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EPOCA
VOINȚA NICOLAE CEAUȘESCU

această EPOCA —

De drept și de fapt

TRANSILVANIA

t

revoluție 
o teorie 
dogmele.

că noul cîrmaci al 
ca nimeni altcineva 
care-1 conduce tre-

UNANIMĂ
nscris in filele de

Icalendar ale acestei 
toamne, in cronica 
gindurilor și senti
mentelor noastre, Congresul 

al XIII-lea al partidului, 
evenimentul cel mai impor
tant de care ne apropiem și 
din perspectiva căruia țara 
intreagă, întregul popor, iși 
dau măsura cea mai înaltă a 
faptei și acțiunii revoluțio
nare primește în aceste zile 
noi confirmări de spirit și 
atașament, noi argumente și 
motivări de ordin politic, 
economic și social prin care 
luăm act, cu justificată mîn- 
drie, de condiția și relieful 
propriei noastre contempora
neități. Vizitele de lucru ale 
secretarului general al parti
dului, participarea și cuvin- 
tarea sa la conferința orga
nizației de partid a munici
piului București ne readuc in 
memorie un intreg traiect is
toric străbătut de la Congre
sul al IX-lea și pină acum, o 
imagine cit se poate de eloc
ventă a tot ceea ce înseamnă 
economia, știința și cultura 
țării in tot acest răstimp în 
centrul și pe durata căruia 
iluminează distinct și cu cea 
mai mare forță de penetra
ție gîndirea și activitatea 
eroică, neobosită, cugetul și 
acțiunea in permanență vii și 
cutezătoare ale celui căruia 
partidul și- țara i-au încre
dințat cirmele destinului na
tional și il urmează. în cea 
mai strînsă unitate, pe calea 
înfăptuirii unei opere fără 
precedent. Acest traiect trece 
prin biografia noastră a tu
turor și se constituie în cri
teriu și normă ale celei mai 
fecunde experiențe.

O innoire profundă a mar
cat din temelii toate dome
niile și compartimentele mun
cii și vieții sociale, un spirit 
nou, revoluționar, a propul
sat și propulsează toate de
mersurile și căutările noas
tre in materie de construcție 
economică dar și morală in 
cel mai deplin sens. Pe fi
liera tuturor forumurilor co
muniste care au urmat 
epocalului eveniment care a 
fost Congresul al IX-lea se 
inscriu programele dezvoltă
rii și propășirii noastre, se 
înscrie țara in cea mai fer
tilă și mai prodigioasă epocă 
a sa. Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului au deschis noi ori-

zonturi apropiind tot mai 
mult împlinirea unei per
spective de durată și trans- 
formind-o in realitate com
plexă, durabilă, cu suporturi 
dintre cele mai revelatoare 
în însuși modul nostru dea 
fi și trăi. Stă in aceasta în
săși viabilitatea marii opere 
inspirate de partid și de se
cretarul său generat tovară
șul Nicolae Ceaușescu, stâ 
faptul de oricine văzut și în
țeles că, in identitatea sa de 
ginduri și aspirații, o țara 
formează o singură entitate 
cu conducătorul său și in 
toate demersurile, in toate ri- 
dfeările și toate eforturile 
sale se sprijină pe voința și 
forța sa lăuntrică, descope
rind și punind in valoare 
toate resursele sale de devo
tament și abnegație, intregul 
său potențial creator între 
care experiența istoriei și 
exercițiul însuși al libertății 
și dețnnitâții, al independen
ței în durata și sensul ei 
multiplu, la zi, sint zăcămin
tele de aur cele mai de preț.

Este astfel totul o epopee 
in desfășurare și la matca ei 
afluiesc mereu înfăptuiri și 
certitudini de azi. Și sosesc 
cefte și.încurajatoare semne 
din viitor, de la acel timp in 
proiecția căruia ne situăm 
toți și la dimensiunea căruia 
e prefigurarea însăși a dez
voltării. a propensiunii eco
nomice, materiale și spiri
tuale a țârii in lumina pro
iectului de Directive ale celui 
de al XIII-lea Congres. El ne 
împlinește rotund la scara 
unei epoci. Realitatea 
aproape două decenii vine și 
fertilizează idei și hotărâri 
noi. făcînd liant de durată cu 
înfăptuiri și orientări care 
ne plasează încă de pe acum 
la confluența a două milenii. 
Ne regăsim întregi in mie
zul acestei realități ca și iu 
dinamica ei de spirit, cu sen
timentul direct al unui efurt 
necesar și puternic, pe mă
sura puterii înseși de a gindi 
și crea. Este acesta și crezul 
unanim cu care intimpinăm 
marele forum comunist, este 
aceasta și voința unanimă cu 
care il dorim reales in su
prema funcție în partid pe 
cel ce reprezintă in chipul 
cel mai înalt garanția pre
zentului și viitorului, inima 
si conștiința unei epoci : 
Nicolae Ceaușescu.

Luceafărul

românia se află, de peste două luni, în 
al 41-lea an al istoriei sale noi. al 
existenței sale libere, demne și inde
pendente. Cu o lună înaintea lui 23 

August. întreaga țară marcase împlinirea p. 19 
ani de la Congresul al IX-lea, eveniment ce 
reprezintă un capitol nou de istorie româneas
că, dens si reprezentativ la scară națională și 
internațională. In partea a doua a acestei luni 
are loc al XIII-lea Congres al partidului — un 
alt eveniment de excepție al acestui bogat an 
politie și care, desigur, va deschide perspective 
de mare anvergură destinelor țării și poporului 
sub oonducerea partidului in fruntea căruia se 
află — din martie 1965 — omul politic, comu
nistul și ginditorul revoluționar care^_ș£-a_pus 
pecetea inconfundabilâ pe 
Nicolae Ceaușescu.

Este epocă nouă pentru 
destinelor noastre a înțeles, 
pină la el. că partidul pe 
buie : să fie un partid revoluționar, să gîndeas- 
că revoluționar și să aibă un stil de muncă 
revoluționar. Este, în fapt, o triadă pe care al 
IX-lea Congres are meritul incontestabil de a 
fi repus-o in drepturile sale reale și in slujba 
edificării societății socialiste multilateral dez
voltate, în țara noastră. Aceasta a însemnat, în 
primul rind, superioara valorificare a gindirii 
proprii, a forței sale inepuizabile și. evident, 
ancorarea in realitatea distinctă geografic, care 
s-a regăsit cu pregnantă și in chiar redarea 
numelui partidului — Partidul Comunist Român. 
O ancorare in realitățile țării, care a impus, 
cu îndreptățire, adevărul că un .partid politic

Tovarășul Nicolae Ceooțescu - toWoJ
Marin Nicolae

• In acest număr : • „Un izvor veșnic viu al lite
raturii tinere". • Articole de • Nicolae Georgescu
• Mariana Brăescu • Adrian Dinu Racbiern • Stan 
Velea • „lapte și oameni pe măsura acestui limn 
comunist" • Reportaje de • Ion Andreiță • Mircea 
Constantinescu • Constantin Stan • Poeme de • Ion 
Potopin • Gabriel Inga • Petre Ivancu • 
Felix • „Perspectiva clasicist-filozofică a lui 
nasc Joja" de • Alexandru Surdu • Posta
ției de • Ion Gheorghe • Sport de • Fănuș Neagu.
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red ar

TINĂR IN AGORA

Climatul democrației
ontemplatâ (doar) 

, orice săr- 
și-ar 

putea depăși con- 
gîndul care 
n-ar izbuti 

____ ___ _ mult. dw
elt valul patetic’ rostogpțjf. de 
țărm ; pentru ca ea șă existe, 
să-și propulseze -destinul in- 
trînd . in durata istoriei,. ca 
trebuie. necesar, sir ' urmeze 
(să împlinească), unor.,,gepe- 
râții de fapte", dacă putem, 
spune astfel, să se..sprijine 
așadar pe acele izbinzi capa
bile de insele de deschidere 
șî înzestrate cu forță de su
gestie.

Momentul acesta este, 'de
sigur,. -unul Sărbătoriși , dar 
nucleul lui do îradiatip însu
mează toțmai. agnnaulăjilp 
din toate domeniile -du» activi
tate ce se justifică,șl se.o- 
glindesc, în . opere (materiale, 
sociale, culturale, etc): dura
bile, purtătoare cțe-petis. Cel 
mai important, eveniment po
litic al anului'din Viața ță
rii, Congresul al. XHI-Ie^ al 
partidului are. o„ clUVut;sem
nificație : de a sintetiza tteea 
ce iun dobîndit- brin'iinîipcă 
tenace și investiții 'ihfpresiu- 
nante in perioada, peicare.am 
parcurs-o de, la precedentul 
congres și,' -totoțjat^. ‘ V»'

Contempt 
în sine, 
bâtoare

cfiția și nici 
o înconjoară 
cu mult .mai

nu

științifice, vizionare de-a le
gifera coordonatele devenirii 
noastre. Ia climatul fertil, 
stimulativ al unei temeinice 
democrații.

O stare reală — aceea a 
democrației, -r. identificabilă 
Jv: înseși existența țfiecăruia 
dintre noi, cea .£are' a făcut

Viorel Sâmpetrean
Continuare in pag. a 7-a
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'■ita cî:»’ i.iccu turnantă 
noastre modeme. De aici 
■'iminișiHUl romanesc, prin 

bnrhaii s-a realizat in
ti a ea i>< r„n. :î politic ol țărilor etirope- 
>Mr. du ii.» ... »ea’iic s-a înfăptuit codul de 
aur '■! i.zptului nostru ca nnțiune liberă, 
eyata ;’r, u . cu toate celelalte, puterni
ca fi bazată pe o cirilizație străveche. Me 
mindrini cu T-iinsifronin. fiindcă in atilea 
ivijirețu-ări vitrege, care ar fi infrint, poate, 
orice alia rezistență. ea și-a păstrat forța 
de luptă. idealurile și speranța, fostă patrie 
a „tricolorului ilegal" si a onomasticii lati
nești (,i j>rin aceasta romău'ești). Transilva
nia este pildă și carte de învățătură. Treci 
prin Lugoj ,i te • ■nrești la muzeul in care 
se poate vedeg. i~.tre altele, nesfirșitul joc 
“l ascunderii tricolorului de ochii cenzurii : 
în broderia cămășuor. in monogramele de pe 
sfetere, in tirul ștergarelor, ori in înfloritu
rile de pe cojoace.

Prin Transiivaiiia a ajuns la noi. din isto
rie. consecvențe. și intransigenta ia fața 
idealului național : de aici ne-au venit me
reu. ii» secole, gustul libertății și al demni- 
tăț-i. căci rntr-f, bună parte a acestui teri
toriu și-au avut patria Dacii Liberi. Din 
j rausilrania ne rin primele forme ale or- 
gtsnizâry. Statele, u-imele dovezi istorice ale 
ospiîaLtătii roir.zm-ti... Pe aici. Europa a 
intrat in Carpați. aducind curentul revoluției 
ei- al-tnifedrii-yr -naționale moderne. In Tran- 
st’vania au fost supuși la suplicii luptătorii 
pentru cauza romanească. asemenea eretici
lor din Evul Mediu : aici, vreme de secole. 
■ "’•c uorin" suprema jt fost considerată aceea 
de a »i.->iți si o gindi românește. Cine nu 
cunoaște istoria Transilvaniei va ințelege cu 
greu sofisticatul sistem de umilințe 
-u fr.it înjugați. m vreme, românii 
Prima sure tentativa a eliberării a 
**.’ știe. .Mihai Viteazul. Acest 
șs-o depășii cu mult timpul 
irebutt să piară. Căci numai

unirii — ar fi fost 
voievod. Ori tocmai această 

a fost niciodată pe placul au- 
Transilvania. In colecția dov- 
Pop slin Sigltet se află citeva

in care 
de aici, 
făcut-o, 
vizionar 
aceea a

ma re 
si' de
asemănarea e 
îndreptățit săprieiaa

spună marele 
asemănare ntf 
.toritaaiur din

..tonului l'tnxle
pec^orp. cu o ' rcclnncc de peste 150 de ani, 
cere „copiază" cu fidelitate opere ale lui

Ion Longin Popescu
Continuare in pag. a 7-a
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• PRAG DE PATRIE
Noi moții ținem patri>-ntr-un Fină se urca satele in cer.

pumn De fluierul lui Horea răscolite.
Ori intr-un prag de casă

părintească Ațitavi de senin peste păduri
Spre sCacă cind cuvintele apun Că ai putea ciopli o sărbătoare >
începe gura-h fluier si Xoapfea se scaldă goală-n Aricș

vorbească Și apa strigă cercuri umblătoare

Și-atunci se-aud pe fiecare deal Tirziu in orbii somnului apun
înfiorate stelele cum joacă Fină și munții lungi să
Tineri frumoși pun noaptea se-odihnească

peste cal Xoi moții ținem patria-ntr-un
Și-ntr-un galop de dragoste pumn

se-neacă Ori intr-un prag de casă
părintească.

Pe margini rare tulnicele aprind
Focuri de dor prelung încercuite Dumitru Mălin

t'

—

. TIMP COMUNIST
Aceasta epocă □ răsărit din ginduri mari, cerul*luceferilor arată,
luminate de iubirea totală față de patrie, timp comunist din val in vai...

de om si de viață... Si, iată, arcuim punte de aur
Ea este cea mai albastră dimineață... deasupra acestor vremuri liniștite.
surplusul de albastru colorează ochiul In jurul unui Om se string zilele noastre

bunei-priviri. frumoase,
Țara e spațiul sentimentelor, sărbătorile preacinstite...
ne asemănăm din tată-n fiu numai si Și, iată arcuim punte de aur

numai deasupra acestor liniștite vremuri...
prin puterea neîntreruptei iubiri. In jurul unui Om se string speranțele

unei lumi...
Spun: epoca Nicolae Ceausescu înseamnă 0, tu planetă vie să nu mai tremuri 1
istoria cea mai blinda, zidirea cea mai Spun: epoca Nicolae Ceaușescu inseamnă

înaltă... istoria cea mai blindă
fiecare piatră de hotar este o inimă, nu scrisă-n fața soarelui. /

piatră. Viitorul nu aie nici un fel de umbră.
0, si tu Dunăre devotată,
apă inmultită triumfal, Valeria Deleanu •

REPERE LITERARE CONTEMPORANE

Timp și memorie in roman

romanele lui'Laurențiu Fulga par, sub 
aspectul tensiunii epice, variante ale 
aceleiași stări de spirit, mereu nuan
țate la nivelul intensificării trăirilor, 

și de aici parcurgerea lor cu un sentiment de 
incitare. AfHndu-sii geneza in febra elaborării, 
un destin il prefigurează pe celălalt, ordinea 
scriiturii, cronologia factologică. ‘ regimul planu
rilor narative; motivațiile temporale (compri
marea și dilatarea timpului) sugerind «> logică 
ce abaiîdonează tipare consacrate atîtiin sortu
rile intime ai structurilor narative, ale simbolu
rilor conținute in termeni, relații și situații 
oponente. ..Abia atunci mi-am dat seama că 
destinul lui Heronim — protagonistul din Sal
vați sufletele noastre n.n. — era insuși destinul 
Ei...“, sună o frază de sfîrșit (p. 348) din ulti
mul roman al autorului. E noapte și e frig, se
niori (Editura Cartea românească, 1983).

Puține cărți pun ființa umană, intr-un mod 
atît de radical, in raport direct cu experiențele 
sale fundamentale. Pentru autorul Straniului 
paradis și al Morții lui Orfeu. al Fascinației și 
al demersului enigmatic, ontologic și cognitiv, 
din Salvați sufletele noastre, literatura este o 
continuă și seducătoare, provocare a memoriei, 
a imaginației și â timpului.

Inițiativa epică e decisă de specificul unei lu
cidități de o altă conotație decit cea camilpe- 
tresciană. ce permite realizarea unor conexiuni 
surprinzătoare în ordinea existenței, dedublări 
ale Eu-lui, transferuri senine dințr,-un plan al 
realului în cel âf imaginarului, soluționări ale. 
conflictului prin siitiuții-Iimită, travestiuri • oni
rice etc. Supravegherea; ordonarea existenței 
sub lupa sensibilă a conștiinței ce ia act de 
dimensiunile și consecințele tragicului devin 
motiv de reflecție atit asupra destinului uman 
în general — afectat de diminuarea alternati
velor — cit și asupra mecanismului creației șl 
deci (și).a...destinului creatorului. Implicarea in 
actul de transfigurare se face în termenii unei 
categorice premonițjuni : . „Așa mi s-au născut 
toate cărțile, în mare zbatere și devoratoare su
ferință" (p.' 120). Scrisul e nu un paliativ ci în
săși esența devenirii intru conștiință. De aici 
și utilizarea unor simboluri — drumul, interio
rul, oglinda- etc. — invooate. atît din rațiuni es-' 
tetice cît și prefigurate de aprehensiunile Eu- 
lui ultragiat, surprins. de imprevizibilul desti
nului. .Mărturia consemnată, oferită posterității 
spye- jițdeaqĂă- e; unș pariu ce include in .substanța 
sa ■■ proba riscului și a sacrificiului : „munca 
mea' la carte — se ddstăinuie personaj ul-riara- 
tor — devine o sfidare aruncată Destinului și 
mie însumi" (p. 126). Nevoia de contact — afec
tiv, spiritual — capătă, în condițiile unor expe
riențe triste ce duc la izolare, caracterul unei 
provocări irezistibile : „Așa s-a născut în mine 
trebuința de a comunica..." (p. 83). Soluția se 
întrevede și se împlinește la nivelul visului, te
ritoriu care favorizează interogațiile cele mai 
profunde, sau. mai. dureroase : „Visul, pentru 
mine, — i se adresează Heronim lui Rafael —, 
este ochiul permanent deschis către ascunzișu
rile din noi, capabil să surprindă și să aducă la

suprafața conștiinței semne și simboluri ale vii
torului nostru necunoscut". Experiența se repe
tă. cu același grad de tensiune, in E noapte și 
e frig, seniori. Se adaugă accederea spre for
mele superioare ale conștiinței prin rațiunea 
scrisului, a creației. Pentru că, exultă același 
Narator, „Nu cunosc beție mai paradoxală, mai 
fecundă in protecții contra oricărei panici a 
scurgerii timpului real, decît beția de după ter
minarea unei simple secvențe de roman. E bi
ruința mea asupra condiției de vierme...". Scri
sul fortifică, așadar, creind sentimentul învin
gerii timpului, una din permanențele scrisului 
lui Laurențiu Fulga.

în E noapte și e frig, seniori timpul se dila
tă in cele două personaje, El și Dînsa, „pînă la 
dimensiuni monstruoase". Mereu se simulează, 
prjn anticipație, o evadare din realitate în vis 
și invers, din concret in imaginar. Surprinzător 
apare faptul că, dacă spațiul e fatal limitat sau 
dispus labirintic, „cerc inchis, ferecat", timpul 
se sustrage oricăror eforturi de a-1 fixa într-o 
durată certă. O plimbare cu sania sau o 
incursiune de citeva ore într-o peșteră etc. aglo
merează detalii de istorie a umanității. Perso
najele trec prin vîrste succesive, grație unui

Vasile Chifor
Continuare in pag. a 7-a

Fragment
ansamblul prozei ultimului an 11-

Iterar. orientate intr-o mare măsură 
pe anumite direcții tematice deja 
ajunse la saturație .(cum .ar fi aceea a 
obsedantului deceniu) și preocupate în chip exa

gerat mai mult de spunerea unui adevăr decît 
de formularea lui artistică, ultima carte a Ga
brieli i Adameșteanu oonsacră definitiv un pro
zator. venind totodată să ne așeze într-o zonă 
de confortabilă normalitate a romanului atins 
post-festum de o febră justițiară. Dimineață 
pierdută este deopotrivă', urt roman de evocare 
și de actualitate unde intuiția epică rezolvă cu 
virtuozitate atit problemele universului roma
nesc avansat cit și pe acelea ridicate de moda
litățile narative convocate, fără de care această 
subtilă transgresare în trecuturi discontinue și 
prin generații sau mentalități felurite nu ar fi 
fost poate atit de izbutită. Dorim însă, de & 
bun -început, să precizăm că romanul nu este o 
demonstrație de modernitate epică, ci un text 
unde mijloace narative diverse funcționează 
atit de firesc incit osmoza lor produce un ecran 
transparent în care lectorul nu are cum să se 
împiedice.

Din prezentul epic, sărac în aparență, al vizi
tei unei foste modiste '(Vica Delcă) a casei Mi-

care conduce — și înfăptuiește — o 
nu poate repurta victoria finală fără 
revoluționară — din care să lipsească 
principiile simpliste sau rigide, ideile precon
cepute sau care izvorăsc din — și privesc — 
alte realități, bine determinate politic și social ; 
fără cunoașterea aprofundată a istoriei națio
nale proprii, în toată întinderea și adîncirea ei. 
conectată firesc lă cea universală.

Este epocă nouă, atestată de viziunea cu to
tul originală a orientărilor ‘ si hotărîrilor Con
greselor și ale Conferințelor Naționale, guver
nate de spirit creator, care au deschis cîmp liber 
unor prefaceri profunde în opera vastă de con
strucție socialist^ — materială și spirituală — 
în România. Viziunea științifică novatoare si 
realistă, cit și activitatea concretă de transpu
nere in practică a hotărîrilor Congreselor și 
Conferințelor Naționale — au condus la o auten
tică renaștere românească — în toate laturile 
vieții sale, economice și spirituale — la o per
manentă și fascinantă redescoperire a noțiuni
lor de patrie și patriotism — atît de înălțătoare 
și cu atît niai dragi nouă, tuturor, cu cît nu a 
fost departe vremea in care, despre acestea se 
vorbea aproape in gînd sau căpătaseră sensuri 
restrictive. Astfel, restabilirea întregului adevăr 
istoric a devenit operă primă, valorificarea fun
damentată științific a aportului concret al înain
tașilor progresiști șl umaniști urmînd în directă 
conexiune.

Este epocă nouă in care s-au rostit aceste 
cuvinte despre istorie dar destinate Istoriei : 
„Nu se poate vorbi de educație patriotică so
cialistă fără cunoașterea și cinstirea trecutului, 
a muncii și luptei înaintașilor noștri. Avem un 
trecut glorios, care reprezintă cea mai prețioasă 
moștenire a poporului nostru. Avem datoria să 
tidlcâm pe o treaptă nouă ii să îmbogățim cu 
noi cuceriri materiale și spirituale această pre
țioasă moștenire, să ridiefim pe noi culmi de 
civilizație poporul, națiunea noastră socialistă".

Așa cum actului de la 23 August 1914, cu im
plicații istorice pe plan românesc și cu majore 
consecințe în evoluția războiului antihitlerist, i 
s-a demonstrat peremptoriu caracterul de revo
luție de eliberare socială, națională, antifascistă 
și antiimperialistă. Declanșat și realizat în con
diții international© favorabile, evenimentul de 
la 23 August 1944 este înfăptuirea unui popor 
—. cel român — care, sub conducerea partidului 
său comunist, a înțeles exemplar necesitatea ac
tului revoluționar, care i-a adus libertatea so
cială și națională, i-a deschis drumul spre ma
rile impliniri de azi și de mîine.

Este epocă nouă, calitativ superioară, ce are 
drept corolar adevărul — devenit axiomă — 
că socialismul se construiește cu oameni și pen
tru oameni. De aici a decurs și teza necesității 
creării Unor baze democratice, largi și solide, 
socialismului, a unui cadru organizatoric bine 
și minuțios definit, prin mijlocirea cărora oa
menii muncii să ia parte direct și concret, la 
toate eșaloanele conducerii societății, intr-un 
stat al democrației muncitorești revoluționare. 
Se regăsește, aici, ideea. de incontestabilă ac
tualitate, a rolului maselor în dezvoltarea so
cială, necesitatea făuririi conștiente de către 
popor a istoriei. Așadar. Congresul al IX-lea 
reprezintă și o piatră de hotar intre o abordare 
îngustă, bazată pe ipoteze desprinse de reali
tate, a conceptului democrației în socialism, și 
dezbaterea sa principială, temeinică, printr-o 
solidă cunoaștere și interpretare riguroasă a 
marxismului, prin argumentele teoretice solide 
care, transpuse în practică, demonstrează cu 
constantă că lărgirea drepturilor democratice nu 
contravine orinduirii socialiste ci o întăresc, așa 
cum dezvoltă conștiința și determină creșterea 
răspunderii maselor populare, stăpîne pe pro
priul lor destin și ale căror aspirații sînt descă
tușate. încrederea în mase înseamnă încredere 
în Partid iar aceasta se traduce, în fapt, prin 
legătura indestructibilă Partid-Popor ce asigu
ră unitatea și succesul acțiunii.

