este opera literară a lui Con
stantin Țoiu de pină in 1975. Pină 
atunci, scriitorul dăduse un tardiv (și 

de aceea parțial inexplicabil, căci „antecedente- 
există in bibliografia autorului) roman vidat de 
nraletculttam cu oretext no ist (Moartea in pă
dure — 1965) Si culegerea d-_- ru.-î- Duminir» 
nluților (1967). contimr.d . -
zantâ", exotică, competitivă, poate, a ur.ri. ne
importantă la „bursa- valorilor actuale. Eugen 
Simion, care face o foarte exactă descriere a 
operei lui Constantin Țoiu in vein—ni al trei
lea din Scriitori români de azi. parcurge cu 
eleganță această etapă de creație, ne-itru a se 
Opri îndelung asupra romanului Galeria ea vița 
sălbatică (1975), care lasă să te vadă — conform 
opiniei criticului — adevărata dimensiune a 
talentului său epic". Urmează o anal.zâ foarte 
atentă a semnificațiilor cârtii si a construcție: 
sale complexe, relevindu-se totodată importanta 
„mizei" și rafinamentul sti-utic. Ista-adevăr. 
Galeria cu viță sălbatică repreztntâ un moment 
de virf în creația autorului si in proza ă
contemporană (i-am dedicat si eu. ta vremea 
respectivă, două articole), «maensul criticii in 
ceea ce privește valoarea cârtii subliniind acest 
fapt. Tema cărții este — in mare spus — rela
ția individ-istorie. O istorie intr-un moment 
de criză, care selectează ind;-.ridul, ii «alicită 
cu brutalitate, cbligindu-1 la clarificări s op
țiuni. Tipurile de reacție la o asemenea pre
siune sint diverse si complexe, autorul ocu- 
pindu-se tocmai de analiza lor si de adinca 
motivație psihologică a atitudinilor. Impresio
nată, pe bună dreptate, de stilul cărții, de ca
litatea dezbaterii etice, a observației psiholo
gice și a mesajului profund umanist, critica 
de Intimpinare a trecut, in general, peste im- 
perfecții, considerindu-le probabil neimpor
tante. Așa și sint in ansamblul romanului. 
Eugen Simion — il citez din nou. pentru că mi 
se pare a fi scris cele mai pătrunzătoare pagini 
despre autorul Galeriei, — le observă totuși : 
eseistica excentrică uneori interesului epic, 
gustul dubios pentru scenele erotice „tari", fi
nalul „lipit*, de un simbolism naiv. Le-am 
rememorat, căci, insignifiante in Galeria, unele 
dintre aceste „păcate" amplificate, vor altera 
interesul următoarelor romane, tnainte de a 
trece la acestea, să repet o afirmație care vi
zează nu valoarea cârtii ei contextul literar in 
care ea a apărut Scriam, cu un alt prilej, că 
Galeria eu viță aălbatieă a beneficiat de exis
tența unei Întregi literaturi despre „obsedantul 
deceniu". Talentul lui Constantin Toiu se 
exercita, așadar, pe ur> teren pregătit, defrișat, 
arat și bine insămințat Observația, in ciuda 
aparentei, iși are importanta eu Căci, atunci 
cind evoluează pe un teren mai puțin investi
gat literar, incercind să deschidă un drum pro
priu către substanța realității imediate, cum 
face in însoțitorul, scriitorul ratează Narațiu
nea complică inutil construcția cărții, colpor
tarea senzaționalului bruiază observația socială, 
trivializarea erosului ține de mediocritatea 
gustului personajelor, oasajele eseistice, deși mai 
clare, nu-si găsesc locul (mă despart, aici, de 
Eugen Simion (în epicul alambicat fără rost), in-

CRONICA LITERARĂ

DORINA
GRÂSOIU: 
«„Bdtâlia" 
Arghezi»

scoate in evidență tocmai principiile literare di
ferite : moderne la Argliezi și Galaction și de un 
aspect mai puțin modern la E. Lovinescu. in 
discuție fiind modernitatea limbii, a stilului șt 
rolul neologismelor. In sfirșit. „foiletonul din 
Flacăra nu este unul ci trei in seria de Revi
zuiri literare (numerele 44. 45. 46 din 15. 22. 29 
august 1915) și conține și un reproș adresat lui 
Delavrancea care susținuse premierea volumului 
la Academie. An"1, in chestiune nu este Tea’nl 
Național ci premiile Academice, etc. Toate aces
tea arată că in primul capitol faptele sint și ne- 
cunoăcute in întregime autoarei și minuite con
form unor scheme preluate de-a gata, care tre
buie insă să satisfacă diviziunile maniheice ale 
literaturii române.

Capitolul „Bătălia* Arghezi, care dă și titlul 
cărții, este cel mai bogat și aici faptele precum
pănesc înaintea concluziilor moștenite. Metoda 
este a prezentării cronologice, ca in teatru unde 
se respectă ordinea intrării în scenă. Rolurile 
susținătorilor, ale apologeților, ale adversarilor, 
ale detractorilor, sint subliniate la timpul lor nu 
fără tendința de a așeza și aici pe Lovinescu 
intr-o lumină mai avantajoasă decit o permite 
corul de gesturi de susținere. Interesantă intr-o 
bătălie este Insă de urmărit contribuția părților 
angajate, cauza și țelul angajării de o parte si 

DUMITRU 
BALAET

mus. un trec. Inchioj.nd rir.ar și niște .maur, ale 
aceluia ; unul dmtre ele e o curată baladă româ
nească (idee a strlveehimti foțcîoc Jiutl. Tro- 
phonius. reforitjțat iTirnar de Dumitru Bâ- 
lăeț, încheia un imn intr-un chip cura: tnioriric : 
„Cum e moarte* nemurirea ' «ă fie la nucta .-.x- 
mire adine cugetător «' încheind-J-si paternii» ' 
impl:nindu-și datinile*.

Din astfel de apocrife, .ntehgente și._ plauzi
bile. n-a mat rămas în ..Odihna pe prund* nai 
nimic, afară doar de esența orsanictsta care s-a 
adincit și mai mult in irtstn : poetul a srobr-rit 
in materia ireductibilă și a înțeles că a recon
stitui o literatură imaginară este o idee fără re
petiție. Arheologia poetică rămme. in „Odihnă 
pe prund", partea cea mat rea. c n fenc-re in
cidentală. Poetului nu i se potrivește prozodia 
mecanică, pur tradițională ; nunul accentuat, 
antic, neimpiedica: de rimă. 11 vtoe mult mai 
bine. Cite o probă de lirism aznpoios Fi bolbo
rositor. In gustul grec al lui P’mdar. bj sțjtme

CONSTANTIN 
TOIU: 

<Obligado>
terver.’-'3e Oneeirioruli:-." «int prea apăsate pen
tru ■ taM toc plurtvatanțeljr simbolului. Un 
roman . ir njif, in care chiar stilul (impe- 
cabii, altădată) este *-i*î-j«nt- Excelent arhi
tect in Galeria, Cocstanun Tora se arată aici 
un mfescrias fără simțul proporțiilor.

Defecțiuni mai vechi și mai noi, intilnim in 
Obligado (Editura Emmescu. 19M) Romanul 
este istoria unei obsesii, de care erou! vrea șă 
se elibereze- ;.r n istorisirea ei. Bartolomeu 
Boldei, artist fotograf, iși pierde soția, pe in
teligenta, cultivata șt mai ales, energica și ra- 
ționalista Klara. Inveteratul fumător de pipă, 
delăsătorul și indolentul Boldei datorează clar- 
viziunii Klarei întreaga sa carieră, iar dispa
riția femeii — după o grea suferință cauzată 
de o boală necruțătoare — este declarată — nu 
trăită — de personaj o dramă cosmică. Scri
soarea Klarei. însemnările din jurnalul său, 
rememorările lui Boldei și ale celor apropiați 
— frâu Sorge. Teia, Leita, Lata — readuc, cu 
abilitate narativă, in prezentul romanului per
sonalitatea accentuată a femeii, refăcind por
tretul memorabil al unui tip dominator, care-și 
disimulează forța pentru a lăsa bărbatului ilu
zia dulce a independenței. Portretul romanesc 
al Klarei este unul dintre puținele lucruri reu
șite din roman. Celălalt portret, portretul pro- 
priu-zis, pictat de Făinoiu șl neterminat — in 
locul gurii o pată albă, „negativul", așa cum 
Imaginea Klarei pe terasa cafenelei pariziene 
„Obligado" nu se înregistrează pe filmul foto 
este un simbol premonitoriu care, reluat de 
prea multe ori în roman și explicat de și mai 
multe, iși pierde orice valoare sugestivă. Ori 
autorul nu are încredere in pertinența citito
rului, ori șl-a simplificat (deliberat ?) mijloa
cele expresive. în ambele ipostaze, efectul este 
ratat.

Boldei. Făinoiu, apoi criticul Vtțeleanu, ro
mancierul Durău. doctorul Cimpoieriu — nume 
cartcate, fără sens în construcția romanului, 
semnificative, poate, doar prin raportarea la o 
realitate imediată îndeajuns de transparentă.

de alta a „baricadei" literare in discuție. Multe 
din opiniile oele mai pertinente la Arghezi sint 
produse ca urmare a reacțiilor de vehementă 
contestare. Linia contestărilor este bine pusă in 
lumiră de autoare și explică in linii mari ca
racterul de .-războij- literar De vare-1 imoracă 
receotaree ooer : Iu: A*. • -. S:nt circumscrise 
atent reacțiile de inadcr.-jn-? sau contestare sem
nate de M Eliade •: Eugen Ionescu. dar mai 
puțin analitic si elocvent campania c.nturgbe- 
zianâ dusă de N. lorga. Era aici de făcut o 
disociere intre eenteaurtia născuta din su
biectivism literar si aceea născută din- 
tr-un program cnituraL Reacția lui N. Iorga 
nu este numai o react»» de eusz. ea este ur
marea vne: conceo’.i asuora cul'urii s! litera
turii și acest lucru «e nrriae înțeles, indiferent 
dc formulările foireite. Ne întrebăm chiar dacă 
tratamentul materni r.-ar fi eiștigat prin studie
rea. după o expunere cre-.-i-'giră generală a re
ceptării operei srgh«*ene. in capitale separate 
a unor tipuri de receptare. Caoi'ole Lovinescu- 
Arghezi. lorga-Arghes:. Barbu-Arghezi. E lo- 
nescu-Arglvez:. N. Da-.-uJe^eu-Arghec. Aderca- 
Arghexi ar fi oferit aceste: cercetări verticala 
profunzimii, o nwi ana!:t:câ p comnrebensivă 
preluare a materie: Cerce:ilcutrea face obser
vația că este aproanr p~<«A rupem recep
tarea operei lui Argher de omu’ A-eber. ceea 
ce se poate ao!;ca «! inveas reacțiile la noezta 
și proza arghezian! tin inctscutabii de configu

pe prund»
«Odihna

iac

Ceea ce, din nou, nu are nici o importanță in 
ordine valorică. Sau, cine știe, Bartolomeu Bol
dei, supărat de caraghiozlicul propriului nume, 
se răzbună pe lume numind-o (cuvintul cel 
dinții ?) grotesc. Oricum, Constantin Țolu a- 
ccrdă in romanul său un loc mult prea mare 
anecdoticului, profund dăunător unui conținut 
care se vrea dramatic. Așa cum desele expresii 
triviale (prescurtate sau nu) detaliile erotice de 
o transparență... grosieră nu adaugă persona
jelor nimic altceva caracterologic decit paupe
rizate intelectuală și mediocritate a gustului. 
Un mediocru este insuși Boldei, ce! care — nu-i 
așa ? suferă peste poate, dar nu-și refuză, nici 
in timpul agoniei Klarei. nici imediat după, 
plăceri de tot soiul și de toate temperamentele: 
oboreanca Tănțica, florăneasă, focșăneanca Teia, 
scenografă, nimfomana Alina, adolescentă, șt, 
apoi, graficiană, oriclnd disponibilă, la minăs- 
tlre sau după o intervenție chirurgicală, săsoai
ca singură și coaptă, care închiriază camere la 
Sibiu (doar in trecere, ce-i drept), lugojana 
Ana, sau nu... nu, nu... Rădița, amanta criti
cului Petrăchescu, dar și a criticului Vițeleanu, 
Lelia, prietena Klarei, Virginica, soția lui Pe-

Zilele -George Coțbuc» la Bistrița
• Consiliul județean al Sindicatelor — Bistrița* 

Năsăud, organizează la Bistrița o amplă manifes
tare culturală, care se înscrie tn Festivalul natio
nal „CIntarea României", zilele „George Coșbuc".

Aflată la prima ediție, manifestarea este dedicată 
marelui eveniment politic al anului In curs, „Con
gresul al XIII-lea al P.C..R.*, și |șt propune oma
gierea bardului de la Hordou, George Cosbuc, 
precum ți un fructuos schimb de experiență intre 
Cenaclurile literare din tară.

Manifestarea se va desfășura ta perioada 12—U 

rația complexă șl specială a celor care scriu 
despre poet.

Cercetarea întreprinsă de Dorina Grăsoiu 
scoate la lumină articole mai puțin frecventate 
din biografia argheziană, dintre care și pe cel 
al lui M.R. Paraschivescu despre Planeta lui 
Arghezi (Reporter, 1937) preludiu la viitoarele 
reacții antiarghezi-rt- ae aceluiași dună război. 
Intrăm cu aceasta in materia capitolului Destinul 
unui clasic in viată, adică in materia biblio
grafică postbelică plină de surprize in care Tudor 
Arghezi suportă cea mai vehementă contestare 
suportată de un poet român, pentru a fi apoi 
recunoscut și glorificat ca un mare poet. Epi
sodul de cîțiva ani al punerii in discuție a poe
tului și a bunelor lui intenții față de noua orin- 
duire politică și chiar față de literatură este 
tratat superficial și lacunar de autoarea cărții 
„Bătălia" Arghezi. După pomenirea incă unui 
articol ântiarghezian de M. H. Paraschivescu. 
deși acesta a scris mai multe, a unei scrisori 
semnate de Al. I. Stefănescu ae trece direct la 
Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei de 
Sorin Tom? si la ecoul semna’ d > Ton Vi'.ner ia 
acest articol. In prezentarea «cestui pamflet cri
tic si a urmărilor lui. Dorina Grăsoiu face diso
cierile necesare : reacția lui Sorin Toma nu este 
aliniată absolvitor altor atacuri imootriva lui 
Arghezi din trecut, ci considerată ca fam sin
gular fără precedent ea orientare si urmări. Ul
tima parte a lucrării ennmeră valorificarea la 
unison a operei argheziene in articole, studti, 
monografii. Bătălia Arghezi s-a sfirsit.

„Bătălia" Arrhezi e;-/* o !’.;e“a*z aterira’s si 
meritorie, plină de interes cu aiit mai mu't eu 
cit este Ia proporțiile ei o oremrert Studierea 
receptării marilor autori, cu a’it mai mult cu 
cit bibliografia ftecăruia ne oferă si o adevă
rată antoloeie a detractărilor. oferă un ci mo de 
acriurs- vast. ..Bătăii»" Arghezi de Dorina Gră
soiu ridică insă și chestiunea metodei de incru. 
a unui orei de a respecta materia, dar a o si 
fnvnge introducind-o ’n eonfiirjrntii Rationale. 
O lnireb»re este următoarea : dacă n-ar fi fost 
mai potrivit scopului o simplă bibliografie co
mentată. secționată conform etapelor și proble
melor oe care le conține si ridică. O asemenea 
metodă subordonează pe ce-oMățnr materiei si-1 
aoără de seducțiuneo prejudecăților care oot 
altera eercetwea istoriografie!. A doua : dacă 
această bibliografie comentată nu s-ar cuveni 
Încrucișată cu secțiuni pe verticală privind reac
ția cite unui singur preopinent : Iorga, Lovi- 
neacu, Cioculescu, Călinestu, etc. Cele două so
luții decurg din lectura cărții „Băt-llia* Arghezi, 
unde constatăm că suita cronologică are lacune, 
că alteori nu materia, faptele sint cele ce dic
tează caracterizările, ci inerțiile de optică. în 
ansamblu. Insă. „Bătălia* Arghezi este o noutate 
și se cere luată ca atare.

M. Ungheanu

E de un clasicist țăran, folclorizind elinlsmul și 
autohtonizindu-1 : caii, jeratecul. cocoșii, virco- 
ladi, potcoavele acestea sint românești, popu
lare. și presupun o adincă tradiție ; „Șaua de 
somn e acolo înaltă și bolnavă și blindă I Calul 
ei nevăzut in jeratec a stins așteptarea cocoși
lor f-J Se uni-vor cu ei in potcoave de singe / 
Drumul lung către Lună vircolac să alunge ?“ 
Oerul lui e ținut de „uluci", „codrii de stele" au 
„poieni", poetul vede pină și-n univers spațiul 
originar. Divinitățile acestei lumi sint caii .rt- 
rep:". cu tropotul lung și febricitam, uca vara". 
Nordicii adorau pădurea, și Dumitru Bălăeț e și 
el un pădureon, cultivind zeitățile silvice, dar 
pădurea lui. luminoasă, e latină, nu aceea 
ooscurâ. a septentrionului.

Aoern clasicism dunărean, cu soiaritate pură 
Insă lipsită ds solul arid, calcinat, cete acela a] 
um. lumi care viețuiește pe un „covor de lunci 
verzi care cuprinde cimpia.* Epocile par a se 
depune, de la arhaic și pină la modern, mai la 
tei parul, răspunzind cu ecouri in lirismul ab
stractizat. P-.nă și viata modernă, cu lumile ei 
cmpJe. e reținută ad : .Să se audă dinii lă
ți*, nd răgușit ! Pină departe. in Lună, / Un vini 
prm copac., sori / de prin lumea largă la un 

parat cu galenă I dteva felii de piine / Pu- 
tH»â muzică, râsul uoei famei / Precum dtpo- 
«srea ma piriu ce ctirge pe-apeoape*. în fine, 
WPi e orgacmst si prm siiL deși nu acesta 
tssdcae câ 6» «r'te nd hr. teecevc o-, mai 
tasaoHoaf. E Bwtrzeazâ ; „Sayada:
uvadn. -fc rCaii iii; <£> ral f Bl florii < de 
plai, vtn ta tatru să te tal 1 La-ncețrut de lună 
mas c ti sa-: ne șapte cai* și. ca mai Înainte, 
reecxnpsme balade cum ar fi „Ape de soare" : „Ai 
văsuț te » in soare ' Pe cimpia ca o mare * Stai, 
atfuâseci. vrei să sfii / Unde-s nourii fîșii / 
R— dlisT-re veșnicii > Fără spor alergi și 
.-■c": Dozr prin lauri cinta fia u ți / Și de jos,
o sub pâmirtt ' Crețte-un doc fără cuvinț / 
Câree-al cerului veșmint*. Un adine mioritian 
este ta -ot pasul, cu cite un accent memorabil.

—. e ăresta „Din grotele cu spulberi de ve~ 
r r S-„ =It înțelepciunea ta cea de pe urmă / 

nrurti tot umplu un senin / închipuind 
P4»’«orJl n-a lor turmă. / înalt e cerul, stelele 
reor naște Iar tu vei îmbrăca un negru strai / 
S: turma blindă iarbă paște / Și eu voi 
adormi adine. In plai". Prin creație. Dumitru 
Bi-iet ii ci trează un program literar merituos.

Arțar Silvestri

trăcbescu. etc. Homa sum— a spus nemurito
rul Torentul. Bine, bine, dar Boldei acuză o 
tnare dramă, chiar o tragedie. Să fi încercat 
Constantin Țoiu un roman al neputinței de a 
suferi, adică, in fond, al mediocrității ? Nimic 
rău In asta. Pe această temă s-au scris cărți 
extraordinare in literatura lumii. Insă Boldei 
chiar suferă, spune autorul. Psihic, mai ales. 
Se duce și la doctor, pentru a se elibera de ob- 
Se«a Klarei. Ședința de hipnoză de la Cimpo
ieriu ii oferea scriitorului prilejul unei ample 
dc-sfăsurări de „forțe", atit in plan expresiv 
cit și in cel continutistic. Era momentul, după 
o rufietentâ acumulare de fapte șl date com- 
penanentale ca prozatorul să adune firele 
ini.--_a nexas. O face, căci intuiția sa funcțio
nează. dar nu reușește decit o probă de virtuo
zitate tehnică, fără să atingă straturile profun
de aie conștiinței, să-și motiveze astfel perso
na juL să modeleze o viziune. Și. astfel, roma
nul continuă inutil, accentuind latura anecdo
tică și inmulțmd episoadele excentrice.

între atitea personaje fără relief, se disting 
totuși incă don*. Primul, in ordinea intrării in 
scenă, este Jorj Turga. bătrinul arhitect, cau- 
«e«r strălucit, prin care autorul introduce, re
marcabile pagini de evocare a lumii și atmos
ferei Bueurestiulul interbelic șl din timpul 
râzbotului. Personajul -Iți face insă „numărul" 
și dispare din atenția autorului, preocupat ex
cesiv de eoisoedele erotice ale lui Boldei. Pă
cat Al doilea personaj este Teia. focșăneanca 
la raoca. „ucenica", femeie voluntară, inteli
gentă (dar eemi-cultivată) si talentată, care-1 
va lua. oarecum testamentar, „in primire" pe 
Boldei. Rolul ei, in afara celui de-a tempera 
(istovi) frenezia erotică a fotografului este de 
a-1 „descoase*, de a-l provoca mărturisirile, 
Incercind astfel să-l determine să-și ia, in fine, 
in posesie propria existență :

—■ „Tu nu pricepi că pentru intîia oară in 
viața ta ești supus unei probe de care depinde 
tot restul vieții tale T“ Boldei nu pricepe.

Pină la Galeria eu viță sălbatică, opera lui 
Constantin Toiu poate ti ignorată. După Gale
rie, ea declină. Fac această observație nici cu 
plăcere, nici fără plăcere. Constat.

Valentin F. Mihăescu

octombrie tsat, șl va cuprindă intre altele, un 
Concurs de poezie tn care >e vor acorda premiul 
special „Costale-, premii ale revistelor literare, 
mențiuni.Cel Interesat! vor trimite poezii ian un ciclu de 
poezii cu care sa nu depășească tO pagini dactilo
grafiate.

Poeziile vor fi trimise pină la data de 1 octom
brie 1994. pe adresa : casa de Cultură a Sindica
telor — Bistrița, strada Alexandru Ion Odobescu 
nr. 2, 4409 Bistrița, Județul Bistrița — Nâsăud.

BUCUREȘTI
Urmare din pag. 1

Da, e un București in care, cum scria demult 
Tudor Arghezi, bou si toate au lăsat cile ceva, 
dar care, printr-un secret ce tine ae miraeo.ul 
si aainaimile uimei sale, si-a ouruicat mereu 
aerul — aucureșiu au un aer Pun mantaneu 
deși sint așezau m cimpie — pastrinau-și ne- 
auierata structura curant și nobila, torta uasiu- 
niior. a optiuniior și a oucizulor ce au făcut 
marea istorie â acestei tari.

laoereie Spei'aiiiei cu care l-a Învecinat Tudor 
Vlaaimlrescu, cuvintele ardente cu caTe l-a en
tuziasmat Balcescu. adunările grandioase in 
care l-au reunit, m doua rinduri, gvStul isto
rici de a fi dreapta și de a ne rotunji țara, 
rănile care, de-a lungul a doua mari războaie, 
i-au crestat trupul si luciditatea cu care, as- 
cuitind cnemarea partieuiui comunist și a 
destinului sau, și-a luat m propriile mîini. 
odată cu armele revoluției de la 2d august 
1944, existenta și viitorul, i-au imprimat o ai- 
mensiune pasională de o deosebită acuitate, l-au 
dăruit pentru veșnicie vocației lui firești, Anii 
socialismului, anii renașterii întregii Românii, 
șt cu deosebire cele aproape uoua decenii care 
s-au scurs de la Congresul al IX-leu al partidu
lui. au potențat parametrii mai vechi ai aces
tea vocații și totodată i-au adăugat trăsături 
noi. pe măsura timpului pe care ii trăiește 
poporul nostru, un timp af participării, al so
lidarității intru muncă și creație și. m egaiâ 
măsura, un timp al abnegației. Cetatea de 
acaun a Romanicii e și cetatea de scaun a noii 
sale industrii (a șaptea parte din ce produce . 
industria țârii, spun statisticile, e opera Bucu
reștilor), e o monumentală expoziție i arhitec
turii și urimnismului de cea mai modernă ți
nuta. e principalul sediu al culturii, invâță- 
mmiLilui, științelor, artelor, dăruind vetrei de 
la Dunăre și Carpați nu numai metalul uzine
lor și al podoabelor de zidire, ci și prețiosul 
metal aJ spiritului, Oraș-temelie. oraș-cununa. 
oraș-cheie al civilizației românești de ieri și 
de azi. el a sorbit, adesea cu buna știință, 
alteori prin forța hazardului. însăși esența 
«tergillor naționale, tot ceea ce a fost mai 
vrednic, mai bun și mai luminat, artiști, lite
rali. savanți. publiciști (vezi „Junimea". „Con
vorbirile literare", venite din dulcele tirg al 
Ieșikr). făcind ca de aici, de pe Dîmbovița, 
să se reverse peste toate ținuturile și așezările 
românești inteligentă, inteligenta de înaltă ca
lificare. un produs prețios, cu țișnire arteziană, 
un produs de neprețuit al Bucureștilor.

București) grandioaselor prefaceri ale acestor 
ani e ș| un popas de visare, de reverie de 
contemplație. Secolele și-au păstrat intactă 
poezia pe multe din zările lui. Edificiile de su
perba arhitectură brancovenească. dalaiele de 
granit tocite de pașii generațiilor. întinsele gră
dini și parcuri, muzeele și casele memoriale, 
străduțele pitorești cu tei bătrini. toate te con
duc spre acel București străvechi și etern spre 
acel nobil și înmiresmat trecut al cetătii de 
care se reazimă ființa noastrâ. ascultindu-se și 
regăsindu-se pe sine. Trăiești aici, in București, 
în ritmurile unei vieți trepidante, sufocată de 
avalanșa noutăților și prefacerilor, dar nu poți 
să iesl din ritmul etern al orașului, căci el e-a 
constituit în timp, ca și priveliștea, ca și omul 
care calcă asfaltul cotidian cu un pas istoric.

Dar Bucureștii sint. peste toate, un oraș ou 
forța pasiunilor, a opțiunilor si a deciziilor care 
face istorie, un oraș al atitudinilor lucide si 
ferme, un oraș al luptei- Evii și epocile l-au 
certat cu destule potrivnicii, crunte blesteme 
ale istoriei s-au abătut mai tot timpul asu.nră-1. 
Orașul și oamenii lui au fost siliți, mereu șl 
mereu, «-o ia de la capăt. Mereu au trebuit 
să adune pietrele risipite. vetrele risipite, 
pustiite de năvăliri, de războaie, de foc. de ape. 
de cutremure, de istorie. Au fost siliți, că nu
nă mereu temelii, să ridice acooerisuri. anoi s-o 
ia de la capăt, intr-un ciclu silnic întrerupt, eu 
suferință, cu o incredibilă energie, cu o incă- 
păținare rivală forțelor naturii, cu Budoare, cu 
singe, cu geniu, cu tot ceea ce explică Drive- , 
liștea. arhitectura, arta, cugetarea, 
tete vechi sau noi. adică ființa și i 
tății. Iată do ce. luptind mereu < 
in root temeliile, primind mereu : 
viforele istoriei, « ai. locului 
ZRirie-nori. nici monumente de artă cit cerul. 
Că au avut, insă, o uriaș! capacitate de a crea, 
de a naște eivilizație. ne-o arată clinele de 
răgaz, scurtele coboriri din șeaua luptei, inter- 
mezzo-urile dintre două catastrofe, cind acești 
oameni au uimit lumea cu operele mintii și 
ale mîinîlor lor.