Este epocă nouă care, deopotrivă, impune și 
teza că viabilitatea și succesul operei de con
strucție socialistă într-o țară depind în primul 
rînd de factori naționali întrucît, în socialism, 
și încă multă vreme în viitor, națiunea are un 
rol progresist. Specificul național și. în directă 
legătură, suveranitatea națională sînt principii 
cu adevărat cardinale și în noul tip de relații 
pe care-1 impune și presupune — și nu-1 nea
gă sau restringe ! — construirea, socialismului 
înțr-o serie de țări. întrucît acesta este funda
mentat dialectic de teza unității in diversitate, 
care nu contravine marxismului și își .are izvo
rul adevărat in el.

Este epocă nouă în care s-au definit concret 
virtuțile incontestabile ale noii unități în miș
carea comunistă și muncitorească mondială, ba-

Dumitru Constantin
Continuare in pag. a 4-a

I

ronescu-Ioaniu, la descendenta acestora, Yvonne 
Scarlat, se desface o arborescentă amețitoare de 
întîmplări și semnificații. Cele două personaje 
feminine oferă in dialogul lor sau prin fluxul 
vorbirii interioare viziuni complementare unor 
evenimente aproximativ similare, conform men
talității de mahala (Vica) sau de intelectuală 
rafinată paralizată de protocolul copleșitor al 
propriei ei ascendențe și de neșansele vieții 
personale (Yvonne). Dapă la începutul romanu
lui, mahalagismul (nu lipsit de observații pă
trunzătoare !) al personajului cu care debutea
ză acțiunea, derutează, fiind chiar supărător 
prin amploare, treptat înțelegem că Vica Delcă 
are rolul de a enunța temele ulterior dezvolta
te, deținînd totodată rolul de moderator al evo
cării lumii aristocratice de la începutul seco
lului. Din păcate intenția autoarei devine evi
dentă destul de tirziu, ceea ce poate fi con
semnat ca o scădere a cărții. Pe parcurs, din 
incidența confesărilor și rememorărilor prind 
substanță tot mai numeroase prezențe, și voci 
narative ce vor deveni, la rîndul lor, indepen-

Mirela Roznoveanu
Continuare în pag. a 6-a
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existenta unei colecții cum este Emi
nesciana Editurii Jpnimea, înseamnă 
un gest salutar. Seria de volume tipă
rite pînă acum cuprinde culegeri de 

studii și de articole sau monografii dedicate 
poetului Mihai Eminescu de-a lungul timpului. 
Sînt restituite, pentru prima oară, la un loc, 
contribuții de o mare semnificație și valoare în 
bibliografia eminesciană, cum sint cele dato
rate lui G. Ibrăileanu. N. Iorga, G. Câlinescu, 
Tudor Vianu, Mihai Dragomirescu. D. Caracos- 
tea. Importanța lor rezidă în strîngerea laolaltă 
a unor exegeze care au circulat pină acum se
parat. Ele proiectează asupra operei poetului și 
personalității lui o lumină insistentă și, in ace
lași timp, ele ne oferă o perspectivă nouă asu
pra exegetilor. Foarte grăitoare pentru cariera 
lui Nicolae Iorga este culegerea de articole și 
studii închinate lui Mihai Eminescu. după 
cum și aceea semnată de Mihail Dragomirescu. 
Meritul colecției Eminesciana este acela de a 
crea noi puncte de reper in bibliografia proble
mei. La scrierile românești se adaugă și inte
resul străinilor pentru poezia lui Mihai Emi
nescu, exprimat în studii și cărți de mare în
tindere. pe care colecția Eminesciana Ie-a pus 
în fața cititorilor români. Totodată, seria coor
donată de Mihai Drăgan a promovat și studii 
recente, contemporane asupra operei lui Emi- 
nescu. In totalitate, seria propusă de Editura 
Junimea constituie un reper semnificativ al 
atenției pe care, după 1944. istoria și critica li
terară românească o acordă lui Emi-
nescu.

Ultima apariție, in colecția Eminesciana, e te 
o culegere de texte scrise de E. Lavineorti 
despre Mihai Eminescu. Ca și in r,itc cazuri, 
îngrijitorul ediției. Ion Mută, așează, unul după 
altul, articolele sau capitolele consacrate iui 
Mihai Eminescu de criticul antologat. Ne aflăm 
în fața unei încercări de a crea, ca si in cazul 
N. Iorga sau Mihail Dragomirescu. un nor punct 
de reper al bibliografiei eminesciene. Risipite 
în presă și în diverse cărți, textelor semna'e 
de E. Lovinescu despre Mihai Eminescu li se 
oferă șansa unei cariere noi. Dar dacă In ca
zurile amintite recolta era bogată și oregnantâ. 
nu aceeași este și situația culegerii E. Lovines
cu — Mihai Eminescu. Criticul de la Sburătoml 
a scris despre Mihai Eminescu cu prilejul a- 
bordării altor teme, mai generale, unde perso
nalitatea, opera și ideile poetului au fost in
corporate ilustrativ. Critica lui E. Lovinescu nu 
este o critică literară în care exegeza emines
ciană să fi găsit un loc de prim ordin. Din 
acest motiv, credem că este bine să ne întoar
cem la profilul seriei Eminesciana.

Ediția alcătuită de Ion Nuță este tipică pen
tru maniera inerțială a unor reeditări postbelice. 
Prezenta contribuției lovinesciene in seria 
Eminesciana este mai puțin importantă deci: 
alte contribuții care n-au intrat încă in atcnț-a
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A n absența unei virste antice, culte, de 1 felul clasicismului grec și irite. lite
ratura română se sforță o vreme a 
restitui din tradiție ceea ce corespun

dea, cu datele proprii, acelui momenL și d«c*- 
peri, după cum.era previzibil, în chip de clasi
cism vechi autohton, creația populară. Pentru 
mulți, dintre vechi (de soiul Iui D. Cartentirj. 
pașoptiști, însă și moderni, precum Emmerru. 
Blaga și Sadoveanu, mitul poporan devenit mi
tul antic, anonimul popular fu înălțat le rtimm- 
siunile marilor greci și ale latinilor. Acească 
revigorare periodică, in baza unui clasicism lo
cal, nu cu mult diferit de acela care a ereat 
cultura europeană, e, s-ar zice, o caracteristici 
a literaturii române, getismul ei inscmmnd im 
adine simț al organicilății, substanțe sufleteasca 
o dată exprimată in forme de arum canonice.

Totuși, dintr-o astfel de nostalgie a clasicis
mului, fără formele verificate la «iții :0Jâ cu 
forme proprii, a putut ieși dteodsră șt o ten
dință determinată de clasicismul cult, antic. în
țeleasă ca o necesitate de a completa tabloul 
canonic de literatură europeană ți a împiedica 
literatura să înainteze, pornind de la presupuse 
goluri. Că a fi lipsit de an--chitate. de virulen
tele greco-latine nu e un vid ci o trăsătură ori
ginală, din moment ce ele au in ioc miturile 
neguroase e, cred, in afara discuției, însă, din 
moment ce literatura a voit nu o dată să pună 
alături de tradiția organică și o tradiție recreată, 
de esență ficționalislă. înseamnă că fenomenul 
există și el trebuie valorizat Acest latinism, 
uneori extravagant pornește de la cronicari, (al 
cărora model stilistic sînt istoricii vechi). înain
tează prin Școala Ardeleană și mai apoi prin 
grămăticii secolului trecut, de felul lui Massim 
și Laurian, însă e, de asemenea, detectabil și in 
lirism nu doar în tendințele generale. Cei care 
fac la noi parnasianism sint, deși puțini, niște 
clasiciști fără tradiție, insă cu reminiscență an
tică fictivă. Mult din simbolism valorifică anti
chitatea. Alții, precum Ion Al. George, Hilde
brand Frollo, Pius Serviem fac lirică cu datele 
antice, ca șl bucolicii și felul lui Ion Pillat și al 
pillatienilor pină la Blaga, cel din „Mirabila să-

BREVIAR
Simpozion: «100 de ani de la nașterea

lui V. Voiculescu»
■ Sub egida Societății de științe filologice, în 

organizarea Filialei Buzău, în ziua de 6 nov. a.c. 
a avut loc o sesiune de comunicări științifice 
consacrată Centenarului V. Voiculescu. Conduse 
de prof. dr. Ion Hangiu, secretarul Societății de 
științe filologice, la lucrările simpozionului»au fost 
prezentate numeroase și interesante comunicări : 
Ion Rotaru : Actualitatea operei voiculesciene, 
Mihai Zamfir : Personalitate! Iui V. Voiculescu în 
contextul literaturii române. Gheorghe Ciompec. 
V, Voiculescu, tehnica povestirii, Nicolae Ciobanu, 
Mitologie autohtonă și fantastic in narațiunea voi- 
culesciai.a, Cezar Tabarcea, Structuri narative In 
proza lai V. Voiculescu, loan Constantin Mun- 
teanu, Semnele arhaicității la V. Voiculescu și 

%____________________________________________________________  

editurii. Desigur că în mod firesc în limitele 
acestei serii poate intra, și trebuie să intre, tot 
ce s-a scris mal important despre poet. Și in 
cele din urmă și textele datorate Iui E. Lovi
nescu, care n-au constituit niciodată texte 
fundamentale de referință in biografia emines
ciană. Faptul este explicabil și il ilustrează, 
efect involuntar, chiar ediția alcătuită de Ion 
Nuță, care scoate la suprafață contribuții de 
aspect lateral privind opera eminesciană, con
tribuții contradictorii ca atitudine și opțiune.

Pentru a realiza un corp de pagini convingă
tor. sint extrase din Istoria literaturii române 
contemporane, din Istoria civilizației române 
moderne și din Titir Maiorescu și contemporanii 
lui toate rerertnțele la Mihai Eminescu. Cea 
mai importantă secțiune este cea din Titu Ma- 
ioreseu și contemporanii lui, care reprezintă 
practic, o biografie a poetului, apărută insă 
după Viața lai Eminescu de G. Călinescil. și, 
fatalmente, in umbra acesteia. Ea însumează 
circs 133 de pagini și marchează prezența cea 
mai substanțială din volum. Majoritatea celor
lalte extrase se ocupă cu precădere de ideologia 
poet«hei. □ cărei caracterizare in viziunea lui E. 
Lovicrescu suportă, credem, necesare discuții, pe 
care ediția d? față nu le are in vedere.

Alte titluri se referă la edițiile Eminescu și 
sint urmare? unei paisiuci dintre E. Lovinescu 
ri G. Ibr&Ieatrj aso&râ modalității in care ar 
trebui restjțuit poetuL

Cel-. mai patine pagini sint cele privitoare 
opesă. tsdctebure ca putere d cuprindere 

*i îmcterizarr? cu~. eftî cazul paemiiur inedite 
asupra :<xnar. iu; Geala pustia ian precizările 
as-upra :iL-. ' j-; Ermnescc Ne aflăm in fața
unor proci--* 1:; ăe tinerețe. etapă ’s care atitu
dinea ;u: F. Lcv.r.escu tațâ de clasicii noștri 
este ea-taață. Preetziri aaapra filoane tel lai Emi- 
wese». ar.cdl apărui iPIii’în Flacăra, procedează 
ia o evărsare de-a dreptul emnimsitranti a 

de arperi f.. la -»et. în-

Dintr-o nobilă și persu
asivă Inițiativă a Editurii 
Mjnerva, căreia redac
torul credincios loan Șerb
i se dedică permanent cu 
însuflețire și dlscernă- 
mînt, folclorul iși are 
prăznuirea lui cuvenită și 
momentele sale festive, 
ce îmbogățesc tezaurul 
edit al culturii noastre 
naționale. După apariția 
masivului volum „Folclor 
din Maramureș", datorat 
profesorului Vasile T. Do- 
niga, iată și pe acela in- 

- tițulat „Folclor din Țara 
de Sus", la fel de impre
sionant prin amploarea 
culegerii, care vine sâ 

profesorului Vasile G. Popa
de la liceul „N. Gane" din Fălticeni, acel care a 
influențat In mare măsură evoluția strălucito
rului său elev Nicolae Labiș, determinîndu-1, la 
Începuturile studiilor sale, să devină un auten
tic folclorist, detector, culegător și comentator.

Din păcate, emeritul dascăl Vasile Popa nu a 
mai apucat să vadă onul tipărit al strădaniilor 
sale, perioada investigațiilor sale durind mai 
bine de treizecișiclnci de ani (1945—1970) și acu- 
mulind un material folcloric fabulos, inventariat 
și selectat minuțios in șapte dosare voluminoase 
de citeva mii de pagini, insumind ; I. Strigături 
șl chiuituri ; II. Urâturi fălticenene ; III, Orații 
și comicării ; IV. Cîntece, doine, scrisori ; V. Bo

de cîțiva ani revista „Știință și teh
nică" editează un almanah dedicat in 
întregime literaturii de anticipație. 
Principalul animator al acestei valo

roase inițiative este loan Albescu, redactor șef 
al revistei. „Almanahul anticipația" vine să 
compenseze absența unei publicații de specia
litate, să umple golul creat de Încetarea, in 
1974, a apariției „Colecției povestiri științifi
co—fantastice".

încă în precedentele sale apariții „Almanahul 
anticipația" a dovedit că este consecința unei 
strategii lipsită de ambiguități, care poate fi 
ușor înțeleasă citind lista consultanților, așa 
cum apare ea la sfîrșitul almanahului : Sorin 
Antohi, Dănuț Bărăgan, Ion Doru Brana, Mi
hail Grămescu, Ion Ilie Iosif, Viorel Marineasa, 
Dan Merișca, Alexandru Mironov, Adrian Ro
goz, Cornel Secu. După cum se poate vedea, cei 
care sintetizează personalitatea almanahului 
sînt, în marea lor majoritate, oameni tineri, 
ilustrați mai ales ca literați amatori. Singurul 
autor profesionist inclus printre consultanți 
este „patriarhul" Adrian Rogoz. Un loc special 
îl ocupă, firește. Alexandru Mironov. Chiar 
fără sâ fi perseverat în publicarea unor texte 
de ficțiune, el s-a făcut cunoscut prin texte 
de popularizare științifică, precum și prin co
mentariile pe care le susține în ultima vreme 
pe teme de știință la televiziune. Este clar, 
deci, că almanahul a fost gindit să ofere cîmp 
de manifestare mai ales amatorilor valoroși, 
persoanelor talentate, care s-au apropiat de 
literatura de anticipație din pasiune, dar întîm- 
pină dificultăți atunci cind este vorba să își 
publice producțiile.

O asemenea strategie are și dezavantaje. Eu 
însumi am fost nedreptățit de una dintre re
verberațiile ei. Deși am oferit almanahului 
de anul trecut un text inedit, am avut surpriza 
să văd că apare o variantă inițială â uneia din
tre prozele mele vechi. Fără să îmi ceară con- 
simțămîntul, cum este uzual, redacția almana
hului mi-a republicat textul respectiv la rubrica

treriurea era dată incememdu-ste pe comentări» 
critice de o valoare rewt—4 b:bi.asra?u emi- 
^escli-u p.-jtem trece :« «tcă'.btrea unu; volum 

prafîiul celar pe care £. le-a oferit seria 
Emlne<naaa pină acum.

Pe scurt E Lc-vusescu a scris intermitent și 
renu;t;-.u«t despre ufeeie poet apelind rareori 
ia "> st rirtKEcțcriarî a operei
lui. Sfeuîe pagiu: din culegerea lu; lut Nuli 

arsaksa . ~ ifiugrl de apKi'e intre E- Lo- 
u critici, oaera'peetaiui grinu ro-

dă k-cerual de demonstrativi,
Scr._ «<a»î densToetzzarea tzuor critici »dvrrd, 
E. L • oees a bătut toarte nsooerij. pe tetns 
t'-Jiri- î pe tare Mhau Dragccttresse u fare 
Somaov=z?rter pXsârete. să facă din

cri’rârtri de ta _C*ss»crtrj'. critice" o 
■.‘pera’r- rocn;ct. De la pnEerui epon: aoestre. 
afotemai ■z-f’.e:.: gocniresci.—. ta :t analizele
Met urtîice atet prrrrt» ru act: deeft au

minjV. Ca in orice pt ritri a-.esstâ
serie a etaatrilătfi rietire. isc’ude numeroase 
imiialfl, e.i.cvrt: — »■ r.» seanță pretcrt-ce. s 

un Cirâcâer s Ixsric eossiderabiL A recrea 
in rjmsajtșîe ann ar ii nssj .tarii a re-
itre u’ r<vr;4“; ii - riec«»-i*ttae și s:st 
e LJ? rar v -> r :

Nu acesta e cazej iui Petru CrrțM. adsurabd 
es-sgsț cu dScțSer.e antică, festivi, in _Lpc* ■* 
lo®ao" (cncs șna-jJȘe se iBtcțsc.-»: vts utefnucaixle 
eseuri te-^rețice. despre exottsa. tic exemplu) ; 
ei aut-' c. N a-.;- șj xia* 'ec. Car
tea Rr— ■ . ’sS3), .? a.s:-riia;ie sȚSritealâ a 
ciaSÎrissui-Jt pvițtru care fcart» creș’e. ahâa 
pere prfbUă. lăotr-o isMerie in adincui «i cia- 
s;ti. P —'-li Ce ■ — a face cu un poet ade
vărat e : jo ei- ;’. șt in poemele in proză, un 
dt' tot adsr.ere î-r de lir-ătr- «atic recoo- 
sStuJ, insă prm "s cuodem, in gua-
tui VaSâry ai, tj»; teainte de eL Mallarme ț-a 
și acela, ei vede prwrî.r „ua.r-jsățnr de tulbură
toare in imsjfirsrea -t! Pentru eL poezia e 
sn=sul șgîprwm ultmaaLv, Iu—ii. care nu re- 
>T*iut din “eație. ințrwit e - realitate obiectivă: 
^Poezie pasăre wcuKâ și nevăzute, pasăre In 
zbor neăfirși: peai» “«.Miiîs.1 unor mari ușoare și 
calde și pline de șoapte, sărbătoare auzită a 
nevăzutului, revela.-» ocultă, bucurie, simulacru 
divin Dar nu. Nu acerite vorbire deșănțată, 
nu acest Ur^baj iucâreat de tropi echivoci, de 
concepte impure e menit să dea seama de tine : 
numai tu însăți. Numai tu însăți in căderea ta 
de lavinâ. in absurditatea ta aurorală. in miș
carea ta neoprită spre un punct arbitrar și in
descifrabil, numai tu, fecioară in zale, copil, an
drogin, sibilă tinără veșnic, inger vechi, dio- 
timă, stea".

Dacă lumea e nemăsurată și impalpabilă, poe
zia e „singele* ei, „marea interioară", „lumina", 
ea întruchipează esențele. Explicarea poeziei, 
care nu se poate explica, ar fi de aceea, numai 
o descripție de proces făcută de poet prin largi 
desfășurări de analogii. Un astfel de agnosti
cism emoțional (poezia, fiind emoție, ea este 
ireductibilă) e memorabil prin încordarea pate
tică. Ea trăiește în om și iese la suprafață in

Fănuș Neagu, Viorica Nebel. V. Voiculescu și Fa- 
nait lstrati sau poezia plaiurilor buzoiene. Aure
lia Andrei, Contribuții documentare la cunoaște
rea vieții lui V. Voiculescu, Paul Marinescu, Con
siderații privind psihologia personajelor voicules
ciene, Ion Mănoiu, Mit și realitate în opera lui 
V. Voiculescu, Alexandru Duțu, Rezonanțe folclo
rice tn povestirile lui V. Voiculescu, Ana Voineâ, 
Aspra frumusețe a poeziei lui V. Voiculescu, Tra
ian Cristea, Satul In poezia voiculesciană. Con
stantin Petcu și Filoftela Petcu, Dimensiuni tem
porale și efecte epice In proza fantastică voicu
lesciană, Luminița Dima, Natura in poezia lui 
V. Voiculescu, Camelia Budan, Totemul acvatic la 
V. Voiculescu, Mioara Bîrzănescu, Spațiul scenic 

făcut-o E. Lovinescu și contemporanii. Mai 
mult decît atit, culegerea precedentă din colecția 
Eminesciana, pe a cărei copertă stă numele lui 
Mihail Dragomirescu, acordă cu argumente 
toată atenția acestei analize. Este mai curînd 
vorba aici despre ’ o predilecție polemică câ’re 
are in vedere critici contemporani, decit valo
rificarea Iui Mihai Eminescu. fflu altfel se pe
trec lucrurile atunci cind Lovinescu abordează 
maniera modernă în care D. Caracostea rezolvă 
analizele eminesciene. Este evident că intenția 
principală râmine compromiterea lui D. Cara
costea, și nu de a-1 pune in cea mai bună lu
mină pe Mihai Eminescu. Și in acest caz, optica 
de azi asupra contribuției Iui D. Caracostea este 
diferită de cea a lui Lovinescu care încerca să 
minimalizeze prin ridicul un demers critic de 
tip modern al literaturii române. Așa stind lu
crurile cu situația exegezei lovinesciene asupra 
operei marelui poet național, încercarea lui Ion 
Nuță poate fi considerată ca inerțială : ca ur
mare a unei evaluări postbelice supradimensio
nate a operei critice lovinesciene, se consideră 
necesar ca E. Lovinescu să figureze automat in 
orice bilanț al criticii literare românești. 
In cazul bibliografiei eminesciene, titlurile pe care 
le prezintă actuala ediție nu echivalează insă în
semnătatea altora, prezente în colecția Emi
nesciana, pe care criticul Sburătorului le con
testă. Acestes crieri și-ar fi găsit firesc locul 
la rindul lor, într-o serie de opere complete 
lovinesciene, serie care a și început să apară. 
A-1 introduce in colecția Eminesciana înseam
nă a-i conferi un statut exegetic pe care E. Lo
vinescu nu l-a ilustrat cu adevărat niciodată. 
Nu intimplător, G. Călinescu se întreba dacă va 
afla vreodată ce părere avea E. Lovinescu de
spre scriitorii mai vechi și despre clasicii lite
raturii române. Culegerea alcătuită de Ion Nuță 
oferă un răspuns negativ întrebării, pentru că 
ea, dind curs chestiunilor biografice și ideolo
gice, cuprinde prea puțină materie exegetică, 
valabilă, actualizabilă intru totul astăzi. Cind 
am folosit termenul „inerțial" ne-am gindit și la 
faptul că anume texte, privitoare la Mihai Emi
nescu, sînt reproduse fără a fi adnotate de în
grijitor. Citatul pe care-l dăm este revelator 
pentru pasivitatea față de optica lovinesciană, 
preluată fără spirit critic de alcătuitorii ediți
ilor criticului. „înăbușită un moment, influ
ența eminesciană și-a răscumpărat ușor timpul 
pierdut : pusă in circulație prin mișcarea semă- 
nâtoristâ, continuată apoi prin oameni și acți
uni felurite, ea supraviețuiește și astăzi in rinele 
manifestări xenofobe sau fasciste ce se reclamă 
încă de la -actualitatea lui Eminescu»". Legătura 
pe care o face E. Lovinescu intre Emi
nescu și fascism este mecanică și născută din 
necesități polemice contemporane mai mult 
decît din necesitățile impuse de chiar configu
rația operei eminesciene. Aceste rînduri sînt 
scrise In 1936 și reflectă o tensiune ideologică 
personală a criticului și mai puțin un adevăr 
bizuit pe textul eminescian. De altfel, apelul ia 
aserțiune, absența demonstrației ar fi trebuit 
să alerteze pe cei care au reeditat pasiv acest 
text de mai multe ori.

Ajunși in aceri punct, credem că este nime
rit ră aruncăm o privire asupra efectelor pe care 
inerțiile reeditărilor le pot produce în climatul 
literaturii contemporane. Ion Nuță reproduce în 
cartea sa un text care a mai fost reprodus de 
citeva ori prin intermediul unor ediții postbelice 
ah Ier mere, ediții cu tiraj de masă. Preocupările 
de ideologie eminesciană la E. Lovinescu nu 
sint intimplătoare. el însuși reprezentind o 
Ideologie politică care este aceea a dreptei libe
rale din România. A reproduce această ideolo
gie, fără aparat critic, științific, înseamnă, a 
promova fără spirit critic ideologia unul partid 
politic defunct. Iar dacă adăugăm că ideologia 
stingi! liberate, a foștilor socialiști trecuti prin 
sinui partidului liberal, unde alcătuiau extrema 
stingS. vezi csril operelor lui G. Ibrăileanu, 
exponent al direcției democratice de la Viața 
ratnâneaseâ. In tiraje nesatisfăcătoare, este ca
rul să ne punem întrebări asupra tabloului de 
Istorie literară rezultat din pasivitățile și iner
țiile editoriale. Bine intenționat in punctul său 
de plecare, util desigur prin biografia lui Emi- 
seaeu de E. Lco-inessu. gestul editorial al lui 
Ion Nuț5 «rte discutabil prin pasivitatea și iner
tia reetîltării.