Orașul a crescut enorm in ultima vreme, 
tn spațiul lui au crescut sau vor crește citeva 
din simbolurile acestei epoci; metroul bucu- 
reștean. viitorul centru civic, deschiderea spre 
Mage, ca port al viselor împlinite, 
să mai spunem cit de ocupați sint edilii 
lui cu multiplele, complexele,

vetrele

« , monumen- 
dăinuirea ce
ea să-sl tină 
in nlln oiept 
n-au ridicat

De prișos

_  ____ .... arzătoarele 
probleme iegate de explozia urbanistică si de
mografică; probleme pe care le soluționează cu 
pasiune, tact, sirguintă Si competentă. In fru
mosul edificiu care e Sediul Comitetului de 
partid și al primăriei municipiului domnește 
pină seara târziu o atmosferă de front, de co
mandament, aici e captat. dirijat si strunit 
uriașul palpit al vieții metropolei, zi de zi mal 
amplu si mai intens.

Bucureștii sint un oraș al luptei, un oraș oo
litic. Ati văzut vreodată mulțimile lui partici- 
pind la marile evenimente istorice ? Le-am vă
zut din nou anul acesta, in ziua celei de a 
40-a aniversări a revoluției. umplînd străzile 
cu uriașa lor revărsare, prea vie, prea somp
tuoasă Si Prea a noastră ca să poată încăpea 
intr-o atmosferă de circumstanță. Am văzut 
aceste mulțimi celebrind revoluția cetebrin- 
du-si noul destin, le-am văzut cum. într-o 
uriașă explozie a sentimentului revoluționar, 
patriotic și civic, il ovaționau pe secretarul ge
neral. omul de numele căruia sint legate iz- 
binzlle de acum ale Capitalei si ale târli, rati- 
ficînd cu aprobarea lor fierbinte si unanimă 
(„verva meridională" a bucuresteanului. remar
cată de atitia călători, poate să capete, iată, 
intensitatea responsabilității majore 1) politica 
internă și externă a partidului. Bucureștii știu 
să spună „da !“ 
vărului, 
au știut 
riului.

Trăim 
pregătit 
la toate 
destinul 
seismograf, cele mai intime oscilații ale civili
zației românești și ale poziției acestei civili
zații in concertul lumii. Bucureștii sti.u cind să 
muncească, Bucureștii știu cind să imbrace 
haine de sărbătoare. Bucureștii știu cum să-și 
primească oaspeții si cum să-si celebreze iu- 
bileele. Bucureștii intîmpină Drin muncă har
nică jubileul celor 525 de ani. pus sub semnul 
unui eveniment de anvergură istorică, a pronia- 
tul congres al partidului. Bucureștii știu cind 
e bine si cind e râu. cind trebuie șă zimbeas- 
că si cind trebuie să mediteze, si nonșalanta cu 
care iși gradează reacțiile se constituie, reve- 
lant pentru oricine, in acea realitate probantă 
a maturității sale și a capacității sale de a 
intui, de a înțelege și de a acționa in confor
mitate 
pulul.

progresului, noului, ade- 
muncii pașnice, așa cum dintotdeauna 
să spună „nu !“ violentei și arbitra- 

astfel intr-un oraș De care istoria l-a 
să vibreze, asemenea unul diapazon, 
actele și evenimentele care priveac 

țârii si să înregistreze, asemenea unui

cu Înțelegerea pe care o acordă Tlnr

Dintre nenumăratele cârti dedicate Ca- 
românilor ne-au atras atenția, in ultima

P.S. 
pitalei 
vreme, două. Sint două cărți prea scurte pen

tru greutatea de fapte care le incovoaie fi
lele. sint două cârti care, sintetizind ca sub 
o lupă de cristal Bucureștii, cu tot ce a însem
nat si mai ales cu tot ce Înseamnă acest oraș 
sint printre cele mai complete si mai edifica
toare oglinzi ale Capitalei noastre. cuDrinzind 
in pagini puține o întreagă bibliotecă de docu
mente. date, revelări si semnificații. Este vor
ba de cartea-album ..București", tipărită in 
1983. in redacția si coordonarea lui Dumitru 
Tircob, si de volumul omagial recent apărut. 
„București — 40 de ani de strălucite înfăptuiri 
sub steagul glorios al nartidului" avindu-1 ca 
redactori ce Dumitru Tircob. Stefan Drocan si 
Pavel Orza. Scoase sub ealda Comitetului mu- 
nlcipal de partid, cele două lucrări ne oferă, 
pe lingă esențialul datelor desnre București, și 
o bucurie estetică. Ele sint scrise cu o Demită 
fină, exactă, fără alunecări in exclamații gra
tuite. o cenită dăruită din Dlin cu harul su
gestiei. dovedind un calificat exercițiu al ver
bului. E o ineîntare că citești asemenea cărți, 
care Iți dau prileiul să întorci sare ziua de 
azi — nătrunzindu-te de adîncul lor întelas — 
filele prea grele de istorie ale Bucureștilor.

l



Generația luptei eu inerția
Poetica ascensională Armonii și culori

Poezia lui Cezar Ivănescu este una dintre cele mal 
tulburătoare extyesii lirice modeme. Este ..o voce 
obsedată de un sinsur sentiment" cum o caracte
rizează Marin Preda, Printr-o teribilă consecventă 

acest unic sentiment este convertit in discurs poetic. Creația 
lui Cezar Ivănescu. scoasă din sfera prea deselor analize sti
listice needificatoare. îsi dezvăluie sensul revelationist. 
Această poezie stă sub semnul verticalității, al înălțării in 
transuman ca virfurile catedralelor gotice. Tentația ardentă 
a absolutului înscrie poezia sa in sfera esteticii sublimului, 
de aici si implicațiile peratoloeice în decriptarea simbolurilor. 
Verticalitatea scenariului poetic e un drum anabasic de la 
pămînt spre cer. dinspre contingent spre absolut. Poezia lui 
Cezar Ivănescu figurează o succesiune teleologică a stadiilor 
spiritului prin înălțarea purificatoare în spațiul paradisului 
celest. E un itinerar dantesc care Începe cu tragica dorință 
de a ieși din închisoarea corporală, sau (in sens budist) de 
a obține eliberarea din ciclurile „reîncarnărilor" (samsara) : 
„ ! sufletul meu o să zboare / sufletul, iubirea mea. / din 
această închisoare. / din această închisoa-" (Doina). Nostal
gia dematerializării străbate lirica poetului orientînd-o ascen
dent. poemele repetă exorcizant dorința ieșirii din trup si 
eliberarea din spațiul terestritătii. Vectorul ascensional foca
lizează toate conotatiile zborului, ale imponderabilității si 
transparentei în construcții poetice dellcat-eufonice. ca tubu
rile de orgă îndreptate spre cer. Poemele sint imnuri ale 
înălțării : ! luna pe cer luce / eu de dus m-as duce" (Doi
na) ; „eu la cer m-aș înălțare. / codrulete-Lar" (Doina) ; 
„că-s pe drum si drumul grui e / cind pe ceriuri luna suie !“ 
(Iter extaticum). Poezia lui Cezar Ivănescu privește perma
nent in sus. este absorbită de infinitul cosmic precum tonica 
oratoriilor lui Bach. Paradigmele „ridicării" se bazează De o 
versificație în crescendo în care se dizolvă inefabil sonorități 
folclorice si baladești. Tenta înălțător hieratică e dată de 
verticalitatea energiei lirice, fiecare poem pare scris în ca
ractere ascuțite (runice). Metaforele luminii, care apar obse
dant în lirica lui Cezar Ivănescu. vin pe filiera platonician- 
plotiniană si a gindiril medievale (a lui Augustin) inscriin- 
du-se în fenomenologia marilor revelații spirituale. Fixarea 
extatică în lumină ne duce cu gindul si la Heidegger cu al 
său „cerc luminos" (Lichtung) care însoteste orice apariție a 
Ființei. Poezia devine „un rit de trecere", un cintec orfic 
neîntrerupt. Cezar Ivănescu reactualizează forța cathartică a 
liricii prin magii verbale si practici „samanice" asupra lim
bajului, obținînd un ton halucinatoriu : „ ! se topea ca amă
girea. / ceruleie-vinăt — cer. / si mergea după privirea / ca- 
re-i măsura sfîrsirea. ' Rege-i Raiul Rege Ra !* (Rege-i raiul 
ce! fălos). Diafanitatea e sugerată prin vocabule rarefiate si 
imponderabile : „de acum mai ușor / decit ceata-s călător. / 
de acuma mai lin / de acuma nu mai vin" (Doina-Nerură) ; 
„mai duceti-mă-n sicriu de ceată / mal duceti-mă-n sicriu de 
fum" (Doina — Dor de moarte). întregul său demers poetic 
poate fi interpretat și ca o mintuire laică, o sinteză a reli
giilor transfigurată în limbaj personal ca practică a -ilu
minării" lirice. Poetica sa ascensională e bazată pe un climax 
muzica! riguros construit monodie si polifonic. Poemele Îna
intează „suitor" printr-o logică a muzicii. Strofele figurează

POEME DE CEZAR IVĂNESCU POEME DE GHEORGHE TOMOZEI
De profundis
I acum, fiindcă frigul face bulboane 
ți fiindcă eu sint bolnav ți mă tem, 
ca sălbaticul am să-mi fac leul meu 

pe peșteră, 
iar voi să spuneți : îl vina in fiecare zi I
I acum, fiindcă sint ți sincer ți milos, 
vă rog să nu vă uitați in ochii mei 
prin care lacrimile găuresc pupilele 
ți deci nu pling ; nici risul meu 

care vă chinuie, vă sluțește, 
feriți-vă de risul meu 

intrinsul mama e tot albă : ți inima mea, 
acest cintar social, care atunci cind eu 
voi fi pur de tot se va sfărimi

intr-una din părțile balanței ți va rămine 
numai 

un cap uimit, umed, plin de lună
ca o floare 

scoasă din lac. O, candoarea 
capului din inimă, cu brațe I

I lăsați-mi numai lapte ți mincare 
pină mă scol miini de dimineață 
căci acum iți fac turul prin ochi 
hidoasele zile de post uman, al vinei, 

al neputinței I

! ți socotiți-mâ-un lepros care 
se vindecă 

ți v-ar putea și omori cu-mbrățițările, 
ți socotiți-mă-un lepros care

se vindecă 
ți v-ar putea omorî cu-mbrățițările I

I acum, fiindcă am chiar șaptezeci 
dj ani 

cu cei lăsați de mama, 
îngăduiți-mi deruta suportabilă 
ți bucurați-vă de ințelepții tineri I

Toamnă
I de toamna nimeni n-a murit, 

sălbâticiuneo, 
ți crede-mă, vai, vai, numai natura

care nu-nțelege ; 
nu, n-a murit nici păianjenul 

inchizindu-se-n sine, 
se gindețte doar, cu emoție. Vai, vai, 

mă zbat I 
I vai, vai, mama a murit azinoapte

ți eu eram mila I 
I vai, vai, crede-mă, n-am să te las 

să-ți urăști șezui 
rochia dezvelind-o de pe sinii plingind 

cu fața, 
trebuie să vin la tine să te rog

să mă ierți, 

sălbâticiuneo, ți-o să ne furișăm qresit 
de-a-curmezițul, ți-o să ne inspăimintăm 
unul cu altul, ți ce-o să vrem, vai, 

crincen 
ce-o să vrem scuturindu-ne capul, 

să ne înțepăm cu ghimpi pulpele, 
iar acolo unde-ți trag inima de moarte 
luna ți zilele, nu, nu, dincolo,

abia la o mină 
de spaima urită unde se dizlocă 

zimbetele

să ne agățăm de pomi si 
să mincâm pe genunchi prune 
urlind fără voce 
să mincâm clănțănind prune I

Rod
! suferințele mari se făcură 
de cum am iețit din tine, 

ca un ochi din orbită, 
toată căldura soarelui 
menită fu să mă usuce... I
f lumi nevăzute cream 
in tine însăți născindu-mă, 
pin' ne-am fi pierdut intr-o măsură 

uțoară 
pe care viermii-ov fi vintuit-o cu umbra, 
fărime fără deprinderea de-a ne ști - 
dor din sez arcuindu-mă 
ca pe-un Leviathan dintr-o furnică 
cu capul spumos la-nceput 
convulsii de spaimă in mine-ai stimit 
și in lume suferințele mari se făcură ; 
Hjbirea-n călcii atingindu-mă 
mă umplu doborindu-mă cu ochii-n 

țârină I
I mamă, iți zic, vino acasă 
ți mingiie-mi, intr-o mie de nopți pline, 
fiece deget ți ochi 
ți-adierile viorii ale minții I

Rod
I in singurătatea cimpiei 
nu caut instrumente muzicale ; 
degetele mele 
pe chitară stau țepene 
ți bolborosesc cu vocea 
ca o vorbitoare piatră rară 
fâcindu-ți loc cu geamăt din nămol : 
regret veșnic 
vor avea oamenii 
că s-au născut cu fața către moarte 
iar eu 
că m-am născut 
in această hermafrodită cimpie - 
sez al melancoliei ți-al crețtetului 

vinețiu, 
suflet ce se va voi nobil 
ți-ți va ronțăi viermii de pe piine, 
absență totală-a încrederii 
in ceea ce nu-i carnea mea, 
cintâreț din buză roșie ți vinătă I

Rod
I mă voi pierde : ți port in gură 

limba amară : 
un infinit de trupuri albe 
mi-am amintit 
pe-al căror pintec am sperat să-mi așez 
tronul unui ideal de perfecțiune I

Prima Fecioară
a Omului
I frumoasă ți perfectă ca Moartea-n 

care toate 
se-adună cu-nveliț, iți jinduim toți clipa 
cind goală-n fața noastră vei apărea 

lucind j 
o, urletul cu care te despicarăm,

Moarte, 
o, singele, pe buze al primului hymen I

parcă o „scară" de Ia pămint la cer. o punte (gepbyra) de 
legătură cu metafizicul. Poezia se dematerializează lexical. 
De parcursul ascensiunii imtiatice. oină la dizolvarea in cin
tec pur. Această trecere spre imaterial imită proces, 'etatea 
aristotelică de Ia materia fără formă (cm poemele infernu
lui teluric) la forma pură fără materie din poemele paradi- 
siace. în fazele limită apar semnele percuției finale (acel 
caracteristic semn de exclamare aflat la inceputu! unor ver
suri). în aceste zone ale „desăvârșirii lirice- muncakta'.ea 
poemelor intră in gama oentatooică. Caracterul paradisiac al 
acestei game japoneze atinge perfecțiunea echilibrului. To; de 
muzicalitate țin ți artificiile morfo-sintactioe foiosUe de 
poet. Cuvintele neterminate, suspendate grafic, dan o seman
tică imponderabilă, serafizind discursul liric. Deloc specta
culoasă Ia suprafață prin ostentații agresiv stilistice, lirica 
ivănesciană posedă persuasiunea cântecului gregorian. Repe
ți vitatea. obsedantă a unor versuri are torta cathartică a tex
telor initiatice in care iluminarea «e obține Drin perseve
renta rostirii.

Cezar Ivănescu este unul din marii noștri poeți, creatorul 
unui univers liric de excepție.

Alexandru Horia 
»•

Rod
I ți-această biserică sub care 
pămintul e roțu ca o țară de raci 
nimeni n-o poate rupe ca pe 
un mâr, deți-n ea-i

mai multă linițte ca-n 
miezul mărului, 

dar numai linițtea-i oare 
impârătițâ in absoluta 
rotunjime ?

Rimaya
I in orațul acela bolnav 
am iubit trei femei : 
una e de-acum bătrinâ ți-i seamănă 
din ce in ce mai mult morții ; 
una e lingâ mine 
amintindu-mi că ți ea va muri 
oficiază carnal 
oculta prezență a morții, 
una a rămas in orațul acela bolnav 
ți plinge singele meu după ea 
căci n-o voi mai atinge 
cum nu voi mai atinge tronul Morții : 
o voi numi Rimaya 
ți-n numele ei voi pluti 
ca un sicriu de nufăr 
pinâ ce mă va opri cu pieptul 

o lebădă I

Bătrîna Ezo
I Bâtrina Ezo : are optzeci de ani 
ea este maica tatălui meu - ți eu 
de cind mă țtiu am ținut-o de 

fată mare ■ 
poți zice orice dar eu 
o voi iubi mereu ce pe-o virgină 
că numai ea știa să-ți poarte 
in tinerețe carnea 
de galbenă albină ca morții 
lacrima soarelui : cind 
griul se cocea ea a rămas OARBA 
ți eu o voi iubi mereu I

Rosarium
(Mă mir de steaua...)

I mă mir de steaua, steaua cum străluce 
de unde ia lumina, unde-o duce...

mă mir de neauâ ți de trupu-i vergur 
cind trupul meu de supărare-i negru...

mă mir de tine pururea Fecioară, 
de unde poți să plingi, a cita oară...

cu mina-ți atingindu-mă mă mintui, 
mirosul ei de Moarte Bună sfintu-i...

mâ mir de steauă miră-se de mine 
că stă fâră folos să mâ lumine I

I mă mir de steauă miră-se de mine 
că stă fâră folos să mâ lumine I

firește că literatura lumii ar fi un concept gol de 
orice conținut, in absența literaturilor naționale, 
care o compun — din valorile lor supreme. Ceea 
ce este absolut de înțeles, fiindcă inainte de a 

exista lumea în ansamblul ei, există concret lumea româ
nească. lumile naționale, fiecare cu pecetea sa de suflet și 
de frumos. Asemenea stelelor in galaxii, concertindu-se, 
cosmic.

Ce este, așadar, monada românească pe harta spirituală a 
lumii ? Gheorghe Tomozei ne-o spune, undeva, atit de 
pregnant-definitoriu, în sintagme rupte parcă din insăși fibra 
ființei noastre inconfundabile : „— Cit ceri pe aceste carafe?/ 
— Două cârloave. // Avem safire, saciz. caragiale / și-alte 
giuvaericale : // un pillat cu minerul sculptat / și un nichita 
cu trei capace // Face trei cai arăbești ? / — Face ! / Cu un 
macedonski iei un pac de cinabru / și un foarfece de tuns 
ionbarbu. // Avem manii și alecsandrii. / — Vrei alifie între
mătoare vrei vin de biaga ? / — Vreau ! / — Bate laba ! // 
Fete nebune / cintă la un antonpann cu trei strune // in va
rul dogoritoarei amiezi / basmul capiei cu trei arghezi. // 
Taraba cu pești / se arămește cu văcărești. // Și / se conti
nuă și după moarte jocul / de-a iarmarocul ! // — Avem tot 
ce vrei / și nu vrei / de la dosoftei / la tomozei..." Splendid 
dublet liric eminescian desigur — in alt registru. Contempo
ranul nostru definindu-ne aici magic-nonșalant. ludic, in 
esențialitatea noastră de spirit : sintem ginvaerieale, exis
tențe de preț, cu sunet distinct in lume, inconfundabili ca 
etnie. Giuvaericale de limbă ți de simțire, îmbogățind cu 
armoniile și culorile noastre, comoara de preeminențe a 
lumii.

Și. de la tonul ludic. la coarda gravă și plină de orgă ob
sesivă, a aceluiași suflet romanesc față cu o istorie in fur
tună : ..Sabia încovoiată l-a fost cu credință, / l-a slujit, re- 
tezindu-i beregata. / Numai Deceba! il putea ucide pe re
gele Decebal." Iar de aici — la crin gurile de lumină ți de 
frumusețe, și de dragoste, «emnificind patria, această „co
roană pe fruntea unei doine-. Realitate-ființare pe care — 
cum s-o numești spre a nu-i știrbi, trăda adevărurile ?: „Nu-i 
spuneți, fraților, țârii / altcum decit țară. / N-avem cuvintul 
ce-o luminează toată. Culorile ei / nu le știe pe toate ve
derea. / un dulce, altul, / poate că ne așează pe guri / ți 
îr.că n-am ajuns / să-l povestim—" Intr-adevăr : un copil, 
undeva pe malul mării, cară apa nesfârșitelor orizonturi miș
cătoare. cu găletuța lui, intr-o groapă de nisip ! Convins că 
va izbuti sâ-i mute sălașul_  Nu mai mică este iluzia de a
defini in cuvinte necuprinsul magicei patrii, e încredințat 
poetul. ac«-<t Manale al liricii noastre de azi. Gheorghe To
mozei. Care este si un profund cântăreț al iubirii — iarăși, 
o sintagmă indefinibilă și de necuprins, de nepătruns in 
bogăția, semnificațiile ei ultime : „femeia mea de frunză și 
de fum. ' de alcool, tutun st amăgire— / Ești și nu ești, eu 
sint și nu mai sint. / rămin cind mă alungi, mă-ntnrc cind 
pleci, t ești poate ea și te-ndrăgesc. pămint / pe care il 
străbat, pe care trec..." Și incă, in son un Ie pline și învă
luitoare. patinate lexical, sonuri de aurării florale atit de 
sai-reaerti ale autorului, îndrăgostit de indicibila frumu- 
s. te a evanescentului spectacol erotic : „Evlampii. esmeralde, 
lucreții. leonore, zulnii, / marghiolite, mașină, sărumina vă 
zic. : smarande, ilină, constantine. / pe păcătosul vostru lo
godnic, ierta;i-L ’ El v-a iubit pe.toate și v-a adus inele / 
in odăi cu filigene și șerbeturi. I numai pe voi v-a dăruit cu 
coconi, l portretele-s martore..." Și incă un vers, din recenta 
culegere a poetului de astădată. Prea tirzia, prea devreme, 
închinare, iarăși, idealității femeii iubite, perpetuu intreză- 
rind-o și așteptind-o mereu : „Și totuși cred că n-am să am 
curajul / să te privesc. / Nu, nu veni, / Lasă-mă să te aș
tept. // Totdeauna va fi prea tirziu. / Totdeauna va fi prea 
devreme—"

Copleșit de frumusețea lumii, de trecătoarea, alunecătoarea 
ei frumusețe, Gheorghe Tomozei va exclama intr-un alt poem 
de aici : „Eu sint mormintul / unei mori de / vint..." Con
sternat de efemeritatea luminoasei clipe, pe care n-o poate

Risipitor și irosit
Ezistă generații de cărți, nu generații 
de poeți, există lacrima printre cărți 
- foaie de carte, inveliș de carte, 
semn de carte — 
și există gloria mea istovită de ploi.

Risipitor ți risipit ’
cind va fi să mâ trag dintre voi 
eu nu voi fi îngropat intr-un 
singur 
cimitir.

Există generpții de cimitire 
și mai există .
cărți—

Poema anti-glonț
Prelata din foaie de cort, a ploii 
e aruncată peste statui 
apoi se trag primele rafale.
Gloanțele de piatră sint îndeobște 
refolosibile,
ba, chiar cu fragmentele 
statuilor împușcate 
pot fi ciuruite alte, alte statui.

Nimic nu se pierde, poate cel mult 
foaia de cort să se uzeze puțin.
Știu asta dimineața, cind, in oglindă 
o despăroșez 
jupuind-o precaut

Apoi micul dejun (blidul cu gloanțe) 
drumul pe caldarimul de gloanțe, 
munca la fabrica de gloanțe 
apoi somnul (obuzul fisurat zare pe 

pernă, 
dezamorsat) 
apoi...

Poetul roade cu gloanțele infipte-n gingii 
glonțul rodiei 
plin-ochi, la rindu-i cu gloanțe ; 
inaintind, inaintind glorios 
către numărătoarea inversă...

Piatra de lut
Nu am fost noi in
Ghetsimania ? 
țara de dimensiile 
unei năframe î

Nu ne-am intors noi 
cu foi de dafin 
lipite de geamantane ?

Vinzâtorul de amulete 
călugărul de benedictină 
veghea măslinii milenari 
pe locul
dezafectatului teasc de ulei 
ți vindea convenabil 
certificatele de hagiu.

N-am fost noi 
in Ghetsimania î

Piatra (odinioară fut) 
„Imbracă-te cu mine !<r 
mi-a spus.

Chiar n-ai auzit ?

Miss Callatis
Ea merge cu umerii goi, 
nu privește-napoie 
ți poartă pe clavicule-oloi 
(ambră, aloe)

care clavicule-s toartă 
unei amfore, ce nu e, 
ea pe sine se poartă 
in brațe cu o statue

cu piatra atita de moale 
incit o vezi înghețind, 
os firav de gioale 
al mielului sfint ;

cu pății ne calcă, inceți, 
cu pârul, cu buzele-amare, 
cu vinul sărit din peceți 
al amforei fără tipare...

Q.E.D.
(Participasem cu toții la construcția 
mărului
- momire paradiziacă — dulgheri si 

arhitecți 
ți pietrari ; stăm osteniți in jurul lui, 

roată 
și el ne arăta, fiecăruia, fața,
ceeași multiplă și totuși singură față).

Mărul rotund, 
cu mașinăriile subtil contrase...

Ți-aș împrumuta tiparele, mărule, 
aici orice minune capătă îndreptățire, 
capul tău mi l-aș pune pe umeri 
spre a lumina osul de ipsos 
□I versului meu 
pentru ca la vremea 
finalei palori 
să mă mai poți păstra in viață 
cu viața ta I

Scriitură de toamnă
Ploaie, leneșă scriitură 
peste toamna mea. Gresie roasă 
dumicată in părul meu 
de degete neștiute.

Un bot de lup 
înfipt in coaste. 
Un bot de vers 
infipt in creier,

Ploaie-avuția 
leproșilor. Ban in gura 
mortului
Toamnă.

Scriitură scăzută, 
scriitură joasă, 
semne jupuindu-se de pe piele 
pe dinlâuntrul acestui trup.

Lavă
Adorm 
credincios încolăcit peste nervii mei 
ca lava 
peste dinele 
de la Pompei...

opri ! Cuplul lui drag și himeric trece, ca și cind n-ar7 fi 
fest, pe un ecran visat peste timp, și totuși sub timpul de
vorator, cum in știuta lui notă jovial-ludic-melanctolică se 
mărturisește altundeva ; „S-au cunoscut in sufrageria casei, / 
și-au intilnit miinile pe cupele reci... / s-au prelims pentru 

clipă / in camera copiilor / și-acum amindoi curg / spre 
bucătărie, / inainte de a se rostogoli / prin gura podului / 
in vid..."

Tristeți inerente, izvorite din insăși condiția noastră umană, 
trecătoare pe orizonturile lumii. Peste care îmi răsună insă, 
reconfortant, ca o realitate supremă și perenă, inegalabilele 
lui acorduri de dragoste de țară : „Te-aș fi iubit, țara'mea... I 
Te-aș fi iubit chiar de-ai fi fost / altcum. Capul mi-e lumi
nat pe dinlăuntru / de icoanele tale, de pădurile / și marele 
fluviu / ce-ți spală picioarele. Dar te-aș fi iubit / chiar dacă 
în locul fluviului / te-ar fi străbătut gîrle umile / și chiar 
dacă brazii tăi / n-ar fi fost altceva decit mărunte, I tîritoa- 
re vrejuri mișcate-n deșerturi..."

De la debutul Iui editorial, din 1956, și pină astăzi, carte 
de <^rte, Gheorghe Tomozei a devenit o voce remarcabilă a 
liricii românești. Și, totodată, o distinctă și originală notă 
românească în concertul poeziei contemporane în genere. 
Popasurile ei, fie și selectiv numai, se constituie într-o bi
bliografie impresionantă : Vîrsta sărutului, Altair, Suav ana
poda, Misterul clepsidrei. Mașinării romantice, Gloria ierbii. 
Amintiri despre mine, Focul hrănit cu mere, Prea tirzia, prea 
devreme—

Hristu Cândroveana
7

Cvartir
In trupul care mi-e cvartir 
am fost depus de-o intimplare, 
el mi-e ți pat ți cimitir, 
schelet cu oasele precare 
abia trezite din mirare, 
pe care-n urmă le prefir.

De jinduri aurit ca stupul 
sub stelele pierzării-mi duc 
incârunțitul cap : butuc 
pe care-o spadă taie trupul...

Vechi cîntec de dragoste
Pregătiți-mi caii, cvadriga 
ți platoșa de porțelan I 
Anadyomena (ți Calipyga) 
mâ ațteaptâ la han.

Rănile mi le coaseți cu iederi 
și vopsiți-mi gura cu vin, 
sint cavalerul marilor pierderi 
junghiindu-și potrivnicii cu un crin.

Grăbiți-vâ I Mi se face mie un semn 
că intre-ale morții firide 
ca miejii de nucă-n cămașa de lemn 
iubirile-mi se vor închide,

rostogolite de ploile toamnei, in lut 
și-adulmecindu-le pierdutele veșnic tipare 
eu voi ara lumea cu dinții ruginiți de 

sărut 
pinâ a le aflare...

Ars
Scrisorile sint teascuri de nori.

Distilerii 
ce-n șipuri disparate suflarea ne-o 

sigilâ 
cind toamna-ți peticește himerica 

mantilă 
cu păsări impușcate-n amurg ți reverii.

Săruturi comprimate exale-se din filă 
cind incă mi se pare că te voi intilni. 
Scrisori ; cerneala-i arsă ți litera păli 
feroce inchegatâ din renunțări și silă—

Ninive
Ninive rimată de porci, 
pling lacrimi enorme 
in hieroglife ți 
cuneiforme 
și tu, tu nu te intorci...

Ninive rimată de porci.

Cruțare
Pămintul ăsta, cit curge-n jurul florii 
ar trebui cruțat : niciodată 
să nu $e sape in el un morminL

Dar bate vmtul secetei 
ți dezvelește 
lespedea scrisă 
cu un nume 
incă
nepurtat—



RECURS IN PROCESUL LUI HOREA
Cînd Horea „a tăcut adinc“

decorul îl forma o pădure seculară, al
bită de iamă. cu un brad prăbușit, 
lingă care o colibă din cetini și un 
foc. Horea era însoțit de credinciosul 

său Cloșca. Acolo l-au găsit vinzătorii, pe care 
i-a poftit la focul său, după ce le-a urat binețe.

Nu s-a opus cînd l-au legat, a reușit să arun
ce în foc unele acte pe care le purta la sin 
(probabil scrisori care puteau implica pe colabo
ratorii săi) și din acel moment „a tăcut adinc“.

în drum spre închisoarea din Alba, de Ia 
Abrua, a fost atașat un al treilea arestat, popa 
Ion Crișănuț. zis și Hagi, care văzindu-I legat 
a lăcrămat și nu și-a putut retine cuvintele de 
durere.

Cum in tașca lui Horea nu s-au putut găsi 
decit șapte acte, toate referitoare la drumurile 
Iul Ia Viena, rezoluții la plingerile sale anteri
oare răscoalei, s-a căutat insistent și pînă la 
urmă s-a găsit „arhiva” Iui Horea, la Cirstea 
Nicula, paznicul care l-a trădat in momentul 
arestării, dar nici aceasta nu cuprindea nimic 
semnificativ. Desigur, răminea misterul hirtiilor 
pe care Horea le-a aruncat in foc, gest pe care 
la interogator nu și l-a mai recunoscut. Astfel, 
ca orice fapt destinat să rămină neelucidat, a 
căpătat o aură de mister și a incitat fantezia nu 
numai a contemporanilor ci și ulterior, a unor 
istorici. Astfel, Szilăgyi a scris că acele scrisori 
puteau lămuri pe „adevărații urzitori” ai răscoa
lei, insinuind un amestec străin, iar Nicolae 
Denaușianu că ele ar fi fost poruncile împăra
tului pentru ridicarea țărănimii la luptă ! Mult 
mai plauzibile sint opiniile autorilor care au 
scris mai recent, in sensul că scrisorile acelea 
puteau lămuri pe adevărații urzitori” ai răscoa- 
și, mai ales, duce la condamnarea altora. De 
aceea le-a ars Horea, căci de acum Înainte va 
avea ca principal principiu al conduitei sale 
grija de a nu atrage pe nimeni la pedeapsă 
alături de ti.

în 30 ianuarie 1783, deci la mai bine de o lună, 
a fost prins șt Crișan, tot prin vînzători, aceștia 
fiind preoții Moise din Crișcior și Simion din 
Lupța.

Nicolae Iorga, in „Istoria Românilor” (voi. 
VIII, Revoluționarii. București, 1938. p. 32) scrie 
că procesul capilor răscoalei a fost opera Gu
vernului Transilvaniei. Dar lucrurile au fost 
mult mai complicate.Pentru anchetarea șl pedepsirea capilor răs
coalei șl pentru stabilirea cauzelor acesteia îm
păratul a numit o comisie specială în frunte cu 
contele Anton Iankovich, de Daruvăr, fost jude
cător la Tabla Septemvirală (cea mai înaltă in
stanță judiciară din Ungaria) și Comisar regal 
pentru ținutul Timișoarei, secondat de generalul 
Papilla, care știa bine românește. Prin ordinul 
împăratului rare adresîndu-i-se lui Iankovich 
îi preciza : „vă dăm instrucțiunea ca această 
Comisie în. cercetare are să procedeze lăsînd la 
o parte toate instanțele ordinare...*, această co
misie era investită ca fiind singura și suprema 
instanță judiciară ți administrativă in judecarea 
răsculațUoc. în considerentele Înfățișate. împă
ratul ti comunică contelui situația plînger 'or 
iobagilor din Domeniul Zlatnei. împotmolirea 
rezolvării lor, abuzurile dregătorilor, starea io
bagilor, „sclavia personală*. ..apăsarea ce dezo
norează atît de mult omenirea”, cc-forindu-i 
largă competență și asupra aparatului ai- -,:s- 
trativ, inclusiv dreptul de a schimba dregâto-’i. 
și, mai ales, îl îndeamnă să „tempereze* ;•■': 
autorităților locale, fiindcă acestea ji-au F 
dut CU totul cumpătul și cred că se vor afia in 
siguranță numai trăgind In țeapă și omori nd cu 
roata fără respect pe cine fi pe citi*

Investirea cu puteri atit de largi a Comisiei 
Iankovich a nemulțumit desigur pe marii mag
nați, care au protestat, ceri nd să le fie predat 
spre interogator Horea, sau măcar să pari.c.r-e 
la audierea lui, în primul rin 3 .•:<? S ~
Kemtny, iar apoi Comisar
Wldhad Bnikenihșl. uhimnl ăptitad ri !ș spri
jinul unchiului său, guvernatorjl Tranaiivame’. 
Samuel Brukenthal, care s-a ti ins pină ta Viena, 
dar toate aceste proteste au fost zadarnice.

între timp insă, nobilimea și-a putut revă. ~a 
furia asuora celor care, in urma trierii comisiei 
nu au fost eliberați. Astfel. Tabla Comitat.’.’ ii 
Alba a pronunțat in luna februarie 1785 un nu
măr de 25 de condamnări la moarte, pr.ntre cei 
condamnați, alături de iobagi români și unguri 
(ca,Ion Jârai, cu rol activ la Singeom Tras- 
cădțui). figurează si popii Co.istar.din din Cris- 
cior și Crișănuț zis Hagi. Ulterior, aceeași in
stanță a mal pronunțat 9 condamnări ia moar-a. 
De posibilitatea judecării unor arestați a pro
fitat șț Tabla Comitatului Hunedoara, pronun- 
țînd o lungă serie de pedepse capitale. în ace
eași perioadă au fost pronunțate și 14 condam
nări la moarte in Comitatul Cluj. unde alătur, 
de țărani români au figurat <i iobagi tt. iri 
iar sentința începea cu cuvintele : ..in afară de 
cei morți in închisoare in acest răstimp...-. Si-a 
continuat condamnările la moarte și Țab'.a Co
mitatului Arad, pe cele pronunțate impou-.va 
cetei lui Petru Beci executindu-le fără a m-.i 
trimite sentințele spre revizuire, sub pretextul 
încadrării juridice a faptelor ca „tilhăne de 
codru”, in timpul interogatoriului șefa! oe’.a: 
avind ocazia să-i amintească conttiud Focrav că 
atunci cînd el a fort prizonierul lor, l-an c~tat 
viața. în Comitatul Bihor au fost j--deca;i ca 
„neascultători” peste 1 200 de persoane, o serie 
de preoți fiind condamnați la lovituri de bas
toane pentru cuvinte rostite cu dublu se.-_s. Ir. 
Comitatul Tîmava. furia în haini iudi-r.â.-ă a 
nobilimii s-a revărsat împotriva realilor sau 
presupușilor agitatori. In fnmtea acestora :fl..?- 
du-se Iosif Kadar din Turla, care se «ng’tase 
să antreneze in răscoală iobagimei din sec-ime. 
fapt pentru care procuratorul fiscal a po*.' 
să-i fie frînte cu roata miinile si picioarele ;. 
apoi de viu să fie tăiat in patru. în Care st 
Sibiu, de asemenea necuprins in aria răscoale, 
este de reținut solidaritatea sașilor din sar:' 
Hașag față de Gheorghe Man. pe care nu l-au 
putut salva insă de pedeapsă. Pe multe d’n’.re 
sentințele capitale împăratul le-a comuta: insa 
în pedepse cu închisoarea.

Secvența centrală a „filmului* acestei per bade 
s-a desfășurat însă la Alba, unde a avut ioc 
duelul judiciar între contele Iankovich ca an
chetator și Horea ca inculpat — dud compus

din 118 întrebări și răspunsuri și care s-a con
sumat in lungul a șapte zile (28, 31 ian. și 1. 4, 
21, 22 și 24 febr. 1785).

Horea a voit să rămină in limitele tăcerii pe 
care și-o impusese, in sensul de a nu eferi 
informații despre răscoală intuind că orice re
cunoaștere aparent neinsemnară. orice amănunt 
dat despre acest subiect ar fi const suit o fisură 
în barajul după care a hotărit să se retag.: e. 
fisură prin care ar fi Usn:: noi intrebări. 
Tăcerea sa avea un rost adine. =: anume acela 
de a nu implica pe nimeni, de a nu face rău 
niciunuia dintre ,ovar=>u săi de raferintă prta 
răspunsurile lui $1. m* presus de toete. de a 
nu dezvălui nimic despre sistemul de relații rare 
a dus la izbucnirea s ncroraă a rv.-’-j.-: oe 
mari spații, nimic desore releele de oomunsca’i: 
folosite, despre oa-e-; ta? de ta—edera Mai 
ales aceste nemri ale a vr-i; să le fe
rească de represalii, fiindcă a Intaăa că pentru 
destinul ponorului săe revoluția pe care o 
condusese a fost dear ’Jn eptaoi iar jerfa sa 
doar una dintre m-uiieie cu care -.miji.* oii iâ 
ființarea fi înălțarea istoric* a nea» lui său. 
Tăcerea M nu a foet is sensul c* ar f: refuzat 
să răspundă •ntrehArifer■ puse, ci era rezultă d-.n 
CBeciir-ivji risrizrjarikr- sale.

C«i.<le tank-rvicb area ta să nevoie de o 
re• unoastere amiriă ri fctajîetă din p-riea tai 
Korea. <tr. cel rr.;;.n do_a motive. Mai tat-l:. 
-eoiru ia : câ o reț-an---istere ar fi conferit 
«teistei oe care ur-na să o pronunțe mai 
n-ultă aceoerrre st ta al doilea rind. pentru 
fzteti că r.jmal altfel și-ar fi putut îndeplini 
a-tea parte ttserrmatâ) a misiunii sale de a afla 
*r-:-J«j <x rne.; *Jcti declanșări răscoalei si felul 
4» rare a I șt condusă. Ca un supus fidel, si ca 
sincer «Prii rttor a- ool:t:r.: Imatetewui. fiind 
investit de către acesta eu o largă competentă 
dar H cs mare încredere, a cta-xis «sală stră- 
tar--s de rare a f«st capabil (deși bolnavi. spre 
£-<: :-.re?l:n.i m-s vsea. Motal in care ri-« 
torzsikial .e. c-fier e rase ie-a rets

ma Mul to care je-a amesas au pre
zentările de obieri» »■ eu centaur, tfci’e la care 
a recurs. ne darva’-ie ma: -Je= ! un ș.J»l 
profesionist. in uliima zi a interogatoriu
lui. cind a Icaeăcs rf orice va face nu va putea 
snaree lacătele re in spatele căreia Horea 
iii ascurseie inform ...e. a lunecat spre ape
luri patetice — -devind asifel consternarea și 
exasperarea ceta: cure se simte învins, care a 
trebuit să raoort-ze la vier-^. suveranului său : 
„Horea et Kloska ta nezati .ș» perseverarunt*.

în prima zi a intereeator.uljt d-.ină ce ac
iuării 0* r*a-e va daeeda :n*-e timp si
va fi vj l -j Eckhșrdl căpitanul
Knaabe. a consemna- datele perrera’e ale Iui 
Horea orma 'a—•"’■-re p-.isă : ..Pentru ce a fost 
arestat **. s-a frin: i=> fața primului răspuns 
negativ : ,.Nu e.r.rec^țe ca.iza, știe însă că este 
urmăn- de patru ani. furdcă a fost la împă
ratul*.

Prin a doua întrebare. Iankovich a Încercat 
ca De ca’ic. concre: ’ăr tar. s amăruntelor „con
trolabile-, ș» r.riîS4eze do -ta-.itătile de negare 
ale ir:: reia*, ta: «i sa-1 atrară astfel spre 

detalia e „Unde, cum, ca cine si 
prin etfte a f-«r. pr-as ? ce a avut la sine și 
p-?r ~a ce fcl’-etati r Răs.re:nz:nd. Horea a 
■pirat ca vrea să ■: dea satisfacție, povestind 
unde și cum a fost prlr.s. indirind numele gor- 
nicSor rememiri »■ arload că a ar-Jt cu sine 
o pușcă s: o see-jre — . - se* numai așa. fără 
un scop războinic, er secure* pentru a face 
lemne foc. al:*o.. n-a arat la atașata. în 
acest moment lankcokh a putut ințelege că 
Hires ai oremae delimtlări intre infor
mal re nescmnif-eative pentru anchetă și ceea 
ce vc- i să așc-a"=-di De aceea, recurzind imediat 
la o o-ezer”.' >, de c-bf-erte. a încercat să îl 
ebi.ze să de- -ce. = catarul reținerilor ce și 
ie .—.opusese. Eter ș: in ccn’.muare. Horea și-a 
difer;.-.-;.-■ —zre ab l răspunsul — nu
și-a rerur-otcut isawea (care era instrument 
«oer-.f.? . —t ras~.ta-.Iior țărsr.i). și-a recu-
r ctscse ranița, a a u«t pe gornicu care l-au 
prins că i-au h-at > primite de la Viena. 
dur n-u a re.-un-.ș _• că ar fi avut în ea hirtie. 
cote: șț n ri”. adică obiectele necesare 
corespondente: țe -care a țzr.ut-o in timpul răs- 
reaței.

Prezentm'Ju-t rezotatiiie primite Ia Viena, 
care fuseseră r.clca:e cm ranița hii. Iankovich 

a Încercat o întrebare ^ocolită”, prin care să-l 
airagă la recunoașterea rolului său in răscoală: 
„De vreme ce au avut această rezoluție, pentru 
ce n-au așteptat liniștiți sfirșitul procesului 7“ 
Horea a sesizat insă rostul ei : „El își dă oste
neala de cinci ani pentru a exopera împlinirea 
rezoiuțiilar ; a rămas insă totdeauna liniștit și 
n-a făcut nimic*. Iankovich a insistat pe aceeași 
linte : „Pentru ce au Început tumultul așa de 
repede, deși au primit ultima rezoluție încă la 
Pași; șt a fost adusă in vară ?“ Horea „retează” 
st mai categoric : „Nu știe despre vreun tumult 
pe care să-l fi provocat”. Manevra aceasta 
așutad. Iankovich a revenit la tactica întrebă
rilor concrete, cu aspecte controlabile, dar 
Horea a răspuns ^ec”. ca Ia un joc de tenis 
unde returul este la fel de puternic ca și 
serviciul. întrebare : „Ce au făcut în Mestea
căn ta Răspuns : „în viața sa n-a fost acolo”, 
îr.ta. : ^Daid nu știe că in Mesteacăn s-a ținut 
o adunare șl o consfătuire și ce s-a pus la cale 
șotie ta Răsp. : Jiu știe nimic despre aceasta”, 
î-.tr. : „Dacă n cunoaște pe Crișan Giurgiu ?“ 
Răsp. : „Nu, nu îl cunoaște”. Intr. : „Cum au 
!r.; -put tulburările ?” Răsp. : „Nu știe”. într. : 
„Ce a ordonat verbal sau în scris în timpul 
tulburărilor ?* Răsp. : „Nimic scris sau verbal 
ri ta acest timp n-a vorbit cu nici un om. decit 
desime călătoria sa la Viena”. într. : „Dacă a 
avut vreun rol in timpul răscoalei ?“ Răsp. : 
„Nkd unul*.

în momentul in care Horea a spus că nu îl 
cunoaște pe Crișan. Iankovich a trebuit să 
Înțeleagă că botărirea lui de a nu-și implica 
tovarășii de suferință era de nestrămutat. De 
aceea a recurs la o nouă Încercare, și anume 
aceea a confruntării cu arestați care și-eu 
recunoscut rolul in răscoală, deci în fața cărora 
— in rațiunea anchetatorului — ar fi fost inutil 
să !ri nege rolul și să ii ferească pe aceștia. Se 
Pare că Horea a ințtiea că vor urma confrun
tări dificile si că anchetatorul este mai bine 
m.fcrma: oeeit credea fiind descumpănit de 
întrebarea : „Dacă a fost in Mușca in timpul 
răscoalei 7*. fiindcă actuarul a consemnat : 
„Aici Horea schimbă mult culoarea, șovăie, 
spune în 6fîrșit : Nu în timpul răscoalei, ci 
inainte cu patru ani*. La întrebarea aparținînd 
de tehnica pregătirii punerilor față in față : 
..Dacă ii cunoaște pe Toma Petruta din Mușca ?“ 
a răspuns : „Nu. nu il cunoaște”, iar Ia între
barea de insistentă : „Dacă nu l-a făcut căpitan 
in timpul răscoalei ta. a răspuns și mai scurt : 
„Nu*.

A urmat ceea ce a intuit Horea în momentul 
in care a pălit, — confruntările. Primul a fost 
Toma Petruța, căruia 1 s-au citit depozițiile 
anterioare pe care le-a confirmat și care l-a 
identificat pe Horea. La întrebarea pusă lui 
Horea : „Dacă îl cunoaște pe acest om ta, a 
răspuns din nou. sec : „Nu”. „Cum poate spune 
aceasta — a insistat anchetatorul — din moment 
ce l-a numit pe acest om în calitate de căpitan, 
in timpul răscoalei. în Mușca ?“. iar Horea din 
nou a „tăiat* întrebarea : „Nu l-a numit”. Și a 
rămas în această negație, chiar și după ce 
Toma Petruta a oferit Comisiei diverse detalii. 
Au urmat confruntările cu Ignat Urs și Man 
Dumitru, tot din Musca, ce au decurs. în 
esență. în același mod. Confruntările au fost 
bine pregătite, ineligent regizate, grele pentru 
Horea, dar nu l-au putut clinti.

Pentru următoarea ședință de interogator 
care a 'avut loc în 31 ianuarie 1785. Iankovich 
i-a pregătit lui Horea o altă confruntare, abil 
concenută : cum la interogatorul precedent spu
sese că nefiind în Mușca, nu a putut dormi în 
casa bii Vasile Macavei. a fost adus si acesta 
la confruntare. Dar. cu toate amănuntele decla
rației acestuia, Horia a răspuns că nu îl cu
noaște. că nu a dormit în casa lui. în continuare 
se pare că anchetatorul a fost deseumnănit de 
eșecul și al acestei confruntări, fiindcă a pus 
întrebări de genul • „Dacă nu a poruncit ca să 
se adune loralnicii ?“ ca și cum rezistenta lui 
Horea ar fi fost frîntă. ar fi recunoscut nre- 
zenta lui în Musca, și. bineînțeles, toate între
bările ce au urmat nu au primit decit neeatii.

Interogatoriul a continuat cu intrehări referi
tor la prezenta și activitatea lui la Bucium, iar 
Horea. Drobabil pentru a evita noi confruntări, 
a dat răspunsurilor sale mai multă elasticitate, 
recunoscind că a fost în timoul răscoalei la 
Bucium, pentru un privilegiu al comunei Rîul 

Mare, că a fost prins acolo și închis în casa 
lui Băieșanu Macavei, dar fără a* 1 ști de ce a fost 
prins și de ce a fost eliberat.

îndrăzneață Inițiativă regizorală, se
condată de ingeniozitatea scenografu
lui Alioșa Stancu, de inteligența co
mentariului ironic al aranjamentului 
muzical semnat de Dumitru Lupu fu
zionează în formula „distanțării”. Cel 
de-al patrulea perete fictiv, care se- 

. pară sala de scenă, este diminuat, de
venind o „vitrină” transparentă. o 
convenție translucidă, prin care soec- 
tatorul-observator este plasat in fața, 
nu în interiorul unei acțiuni._ Două 
Oglinzi reale și două impunătoare fo
tolii de frizerie rămin permanent in 
avanscenă, distantînd publicul, pentru 
a putea participa lucid la „timpul” 
ilustratei în sepia a anilor 1884. Dis
cret și rafinat subterfugiu plastic prin 
care se incită activitatea intelectuală
a spectatorului, care devine conștient 
că. de la înălțimea receptivității sale 
contemporane, nu va intra in transa 
amețitoarei cavalcade de ..imbroglio”... 
Vechea magie a scenei care implică, 
este abil ocolită, chiar dacă se mai 
folosesc efecte de lumină violet sau 
roșie pentru atmosfera carnavalului... 
O^inzile din frizerie ca și cele din 
carnaval sint mate. Aetorii ca și spec
tatorii nu trebuie să se regăsească In 
personaje.

Regizorul mută centrul de ta- 
X______________________________________

Evitînd aspectele legate de desfășurarea răs
coalei și de activitatea celor care l-au eliberat, 
nu a putut însă scăpa de confruntările care 
erau gata pregătite. Au fost aduși doi dușmani 
ai săi. Onu Costinaș și Ghiurca Petruță. dar 
Horea a declarat că nu ii cunoaște și nu a 
confirmat nimic din ce au declarat ei. cu toate 
insistentele anchetatorului, spre exasperarea 
Comisiei.

în a treia zi a interogatoriului (1 febr.), 
vizînd aflarea mecanismului de comunicare ce 
a funcționat în timpul răscoalei, anchetatorul a 
început cu o întrebare aparent inofensivă : 
„Dacă știe citi și scrie dar Horea a intuit 
semnificația ei — „Nu”. Anchetatorul a conti
nuat : „Dacă în timpul răscoalei a scris și 
primit scrisori, cine i le-a scris și cine i-a răs
puns ?*. iar Horea a perseverat : „El nici nu a 
trimis scrisori, nici nu a primit, deci n-a lăsat 
nici să fie scrise, nici să i se răspundă”. Și din 
nou aceeași tactică a anchetatorului de a res- 
trînge conținutul întrebării anterioare printr-un 
caz concret, aparent neimplicabil în problema
tica răscoalei : „Dacă nu a scris o scrisoare 
pretorului din Zam să le permită oamenilor să 
se deplaseze spre Huedin spre a cumpăra 
bucate ?“ Horea nu neagă realitatea scrisorii 
amintite, dar se extrage din cauză, spunînd că 
scrisoarea instrumentată de nobilul Alexandru 
Chendi a fost opera comunei Rîul Mare. 
Aceeași explicație referitor la o scrisoare tri
misă judelui nobilelor din Cimpeni, iar scri
soarea către locotenentul Petru Lup a negat-o. 
întrebat asupra venirii nobilului Alexandru 
Chendi. la el a recunoscut că a stat la el o 
săptămină. In perioada în care răscoala „era 
in focul cel mai mare”.

A urmat confruntarea cu ChendL deosebit de 
grea pentru Horea, fiindcă acesta, oferind tot 
felul de amănunte, s-a străduit să il determine 
pe Horea la recunoașteri nedorite — să își tacă 
merite față de Comisie. Cu atît mai greu, cu 
cit Horea a recunoscut că U cunoaște și îi știe 
numele. Dar. și în această situație a negat tot 
ce se refereg la desfășurarea si conducerea 
răscoalei. Astfel, de exemplu, piivitor la situa
ția cînd Crișan a venit la dinsul pentru ajutor 
în fata asalturilor armatei imperiale, a găsit 
de cuviință să răspundă: „Nimeni nu a venit 
după ajutor la dinsul, însă au venit trei străini 
din regiunea Crișurilor la dinsul. care au cerut 
copii după rezoluțiile împărătești”. Cînd era 
vorba despre situații legate de revoluție, actua
rul Comisiei trebuia să consemneze: „Nu știe 
nimic despre toate acestea”, dar in situații care 
vizau activitatea lui anterioară răscoalei, dădea 
răspunsuri explicite, ca la întrebarea: dacă 
scriptele sale sint la Nicolae Cirstea, din Arada 
Albaculuiț „Da, fiindcă acesta a fost de cinci 
sau șase ori în Sibiu cu ele”. Recitind, azi, 
această confruntare, rămînem cu aceeași admi
rație fată de consecvența și abilitatea Iui Ho
rea în a feri pe toți colaboratorii săi. dar si cu 
senzația amară a dezgustului față de străda
niile lui Chendi — repetate — de a-I determi
na să mărturisească amănunte nedorite.

Pentru cea de a patra zi a interogatoriului, 4 
februarie, anchetatorul a pregătit o confrunta
re cu Bugnariu Toma si Surea Petru, dușmanii 
lui Horea, care l-au făcut prizonier la Bucium, 
dar la înfățișare. Horea declară: „Nu-i cunoaș
te”, răminind in negații scurte si fată de toate 
amănuntele date de către cei doi.

A cincea zi a interogatoriului, după o lungă 
întrerupere, a debutat cu o nouă confruntare 
grea pentru Horea, și anume, cu preotul Ni
cula Goia din Vidra, nepot al preotului ucis de 
către răsculati. deci într-o situație de implicare 
care era de natură să pună in dubiu calitatea 
6a de martor.

La prima întrebare. Horea a declarat că îl 
cunoaște pe martor. „îl cheamă Nicula și este 
preot la biserica din Vidra”. Dar imediat, la 
următoarea' întrebare referitoare la unele în- 
tîmplări din timpul revoluției, de la Cimpeni, 
— „Acuzatul n-a fost la Cimpeni". și în con
tinuare răspunsuri în genul: ....nu știe nimic
despre acestea”. „El nu știe nici un cuvint des
pre toate aceste vorbe". Astfel, confruntarea s-a 
încheiat relativ repede și cu nici un folos pen
tru anchetator.

A doua zi. adică 22 februarie. în preambulul 
prooesului-verbal de interogare, actuarul a con
semnat că întrebările s-au pus „cu privire la 
împrejurările agravante, rezultate din depozi
țiile martorilor”. Cu alte cuvinte, anchetatorul 
considera că a sosit momentul ca în urma con
fruntărilor să exploateze materialul oferit de 
martori. obligîndu-I pe Horea la recunoașteri. 
Dar, negațiile lui s-au ținut lanț: nu a numit 
conducători ai tumultanților; nu a avut cruce 
de aur asupra dinsului; nu știe de unde au 
primit oamenii puști; nu știe de unde au lost 
procurate alimentele cu care s-au întreținut 
răsculații: nu știe să fi fost străini printre ei; 
nu știe nimic despre ce s-a întîmplat în Comi
tatul Arad; nu știe nimic despre jefuirea case
lor imperiale și a clădirilor camerale; nu știe 
despre lucruri jefuite, nici unde ar putea fi 
ascunse; nu știe nimic despre fărădelegi săvir- 
șite de sate; nu știe unde și in ce lupte au 
fost omorîți ofițeri și soldați; nu a îndemnat 
poporul la răscoală: nu a aruncat în foc nici 
un document atunci cînd a fost prins; nu știe 
ce se întlmplă cu armele răsculațllor; nu a 
avut nici o înțelegere cu iobagii din Țara Ro
mânească: nu a spus că după moartea sa multi 
vor primi „nasturi roșii”; nu știe ce acte au 
fost in plicul ce i se arată; nu i-a dat o sabie 
lui Ursu Uibaru; nu a poruncit țiganilor din 
Albac și Lupșa să fabrice lănci din fier; în 
fine, recunoaște că s-a intilnit cu vicecolonelul 
Schultz la Cimpeni. că oamenii l-au apărat de 
cererea acestuia de a fi predat, dar numai pen
tru că le-a făcut bune servicii; la Viena, Ast
fel, Iankovich nu a putut afla nimic din ceea 
ce ar fi dorit să cunoască.