M. Ungbeanu

r*ee rL-pe -mfar-rr r.j-1 cererisriz-zzâ pe
«ceste- cfc? _ai rren-
tzModesrvție. S 6-.-. aefctette „-e ba
rocă, de -i» ’g palinodie am același 
«saa*. poetul e iocut un principiu. Realitatea, 
serie eL se pierde !ts «âtenalitates literaturii, 

sceajă» a răstite: lumii sw.sul mal pur, 
«părem _ba.-b.ac- ; „Tu ești intilnirea,
metetepm'fl țoc u.- - ure unde se săvirșește 
teteairts. îmbinarea fierbinte și caâ»ă. infinit 
roe-te^re. de regnu/ri ș. vise, de timpuri, »e- 

si gitârâri, de zei și culori, dc esențe și 
eter” lartnar -c a! ființei și morții. 

trxu: ă r*spln.t»s a ort cărui drum. Și așa se 
>:e’.e gir-o:, și nu altfel, pc—z;e țibertar--.
fcvirvg r.-.- ăzut și fără zăgsz. -.tem fără țărm și 
pedeapeL terii netel -nsc y. artă -.

Nu e rrmitâ Kă-erie inedită sub raport »r>- 
ac-:, căci Petru Cxe;:a îîu pune in poezie 

x- tratai științific. Ins* l-.r.s.m.ul lui -srte o artă 
poete că si un practic „uatven al pceriej* in 
a-.e-ia*’. timp.

Cu nepateață de cunoscut in esgnță. poezia ar 
fi. rice Petru Creții. dvs,~r;p:ib,te nrin formele 
e: intre care și acestea : ..Poezie in tiasp « vo- 

ș- vie te exali o datâ cu răsuflările noastre 
«ub cer. ești totodată in înalt și in departe, ze- 
mt absolut și orizont mișeilor împreună cu dis
tanța fimtudinii invâși , ea este și o erotică, 
trverind din extaz n&tyn.-Xțjonat : „poezie, ca- 
sandrâ il hierodulă, infinită etate, doamnă în
tunecată și sacră brodată cu semne, chip zugră
vit cu durere in ochiul soarefcil însuți, există 
prilejuri mai aspre, cind mu;vâm pulberea la 
picioarele tale, cind giflim in lumină, cind ne 
cutremură spaima". Fără această prouopopeizare 
barocă s-ar zice că Petru Cr țu înaintează pe o 
ir.teiigentă linie călinesciană. căci și G. Căli
nescu se credea spiritualicește grec (in multe 
puncte și era).

Ins* pretutindeni mitul clasicității antice este 
la Petru Creția foarte vtu. H compune in româ
nește un „threnos”, face un „vxerc-.ț::: metric", 
o „antilrază*. Chiar și un „cfntec de lumfe" 
(care nu seamănă cu ah-turile balcanice anton- 
pannești), e tot un exercițiu antic, ca și un „cin- 
tec In stil naiv". Poetul elogiază „Timava" ro
mânească, urmind tipicul anticilor, care divini
zau riurile și le dedicau poezii. Sint aici probe 
parțiale de lirism, mai aride totuși din pricina 
exactității exercițiului scolastic, sub nivelul poe
melor in proză căci Petru Creția e, cu „Triumf", 
autorul unuia dintre cele mai frumoase poeme 
de acest fel care s-au scris in literatura română. 
Dar această lunecare de propozițiuni izvorite 
din substanța propriului extaz nu este la noi 
fără precedent. Înainte de „Triumful” acesta, 
Pârvan dăduse, prin „Memoriale", un admirabil 
exemplu de Imnic antic și, in general, poetul e, 
prin patetism și prin cultul poeziei, un Alecu 
Russo extrem de estetizant, cu psihologia lui Ma- 
cedonski: „Te vei ivi în bolta zilei mari, te vei 
ivi difuză și eternă 1 Iată, te privește soarele și 
ochii și aerul tăcut și sufletul tăcut ți marile 
ape amare și bietele stele, toate te pindesc poe
zie, să vii, să fii aici pretutindeni, ca mierea și 
sarea luminii".

Artur Silvestri

al pieselor lui V. Voiculescu, Savina Vlâduțl, 
Artă poetică tn „Ultimele sonete tnchlpuite ale lui 
Shakespeare", Tatiana-Dolna Mănoiu, Ipostaze ale 
valorificării folclorului in opera lui V. Voiculescu. 
După bogata sesiune de comunicări, tn ziua de 7 
nov. participanții s-au întîlnit cu elevii Scolii ge
nerale din Pîrscov. comuna de naștere a scriito
rului, unde a avut Ioc un moment literar-muzical 
în cadrul căruia au citit din versurile lor poeții 
Bucur Chiriac, Gheorghe Andrei. Constantin 
Petcu. A fost ascultată cu mult interes poezia La 
noi acasă de Gheorghe Andrei, ca un ecou la 
Casa noastră a poetului aniversat. Cităm citeva 
versuri din poezia tul Gheorghe Andrei : „Chiar 
acum cu tîmplele albite / Vara noi venim la casa 
noastră, / Să copilărim pe sub fereastră. / Ori pe 
dealuri blînde, însorite // Orice vîrstă peste noi se 
lasă, / Satdl îl avem mereu în pas / De aceea cel 
mai mic răgaz / ÎI copilărim la noi acasă". După 
asemenea versuri menite să trezească atmosfera 
voiculesciană „Ia ea acasă", s-au vizitat casa pă
rintească a poetului din Pîrscov și Tabăra de 
sculptură in aer liber Măgura din apropiere.

Cronicar

vIata CĂRȚILOR

în cele mai multe ca
zuri trecutul legendar 
este o noțiuhe situată în
tre adevăr și transfigura
re estetică, intre istorie 
și imaginar. Ion Andrei- 
tă ne propune insă o că
lătorie prin prezentul 
legendar, intr-un anumit 
punct de pe ..harta ro
mantică a țării". Scriso
rile de la Șantierul Tine
retului Dunăre — Marea 
Neagră dezvăluie, sub 
aparență modestă a unui 
procedeu bine știut in 
literatură, nașterea legen-

s. dei sau mai exact coexistenta ei cu realitatea.
Literatura noastră primea în dar. acum mai 
bine de 40 de ani, o legendă a unui rîu scrisă 
sub mantia grandiosului, a cosmicului, a eter
nului. Cartea Oltului era povestea unui riu 
voinic în fața căruia oamenii se închinau cu 
modestie. Natură vie eu baracă este povestea 
unor oameni voinici (dar cită delicatețe în su
fletele lor !) în fața cărora Canalul se înclină 
cu grandoare.

Am numi această culegere epistolară, un re
portaj. dacă acest termen pe cit de vag pe 
atit de uzat, n-ar ridica împotriva lui pedeapsa 
excluderii din arta literaturii. Am numi această 
carte un roman, dacă acest termen n-ar' trezi 
in sufletul cititorului nn alt orizont de aștepta
re. Am numi aceste pagini, de un lirism vibrant, 
poem in proză, dar ce depărtare de canoanele 
lui. In fine, cititorul ar putea vedea in acest 
volum scenariul unui film în același timp docu
mentar și de ficțiune, in care dinamismul luptei 
cu „vrăjmășia pămîntului creator al. Dobzogei" 
alternează cu stop-cadrele și ralentiurile mișcării 
interioare a oamenilor, fn care masivitatea ma
șinilor se umanizează sub atingerea degetelor 
care le minuiesc, din toate acestea rezultind o 
sinteză a grandiosului cu fragilul.

Epopeea canalului scrisă de Ion Andreită oco
lește tonul solemn ; cu toate acestea, desfășu-
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rind povestea unor oameni simpli, ea ne des
chide porțile unei legende care îsi desâvîrseste 
conturele sub ochii noștri. ■ Este aici o legendă 
care, născută după alte legende (aceea a Bi- 
cazulur, a Porților de Fier ori a Transfăgără- 
șanului) completează cartea în - curs de elabo
rare a istoriei noastre contemporane. Canalul 
este pentru cei care îl construiesc, aventura 
vieții lor ..dar nu o aventură ca oricare alta, ci 
una anume, adevărata aventură, acea odisee 
pornită in căutarea unei adinei statornicii".

Ion Andreițâ dorește să-și asume această 
aventură transcriind și transfigurînd viata, 
lupta și speranțele acestor oameni, descriind 
amănunțit dramatica măreție a ceea ce este 
Canalul Dunâre-Marea Neagră. Se întîmplă, ca 
și în acest „certificat de maturitate", să pătrun
dem mai întîi în tărîmul vrăjit al visului, ce 
reia evenimentele copilăriei.

Traseul autorului se limpezește deci : sondaje 
adinei in memoria eroului, schimbări ale regis
trelor stilistice, narațiune condensată, care tră
dează romancierul ascuns, pendulare între mo
nologul interior și dialogul viu cu ceilalți. In 
același timp realitate directă și transfigurare, 
roman și lirism, reportaj al faptului cotidian 
șl menționare a evenimentului ieșit din comun.

Aproape același traseu ii putem întîlni și în 
alt text remarcabil : Lectra Haul. „Lectra Haul 
nu există. Lectra Haul este o poveste frumoasă. 
Ea se intimplă departe intr-o țară a minunilor 
acolo unde numai corbii pot duce veștile... 
Lectra Haul există. Lectra Haul este o poveste 
frumoasă. Ea se întîmplă aici, alături de noi. 
la o bătaie de inimă". Putem înțelege parcur- 
gind capitolul că Lectra Haul — această mașină 
uluitoare — este visul unui copil, care după 
tristeți și suferințe, se materializează. Visul co
pilului este să devină șofer, dar o afecțiune 
congenitală la picior îl împiedică să parcurgă 
drumul firesc și pare a-1 îndepărta de aspira
țiile sale. Iată insă că „epopeea Canalului" sa 
realizează cu oameni și pentru oameni. Con
stantin Popa primește. pentru meritela sale, 
mirajul oricărui tînăr : o mașină extrem de pu
ternică pe care numai un șofer priceput știe și 
poate să o strunească. In același timp împli
nirea acestui vis consacră definitiv calitățile 
omului de excepție de lingă noi, iar tînărul știe 
că acesta este prețul efortului și al voinței și 
împărtășește experiența sa mai tinerilor prieteni 
dc la o școală de recuperare. „Lectra Haul este 
intr-adevăr o mașină, așa cum v-am mai spus, 
dar ea este în același timp o minunată poveste! 
O poveste despre vis și realitate, despre voință 
și curaj, pe care voi n-o cunoașteți incă...“.

Mai toți eroii lui Ion Andreițâ sint oameni 
obișnuiți, cu defecte și calități, cu visuri și greu
tăți și cu o viață sufletească aparte. Ei au me
reu un demon de învins : o timiditate, un de
fect fizic, un eșec, o spaimă. Scriitorul ne des
coperă ăceste suflete eu o duioșie reținută. El 
ne descrie victoria acestor personaje realizată 
prin muncă aspră, cu dinții încleștați, pentru 
transpunerea in viață a unui vis grandios. 
Acești eroi, reali și legendari totodată, înving 
pe cont propriu și laolaltă cu ceilalți. Roman 
și poem, epopee și reportaj, scenariu de film 
și legendă, Natură vie cu baracă se impune ca 
o carte care se citește cu sufletul la gură și care 
declanșează dăruirea entuziastă a participării.

Cristian Popescu

cete, descîntece, blesteme ; VI. Teatru folcloric ; 
VII. Diverse, la care se adaugă și intenția alcă
tuirii unui volum de proză (povestiri și povești), 
rezolvat parțial-

Prin amabilitatea familiei marelui folclorist 
Vasile G. Popa (1,912—1976), Corpusul fălticenean, 
colecții de literatură populară din Bucovina și 
Moldova nordică, alcătuite de I. G. Sbierea, 
al acestuia, care vine sâ se adauge grandioaselor 
S. FI. Marian. D. Dan. Elena Scvastos, Elena 
Niculiță-Voronca, M. Friedwagner. Leca Mora- 
riu ș.a., marchează tezaurizarea spiritualității 
populare din aproximativ cincizeci de localități 
ale zonei respective.

Această primă ediție de la Minerva (1983). s-a 
bucurat de îngrijirea, ordonarea, clasificarea edi
torială și prefațarea Măriei Luiza Ungureanu, 
cu o pioasă grijă.

Căci, intr-adevăr, distinsul profesor, despre 
care Labiș pomenea adesea cu nespusă evlavie 
indeolaltă cu „singaporeanul" meu conviv Ghiță 
Mărgărit, a fost un folclorist de înaltă vocație, 
angrenînd in activitatea sa hăruită atit patosul 
rapsozilor populari cit și pasiunea propriilor săi 
elevi și prieteni, păstrîndu-i-se o amintire neîn
tinată.

Dintr-o scrisoare a fostei sale eleve Constanța 
Zaharia, aflam cindva cite ceva din sirguința 
supremă, pe cit de anonimă, a regretatului pro
fesor : „Pe masa lui de lucru, alături de marii 
clasici ai literaturii universale, se aflau presti
gioasele culegeri de folclor românesc. Citea și 
recita din cărțile populare în care găsea o adîncâ 
filosofie specifică oamenilor acestor locuri, o artă 
poetică demnă de a sta alături de marile valori 
spirituale ale lumii. Și pentru ca nimic sg nu se 
piardă din literatura populară, profesorul nostru 
cobora din tirgul Fălticeniului spre oamenii sate
lor din rindul cărora se înălțase. în mai multe 
rînduri. în vacanță, ne-a luat și pe noi în pere
grinările Iul prin satele Țării de Sus a Moldovei. 
Cît i-am fost de utili in această muncă este greu 
de apreciat, dar sigur putem spune că în mod 
plăcut urmărea să ne apropie „pe viu" de fol
clor. Eram poftiți în casele oamenilor, mergeam 
la hore, ne amestecam prirftre săteni".

Asemenea evocări patetice veneau intr-un 
armonios consens cu versurile de mai tirziu ale 
folcloristului de la Mălini. Nicolae Labiș : „Bă
tăile versului am prins a deprinde / Nu din cărți, 
ci din horă, din danț ! / Rimele, din bocete și 
colinde, I Din doinele seara cîntate pe șanț !“

Orientarea crucială, fie către filonul folcloric, 
fie către ce] cult al literaturii noastre clasice 
temeinice, a stat dintotdeauna la baza opțiunii 
sale și învățămîntului său de tandru pedagog, 
dar și a propriei înfiorări de substanță și struc
tură. pentru care har, eternă fie-i pomenirea 
folcloristului Vasile G. Popa !

Tudor George

„Retro", ca și cum ar fi fost vorba despre un 
autor care nu mai scrie demult, care s-a ilustrat 
și el cîndva, intr-un trecut pe care actualii lu
ceferi ai genului și-l mai amintesc cu mare 
greutate... Amintirea acestei flagrante lipse de 
fair play nu mă va împiedica însă să remarc 
buna ținută a actualei ediții a „Almanahului 
anticipația".

Remarc în primul rînd cîteva povestiri ale 
unor autori români. Printre ele : „Cîntecul li- 
belungilor" de Mihail Grămescu, un text de o 
halucinantă poezie, al cărui destin literar pare 
a fi dintre cele mai promițătoare ; „Artele mar
țiale moderne" de Alexandru Ungureanu, o ex
trapolare de o mare inventivitate a unor sec
vențe ale tehnicilor japoneze de luptă indi
viduală.

Dintre prozele traduse (la un nivel de flu
ență întrutotul satisfăcător) menționez tulbură
torul roman SF „Picnic la marginea drumului" 
de Arkadi și Boris Strugațki, precum și „Are
na" de Frederic Brown. Mai sint prezenți, cu 
texte *de valoare medie, dar oricum in
teresante, Isaac Asimov, Herbert Franke, Robert 
Silverberg ș.a.

Foarte incltante sînt cele citeva articole pe 
teme de știință, unde oameni de știință dezbat 
unele preocupări ale cercetării actuale.

Un eseu atrăgător este cel semnat de Ale
xandru Mironov : „Noi, roboții".

Sectorul de critică și istorie literară conține 
texte în general interesante. Dacă informa
țiile despre literatura SF din alte țări sînt 
meritorii prin desime, nu același lucru se poate 
spune despre calitatea exegezei. Alături de 
judecăți nuanțate se află și teribilisme zadar
nice, precum și expresiile unui paternalism de
plasat, întemeiat în principal pe ideea naivă că 
stăpînirea limbii engleze și lectura unor cărți 
SF sefise în această limbă duc în mod automat 
la obținerea unui „blazon" intelectual.

Voicu Bugariu



SUB SEMNUL P REGATE RM MARELUI FORUM AL .COMUNIȘTILOR.: „CONGRESUL AL XIU-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

♦

r.

f

Istoria literaturii române cunoaște drept una dintre constantele ei, care 
ii dă originalitate și un pronunțat specific intre literaturile europene, coor
donata populară, folclorică, a creației literare, apelul necontenit la un zâcă- 
mint de substanță veche autohtonă care a influențat și a marcat periodic 
literatura cultă. Așa procedaseră marii scriitori ai vechimii, Dimitrie Cante- 
mir printre ei, tot astfel pașoptiștii militanti, romantismul românesc, Emi
nescu mai ales. Lucian Blaga, Mihail Sadoveanu, toți scriitorii importanți ai 
literaturii române a căror operă are ceva de spus la comparația cu literatu

rile altor spatii geografice.
Literatura contemporană românească, dezvoltind tradiția acestei puter

nice linii specifice, a făcut din creația populară, adaptată la dezideratele 
moderne, o și mai fructuoasă materie fundamentală a cărei funcționalitate c. 
printre altele.-și aceea de a contribui la păstrarea caracterului specific al 
artei naționale. Creatorii tineri, urmind îndemnurile de o excepțională însem
nătate ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care le recomanda „să bea din același izvor ca părinții, ca strămoșii lor, sa

Ecoul etnic și civismul poetic

Pentru-cine pătrunde fără prejudecăți 
(dar nu și fără sfială) in grădina li
ricii noastre, tabloul ivit — la o ra
pidă ochire — refuză monotonia unei 

formule ; fenomenul poetic tinăr se diversifică 
bogat captind filoane lirice în care ecoul etnic 
se aude, civismul e treaz forînd straturile spiri
tualității românești, lingă stenografia citadină 
golită de sentiment apar cei care reînnoadă le
găturile cu tradiția (nu de scurtă respirație ci 
apârind mizele unei literaturi) : sentimentul ră- 
mine materia primă a poeziei.

Găsesc utilă această recapitulare, plantînd — 
pentru discuția ce urmează — citeva repere, a- 
ducind în scenă nume importante ale liricii ți
nere. De pe o platformă comună țișnesc notele 
deosebitoare : demistificarea de ultimă oră e 
„concurată-* de tentativa sacralizării la Adrian 
Popescu șau resaeralizării la Ion Mircea, de- 
cepționismul lui Dinu Flămând se echilibrează 
eu puseul vitalist-caligrafic al lui Horia Bă- 
descu. efortul ordonării la Paul Balahur nu 
exclude reinventarea visului la Nicolae Dan 
Fruntelată, pasionalitatea sensibilă la eveniment, 
preocupat de istorism (în cazul lui Corneliu 
Vadim Tudor) are ca pandant poezia ca „sfintă 
eresie", complicat elaborată în retortele atelie
rului lui Aurel Șorobetea.

Adrian Popescu înțelege poezia ca valorizare 
Ideatică a lumii, ca revenire la primordialitate 
și puritate, conservind „un iz de lucru vechi și 
neucis". Omul e apropiat naturalului, realul 
e redescoperit din unghiul sărbătorescului, al 
duminicalului. Textul e saturat de o imaginație 
spiritualizată, cunoscînd voluptatea numirii, 
fulguranța și fragilitatea dăinuirii. O concretețe 
delicată celebrînd elementele respiră poezia sa, 
imbătată de inefabil, aparținând unui stilist 
elegant. Misterul, străvezimea. ofilirea îmbracă 
sensul paradisiac al universului liric, dorința de 
armonie ; deghizamentul abstract- nu anulează 
impulsul localizării : naturismul e posibil in
tr-un spațiu matricial. Adrian Popescu evocind 
..limburile transilvane-4, susurul magic al limbii 
și zarea păduroasă. Abandonul reverie, recule
gerea păstrează bucuria cuvintului ; heroglifele 
naturii alcătuiesc o scriere sacră, decorativis- 
mul imagistic (de un naturism paradisiac, cum 
am văzut) se transfigurează extatic, negind 
materialitatea. Spiritualizarea înseamnă purifi
care. desprinderea din „brațele înfocate ale 
Materiei", poetul sacralizează dibuind o artă 
străveche, graiuri uitate, rivnind transparența, 
unind — in echilibrul plăpind — sinceritatea și 
ținuta esoterică (memoria Iivrescă). Suav și 
agrest, pierind de1 la banal dar nesfîrșind — 
prin vocație alchimică — in banalizare. Adrian 
Popescu impacă notația realistă a faptului co
tidian cu unda misterioasă, lumina difuză, abu
rul sacru.

Sub acuza de narcisism a pornit la drum Ion 
Mirceă. Neispitit să-și sporească tulurile cu 
nvna industrioasă a altora, poetul iți îngăduie 
gestații lungi. 1 s-a reproșai, de asemenea, și ab
sența pulsului vital, la acestea toate. Ion Mircea 
răspunde cufundindu-sa-în atemporalitate, con- • 
templînd adică semnele criptice dinspre alte 
lumi, descoperind amprentele din Cartea cu 
imagini, devenite emblematice pentru universul 
său poetic. E un lirism gnomic deci, care — 
iată — la ultimul Ion Mircea s-a „deschis* : 
purismul palpează realul, poetul evadează din 
propria-i formulă, Ion Mircea parcurge drumul 
invers, de la text la viață, dar deslegind rolul 
întemeietor al limbajului poetic: resacralizin- 
du-L El pătrunde in lumea pre-adamică a 
eposului folcloric, în pacea in-creății, in „di
mineața speciilor", cind conviețuirea elemente
lor antinomice obligă la o viziune Oximoronică. 
Acest joc de oglinzi paralele se continuă la 
infinit, intr-o visătorie ritualică plonjând in mi
tologia amintirii. Doar memoria eacavează o 
imagine edificatoare a timpului, ancorată in .Je-. 
ricitele dimineți ale siliciului*. Ion Mircea face 
un efort recuperator, el coboară la rădăcini in
tr-o căutare tensionată de conflictul dintre pri
mordialitatea (esențializată) și entropia galo
pantă, hrănită aceasta de multiplii lui Unu. „im
placabili și monstruoși**. Prin rcsacralizare. Ion 
Mircea accede la realul esențializat ; epurarea 
realului și apoi palparea lui il conduc la punc
tul de plecare, cind „pare abia la început ' crea
ția lumii". Doar aparent experiența sa me- 
tempsihotică e repetitivă.

Lingă aceștia, Horia Bădescu pare un traditio
nalist. căruia îi lipsește, cum s-a observat, vo
cația bufoneriei. Poetul e un sensibil „îmbibat* 
de lecturi asimilate, manifestind echilibra și 
constanță. Simplitatea (clădită îndelung, răbdă
tor și transparența traversează toate încercările 
sale : Horia Bădescu n-are superstiția genurilor, 
remodelind cu har tipare consacrate. In Stare 
bizantină, o frumoasă culegere de balade, stili
zarea delicată — sub stea maternă — reînvie 
boema „cavalerilor de dimineață* ; meșteșugări a 
villonescă. zburdălnicia jargoului baladesc, lu

mea in visare, plină de șoiticării, acel crailic 
„srirbit de timp** nu obturează stpatul serios și 
nu anihilează ironia, e drept rezervată. Maeștrii 
săi stau rinduiți in bibliotecă. Dar Horia Bădescu 
dă semne de „întomnare**. părăsind caligrafia 
rafinată (se înțelege, nu definitiv) in favoarea 
trăirii. EI e un vizionar incă ascuns de caligraf 
(Ioan Adam), deși pupila serii, toiul nopții, 
zbîrcirea clipei. înghețul sint semne panics ; 
timpul devastator, erosul ridicat la putere cos
mică nu alungă „rotirea superbilor hultam*. Dar 
„fumegă țevile toamnei* și ..ne-ncunvoaie 
timpul-*. Miniaturist delicat, cu pigment anxios 
(o jelanie shakespeareană însoțește îndepărtarea 
de „gura de cintec*). atacând marile teme ale 
existenței cu forță expresiva. Hm a Bădesc-j 
reușește o proiecție cosmică, supraviețuind -rin 
cuvinL Viata de fiecare zi a daaaaalai Quijate 
(Ultimul ciclu din Recurs la singurătate) înseam
nă nu doar escaladarea liane: șl aventura (co
tidiană) in imaginar, ci și destinului
in albia „trăitului*.

Paul Balahur — cum observa Artur Silvestri 
— retermnleazâ faieiaraL Baladescul e trecut 
prin retortele cui tism ului. materia nutoiogidi in 
cere gilgiie sevele folcioraiui (chiar titluri!* 
cheamă modelele folclorice : Făl-Frwnwa din 
grai. Nopțile de zbnrălnrl uncglșm
temperat acum, cerebralizal. acoperind pa»ium 
mocnite ; fiindcă, trebuie reamintit, prin forma
ție Paul Balahur e prins in . chingile științei* și 
nevoia de ordine disciplinează haosul pasional, 
crenind jetul imagistic. Poetul caută princitmie 
unificatoare. „Marile Mume-, „orologiul unic* : 
aruncat din paradis, spăimos, dezabuzat. alerta- 
de tobele apocalipsului, el propune și rever!: 
neoromantice, transferând „în peisaj* propriile 
stări. Insă obsesia recreării liricii popuiare ră
mâne cea mai durabilă

In fine. Nicolae Dan Fnznteiate. poet in plină 
ascensiune valorică maturizare u iaapeart 
este un citadin care vine din lumea rurală Poe
tul are obsesia vegetalului ti piavjduiu-.. mani
festă candoare mîti-râ. linca sa e un amestec ee 
enigmatic și prozaic. Regăsim aici ritualul fol
cloric și baladescul, cinteceie lumești si eresuri
le. o simbolistică verificata «i o expresâritete 
percutantă, un retorism de calitate sfujtt oe sin
ceritatea eaaraairării. Trăind iilmiiaiea raier- 
tivităili (H. Zalisl. Nicolae Dan Fracteiată pare 
un nemodern : „Nu e modern, r.u e modern 
șâ-ti iubești patria st era. 1 vecr.:* — spune el 
in Sentiment vetasti Vara din •*. rara rever
berează o stare de svf.-- :-u a p&iătâtu. trvo- 
rind dintr-un sat fabul.a. turnă-* .r
catedrala iubirii-, iuriind „pă.'uir.tuj dâr. suflet* 
și copilăria cu rr:re.u*pd -e ~.r cu- Ia
tară lumea se--.:i:r.ă Mă d-ue’î — ■>;* — Mi 
dac la țară). Este un univ*r' * nfi • epurat A? 
tristeți strigate: rana dezrâiâ- nîr. nu d-:tire 
fiindcă, sufletește. — „pedepsit’. sa tri uităm* — 
despărțirea nu s-a cogsutqat. uter mina, „larg* 
de plug44 căffgfâfi-.ză prav o poezie-avertismeat 
încărcată de rfesfionSabilitdte. biciuind carnava
lul" vorbelor și rostogolirea „cuvintelor umfhte*. 
Este aici --amăridwnefr de r tentator a poetutei 
pacifist, acuzi nd spleenu! acestui timp, afișând 
In vitrinele secolulu: ..nmintin rarbonizat*”. 
Emisia lirică nu cuprinde doar classes 
opunând noxelor nrbar.e «i tehmcisznuia: aiie- 
nan*. paradisul p.ri.ri-:! Hesnoraria rurală e 
condamnată, firește c* nu m regi«tru r^xlrrl- 
nitonst : „Dăm tc: stinge ::n cântec mtat*
O enim la *ra<). Dar fie*-:’ elegiac străpunge 
si poza ..aarc^cTT> :or*. dezvăluind o addescetrti 
otrăvită de spaime, orgolios insmgurată imbră- 
cind culoarea neliniștii? Poetul privește in oglin
da veacului : fnen infiltrată peer* coniuzată 
„ia toate disperările*, maternitatea asediată rtir- 
ne«c regretul falsificării <.*eetarola)m : _ne pre
facem că «intem*. Veghind nașterea „bobului de 
Itnigte*. inventind Îndoiala, poezia lui NicoDe 
Dan Frunielată nteuiroxe âtre subifin. revitali
zing visul și realitatea. „E timpul să se poarte 
si speranța” — glâsuirște «utocui (vezi Parada 
roadeii ; in consecință, „vom trăi poezii in 
neștire*, condiția poetului fiind cea de a srmo- 
niza solicitările lumi: exterioare ca neliniștile 
ce brăzdează eul. luptind st pentru cauze pier
dute.

Vn limbaj de salutară directele și un patetism 
reținut colorează lirica le: N:cc»lae Dan Frunte- 
lătă Poetul a „crescut*, proiectul său liric a 
devenit • băugrafie de generație. îndepărtarea 
de tinerețe naște o melancolie cenzurată de o 
blândă ironie, fără a cădea in pelteaua senti
mentalismului. La bătrinrțe. lupii tineri dezvă
luie un poet elegiac, plin de tandrețe, fără cris
pările am recuzita* ultimului modernism. NI- 
■coiae Dan Frunielată ciștigă in reflexivitate fără 
a pierde din spontaneitate. Ciclul Serunri către 
ccncratia nea poate fi o încheiere nimerită ri 
pentru acest articed : imnificind. poetul află pe 
harta poeziei noastre enclavele purității.

Adrian Dina Rachieru

nu fugă spre alte izvoare sau .a ulcioare, chiar dacă sint poleite", probează 
prin creația lor continuitatea acestui proces. Numai o literatură care își trage 
seva din izvoarele, poporului nostru — continua tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— din forța și vitalitatea poporului nostru va deveni o literatură cu adevâ-

- o Pagina pe care o propunem in acest număr, dedicată fenomenu
lui literar tinăr șl semnificației creației populare in asigurarea acestei con
tinuități. probează, credem, convingător, că literatura tinără se află, prin re
prezentanții ei cei mai vaioroși, pe o linie literară solidă, intemeiată pe tradiție.

...Arta și literatura contemporană trebuie să păstreze și să dez
volte specificul național al culturii noastre realizat de-a lungul ani
lor prin înțelepciunea și talentul creator al poporului, să fie — cum 
spunea poetul — ,,suflet din sufletul neamului."

NICOLAE CEAUȘESCU

Permanența ca
1

a— «a-, r» ^rwt ■ ibn «aonin^cic ate rrun 
țlsăx imnzn <81 re pmnt.ci uanrt ăe- 

' rodește. U n prirue itseU, ca m nu- 
meru-se dintre :axua a paranur d* U 

date ale . :: m-u tmbi -. p
laze. Acest facter de legatară «4 de snliniiiuie 
fața de proza matură iucal- „ •
ocupă, la Paul Angcvâ Inn Uaazăijnn. D.R. Po
pescu. Ga. Suau. Platov Ps—u- furala- 
mental) tace, in erinduiraa țt <ș_ mre-
talitate a unor asemenea crstâti. w „ ■ «p 
ideea de specific nățiG3>L Itesi ăUirrețe —— 
intre prozatori și chiar mire oiv cV^.. p. ■ .
distincte care formează pruza t 
ta tea in valoare a acestei \ irsu 
in primul rând in răspunsu. ei 
formitate cu linia majoră a - •

Chiar cu acest temei a! urv.-. . ..
e insă im fenomen complex 
un mitologic copleșit de experănuat (U a pro
moție afirmată in anii -
fabulos și exotic, stimulat de ‘rftuunLi sad-aate- 
ricană, de resurecția proz-eț lui Mința Ei 
și de romanescul lui Ștefan Banulesra (la pro
moția cea mai tânără).

Pentru prozatorii promoției “ti. anticul 
ur. element al stabilității, unicul - nu--..,i- 
pertznentelor de toată mina. La Vaa.e S*l> - 
de exemplu, se simțea, in „Cobor.nd spr. r-sd- 
vest* (1972) necesitatea de a da ur.ituir expe
rienței literare prin contribuția ger. -alocnUir 
puternice ale spațiului local (in capitolul jChl- 
nuitoare umbre cile puternicilor barbau’i . <jț

Spiritul cărților populare

Ce-i drept, șocantă la prima vedere,
afirmația potrivit căreia cărțile
populare pot fi considerate, pe anume 
laturi, adevărate expresii-tezaur ale 

etniei românești, nu este hazardată și para
doxală decit in aparență. In realitate, dacă locul 
scrierii și paternitatea, uneori cunoscută, alteori 
nu, pledează intr-adevăr mai degrabă împotrivă, 
criteriile și modalitățile de receptare, altfel 
spus, adaptarea la necesitățile autohtone și 
Îndeosebi circulația diferențiată firește pe în
treg teritoriul românesc demonstrează, în 
schimb, contribuția substanțială a litera
turii populare scrise, alături de alte forme 
de civilizație, la generalizarea și consoli
darea unor matrice spiritual-comportamentale, 
de mentalitate și limbă, care vor influența ulte
rior in straturile de profunzime destinele cul
turii românești pe direcția esențialităților dis
tinctive. Specialiștii reputați, aparținând câtorva 
discipline umaniste, iși interferează de mai 
multe decenii eforturile științifice in acest sens 
cu rezultate. s-o recunoaștem, meritorii și 
perspective dintre cele mai promițătoare.Cele mai intens solicitate și mai vechi dintre 
cărțile populare descind, se știe, din spațiul 
asiatic, cu posibilități de situare geografică re
lativ precisă. Traduse la început in limbile 
antichității 
latină, au 
spuneri in 
și în țările din centrul și apusul bătrinului con
tinent, stimulind creațiile locale. ~ 
așadar, in limbi saO dialecte ale 
orient, în prima virstă a circulației lor, toate 
aceste cărți populare purtau pregnant și aproape 
exclusiv., era de așteptat. însemnele realităților 
socio-clilturale care le-au dat naștere. Odată cu 
depășirea perimetrelor naționale sau ale semin
ției, cu integrarea lor in aria universală, începe 
însă un complicat proces de adaptare a conți
nutului și a formei la împrejurările de viață și 
civilizație ale popoarelor receptoare. Căci tra
ducerea unei cărți, într-o vreme cind rin existau 
posibilități de multiplicare prin tipar și nici 
prea mulți căTturari care s-o facă, presupunea

clasice : 
migrat 
limbile

egipteană, 
mai apoi 

popoarelor

greacă și 
prin traa- 

moderne

Concepute, 
extremului

eforturi costisitoare, intreand deci semnificația 
capriciulci de moment, a accidentului, care nu 
trebuie exclus totaL și inscriindu-«e explicativ 
intre limitele unor determinări mai largi, cul- 
tnral-istorice.

Dificultățile sint notabile incă din faza selec
ției, opțiunea in sine, deloc intimplătoare, im
plicând o stare de spirit adecvată, grefată pe o 
treaptă de dezvoltare culturală care, la rindul 
ei, prelungește generativ o sensibilitate capabilă 
să înregistreze, să vibreze la stimulii cărții și 
să-i asigure succesul de public. Condițiile favo- 
rizante sau nu operează deci hotărâtor in ale
gerea unei cărți anume. Ele se manifestă însă 
ca atare, de astădată in acțiune, și in diferitele 
etape ale circulației — traducere, copiere-edi- 
tare și, mai consistent, in comunicarea orală, 
cind e cazul — intervențiile individualităților 
respective, lesne vizibile in toate registrele, tin- 
zind să finalizeze tocmai acei factori mai de 
ansamblu, ce țin de suprastructură, care conduc 
la apropierea și asimilarea operei de către lec
tor. Modificările sint câteodată atit de substan
țiale, incit cartea tradusă iși pierde masiv ca
racterele originare, autohtonizindu-se prin in- 
tertextualizare. ca să folosim un termen din 
critica de ultimă oră; purtind adică amprentele 
diferențiale ale realității receptoare. Iată de ce 
B.P. Hasdeu opina pe bună dreptate că ele nu 
se traduc, ci se transformă, intrucit orice popor 
posedă o formă proprie, primind ca al său nu
mai ceea ce corespunde acelei forme specifice, 
care se modifică și ea de la o epocă la alta. Or, 
cum împrumutul este creator, multe elemente 
se adaugă, se suprimă sau se prefac pină cind 
„planta cea exotică capătă un aer indigen*4 
(Cărțile poporane ale românilor in secolul XVI, 
1879).

Asimilarea cărților populare pe solul Tomânesc 
prezintă frapante similitudini de procedură cu 
procesul parcurs de celelalte popoare europene. 
Fazele răspîndirii, desfășurate pe secole intregi, 
constituie tot atîtea prilejuri de „transformare" 
în accepția hașdeiână, de adecvare a lor. nu 
numai formală, la reliefurile noului context spi
ritual, ai cărui agenți purtători : tălmăcitori,

copiști sau, mai rar și parțial, povestitori, le-a a 
folosit cu sirg și adesea cu deplină eficiență. V- 
savant in materie, I.C. Cbițimia. distingea mai 
demult două planuri principale spre care x 
adună inserțiile lcicalizatoare : a) cel al ele
mentelor istorice, etnografice și culturulv. și bl 
cel al temelor folclorice. Exemplificările care 
indică întrebuințarea cadrului de basm, a ter
menilor- evocind realități sociale, istorice »! 
culturale românești sac a unor cuvinte «i 
expresii frecvent intilnite în folclor sint dove
ditoare. Schimbări s-ubstanțiale, fertile in inter
pretări, vizează însă și tiparele epice, la nivelul 
temelor și îndeosebi al motivelor : împliniri, re
ducții, interferări. Asemenea modificări sint mai 
ușor detectabile in cărțile populare mai vechi 
și cu surse în folclorul popoarelor respective 
(Cărțile populare in literatura românească 
vol. I, Studiu introductiv, I, 1963).

Depistate, clasificate și interpretate cu aju
torul metodologiei comparatiste, localizările de 
acest fel reprezintă mărturii concludente c.. 
evidențiază aportul definitoriu al literaturi 
populare scrise la întregirea unei imagini cit 
mai cursive a istoriei și culturii Doastre din 
secolele mai depărtate. Fiindcă distribuirea in 
toate mediile sociale a urmărit șt a realizat 
intr-adevăr și scopuri educaționale. Proverb-.li 
și fabulele, spre exemplu, ne gindim desigur la 
cble adăugate fondului comun, universal, au pre - 
conizat adevărate idealuri tipologice cu neîndo
ielnice valențe instructive, care se-pot reasambla 
în retrospectiva vremurilor imemoriale, cind 
cărțile populare constituiau singura literatură u 
întregii națiuni ; itinerariile integratoare. Între
prinse de Al. Duțu, făgăduiesc concluzii majore 
In același timp însă, circulația nelimitată a 
făcut posibilă răspindirea acestor modele pi
tot spațiul vorbitorilor de limbă română, cărțile 
populare dovedindu-se astfel un elemept coagu
lant cu rosturi fundamentale in cimentarea uni
tății spirituale pe întreaga suprafață locuită de 
români. Sint motive temeinice, se mai pot inșira 
și altele, care îndreptățesc considerarea lor drept 
adevărate vehicule purtătoare prin veacuri ale 
specificului național, ale etniei românești. Apre
ciate din această . perspectivă complexă, cărțile 
populare alcătuiesc, un muzeu imaginar al spi
ritului românesc.

Stan Velea

Fenomenul criticii 
„folcloriste"

temă romanescă
lanens*. roracwl la Oararaîns nu putea 
t-:- tărb apelul L, lumea populară.
. I. idBr=sia de mitologic
prtr uti--. d» a face din spațiul
Bectia os toc ocru ; Otizr.pul acestei lumi 
rwnanest, m- Munte}» la care revenirea este 
tetldzaMa acMnlaaU ru a —facere a ener- 
SUkzr ilari Kstrn Alrx. Rixx -j, a.—s>sul la 

w fare, in Jhrtrnc acestei case* 
țU'ăt prm Mangăo teebtje de mvmteni.
t* »» prut 1 nriuia ura tk> uman aZU: in 
•aaaaanant* cu tartsta —tigaie. Nicanor Candrea 
• d MgaaflS okrtul 1dt>r. -~-ni mr-.piice 
tai uakn. aiaacMar ațasacteiar ci, puțind să 
•rape pMurea de putn-saran pe oaracc: de 
pibnri «i de mcpl ca tra -u «ranhălitate meteo-

• magice Puterea 
îut taaciiratt tutetaaM (Mur gt dațsă iuuanca 
H hrana pa radr a tnest. prozatorul ilradu- 
r,nd aaa. « in JMasa umilei ctin pădure- H9B1). 
Ude apare m a aRb bteasS făptnrâ. Lisaura. un 
•rit al sroutai ctvHtsrtae. de dimensiuni arhaice. 
r*rv rcpcrzuiti sa oumai o takiție a existenței 
—-„.v;*> ■ »; ■ INM etic. în același spirit
ar twigrâ p lu—ns ranta a lui ion Marin 
Aims,.—, n-n JMtpptaați in mânie* (1974). 
cvwe imng>|prătș. prta Vn&sarrira. pasiunile 
t*s-.. to-o-i telsraate. o oanlă care respectă 

raral și il cansiâart o fitată fără de care civi
lizau* au pani* ext«»> Vn up de înțelesese 
•țxtfiLâ a lumi, bazate ințivțit naturii și 
pc onlizaU* naturală poate fi inUinit și la 
Eugen Urrfans. ia nureli.vica din -Despre 
purpură" (1SVZ) p u> „Vladîa* (1982). Spre deo
sebire de rocnaneă.- 1-j, ismHve („Rug și fla- 

(cără_. ..Memoria-. -Așîepîindii-i pe invir.datori*)
v-ce preponderent e un amizit activism inie-
meiat pe lucrarea unor grupări de forțe omite 

. care impulsuMieBUh Mosâă in sencil dorit, acini 
L-VT&diei* cenifințeȘte. dimpotrivă biruința unei 
umanități naturale, de tip popular, care trăiește, 
cum ar ii spus Blaga. in „orizoatixl misterului". 
Pentru mulți prozatori din această promoție 
salația civilizației natorale reprezintă ua răspuns 
ia existența moderna, ințelegind prin soluție și 
tipul de morală coBsti-.tită in mediul popular 
și. de asemenea, modelul de cii iiizație țără
nească, obștească, adică o continuare a naturii 
și nu o constringere a acesteia. In proza lui 
Teodor Bulza. din „Casa șerpilor* (1982) acest 
apel la factorul civilizator rural și’ străvechi se 
observă foarte bine. Paul Eugen Banciu, in 
„Casa ursei mari* (1978) recurge, de asemenea, 
la o asemănătoare soluție, cu deosebirea că lu
mea lui nu este cea a câmpiei (ca in „Casa șer
pilor-) ci aceea a muntelui. In condiții de mu
tații sociologice adinei, cum e cazul șantierului 
din „Casa ursei mari", prozatorul descoperă 
factorul duratei care e o femeie, aparent sălba
tică. ilustrând o rasă bizară, cunoscând muntele 
la fel de bine ca vietățile lui. Ea reprezintă so
liditatea tradiției care asimilează „noul" gregar ; 
și o face, in acest roman, pe deplin. In aceeași 
categorie, a omului natural, poate ■ fi încadrat 
Frasin dintr-una din „legendele din nord" ale 
lui Sever Iuliu L’tan („Calul alb de la miază
noapte", din 1977). Pentru toți acești prozatori 
modelul Sadoveanu a funcționat cu o mare 
autoritate și se poate aprecia că „poporanismul" 
lor are și un anumit caracter livresc ; nu insă 
pe de-a-ntregul, căci importanța pe care ei o 
pun in soluția naturală, confruntată cu reali
tatea unei civilizații moderne de tip alienant, 
este, in condițiile intrinseci ale prozei lor, o 
opțiune la care au ajuns și sub imperiul nece
sității.

Mariana Brăescu

Iiteratura populară, această poartă 
principală prin care șe pătrunde spre 
marea temă a specificului național, 
este frecvent comparată cu izvorul. 

„A se adăpa la izvorul curat ca lamura și mai 
prețios ca aurul al poeziei noastre populare" 
— cere Mihai Eminescu poeților. Sintagme ca 
„izvoarele veșnic vii ale literaturii populare", 
„izvoare folclorice", etc., au devenit astăzi 
frecvente — dar simțul limbii compară mai rar 
acest tezaur cu o fintină. Cred că ar fi, de alt
fel, impropriu : fintina ne sugerează o carte, 
ceva scris, stratificat, in care pătrunzi cu sfan
țul văzului — pe cind izvorul este mai aproa
pe de spiritul literaturii populare care trăiește 
numai prin viu grai, care te pătrunde prin auz 
■■prind ferestrele fanteziei, ținindu-te in ten
siune sensibilă acum și aici.

De izvoarele folclorice se ocupă in egală mă
sură poetul, prozatorul și criticul. Cind vine din 
interiorul folcloristicii, acesta din urmă ne do
vedește două lucruri : menținerea in stare veș
nic vie a tradiției populare și posibilitatea ei de 
codificare, de definire intr-un specific națio
nal. Dar și criticul literar se apleacă — și cu 
mare succes — asupra fenomenului literar. Du
mitru Bălăeț. intr-o foarte interesantă lucrare 
intitulată „Eterna regăsire", analizează recuren
ța motivelor mioritice in literatura noastră 
cultă. Pornind de la miturile populare care or
donează păstoritul. de la vechile texte juridice 
sau de la documente istorice in care se răsfrân
ge importanța acestei ocupații pentru poporul 
român, autorul analizează, apoi, pasaje din 
„învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său, 
Teadosie*. din „Psaltirea in versuri* a lui Do- 
softei. din „Viața lumii" de Miron Costin și 
din „Istoria Ieroglifică* de Dimitrie Cantemir. 
Există, in toate aceste opere din literatura ro
mână veche, o temă comună care le străbate 
ca un fir roșu : cea a „plingerii" pentru viată, 
pentru trecere — și un personaj comun care este 
„mama". Tema este de sorginte mioritică, per
sonajul patronează, de asemenea. balada. 
Există, in viziunea lui Dumitru Bălăeț, un 
spirit mioritic adine implicat in conștiința nea
mului care se exprimă chiar in operele de la 
începutul literaturii culte românești. Ambiția 
autorului merge pină acolo incit ’ depistează 
urme clare din „Miorița" in creația autorilor 
analizați, ceea ce arată că balada le era cu
noscută bine. în psalmul 46 din Dosoftei, de 
pildă, citim : „Pe virfuri de munte / S-aud 
glasuri multe / De buciume mare / Cu-naltă 
strigare* — ceea ce, ca ritm și ca atmosferă, 
amintește de începutul „Mioriței" ; in „Viața 
lumii" de M. Costin citim : „soarile și luna ./ 
veți da gios cununa" — simboluri din baladă. 
Dumitru Bălăeț analizează, in continuare, „Cinp- 
tarea României", face interesante considerații 
despre sentimentul mioritic la Eminescu și Ion 
Barbu — după care pătrunde in poezia con
temporană urmărind spiritul mioritic de la 
Nicolae Labi? și Nichita Stânescu pină la poeți 
ca Ion Gheorghe ori Cezar Ivânescu. Conclu
zii sa este — ca să ne păstrăm in limitele ca
tegoriilor anunțate — că acesta fintini ale spa
țiului. care sint cărțile, se regăsesc etern in 
izvoarele primordiale.