Ultima zi de interogator a fost în 24 februa
rie, cind. dincolo de formalismul final, in ati
tudinea lui Iankovich se observă lunecarea spre 
apeluri patetice,' spre implorare — exasperarea 
adevăratului înfrint. Prima întrebare: „Acuza
tul este acum chemat pentru ultima dată aici: 
va pricepe dacă este timpul suprem să se răz- 
gindcască cu privire Ia ceea ce vorbește și ce 
face: după ce acuzatul va reflecta, să mărtu
risească in mod sincer ce participare a avut la 
neliniștile care au fost in țara aceasta și la 
violențele comise?”

Solemnitatea din conținutul cuvintelor va fi 
fost dublată de tpnul și modul in care a fost 
rostită întrebarea, fiindcă și răspunsul lui Ho
rea este solemn, impresionant.: „El a vorbit 
pînă acum ca și cum ar vorbi înaintea lui 
Dumnezeu și n-a avut nici o participare la 
răscoală”.

In momentul în care actuarul a consemnat 
acest răspuns Iankovich ar fi trebuit sâ con
sidere că interogatoriul s-a încheiat. Trpbuia 
să înțeleagă sensurile adinei din cuvintele lui 
Horea și nu doar aspectul că el persistă in 
negație, chiar solemn. Dacă ar fi pătruns răs
punsul lui Horea și-ar fi dat ttama câ el ca 
anchetator și Comisia lui era recuzată. Că Ho
rea nu a vorbit in fata lui. d atunci cind s-a 
declarat nevinovat a făcut această afirmație in 
raport cu singura instanță în fata căreia înțe
legea să dea seamă, o instanță a dreptății, a 
viitorului, a istoriei — pe care a numit-o sim
plu. țărănește. Dumnezeu — acea instanță în 
fața căreia se simțea, cu adevărat, nevinovat.

Dar Iankovich a continuat cu același ton so
lemn șt în locul avertismentului cuprins in pri
ma întrebare a Inserat o serie de argumente 
pe care și-a sprijinit cererea de sinceritate, in
tre care și un reproș de nerecunoștința față de 
măsurile speciale care fuseseră luate in pri
vința Iul: „Acuzatul a abuzat. în mod culpabil, 
in modul cel mai grav de grația preainaltă prin 
îndărătnicia nerușinată arătată pînă acuma, gra
tie pe care ar fi trebuit să o recunoască prin 
aceea că. după ce a fost arestat, nu a fost pre
dat jurisdicției ordinare pentru a fi judecat, ci, 
in baza ordinului preaînalt, unei comisii aulice 
trimise în mod special, pentru ca cu atit mai 
puțin să stea pe gînduri să arate adevărat i ten
dință, executarea și ținta răscoalei pornite in 
țară ; ce spune la acestea răsculatul ?“. Horea 
a răspuns scurt și simplu, relevînd inutilitatea 
insistențelor : „Acuzatul cate nevinovat, nu știe 
nimic despre toate acestea”.

In fine, abia la finalul interogatoriului.- lăn- 
kovich a găsit de cuviință să ii comunice lui 
Horea acuzațiile sub care este anchetat- și rele
vanța probelor administrate, sub forma unei în
trebări, cu rost de invitație la apărare: „Acu
zatul va pricepe ușor că nu este necesară măr
turisirea crimei făptuitorului pentru- a-1 putea 
pedepsi, fiindcă altfel nu ar putea fi abătut a- 
proape nici un acuzat de la o negare perseveren
tă; s-a dispus ca martorii să confirme decla
rațiile lor contra lui în fata lui si au fo6t unii 
dintre ei jurați chiar in fața lui; după decla
rațiile acestora, acuzatul Va fi judecat in con
formitate cu legislația penală praa-înaltă si 
după aceea pedepsit după gravitatea crimei lui 
ca un turburător crud al liniștei publice, afară 
numai dacă nu va aduce contra martorilor 
amintiți ohiecțiuni legitime. — este aproape im
posibil ca acuzatul să nu. fie convins despre 
aceasta; ce are de răspuns?”

Cum Horea nu putea discuta despre martori 
și depozițiile lor fără ă-și periclita „tăcerea” ce 
și-o impusese, nu a putut decit schița o linie 
de contestare a depozițiilor lor. subliniindu-și 
incăodată poziția: „Acuzatul nu a cunoscut de
cit unul sau altul dintre martori; nu știe deci 
să aducă obiecțiuni împotriva lor. destul nu 
știe de nimic și e nevinovat”.

Următoarea Întrebare a contelui Iankovich a 
fost o invitație la apărare, in cadrul „ultimu
lui cuvint” care se datora acuzatului; „După 
ce au fost dovedite prin atît de multe decla
rații sub jurămînt crimele cu care a fost acu
zat si care i s-au pus in sarcină, să răspundă 
acuzatul dacă poate spune ceva pentru a se 
acuza”. Horea: „Ce să spună pentru a se scuza, 
cind nu se știe vinovat cu nimic, nobilii și cei
lalți locuitori din Bucium au fost porniți con
tra lui încă de cițiva ani”. In fine. Horea a 
schițat un gest de apărare, invocind o împre
jurare esențială pentru valabilitatea marii ma
jorități a depozițiilor făcute contra Iul — duș
mănia martorilor care l-au apăsat, dușmănie 
care a rezultat tocmai din modul in care l-au 
arestat la Bucium, fapt cuprins în declarațiile 
lor. Dar. Iankovich a trecut peste această obiec- 
țiune. Știa prea bine câ sentința fusese dată 
de împărat și el nu mai indeplinea decit o for
malitate inutilă. A mai pus, tot formal, o Ul
timă întrebare: „Dacă acuzatul persistă asupra 
declarației acesteia amintite (in sensul tuturor 
declarațiilor făcute la interogatoriu, n.n.) sau 
găsește că trebuie ceva schimbat?” — „Deoa
rece nu știe decit ceea ce a declarat pină acu
ma, nu poate decit să mențină declarațiile lui 
de pină aici”.

Emil Poenaru
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carnavalului» 
...„la rece“...
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teres al actorulu. de la caracter la sul
ta de <i> is comun.unea
cu personataj sa distanta ce permite 
reflecție, de la joc iawjvidualizat la 
efectul spectacolului de grup, ca fac
tor efervescen:. dinamizator. Impune
rea acestui r.ll de ..promptitudine 
inactivă-, de „disponibilitate pasivă” 
a produs actorilor — i.ncâ nedesprinși 
de rutina clișeelor-inconsecvente de 
exprimare. Julie’.a Strimbeanu-Weigel 
(Mita), Mi reia Busuioc (Didina). Co- 
riolan Radu (Pampon), Petre Dumi
trescu (Crăcănel). Vasile Filipescu 
(Iordache). Emilian Cortea (Catinda- 
tul) se străduiesc să descopere cores
pondente vocale, corporale, respirato
rii. imprimind evoluției lor scenice o 
mișcare grafică de felină, de desen 
animat, de marionetă, izbutind cîteva 
scene de colectivitate. Căutind in sub
straturile animalice ale personajelor și 
stărilor degajate de acestea. Mihai 
Lungeanu îi determină pe actori să 
mimeze, in înfruntări, jocul arenei 
sau al manejului. Se tirăsc în genunchi, 
precum Mița și Nae, în scena sustra
gerii sticluței cu vitriol, devin toreador 
și „taur”, ca Pampon si Crăcănel în 
carnaval, se încaieră ca felinele la 

miezul nopții, precum Mița și Didina în 
semiobscuritatea frizeriei, după ce au 
escaladat acoperișuri... Uneori, efortul 
lor de a nu se „infierbinta”, de a nu 
cădea in „isterie” cedează, reintrind 
in iimajul depozitar al deprinderilor 
acumulate. Actorii de la Pitești au 
leuetat greu, poate, chiar și cu îndă
rătnicie. Nedepășirea dificultăților se 
simte. Cu mai mult antrenament, for
mula — bine limpezită — s-ar putea 
închega intr-un spectacol „rotund”, cu 
priză la public. Din neaderare Ia 
„unghiul” regiei, din neînțelegere sau 
din insuficient rulaj, tempo-ul spec
tacolului se întrerupe — nu doar in 
pauzele obișnuite — creind impresia 
că actorii sint in derută sau că vor 
să-și constituie — conform liniei tra
diționale — scheciuri aducătoare de 
aplauze....

Dem. Niculescu pare să se fi apropiat 
cu mai multă profunzime de modali
tatea spectacolului.

Rostirea plată, Împănată de ironii, 
ținuta corporală, mersul elastic, cu 
genunchii moi. ca pe arcuri, exprimă 
flexibilitatea structurii schimbătoare a 
tuturor și echilibrul mersului „ca pe 
sirmă” al celui ce descoperă cu mali
țiozitate vicii și ipocrizii, chiar dacă 
tot el le provoacă și le acoperă.

Chiar dacă spectacolul Teatrului din 
Pitești pare o neizbîndă — vis-ă-vis de 
reacția in derivă a publicului — eve
nimentul merită consemnarea. In a- 
fara dozei de risc a fiecărei inițiative 
regizorale, istoria spectacolului și a 
esteticii teatrale nu ar mai înregistra 
mutații.

Nicoleta Gberghel

Dreptate 
în lanțuri

Recentul film semnat de Dan Pita 
impune prin ținuta artistică, prin 
forța expresiei intr-un gen oarecum 
demonetizat de urmărirea excesivă a 
spectaculosului, a pitorescului sau. pur 
și simplu, a unei epoci contrafăcute 
cu figurații demne de Muzeul satului.

Dreptate in lanțuri confirmă talen
tul unui cineast. întotdeauna atent nu 
numai la ce spune, ci și la felul in 
care spune ce are de spus. Scenariul 
lui Mihai Stoian, la care a colaborat și 
regizorul, propune un haiduc, care in 
ciuda unei aure poetice, se mișcă in
tr-un spațiu și un timp exact fixat do
cumentar. cu adversari și.,suporteri“, 
in egală măsură, pregătiți să facă fată 
cu inteligentă unei competiții al cărei 
sens moral este suficient de transpa
rent pentru spectator.

Dincolo de aparentul romantism al 
haiducului pornit Să repare solitar sau 
insotit de citiva ortaci greșelile so
cietății se face resimțită apartenenței 
lui Pantelimon la un cod etic ce 
structurează cu eficientă mesajul so
cial și patriotic. Poziția infinit mai 
puțin romantică a celui care urmă
rea programatic o redistribuire a va
lorilor, în acțiuni punitive non-vio- 

lente, dar cu un puternic ecou etic 
(„numai cine nu muncește se desparte 
atît de ușor de bunuri”) nuanțează 
convingător portretul lui Pantelimon, 
însuflețit cu o sinceră bucurie a jo
cului de marele si modestul interpret 
care este Iuliu Moldovan.

De altfel, întreg filmul aduce amin
te de autorul peliculelor La o nuntă, 
Tănase Scatiu, Bietul Ioanide și Con
curs, autor ușor de recunoscut prin 
atenția acordată cadrului, ambianței, 
lirismului peisajului, spectaculosului 
epic, arhitectonicii sonore și elocven
tei muzicii (partitura lui Adrian Enes- 
cu se numără printre cele mai inspi
rate compoziții oferite peliculei). Chiar 
dacă uneori replicile devin standard 
dorind să spună mai mult decit ima
ginea. în sine, suficient de convingă
toare, în ansamblu, povestea lui Pan
telimon si a celor doi tovarăși va ră- 
mine un film de referință, o operă de 
artă de certă valoare, ce luminează 
nu numai figura unui justițiar, căruia 
Ovidiu Iuliu Moldovan îi relevă ge
nerozitatea. puterea de sacrificiu, fiind 
in același timp om pasionant si difi
cil. dar și o epocă in care, dincolo de 
mecanismul represiv al statului, exis

tă si luciditate acuzatoare, ce subli
niază rosturile dreptății înfăptuite de 
haiducul secolului XX.

Fascinante si memorabile mi s-au 
părut și personajele ce-1 însoțesc pe 
Pantelimon. Ion si Năstase. interpreti 
Claudiu Bleontz și Petre Nicolae. după 
cum autorii universului plastic. Da
niela Codarcea si Călin Papură au con
tribuit decisiv la culoarea si adevă
rurile unei epoci nedescoperite intr-o 
caligrafică succesiune de imagini.

De altfel, nu mică este si contribu
ția unui tinăr operator. Vlad Păunes- 
cu (același din Concurs) la reușita 
filmului, contribuție, nu în ultimul 
rînd, subliniată de performantele ima
ginii in maxima sugestivitate a tona
lităților de alb-negru. ci și de pune
rea în valoare a decorurilor și costu
melor. a personajelor surprinse fie si 
pentru puțin timp în economia gene
rală a peliculei sau in focalizarea aten
ției spectatorilor în momentele de aș
teptare.

Viața cinematografică a haiducului 
Pantelimon. inspirat desenată de Dan 
Pita si excelenta sa echipă de cola
boratori. rămîne o existentă ritmată 
de sunetele unei balade contempora
ne in momente de mare tenșiune emo
țională și cuceritoare frumusețe plas
tică.

Cu secvențe antologice, cu compar
timente de creație aproape de perfec
țiune, filmul impune Si se impune. 
Este ceea ce dorim și tuturor colegilor 
Iui Dan Pița.

Călin Stănculescu



IUBIRI ÎN VREMURI
DE PACE SI RĂZBOI

cotocise podul, trăgind cu urechea la

S vocea calmă a profesorului și la bi-
riitul monoton al celor 7 elevi, poate 

pentru câ de multă vreme — incă o da
tă se surprinsese evitind cuvintul acasă! — nu 
mai umblase prin praful înecăcio6, persistent 
în mirosul lui de vechi, de căldură sufocantă 
ascunsă in căpriori. Descoperirea podului în
semnase pentru el, atunci, in vremea copilă
riei o imensă și incintătoare supriză, o desco
perire, de fapt, a unei lumi necunoscute, atră
gătoare și. in același timp, terifiantă ca și cum 
i-ar fi fost cu desăvirșire interzis să tulbure 
liniștea de acolo (o liniște a obiectelor, a chiar 
spațiului întunecos, boltit). Căpriorii de salcim 
trosneau la fiecare atingere și apăsătoarea at
mosferă din jur (el, care mai tirziu, avea să 
devină cel mai fin sunetist din studio, spune 
că de mic știa să distingă in tăcerile cc-1 în
conjurau sumedenie de nuanțe) ii tăiaseră 
răsuflarea. Descoperise printre funiile de ci- 
nepă împletite in opt — la ce vor fi trebuit ? — 
o tunică militară, o sticlă de-o formă ciu
dată imitind o pasăre cu un git enorm — ca de 
barză —, citeva foi îngălbenite din niște ziare 
vechi. In colțul cel mai intunecos — se tinse 
pe burtă pentru a ajunge — dăduse peste o ladă 
in care se aflau vraiște și pline de praf multe 
lucruri : de la cretă și creioane colorate — pil, 
cruntă dezamăgire cind le aduse la lumină și 
ele se fărimițară intr-o pulbere cărămizie, 
verde, roșie etc. — pină la bancnote vechi și 
nasturi sidefii. Le pipăise încetul cu încetul pe 
întuneric incercind să ghicească ce este fie
care din obiectele care-i dădeau senzația, atunci 
dnd le apuca, de moale și nediferențiat din pri
cina stratului de praf. De fapt, încerca — reali
zează el acum, cind se află in podul școlii ge
nerale din satul B. comuna M- — să-și do
mine frica pentru că, deși era de ceva vrefhe 
în pod, sentimentul că se va întîmpla ceva il 
domina încă (era ca o răsuflare pe care o simți 
mereu in spate, fără să știi de unde vine și cind 
se va intrupa). Și-abia după sesizase că avu
sese dreptate : o lumină albă, o rază de soare 
scăpată prin cine știe ce ungher fulgerase uni
forma aceea militară agățată după tot dichisul 
(de parcă cineva ar fi pregătit-o să fie gata 
oricind va fi nevoie de ea). Sincer, atunci ii 
apăruse ca o sperietoare, ca o stafie, ca o fan
tomă venită să-i ceară socoteală pentru tul
burarea liniștii, și asta îl speriase așa de grozav 
incit își inecă și strigătul.

Stă in clasa pustiită de copii, amirosind a pe
trol și a var proaspăt, răsfoiește scrisorile pe 
care le. are in față — scrisori, bineînțeles gă
site in pod, ascunse, dosite de profesor și cu un 
sentiment de jenă, dar și de voluptate, o plă
cere diabolică asemănătoare celei cu care se 
deconspiră lucruri intime din existența unui om 
— și scrisul cu cerneală violetă, hirtia îngăl
benită, similitudinile experienței lui din copi
lărie și de-acum îl neliniștesc, il tulbură. Intre 
caietul cu coperți din piele neagră și foiță sub
țire de biblie, cu scrisul lui de elev care face 
eforturi la caligrafie („Jurnalul meu cu Înce
pere de la 1 Ianuarie 1906" — Teodor T. Teo- 
dorescu, elev in clasa a III-a liceală) și aceste 
cărți poștale — cu mai multe scrisuri, cu mai 
multe pauze în timp — există, iți spune el, ceva 
comun, măcar pentru faptul că le-a găsit, as
cunse ca niște lucruri ce nu trebuie date vederii, 
în podurile unor case.

A luat prima carte poștală, studiind-o cu 
atita atenție de parcă ar fi trebuit să și-o în
tipărească in minte pentru totdeauna: 2 VII 1941. 
Prefectura Județului Tulcea. Cenzurat. Pe una 
din ștampile reușește să deslușească : ROMA
NIA ROMÂNILOR, pe o alta : DREPTATEA 
ÎNVINGE. Se menționează foarte clar : Pe a- 
ceastă parte se scrie numai adresa. (învîrte car
tea poștală.și mai deslușește o foarte prețioasă 
informație pe coroana regală : Nihil sine Deu). 
(Boooon 1 Ia să vedem, își zice 1 să recapitu
lăm ce mai știm despre război : ia 1941 era 
război, noi am intrat în război la 21 iunie 1941. 
iunie este luna a șasea, ded la doi a șaptea 
patruș’unu tot soldatul român știa că merge 
ia război. Care sint preocupările lm 7).

Dragă Bebi,
Scuză-mă că-ți scriu și vrit și rar și 

scurt, dar numai așa am posibilitatea. 
Sunt departe de lumea civilizată și rar 
reușesc să ajung la ea (După o călă
rie de oca. 30 km). îți mulțumesc ca ai 
fost dulce și ai fost pe la mămica. Mai 
du-te din cind in dud și incursjeaz-o. Eu 
sunt sănătos și sigur mă întorc Întreg.

Face o pauză căsdnd niște ochi imenși de 
parcă ar fi citit cea mai mare enormitate din 
viața lui. Sigur ii trec tot felul de gioduri prin 
cap (de obicei acum cind e liniște și pace for
mula mai ales a bătrinîlor e-adevărat, dar îm
prumutată cu mare plăcere și de cei mai tineri : 
să trăim pină la anu’ !), încearcă să-și imagi
neze acest soldat atit de încrezător in destinul 
său fericit și nu-I poate face din ochi. Apoi își 
aduce aminte de Întrebarea pe care a pus-o bă- 
trinul pe cind făcea voci native pentru Rudi : 
Dă drumul magnetofonului și ascultă :

V-a fost vreodată, cum să spun, frică, teamă 
că... in fine— teamă că nu vă veți mai în
toarce ?

De murit era să mor io de mai multe ori. Că, 
să vezi, era la un momen’ dat in plin dmp și 
numa’ că apar in cadru aerian niște avioane. 
Și mă pun cu Petre, Petre a lu’ Co6tache — 
dumnezeu să-1 ierte : — de ne aruncăm la pă- 
mint. Și io nu mai că simț așa că un ghiont, 
că mă inghioltește cineva în coaste că să fug, 
să mă dau mai încolo, trag io cu ochiu’ la Petre 
nici pomeneală, băgase capu-n țarină, da’ ghion- 
turi tot venea și atunci m-am ridicat și-am 
fugit la 50 m mai încolo și cind mă uit a venit 
bomba drept pe locu’ unde stătusem io. A mai 
fost și altele, ehe, cite nu petrece omu’ in război, 
da’ așa să zic io gata, acu mor, asta nu, nici
odată, că dacă zice se intimplă așa că-ți vine 
ca o sfirșeală la inimă, in tot corpu’ și nu mai 
scapi.

Așadar, continuă lectura :

constantin 
e stan

Eu sunt săaâtM și ii*ar Mă Mare te- 
treg. Ia fiecare a mă giaoeac ais.r. 
Întregi ’.a Scrie-mi p« agu-eta: _!
poștal Nr. 176 R2 D:v. 2. Nu lescie r.~ 
oraș nici județ. Numai n-ume-e. Scrie- - 
mult. Pină acum pj am primit cx. o scri
soare. poate din cauza adres-e; Scr.e-m: 
cit ai fost de roșie cind a. fost la âc< 
și ce-a zis mămxa. Te pupă cile Ne- 
luțu.

Abia după ce mai răsfoiește — fina ii se 
citească, doar ii fug ochii peste uucnauri. aș- 
teptind. aminind clipa in care va c.ti canat 
cu cuvint, absolut tot ceea ce exustă pe fie
care carte poștală — alte citeva își dă seama 
de Încă o ciudățenie : lungul traseu, nu r a
mai in timp, al acestor amintu". de fan»:-.-. 
Expediate dintr-o parte a țării (dară este ade
vărată ștampila cu Tulcea) către cealaltă pame 
la Timișoara, spre a C găsit aproape Ia ju
mătatea distantei după 43 de arr. : adică ia 
această comună destul de apropiată Bocc- 
rețtiului. Gindul se înlănțuie de !a Timișoara 
la niște filmări acolo, la filmările de airi. ri 
de la filmările de aici la cearta Iui de azi di
mineață cu Cornelia, de la cearta cu C-r- 
neiia la dragostea lui pentru ea. de la dr-.- 
goștea lui pentru ea la fulgerătoarele ei iu
biri pentru fiecare vedetă cu care lucrează 
echipa și așa mai departe. Gindul " cople
șește, nu pentru multă vreme pentru că amm- 
tindu-și frizura lui Iubi — care joacă n 
acest film rolul unui sotda*. plin de cali
tăți —, uniforma lui impecabilă. gr.ja eu care 
se machiază pentru ca eforturile, durerea. ±î- 
perarea să fie rit mat convingătoare, să simtă 
cum, in posesia acestor cărți poștale fiind, 
crește in ochii lui. Ii creează un senibneaf tfe 
superioritate, deținind m secret care-1 face 
pntemic și de neatins. Nu vede in ce fel tocte 
aoestea il vor ridica Ia ochii Cornelie-., dar 
deocamdată știe că e bine așa.

Bebi scumpă.

Ti-am mai cens două cp si it»e* ara am 
primit nxa un răspuns. Probabil posta 
Adresa mea este oL 176 R35 Drv. X Iți 
tem acum recomandat. Adresa este de
finitivă. Sunt sănătos. Să ai încredere tu 

. , J viitpr. Jn .ael mujț.o.jună de zile, apa 
cum se preconizează, voi veni. Te sărut

Augustin Costinescu ; Coiactio di artă -Ion Irimascu» Fălticeni

mult, Neluțu.
Comunică și acas’ adresa mea.
Scrie și cărți poștale. Probabil că nu 

primesc închise. Cum îți place mămică ? 
Scrie mult.

Deși cunoștințele lui In materie de istorie 
sint cele elementare, a auzit desigur de răz
boiul fulger preconizat de nemți, !ar cu dis
tanțarea pe care i-o dă timpul (el știe acum 
sigur că războiul va mai dura încă patru ani, 
el țtie și suride odihnitor la naivitatea lui 
N'luțu care crede că are o adresă definitivă 
(!') și că in mai puțin de o lună se va în
toarce acasă să-și stringâ iubita in brațe și 
’ă-st reia rosturile de mai inainte) el poate 
înțelege mai multe chiar și fără o mare filoso
fic asupra războiuluL Simte, de exemplu, că 
puținele lucruri reale se strecoară in scrisorile 
r-ș’es (insistența cu care apare ștampila „Cen
zura:". ștampilă sub care se află mereu cite 
o semnătură ii coafirmă) și ele ii dau sen ra
zia acele: falsități pe care a resimț:t-o ascul- 
tod povești eroice despre război, povești după 
care, dacă le-ai crede in totalitate, ar duce la 
rcocjjzia că de fiecare povestitor a depins soar
ta râztxxului. Constatarea nu-i face prea mare 
clătere (apropo de gtndul unei Camelii cep 

; tandră oi el) așa că interese per.tm 
Neiutu si Bebi. pentru po'.-eriea lor ue iubire 
prm corespondentă inrepe să scadă. Mal ct- 
terte insă in-râ o carte pcT-Câ was ca si-ș: 
m -re timp ul.

Dragă Be®-.
Suf. fnvrte >rjp<t «t aceasta este cauza 

pentru care -iu țt-am sort* pută *c_ — 
Dealtfel p-j cred sa .1 am c-o.ă s-ip- 
•-•r.m: șt •• tn la Timișoara dacă bmr.'. 
,C.r> toc cșa...

Ce draci dorale. ksa trăia pe ahă piane-i 
sau era < xxț>'aoetM mcapaail să prtreani 
ee-t îs jurul lu: 7

Beri x-utrpă, de azi bucate ra să-*: 
■criu toc za. 4et Eu tra cum ehuar .n 
Căfârar—

_Ds să-: vez: adresa hui defcnitcrăT.
-dar ma departe de ei. Tu ce ma: Lw ’

pe umărzi rreunuca care *-a tevtr- 
tc: f> A T^rr-AS acaaî. deșteetcie î*

Nu am pr.ru: =_r_x de la tape ș. mă 
nmt așa de s zgur către lumea acearta 
care nxu măcar nu încearcă <ă mă ta- 
teleagă. Pe acasă pe la M ai rai tout 7 
Dițu cum se mal poaru, cu tata 7 Vai 
Beta scumpă asa mult d-t re^c să via ra 
Timișoara. Cred că in cua de 5 aepteen- 
br>e am să plec. Te sărută mult de toi, 
Ne*uțu.

Cftar dacă ia sala asta de «4»»* e ră
coare de afară te semte cum valul de căl
dură înaintează cucerind fiecare colțișor. 
Pr.vește pe fercLastră ca lungul drumului oe 
care nu se vede tip-use de ocn. Poate sua 
-.afluența atrnostere: ta care a lucrat filmul 
iste (tunete, detenv.. dinamite, gloanțe oarbe. 
s-Adaț: etc.) si din pn-ctm cărților poștale 
găsite să creadă că arate ca după răzt-x. 
Ce-t numai ateva case ale satului sint des
părțite de grădini in care au crescut in ne- 
ștwe puteți de saidm. bozii, tufe încurcate cu 
bobițe negre, otrăv-.teare. de curți lăsate :n 
paragină, de alte case fără acoperișuri, uși și 
ferestre. S:-apoi. toț; bătrinu ăștia care apar 
ca niște fantomatice tracer, păreri in miez de 
vară, șa bătnnete cu broboadele lor negre, 
groase (pe-o căldură ca asta 3 legate pină sub 
bărbie ! „Nu-i proet. nea Rudi ’ Pfc cine i-ar 
fi ffcu: l-n un decor ca ăsta in studio 7* La 
glodul că sub acect soare necruțător se fil
mează secvența in rare Iubi (noua dreșoste fu;- 
gerătoare pentru care suspină de la înce
putul film inter Cornelia) fuge pe c_mp in- 
cercind să îndepărteze dușmanul exact de 
satul in care ae află unitatea lui, sacrificin- 
<h>-ae conștient și erote pentru tovarășii săi il 
face să rinjească și să-si întindă cu satisfac
ție picioarele sub catedră.

Neluțu și Bed;, caretul cu ooperți din piele

ContintLare in pap. a 6-a

ștefania 
plopeanu

Scrisoarea femeii urîte
Va trăi o femeie cindva, 
chiar aceasta car* acum ■ scrie 
ei o scrisoare, Frumoasei, 
e<-pediind-o chiar pa cablai vendor ai.

Frumoaso mea soră, sora mea, 
iubim același bărbat, 
nastem ocelași cop” - 
scriu repede, gifîi 
cu trudă, fiindcă
■ soarele.n cruca, vani.vor 
curierii cei repezi, să ducă scrisoarea 
se aad tropotele coder Ier

Doar te poți să mă naști 
doar ea pot să te nasc

Dacă marea na ți-o denot singala săa, 
nu dispare, d așteaptă — 
teti. absoLxt teț
tocTOM ta nașterea ta

Ai grijă, gândește.te și ta erine 
țin scutecul nașteri i tute m miini 
si bnoM de d, oameni multi 
ca si cum ten tine de margine 
harta an mare regau

« 0
Cotei ine I
ti se mqliftei mă smgeta 
măsurat in cochili
au răbdare
<findu-și ocol

Caterina I 
ți se termină trapa! 
dindu-și ocol 
co un pește închis Intr-un bol 
ca un teasc 
toamna înfipt 
in tracta spirală și stoarsă 
și neagră

Caterina I se isprăvește 
sudoarea 
de pe mierea rezetei 
pe fruntea-ți periată

Caterina I 
se treci suflarea 
suspinului 
ea un mele 
aleigind înăuntru 
pe o pirtie de fruniâ-nghețată—

a »4 «
Merg încet, nu vorbesc, 
de frică de a nu sorbi

remus angliei
Oda pentru 

Transilvania
In Transilvania 
strămoși uitați 
mă cheamă, 
spre a mă privi 
iși saltă 
prin munți și dealuri 
frunți de aramă.

In Transilvania 
aflu soarele 
după o nouă nuntă dinții, 
din ochiul ciclopic 
lumina de miere 
mustind de dragoste 
înaripează statui.

In Transilvania 
semințele ierburilor 
rămin grele sub pași, 
vine ploaia, uger, 
vintul, leagăn

și stelele 
zodii fecioare spre urmași

Cadran dac
Ora munților moare sub 

pleoape 
Deschise zilei cit un virf 

de cuțit 
Veșnicia in ochi să se 

ingraape 
împietrind in daci spre 

asfințit.

Ora pieilor moare pe șutiți. 
Solul trimis prinde voce 

de riu.
Cinteeul ploii ascultindu-și 
Zamolxe plinge in vară 

eu grîu.

Ora infringerii moare 
in noapte, 

învingătorilor munților mei 
le e foame și sete 

de moarte...

singe străin —
deși in fiece clipă 

sorb singe străin 
invâțindu-l să murmure 
limba urmașilor mei
Fac provizii pentru cineva 
care nu mă știe
Smt intr-o inimă care nu-și cunoaște 
primo bătaie
Primește tu prima bătaie 
a inimii din inima mea

Eu sint doar un punct de-ntKnire 
unde vă atingeți, tu și tu ;
Cine vine, vine spre mine, 
chiar dacă nu știu cine a venit
Călătorule, cere ai pomii 
chiar astăzi din țara ta, 
deși nu mă știi, 
daco măcar vreo suflare de-a ta 
unt este amintită, 
devine eu, 
intră in patria mea.
Așa că nu vă mirați, stâpinesc 
un regat foarte mare, deși 
limitat —
e țară cu toata ieșirile la mare 
o prelungesc continuu, 
ii lărgesc harta, 
sint in expansiune.

a
<r $

Cineva te-a mințit 
spunindu.ți că sint urftă 
și foemdu.te să pierzi așteptarea mea 
cum pot fi urîte totuși
genele mele ce ți se-nfig in trup 
cum poate să fie uritâ gura mea 
care.ți spune că ești fraged 
și nemuritor
la aminte 
ești mai frumos cu mult 
decit gura mea o poate spune
Ești frumos ca vinele marmorei 
tăindu-se-n palmele 
imui izvor 
și ca ochiul
pisicii albe inehtzindu-se 
peste deșert
Ești atit de frumos Inert 
te voi aștepta pe o stineă 
unde nimic nu se aseamănă eu nimic
Din volumul „Scrisoare femeii urîte* In curs 

da apariție la Editura „Eminescu"

Și sint învinși frumos
de femei.

Anotimp dăruit
Mă preschimb in ri 
să te pot vedea, 
mă preschimb in noapte 
spre-a te visat 
in flori
spre a>ți colora zimbetut, 
in cărare 
spre a ajunge la tino. 
Mă preschimb 
intr-o mare monedă, 
cit o lună, 
cit un soare 
să pot cumpăra lumea 

întreagă 
pentru tine.

Testament
De va fi să mor vreodată, 
iubito, 
deasupra să-ml așezi 
un lanț de munți 
din care să izvorască 
riuri de rouă 
ca o îmbrățișare, 
prin apropiere 
să mă acoperi eu eimpii 
pină la fluviu, 
iar spre răsărit, 
la un braț de vint 
depărtare 
să-mi aduci marea, 
in ea să-și oglindească 
noaptea, chipul, 
veșnica mea iubită 
Steaua Polară,

Să nu ne despărțim
A venit toamna. Anotimpul acesta 

încă mai are prejudecata de a sosi 
la vreme și de a se comporta ca 
atare. Adică frunzele îngălbenesc, 
amețesc și cad ; s« simte, iată, un aer 
rece de la amindol polii (n-am înțeles 
niciodată da ce sa spune că la Polul 
Nord e mai frig decit la Polul Sud, 
ne-am învățat să credem că sudul 
este întotdeauna cald și nordul rece, 
dar nu, nu peste tot este adevărat, 
există destui oameni care in sudul 
inimii lor sunt mai reci decit in nor
dul ei !) parcă stă să plouă cu înceti
nitorul, greierii, în afara celor de 
cenaclu, au început să cinte baladele 
lor sărace furnicilor ; oamenii se 
grăbesc să se imbrace, dimineața:, în 
zori, cind pe piele simți cum te apasă 
lama do cuțit. Toamna aceasta aurie 
ne poleiește privirile obosite de cite 
au văzut peste vară, in vacanță, iar 
idilele făcute pe malul mării se desfac 
de-acum pe apa simbetei. Și totuși, 
încă mai avem privilegiul să ne plim
băm po unde am fost și, chiar, pe 
unde nu am fost datorită secvențelor 
cîntate din albumul duminical, in care 
soliști din toate virstele, mai tineri, 
ori mai bătrini, se reazemă leneș ba 
de o stlncă bătută de valuri, ba de un 
brad luminos. Și de fiecare dată Îmi 

k_____ _______

vine să mă Întreb : unde am mai vă
zut eu imaginea asta 7 N-am Înțeles 
și nici nu voi înțelege de ce le cerem 
sportivilor să se antreneze să de
prindă niște tehnici in așa fel incit 
să poată apărea pe stadioane, in în
treceri, iar pe cintăreții și cintârețele 
noastre de muzică ușoară il scutim 
de un minim efort de prezentare, cind

asupra lor, cel puțin and apar pe 
micul ecran, stau ațintite milioane fi 
milioane de pnvir: de toate virsteie 
și de toate condițiile. Și, ceea ce este 
și mai întristător, unii tineri și unele 
tinere cu ambiții artistice și-i iau 
drept modele de tn: scare in spectaco
lele de amatori. Tehnicile mișcării 
sint dintre cele mai simple, iată cite
va dintre ele : 1. — se ridică de ta 
pămint, alternativ, piciorul, ori țea
păn, ori ușor îndoit, 2. — se leagănă 
capul de la dreapta la stingă și pe 
urmă de la stingă la dreapta, 1 — se 
zimbește spectatorului cit mai fals și 
mai rece, 4. — se dă capul din dnd 
in cind mult pe spate, 5. — se fac 
rotiri, piruete adică. In timpul datului 
desincronizat din miini, etc Desigur 
că unele din aceste mișcări pot să nu 
fie văzute prea mult, grație stării 
romantice a operatorului și a realiza
torului care îndreaptă camera spre 
pomi, lac munți, valuri, cabane, ma
șini. trenuri, copii ș.a. Exceptind emi
siunile de muzică ușoară ale lut Tttus 
Munteanu care, se pare, nu intră cu 
„jucători* neantrenați, celelalte, indi
ferent cum se numesc (pe strune de 
vioară, un compozitor șl cintecele 
sale, șlagăre, etc), te fac să suferi, 
dacă nu auditiv, sigur estetic. Ar fi 
timpul ca și aici, undo impactul e atit 
de mare, să se imoună profesionalis
mul in dauna amatorismului trufaș șl 
de prost gust Numai așa se explică 
de ce. în afara unor vechi consacrați, 
care sint și prezente scenice, nu numai 
vocale, nu au «mai apărut, in primul 
rind, alții care să se consacre acum. 
Numele lor sint mici. pentru că șt 
eforturile lor sunt aidoma.

Iulian Neacșu

f muzică^
Cvintetul

«Concordia»
Literatura pentru cvintet de suflă

tori de lemn este, in general, destul 
de restrînsă. Aceasta nu inseamnă 
insă că piesele pentru acest tip de 
formație, cu un colorit special si cu 
deosebite resurse expresiv-timbrale. 
se înscriu intr-un teritoriu marginal. 
Dimpotrivă. O seară de muzică a se
colului XX. oferită de Cvintetul 
„Concordia" în studioul T8 al Radio- 
televiziunii. trebuie subliniată cu 
prioritate : atit calitatea unora dintre 
piese cît și a interpretării formației 
alcătuite Bin Nicolae Maxim, Eugen 
Glăvan. Nicolae Dănilă. Valeriu Băr- 
buoeanu si Miltiade Nenoiu îndreptă
țesc aceasta. 7 miniaturi pentru cvin
tet de suflători de Alfred Mendelsohn 
este o muzică scrisă cu un deosebit 
simt coloristic. sonoritățile șpecifice 
fiind întrebuințate ia extrem prtntr-o 
clară stiintă a minuirii densităților 
sonore. în linii mari acestea sint și 
trăsăturile piesei Kammermusik fOr 
& Blășer de Ernst-Lothar von Knorr, 
unde deosebim însă o mai acuzată 
înclinare spre formă, spre reveniri 
simetrice provenind din axiomatica 
muzicii. Cu totul altă atmosferă creea
ză Carmen Petra-Basacopol In Trei 
poeme marocane pentru mezzosoprană 
si cvartet de suflători, solistă fiind 
studenta Liliana Petrescu. Ferveur,

Chant du soir. Parabole, acestea sint 
titlurile unor fragmente resoirind 
nostalgie orientală zugrăvită în tușe 
de un impresionism muzical reușit. 
Impresionism care, la Irina Hasnaș 
în Cvintet de suflători, este intere
sant deformat in funcție de două con
stante : înclinarea spre intonații tipic 
popular-românesti si spre exploatarea 
unor sonorități de ansamblu intrucit- 
va neobișnuite. Rapsodie — Mimo- 
dramă pentru fagotist solo de Gerard 
Conde, solist Miltiade Nenoiu, este o 
lucrare unde momentele de interes 
provin dintr-o dualitate a planurilor 
muzical-teatral. fără a se apropia 
însă de ilustre exemple in acest gen. 
Cea mai interesantă si dificilă lucra
re a serii a fost Suite franțaise for 
wind quintet de Patrie Stanford (de 
remarcat, in ceea ce privește incon
testabila orofesionalitate a membrilor 
formației, este fastul că aceștia au 
susținut, la interval de citeva zile 
numai, un concert cu program diferit 
la filarmonică ; faptul merită mențio
nat nu numai cu titlu de performan
tă ci si cu nuanțe de devoțiune pro
fesională In condiții de programare 
dovedind tngrilorătoare lipsă de coor
donare între instituții cu același pro
fil). Pastorale : O. ma tendro mu

sette ; L» mist’ — Eu l’aire ; 11 pleut,

bergfere — acestea sint titlurile unora 
dintre bucățile suitei care, mimind o 
desuetă revenire la convenții muzica
le statornicite de tradiție. Prin subti
la lor deturnare sore comic (care ne 
face șă ne gindim că ultima vîrstă 
a speciilor muzicale este cea a ironi
cului). trezesc un interes provenind 
din activarea la intens a mecanisme
lor sindiriî relevind de comparație. 
Dincolo de remarcabila scriitură pen- 
U-u suflători, distanțarea ironică nu 
se oprește aici (tot o distanțare iro
nică. intr-un fel. propune si Paul 
Patterson in Comedy for five winds, 
piesă insă mai Plată) : există ceva 
ambiguu si serios dincolo de întorsă
turile „ă ia francalse” ale lucrării, 
născindu-se dintr-o permanentă susți
nere intr-un punct nodal de semnifi
cații la răscrucea intre parodie si 
pastisă (e aici o asemănare conduita 
estetică a lui Satie). Piesa are im
portanta De care o capătă orice mu
zică aducind un ferment inovator — 
ironia de data aceasta — chiar dacă 
pleacă de la un model cit se poate 
de simplu si (cu atit mal mult) ușor 
conventional.

Un interesant recital de fagot a sus
ținut, la sala Studio. Vasile Macovei 
acompaniat la pian de Cristian Vais ; 
de subliniat aici e o bună tehnică 
instrumentală care i-a permis să de
pășească ușor dificultățile Sonatinei 
de Tansman. alături de un simt me
lodic deosebit (in Sonata de Saint- 
Saens), Este aceasta o inițiativă lău
dabilă a doi tineri instrumentiști de 
incontestabilă valoare, meritind per
petuată si făcută cunoscută, pe merit, 
unui public larg.

Viorel Crețu
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE 
A PROZEI SCURTE ROMÂNEȘTI

ION
CREANGĂ

III. Nuvela — basm (2)
în comparație cu Saa- 

era cu trei nurori*. Puves- 
tea lui Stan Pățitul ft 
Dinii! Prepeleac iși vă
desc sporitul grad de ade
ziune la fantastic datorită 
sensibilei de-convențio- 
nalizări a spiritului de 
snoavă. Odată cu restruc
turarea acestuia din 
unghi nuvelistic, impliat, 
realistic, pe de o parte, si 
odată cu translația sufe
rită de elementul ir-agic- 
foldoric, in oeauul că in 
simplu mijloc de poten
țare comică devme „ve

hicul” narativ sieși suficient, pe de altă parte, 
constatăm că altele sint temeiurile demersului
epic. Ne aflăm, realmente, intr-o lume ale cărei 
determinări sodo-etnografice sint PRs’or de fra
pante prin „localismul- lor direct recognosabil. 
dar care, pe undeva, provoacă o aproape înana- 
lizabilă senzație de fabuk*zita:e; o fabulozitate 
pe cit de destinsă, tot pe atit de impenetrabilă. 
Este, prin urmare, perfect adevărat ceea ce 
spune George Călinescu tu legătură cu specifici
tatea reeilistic-rurală a modalității in care este 
tratat fantasticul și fabulosul (_Cea mai origina
lă manieră de a trata fabulosul se dezvăluie ia
Povestea lui Stan Păți tu L Desfășurarea aeenica 
este păstrată aproape peste tot. dar cu o notă 
neprevăzută. Kantasticul e tratat realistic, cu 
culoare locală țărănească”) ți in ceea ce pri
vește reala sursă a efectului artistic (..Efectul li
terar vine din originala alăturare a miraculosu
lui cu cea mai specifică realitate si e din ctmpcl 
comicului”). Totuși, o asemenea definire a pro
blemei, in ciuda indiscutabilei ei valabil; teu ge
nerale, este de natură să limiteze sansa eposului 
fabulos crengist de a revendica dreptul înscrie
rii in cimpul fantasticului propnu-zis. întreba
rea este, deci, aceasta : dacă r.u cumva anț oe 
realisticul univers epic tun Poiestea Ini Man 
Pățitul constituie superba capcană de care, o 
dată prinși, ne este apreope ce nețxrtmte a ne 
detașa și, astfel, a realiza adevărul că. de fapt, 
avem de-a face cu o _sepra-real:tate* intru totul 
autonomă, respectiv, fantastica, in acest pte-K*. 
comparația frecventă care s-a făcut intre 
Creangă ți Caragiale (viziunea tcenic-diatogică. 
sursele comicului, de exemplu) se cere neapă
rat extinsă. Similitudinile v-zeară si cootsiia 
fantasticului, dacă luăm m atenție structura de 
nuvelă-basm a bucăților F «vestea Im Stan 
Pățitul sau Dinii! Prepeleac ți. respectiv. Ca' ! 
dracului sau Kir Iaanlea. In tei nunii lui 
V. I. Propp (Transformările bnsraelnr laataaicel 
și intr-un caz și-n cvlâlaiu artificiul esențial 
menit a impulsiona si rediraensiona ffloc»: 
anecdotic constă in „substituirea confesa mala*, 
proces căruia ii sint supase adesea personajele 
fabuloase ale basmului („dracul in rolul de că
răuș prin văzduh ; îngerul in rolul de 6cc:„- 
al uneltei năzdrăvane”, etc.). Or. jupra-reali- 
tatea” eminamente fantastică a narauununr 
aflate in discuție iți are originea tocmai m re
velatorul impact al acestui proces de _s.’bF:- 
tuire confesională* cu memorabila parfitiaă rea
listic-nuvelistică imaginată oe ~>.i doi man PC'S- 
zatori. Revenind la Povestea hu -lan PălimL 
să luăm in atenție, aaa ncind. noieste mefabilâ 
a impactului in cauza. Astfel, lncețxitul pare ce 
autentică povestire „poporană”, in maniera sla- 
viciană, parcă- Povestea flăcăului pe nume Șma 
se derulează conform can t-anesoc poporan-tMr. 
listice imuabile ; intii. firește, caracterizarea 
generică : „Era odată un flăcău stătut. pe csre-l 
chema Stan. Și flăcăul acela din copilăria hn se 

* trezise prin străini, firi w c_: ci tete “a 
,!marr.â S iară nici o radă care «ă-r «rtreasta 
Iși sH ajute: dtro* care nrmezsâ bnev—ynr.j- 
tele secvențe recoasziuitiv c, menit” a rvc-iici 
biografia eroului, eu etapeie ei tipice : răteorea 
prin alte sate slujindu-i cu hărnicie pe aip: h 
stabilirea, după aceea. _intr-un sa; mare s fru
mos”, unde, datorită destoinicie: lsi. in xiere- 
iază o gospodărie propne. demnă de toată 1. uds. 
Odată ajunși in momentul prezent al narațiunii 
irr.pres, de univers, să-t spunem, astfei. 
presămănătorism sau. poate. prepeporamst 
nu pare de asemenea, serios subc^mte. Numi
tul Stan are dreptul la sulermta p ~=iite As 
singurătatea sa die flăcău intimat, auritei că. in 
zbaterea lui. eroul se prevalează excesiv de con
siderații ți f nitiiri îngust pragmatice, uxifcte- 
riste. ce-1 tac să amine ia nesfirțu decizia de a 
se insura : „Și. ba s-a insura la toamnă. ba ia 
iarnă, ba la primăvară, ba la vară, ba iar la 
toamnă, ba vremea trece, flăcării începe W țd 
a se trece, merg.nd tot înainte cu borlăoa. n 
însurătoarea rămine baltă. Sc apoi este o vorba:
că pină la 2» de aai se însoară opera ungă, 
de la 48—2» il însoară alțu. De la 2>—3> ii În
soară o babă. iară de la 3i de am inamae a»oa 
dracu-î vine de bac 2”

Surpriza este că pe tm a te menea fond de .n- 
decizie totală, end lucrurile ver trebm să se 
aleagă intr-un Iei. auxoru. Însuși ffcad never*. sa 
opteze pentru o «uluite (epte vorbauS salva
toare, se produce o abatere absolut moobiă de la 
norma ce părea preconizată Ian—piarea e tc< 
banală marcată de lăsarea ia pMore de către 

iectează aefiruuv ia supra reabsaten* faesas- 
tică a povestirii. Adevărul, iasă, este că ia icTa 
ei deruian-, aceasta „sipra-rea-itete* pure,
și simplu, a o calchia pe aceea lunieK.raraa. 
acceptată de basmul folclarK „în ca n_ Sca- 
raoschi. căpetenia dracilor. vome a-a tace men
drele cum .-tie eL a dat peroecă tutsmor shipioe 
sale să se apuce care nsaxro a vede cu ocha șl 
pretutindene. pe mare s pe nscai. să vize Trate 
intre oameni ți să le facă pacoste.

Atunci dracii s-au imprăstaec. iute ea
In toate părțile. Unul din ei au apucat spre pă
duri, să vadă de n-a pute treoăhn ceva s 
pe-acolo ; doar a face pe vr-xa ccn să Mrieaeeă 
Improtiva lui Dumnezeu, pe alrxl s*-ți ebrac- 
iască boii, altuia să-î rupă vrjz: capă: sm alt
ceva de la car. altuia să-t s>-b:kx>a.«că rrua boc. 
pe alții să-i facă să se bată ptnă s-or nade, p 
cite alte bazaconii ți nazbutti de care ■codește 
și vrăjește dracul”.

Este încă una din mtcilele capcane ale tehni
cii narativ-fantastice crenguțe, capebill, de data 
aceasta, să ne facă a crede că povestitorul ma
nifestă cea mai cununie 'fidelitate fată de pr o
totipul folcloric. Fiind insă cit se poate de atena 
la insidioasele schimbări de regim pe rare Kre-e- 
tura fabuloasă originară le tcpcrtă. sec râm în
dată sensul in care se îndreaptă axid nscauv al 
nuvelei-bașm : „Ce-or fi isprăvi*, oetlalț drari 
nu știm, dar acestui de Ia pătkav u t-a mer> 
bine in acea zi. S-a pu« ei. mi-i vorbă, luntre « 
punte să-și vire codița cea btrhgată -xndeva. dar 
degeaba i-a fost, că, pe unde se dneea. ut ia goi 
umbla.

Și tot cercind el ba ici. bă colea, iaspre sari 
numai ce dă de-o pirtie. Atunci se >e pexl-tir*’1 
pe urma ei și se duce tocmai in lorzi de unde 
incărcase Stan lemnele. Si. etnd cola, găsește 
numai locul, pentru că flăcăul, după cum am 
spus, de mult ieșise din pădure p se dosese in 
treaba lui.

Văzind el dracul că ți aici n-a izbutit nimica, 
crișca din măsele și crăpa de cicdă. pentru că 
era îngrijit cu ce obraz să se înfățișeze Înaintea 
lui Scaraoschi ; ț-apoi. afară de aceasta, era bui
mac de cap și hămesit de foame, de atita 
umblet.

Și cum sta el pe gindun. posomorit și bezme
tic, numai iaca ce vede pe-o Ieșitură un boț de 
mămăligă. Atunci, bucuria dracului. Odat-o și 
halește și nu zice nimica. Apoi, neamaiavind ce 
face, iși ie coada intre vine ți Ch întoarce la 
stăpinu-său ți, cum ajunge in iad. Scaraoțchi il 
intrebă :

— Ei. copile, ce ispravă ai făcut ? Cite suflete 
mi-ai arvonit ? Dă-ți solia !.

O asemenea extraordinar de realistică însce
nare a fabulosului se cuvine a fi reținută și in
terpretată cu cea mai mare atenție.

Nicolae Ciobanu

,*) Vd. in foiletonul anterior, apărut In nu
mărul din 23 iunie a.c. al revistei.
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Domo Uriconu intr-o simbioză dintre poezie și 
critică

Blazon al Jiului și-ai poeziei: poetul Virgil Ca- 
nanopol
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Desaoa de Ooma Oheanu

risr-ui i’.m. Q întoarce la originea lui prelingvis- 
r.că. (Cred că acest lucru înțelege poetul dnd 
vxhește de ^netelîngvism” — prelingvișm). în 
aces: sens, poetul a inventat sintagma „necu- 
imte” : ..Ca vehicul Doetzc. insă, cuvintul scris 
tinde să-și piardă proprietățile sintactice .inte- 
gnadu-se unei morfologii pure, in care o propo
ziție. sau chiar o frază întreagă are valoarea 
funcțională a unui singur cuvint, sau chiar a 
unui singur fonem. Astfel, in structura unei poe
zii, grupurile de cuvinte transportă un ce apar
te. un supra-cuvint sau mai bine zis, un necu- 
viaL Ca ipoteză de lucru vom folosi termenul 
de necuvlnt. necuvinte, pentru a indica ele- 
■nealele primordiale ale poeziei așa cum se nasc 
ele, aenoțiooale ți ambigue” (s.n.). „Necuvinte- 
le” sint „nenoționale”, pre-verbale, acel „abur 
plutind deasupra lucrurilor”, acea „umbră de 
aur in conștiință, pe care o aruncă structura 
materiei”. Cuvintele sint materiale, ele „atrag 
realul”, refac structura materiei, dar „trecerea 
materiei in cuvinte” este posibilă numai ca „vor
bire vie”. în ultima perioadă, Nichita Stănescu 
iși dicta poeziile ; el a simțit că semnul scris 
îndepărtează, de aceea va încerca să capteze 
vorbirea vie curgind material în corpul 
discursului dictat, pronunțat azi. (Acest azi apă
rea tot mai des ca o siglă, o urmă prin care 
poetul iși semna/insemna discursul manifestin- 
du-se ca ființă vie, prin care azi este și nu a 
fost). Intuiția lui Nichita Stănescu este esen-

riaî.î i peecte ixiste awt* timp cit aceasta se 
■ria irT--a*izcază in Vocea poetului. După ce au 
foc rusute. c-jvmteie mor. dispar in semnele 
ahKracte. nu ma; s.nt vil Doar vocea, ea singu
ră comunică inflexiunea fimteL acea materia- 
litete pirisatone a țearimenteior. Starea
_ne=orioQate* a ființei. aceea autentici
*e conservă o veetxre. „pentru că vor- 
Berea este culmea expeneaței de viate. Pentru 
că mvătală sau țpocteni voctxrei ca st genele 

neruli reproduce istoria lumii*. în tentstiva 
Ol de a cânte flinta autenrică (aceea care emel. 
peezza nu mi comuzucă doar niște mesaje se-
chiar niște mesaje „biotogice*, prin care ființa 
întemeiază realul. Limbajul poetic nu este apt 
iă transporte flinte, intrucft biologicul se află 
a raport ce anterioritate tete de limbaj : „Evo- 
hzria biolcgică a omueii este infinit mai lentă 
dea: evohtfla iimbajuiut sau. s; te aceasta coa
ste poate sztuapa paradoxală a poeztei. de a 
zntermedia intre cele două ipostaze, tzzuind în 
sooa sa specifică ia im soi de aulooomie si față 
de buitcgie si față de limbaj*. Instanța poetică. 
<bi varbuoare devine g»»- atunci cind
czute să te aprooîe ai mai profuzxl de coo- 
ureja ființei, de imma materială a ființei de 
tepaualitatea” ei erbolă. .Gesttcu.’*’ia tinde să 
e-ririvajeze cuvintul vorbit" s; „totuși bănuim 
gesricsiatia. gestul, ca rădăcină primordială a 
cuvintelor. Ne todreptăteste argumentul tempo
rar mi țz în special al.reliefuite. ai spațiaiitâții 
er-mime. Ca ți testările, eaviaieie nat ir retief. 
ia sama a* (sjl;-. SîatoriaiTtatea voctxn: este mai 
rvuiente dec-.: aceea a scriiturii. De aceea, 
n—ar ■ actal rostirii. Iretoaie aetaalizată «acea 
originară ce se află ia spatele iasaaaței enoață- 
laore. dar rare a fost neglijată de instaața Ier- 
mult a fast de-materializată pria iaiermedir- 
rea semnalai scris. Vocea devine^ astfel, o dă 
trsnseendență. ultima, in ordinea trans st: br.an- 
,:er-.t discursului verbal. Ea singură poate ks’J- 
rsca sentimente pure. Numai jiecuvînteie” pot 
să transporte sentimentele nuce, ne sxtșsima-t» 
:n jtrurtura normată a discursului. Aici Nichita 
Stăsaesc» se revendică de la Bacovia, cel care 
face orgaa poetic dintr-o unică stare de senti
ment. De la starea de sentiment monocordă, se 
trece, insă, la explorarea sentimentelor ca for
me de expresie a umanului. Forma de existență 
absoi tă a umanului este sentimentul iar ni 
limbajul, iată noutatea poeticii stănesciene. în
scrisă in spațiul experimentalismului postmo
dern. în plină ..revoluție a limbajului poetic”, ca 
domeniu autarhic al literaturii.* opțiunea lui Ni
chita Stănescu subordonează forma m sine, for
mei de expresie a sentimentului. Scopul poeti
cului este acela de a comunica sentimente, for
mele de expresie fiind doar un vehicul. Poetica 
lui Nichita Stănescu experimentează limbajul, 
sub toate aspectele pe care acesta le implică in 
actualizarea discursivă, numai pentru a exprima 
cit mai autentic sentimentul lui a fi. Sentimen
tul ființării ca interogare continuă a discursului 
devine modul esențial de a lucra al poetului 
asupra raporturilor lui cu realul : el ar dori să 
trdlcă dincolo de alienarea impusă de limbă (și 
limbaje), să scape de o intermediere ce inde- 
părtează și deci falsifică instanța enunțătoare 
Lucrarea poetului se consumă înăuntrul actului 
material al nașterii vii a sentimentelor. Aceasta 
se află exclusiv in acest act ; nu comunică, nu 
figurează ceva, ci se comunică pe sine ca un 
discurs al lui sint. Dar sint nu poate exista 
decit în cuvint. De aceea, instanța poetică se 
„transformă in cuvinte”, împuținîndu-se ca 
ființă materială pe măsură ce se golește de 
„grăunțele” cuvintelor, „cuvintrelor”. Este ipos
taza tragică a instanței enunțătoare dată de con
știentizarea actualizării ființei (și implicit a con
servării ei) doar în vorbirea poetică. Prin re
cuperarea sentimentului ca materie primă a poe
ziei, redevenim contemporani lui Eminescu.