Un cercetător mai tinăr, Mihai Coman, scrie 
o lucrare de critică, „Izvoare mitice", in care 
analizează, de asemenea, legăturile creației 
culte cu folclorul. O incisivă analiză a nuvelei 
„înainte de moarte” de Marin Preda ne arată 
pasiunea autorului „Moromeților" pentru mis
terul apei in conștiința populară. Cercetarea 
putea fi extinsă la Întreaga operă a lui Marin 
Preda (nuvela „înainte de moarte" stă la baza 
volumului 2 din „Moromeții" — care, din punct 
ae vedere simbologic, este o pledoarie pentru 
finuni, aceste „mărturii de om" in universul 
rural) — dar autorul pornește de la premize 
foarte largi, nu urmărește un motiv anume ci 
principiul insuși de îmbinare a creației culte 
— a cărții — cu izvoarele folclorice. Literatura 
critică tinără are. insă, și cercetări tematice. 
Mircea Constantinescu, in „Triumful lui 
Făt-Frumos-, analizează basmul „Tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de moarte" (demersul 
său este concomitent cu elaborarea studiului 
lui C. Noica) — ajungând la concluzia că prin 
acest basm se poate pătrundă spre tema spe
cificului național. I-am amintit pe Mihai Coman 
ri pe Mircea Constantinescu și pentru un alt 
motiv : amândoi cercetătorii valorifică studiile 
unui mare invățst al timpurilor noastre — l-am 
r.umit pe Gheorghe Mușu — care racordează 
etimologiile la ințelepciunea populară. Se pare 
că destinul lui Gheorghe Mușu este acesta, de 
a fi citat la subsol, de a sta la temelia unor 
cârti ce ajung din alt domeniu spre analiza 
limbii. Enciclopedia pe care ne-o promite auto
rul (a scris pină acum „Zei, eroi, personaje", 
1971. „Lumini din depărtări". 1981, „Din mito
logia tracilor*, 1982) va fi, fără indoială, o carte 
de referință despre istoria culturii românești. 
Toi o lucrare tematică este cea a bănățeanului 
Marra Mihail Deleanu : „Glasul pămintulul" : 
preluând sintagma din romanul „Ion" de Liviu 
Rebreanu. autorul urmărește motivul în roma
nul românesc contemporan transilvănean — dar 
și bănățean, prin Marin Preda, de pildă, mun
tean. Ne rețin in mod special atenția comen
tariile la romanele lui I. Lăncrănjan și Gh. 
SuciM. Din aceeași zonă a Banatului avem cartea 
lui Vasile Tudor Crețu : „Ethosul folcloric — 
sistem deschis", un studiu erudit rezultat în 
urma unei strălucitoare activități de teren in 
care ni se demonstrează cu argumente preg
nante că fenomenul popular este viu in esența 
lui, capabil de a suscita interesul atit al omului 
de știință cit și al creatorului. Subiecții anche
tați de Vasile Tudor Crețu la fața locului vor
besc o limbă românească de acum 50 sau 100 
de ani și păstrează aceleași concepții despre 
viață pe care le regăsim in studiile înaintași
lor folcloristicii noastre — cu adaptările tim
pului, desigur. Iată, de pildă, opinia unui bătrin 
despre jocul popular : „Dintre toate cite is pre 
lumea asta, toate imbătrinesc. Numai jocul 
râmine tot tinăr. El nu imbătrinește niciodată.
Noi toți trecem prin el. Și oameni și muieri. 
Dar numai tineri. Jocul nu primește moș. Prin 
el o trecut taica și tata cind or fost tineri. Și 
eu am trecut prin el. Mai ieri-alață-ieri o tre
cut și fecioru-meu, Pătruț. Acum îs la rind ne
poatele. Miine, cine știe... Jocului ii place tot 
ce-i tinăr. De-aia, orice ai face, el nu imbă
trinește. Tot așa rămine : tinăr !“ — Ca și 
codrul la Eminescu, sintem obligați să adăugăm. 
Ca și izvorul, jocul este descărcare continuă de 
energie ; la timp bine ales, potrivit cu săr
bătorile populare, el rămine amintirea creației 
primordiale, a mișcării dinții ca tendință da 
închidere în cerc viu a regnurilor și ideilor.

Nicolae Georgescu
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Caligrafia 
epocii de aur 
Sint epoci care strălucesc în vreme 
asemeni răsăritului de soare 
fertiiizind pămînturile-n pace 
și dezlegînd adîncile izvoare 
din funii tari de piatră, să se-adune 
și riuri să devină laolaltă 
sint epoci cînd lumina dimineții 
peste cimpia țării e mai-naltă_

Așa se-nscrie epoca de astăzi 
în marea carte-a timpului, cu fapte 
ce-și proiectează, limpede, statura 
pe-un orizont imens de holde coapte 
ca fetele, cu sălbi jucînd, de galbeni 
in care sint atîtea visuri, hora 
cind in amurg înalt se rotunjește 
scăldată-n bucuria tuturora !

Epoca Ceaușescu se distinge 
de toate cite-au fost, prin magistrale 
cutezătoare ce ne poartă pașii 
sub bolta simfoniilor astrale 
acolo unde, vom ajunge sigur 
noi înșine fiind o ctitorie 
a epocii, semnind cu foc albastra 
poemul comunist care se scrie—

Epoca Ceaușescu-i demnitate 
din cite culmi înalte sint, e piscul 
Epoca Ceaușescu e puterea 
cuvintului netemător de viscol 
Și-1 vom urma pe cel ce ne conduce 
care și-a pus sigiliul său de faur 
mai vie peste veac să lumineze 
caligrafia epocii de aur !

înalta perspectivă a gîndului lucid 
prin ani o profilează cu munți, păduri, izvoare 
mai strins îngemănate cu tot ce s-a visat 
cu toată frumusețea ce-n marmoră se scrie 
că-n noi, in fiecare partidul și-a lăsat 
pecetea de lumină, de dor și bucurie !

Vin dimineți pe culme ca focul pe comori 
chilimuri însorite peste cimpii s-aștearnă 
se limpezesc in toamnă amieze de cocori 
și scara amiroasă a struguri de povarnă 
căci toamna-i o mireasă bogată, zestrea ei 
macatele cu păsări ce n-au uitat să zboare 
ștergare, ii și fote, inele și cercei 
și-un leagăn pentru odrasla iubirii viitoare, 
o zi cum e bobocul de trandafir involt 
care de-acum, mireasmă și adevăr există 
precum există cerul care se scaldă-n Olt—

E ziua ctitorită de țara comunistă 
Congresul XIII cum o inscrie-n noi 
desferecind puterea adincurilor toată 
să umple energia cu-nflăcărat șuvoi 
sub clopote albastre ce-au prins de-aeum să 

bală 
ca singele-n artere, candnctele adinei 
asemeni magistralei de dor. ea să ne poarte 
printre columne albe ce s-au tăiat din stinci 
triumfători, departe, spre vis, tot mai departe!

Gloria luminii
ti știm de-aeum Întina purtală-u ochi. sub 

pic—pe 
ii știm și adevărul, prin ani desăvirșil
cum știm și viitorul, de ui atit de-apmpe 
așa cum știm ca ioana cea fără de rfinit 
din fapte proiectată spre zări. brăncugiaBă 
nrcind din geueratii poeme de C rpati 
ee și-an tăcut din țară a risnini icoană 
de comuniști romantici, sublimi, neinfricați—

Tu ne-ai sădit această Imniaă iu privire 
și ai săpat finlina destinuim in noi 
ciad însetam de viată, de cântec și iubire 
sorbind din apa vie. să devenim eroi 
em lu. partid de aur. ce vrei in orice efipă 
ingemănali cu fibra înaltului azur 
a riad, ereseată-n umăr, a saarehd aripă 
cu sufletul de soare, ca marele de pur !

Congresul XIII e-n noi. tu-ocea turnare 
partinică, de vatră cu lecui viu. neatna 
aricii ar sta. la poarta ewvinanita ză»oaze 
tu scrii in nai poemul de nimenea invim 
din el iși sakă cupa un trandafir de pace 
din care-ar ban ti anti, de-ar fi ia l^ae mi 
se limpeaesae Lata agfianlor opace 
desferecând in ele teavum de idei-

Printre 
columne albe
In forumul de aur al toamnei se aud 
ca harfele cum sună, adine, in sărbătoare 
din București, din V rance*. din Ctnj și din

Aiad 
din toată România scăldată-ntre hotare 
de marea bucurie desfășurată-n grai 
cuvinte cumpănite, rotunde, grave, pline 
de mierea înflorită pe mii de guri de rai 
culeasă din dogoarea-mplinirilor depline— 
Congresul XIII al celor ce decid 
cum va să fie țara în zborul ei spre soare

De vocație 
și de profesie: 

șantierist

gabriel 
iuga

Cintec

ANTEU
sau poemele 
reîntoarcerii la sine

Io șoapta țâră tauctaa de «anaZorii
Același trup imbrac mirat in zori 
de lunga lumii-ntoarcere spre sine 
cind păsări vin prin arborii sonori 
la lutul viu al țării să se-nchine 

și mai ales i-o sete-n zori de rouă 
ca-ntre păduri izvoarele sunind 
cind cerbii trec să soarbă luna nouă 
din palma caldă a-ntiiului cuvint 

o lume-ntreagă se revarsă-n zi 
in firul ierbii se trezește-o lume. 
a fi părtaș cu țara-nseamnâ a fi 
prezent in zori la fiece minune

Totdeauna țara

lubrătisa tă oic-ta j» am paoeo 
cun eres e-e cznczatoun o bane dacă 
și odun.nd c^orde tau -o • 
să-nchapv—i dm ârapui aa*u-a tară

Mereu un mi ine

când bobul sau oi Motata se-« 
de-a pimui sta a tunăar ce «ta

re «a:

Să-mi fie dată viața in deșert 
și tot m-aș naște încă-n orice seară 
pe-acest pămint albastru, sfint și drept 
ce-l voi numi intotdeauna — țară

' teatru
1

1 «

„Ifi șade bine
1 •cina rizi...~

Spectacol itinerant conceput de re
gizorul Alexe Marcbvici in patru 
timpi. A. M. și Rodica Popescu-Biță- 
nescu, Ion Marinescu, Corado Ne- 
greanu. Destinația : Maramureșul, in
tre Vișeu și Borșa.

Aici, au venit pe fugă, câțiva actori 
bucureșteni, să-i învețe pe acești oa
meni dintr-o bucată, terapia risului... !

Baia Borșa, Vișeul de Sus : edificii 
somptuoase, destinate artei, scene 
spațioase, săli lambrisate cu dorință 
de frumos și căldură sufletească...

Spectatori mțnunati, venind de prin 
toate satele... Mari și mici, așteptind 
emoționați și cuminți să culeagă ve
selie pentru o iarnă...

Un bilet de' intrare ca la... Națio
nal... Nu rămine nimeni pe ginduri. 
Sălile gem, la început de nerăbdare, 
apoi, prea curînd, de prea multă răb
dare, adică de îngăduință.

Prezentatorul (regizorul însuși) tra
ge de timp... se pronunță în graiul 
lor dulce și respectuos pină și cei 
de-o șchioapă...

Poante vechi și neaerisite, unele 
grosiere...

Spectatorii aplaudă de complezență, 
pentru că le este dor de-un spectacol 
adevărat...

Rodica Popescu promite „o seară 
de neuitat* la „Hanu’ Ancuței", ni

meni nu are insă ce ui’-a. dmtr-tm 
fragmentel fără umor ; rioe cu vo- 
cea-i percutantă, din beișug. liră să 
aibă de ce și bieții oameni nr-b.K 
și ei cu sfială i încearcă. apoi, să 
antreneze sala cu un ăntecel de pa
har, respirația i se taie, microfonul 
amplifică lipsa de voce și de Ser—

Si, oamenii buni, ce să facă, 
aplaudă... Mai din jenă, mai din mi
metism... Ț>oar li s-a comunicat că

artsr.i aceștia sint mari (la Teatrul 
National ! ! 3 «i că joacă in filme, in 
croita filme, alături— — paradoxal 
— de Amu Pellea ; pe cit de frec
ventă aut de stranie referință i să 
■cz-.'ezi de popularitatea unui mare 
actor dispărut, pentru a culege roa
dele unui succes prin invecinare— !

Intre două momente „picante", care 
nu-1 prind. Ion Marinescu se salvează 
cu... Eminescu !

Corado Negreanu, decent, jenin- 
dc-se, parcă, pentru ceea ce se pre
tinde a fi comic in sceneta scrisă de 
A. M. și Interpretată cu el, iși păs
trează un ton rezervat—, preferind să 
se descătușeze, melodramatic, intr-un 
lung monolog de Aldo Nicolaj, vizind 
condiția tragică a actorului anonim, 
sfișiat intre a fi și a părea, intre 
mirajul gloriei și neșansa ascensiunii— 
Cu profilui spectacolului nu se potri
vește, să fie o aluzie transpa
rentă... ? ! !

iți șade bine cind rizi, om din Ma
ramureș, numai să ți se potrivească 
povestea la ris...

Cind a plecat in turneu, către tine, 
improvizația bucureșteană va fi intuit 
că a te face de ris poate produce 
pe lingă indignare și... risul !

Nicoleta Gherghel
P.S. Au semnat condica de— profi

turi in Maramureș : Draga Olteanu 
cu „Chirițele* sale volubile..." ; Nicu 
Constantin și Angela Ciochină in 
ipostaza „merg pe gard, de drum mă 
țin“, doar că schimbaseră gardul cu 
microfonul și drumul cu scena...

Teatrele au nevoie de beneficii și 
totuși, nici o trupă serioasă nu ajunge 
în acest colț de puritate românească...

film

Congres
Dintr-odală se foca solstitiu, 
Dintr-odatâ
Iubirea noastră nestinsă 
Pentru Patria atotbiruitoare
Ajunge la apogeu

Crt ai clipi din ochi, 
G< ai clipi dintr-o viață 
E apogeul dragostei de țară

lato, e clipa cind din noi, dorinți răsar, 
Ca din ogoare.e desțelenite, flori, 
C'd Patria e pentru toț.
Grădină inflorrtă de 'nalte idealuri 
Și noi. pătrunși de rostul ei, 
li sinten devotații demiurgi

Eră de lumină
In epoca de aur poporul iși zidește 
O țară-a Biruinței, a Păcii, Omeniei 
Mai dirză libertatea n-a inflorit vreodată 
in vatra neinfrintâ și sfintâ a României

O nouă ctitorie înnobilează virsta 
Acestor generații de comuniști Eroi 
In Era luminată de muncă și idee 
Un viitor mai trainic il inălțăm prin noi

Voință suverană de fapte și de glorii 
Partidul demnității cinstind Conducătorul
In așezarea piinii, heraldică lumină 
Sub zarea implinirii e astăzi Tricolorul

Ion Popa Argeșanu

Cind spun partid
Cad spun Partidul Comunist 
Mă deschid ca 0 floare,
Gura mea singură nefiind deajuns 
Pentru întreaga lui măreție

Parbdul e lamina ne-ntinatâ, 
Tezaur de node d și nâzuinti, 
E cotauca d taptă. hemită

C'd spam Partidul Comunist 
Mă tata pe de-a-ntregul o voce 
ftta care nația s’aveste 
P» mțtinptal ei conducător.

Corin Bianu

Cuvinte roșii
d

Aceste cuvinte roșii incendiază poemul 
Natura lor de aer in vocea lui noiembrie 
Umple orașul de rouă

Aud coaja stejarului in care s-a durat veacul 
Strigindu-mâ cu pană de vultur prin marele 

tumult 
Al torțelor din imnul vieții ți al sărbătorii 
Poporului cit soarele de puternic 
Ieșit in stradă din Forum

lată durata cuvintului Tău innobilindu-ne 
Ca o lucrare de artă din privirea luminii.

Ion Vergu Dumitrescu

EPOCA
NICOLAE CEAUȘESCU

L rmnre dm png. 1

za*â re recuaoa sterea dreotului fiecăzui pan id 
ăr- a tind; proor-a dezvoltare. De obligația de 
a răapaode in tata jvnor:„-i pooor si. totodată, 
pe respectarea op.-sei celurialta partiae. Fie
care partid coznunisz slujește poporul său — 

cărui fii cei mai buni sint membrii săi — 
tar tot ceea ce face el este in slujba poporului 
sân. Fiecare partid răspunde in fata propriului 
popor — și nu a altui partid, intnxnt nu pot 
ex^a reiate de subordonare, d de egalitate 
deplină in drepturi si independentă. Fiecare ac
țiune si botârire a sa trebuie ta < est. undă in
tereselor poporului iar in eventualitatea că se 
«xnit unele era . — nerenta intr-un proces re
voluționar de edifi—<re a unei lumi noi — viata 
le corectează din mers, fiecare partid avind tur
ta și capacitatea de a trece cu bine un aseme
nea moment, invătind permanent din analiza 
lucidă si responsabilă a crvni'rit socialismului.

Eru epoca Rond, in care Congresul al IX-lea 
a declanșat cu putere renașterea României ti 
pe arena monâtaU. oroces complex, caracterizat 
de o intensă, vastă si rodnică activitate, des
fășurat’ de statul si panxl— 'oatru si pe plan 
international, politică avind la bază principii 
dare, aplicata cu fermitate si care, asa cum le 
definea memorabil secretarul general al parti
dului. _sinz pentru soceuatea omenească de 
astir, pentru relative de colaborare in lume

ceea ce sint apa și aerul pentru existenta omu
lui". Sint principiile care, enunțate de la înalta 
tribună a Congresului al IX-lea anunțau și pre
fațau strălucit preocuparea partidului nostru de 
a da glas vocației de pace a poporului român, 
pentru a împlini marile idealuri ale destinderii 
și colaborării, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte, a progresului și civilizației.

A proclama pacea ca tel suprem — iată un alt 
adevăr ce caracterizează epoca nouă, deschisă de 
Congresul al IX-lea, care, pe meridianele 
Terrei. a căpătat o valoare simbolică.

Este Epoca Nicolae Ceaușescu — o identitate 
tot cu valoare simbolică pentru anii scurși din 
1963. perioada celor mai dense împliniri și pre
faceri ale străvechiului pămint românesc.

Este epoca nouă, în care opera teoretică și 
practică a conducătorului partidului și tării 
noastre — ginditor și strateg marxist de an
vergură internațională — transpusă în viață, a 
devenit tezaurul exprimat de expresia Epoca 
Ceaușescu.

Este epoca nouă, in care identitatea România 
— Ceaușescu a devenit simbolică în conștiința 
întregii lumi, ce vede în ea îngemănarea dintre 
o Țară demnă — un Popor brav și un condu
cător de seamă.

Este epoca demnității naționale căreia Con
gresul al XIII-lea ii va reconfirma virtuțile și 
ii va configura ascensiunile.

Românii la 1784
Un tandem exper-.m-e-rtaL de cineaști 

— reta. . Mirren Mureiana n ncena- 
ristiil Tuns NiirW — oroouae acu 
Bare*. - JSjr. unnortant na-Uru eoo- 
Deea cmematucraAcă o pri
vire cootemaoranâ. annaiata ci ana
litică asupra jevolațiim. acelui nu 
supranumii: „Cranii*. „Regele Dudei*. 
..împăratul*, erou ce intrudUM secu
lare aspirații de libertate si demni
tate naționali.

Scenariul lui Tttas Pnpeviri Înglo
bează evenimente semnificative pen
tru o evocare sugestivă nu numai sub 
aspectul general al mișcării populare 
conduse de Horea. Cloșca si Cnsan. 
ci si pentru individualizarea unor per
sonaje aflate în prim-planul dramati
celor intimplări petrecute in urmă cu 
dcuă secole.

împăratul Iosif al II-lea. „luminat*, 
cu limitele cunoscute (Alexandra Re- 
pan), generalul Vaida (Mircea Albu- 
leseuj, soldatul supus, dar si capabil 
să-si respecte adversarul, contai» Ian- 
kovich (Radu Beligan), investigatorul 
trimis de împărat să discearnă cau
zele răscoalei pentru o viitoare pre
venire a conflictelor sociale din impe- 
rialul-conglomerat de națiuni, com
pletează o galerie vie de personaje ce 
populează cu viată si culoare un con

flict in care sint reliefate caractere, 
tki aivtorul formulelor prefabricate. 
Dialogul lui Titus Popavici. comenta
riu! său. nu ocolește pilda sau ironia, 
efectul fiind intotdeauna centrat pe o 
dominantă necesară înțelegerii perso
nalității personajelor aduse io avan
scena narațiunii cinematografice (me
morabile sint in acest sens dialogurile 
Ini Horea cu împăratul și cu fiul său).

Mircea Mureșan și-a regăsit în Ho
rea inspirația cinematografică de mare

respirație din Răscoala și Ion, propu- 
nind o viziune cinematografică clasi
că. dar cu îndrăzneli de limbai ce 
convin tonului baladesc împrumutat 
evocării unui important capitol de is
torie națională.

Anvergura spirituală, fermitatea mo
rală a eroului (interpretat cu sobră 
reținere de Ovidiu Iuliu Moldovan) 
sint expresiv sugerate în complexa țe
sătură dramatică a omagiului cinema
tografic adus marii mișcări țărănești 
din Transilvania secolului XVIII.

Contribuții deosebite la succesul pe
liculei o au cu certitudine autorul 
imaginii — Vivi Drăgan Vasile, un 
operator atent la nuanțele portretelor, 
dar si la rafinamentele mișcării ma
selor în cadru, compozitorul Tiberiu 
Olah, același inspirat plăsmuitor al 
universului sonor axat pe ideile direc
toare ale epicii, si autorii decorurilor 
și costumelor — Marcel Bogos si Des
demona Lozinschi, arhitecții unei su
gestive ambiante plastice. în perfect 
acord cu epoca și datele personalelor.

Modernitatea filmului semnat de 
Mircea Mureșan es*-> si o consecință 
a exploatării gestului revelator, a re
plicii tensionate, a utilizării discrete 
a metaforei si laitmotivului vibrant, 
traditional, firesc pentru dezvăluirea 
adevăratelor stări ale personalelor.

Regizorul Mircea Mureșan, a reali
zat un film purtător al unei autentice 
lecții de educație patriotică, revoluțio
nară cu mijloacele adevăratei arte ce 
va rămine fără îndoială un titlu de 
referință in epopeea cinematografică 
națională, servită uneori cu prea mult 
aplomb si mai putină înțelegere artis
tică.

Călin stănculescu
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Intrarea in subiect
simetrie de suflet si lumină indică, 
statistic, ne tară, la fiecare zece lo
cuitori. un bucurestean. Aceeași sime
trie. foarte probabil, ar dezvălui la 

fiecare zece bucuresteni. un faur dintr-o între
prindere inexistentă înainte de 23 August 1944... 
O palmă răsfirată — teritoriul municipiului 
București. Și pe fiecare deget cite un colier de 
iscusință inginerească : platformele industriale. 
Platforma Militari, spre drumul Piteștilor. Plat
forma Măgurele, ruptă din drumul Alexandriei. 
Platforma Bâneasa. spre drumul Ploieștilor. 
Platforma Danubianei. spre drumul Olteniței. 
Platforma Ghencea-Moghioros. spre drumul 
Domneștilor. Noi de patru decenii aceste colie
re. Și fiecărei platforme i s-au cuvenit, în funcție 
de aceeași iscusință inginerească, orașele el de 
locuit. Iar între acestea, iscusința inginerească 
a deschis o platformă șerpuitoare, subterană — 
metroul ; peste puțini ani doar, dedesubtul 
Bucureștilor va circula rapid, silențios, crono
metrat ; probabil că din doi fauri bucuresteni. 
unul va folosi metroul. Dar si o platformă a 
lăcașurilor chemate să preschimbe definitiv Ca
pitala într-o metropolă traditional-modernă. 
conform profilului ființei noastre naționale : 
noul centru civic ai cărui obraii vor înflori con
vingător prin dantelata siluetă a Casei Repu
blicii.

Proprietarii, producătorii si beneficiarii iscu
sinței inginerești locuiesc civilizat, muncesc ci
vilizat. circulă civilizat. Dacă înregistrează cine
va. fie si binevoitor, abateri de Ia regulă, fap
tul intervine ca subiectivitate periferică. Prin
cipiul iscusinței inginerești n-are vină, cum nici 
un principiu n-are vină. Dar sărbătoresc, prin 
rîndurile prezente, o realitate atît de nouă, atit 
de neînchipuit chiar si pentru ..veteranii" înșiși 
ai ei. încît subiectul nu poate fi decît omul lu
crător. făuritor.

Desen dupâ natura
Maistru sau ucenic, adică elev abia Dreeătin- 

du-se să-si ia zborul, să-si ia răspunderea in 
dinți și să-si vadă visul cu ochii, făuritorul e 
pretutindeni același. Iritîi — el este neapărat 
frumos, indiferent de virstă. naționalitate si 
stindardul breslei. îl umple, ca o permanentă, 
frumusețea efortului de concepție si de act. El 
făurește, gîndind. si gîndeste. făurind. Este, 
apoi, moral : făptuind pentru toti ca pentru sine, 
deoarece de patru decenii toti sint ca unul. 
Este si curaios. îndrăznind peste puterile aștep
tate de la mediocritatea rutinei, călduță si satis
făcută. Fără o asemenea îndrăzneală de concep
ție și faptă, colierele de iscusință inginerească 
ar fi fost doar reazem de iluzii utopice in cazul 
cel mai fericit... A fost, si este, cu atît mai te
merar făuritorul, cu cit făptuirile sale, din me
tal nobil sau din lemn nobil sau din piele în
nobilată răzbat pe meridianele Terrei. compe
titive. în sfirsit. făuritorul acesta — lucrător in 
metal sau lemn sau piele — e si un permanent

Zimnicea —
fascinanta istorie a cimpiei Încă n-a 

fost scrisă. Sau, a fost scrisă numai 
pe porțiunij prin istoria celor cîteva 
localități, răminind să fie descifrate 

acele imense netezimi de cimpie cu o civilizație 
extrem de rezistentă’ în ciudă materialului fra
gil din care ea a fost alcătuită — pămintul. 
Apele scot adesea la iveală fragmente cu o 
vechime apreciabilă, plugurile se lovesc și ele 
de vremurile de demult, canalele de irigație 
dau, la rindu-le, peste alte șanțuri. Griul, plan
ta care acoperă mai bine de 10 luni cimpia, 
fiind cea mai pretențioasă și mai migăloasă 
dintre culturi, presupune și impune o mare 
statornicie precum ți o civilizație bine tocmită. 
Or, griul a fost și este in continuare șimbolul 
cimpiei. Ciclicitatea, naturală, rotirea făr' de 
oprire a anotimpurilor au apropiat, se pare 
lumea cimpiei de starea naturală in care foarte 
important, rămine prezentul.

Scriu și gindesc (gindesc și scriu) la toate 
acestea cind imaginea unui prea domol car 
coborît parcă din Grigorescu îmi apare in minte 
traversind printre blocurile, piețele și drumu
rile noi const! uite în Zimnicea. Coboară parcă 
din istoria Zimnicei, indreptindu-se numai el 
știe către ce. Acest car imi mai evocă Insă 
ceva, un fapt care adesea poate fi intilnit in 
aceste orășele : există oameni care încearcă să 
dea clipei un sens, să o fixeze in tabelul perio
dic al istoirei. Un astfel de om, din intimplare 
un bun prieten de-al meu, a cumpărat un 
„Zenit" cu care în primăvara anului 1977 a 
fotografiat Zimnicea. S-a gîndit el atunci că 
băiatul lui are dreptul și fără îndoială obliga
ția să știe și să vadă cum arăta acest orășel. 
Sigur, evocatoare ar fi fost vorbele scrise de 
Vlahuță (sau Iorga în „Marea Enciclopedie") 
despre Zimnicea care ani de zile nu și-a schim
bat înfățișarea : „Pe șesul ce se așterne înspre 
apus, pină în Rusca Lungă, a fost vechea ce
tate-a Zimnicii, din care nu se mai văd acum 
decit șanțurile de apărare. Aici se găsesc in 
pămînt urne de lut pline cu cenușă și sfără- 
mături de oase, scule și rămășiți de podoabe 
femeiești de pe vremea dacilor... Mai departe, 
pe măguri ușor înclinate, de-a lungul malului 
se desfășoară in soare lanuri de griu și iniști 
albastre. (...) Case mici, sprijinite una de aha, 
povirnite sub coperișuri de olane, au aerul 
unor moșnegi ce povestesc..." Asociate și ima
ginilor. povestea Zimnicei ar fi fost întreagă. 
Și va rămine întreagă prin acel album de fo
tografii al lui Florian Ghirțoi.

Ceea ce a fost după aceea, adică povestea 

intelectual. Cine-si imaginează creația tehnică 
modernă fără o concepție aferentă, mizează pe 
vid si anacronisme.

Momentul destăinuirii
Interese imediate si de perspectivă, congenere 

curiozității firești a scriitorului, mi-au tras Dasii 
spre numitele coliere de iscusință inginerească, 
platformele industriei bucureștene. Avind avan
tajul novicelui m-am mirat și m-am lăsat uluit. 
Am invidiat metalul supus și cuminte, electri
citatea surizătoare, atomul pus la punct, cau
ciucul modelat, cazanul, șina și țeava trase la 
indigou, tranzistorii determinați să-și spună cu- 
vintul. Am venit și revenit și tot venit în preaj
ma lor: Printre ei. Alături. împreună. Și astfel 
m-am aflat si eu printre cei care nu de multi 
ani. au pus umărul ridicind. scobind, sfredelind, 
defrisind. asociind, pledind. reușind... Dar cine 
sint ei, invidiații aceștia aleși? Veteranii, de
sigur.

Din nou despre veterani
...Pentru că pe ei îi omagicz (cu inyi-

dia de care mă fac culpabil). Cine sint ei. de

Radu Aftenie : proiect pentru .Monumentul 
brigadierilor de la canalul Dunăre - Maree 

Neagră*

orașul simbol
reconstruirii orașului a însemnat practic poves
tea solidarității umane. Au venit aici oameni 
din toate trusturile de constnieții spre a așeza 
temelii noi orașului. Și orașul, se poate spune, 
nu a fost reconstruit ci practic construit tntr-un 
timp record, devenind orașul-simbol al ultimi
lor cinci ani. Ritmul a fost atit de înalt in—t 
nici ei. zimnicenii, incă nu «-au dumirit și 
parte din ei nu s-a adaptat orașului cel nu, 
dereglindu-le tabieturile lor de oameni obișnuiți 
cu grădinile și vița de vie ți > ș.-atele și zo
relele tot ceea ce mai compune farmecul 
unei căouie la curte, după cum se spune, l-am 
văzut serile plimbindu-se prin centrul nou al 
orașului, cu irsbur; ța magazinul cei mare, pen
tru a vedea un film sau pentru un spectacol 
la casa de cultură, ?l aveau aerul si cnmnoria- 
rea sfioasă a unor țărani sosiți la oraș, sosiți 
la ori? cu bicicletele pestru că numai prin 
sate am mai văzut atitea biciclete ca-n Zim
nicea. Nu e nimic rău in asta, era frumusețea 
— fie să dureze cit mai mult — bunului simț 
cu care omul cimpiei intimpină noutățile, cu 
amestecul de respect reținut și incintătoare 
mirare.

Dacă față de orașul lor zimnicenii se arată 
sfioși — să zicem — față de modemele între
prinderi care au apărut aici tot in ultimii ani. se 
poartă auteritar. Le-au luat in primire sigur și 
siguri de ei, fără obișnuitele complexe, și sofis
ticatele instalații de la întreprinderea de țevi 
sudate Înseamnă pentru ei nu numai un obiș
nuit Ioc de muncă ci și un prilej de a demon
stra și a-și demonstra capacitatea de adaptate, 
prin •rste.lijență, la ritmurile civilizației. Dezin- 
volți, ei au propus și au înfăptuit modificări 
instalațiilor, devenind că automatizarea poate 
fi înțeleasă și de către toți cei care au răbda
rea de 3 cui semnele griului și ale viței de vie. 
Au răbdarea și știința de a le descifra. Am 
pendulat, in biroul inginerului șef de la între
prinderea de țevi sudate, Gheorghe Casapu, 
intre admirația stirnită de intransigența și ve
hemența cu care se răspundea cererii de a pre
lua o comandă și sentimentul de patriotism lo
cal care mă lega de întreprinderea pe terenurile 
căreia am jucat fotbal in copilărie — Țevi Su
date din Coiț-ntina. Știam cit de veche e Între
prinderea-și re oameni de ispravă sint la Țevi 
Sudate din Colentina și realizam atunci cit d£ 
repede zimnicenii au ajuns competitivi, au 
ajuns să fie somități in materie. Dar. probabil 
că intimplarea — care făcea să mă lege prin- 
tr-un telefon de copilărie — să mi-i apropie pe 
acești oameni din Zimnicea, și să privesc la ei

fapt ? Ce-au realizat ei. în fond ? ...Presupunîn- 
du-1 tiDic. voi comite un exemplu. Aleg inten
tional (dar atit de firesc pentru cei 40 de ani 
de libertate) o mare întreprindere-antrepri- 
ză. meteor al centralei care, singură, face nu
cleul unei bine cunoscute si peste hotare plat
forme bucureștene. Ore lungi, pe cît de ghe
muite. comprimate de surprize, mi-am cufun
dat trupul, hainele, gindurile in fumul si ce
nușa si trepidațiile si mirosurile combinate ale 
unei hale principale. Sau halei vechi cum se 
exprimă pe aici veteranii tineri sau tinerii vete
rani. adică aceia cu minimum 18—20 ani ve
chime neîntreruptă : au apucat ei să bată pri
mii țăruși si să traseze cu sfori Derfect întinse 
locul viitoarelor hale si birouri si instalații si 
depozite si clădiri administrative, acolo, lingă 
cele două hambare folosite de germani in ulti
mul război drept ateliere ale unui aeroport clan
destin : si au mai apucat, ei. să alerge Pe cim
poi sălbatic dimpreiur. cind Bucureștii erau 
numai o promisiune cețoasă a depărtărilor, un 
zvon filtrat de tramvaie și cheflii, de miros tîrit 
de mititei si bere răsuflată, la butoaie, atit re
prezenta atunci orașul pentru cei cîtiva pionieri 
ai uzinei ; si să fugă. ei. prin holdele ivite nu 
se știe cum si să frigă porumb si să smulgă 
ciuperci, să Ie prăjească in tigăi cumpărate sau 
schimbate pe țoale vechi cu sătrarii aciuiați 
ciorchine De vremea aia. sau șterpelite de la ne
veste. înseși marginile Bucureștilor de atunci 
se identificau cu mahalalele neconcludent deo
sebite de comunele satelite. Cine vrea să afle 
cum a fort, in ce-au constat începuturile unei 
u’ir.e din aaii noștri, e nimerit să caute o mină 
de maiștri, dintre aceia care ziua întreagă umblă 
de la tablourile de comandă la malaxoare. 
de-aici la valturi sau la stivuitoare sau tocmai 
către extremitatea halelor, unde se face con- 
tr-?j| c; htătii. acolo unde simt ei. ..veteranii" de 
patruzeci de ani. că e nevoie de un cunoscător, 
de ur, meșter care să regleze pulsul mașinilor. 
utila;ek«r. benzilor transportoare, manetelor, 
electrocarelor, al tuturor instalațiilor de încăl
zire. amestecare, răcire, trefilare sau gumare. 
al tuturor miilor de operații si gesturi mărunte, 
aoarent automate dar necesare si. prin asta, mi
nunate. misterioase si vitale, pulsul obiectelor, 
faptelor, gindurilor care fac totalitatea zisă 
muncă, zisă proces tehnologic, zisă industrie, 
fără de care nu pot răsufla, viețui nici omul, 
nici uzina, nici orașul...

Un silogism perfecționat
Aceeași premisă, aceeași concluzie : veteranii 

s;nt acei făurari plin: de tinerețe. Platformele 
iscusinței ing.neresti îs: au veteranii lor. perpe
tuați prin fentă st concepție. Așadar, cine n-are 
veterani, să-ii procure degrabă. In anii socia
li;—.ului. platformele industriale constring 
Bucureștii la o festă mlndrie internațională. O 
noblețe care obligă : pe toti veteranii, respec
tiv De proprietarii, producătorii si beneficiarii 
iscu r.te: inginerești : ne noi toti. așadar. Un 
furiș deschis, precum cerul acestei toamne se
mne in cane cap.iala păunei noastre si cetățenii 
ei intimpină după cum le este și sufletul — 
pr.n de lumină si frumusețe — Congresul al 
XIII-le» al Partidului.

Mircea Constantinescu

cu partea cea mai frumoasă a omului, cu inima, 
ir.cercind să-i ir.telea așa cum sint.

Să înțeleg de exemplu de ce s-a renunțat 
la monumentul care ar fi trebuit să marcheze 
renașterea or. «ului : au considerat, el, zimni
cenii, că lucrul cel mai frumos și cel mai ade
vărat de arătat II reprezintă chiar orașul care 
In cinci ani a făcut să dispar^ q imagine .ce 
părea de nedeslipit pentru oricine care ar fi 
spus : Zimnicea este punctul cel mai sudic al 
țării. Atit. Pentru că după aceea nu ar mai fi 
știut ce să spună despre eL Așa cum adesea 
despre dmpie spunem : aici se cultivă griul, 
secara, ovăzul, orzul, porumbul. Ca și cum ar 
fi un dar al naturii.

Zimnicea este un dar al oamenilor pentru un 
prezent continuu, pentru o Istorie continuă.

Constantin Stan

0 liniate cosmică
Țară a mea de viață ți de pămint 
te invăluie caldă mierea din cuvinte, 
sîngele tău de miresme tot mai fierbinte 
pulsează in cîntecul care sint.

iarba e tot mai verde acum, 
păsările au ochiul de azur, 
dau inimii tale dulce contur 
fiecare piatră, fiecare drum.

o liniște cosmică in patrie bate, 
cu degete de lumină bate in geam, 
au inflorit porțile la cetate 
ți mugurii explodează pe ram.

țăranii duc iarba intre pleoape, 
cu răsărit pe coapsa unui riu, 
ca duhul tăcut al blindelor ape, 
trimit răvaș de bine și de griu.

Rangul de țăran
sint truditor pe-un ochi de țară 
nu, doamnă, nu e o magie, 
sint un țăran ce veșnic ară 
pe o planetă de hirtie.

radu felix
Patrie
Mă apropii mereu de tine 
Ca de un liman al copilăriei, 
Aici nu sint niciodată singur 
Și nici trist nu pot fi, 
Chiar dacă toamne mai multe 
Apasă muntele și umărul meu 
Cu un bronz mișcător și fluid.

Mă apropii mereu de tine 
Ca de un țărm de mare-nsorit, 
Unde valuri albastre mă leagănă 
Intr-un ritm mereu auzit, 
Aici nu sint niciodată bâtrin 
Și nici întristat vreodată 
Chiar dacă anotimpuri ca valuri mă trec.

Mă apropii mereu de tine
Intr-un drum și-ntr-un ceas nesfirșit, 
Deși n-am plecat niciodată 
Mai departe de cit te-am iâbit. 
Vis al meu mai frumos decit toate, 
Rotund românesc fără moarte — 
Stea de lumină in etern răsărit.

su plug de suflet trag mereu 
imense brazde-n lanuri de cuvinte, 

am semănat in flori speranța, 
lumina sa profundă și fierbinte.

blestem ar fi putut să fie, 
dar nu e, doamnă, nici povară, 
sint un țăran ce veșnic ară 
cu brazde-adinci de poezie.

Tablou de toamnă
cimpia doarme invelitâ in șoapte 
brațele noastre au inflorit de miresme, 
toamna ascultă culcată in ierburi, 
potcoavele cailor pierzindu-se in glezne, 
prin cerdacul serii hoinăresc năluci, 
satul in amurg pare o cetate, 
griul obosit s-a intors in țărani 
cu ochiul inocent luminind

diiwpre moarte.

Griul verde de acasă
In memoriam Marin Preda

și nu e tren să mă intoareă, z 
prin mine pilpiie o coasă 
să-mi învelești lumina gurii 
cu griul verde de acasă.

eu, printre arborii de sticlă 
mă pierd ca-ntr-o uitațe deasă, 
să-mi învelești lumina gurii 
eu griul verde de acasă.

Petale de lumină
mireasma griului ca o maramă veche, 
iubita mea, foșnește in pridvor, 
cind duc țăranii toamna la păscut, 
peste cimpia veșniciei lor.
ce griu curat, ca un blestem frumos, 
a răsărit in carnea ta divină, 
și peste dealurile adormite-n rouă 
sintem două petale de lumină.

Cîntec
Curind nu voi mai fi 
decit un fruct ori o floare 
sau numai o ramură blajin mișcătoare 
bucuroasă de vederea luminii 
și întoarsă spre ea ca ți cum 
eu însumi m-aț inălța pe picioare.

I 
Curind nu voi mai fi 
decit o țoaptă ori un cuvint, 
decit un murmur de vint 
sau poate un pescăruț inaintea furtunii 
vestind răsăritul, începutul minunii 
ca ți cum pe aripa lui aț pluti.

Curind nu voi mai fi 
decit semnul, cui, de-ntrebare f 
decit picătura a cita, din mare î 
decit frunza pădurilor verzi, 
decit zvon de albine ți iezi, ‘
amintitul, uitatul, temutul tirziu 
speranța că pot să mai țtiu...

Curind... Ah, prea curind I... 
Dar pină atunci in toate fiind 
blindul, fierbintele astru 
Tuturora fericit mă inchin 
ți pină nu-i, o, pină nu-i prea tirziu 
mă-mbrac intr-o foame de-albastru 
și cinL..

De dragoste .
la vezi, ai călcat pe-o stea . 
Sau drept pe inima mea I

Nu că doare, nici că-i trează 
Dar de-atunceă luminează

Și nu pot, nu pot, nu pot 
Din găoacea ei s-o scot

S-o așez cum se cuvine 
Sus pe cer — pe ea, pe tine —

Să rămin fără de ea 
Cer pastiu cu nici o stea

Și să uit să uit. să uit 
De călciiul tău uimit

Și de călcătura care 
Mă aprinde și mă doare,

I 
Inimă ți stea ți gură 
De blestem, deochetură.

Acuarelă
Mai intii se va vedea mina 
apoi degetele se vor vedea, 
petele de vopsea, 
pensula ți umbra acoperișului 
casei de peste drum ; 
Albul hirtiei impregnate 
intinsă pe șevalet 
pentru surprinderea cit mai exactă 
a unei amintiri oarecare 
ori a unui zbor 
ușor de imaginat in auriul, 
melancolicul octombrie. 
Și numai foarte tirziu, 
după ce vor adormi adine 
ploile, frunzele ți alte 
ciudate viețuitoare 
Umbra mițcătoare a artistului 
intorcind fața visului 
către lumea mută din jur 
ar putea să se arate. 
Din cind in cind...

fplastică^

p—/

Expoziția
H orea, Cloșca 

si Crisana •

După cum ne-a obișnuit. Biblioteca 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia își face o datorie de onoare din a 
cinsti așa cum se cuvine, prin acțiuni 
proprii, momentele aniversare ale isto
riei culturii și neamului românesc.

în aceste zile de ruginie toamnă in- 
tîrziată, găzduiește, la sediul său din 
Calea Victoriei 125, o interesantă ex
poziție consacrată împlinirii a 200 de 
ani de la izbucnirea Revoluției popu
lare condusă de Horea, Cloșca și 
Crișan.

Organizată în cadrul „Zilelor acade
mice istorice", expoziția oferă o ade
vărată panoramă a desfășurării eveni
mentelor, etalînd cele mai importante 
și diferite piese originale, de o inesti
mabilă valoare documentară și artis
tică : desene și gravuri de epocă, foi 
volante, documente, fotografii, cărți 
poștale ilustrate, însemnări istorice, 
manuscrise literare ale marilor scrii
tori români, cărți rare (ediții princeps 
și bibliofile), partituri și discuri muzi
cale, cronici și relatări contemporane 
ale unor călători străini în Transilva
nia, lucrări de referință de ultimă oră 
(cărți, ziare și reviste), ce consacră 

spații ample bicentenarului revoluției, 
în linii mari, exponatele pot ti gru

pate in trei categorii : lucrări de isto
rie națională (de la tratate generale 
la monografii speciale, studii și arti
cole). izvoare narative străine și opere 
literare. Astfel concepută, expoziția 
interesează, in egală măsură, publicul 
larg și pe specialiști (istorici, artiști 
plastici, istorici și critici literari).

Secțiunea interpretărilor istorice con
ține o gamă largă de manuscrise și pu
blicații, de la cea dinții monografie a 
revoluției transilvane, publicată de 
Nicolae Densusianu cu prilejul cente
narului pină la cea de a doua ediție 
a grandioasei monografii a lui David 
Prodăn. apărută recent, la bicentenar, 
alături de Istoria Românilor șl Istoria 
românilor din Ardeal și Ungaria ale 
lui N. Iorga și de multe altele.

Deosebit de importante, atît sub as
pectul conținutului, cit și al valorii lor 
de patrimoniu, ni se par cele aproxi
mativ 15 publicații din secolele 18 și 
19 ce transmit interesante știri despre 
țăranii iobagi din Transilvania, despre 
luptele răsculaților cu nobilimea și cu 
armata imperială, despre HOREA. Din

tre acestea, amintim SlebenbOrgen, 
Hebst historisch — geographische 
Erlăunterungen. Mit den Schatterissen 
der beydeu Rebellen, Horia und 
Gloszka, Strasburg, /1785/ ; /Brissot, 
Jacques Pierre de Warville/ Seconde 
Lettre d'un Defenseur du Peuple â 
l’Empereur Joseph II, sur son regle
ment concernant l'emigration et prin- 
lipalement surla revolte des Valaques*, 
ou I’on discute â fond le droit de 
revolte du peuple, Dublin /Paris/, 1785.

Revoluția lui Horea reflectată în li
teratura română este un capitol bine 
reprezentat, selecția operată permițînd 
gruparea manuscriselor lui M. Emines- 
cu, V. Alecsandri, O. Goga, L. Rebrea- 
nu, I. Pillat și a edițiilor lui Al. Odo- 
bescu, Toachim Drăgescu, I. Pop Flo
rentin, Șt. O. Iosif, Mihail Sadoveanu, 
A. Naum, Oscar Walter Cisek. Vlaicu 

’Bârna, D. Almaș, Alex. Voltin ș.a.
Consecventă in respectarea princi

piilor constitutive formulate de So
cietatea Academică incă din 1867, re
unind și de această dată (pe un criteriu 
tematic bine stabilit) piesele de mare 
valoare adunate cu grijă in acest lăcaș 
de generații de vestiți cărturari ro
mâni. Biblioteca Academiei își înde
plinește, o dată mai mult, misiunea 
istorică pentru care a fost creată : de 
a conserva și valorifica fondul națio
nal de manuscrise și de imprimate, ne
cesar pentru cercetările fundamentale 
asupra limbii, istoriei șl diferitelor ma
nifestări ale vieții materiale și spiri
tuale a poporului român.

Maria Rafailă

fmuiicăA Arta 
interpretativă 

sovietică
Arta interpretativă sovietică se bucu

ră la noi de un renume categoric, de 
un binemeritat prestigiu. Este o idee 
care a ieșit întărită din întiirririle cu 
publicul nostru, cuprinse in Zilele cul
turii sovietice in R.S.R., cadru larg (la 
puțin timp după derularea Zilelor cul
turii românești in U.R.S.S., manifesta
re remarcabil organizată și primită de 
public, cu puternice ecouri in mass
media), unde predomihante au fost nu
meric manifestările muzicale, organi
zate cu sprijinul unor instrumentiști, 
cintărețl și balerini prestigioși, a re
marcabilei Orchestre de cameră a Fi
larmonicii de stat din Moscova, a 
Cvartetului de stat lituanian, a An
samblului popular rusesc academic de 
stat „Piatnițki" și a Ansamblului de 
estradă „Melodia".

Stelele baletului sovietic se numește 
unul dintre capitolele de cea. mai lar
gă audiență de public alăturind core
grafii clasice și moderne, soliști de re
nume și balerini de valoare proveniți 
de pe diverse scene ale țării vecine. 
Renumele școlii sovietice de balet se 
sprijină, în bună măsură, pe acurate
țea dansului clasic (remarcăm aici ți
nuta expresivă, eleganța interpretării 
din cunoscutul Adagio din actul II al 
baletului Lacul lebedelor de Ceaikovski 

sau din. Grand pas de deux din Don 
Quijote de Minkus, realizate de Na- 
dejda Pavlova și Viaceslav Gordeev, 
momentele din Esmeralda de Pugni, 
Corsarul de Adam, interpretate de Va
lentina Sobțeva și Iuri Grigoriev, Va
lentina Ganibalova și Igor Petrov; in
sistăm asupra unor fragmente din cre
ația lui Pugni — Grand pas de quatre, 
coregrafia J. Perrot și A. Dolin, inter
pret! N. Antonova, N. Barîșeva, R. 
Lerman și N. Rogozina și Oceanul și 
perlele, coregrafia A. Gorski, lfiter- 
preți N. Rogozina, N. Antonova și Mi
hail Petuhov — remarcabile piese atît 
în ceea ce privește coregrafia, clasică, 
de o remarcabilă rafinare a detaliului 
expresiv, alternînd variat „lucrul" pe 
poante și cel la demipoante, săriturile 
mari, de virtuozitate și figurația la 
unison sau in simetrie de opoziție, ele
mentele de dificultate și cele de grație, 
de expresie, cît și în privința interpre
tării, la nivelul și pretențiile coregra
fiei). Tradiția coregrafică clasică oferă 
majoritatea elementelor de bază pen
tru coregrafiile contemporane, dezvol
tate în două mari direcții. Prima di
recție este cea a introducerii, cu spriji
nul consistent al partifurii muzicale, a 
elementului folcloric (momentele din 
baletele Ciolpon de Rauhverger, core

grafia V. Sarghibașev, interpret! re
marcabili fiind Aisilu Tokombaeva și 
Ciolponbek Bazarbaev și Gaianeh de 
Aram Haciaturlan, coregrafia V. Gal- 
stian, dansate cu expresivitate de 
Elena Pavlidi și Ovanes Divanian). 
Cealaltă direcție este reprezentată de 
marele teritoriu al coregrafiilor neo
clasice, preluînd pașii și pozele tradi
ției, îmbogățite, dezvoltate expresiv și 
plastic (Adagio din Facerea lumii de 
A. Petrov, în superba coregrafie 
— prin plasticitatea inventivă a prize
lor, prin eleganța logică a portăe-uri- 
lor, prin derularea interesant susținu
tă dramatic — a lui V. Elizariev, nu 
mai prejos interpretată de Natella 
Dadișkiliani șl Vladimir Komkov).