Marin Mincu

CENTENAR VASILE VOICULESCU

Un teatru de precursor
II

adevărata taină a castelului, cu pro
gram obligatoriu de „sfințenie”, este 
descoperită mai intii de Iulia. soția 
marelui eugenist : „cunosc taina voas

tră... Ai aici, deasupra, un microfon cu televi
ziune ca să auzi și să vezi, din odaia ta de sus, 
tot ce se petrece... Toată preocuparea ta și a 
lui Claudius este educația acestei perechi de 
maimuțe, cărora ne-ai sacrificat pe toți... Tu 
ne faci să ne perindăm de citeva ori ne zi. 
perechi, perechi, pe dinaintea cuștii, cînd pe 
Mihai cu Elena, cînd pe Intern cu Interna, cînd 
pe mine cu tine, numai ca maimuțele să vadă 
și să deprindă dragostea ideală... ii silești pe 
toți să joace. în comedie, pentru maimuțe, 
drama iubirii lor...

Dar profesorul Mușatln face uz de o dema
gogie mistică în care... crede. îi place să asculte 
la celălalt capăt al microfonului opiniile care 
îl declară „sfînt” si „supraom” si regizează îm
preună cu Claudius, clipe de rai. Iată cum ne 
prezintă scriitorul un tablou al piesei, rezultat 
al ideologiei stăpînului „divin” din castel : 
„se face o lumină albastră ca într-o amurgire 
paradisiacâ. Zgomotele, vorbele devin din ce 
în ce mai îndepărtate, pînă ce întreaga scenă 
ajunge mută si îndepărtată ca o pantomimă. 
O rețea ușoară de gaz cade între spectatori și 
scenă. Grupul la o înfățișare depărtată, fantas
tică. parcă dintr-o gravură de Dore... Regizorul 
se va strădui — precizează în continuare autorul 
piesei — să dea o icoană rât mai aproape de 
închipuirea unui paradis artificial".

Acesta e unul dintre momentele-cheie : el de
finește relevant societatea castelului : armonia 
„paradisiacâ" ce va fi demolată de lucifericul 
fiu. Lucian, ultimul Mușatin, care vine să sal
veze mulțimea de interni depersonalizați si hip
notizați de dictatura Demiurgului si care aduce 
la lumină urmările nefaste ale cercetărilor con
duse de tatăl său : bufnițele care văd ziua au 
năvălit asupra păsărilor de curte ale sătenilor, 
două loturi de omizi au scăpat din castelul-la- 
borator si au invadat livezile împrejurimilor, 
șerpii neveninoși intră în casele oamenilor așe
zați pe vechea moșie, și îi sperie. „Metoda" 
lui Lucian — de recuperare a adevăratei naturi 
e indivizilor — este cea a „gimnasticii senti
mentale". pe care scriitorul o susține — intr-un 
alt registru dramatic — în piesa cu același 
titlu.

Din punct de vedere al structurii compozițio
nale. Demiurgul lui Vasile Voiculescu fade 
parte din categoria operelor cu mai multe ni
veluri de receptare.

într-un prim plan, de suprafață, asupra căruia 
nu mai insistăm, piesa este o frumoasă poveste 
gen science fiction, care poate fi savurată, ca 
atare.

în planul al doilea. însă, piesa se dovedește 
a fi un pasionant duel filozofic, un poem fi
lozofic. în care înfruntarea dintre două doctri
ne morale incompatibile îl plimbă pe cititor 
de-a lungul unor etape din istoria cuceririlor 
umanismului.

Adept al unor modele mistice izvorîte din 
miturile străvechiului popor al Arilor, profeso
rul Mușatin iși găsește un adversar pe măsură 
in fiul său. Lucian crede in omul viu. in omul 
ce nu dorește să-și sacrifice bucuriile vieții 
personale în numele unei utopii nocive. Ordi
nea morală a „paradisului" condus de Demiurg 
se prăbușește ca un castel de cărți de ioc. Lu
cian demonstrează că problema morală nu este 
o simplă problemă de cunoaștere. Viața nu su
portă tipare prestabilite, de laborator, „răul", 
atit de relativ, nu poate și nici nu trebuie să 
fie extirpat in laboratoare, paradisul adevărat 
înseamnă afirmarea vieții, bucuria de a trăi 
sub toate formele. Ideea absolută cere în fond, 
o morală de sclavi, nimicirea forței vitale din 
individ, care ajunge să nu-si mai trăiască pro
pria viață. Ideea unei alte lumi, în afara lumii 
reale a oameniloi. nu este decit a ficțiune de
mentă. generată de voința profesorului Mu-

* satin de a ee socoti demiurg.
Dictatura mistică, ideea fixă a profesorului 

Mușatin, este inspirată din budism (desigur, 
vom desluși noi. în numele „rasei ariene").

Ideea unei societăți uniformizate, după mo
delul unei mistici a cosmosului, grotescă in 
însăși imaginea ei. se sprijină de asemenea pe 
un mit de origine ariană. Mitul luptei lui Rama

Din nou despre cultura străromână

S-a mai scris (a scris și subsemnatul), 
deși nu indestul, despre teza de docto
rat a distinsului literat și istoric Nes
tor Vornicescu, teză care, sub titlul 

„Scrieri străvechi", a dat naștere unui elegant 
fi incitant volum. O carte de mare preț, una din 
acele rare dar atit de necesare lucrări ce ajută 
la legitimarea noastră inapoi, cit mai spre mar
ginile timpului, pină la acea tulburătoare „epocă 
a enigmei”, cum o numea un confrate, epoca pri
melor veacuri ale erei noastre. O epocă in care 
veștile despre noi sint încă sumare, citeodată 
contradictorii, adesea polar opuse. Cartea lui 
Nestor Vornicescu, fruct al unui sfert de veac 
de investigații prin biblioteci și arhive românești 
și străine, probează prin documente revelatoare 
că m tot acel timp nu numai că ființam, că eram 
aid, dar că ne și încercam vocea spiritului, și nu 
efios. d aruncind ecouri intr-un spațiu de rezo
nanță continentală. Pe urmele savantului loan 
G. Coman (care dealtfel prefațează lucrarea), 
Nestc * Vornicescu a abordat in chip nou, original 
și fertil chestiunea începuturilor reale ale cul
turii noastre, mutindu-le hotarul cu un mileniu 
înainte de cel fixat de cercetătorii anteriori. Is
toria literaturii, a culturii noastre începe astfel 
prin veacurile IV—V, prin scrierile in latinește 
ale unor mari invățați ca loan Cassian, Dionisie

Iubiri în vremuri de pace
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șt Teodor T. Teodorescu (după ce primise două 
palme zdravăne de la bunică-său pentru pro
fanarea podului, deși știa că pe bunică-săii nu-1 
chema ața, i-a întors toată viața‘ofensă și l-a 
strigat numai așa !) : sint destul de departe, se 
ascund in faldurile memoriei sale, presat de 
imaginea părului lung (lung, lung de tot, in
credibil nu numai pentru zilele noastre, dar, in 
general, pentru • femeie) și blond al Corne
liei pentru fața ei mereu mirată și ușor zimbi- 
toare chiar tind este cu adevărat supărată. 
Pentru a bloca imaginea mai ia o scrisoare ci
tind insă numai indicațiile tipărite : c.p. mili
tară gratuită, această carte poștală se va uti
liza numai de militari, „Noi luptăm / Voi să 
subscrieți la / împrumutul reîntregirii — 1941", 
Atenție ; Nu se scrie nimic in legătură cu ar
mata. Nu se pune localitatea.

Liniștea care începuse să-l obosească este 
spartă, ruptă cu violență de sunetele unei 
goarne. Sare in picioare și după o clipă de de
rută iși dă ca punct de reper drumul pină atunci 
pustiu, luat acum in stăpinine de un alai con
dus de un fel de pitic, ușor crăcănat, cu o 
șapcă de ceferist trasă pe ochi, cu un veston mi
litar fără epoleți, fără nasturi originali, cu niște 
pantaloni bufanți și sandale in citeva curele. In 
mina dreaptă ține o goarnă. Iar stingă și-o ține 
foarte impozant in șold. în urma lui recunoaște 
ci ți va dintre puștii intilniți cu numai vreun ceas 
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sediul redacției revistei „Luceafărul", București, Piața Scinteii Nr. 1, va avea 
loc cea de a XXXIII-a ședință a Cenaclului „Numele Poetului" condus de Cezar 
Ivânescu. Pot participa numai membrii titulari.

împotriva demonului Ravana a fost tradus de 
istorici ca fiind expresia expansiunii arienilor 
de la nordul actual al Indiei, la sud. Iată răs
punsul Mușatinului savant, reîntors din Germa
nia cu anume idei : „Nu e ridicol, o societate, 
o singură societate, oameni și animale. încetul 
cu încetul, așa cum și-au căpătat drepturi fe
meile. socotite multă vreme animale, și în urmă 
copiii, tot așa iși vor căpăta drepturi și ani
malele. Atunci, omul, în fruntea tuturor, poate 
înfrunta destinul. Rama e primit în rai... însoțit 
de ciinele său credincios... Șl cred că omul, cu 
adevărat in fruntea animalelor înnobilate prin 
el, poate da asalt paradisului și sparge porțile 
lui încuiate".

Dialogul dintre tată și fiu. care, desigur, se 
înscrie in tema conflictului dintre generații, este 
de fapt o dispută intre filozofiile de tip intelec- 
tualist și spiritualist (în 'ttre recunoaștem, pe 
lingă notele spenceriene — evolutionismul —, 
numeroase sugestii bergscniene, în special cele 
legate de morala elitelor definită ca o morală 
dinamică) și filozofiile de tip pragmatist, (în
rudite cu egoismul lui Nietzsche) care preci
zează că intelectul nu este destinat unor pre
tinse adevăruri în sine, el trebuie să devină 
un instrument în adaptarea omului la condi
țiile vieții reale. Gîndirea abstractă nu este un 
scop în sine, ci doar un instrument vital al 
omului care a fost și rămîne o ființă activă și 
pasională. „Noi nu trăim pentru a gindi — spu
nea W. James — ci gîndim pentru a trăi". 
Absolutul nu este decit o formulă goală, un 
mit pe care experiența „reală" il respinge.

„Raiul" profesorului Mușatin nu s-a clădit pe 
convingerile oamenilor. In clipa in care Lucian 
abrogă legile „Demiurgului “ Mușatin (să nu 
fumezi, să nu săruți, să nu bei etc.), internii 
scot mașinal pachetele cu țigări.

Duelul filozofic, care se ridică uneori Ia ten
siunea unui pamflet la adresa falselor idealuri 
sociale, lupta, între „bunul" profesor Mușatin 
și „răul" Lucian, se încheie în favoarea celui 
din urmă. Pasiunea tatălui care dorește să 
creeze un inedit și superior sistem biologic se 
dovedește a tine de sfera marilor fixații ma
niacale, care amenință să se materializeze în 
forme și structuri îndreptate împotriva omului.

Pericolul uriaș pe care îl poate tăinui o atare 
obsesie de dimensiuni fantastice este divulgat 
printr-o hine stăpînită maieutică.

Intr-un alt plan, piesa nemiurgul conturează 
o parabolă, izbind în miezul mistico-filozofic al 
totalitarismului fascist care se întemeiază în 
Germania, in 1933 (reamintim cititorilor că pro. 
fesorul Mușatin și-a inaugurat castelul-laborator 
„cu zece ani în urmă", iar piesa Demiurgul a 
fost publicată in 1943).

Paul Tutungiu

Exiguul (ambii născuți pe teritoriul actual al 
Dobrogei), sau Niceta Remesianul, acești „apos
toli ai daco-romanilor", cum îi numea Pârvan. 
Se adaugă scrierile, nu mai puțin importante, 
ale lui loan Maxențiu, Laurențiu de Novae și 
alții. Unele din aceste opere, de mare răsunet 
pe continent, au circulat, consideră autorul, nu 
doar în latină, ti ele au putut fi difuzate, cel 
puțin parțial. Și în străromână. Prin astfel de 
opere, demonstrează mai departe Nestor Vorni
cescu, daco-romanii și-au consolidat o unitate 
spirituală înaltă, de caracter european, pe care 
nici o potrivnicie a vremurilor n-a putut-o stră
punge. Prin astfel de opere sîntem, așadar, mai 
bogați culturalicește cu un mileniu.

Și lucrurile nu se opresc aici. L-am vizitat de 
curind, la Craiova, pe ilustrul cărturar, care ne-a 
pus în față șpaltul unei noi ediții a cărții. Este 
vorba, practic, de o nouă carte, o carte monu
mentală (ni s-a părut de două ori mai volumi
noasă ca prima), aducind inedite și prețioase 
dovezi despre strălucirea enigmaticului mileniu 
pe pămintul de la Dunăre, Carpați și Marea 
Neagră. Să mai spunem cu ce nerăbdare, cu ce 
foame, așteptăm această nouă carte ?

I.P.

in chiar această clasă. La primul sunet al goar
nei niște găini s-au impacientat și acum tac, 
zburătăcind aripile și cotcodăcind, drumul, 
cițiva ciini latră a pagubă. Omulețul se stră- 
duie să bată niște pași de defilare, se oprește 
in fața monumentului (abia acum pare el acest 
soldat avintat in lupta cu baioneta o proiec
ție deosebită în acest cer senin ce parcă se 
sprijină pe virful salcimilor) și cu gesturi în
cete, de ceremonial iși duce trompeta la gură 
și suflă in ea pină cind crede că a intonat dum
nezeu știe ce. Copiii stau la oarece distanță de 
el, intr-o așteptare plină de speranță. Abia cind, 
de după un gard, încep să curgă niște bolovani 
ei izbucnesc in ris și se împrăștie, ferindu-se 
cit pot pe sub podețele de lemn.

— Nebunule !
— Ușșși ! Cioroiule !
— Bălăceanca !
— Crr-crr !
— Tortonea !
După acest dialog, cel care a fost numit Tor

tonea se ghemuiește, parcă intră in el, se face 
și mai mic și se îndreaptă spre monument agă- 
țindu-și goarna de grilajul de fier. După o 
vreme reapare cu o cântă și udă cele citeva 
flori — palide, de cimpie, stinse in culori.

(fragment din romanul Vară tirzie, in pregătire 
pentru Editura Militară)



REMEMORĂRI

desigur iar aceeași emoție tulbure, grea 
ca o durere, respirația oprită în gît, și 
pașii tot mai fără vlagă in timp ce 
înaintez pe strada nepavată paralel cu 
gardul cimitirului bătrîn unde am un loc asigurat 

alături de locul celei ce m-a adus pe lume.
înainte de-a fluiera semnalul pe care mama-1 

visează și noaptea, semnalul de adolescent venit 
din peregrinări noctambule, mi Înalt pe vlrfuri și 
privesc peste poarta joasă in curtea străjuită de 
un vișin uriaș.

Ea e acolo, așezată pe un scaun bătrînesc, îm
brăcată ca pentru biserică, cu un guleraș alb de 
școlăriță ascunzîndu-i gltul zbîrcit.

S-a împuținat. Stă cu miinile in poală șl nu 
privește nicăieri. La picioarele ei, un motan alb, 
blegit de soarele toamnei visează șoareci șl zăpezi.

Mama așteaptă. Are chipul alb, puțin palid și 
ostenit, înfrumusețat de un zîmbet venit din adine, 
ca o lumină. Mama așteaptă...

Oare de clnd așteaptă ?
2.

Respir adine șl înghit nodul acela blestemat 
și-pii sec lacrima și-mi umezesc buzele încercuid 
să fluier semnalul fără rezultat. Izbutesc a treia 
oara.

Mama tresare violent ca și cum ar fi au&it un 
șuierat de tren Ungă urechea ei bairiuă. *-«va 1 
s-a destins mtr-o bucurie curata, se mipcă beta 
și vine spre poarta însoțită de motanul care i se 
troaca de picioare. >m înainte ue a desenide poarta se adresează ve
cinilor, șr cerului, și copacilor aaorautuor ue 
uincoio ue gara «

— O venit feciorul meu !
3.

Am venit auunțind-o in ultima clipă și cu toate 
acebtea, instinctul ei secret, radarul ei iuțim. n-o 
lasau să doarmă de-o saptămuiâ. locmai iermn 
nașe de văruit udaița cind a primit vestea sosirii. 
Și ea șă tie curat și frumos și ca nicăieri' a aranjat 
de una singură mobilele grele și reumatice.

S-a culcat dimineața Ja patru și-a vegneat pină 
s-a crăpat de ziuă, și-a aprins lămpile cu petrol, 
primusurile anacronice, și-a pus să fiarbă supa 
la foc mic și alte bunătăți numai de ea știute, 
și-a luat bastonul, (al treilea picior cum 11 denu
mește cu amara ironie) și-a pornit», piș-piș, spre 
zona blocurilor din apropiere, să umple sifoanele 
la vecina care o cunoaște și care bagă mal mult 
acid in sticlele ei decit in ale altora.

Termin de mlneat așezat la masa străjuită de 
vișinul cheltuitor scuturindu-și bănuți de aur in 
părul de zăpadă al mamei.

— Ce vin să-ți dau, Mircea meu ?
Fac un semn evaziv vrind să Însemne că ml-e 

i jcreat. Dispare in odăiță și se Întoarce lupă 
cîteva momente cu trei juinatăti de sticlA ceruito, 
sigjiate, parafate, legate cu celofan deasupra. Ci
tesc etichetele pe care a caligrafiat cu scrisul oi 
tremurat : Vin 1981, Vin 1982, Vin 1983... Nu reali
zez pe moment. îmi remarcă nedumerirea s

— De cite ori ai fost acasă o rămas cUe o Ju
mătate nebftută. Le-am astupat, le-am cerult și

Didactica nuova
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acelea care urmăresc „biografia interioară", ei 
la Eminescu. dar și la Maiorescu. Creangă. Cara- 
giale și Slavici (o obsesie a acestei „biografii 
interioare") ; cel despre „universalitatea emi- 
nescianismului" (o variantă a conferinței Ce etâe 
emincscianiamul ? ținute la colocviul internațio
nal de la Sorbona. publicată apoi, in vai. Emi
ri eseu după Eminescu, Ed. „Junimea", 1979 ; cel 
despre CaraglaJe —ț in perspectivă și altele.

Că. dind la frteală ateastâ carte. George Mun- 
teanu a înțeles că trebuie să scrie totul de la un 
capăt la altul, fără a-și copia sau pune cap la 
cap vechile studii, păstrând. în mare, ideile mai 
vechi, dar intr-o structură adecvată non arhitec
turi și cu Inerente modificări ori nuanțări 
impuse de noul stadiu, himeric adincit. al proce
sului de cunoaștere, de multiplele metamorfoze 
pe care, neliniștit, le-a înregistrat in timp spiri
tul. o demonstrează, cu caracter simbolic pentru 
[întregul volum, eseul despre Structurile «Perei 
eminesciene. Precum ee știe, intr-un articol 
publicat initial in Contemporanul și reluat apoi, 
mai nuanțat, in volum (Sub semnul Iul ArlsCare, 
Ed. „Eminescu". 1975). George Munteanu distin
gea in opera eminesciană un „real trăit", un 
„real gindit" și un „real imaginat". Acum, cele 
trei structuri se numesc „sensibilul". ..inteligibi
lul" și „imaginarul". In esență — cam același 
lucru ; In expresie și demonstrație critică — in 
realitate — mari modificări. Viziunea exegetu
lui s-a rotit, ușor, dar substanțial („roata lui 
Ixion"). de la o fenomenologie a proceselor psi
hice. in general, la o fenomenologie a actului

O carte fundamentală
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D. Prodan și-a întrupat virtuțile in această mo
nografie, care, alături de tune cunoscutul său 
Supplcx (ce va avea in cunnd o a treia ediție) 
sint cei mai solizi pioni ai operei sale istocio- 
grafice.

Rascoala lui Horea oferă imaginea cea ma. 
fidelă a marii ridicări a țărănimii transilvănene. 
Superlativ al fidelității pentru că autorul a ales 
un procedeu care, menta, desigur, o discuție se
parată (ce nu-și are insă locul aici) : acela dea 
face cit mai mult loc surselor investigate, altfel 
spus, de a lăsa documentul să vorbească singur 
in loc de a-1 cita intr-o nota de subsol și de a 
lăsa in pagină numai „tălmăcirea" dată de istoric. 
Acest procedeu dă cărții dinamism și tensiune, 
evenimentele succedindu-se intr-o derulare fil- 
mică, plină de dramatism. Cartea nu mai are 
nimic din ariditatea cercetărilor de specialitate ; 
e o narație cu savoare și culoare, in care sce
nele de violență, prilejuite de explozia paroxis
tică a nemulțumirii țărănești, capătă, prin au
tenticitate, o transfigurare literară.

Rascoala lui Horea, Cloșca și Crișan, așa am 
învățat-o cu toții pe băncile școlii ; Răscoala lui 
Horea, cum iși intitulează D. Prodan cartea ; dar 
de fapt protagonistul dramei este țărănimea, 
această clasă pe care se reazemă întreaga ierar
hie a unei ordini feudale — devenită anacro
nică — dar căreia îi este refuzat orice privile
giu. în Transilvania, starea ei a fost agravată de 
politica de discriminare națională căreia i-au că
zut victime românii, populația autohtonă și ma
joritară. începută la mijlocul secolului al 
XIV-lea, instituționalizată in 1437 prin linia 
trium nationum — alianța dintre nobilimea 
maghiară, patriciatul săsesc și fruntașii secui
lor — menținută in perioada principatului auto
nom (după 1541). eliminarea românilor din viața 
politică a Transilvaniei a avut drept urmare dis
pariția — practic vorbind — a nobilimii româ
nești. cu funcție politică de sine stătătoare și a 
făcut din țărănime, <Jasa-exponent a românis
mului transilvănean. Firește, aceasta nu în
seamnă că acțiunea politică a lui Inochentie 
Micu, începătorul luptei pentru egalitatea In 
drepturi a românilor cu „națiunile politice" din 
Transilvania, nu a avut o covirșitoare însemnă
tate, dar țărănimea cu suferințele ei. cu repre
zentările difuze și confuze — desigur — ale rea
lităților in conștiința ei colectivă, cu marea-1 
putere venită din numărul ei era forța social- 
politicâ, chemată să zguduie, prin acțiunea ei, 
fundamentele unui regim opresiv.

Nicolae Iorga, marele semănător de idei In 
istoriografia noastră, distinge intr-o ..simplă 
conferință", cum i-a plăcut lui să-i spună, „par
tea terăneaacă populară" și „partea românească" 
(Horia, Cloșca și Crișan in „Revista istorică", 
XXIII, 1937, p. 72). în răscoala din 1784. D. Pro
dan dedică un paragraf special, care se numără 
printre paginile de cel mai mare interes al cărții 
Temeiurilor românești ale problemei iobăgești. 
în cuprinsul lui citeva idei trebuie citate : 
„Lupta socială a iobăgimii române iși are inevi
tabil și temeiul său național. Lupta de emanci
pare va fi temeiul popular al luptei de eman
cipare a însuși poporului român. înainte de toate 
pentru că iobăgimea română constituie partea 
covirșitoare, mult peste trei pătrimi a iobăgimii 
Transilvaniei" (I, p. 60). Formulare pe dt de 
succintă pe atit de clară, a raportului național- 
social in răscoala din 1784.

Ceea ce conferă specificitate acestei mari ridi
cări țărănești este radicalismul programului ei 
politic. Răscoalele țărănești din evul mediu au 
reflectat in revendicările lor acea viziune idilică 
a trecutului, caracteristică mentalului colectiv 
sătesc : lupta se dădea pentru a reveni la vecht 
rinduieli crezute a fi fost întemeiate pe egalitate 
și dreptate. Un trecut mitic atit de luminos incit 
contururile societății voite erau indistincte. Ho
rea a rupt cu aceste stereotipe mentale și pro
gramatice. El a vrut altceva : a vrut o nouă 
lume, nu cu fața la treqit, ci-la viitor. Ultima
tumul dat nobilimii la' Deva, la 11 noiembrie 
1784, prin care cerea abolirea regimului feudal, 
desființarea clasei nobiliare și împărțirea dome
niilor ei la țărani depășește prin radicalismul 
său programele agrare ale revoluțiilor burgheze 
și burghezo-democratice din secolul următor.

Acasă
le-am pus culcate după dulap. Pentru tine le-am 
ținut că Io nu mă prea omor...

Mă privește cu biindete și lăcomie. Imf cercetea
ză chipul, părul netuns și încărunțit și zice o frază ca o rugăciune :

— Doamne, Mircea meu că tot frumos și tînâr 
ești...
4. Mi se întîmplă un lucru Inexplicabil de cite ori 
vin acasă. îmi impun să fiu conversativ, cald, 
copilăros, vesel, tonic, să turui vrute și nevrute, 
să-i șterg senzația de singurătate, să ghilotinez 
înstrăinarea.

Nu reușesc nici pe sfert, creierul meu e ca o 
bucată de iască, fantezia nulă, volubilitatea zu- 
grumată. Ea înțelege șl tac« privindu-ma intens 
și profund și mă soarbe In ochii limpezi dizotvln- 
du-mă ca Intr-o apă liniștită. Din clnd în cind, zimbește și oftează prelung eliberator, minglind 
meticulos pisica ce i s-a cuibărit in poală.

Ne trezește din toropeală cintecul unui cocoș 
impozant și țeapăn ca un mire.

— Lasă că te tai io, minca-te-ar vulpea, il amenință mama, că toată ziua ești numai La vecini».
5.

Pe ocolite și uzind de meșteșugite capcane o în
treb dacă nu vrea să se mute la bloc invocind 
multiplele avantaje.

Tace și privește pierdută peste grădina lată cit 
o batistă in care cocoșul țanțoș șl pîntenat ciu
gulește foile de tarză. La vișin se uită și la 
motanul trăznit de lumina toamnei, tolănit la pi
cioarele ei, și la flntfna veche cu lanț se uită și 
apoi, peste drum, spre cimitirul bătrin. Oftează 
scurt și mă privește temătoare :

— Dacă poți să mă muți, iacă m-oi muta.»
— Sigur ?
— M-oi muta, dacă zici că poți...
Ii las timp de glndire o noapte și reiau discuția 

pe ocolite.
— M-am gfndit, zice. Io mă mut, dacă tu poți 

să faci asta dar nu știu unde-or încăpea toate 
astea. Face un semn circular spre odaia cu moblU 
grea și veche, spre magazia de lemne și gestul ei 
cuprinde, fără îndoială, șt vișinul cheltuitor de 
aur, și grădina cu verzele ei brumate, și cocoșul 
înfipt In virful gardului și motanul acela ler.eș 
zăclnd la picioarele ei hipnotizat sau trăsnit de 
moliciunea adormitoare a soarelui de toamnă.
s. Dorm după-amiaza un somn scurt și profund In 
camera .mirosind a gutui, a busuioc șl ștergare de 
in. Mă trezesc brusc, fără motiv si o văd pe mama 
silnd pe un scaun, la capătul patului prtvindu-mă 
blind :— Știi, m-am uitat cum dormi. Exact M« dormeai 
și cind erai mic»..

P.S. Semnalez cititorilor mari și raid a carte 
semnată de poeta Ligia Tomșa. ..Fantezie de vară-*, 
apărută la Editura Fada, carte plină de sensibili
tate și căldură cuprinzlnd citeva bucăți antologice.