Orchestra , de cameră din Moscova, 
condusă de renumitul Violonist Victor 
Tretiakov, a susținut, la Ateneu și 
Opera Română, programe de excepție, 
M-aș opri asupra Concertului pentru 
vioară. și orchestră nt. 4 de Mozart, 
nu fără a aminti două partituri sovie
tice — Concertul pentru orchestră de 
coarde de I. Riaets șl Preludiu pentru 
orchestră de cameră de Șostakovici, 
interesante pagihi de expresie austeră, 
impecabil realizate sonor. In Mozart, 
Victor Tretiakov șl-a demonstrat din 
nou valoarea deosebită, Un ton de 
splendidă puritate, dublat de o into
nație puțin ridicată, cu excelent efect 
în partiturile clasice, o frazare de o 
logică impecabilă, o tehnică intr-atît 
de omogenă incit schimbările de re
gistru și atac survin pe nesimțite — 
acestea sint cîteva dintre atributele 
distingind un moment de excepțională 
valoare.

Viorel Crețu
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FANTASTICUL, DIMENSIUNE

A PROZEI SCURTE ROMÂNEȘTI

ION
CREANGĂ

IV. Aprocriful funambulesc (3)

Atotcuprinzătorul aer 
de comedie bufă, 
oe teritoriul căreia, 
cu o desăvirsită natu
ralețe, este sfidat ori
ce tabu, isi are origi
nea in sistematica ac
țiune de uzurpare a 
metafizicului si crin 
aceasta a transcen
dentului. de către' vi
talismul epicureic al 
lui Ivan. De un stra
niu funambulesc a- 
pare constatarea că 
pentru eroul lui 
Creangă eventuala de
osebire calitativă din
tre rai si iad stă mai

ales in putinta sau neputința acestor locuri ale 
veșniciei de a răspunde dorințelor sale atit dc 
pămintesti : de soldat supus in chip fortuit unor 
privațiuni Îndelungate : Tabacioc este 7 :

Votchi este ?“. „— Femei sunt 7" ..— Lău
tari sunt ?“). Firește că iadul este acela care 
răspunde prompt respectivelor „comenzi” si de
zamăgit total de răspunsul sfintului Petre

— La iad. Ivane, nu aici : — Măi ! Dar ce să
răcie lucie ne aici, pe Ia raiu Ivan se în
dreptă intr-acolo. Dată fiind o asemenea des
cindere, potrivit tabloului sinoptic intocmit de 
Lazăr Seineanu, in principiu, basmul lui Crean
gă ar trebui să fie încadrat la Ciclul descinde
rilor infernale. Tipul Teseu (coborire pe târimul 
celălalt). Practic, însă, asa ceva nu e posibil. 
Iadul în care pătrunde eroul nostru (un iad 
ale cărui porti. de altminteri, acesta aiunge les
ne si repede : „Si el știe Pe unde cotigește, 
nu umblă toirnai mult si numai iaca dă si de 
poarta iadului") nu are absolut nimic comun cu 
ideea de... infern, spre a fi. astfel, in măsură să 
susținem că asistăm la o experiență umană limi
tă în ordine transcendentă. Dimpotrivă. Ioc : 
păcătoșeniilor celor mai scuzabile, iadul din bas
mul crengist întrunește in totul condițiile un» 
circiumi mai deocheate. După ce dau drumul la 
poartă, temători, pe deplin supuși, dracii îm
plinesc voia lui Ivan : „Se uită dracii unii Ia 
alții, si. văzind că nu-i chip de stat împotriva 
lui Ivan, încep a-i aduce, care dincotro, rachiu, 
tutun, lăutari si tot ce-i poftea lui Ivan sufle
tul. Umblau dracii in toate părțile, iute ca pris- 
nelul, si intrau lui Ivan în voi? cu toate cele, 
căci se temeau de turbincă ca de nu știu ce : 
poate mai rău decit de sfinta cruce". Mai mul'., 
chiar : în cele din urmă, locuitorii iadului fac 
eroului pe plac intrind și ei în guleaiu, n-n 
fiind si de data aceasta de un comic inimagi
nabil : „De la o vreme se chefâluiește Ivan cum 
șe cade si unde nu începe a chiui prin iad si a 
juca Horodinca și Cazacinca. luind și pe draci
ne drăcoaice la ioc. cu nepus în masă : si. in 
vîrtejul acela, răsturna tărăbi si toate cele în 
toate părțile, de-ti venea să te strici de ris de 
iraoavele lui Ivan". Din rindul unei colectiviîâ-’ 
atit de timorate, ihcapabilă a-1 înfrunta ne Ivan, 
se desprinde totuși cineva care e in măsură să 
vină de hac nesățiosului petrecăreț. Mai inte
ligentă decît în Poveștea lui Stan Pățitul, așa
dar, Talpa-iaduluî identifică fără greș călciiul 
lui Ahile si în ce-1 privește Pe Ivan, invingin- 
du-1 cu propria-i armă. Am putea zice, că se 
speculează reflexul condiționat cel mai de sea
mă al eroului :

„Și atunci, îndată ce i se aduc cele cerute, si 
Tălpoiul face iute o darabană si apoî. fttrisln- 
du-se de Ivan, iese cu dinsul afară si inceDc a 
o bate ca la războiu : brrZ. brr...

Ivan, atunci, isi vine în simțire, si intr-un inc 
iese afară cu pușca la umăr, șâ vadă ce este.

Talpa-iadului. atunci, face tuști 1 înăuntru și 
dracii tronc ! închid poarta după Ivan si prind 
zăvoarele bine, bucuria lor că au scăpat de tur
bincă". în fine, interesant ni se Dare, in acest 
punct, să mai subliniem că infailibilitatea lui 
Ivan, ca posesor al turbincii. încetează cit timp 
dracii se află în iad iar el dincoace de porțile 
ferecate ale acestuia : „Bate el Ivan in poartă, 
dar au prins ei acum dracii la minte". Este, 
deci, semnul eă, cel puțin in asemenea condiții, 
iadul îsi relevă un anume grad de imunitate in 
fața turbincii lui Ivan.

Ne-am fi așteptat ca cel puțin in raportur; ’.- 
cu Dumnezeu stăpinind împărăția veșnică a ra
iului, Ivan să fie supus unor încercări mai deo
sebite. spre a se sugera astfel ideea distantei 
nemăsurabile dintre cele două lumi fatal anti
nomice. Or. si de data aceasta ne intimDină o 
stare de lucruri mai mult incintătoare decit de
concertantă prin intimitatea ei realist-f.ibuloa-ă. 
Senzația că si raiul s-ar afla De undeva ts.- a- 
Droape. într-o vecinătate oarecum recunoscut*, 
nu e deloc înșelătoare, chiar dacă la încep e 
Ivan beneficiază de serviciile sfintului Nicola: : 
„Numai sfintul Nicolai trebuie să știe asta, zi* 
Ivan, scotind o iconiță din sin -i sărvt;nd-o pe 
dos și pe față". Un adevărat epictirianism os- 
mogonic definește relațiile dintre erou ->i divi
nitate. Este semnificativ că această realitate vi
zează însusi misterul suprem al existentei, co
pleșitor prin dramatismul lui ineluctabil. Luind 
în atentie un motiv tematic precum al
raportului viată-moarte. s-ar părea dc» i că b*s- 
mul-nuvelă se menține neclintit in toiuiî’a:»». 
lui apocrif-funambulcscă. Din :. g.,; . c 
care văd moartea, Ivan manifestă a, . s: r-r- 
fectă egalitate cu sine, fiind si acum De deDlin 
încrezător în puterea turbincii cc-lgi năzdrăva
ne : „Si nu mult după aceasta, numai iaca ce 
vine si Moartea si vrea numaidecit să intre la 
Dumnezeu, ca să primească por ou-. 1.

Ivan atunci ii pune șpaga in piept și îee :
— Ștoti, Vidma ! Unde vrei .-a te duci 7
— La Dumnezeu, Ivane,- <ă vedem ce mi-a 

mai poronci.
— Nu-i voie, zise Ivan, las’ că mă duc ev. 

să-ți aduc răspuns.
— Ba nu, Ivane, trebuie să mă duc eu.
Ivan atunci, văzind că Moartea dă chiuarâ 

peste dinsul, se stropșește la ea zicind :
— Pașol, Vidma, na turbinca !“
Chipul în care eroul, chiar atunci cind. de

posedat de turbincă, păcălește pe moarte inchi- 
zînd-o în sicriul ce și-l pregătise sieși, la fel. 
se impune prm generalitatea bufă a înscenării :

„— A... ra... ca’ de mine și de mine ! Dar 
nici atita lucru nu știi 7 Se vede că numai de 
blăstâmății ai fost bun in lumea asta. Ia fugi 
de-acolo, să-ți arăt eu. nebunule ce ești !

Ivan, atunci, iese din raclă și stă in picioare 
umilit. Iară Moartea, avind bunătate a dăscăli 
pe Ivan, se pune in raclă cu fața-n sus. cu 
picioarele întinse, cu minile pe piept și cu ochii 
închiși zicind :

— Iaca așa, Ivane, să te așezi.
Ivan, atunci, nu perde vremea și face tranc ! 

capacul deasupra. incuie lacăta, și cu toată 
rugămintea Morții. umflă racla in spate și se 
duce de-i dă drumul pe-o apă mare, curgătoare, 
zicind :

— Na ! că ți-am făcut conețul. De-acum du-te 
pe apa sîmbetei ! Și să ieși din raclă cind te-a 
scoate bunica din groapă. Mi-a luat el Dum
nezeu turbinca din pricina ta. dar încaltea 
ți-am făcut-o bună și eu". Consecvent cu felul 
său de a fi, Ivan intimpină cu aceeași conta
minantă voie bună și blestemul lui Dumnezeu 
de a-1 lăsa să trăiască veșnic („Să știi, Ivane, 
că de-acurp înainte ai să fii bucuros să mai ai 
și să te tîrii în bringi după mine, rugindu-mă 
să-ți ieu sufletul, dar eu am să mă fac că 
te-am uitat și am să te las să trăiești cit zidul 
Goliei și Cetatea Neamțului, că să vezi tu cit 
e de nesuferită viața la așa adinei bătrinețe"). 
acționînd potrivit cu firea lui petrecăreață, 
adică dueînd-o numai in guleaiuri. Și totuși, 
în subtextualitatea lui intimă, pasajul ce în
cheie povestirea pare că degajă, prin ricoșeu, o 
anume undă de haz elegiac, apropiat intrucitva 
cu risu-plinsul postulat de un mare poet con
temporan. Ca și în alte rinduri, Creangă dă de 
înțeles că povestea poate fi (și trebuie !) citită 
în răspăr ; ca atare, trebuie înțeleasă și altfffl, 
adică in ideatica ei fantastică subsumată.

Nicolae Ciobanu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

0 istorie în imagini
□ literaturii române
contemporane

Perspectiva clasicist-filozofică 
a lui Athanase Joja

VĂZUTĂ DE ION CUCU

Nicolac Georgescu a terminat in anul 1982 seria 
de eseuri „Praguri moromețiene" care se află in 
manuscris la editura „Cartea românească"

Voicu Bugoriu autor al cârtii „Mo.smeie si (iul 
sau" care a fost predată editurii „Cartea 
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» u v m <- :' dinu sau id. ilist .-.
-I : 7 ' - . -‘.»-î nr»-mis_-le unei poziții

iu --..rirtil ’ispitelor, de după anul 
i«SS. ta .u t ,neeptul de logică dialec
tică in*r-ade"ă>. Joja - ■. dovedi singurul
adapt ai tadctl dtahicâier oir- va pune in j»>.

• șsarsw ■ i'-.unbiwni:’ din fiii- «fia
gr •*<&. S! a Iriîcie» ,-ă -’.; utui unei diciplinz 
i»»e ■ ■ nu post:- :. .iabilit prin decrete, că el s; 
impur-’ de la ir, _■ prin -lisirea filonului său 
i«t»»rie. pnn r.te ar. .-ă-i dovedească
oiigl.'ieii'. .< a. dar n.« prin singularitate și ex- 

. i prin v.nsăb’i.mțiaîiUite și continuitate. 
Ji .1.: -. prevăzut, in . st ->n=. și poziția adop
tata. etică .a- : ]u~0, di r.-prezent.-,nții logi
cii m.iî< rr.ati» v. ,.r . .lupă tr. -r> entuziasmu
lui d» mf r oricărei tradiții, au
..nt-pr. „. i t: < »ri tot in filosofia
grtaict. ,r.f -rind astfel disciplinei lor o parte 
om „ir.dirii antic.-. Inițiatorul acestei
,-ri-nsâri. ten •.nk.c*ii»wiiî. n stirnit o adevărată 
mișcw» .îl» - »f> ■; in -- --tă direcție.

Afîwnaă* Joja, clasicist »i filosof marxist, a 
ț.e.1 HiMtun.il p--găi t. in u aa vreme, să dea 
rirorta .u.wnîtă exagerărilor care au însoțit 

a inițială ds Lukasiewicz. Dacă acesta 
din urmă :i făcut un comentariu, din punct de 
v. I :. .1 ;..i :: n. ‘ -matice, la prima carte din 
Analiticele Prime il< lui Aristotel. Joja va co
menta nu num-sl intreaga logică a lui Aristotel, 
cu numeri-<-e referințe la opera lui filosofică, 
dar si contribuțiile predecesorilor lui Aristotel, 
iașeepind cu pitagoreicii și sfirșind cu Platon, cit 
și op.-r* stoicilor, care i-au urmat, și, toate 
aces-Va. nu dintr-o singură perspectivă — a 
’•■gieii matematice —, ci și din punct de vedere 
ci-isic și dialectic. Dar. in felul acesta, Joja va 
elabrir o adevărată istorie a gindirii antice din 
perspectiv., filosofiei moderne, ocupind astfel 
un loc singular in contextul gindirii filosofice 
contemporane. Acesta a fost rodul intilnirii feri
cite dintre cele două componente culturale ale 
gindirii lui Joja : clasicismul grec și filosofia 
marxistă — rod materializat in patru volume 
impunătoare, intitulate, din exces de modestia, 
Studii de logică. S-a dovedit ulterior că ele al
cătuiesc un edificiu monumental, care face o 
notă aparte prin stilul clasicist și perspectiva 
generaî-filosoficâ. ’

Joja coboară pină la analize minuțioase, 
lingvistice, in care se întrece cu vechii comen
tatori greci. Sint texte analizate propoziție cu 
propoziție si cuvint cu cuvînt, inaccesibile ne
cunoscătorilor de limbă greacă. Ele amintesc de 
studiile clasicistului V. Brochard. care sint însă 
mult mai sumare, mai puțin extinse și lipsite 
de amploare filosofică. Joja confruntă în per
manență cele trei perspective : clasică, simboli
că, dialectică, neuitind nici o clipă de aprecie
rea acestora din punct de vedere materialist, 
ceea ce presupune considerații ample de natură 
ontologică și gnoseologică, dar și sociologică și 
chiar etico-esteticâ. Nu este întimplâtor că una 
dintre lucrările sale se numește Logos și etos.

Joja n-a fost deci un simplu istoric al logicii, 
chiar de excepție, ci si un teoretician al istoriei 
logicii. El a și elaborat, de altfel, lucrări ample 
pe această temă. Liniile directoare ale teoriei 
sale, pe care le aplică in mod consecvent la 
istoria gindirii antice, sint valabile insă pentru 
intreaga istorie a gindirii teoretice și au consti
tuit criteriul de impărțire a ceea ce Joja numea 
viziunile logicii. Pe baza acestora, el a schițat 
eșafodajul unei istorii a întregii logici. Este 
vorba de viziunile : aristotelică, stoică, medie
vală și matematică, in privința logicii formale, 
și de cea dialectică. în privința logicii nefor
male.

Uriieriile de clasificare ale acestor viziuni ale 
logicii.- pe baza cărora pot fi stabilit: granițele 
lor, in care aceste; apar, se dezvoltă sau stag
nează. fără a-si incălca domeniile și fără a se 
substitui riviproc, au la bază aspects- derivate 
direct din problema fundamentalăa filosofiei 
iu viziune marxistă — problema ‘ raportului 
dintre gindire și existență. Metodologic, rapor
tul ia form; relației dintre logică și ontologie, 
iar gnoseologic, dintr obiectiv și subiectiv.

Primatul onticului față ■ luție d.-t -rminâ 
caracteristici general-filosofic.-. permanente ale 
viziunii aristotelice nsunra logicii. Inu-.pend -nța 
logicului față âg ontic p.-rmit formalismul -x- 
cesiv al viziunii stoic- ?i J ,ti . dar și con
venționalismul viziunii 1 cin>-mat imatice.

Pe baza aspectului gn---- >1<-Me al problemei
fundamentale pot fi art-eri;sTi<» u: extremists 
obiectivismul și sub:.- "ivis-mu. s. u psihologis
mul. proprii Viziunii 1» „:»-»-matematice și res
pectiv celei logic-1-cla.si.e.

In planul logicii ca ,.t.i._. d-. tzrminind aceste 
oscilații, ca aspect». :;-r„>mena!-- ale unei esențe 
unice, care determină i unitatea acestor viziuni 
in cadrul logicii. :.’l.-. r. - i ic Athanase Joja 
numea bivalenta logosului — concept pe care 
il deduce din na’.iz; ir zmentelor filosofice ră
mase dc la H.-rodit. E<t.- vorba, in esență, de 
semnificația antică a termenului logos, care in- 
- :mna rațiune, gindire. dar și ordin-.. măsură, 
structură. 1< ge a : calului. Lojosul este deci, in 
același timp, al ființei și #1 gindirii. este obiec
tiv și subiectiv. Logo -il subi tiv nu se rapor
tează direct la lucrurile individuale, ci la logo
sul acestora, la ceea ce au >Je esențial și per
manent. Aceasta este cauza independenței rela
tive a logosului subii ■ tiv, a logicului ca atare. 
Ea implică istoricitatea logicii, evoluția ei in 
timp, metamorfoza ei in viziuni cu caracte
ristici proprii, determinate in ultimă instanță 
de ponderea valențelor binare, obiective și su
biective ale logosului — Jani bifrontis imago, 
cum ii spune Athanase Joja.

Ilustrativă, in acest sens, este soluția proble
mei adevărului, care imprimă, la rindul ei, par
ticularități specifice fiecărei viziuni. Concepe
rea adecvării logosului subiectiv la cel obiectiv, 
recunoașterea caracterului determinant al obiec
tivului. va constitui criteriul aristotelic, clasic 
al adevărului material, care imprimă logicii 
aristotelice aspecte formale, dar nu formalista. 
Conceperea adevărului doar ca adecvație a gin
dirii cu sine, imprimă logicii stoice, prin ade
vărul formal, caracteristici formaliste.

Adevăruț cum iuudamento in re nu poate fi 
însă ignorat, consideră Joja, in nici o viziune. 
El a răzbătut pină și in sistemele formaliste ale 
logicii matematice. Propozițiile despre viitorii 
contingenți, care puseseră in discuție principiile 
gindirii din logica tradițională, iși au replica 
formalistă in logicile polivalente mod miște.

Adecvația la lucruri, la logosul obiectiv al 
acestora, determină și modul specific dc expri
mare al adevărului, fie in limbaj conceptual, 
fie în limbaj simbolic. Primul, adecvat adevă- 
tului material, are limitele limbii uzuale, im
precizia acesteia : ultimul, adecvat adevărului 
formal, are precizia calculului matematic. Pon
derea celor două limbaje este esențială pentru 
caracterizarea viziunilor logice. Ea determină, 
de altfel, direct sau prin mijlocirea raportului 
dintre obiectiv și subiectiv. soluția celebrei 
probleme a universalului, căreia Athanase Joja 
ii dedică studii de mare subtilitate. Cele mai 
importante sint acelea referitoare la doctrina 
platonică și aristotelică a universalului și cele 
referitoare la statutul entităților abstracte. Ul
timele urmau să alcătuiască, Ia rindul lor. o 
istorie, de data aceasta a gindirii moderne din 
perspectiva clasicistă a problemei universalului. 
O istoric in care să fie integrat.- in mod armo
nios orizonturile clasice, simbolice și dialectice 
ale logicii, ca și considerațiile despre logică, 
metalogice și general-filosofice - considerații 
pe care Joja, dispărut in plină activitate crea
toare. a reușit totuși să le formuleze și impună 
în contextul cercetărilor romanești de logică, de 
filosofia și istoria științei, inscriindu-și astfel 
numele printre cei mai de seamă logicieni și 
filosofi români.

Alexandru Surdu

NUMELE POETULUI

Petru Aruștei (vii)
Scenariu romantic cu un singur perso

nal. Doezia lui Petru Arustei este sus
ținută si def o retorică adecvată, cea a 
cestului larg, a unei cromatici, adese

ori violentă, care tinde mereu spre roșu, culoa
rea sînaelul. culoarea focului, simbol în sine al 
unei existente mistuitoare. Scenariul romantic 
este organizat în jurul acestui singur personaj 
care, asemeni unui Deus otiosus. creează lu
mea. dar e pretutindeni si mereu singur, obosit, 
căutînd semnele divinității si ale eternității în 
propria-i oneră si nedind decit de „pulbere si 
tristete metafizică". Un poem ca Proiect de ne
murire se construiește astfel De o retorică a în
trebărilor fundamentale. Linsa răspunsurilor 
lasă loc angoasei : „Ziua aceea de la început 
mi s-a Dărut liDsită de noroc, totuși n-o voi 
huli pentru că si ea face parte din viata mea. 
Stai asa. mi-a strigat cineva, dacă nu mă as
culți cind trec De lingă tine nu-ti mai recunosc 
geniul ! In ziua aceea am fugit mult si abia 
înspre seară, fiindu-mi rușine de ceea ce fă
cusem. am căutat un nume pentru ea si n-am 
găsit. Mi-a fost milă de mine si de Călătorul 
orb. In fiecare seară îl vedeam pipăind pă- 
mîntul cu bastonul lui negru, fără să găsească 
vreodată ceea ce căuta. Pină cind cobora Noap
tea si întunericul se scurgea cleios si moale 
peste trupul girbovit. Atunci inceta să mai caute 
si aștepta intr-o moarte obositoare ziua urmă
toare. pentru a-si relua istovitoarea muncă. 
Dumnezeul meu ooate fi soarele, focul. Dămin- 
tul si ceva foarte-foarte abstract. De aici si Dină 
,in Ncsfîrsit imi trebuie un Dumnezeu. Cind am 
fost singur nu pe tine te-am strigat 7 Cel care

Istorie și onestitate
Printrb condițiile care determină îm

plinirea unui destin de istoric, N. lor- 
ga enumera,, intre altele, viata lungă. 
Din păcate. Aurică Simion nu a avut 

parte de viață lungă. Firul existenței i s-a 
curmat, cu mult înainte de vreme, și întîmpla- 
rea aceasta a stirnit o consternare adîncă, mai 
ales in conștiințele tinere, tinere nu neapărat 
ca ani. ci ca fibră. Cu toate acestea, destinul 
său de istoric este un destin împlinit.

Cal puțin două dintre amplele sale studii, aco
perind controversatul interval septembrie 1940— 
august 1944, au adus in istoriografia românească 
un suflu de o prospețime incontestabilă. NU atit 
bogăția informației, utilizate ,i-a impus .cărțile, 
mai toate documentele invocate de el fiind Ia 
indemîna oricui, cit o anume optică asupra eti
cii celor chemați să. limpezească istoria. Aurică 
Simion era ferm convins că un cronicar onest 
al unui timp revolut se poate dispensa de o- 
biceiul nefast de a cuprinde oamenii și eveni
mentele în formule rigide, date odată pentru 
totdeauna, și. de asemenea, era ferm convins 
că documentele contradictorii nu se exclud,. ci 
se completează. Și că fețele istoriei sint tot 
atit de multiple ca și fațetele personajelor care 
imprimă vremii un curs sau altul.