Mircea Micu

poetic eminescian. In special (nu. evident, fără a 
fructifica si folosi creator varii sugestiii de la 
poetica și critica modernă, căreia, repet, ii acordă 
maximă atenție, dar nu-i cedează nici o clipă in 
afară de ceea ce e valabil și.„ adecvat). Cartea 
lui George Munteanu este o istorie pe cit de 
istorică și de ..didactică" (vezi capitolele de .xtro- 
noiogie"). pe atit de inefabilă (in sens călines- 
cian). și nu mai puțin monumentală. Atit prin 
dimensiuni, prin amploarea cercetării, prin gran
doarea epocii studiate cit și. mai ales, prin alti
tudinea interpretării critice, prin originalitatea 
Întregului edificiu.

Că George Munteanu se menține cu obstina
ție, dar deloc ostentativ, pe linia unui călinea- 
cianism de substanță o dovedește tot ceea ce el 
a întreprins pină in prezent (Cu asupra de rni- 
suri im această Isterie (a) literatorii române. 
Epoca marilor daniei). Însuși faptul că el a 
simțit nevoia 6ă se aplece și să analizeze, din 
nou. opera scriitorilor de suflet ai marelui Căli- 
nescu. însăși ideea unei „istorii” a literaturii 
(giodul secret al oricărui critic veritabil), li 
demonstrează cu prisosință afinitatea șl conti
nuitatea. Continuitate dar nu epigoniam. Ci con
tinuitate în discontinuitate, fidelitate in infideli^ 
taie, consecventă in inconsecvența adevărului și 
a frumosului. Chiar acest recurs la o nouă lec
tură. la un nou cod al receptării, la o nouă 
„istorie”, reclamă de la sine o înțelegere in spirit 
călinescian a literaturii ca o deschidere sure 
ceea ce este nou și viabil, spre ceea ce devine, 
răminind el lnsusi. O cercetare durabilă. Intr-un. 
cuvînt.

A răsunat atunci, in acest colt de Europă. In 
care atitw veceau doar o lume primitivă, in
afara marilor curente Înnoitoare, ua gizs viguros 
care vestea zorile lumii noi pe care avea st o 
inaugureze Revoluția franceză. Vtiwra! ei frun
taș jP. Bristol, avea să se iacă apărătorul 'â- 
ranll r răscuiati. :ntr-o sensoaxe deschisă adre
sată împăratului tJSlf al U-lea in 1785.

mult discutata lipclogie a m-scănior țără
nești in evul mediu și epoca modernă fsă amin
tim doar de contribuțiile cunoscute ale lai Gu? 
Fourquin ei Rotând Mousnier). D. Prodan aduce 
exemplul românesc de o atit de mare orfstnah- 
tate. incit invita la o regmdire a incr.e.ertlor 
formulate pina acum. Spațiu’, românesc nu nuc 
poate fi ignorat, fără ca fever.-c-'t-a is’or.câ ii 
nu sufere de o păgubitoare limitare. Intrare- 
faptelor de istorie romanetscâ in circuitul de 
idei și discuții al istx-.ogrcf’ct ’m.iversaj-: arare 
mai necesară ca oncmd. $i prin uecuț.j. ccd’-ru, 
și prin valoarea cercetărilor inteeoriase de jcccli 
romană de istorie, avem de recencies’, jocul re 
ni se cuvine in manie sinteze de litere univer
sală. cercetările de istprte comparată etc- M>oo- 
grafia academicianului D. Prodan duvedest? 
peremptoriu că răscoala din 1784 este deccc- r. u 
un mare moment al istorie-. Tomlr>?ști si ai ceiet 
europene.

D. Prodan a dat un tablou de mare ar» 
științifică w. in același timp, de z»-»f..PMre 
frumusețe liîerară a luptei acestor țărr.X tran
silvăneni. si a tenbtiei morii a cocd-i Aur-., <’ 
lor. Carte de istorie, firește, dar care capes aală 
pe oricine o ia in mir.ă ; carte funda mc -ia,i 
a istoriografiei «i culturi; românești, mâr'.zr.a 
elocventa a puterii de eieatie a neamului care 
l-a dat pe Horea.

D. Prodan. RăscoeL. hit Horea. * »•!-. ed. » 
H-a. 1984, Editară Științifică si Earielovcdică-

e momentul să clarificăm îi „criitna- 
lUatea- asa-zuei filosofii De care gru
pul „Europei libere" o vehiculează cu 
sentimentul că emite pentru inttU 

oară pe pârruni acele „cugetări ’. Un exar. -r. 
minuțios soune insă că mai nimic din ceea ce 
se „teoretizează” acolo nu iese din mintea. De 
altfel slabă, a jurnaliștilor „liberi" : cam tot ce 
a născocit .moua dreantă" franceză ma. r.ârmg. 
și „neo-fascismul” — mai agresiv se continuă 
în ..ideologia’' Europei libere intr-o compoziție 
de cel mai Izbitor mimetism.

Ca șl „noua dreaptă”, parizienii vorbitori de 
română cred in „metapoIiUcă ’. inteleaind prin 
aceasta că factorul „cultural" e In lume deci
siv. Toți apelează la .^cultură” ca ia o cheie 
universală iar pe unii dintre cei care au legă
turi cu aceasta grupul parizian 11 ridică in slăvi, 
ca pe niște supraoameni. Ideea de a crea in 
chlo artificial „elite", al căror ternei ar fi ex
clusiv acela „cultural", e a noii drepte ; 
nici neo-fascismul nu e străin de teoria „eli 
tismului".

însă mu doar elitismul face „noua dreaptă” si 
„neo-fascismur‘ să se intilnească in ..filosofia" 
grupului .Europei libere", o teză capitală a lui 

esto și „europeismul". S-a observat cum ideea 
„cosmopolită" și „europeană", occidehtalismul 
parizienilor plnă ieri „români", pornesc dlntr-o 
tactică perpetuă a deznaționalizării. Europeistă 
intr-un gard Înalt e „noua dreaptă" și un ideo
log al acelei mișcări. Maurice Bar-ieehe, diri
jează o publicație intitulată „Defense da l’Oc- 
cident". Rasismul alb e aici subînțeles, ca si la 
„neo-fasciști“ a căror inițiativă mai recentă 
este aceea de a renunța la „naționalismul" fas
cismului istoric și adoptarea „europeismului" 
(numeroase publicații neo-fasciste se cheamă 
„Notre Europe", iar organizațiile lor suprastata
le au de regulă la bază ideea „solidarității eu
ropene"). Orișice referință la independenta na
țională e. în concepția noii drepte, o relicvă 
care trebuie combătută : deznaționalizarea în
locuită de europeismul occidental se observă, 
cred, cu ușurință. Copiile pe care grupul „Euro
pei libere" le-a făcut după neo-fasdsti nu s-au 
terminat nicidecum aici. Neo-fascistă e si „cri
tica, practică". prin miiloace teroriste (între care

Caligrafi 
și pictori

manuscrise miniate și ornate din epoca
lui Matei Basarab reprezintă ultima și 

• superba „ispravă" in materie a lui 
Gheorghe Buluță, împătimitul iscodi

tor a tot. ce s-ar pijtea, șpune că ține de fața 
ascunsă a tezaurului românesc de carte veche, 
scrutat și evaluat cu deosebire în latura extra
ordinarei sale bogății de valori grafice și ico
nografice. Asociindu-și-o, de data aceasta, pe 
Sultana Crala în voluptos-intelectuala dar și 
extrem de dificila sa întreprindere, Gheorghe 
Buluță ne pune la îndemină (sub auspiciile atit 
dc generoase ale Editurii Meridiane), o carte 
unicat, in toate privințele. Firește, fie și pentru 
cunoscătorul obișnuit a! istoriei culturii și artei 
românești premoderne, e lesne de ce. acum, 
s-a optat pentru epoca incomparabilului voie
vod ctitor care a fost Matei Basarab. Demn de 
toată lauda este insă faptul că pentru prima 
dată acești tineri cercetători și mari iubitori de 
frumos Iși asumă cutezătoarea răspundere de a 
scoate la lumină intr-o. asazicind, raportmdu-ne 
la diversitatea disnarată a materiei originare, 
carte a cărților in care gratie unui autentic 
fenomen de inefabilă insolitare, se oglindește 
inestimabila zestre artistică lăsată moștenire 
de memorabila artă a scrisului mateibasarabesc. 
Arrrolul studiu introductiv, eruditul capito' 
in care sint descrise manuscrisele miniate și 
ornate, bogata și instructiva bibliografie, așa
dar, partea de text exegetic a lucrării, reco
mandă in Gheorghe Buluță și Sultana Craia 
pe unii dintre cei mal avizați cunoscători și in
terpret! ai domeniului. Cit despre ampla des
fășurare de imagini color ce dau, mai departe, 
tulburătorul conținut ilustrativ al cărții, trebuie 
să arătăm că rar ne-a fost dat să fim. literal
mente. prizonierii unei asemenea stări de extaz 
spiritual-sincretic precum acela prilejuit de 
contemplarea acestui veritabil album de artă 
•ui generis.

Despre nuanțata ți adinca putere a autori
lor de a reda prin cuvinte ceea ce văd, simt și 
Înțeleg, scrutînd suita de „poze" inserate in 
cartea lor (redactor, Petrea Lupan, tehnore
dactor Virgil Strugariu, tiparul și imprimarea 
la întreprinderea poligrafică Sibiu), ne putem 
face o imagine concludentă citind și suita de 
texte explicative, „legendele" ce însoțesc ma
teria iconografică. Iată citeva exemple : „INI
ȚIALA D, INIȚIALA N. Compoziții caracteris
tice pentru stilul artistului In realizarea iniția
lelor mari. La prima literă, ornată, sint utili
zate motive zoomorfe (capete de acvile Împle
tite Intre lujere vegetale, cu eflorescente deco
rative șl cu frunze lungi, răsucite. La a doua 
literă inițială, spațiul interior este decorat tot 
printr-o compoziție construită prin simetrie. 
Dubla coadă a sirenei din cen'ru încadrează 
coloanele majusculei, metamorfozindu-se, prin 
contaminare de regnuri, din trup de peste in 
trunchi vegetal, terminat cu eflorescente de 
tipul ciorchinelui. Ornamentul vegetal este sus
ținut de conturul geometric al literei, întreaga 
compoziție remarcindu-se printr-o riguroasă 
organizare a spațiului și prin alternarea rit
mului (Slujebnicul mitropolitului Ștefan al Un- 
grovlihiei, Biblioteca Academiei Republicii
Socialiste România, ms rom. 1790. f. Iov : f. 
20r) : sau INIȚIALA V. Compoziția acestei 
inițiale transpune un motiv din Fiziolog, unde 
pelicanul care reprezintă și un simbol eristic, 
semnifică jertfa. Pasărea își reînvie puii cu 
propriul singe. Cuibul formează corola unei 
fiori aurii intr-un buchet policrom. Spațiul li
tere/ este astfel ocunat de elemente decorative 
incit ansamblul degajă o impresie de claritate 
și echilibru. Datorită frecvenței in text, minia- 
turistul ilustrează de mai multe orj aceleași 
teme, acesta fiind »i cazul Legendei pelicanu
lui care este figurată prima dată in manuscris 
Ia f. 32r (Slujebnicul mitropolitului Stefan al 
Ungrovlahiei, Biblioteca Academiei Republicii 
Socialiste România, ms. rom. 1790. f. 78 r)“ : 
sau „MATEI BASARAB Artistul anonim este 
Înzestrat pentru arta portretului. Chipul bătrl- 
nului domnitor apare modelat cu finețe, expre
siv șt plin de noblețe. Este unul dintre portre- 

■ tele remarcabile aIe lui Matei Basarab. indeo-
we. nfe-

tat cu aur si argint. împodobit cu broderii cu 
motive florale. Portretul c-oează o imoreste de 
măiestrie calmi și interiorizată. Chenarul Îm
pletește geometric un desen cu o sugestie vege
tală. Snat’ul sefnicimt’nr din su-ner-ofă
este ornat cu motive florale aurii ne tend al-
bastru. Dezvî-rra sint f’g’.T-a**’ *an*» ’ m
a*,*u'*ini diverge. mcdoJ’tete decorativă te**lnit* 
si ’n mamKcri»» d»n erxxtă <D<niă miniaturi re- 
prrzmtind pe veievedol Matei Basarab z4 
doamna Elina. te uror-e ți îteojb’ ci'
Soriolirte Ro*viJte’at*.

Norocul ••bf'T.sx -i de a f- 'mul d-ntre teri- 
ciâti posesor; ?; ■ Miaawri»» miniate d or
nate dia epoca lai Matei Basarab nu e«te de 
fiecare zi : coca ce. la urma explic» 
exultanta. dt>că vrem, aproape nesuoravegheatâ 
s prezentelor însemnări.

Nicolae Ciobana

Aa,Wtb> Cosbeescu : „Iraadd la FMtKto'

PSEUDO-CULTURA PE UNDE SCURTE

Intre „Noua dreaptă" șl „Ncolasclsm"
denigrarea e cei mai blindl. oe care artroul o 
face împotriva celoc care nu terfi la diver
siune șl nu se opun comuniștilor.’ Se cunosc 
campaniile de ates ărai aaaai.oal moral pe care 
„Europa liberă" re-a desfă>arat_ fără aâ Ie slă
bească nicidecum azi. împotriva unor scriitori 
din România care combat tezele .noii drepte" 
îmorumutate de dosi si de către simpatizant!-

Din „noua dreaptă* provin. de altfel, nu
meroase teze ba chiar ai tehnici de Dersuasiune. 
„Demobilizarea" si „dezangajarea" prin utili
zarea unor foști dogmatica „marxiști" cu oare
care notorietate, trecuți ulterior la reacțiune, e 
un procedeu foarte simpatizat de ..nouvelle 
droite" : Andre Glutamaon. Jean-Paul Doilc 
sint astfel de foști extremiști de stingă. Cit 
privește fauna dogmaticilor ajunai la „Euroua 
liberă" probele s-au administrat, am impre
sia. convingător.

..Cartezianismul" grupului raririan si al cău- 
zașilor lui nu e nici acela or.ginaL el provine 
de la moua filosofie" franceză, de unde a ieșit, 
in linii mari, și „noua dreaptă". A manevra 
presa, radioul șl, dacă s-ar putea, și televiziu
nea — iată un procedeu pe care „noua dreaptă" 
l-a avut toarte serios in vedere.

Ideea grupului parizian de a pune „mdnopol" 
pe chestijo a rom'ineaS'-.’i folos n 1u-se de ami
cițiile cu jurnaliștii occidentali avea la origină 
Si acest model. De altfel, observ în treacăt că 
„noua dreaptă" se arătase curioasă de români 
căci un volum colerfiv. produs de acela medii, 
se intitula „Măiastră", după denumirea unei 
sculpturi celebre de Brancusi. Ca si ..Europa 
liberă" șt grupul ei. „noua dreaptă" nu Uită 
tineretul, ba chiar ideea multora ar fi că explo
zia recentă a unei asemenea concepții s-ar le
ga de mișcările studentesti pariziene din mai 
1968. „Neo-fascismul" cultivă, se știe, organiza

„Oprind în loe

Cu o biografie singulară în literatura 
română, Alice Botez este o debutantă 
tirzie, intrecindu-1 prin aceasta chiar 
și pe Arghezi : dacă, facem abstrac

ție de o povestire fantastică, publicată în 1944, 
și de fragmentele critice din teza de licență, 
editate în 1942, prozatoarea a venit in litera
tură abia in 1968, așadar la 54 de ani. Dar de
butul el înseamnă, in multe puncte o adevă
rată ciasicizare căci „Iarna Fimbul" consacră o 
extraordinară autoare, de 6 factură mai puțin 
obișnuită, al cărei interes merge către un isto
rism fio6ofic. fără descriptivismul unor tenta
tive asemănătoare, ale altora.

Singulară in literatura momentului, Alic» 
Botez nu venea in proza românească fără a 
ilustra o tradiție. Precedența ei este, sub as
pect estetic, de două feluri, reductibile in 
esență dar intrucitVa diferite ca sociologie. 
„Iarna Fimbul" este romanul-rezumat. aproape 
de compendiu, al unei familii nobiliare : prin 
aceasta, prozatoarea resuscită, cu mijloacele 
moderne, proza ciclurilor biologice din natura
lism, așa cum fusese ea prelucrată la noi, din- 
tr-o perspectivă al cărei reprezentant râmine 
Duiliu Zamfirescu, „Noblețea de stirpe" o 
preocupa pe Alice Botez, dar o noblețe de 
unde autoarea scotea o filosofie. Dar mai este 
o linie literară prelungită in această proză, 
este seria balcanismului pe latura bizantină, a 
lui Mateiu I. Caragiale, estetizantă, misterioasă, 
intretinînd un cult al enigmei psihologico și 
sociologice. La baza prozei ei stă enigma.

„Iarna Fimbul" are toate caracteristicile -a- 
cestea și încă, pe deasupra, alte cîteva care 
fac pe prozatoare originală. Un aer de damnare 
inițială urmărește peste tot personajele care, 
asemeni grecilor antici, nu se pot sustrage 
sorții. Sensul fatalității este prezent în „Iarna 
Fimbul" în însăși substanța cărții care e istoria 
unei străvechi familii bizantine a cărei geo
metrie repetă un ciclu prestabilit, dar viziunea 
modernă s-a instaurat in roman foarte puțer- 
nie, prin tehnica inovatoare a perspectivismu- 
lui. Compoziția se face, deci, după legi mo
derne (deși „tot moderni am foat de la 1520 
încoace"; observă in altă parte prozatoarea) : 
toți monologeăzâ dar mai ales oferă „unghiuri 
de filmare" care obiectivează pină la disoluție 
materia conflictului. Manuel, Irina, Alexe, An- 
dronic, Miriam sint tot atitea conștiințe singu
ratice. tot atiția „ochi" care deschid asupra 
lumii □ perspectivă incontrolabilă.

O adaptare de tehnică modernă cum e in 
„Iarna Fimbul". poate să pară o gratuitate și un 
exces modem, un mimetism, dar nu este, căci 
disoluția prin tehnică romanescâ e o analogie, 
din punct de vedere al stilului, a disoluției lu
mii pe care Alice Botez o descrie. Pentru uni
versul ei, nu se putea găsi o tehnică mai adec
vată ; modernitatea prozatoarei e consubstan
țială.

Ceea ce se observase Ia debut a rămas si in

CUMPĂNĂ

Poem împotriva
Calului Troian
Herghelii, herghelii elt veți cu ochii, 
necheazâ tot cimpul ca un armăsar cu un 

miliard de capete 
și soarele troznește din bice, din raae. din 

rinri, din fluvii 
spre Treia, spre Treia.
Toți caii pămiDiului galopează in stepe.

io eîmpil 
netesindu-ie, nu rentează 
dacă sini vii sau sint morți, dacă sint gloabe 
sau au lingele diamantului 
sălbatic.

Cenaclul «Dacia Feniks»
A ȘASEA INTILNIRE A ȘAPTEA INT1LNIRE

Cenaclul DACIA FENIKS iți raia țadinfale pe data de 22 septembrie, erate 
16,30 a.c. in sala din Biserica Amzei nr. 7.

Vor citi : Dumitru Păcuraru ți George Vulturescu.

țiile de ’:neret si De studeoti in chip «Decial 
com.te.-.ndu-i. observa foarte bine cineva, 
.Jocuri de parcare socială". Teza „generației ti
nere” pnecâtită Der.tru diversiune e la „Europa 
liberă", literă de lege.

In materie de exprimare ..noua dreaptă" nu
ne. zice un .analist, metafora in Jocul analiaei. 
imaginea >n loăfc! examenului științific. S-a 
observat si s-a... auzit, poate, cit de „științifi
ce" sint cocitributile grupului parizian a cărui 
bolboroseală barocă e foarte greu descifrabilă 
(intră aici si o linsă de exercițiu In ceea ce 
privește limba română). „Realismul cotidian" 
care ar exalta „omul oarecare" combătind co
munismul prin disee si prin ridiculizare, por
nind de la „mecanism" (asa cum l-au promovat 
..Europa liberă" si partizanii grupului verificat) 
izvorăște in fapt din tezele lui Jean Marie Be
no; st (din ..Les nouveaux primaires". asupra 
spiritului „plat", „mediocru" al comunistului), 
însă pe de altă parte, nici „neo-fascismul" nu 
lasă în pace „omul oarecare", considerindu-1 prin 
absenta simțttlui politic, supus manevrării ; o 
mișcare neofascistă italiană (din 1945) se che
ma „Uomo Qualunque" ; apologie, așadar, a 
existentei banale.

Ca intr-o uimitoare potrivire de gînduri> 
„coincidențele" între grupul „Europei libere" și 
„noua dreantă" merg si mai adine. Echivalenta 

„fascismului" cu „socialismul" (împotriva oricărei 
analize științifice corecte). Întreprinsă de B. H. 
Lâvy a devenit, la Monica Lovinescu si la co- 
mllitoni. o regulă de fier. Anti-camuniamul di
zidentei. constind intr-un conservatorism ex
tremist al datelor sociale, si colorat cu anti- 
progresismul. provin din tezele ..noii drepte", 
care este dogmatică si conservatoare în esență 
Si ofensivă, pe latura. ..contrarevoluției preven

vremea gloriei"
celelalte romane, cu cite 0 schimbare adecvată 
la flecare dintre ele. „Pădurea și trei zile", de 
exemplu, fiind romanul unui sfirșit de război, 
pune umanul într-o stare-limită care nu poate 
accepta, ca formulă literara, descriptivul. Un 
oraș încercuit, trei frați care nu comunică, pre
siunea istoriei nu pot să provoace pe prozatoare 
la viziunile tradiționale. De aici și fragmenta- 
rismul organic a! literaturii practicate de ea, 
introspecțiile, interpretarea timpului ca o su
biectivitate purâ. In „Eclipsa" un alt roman al 
enigmei de data aceasta sociale (nu genealogice 
sau istorice, cum erau „Iarna Fimbul" și „Pă
durea și trei zile"), disoluția spațiului și timpu
lui vine, in mod paradoxal, nu din lipsa de date 
care trebuie completate prin reconstituiri (cum 
e in „Iama Fimbul") ci din excesul lor „Eclipsa" 
fiind romanul obiectelor, al descrierilor lungi, 
un inventar de senzații și de evenimente. îm
brăcămintea Barbarei Vassa, iluminatul in casa 
Viemerilor, plimbările pictorului excentric, casa 
moștenită în chip misterios, o petrecere de lo
godnă, o înmormintare a copiilor Anei aint 
scene detaliate, cărora li se adaugă scrisori apo
crife, părți din „Cronica pedepselor" de Nefta- 
lus, o lume inventată și o lume atestată, cu per
sonaje istorice documentate. Lumea romanescă 
se înfățișează ca o lume de enciclopedie imagi
nară. Enigmele fără chei se manifestă în „Eclip
sa" și printr-o tensiune a așteptării, prin lipsa 
spațiului și timpului care au și alte motivații. 
Scenele descrise nu se pot desfășura fizic nici 
în spațiul, nici în timpul indicat. Prozatoarea 
dilată sau comprimă timpul în funcție de ceea 
ce este de demonstrat.

S-ar putea spune, din acest punct de vedere, 
că romanul scris de Alice Botez este un roman 
eseistic și această observație e adevărată cel 
puțin din perspectiva personajelor care toate În
truchipează un simbol. Oamenii există la ea In 
măsura în care pun în ecuație idei.

Istorismul prozei s-a diferențiat, la Alice Bo
tez, și prin fixarea sub lupă a unor situații is
torice concrete. „Emisfera de dor" este lumea 
Romei de după războaiele cu dacii, o Romă te
rorizată de năluca lui Decebal. „Dioptrele", o 
proză de formulă teatrală, se referă la perioada 
caucaziană a . lui Dimitrie Cantemir : erudiția 
istorică e secundată in aceste romane, de o fac
tură neobișnuită la noi, de o filosofie a faptului 
istoric, de un fel de spiritualism intelectual pen
tru care gindul biruie timpul prin lucrarea cul
turii, care aceea este durabilă : „Și totuși — 
spunea autoarea intr-o remarcabilă imagine a 
persistenței artei — timpul nu a fost oprit de 
ace! accident mărunt — care este moartea bio
logică sau caznele titanice — ci tocmai, dimpo
trivă, continuat cu vremea gloriei. Aceasta 
oprită, intr-adevăr, in loc". Este, se poate spune 
fără exagerare, șl pentru Alice Botez începutul 
unei vremi a gloriei literaturii el.

Mariana Brăeseu

ei galopează, se nasc și mor in galop 
spre Troia, spre Troia !
Pădurile înverzesc și se usucă spre Troia, 
lemnarii trag cu rindeaua spre Troia, 
armuri din muzee in fiecare noapte 
zăngănesc din absolutul ruginci spre Troia — 
cind vor să țintească din luminile ochilor 
toți orbii se uită spre Troia.
Sprr Troia și numai spre Troia.
Iubito,
noi nu vrem să mergem spre Troia.
Să se ducă tristețea sau scirba 
pămintului să-și tnnumere solzii spre Troia, 
măcar numai noi
amindoi
■ă nn mergem spre Troia, 
să nu galopăm înspre Troia— <

George Alboia

Cea de-a șaptea intflnlre a cenaclului 
„Dacia Feniks" ■ decurs la Buzâu. ca 
urmare a invitației Comitetului județean 
pentru cultura și educație socialistă și 
a bibliotecii județene. Organizatorii au glndlt acest 

eveniment, ce a coincis cu cei de-a! 170-lea Salon 
literar „Scriitori pe meleagurile natale", ca pe un 
omagiu adus poetului loa Qheorctie. Astfel câ in 
afara mauiăesrente, seri de la Casa de cultură a 
tmerrtu:ui a avut loc și o emoționantă șezătoare 
u Florlca. satul pe care, după mărturisirea poetu
lui. sufletul său nu l-a părăsit niciodată.

ioa Gheorghe a ținut să-l albă la această reve- 
dere ca partener de dialog pe poetul Gheorghe 
lawase, și el născut pe acele meleaguri, prilej de 
duioase evocări a primilor Îndrumători întru lite
ratură. a prietenilor de ta cenaclul „Alexandru 
Sah>a“. în cele două seri literare, alături de mem
brii cenaclului „Dacia Fenllc»" prezenti la manl- 
featare (Ștefan Bratosln, Gabriel Cheroiu, Ion 
Marin) au atit numeroși creatori din Buzâu, prin
tre care Nicolae Peneș, ton Stanciu, Pulu Crlstea, 
Gheorghe Ene. Nlstor Tânâsescu.

Răscolitoarele destăinuiri ale poetului, sclipitoa
rele dialoguri au fost urmate de adevărate rega
luri de poezie din creația iul Ion Gheorghe pe care 
autorul Însuși, actorul Mihai Adamescu șl un grup 
de copii de la școala <Bn Florlca le-au dârult nu
meroșilor oameni prezenți la eele două manifes
tări literare.

Trebuie să spunem câ la ireproșabila desfășurare 
a programului nostru (ce a mai inclus. Intre altele, nzltaiea Muzeului Județean de Istorie șl Tabara 
de sculpturi de Ia Măgura) au contribuit amabili
tatea și eforturile a doi tineri oameni de cultură. 
Alexandru Oproesm, directorul Bibliotecii județene 
șl Vktor Andrelca. set de secție la Comitetul Jude
țean de partid Buzău.

Ion Marin

tive” (teoretizată de Marcuse) in act. Cultul 
dizidentei și ..refuzului pur", practicat la „Eu
ropa liberă", se nimerește, ce surpriză !. cum 
nu se poate mai bine cu aceste concepții.

..Noua dreaptă", observa cineva, a voit me
reu să se transforme intr-un soi de „centrală 
de influență" cu funcțiune monopolistă ; inutil 
sâ mai notez că aceasta e si utopia grupului 
„Europei libere" a cărei strategie monopolistă 
a fost schițată.

Să mai axez că tipic pentru „noua dreap
tă" e si biologismul, printre altele in ideea 
elitismului ereditar. Urmind asemenea povețe, 
unora dintre ..parizienii" cu arbore eenealocic 
le-au intrat în cap mari nebunii si ..clasicii 
particulari", cultivați de .Europa liberă" r.u au 
o altă origine ..teoretică" : este probabil că In 
mintea Monicăi Lovinescu ideea câ talentul 
i s-a transmis mecanic, si cu un adaos, chiar, 
forfotește. Nici Sanda Stolojan nu are alte te
meiuri intelectuale, decjt acest mecanism biolo
gic. pe care, vai, știința îl infirmă.

S-ar mai putea extrage numeroase alte, inex
plicabile potriviri însă principiul imitației ideo
logice e. cred, vizibil de la distantă. Totuși, 
ceva ar mai rămine de clarificat. O campanie 
mai recentă a „Europei libere" e. se știe, aceea 
de a cataloga obsedant una dintre direcțiile li
teraturii române de azi în chip de „neo-fas- 
cistâ" si aparținătoare de „noua dreaptă" des! 
nu aceea are accente care să o aprooie de ase
menea mișcări „europeiste". „Neo-fasciști". ar 
fi. zice-se. Sadoveenu. Arghezi. G. C&Uneseu 
(dintre „clasici"). ..noua dreaptă" ar avea dreot 
reprezentanți oe Eugen Barbu. Paul Anghel. 
Ion Lăncrănjan. M. Ungheanu (..pontif al noii 
drepte"). Ion Gheorghe si în generai asa-zisul 
„grup al celor 22". suplimentat cu cîtlva ti
neri .deocamdată „neo-proletcultiști“.

Fiind Insă fapt sigur că „Europa liberă" si 
grupul care o alimentează imită pe .neo-fas- 
ciști" șl pe noii oameni ai „dreptei", înțelegem 
că avem a face cu îneft o încercare de a misti
fica grosolan un fenomen.

Artur Silvestri
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may a m o n d

Drumul spre Tomis
Mi-am mingiiat iubita ca pe o peșteră, 
împăratul ne surprinse în odăile sale.
Publius Ovidius Naso, te rog—".

Se ivesc deja urechile Însingurării 
Dintre femei, doar pe Venus 
Am mai iubit-o astfel.

Timpul nou are abia opt ani.

In curind se va opri
Și Tibrul.
Sub brațul Vezuviului,
Pompei și Herculanum, ca niște gemeni.

Tot drumul mării duce de la Roma la Tronic. 
Se luminează.
Unde e Tomisul.

Descrierea drumului
Miine am pornit in munți — 
despre aceasta, probabil, 
v-a mâi povestit cineva 
pină cind nu i-a adormit 
capul in piept incă.

Trebuia să dovedim 
că lumea e un bloc de gheată.

cu tot mai multă frică —
Am hoinărit pe virfwri in

nu de fiare sălbatice ale pMarii 
cit de turmele oilor blinde.
care pășteau in tihnă 
fulgii de zăpadă.

Chiar dacă Zeul există pe aceste 
imi șopteam in sine-mi.
el este alb.

în „Hanul Ancuței'*

In han, sub hamuri, 
dorm in fin 
cu șerpii.

Din vis mă trag 
copitele cailor morți. 
ca să-i Încalec,

! O antologie de poezie
contemporan romaneasca

I_a VL.-UC1 Tba

REPERE EppUT,

si muove
Mat răznin ia fin. 
luindami viața 
in amintire.

Elada
PteU ia prim! ara* al Un

dt 1UU-

facă trăiește «raate te ptotrt
$i porțile
ce-l deschidea».
Astăzi

iatrez ptaatotaL

insu- 
și-a 

către

Poezia românească a 
făcut permeabil 
țarismul englez și 
propagat ritmurile 
cititorii de lirică din Ma
rea Britanie. Prin tradu
ceri efectuate la Doi de 
români angliști, sau ia 
Anglia de englezi româ- 
niști. ca Peter Jay. Ray 
MacGnegor-Hastie și al
ții. c-țiv? poeți mai vechi 
- ■ : "îs : ne — Lnune—rj, 
Bacotja, Ștefan Augustin

Marta S res.. 1 
«K. — «a too: tracapu-4 
Ir - —. u. m o*-<
•. X - . . - - ikespearceDe și byroniene.
Ir. ruj**?; . -i-fi-?. on ia antologii mai largi

Tn ii întinzi

Ia nmâaeșie de
'tevoeur Gvozdenoricî
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No Man’s Land : „A traduce versuri este o trea
bă extrem de dificilă. Numai românii sint ex
ponents demni de respect ai acestei măiestrii 
Nu știm dacă admirabila versiune engleză se da
torează afinităților și legăturilor stnnse dintre 
cele două traducătoare și poporul român. Cert 
este că au reușit să surprindă, cu subtilă intui
ție. universul liric al fiecăruia dintre poeți : gra
vitatea și puritatea lui loan Alexandru, intelec
tualismul și grandiosul lui Doinaș, lirismul me
ditativ și uimirile Anei Blandiana. luciditatea 
emoțională sau emoționali tatea lucidă a Ninei 
Cassian. vizionarismul și farmecul lui Nichita 
Stănescu. Traducătoarele tratează materialul 
poetic cu un respect apropiat de venerație, cu 
o fidelitate aproape juxtalineară. captmd nu 
numai imagistica, transparențele, efectul liric, 
dar, uneori, și metrica silabică. Nu rezistăm is
pitei de a cita unul din numeroasele exemple 
de reproducere aproape identică a imaginii si 
a metricii : ,.Și marea / Se-nchidea ca o pleoa
pă / Peste ochiul in care-așteptam" ..And the 
sea ! Was closing like an eyelid Over the eye 
in which I waited" (Ana Blandiana — Iti aduci 
aminte plaja).

Inevitabil, uneori cite ceva se pierde, cite ceva 
se adaugă, cite ceva se transformă. ~ 
pildă, se pierde in traducere 
aliterație din poezia Iov a
Alexandru : „Credința nu mai era o cetate ce se 
cucerește prin cucernicie". Esentializatul vers 
dintr-un Ciniec de Nichita Stănescu : „Se urițise 
trupul gindit" devine in traducere „The thin
king body, now ugly, had evolved", adăugin- 
du-se. din necesități de ritm, cuvintele „had 
evolved" (se desfășurase, luase amploare), și 
transformindu-se „trupul gindit" in „trupul care 
gindegte".

Asemenea abateri sint accidentale. Antologia 
«ste o reușită. Simbioza dintre cele două tradu
cătoare s-a dovedit rodnică și le așteptăm, așa 
cum au făgăduit, să publice o nouă antologie, 
mai amplă, a poeților tineri români.

Antoaneta Ralian
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De
splendida 

lui loan

•) —An Anthology of Contemporary Roumanian 
Poetry”. Translated by Andrea Deletant and 
Brenda Walker — „Forest Books", Londra, 1984

Două dicționare gemene
4 oate nici o lucrate « • -

intifică nu-si are
mai bine nrec-jți - ca ianurx
Căci dicționarul. -3 =—

Ipostaze, este o r x.
omului pentru j—ziaMaln aaarotete: <C-
ționarul masiv, encx’ .^ri..-. poe.r-. -tete. a.-j 
cercetător, — de :: _-4 jear.0 og » 
limba respect.‘' ă iu -• M
dificile și tie <±rr—Upe — C. 1 larte aac-
cint, cu cuvuiiete szryrz ~<LLa' 1 XX 1 XOt 
Și așa mai deptrrse : J- s- ge
muri etc. Un dirpnsar »4 --- —T -=r^ «euarr- 
tilor străini care — -rat* ăro£*a 
versitătile din strâ - rm ăsaar aeadtero» ca 

rea pină la nuanță a --craurz. x Ote* «■* «* 
un student strata să tente -iOMm *
România, deci ia ecctatrr ca tente vne-
bită și alta e să o pgszt *•-*-:— Că w~
lecționează autorul ț^.- r.—:zz 
termenul ce valențele te. c-acv-w «as «jș- 
nime ? Și toate Mtrr'ea ja.tr-rs kj«b swteB 
dar dens și ■pedjg-^Ș-r cxrwgMc. t. Lo
a făcut, cred, orroraroTO Iron -i<a *9te nc 
tară să predea !->-M r !5TKTi r-urwsa "te 
străvechea »l poeOBPtea tale ac Br-
dova. Modest :.i -X r-, -vq—»C.
harnici, acolo in ocas» — â- iasră; e. - *n- 
canțe. in locuința-; tea Tiausan. țrsCwrarte 
s-a așternut la _ h 1 «d fea S»

român-italian y. . —1-az-ttrte- z—: fteort-
tul ee poate lesne • «--«te —s te-
nele și frumusețile iz»:. ro -cza.rix'-. -xx 
dar, totodată. șz>ec.5 — -
Mărturisesc că. fr, - -1— te te-an teaC
și-mi rămin • - : r «-."as. •
dicționare ;<—-r - r«±».c_ je-

Ce a făcut z-tecc-J pe-r—-z • rz —a. extra 
punere in arcv_”M ' -rw . ■ aer aer-tecr * Se- 

găsit. Un coleg. tx^jrsE tedten de 2a anten- 
sitate, i-a rtccraavtes — aatetf te tetenar 
editat de un pro<e»c ce ante* Catena te 
Olanda și care ixuasar z păsa: te te raite*» 
computerizată a : r te ce» ca
circulație tisină unedatl de “■■ * **
limbii. Procur—te-.-.
rîndu-i să procesfe-rr ajoC 
limba română, prm tetete 
să-și fixeze, in csac*. șc 
sale. Ca apoi să s-=»a» 
fixării, al raf.sioiăr-k. « 
pragul tipografx-- Cu sc= 
române de itaneseste »țw 
relor și encntepec-..:'- ao

R5VETA STRĂINĂ

x

a te

Balcanice
OKTAI BIFAI
Pahar
AreasU e • circi naă peseărorocă 
Jur împrejur azur lumini 
Apostole ce soi de circiumă-i asta 
In farfuria mea ua M»r
Iar in pahar cerul

Soartă
Ce fel de chin • acesta al acu 
Nu știu U aoeot

«w» te" - — ca
te kte *

Gnae» teanro 
tet* » Wtetee 
am «ateBdb • 
te te atee =c»te

AL AWriuăa

«•Vna» C»a»MO»: .Cm» rochi te Fătecati”

Cte «atee eă-a alajba» te riaiiMnnii

Dar im» fac» rte ciad • maarac 
CMter • raia pteaa de pete»!
Ea • irtnr
La aa mă lateroc-

(ind cedară lupii
Ti»e-ti aauaile pentru seară.
Leagă-te la cap pentru nuapee : 
Jumătate lună ți cărămidă.
Rămii ca ua semn
Ca a fosila rămii
Si taci.
Ca un magnet care adună stelele !

In românește de 
Dumitru M. Ion
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Augustin Costinescu : 
Humorului

a «r* »

■w Bin

□al atet p» —1> s> cm etică. Iată cuvintele lui OMH • ^k-î -n—.i pe fM Bury ah taciturn eai* 
ca < ros te roao* c* apa este umedl. Sculptorul 
Mten xs xcaam MpeeteCea^- Ace-., j o ors 
«■*» tetean Pelteaua, ur.de Bury <j, ssiia șa au 
srcn«r«tnM o fermă i.-.-r-un âleiler. el pare la
LrtîT— Său. bucuresă-1 lase pe orice, vizitator să 
se prusie in voie si si facă cunoștință cu lucrările șale. <. • Opera mea este formalistă, spune Burv. 
icxeieggnd ocm ăceasxeseârae referă la «forma.'A'dlgB 

mae simbolică. Dar. seeâsta este '.mV tip; de 
abstractizare cu față umana, ceea ce noate să în- 
-• te ș: expresia privitorului care se uită la su
prafețele metalice șl foarte polizate ale uneia dln- 
ire mlpturile lui Bury. As vrea sâ dau inapol 
ăcenstâ imagine, spune Bury, dar schimbată. Aș 
1-*1 ca privitorul să-și vadă propria sa imagine 
vansformată. Este vechea problemă a artei, con- 
t_- ;â ei. expilcindu-și un Interes actual în ce pri- 
veț:». cnorafețele de tiptil oglinzii. încerc să creez 
-u.1. _njp: r.ou de a privi lucrurile, de a le aborda. 
LumtMj-cl scfnmbârti perspectivelor, arta in mișcare, 
a focx important pentru el in toata cariera sa~.

z
a

«aaeter te »te 
■* • .ea— stmr* tentei*

c* see * a• SMKFM1D est”. ser--::or care si-a eu- 
, - a -.e mod paraiiuxal. pnn actorie., — - ț— s—s«y Times Mața- 

w — -- I ' esxe ’r.al : „Un om de Re- 
< . i- vestul i-ideoirir:-. Sugestia din
a »e referă ia multiplele fRete ale carierei Iul •. roster, mutici*-., trăitor de expe- 

onita air.ire aspecte îngăduite 
«rroral bcarde. „cel mai ptovoca- 
.ama» filmului american-. Un aspect 

_ neSer* la extraordinarul impact al
, a _ . Saci snepard ir. scenaristica de film.
CeOrc» rr^UcJ- Wiro Wenders. cistigătorul ulti- 
r te: -jucar a făcut imposibilul pentru a-1 avea ca
- —< -oirtiruru i:terere de la filmul Pans-Texas. 
□ii'ara imitat ca actor in realizarea unei alte
—•—.le Shexurd a lucrat totuși si scenariul pentru 

. . -a - -,ers rv unele detalii
—ceea ce nu a împiedicat acest mare 

■ -.--j at m-it-jl contemporan să găsească o for-
- A exp’»*’ ă care i-a condus la marele premiu ci r- c-nnee critica teatrală continuă, de ase-

.. mențin* in atenția publicului specta-
- . - hu saeoanl de la Teatrul Național din
1, cu piesele Vestul adevărat și Nebun din
• ACTORUL LARRY HAGMAN. celebrul prota-

Dalias este un interlocutor obls- 
r.n X al prese: Ce mare tiraj. Un interviu recent s-a 
r-a-sfu—na: de fapt intr-un monolog, publicat sub 
•.. GâsL-du-rna intr-un rol silențios". Intere
sa - sint dee-aruțiile lui Hatman care explică aiu- 

. tl-.’.u ti c serie de elemente ce privesc viața
I -a-rpoziția rolurilor sale : „Nu vorbesc niciodată 
d T.i-. ca e-»a ce înseamnă că ziua aceasta este 

-.-.r-ur. ft! destul de palidă. Legămintul meu de 
u - re nu este religios sau de vreo natură asemănfi- 

Fac aica ca sâ-ml salvez vocea, și am desco
perit. — ai apoi, că mă regăsesc astfel mal bine pe 
m ne tnenmi. Am asalt cindva o larlngită, descope
rită de r.edici intr-o zi de vineri, ceea ce i-a făcut 
să-mi recomande să nu vorbesc deloc în weekend. 
?tn «--a păict o disciplină minunată. Bineînțeles că nu 
s'.nt fanatic in ceea ce privește această regula. De 
pildă, o respect uneori simbăta. in săptăminile ci.nd 
meciul meu preferat se dă la televiziune in ziua de 
duminică, și nu mă pot abține să nu strig. (...). 
Obișnuiesc să citesc mult în timpul serii. Acum 
mă aflu la canea Pavilioanele indepărtate, gata, 
adi-ă in așteptare pentru a o transpune pe ecran, 
la televiziune. Nu am un set t.v. in dormitor, si 
astfel găsesc destul timp pentru lectură. Cealaltă 
cane pe care-o citesc la ora actuală este Căderea 
imperiului roman, la care m-au condus Memoriile 
lui ChurchiU. care se referă la ea tot timpul".

• UN ARTICOL semnat de John O.H. oakes se 
referă la marea aglomerare de opere, la Perdreau- 
vllle, ale sculptorului Pol Bury. Artistul belgian 
este definit în termeni convingători, continuator ai

tradiției lui Caibers, pe care o duce mal departe.

culegere de eseuri de,o mare demnitate 
intelectuala puolică Haau Florian la 
eaiiura „Car.ea Komâneasca", sub Uliul 
Eppur, ți muove 1, evocind parcă mo

mentul in care Galilei cepășește îndoiala și deruta
morala, pentru a aurnia eonunuiiatea uicreuerli . 
in adevărul sau. Haau Fiorian este un „criticisl”, 
in accepția „tilosoiică" și marxistă a termenului, 
gata oncind sa supună intreoărilor șl dezoateril 
orice adevar, iar evoluția gindirii sale, de la Sen
sul istoriei, care ne atrăsese atenția in 1968 prin 
suplețea neobișnuită a limbajului folosit, aproape 
de necrezut in aria sa de rererință, deși era încă 
o carte plină de „idola mentis", și pină la Eppur, 
si muove !, — constituie un itinerar încărcat de semnuicațu atit moraie, cit și politice și intelec
tuale. Este de așteptat ca volumul de la „Cartea 
Românească" să albă un amplu ecou, cu atit mai 
mult cu cit problematica sa reflectă șt o serie de 
anunomll ale conștiinței artistice a vremii noas
tre. iar un frumos șl cald eseu. Istorie și revolu
ție, se referă la ....apariția unui număr importantde romane care, intr-o torma sau alta, pe prim- 
plan sau în unul secund, abordează conflicte sl evenimente ale procesului revoluționar din țara 
noastră, insistind îndeosebi asupra anilor ’50. 
Acest tapt are în sine o profunda semnificație 
deoarece nici o societate nu se desparte de un 
stadiu sau altul al trecutului el țâra înțelegerea 
lui intimă, fără clarificarea conștiinței sale de 
sine asupra acestuia". Mica inadvertență din „con
știința de sine asupra acestuia" nu treouie să con
ducă un artist prea scrupulos in ceea ce privește 
acuratețea expresiei, să neglijeze apelul dramatic 
la adevăr, excepționalul curaj moral ul autoru- 

' lui, care concnide : „Istoria a fost, este și va fi 
contradictorie, a Inclus și include manifestarea 
unor forțe spontane șl iraționale, absurde,- care 
uneori inunda arii de largă extensie, determină 
lanțuri de fenomene ireversibile. Nici procesele 
revoluționare din trecut și din secolul nostru n-au 
fost lipsite de astfel de infuzii, de adevărate oco
lișuri in materializarea finalității lor specifice".

Contribuția fundamentală â lui Radu Florian 
vine din schimbarea atitudinii față de opera lui 
Marx. Filozoful român constată că lucrările auto
rului Capitalului sint mai puțin cunoscute in inti
mitatea lor, in articulațiile complexe ale unei 
filozofii novatoare, cit prin excursuri simplifica
toare, cel mai adesea străine de problematica și 
soluțiile teoretice cu adevărat marxiste, constatăm 
cu stupefacție că sensul unor asemenea „prezen
tări" este nu de puține ori minimalizator, tlnzînd 
să facă din Marx un materialist asemănător cu 
cei dinaintea lui, care a adăugat numai dialectica. 
De fapt, contribuția importantă a lui Marx a- 
consta* tocmai în descifrarea unei relații noi intre materie și spirit, care pune problema materiali
tății lumii intr-o altă lumină : .... nu so poate ști
nimic despre materie decit dacă este pusă în 
relație cu procesul cunoașterii șl transformării 
sale de către activitatea umană, de practica so
cială. Nu pot fi formulate nici un fel de argu
mente despre materialitatea lumii — inclusiv des
pre primordialitatea genetică a materiei față de spirit — dacă se face abstracție de acțiunea so
cietății asupra naturii. de caracterul istoric1 a! 
acestei acțiuni". Neînțelegerea acestui aspect cen
trai al marxismului a condus la o serie de erori 
teoretice, la confuzii și simplificări ; „Asa-zisa sinteză a materialismului șl a dialecticii apare ca 
o concepție afirmată de undeva din cosmos și nu 
din cadrul existenței, așa cum poate fi ea cunos
cută de către societatea umană terestră, intr-un 
timp istoric determinat al el“. Marx șl-a nuntit 
doctrina cu termenii „materialism istoric", iar 
apelativul „materialism dialectic" este o creație 
ulterioară, ca și „problema fundamentală" a rela
ției dintre spirit și materie, care presupune o anti
teză a lor. Opera lui Marx face parte din patri
moniul intelectual al omenirii, ea trebuie cercetată 
direct, iar nu prin intermediul celor care se recla
mă de Ja ideile sale. Orice lectură poate fi mal 
mult sau mal puțin justă, validitatea sa trebuie 
insă în permanență verificată prin cercetarea 
adincită a textelor, care nu se poate face cu ușu
rință. deoarece presupune contactul îndelung sl 
devotat cu cârtea, iar nu un simplu entuziasm 
sau o stare de spirit favorabilă. Ideologizărea 
(Marx deprecia termenul), ca și formulările slm- 
plist-interesate se dovedesc de tot străine filo
zofiei.

,Sint numeroase implicațiile ce decurg dlntr-o 
asemenea atitudine. Dorim doar să fndemnăn la 
lectura cărții lui Radu Florian șl la o dezbatere 
mai largă a ideilor sale (ce fin polemist este de 
aivfel acest autor, ce poziție interesantă s dovedit 
in citeva articole publleate de „România lite
rară" !). Analiza ideilor polltico-soclale ale lui 
Marx este de tot interesantă. Autorul Capitalului 
a avut o „opțiune categorică pentru valorile de
mocrației reprezentative, ce includ ansamblul de 
drepturi șt libertăți civice", fiind împotriva miti- 
zării statului și a oricărei tendințe autoritariste. 
Analiza făcută de Radu Florian problemei dicta
turii și a Hegemoniei, nuanțele privind mecanis
mul societății civile și ale problemei constrîngerii 
sint pagini de mare stringentă a gindlrii : „De 
altfel experiența istorică, inclusiv a construirii 
noii societăți, relevă că fără aplicarea valorilor șl 
normelor democratice proprii parlamentarismului 
nu poate .fi asigurată funcționarea democrată a 
nici unei instituții reprezentative". Eppur, si 
muove ! este cartea unui ginditor > marxist angajat 
cu responsabilitate in destinul emului actual, care 
trebuie citită.

Aurel-Dragoș Muntcanu
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sport Pod peste
și peste luna septem- 
plătit-o cu vaier de 

sclipăt de aramă și boabe dc 
Foarte pufin a lipsit să ne 

și să ne ștergem urmele din 
Nu uita(i că am inceput cu drep-

I

luna septembrie
m trecut podul 
brie. Vama am 
bronz, 
plumb, 

ducem Ia fund 
lumea fotbalului.
tul debutul in cupele europepe. Bouă victorii aca
să și două infritigeri in deplasare vorbesc de la 
sine despre mediocritate. Pe scurt, nu-mi place 
deloc botul minzului arătindu-se din negura lui 
octombrie; are albeață pe cehi si buzele-i dezve
lesc dinți tociti. Luntrea noastră cea plină dc far
mece plutește in apele lumi mai, astăzi ținem in 
mină doar funia cu care-o legam de țărușul 
din malul Dimbovifei și-al Jiului. Și totuși, 
dintr-o păcătoasă obișnuință, continuăm să dre
gem busuiocul, să ciugulim perie din broderiile 
moldovenești și să ie iuțirăm pe gulerul lui 
Mircea Lucescu. Dar, despre el vor vorbi ceva 
mai jos. acum să luăm la rind cele patru echipe 
românești din cupele europene.

1) Dinamo a intilnit Oman ia Nicosia și chiar 
din primele minute a încasat un gol. care ne-a 
umplut șira spinării cu tincuțe de gheață. Vreo 
zece mii și unu de spectatori (mult mar puțin 
decit mi-aș fi inchipuitl venisem sub sălciile din 
Ștefan cei Mare, cu iluzia că ne vom ospăta 
pe mese de marmură, mingilati cu degete moi 
de Afrodila și incă zece mii de fecioare de abur 
dc la Marea Mediterană. și dintr-odată am sim
țit cum vinul băut inainte de vreme, chiar ina
inte de culesul strugurilor, ne curgea afară, 
gilgiind, printr-o despicătură a beregătii. Noroc 
că ceasul rău s-a fărimat repede. Cel ce i-a 
șters timpul sleit de pe minutare se numește 
Orar. Și, lingă umărul lui, Tălnar. Aripile fur
tunii, pe care Lucescu nu le observă niciodată, 
el continuind să-și cheltuiască nervii și să-și 
ruineze o reputație ciștigată cu niște 
oasele rupte, roboti sistemului tactic 
grămadă, scoateți șarpele din scorbură 
train noi. fiindcă plouă rece in Irlanda 
Orient mi-ar fi de dragi băieții de sub conducerea 
lui Cornel Dinu, mă simt nevoit să spun că in 
ciuda victoriei (1—li. obținută in fata ciprioților, 
ei au jucat slab. Mijlocul si apărarea, cu excepția 
lui Stănescu. fare anevoie mai stă in ghete ! Se 
simte lipsa unui mare distribuitor dc mingi. 
Sudu pilotează deocamdată tot in jurul virtc- 
jului magnetic de sub Feleac. iar Tulba incă 
11-a lepădat pălăria cu pene de păun de sub 
Gutii. Oricum, victoria clară și la un scor ce 
ne-asigură un somn domolit, o va duce pc Di
namo io turul al doilea, spre țărmul cu apă mai 
acidă ai Mediteranei sau in Nordul bine înarmat 
cu harpoane otrăvite, care străpung pină la os 
carnea leneșilor.

corbi cu 
1—4—to<i 
ca sâ în
de Nord.

2) Sportul Studențesc — Inter Milano. Am 
pornit de-acasă cu spaima că-mi voi prăpădi 
hainele pe drum, plus un rind dc piele. Stu
poare ! Bucureștcanul inchide ferestrele la tre
cerea acestei echipe. Mă întreb de ce nu aleargă 
lumea s-o vadă ? E o formație care știe să în
dure vifornița, dar 
rifia Iui Hagi, fără 
sari. Eu, de pildă, 
om din București, 
copii di pe strada mea. ce mai faci, mă, Paul 
Cazan, Munteanu I, II, Mihai Marian, Terheș ? ! 
Nici măcar in ziua cind toti dușmanii mei ar 
bea venin verde și i-aș vedea postat*, do* c*ie 
doi porumbei, pe o cracă lipsă. Meciul cu ita
lienii, ciștigat la limită, pe dungă și cruciș (ita
lienii au avut trei bare, dar și noi un gol anulat 
de arbitrul Castillo. vedea-I-aș in hlamidă roșie, 
împreună cu tușierii Navarrete și Marcos, intr-o 
arenă cu zece tauri negri, avind coarne de doi 
metri),, mi-a plăcut mai puțin decit conferința 
de presă, finută la restaurantul Cina. La confe
rința de presă am aflat, de la vicepreședintele 
clubului Inter, că napolitanii sint gata să-l în
coroneze pe Maradona rege și să-i dea Vezu- 
viul in stăpinire sau să facă o revoluție in nu
mele Iui, in cazul cind cineva l-ar jigni Si de 
Ia Lucescu că rău procedează italienii cind admit 
să evolueze in campionatul lor 37 de jucători stră
ini și că bine-ar fi pentru ei dac-ar angaja doar 
antrenori străini... In schimb, in timpul meciu
lui. mi-ani dat seama că Inter, mai bună cu o 
clasă decit 
bucureșteanâ 
rare.
cap, 
C oraș 
făcut 
află pe teren numai cu duhul, picioarele avjn- 
du-le pe undeva prin Baia Mare. Rezultatul de 
1—0, foarte-bun ca palmares, nu va deschide 
ochii lumii asupra echipei din Regie dacă nu 
va fi păstrat 
Milano.

3—1) Despre 
multe cuvinte .
aiiniez oamenilor plin de speranțe aurite, fără 
să posed insă dale asupra felului cum au jucat 
cele două echipe la Roma ți Sevilla, pentru 
că nici un ziarist de specialitate n-a făcut depla
sarea intr-acolo (!?) iar cei doi crainici radio 
au comentat partidele parcă din grota absur
dului și complet in afara dragostei de viată. 
Vorba lor îndrăgită : de către cine-au fost pasați 
in marginea cealaltă a Europei și către cc ?

fâră cartier și, pină la apa- 
nume la auzul cărora să tre- 
cbiar dac-aș fi cel mai rău 
n-r.ș putea să-i strig unui

Sportul studențesc și că echipa 
stă pe opt călciie rupte in apă- 
plăcut, fără să mă dea peste 
apoi Speriatu, apoi barele.

Mi-a
Hagi, 

n-a făcut aproape nimic, iar Tertieș mi-a 
impresia besmetică și greu de uitat că se

neaiierat și-n intilnirea de la

Steaua si Universitatea Craiova, 
de laudă. Spun asta, ca să mă

Fănuș Neagu
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