In consecință, dacă despre personalități era 
vorba, nu s-a sfiit să dezvăluie existența unor 
trăsături nebănuite sub măștile înghețate fixate 
pe chipuri prin sentințe sumare. Dacă despre 
evenimente era vorba, Aurică Simion ne-a lăsat 
să înțelegem, mai mult decit alții, că nu există 
istorie in afara omului viu, concret, și că orice 
dezertare de la adevăr începe prin neînțelege
rea omenescului, prin confuzia dintre eroarea 
inevitabilă și ticăloșia deliberată. în sfirșit. 
Aurică Simion a știut că un istoric adevărat, 
înainte de a blama fără probe concludente un 
timp revolut, este dator măcar să se asigure că 
blamul său nu va afecta și prestigiul națiunii 
care a traversat acel timp. îndurerată si gifiind 
sub poveri pe care nu le merita.

Analizele întreprinse de Aurică Simion asupra 
perioadei septembrie 1940—august 1944 sint mar
cate de două direcții principale ale efortului : 
sondajul in profunzime și aprecierea nuanțată. 
De fapt, primul efort l-a determinat pe al doi
lea in cadrul une: alte misiuni, asumată cu o 
egală decizie, de a infringe prejudecăți acumu
late in timp. ..pe parcursul unor generații în
tregi. Și imaginea developată de el a sfirșit prin 
a se impune. Avem mari motive să credem că 
o anume convingere i-a alimentat permanent 
tenacitatea și entuziasmul : spre deosebire de 
adevăr, minciuna nu este niciodată capabilă sâ 
sedimenteze temeinic, Spiritul său justițiar a 
proliferat. Deși obstacolele care trebuiau învin
se nu su fost derizorii. în realitate, țelul său era 
cu totul și cu totul altul, mult mai înalt : isto
ricul s-a străduit să reabiliteze .ud k ntreg popor.

Puțini au demonstrat mai argumentat decit 
el cit de străină era mișcarea legionară dc idea
lurile perene ale poporului de la Dunăre și Car- 
pați. In ascensiunea Gărzii de Fier la putere, 
multi au văzut un triumf al răului și un mo
ment culminant. Dimpotrivă, neaeceptînd for
mulele consacrate, istoricul nostru a dovedit cit 
de evidentă era in acest aparent triumf sămința 
declinului. Pe de altă parte, așezate sub lupă, 
raporturile dintre români și naziști, din aceeași 
perioadă istorică, s-au dovedit a fi altele decit 
cele acreditate de o întreagă literatură bazată 
totdeauna pe simple afirmații și foarte rar pe 
dovezi. Mai mult. Aurică Simion a analizat cu 
acuitate mecanismul prin care poporul român
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dente. Autoarea le introduce in narațiune cu 
dezinvoltură și grație, am spune, desenînd sta
rea de spirit, atmosfera intelighenției românești 
de la începutul secolului, mai precis din perioa
da de dinaintea declanșării războiului balcanic 
și anii nesiguri ai primului război mondial. Ra
mificațiile temporale apar însă mult 
»nai întinse in trecut, legat la rin
dul lui prin fire decise de prezent. 
Protagoniștii sint profesorul universitar Ștefan 
Mironescii (ce crește în roman dintr-un abia se
sizabil complex de vinovăție al fiicei sale, 
Yvonne) de o înaltă ținută morală și spirituală, 
singura prezență luminoasă a romanului, alecă- 
rui frâmintări ne parvin și prin ’ intermediul 
unui jurnal ; Sophie Mironescu, ulterior Ioaniu, 
ființă duplicitară și voluntară : Margot, sora 
ei ; Titi Ialomițeanu, politician dubios și curte
zan al saloanelor folosindu-și farmecele și ofe- 
rindu-și serviciile pentru a culege informații, 
un zelos in timpul ocupației nemțești din pri
mul război mondial ; Alexandru Geblescu, com
batant în primul război mondial, ulterior pa- 
re-se agent secret, avocatul Niki Scarlat, soțul 
Yvonnei, apoi prezențele familiare din viața 
Vi căi, o lume informă și trivială agitată de. mi
zerie și intrigi mărunte.

Dimineață pierdută nu se vrea însă atit ro
manul decăderii unei familii și a dispariției ei 
fizice sau istoria unei case ce a protejat timp 
de un secol generații succesive, ci radiografia 
unei neșanse, aceea a spiritualității românești a 
acestui secol nedreptățite de istorie. Sacrificiul 
intelectualității române în virtejurile acestui 
veac — războaie mondiale, amenințarea țării cu 
dispariția ei fizică, dictatele nedrepte, închiso
rile, prigoana din perioada dogmatismului — 
care au împiedtcat-o sistematic, ca un adevărat 
blestem, să se exprime la adevărata ei măsură, 
constituie firul decisiv al . cărții» de la- persoana 
lingvistului de talie europeană Ștefan Mlrones- 
cu, abia scăpat din coșmar.tl holerei din timpul 
războaielor’ balcanice și nevoit să-și întrerupă 
cercetările de primul război mondial cînd mize
ria îl duce la ruină fizică și apoi la moarte, pină 
la nepotul său Tudor, supus unui tratament ne
drept Patriotismul. meditația pe marginea 
destinului spiritualității românești din acest, 
secol pot fi considerate temele grave ale aces
tui roman, de fapt un roman despre generații ’ 
pierdute, de sacrificiu, oe irup de sub colpor
tările mărunte, mondenitățile, cozeria și intri
gile amoroase — pînza subțire sub care se țes 
temele dramatice ale cărții- Cheia o constituie 
jurnalul de ocupație (și nu numai) al profeso
rului Mironescu, patriot cu vederi liberale, dez
gustat de politicianismul venal, surd la ideea 
națională dar bine înfipt pe drumul profituri
lor și avantajelor materiale. Lumea viermuitoa
re, mondenă din jurnal, pare plasma ignobilă 
destinată să-1 anihileze lent împingîndu-1 spre 
ridicol.

dorește să tacă nu poate să tacă, cel care do
rește să strige nu poate striga ! Nu. de ce 
sduî asta ? Cind ei mîncau si beau nu eu le-am 
strigat : Cimitir si doDote la miezul noDtii. 
pulbere si tristete metafizică, viermi si noroi, 
singurătate si ploaie, groază si moluște 7 Nu. nu 
se va spune. Cel care s-a regăsit De sine n-a 
spus asta. Acela a întins brațele si a spus : 
„Trebuie" ! cind știa că nu trebuie. Totuși e 
bine cînd se știe că ceva trebuie. Dar acela 
care știe a spus : „Nu mă strigați îndărăt !“ Dc 
ce fac toate acestea ? Dar. bine, mi-e sete, mi-e 
o sete nebună 1 Tu nu te apropia atit încit siț* 
pot bea ! Degeaba, nu blestema ! Auzi tu ? !?iT 
nu huli ! Soarele nebun e irt noi si ne mistuie 
sufletul clipă de clipă I Ale cui sint Strigătele 7 
De ce să te înșeli 7 Nu ti-ai dat seama nici 
pină acum că brațele noastre au strigătul ase
mănător cu cel al trompetelor 7 Si nu uita, ni
meni nu moare ! De ce te lauzi c-ai murit 7 De 
ce-mi strigi astfel de minciuni din pămînt 7 
Acum, liniște, s-a făcut seară 1 Păsările Lumi
nii se duc. ne lasă ! As vrea să pot Picta tabloul 
pe care nu l-am pictat niciodată ! Si ușile su
fletului s-au închis în urma celui plecat. Mă 
duc să văd cine a plecat. Strig : „Hei. cine a 
plecat 7“ Nu-mi răspunde nimeni. De ce 7 Voi 7 
Ce-i cu voi 7 V-ati amintit tot 7 Vă dau un sfat: 
Dacă vi se spune un basm urit să nu vă temeti 
ci încuraiati-vă asa : basmul acesta nu-i pen
tru noi ! Bucurati-vă. deci ! Strigați : Slavă 
slavă I s-a spus că nu sînteti singuri si asa tre
buie să fie 1“

Cezar Ivănescu

și forțele lui politice lucide și-au impus punctul 
de vedere în momentele dificile ale istoriei, îm
potriva forțelor dispuse să abată națiunea de 
la cursul ei firesc.

O epocă tulbure are totdeauna o aparență și 
o esență și de cele mai multe ori aparența nu 
trădează esența. La fel, în perioada la care ne 
referim, suprafața nu a coincis totdeauna cu 
profunzimea. Intr-adevăr, cînd ne rezumăm 
doar la a frunzări presa vremii, întilnim in a- 
ceastă perioadă o sumă întreagă de declarații 
neîndoielnic compromițătoare pentru cei ce 
le-au făcut publice. Insă dincolo de declarații, 
in istorie contează faptele și foarte multe fapte 
nu se pot explica decit prin adevărul că epoca 
a obligat numeroase personaje la o evidentă 
disimulare. Evidențiind asemenea contradicții 
între vorbe nefaste și fapte demne. Aurică Si
mion a sfîrșit prin a dovedi că românii nu au 
împărtășit nici o clipă țelurile imperialiste ale 
Germaniei naziste, că nu au făcut nimic altceva 
decît să-și apere cu cerbicie ființa. Este simplu 
sâ afirmi că un gest sau altul al protagoniștilor 
timpului a reprezentat o eroare, dar este mult 
mai greu să deslușești mecanismul erorii, lanțul 
cauzal in cadrul căruia eroarea nu este neapărat 
un țel, ci o verigă obiectivă. Efortul de a-și 
asuma această dificultate constituie lecția adîncă 
a paginilor care ne-au rămas de la acest cro
nicar prob.

Nebintuit de vanitatea de a aduce soluții acolo 
unde ele nu ne mai pot ajuta cu nimic. Aurică 
Simion a militat consecvent pentru un soi de a- 
preciere a oamenilor și faptelor din trecut in 
cuprinsul căreia echitatea să fie o valoare 
ordin consubstanțial. Cu alte cuvinte, scopul lui 
nu a fost acela de a descărca de răspundere 
un personaj sau altul dintr-o perioadă pe care 
fatal n-o mai putem retrăi. EI nu a fost, cum 
s-a sugerat, un administrator de circumstanțe 
atenuante. El ne-a încredințat că adevărul o- 
biectiv nu este un bloc fără muchii, ci un cumul 
articulat de nuanțe exacte. Istoricul a arătat cu 
o rară elocvență cititorilor săi cum se trăia și 
se acționa sub apăsarea unui timp nemilos. Și 
cum idealurile unei națiuni sfirșesc prin a în
vinge.

Mihai Pelin
-——_____ _ ___ ______ __ __

CUMPĂNĂ
Mere
Frigul acesta și treniurul oștilor.

Bătrina vecină 
bate la ușâ : împarte mere . îi tremură 

miiuile, 
un mar se rostogolește pe ciment, 
îl ridică și-l șterge cu mîinile 
să fie primit.
Oștite tot așa tremurau în frigul acela 
de sute de ani, să fie primite. Tu 
de ce tremuri că oaste nu ești, sîngele tău 
construiește clipă de clipă un castel roșu 
de forma unei inimi perfecte, 
zi și noapte î|i retezi ca pe un braf

parfumul 
care te cunoaște și continui să tremuri 
cum tremură iarna burta oiței 
cînd de la capătul cîmpiei o adulmecă 

fiara.

George Alboiu

de frescă
S-ar mai putea spune, vorbind despre această 

epocă, Că nu atit prețiozitatea, reconstituirii do- 
cumentaristice constituie punctul forte al pro- 
zei Gabrielei Adameșteanu, ci refacerea unui 
spirit capabil, de la un moment dat, de a-și 
subordona pitorescul și aleatoriul. Pe de altă 
parte, antiteza subtilă a trecutului cu prezentul 
epic nu face altceva decit să mărească atmosfe
ra tragică, golul, vidul prăbușirii morale, asal
tul trivialității înnobilate totuși în final de 
singurătatea și mizeria absolută a Vicăi Delcă, 
al cărei sfîrșit reia teme - similare enunțate o- 
dată cu Ștefan Mironescu, Sophie Ioaniu, Mar
got și Yvonne.

In afară de obiecția formulată anterior pri
vind oportunitatea debutului narativ pe o notă 
voit trivială, romanul Gabrielei Adameșteanu 
mai dă la iveală cîteva puncte nevralgice. La 
un moment dat narațiunea prezintă o demon
strație strălucită de virtuozitate pe marginea 
unui episod poate nu atit de semnificativ în 
economia romanului. Este vorba de o după- 
amiază (este adevărat, din apropierea iminentă 
a intrării țării în primul război mondial) cen
trată pe flirtul Sophiei Mironescu cu Titi Ialo- 
mițeanu. Dacă autoarea a voit s.ă disocieze net 
între gravitatea responsabilă a savantului con
știent de momentul de tensiune și inconștiența 
celorlalte voci frivole, fiecare interpretînd din 
perspectiva sa un același gest echivoc (Sophie 
organizează o petrecere dar îl invită mai de
vreme pe Titi Ialomițeanu cu gindul de a-1 
atrage în chioșcul din fundul grădinii pentru a-i 
face declarații de dragoste), atunci înscenarea 
prin naratori flotanți nu este foarte clară. Mo
mentul definește in schimb hotărîtor caracterele 
și relațiile, acel esențial inconfundabil din ma
nevrele psihologice și sociale ale personajelor. 
Romanul se resimte de asemenea de absența 
unei perspective epice ceva mai largi, a unei 
conștiințe narative cu o viziune ceva mai cu
prinzătoare.-Miza. prea mare pe vocile persona
jelor convocate în fluxul narațiunii, dorința de 
a lăsa. romanul să se țeasă exclusiv din inter
sectarea viziunilor parțializate ale acestora pri
vează romanul de meditația necesară a unui 
ochi integrator pe care nu îl putem, oricit s-ar 
atrădui autoarea, (și nici nu voim) să-1 identifi
căm în viziunea de existență a Vicăi Delcă. De 
aici o anume insatisfacție, senzația de plafon 
ideatic scăzu* deși aptitudinea autoarei in acest 
sens s-a vădit în jurnalul profesorului Ștefan 
Mironescu (mai mult al unui intelectual rasat, 
copleșit de problema națională și neșansa unei 
căsătorii nereușite decît unul de idei al lingvis
tului, vag conturat în acest sens).

Prin problematică și construcție epică. Dimi
neață pierdută este unul dintre romanele inci- 
tante și valoroase din ultimul timp. Scris cu ra
finament și elegantă stilistică (în ciuda unor 
ușoare neglijente) romanul se încheie pe nota 
unei tristeti sfîșietoare. Senzația e a unui frag
ment de pictură, ruptă din tulburătoarea frescă 
a unei epoci.

HiMtun.il
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VIII
ION TISA : Drumurile : „Cine a făcut în 

mine / Drumurile acestea năuce ? / In ele nu se 
rătăcesc vînturile / Și umblă țărani / Ce cred, 
cînd apele-s mări, / In munți și-n creșterea po
milor 1 Pe care Ion îi știe nemuritori. / De-mi 
sinteți ram de singe, / Pășiți și voi, prieteni, / 
In viața lor, / Să vă cutremure cimpurile lim
pezi / Și trecerea Lunii în iarbă". Rădăcini : 
„Rădăcini gînditoare / Bătrînii satului / înnop
tează în sufletul griului / Și-s pacea trupului 
meu / Li-i pasul greu / Priviți cum coboară / în 
cerul țărînei / Și-n sfinte aduceri aminte ; / 
Sau poate-n morminte, / Să vadă cum trăiesc 
izvoarele". Dar mai cu seamă Risul tău aleargă: 
„Tăcerea muntelui, albă, / Doar rîsul tău aleargă 
cu sania / Pe luciul privirii de lup / Și-mi bate 
cu stele / TreceFea-n alt anotimp / Ca o nălucă, 
doar inima ta / Rătăcește in crengi și mă lasă / 
Să tremur în ghețuri de teamă / Imi scutur 
pădurea pe ochi / Să-mi lunece-omături în sin
ge, / S-aud cum în carne mai plînge / O aripă 
ruptă din păsări / Nu vezi că în iarnă cobor / 
Și mă taie lumina rîsului tău Tisa este lem
nul cel mai tare. Să rezistați !

GLAUCUS : Am oprit : Roșioare, După moar
tea ultimei ferigi, Brațele morții, lingă conducta 
cil țiței. Gura asfințitului. Scrisoare, Timpul, 
Mărimea 44, Pas înainte, Cuibul lăstunului. Dar 
cum să facem Un nume nou, cu un Glaucus ? 
O fotografie și cîteva detalii din Buletinul de 
identitate, așteptăm. Pînă atunci, acest superb 
strugure de mașă mare : In piața Bacău-sud : 
„între timp s-a" împletit cu floarea de crin / 
paisprezece se sprijină-n cincizeci și ceva — / 
negru apoi din ce în ce mai decolorat / mi s-a 
transmis la telefon : / vei fi vizitat de nori cu
mulonimbi / pe la oțele 18 să fii între policlinică 
și magazinul universal / e posibilă o întrevedere 
cu așteptarea din primul mileniu î.e.n. / dar 
păstrează chitanțele și nu te lăcomi / sînt des
tule verdețuri în piața Bacău-sud / iar sub bra
țele întinse ale statuii / cîntă privighetoarea".

DANILA NICOLAE : Numai La păstori : 
„După ploaie-am fugit înspre ei / Ml-era foame 
și dor / urcușu-mi făcea pașii grei / Nu-i ve
deam / Dar fugeam / Spre colinele lor / Fugeam 
la păstori / Și la cîinii / Cei aprigi și liberi din 
zori / I-am găsit mestecînd înserarea / Fumul 
umed, urca spre păduri / Caii falnici și suri / 
Nechezau, răvășind depărtarea /.../ Ei mi-au dat 
să mănînc, surizînd / ca la unul de-al lor / Și 
trăim, mulțumindu-le-n gînd / Unor suflete mari 
de păstor (...) / Și-am rămas lingă ei / La 
stina cea amplă, a păstorilor mei" O fi ea amplă, 
dar poezia dv. este învechită din toate părțile. 
Nu numai în sensul în care ziceți ‘că : „poeziile 
pe care vi le trimit, sînt' mai vechi, de pe 
timpul cînd, cămășile mele, erau spălate acasă 
la mama, la Mediaș, ci nu de bietele mele mîini 
în (...) Constanța". Dacă v-âți nărăvit la vapoare, 
de ce nu scrieți despre noua dv. situație ? Căci 
săracii de păstori, au o seamă de cîntări, dar 
mai vechi ca la vapori...

TICATIAN — CONSTANTIN MANOLE. Zi
ceți în proză : „Doresc să aduc un omagiu, 
prin intermediul revistei Luceafărul marelui 
nostru poet G. Bacovia. Am toată certitudinea 
că mă veți sprijini în această pornire de re
cunoștință pentru marele poet. Alături de poe
zia cu dedicație, v-am mai trimis încă două 
lucrări, pentru a vă afla părerea asupra crea
ției mele. în cazul cind aceasta va fi favora
bilă. doresc să public sub pseudonimul Tica- 
tian". Vă răspundem : pornirea dv. de recunoș
tință nu-i decît putină oprire în apele terito
riale bacoviene, așa : „Și-n ropotul de ploaie 
verde l orașu’ abia de-1 mai zăresc, / si totul 
e scăldat în verde / amantii verzi se conto
pesc, / privesc prin geamul meu cel verde / 
Orașu-abia de-1 mai zăresc". Și vă mai spunem 
și noi verde că nu-i nimic de luat în seamă. 
Deci Ticatian să ticoteze iar Manole Să zi-

iON FAGARAȘANU — ziarist. Vedeți Lu
ceafărul din 31 martie a.c. Poșta red. nr. 2. 
Protejatul dv. a primit răspunsul cuvenit. Vai 
de noi, ziariștii, care nu mai citim decît pro
priile cărți de vizită. »

MARIANA COLȚATU. Entropie : „Paharul 
cu picior, din care mi-am băut singele odată, 
cu, sorbituri de meduză, s-a spart / E jos pe 
caldarimul rece de ploaie de azinoapte (...) Iu
birea noastră — pahar de cristal spart la 
picioarele mele. / Dacă aș fi intr-alt timp 
și-ntr-un alt spațiu aș putea să trec (...) Mi-e 
dor iubitule, de tine : cum e-n lumea morti- 
lor 7“ Celelalte, tot o rătăcire și-o dezordine. 
Citiți poezie, că ne supărăm.

VALENTIN NEGRU : Fragmente din Călcliul 
de nisip : „Clipeam / Furtuna de nisip nu În
cetase. / Clipeam. / Nisipul se multiplica / de 
fiecare dată altul / de fiecare dată același. / 
Totul (devenise) o sferă de nisip / încins, 
zgrunțuros i ... / Clipeam / Doar înapoi drum / 
și întoarcerea, imposibilă / ... / Acesta este 
zidul ! / întors în sine. / ro.und / Aici, eu / 
Tot aici, eu / între noi. șerpuie înnoptări : / Și 
eu (...) de jur împrejurul zidului / strivind 
grăuntele de n,sip / prea greu de univers (—) / 
formă de formă / Doar cuvintele. / Mereu 
schimbătoare / Se scurg / în clepsidră". Pre
cum și acestea : „Shin Huang Ti / prin moar
te de moarte se apără / Doar piatra geme în 
facere ! Soare a răsărit. / soare a apus. / file 
cărți — / vieți — s-au spulberat / piatra prin 
piatră trăind. / Shin Huang Ti, a învins / 
cu uitare uitarea. / Și piatra doar cîntă și 
pia/tra doar cîntă și piatra do/ar cîntă si pia
tra doar cîn...“. Tot astfel, fragmentul IX : 
„Dacă omul ar străbate, în vis, / Paradisul / și 
i s-ar da o floare / drept dovadă că a ajuns / 
într-adevăr / acolo / si dacă la trezire, floarea / 
aceasta s-ar afla în mina / lui (...) / Ei bine, 
atunci, de ce tu. / amintirile mele ?“ Din ciclul 
Arta silogismului acestea : „1. — cînd pe cer 
apărea cometa / deznădejdea căpăta închipuire 
(...) / Și era într-adevăr o secerare / de li

niști : / ciinii iătrau nemaiauzit / si peste mar
ginea zilei / se revărsa inimă de noapte ; / gin- 
durile căpătau mireasmă de busuioc / si fe
cioarele se drăgosteau / amăgite. 1 Apoi co
meta pleca, / In sat noaptea era noapte / și din 
cind în cind un copil / secera liniștea / de 
foame". 2. — (Rotund) ; „Așa am citit / toate 
culorile Se nasc albe din alb / ochiul este o 
prismă este un suflet lumina bezmeticise orașul 
cu alb / toate respirațiile se ridif.au albe / din 
verdele copacilor / undeva un parc trăia alb 
și nu era iarnă / întimplător fericirea gruma
zul ridicase / toate culorile se nasc albe din 
alb / așa am citit". 3. — „întru neștirbita cre
dință a ploii / izmă dantelase aerul înspăimin- 
mintată / de absență / poate azi, / poate mîine. 
poate oricind și / niciodată ploaia / nu intir- 
zia ; / bisericile explodaseră / de prea rodul 
setei și ronțăiau lumina / dorind să stea de 
vorbă". 4. — „Ți-a rămas în privire o coasă de 
furtună / prunduind lumina într-o nefirească l 
urcare pe culoare ; / septembrie blind rîurea. / 
potolit în coaja gutuilor. / coapsele pline de 
adevăr / ale luminii / brațele s-au deschis la
gunar / și vara sculptează / o posibilă întoar
cere. / doar pe retină — furtuna".

Data viitoare, vă scoatem la tablă.
VASILE MUȘTE. Vetuste si greoaie, ca niște 

boi nepotcoviți, pe drum de gheată : Tîrziu cu 
poet : „Toamnă închisă in gara uitată / poe
tul cu mîinile pline de grîu / ceasul întors vre
me iară să bată / tranșee de liniști săpate spre 
rîu. / arbori sîngerînd a rugină de stea / som
nul planetei tras între linii / nemarginea nopții 
de margine grea / parcă se roagă de noapte 
ciulinii / luna se clatină ruptă de pietre / și 
caii se rup cu nemoarte de frîu / ce depărtare 
așteaptă, ce verde. / poetul cu miinile pline de 
griu". însă și inegale : Ciinii ca fapt divers : 
(...) „La sosirea salvărilor singele se ameste
case cu zorii / nu luase în seamă nimeni acest 
amănunt / numai păsările erau de culoarea 
altor victorii / decît ale celor ce sînt. / s-a 
adus mult var pentru groapa comună / apoi 
s-a închis fiecare în singele neamului său / ni
meni n-a plins șl nu și-a urat noapte bună / 
prin dreptul caselor ziua a trecut ca o pasăre 
de rău". Urma de cerb, eradicînd patru versuri 
banale : „în ochii cerbului rănit / Ca o limbă 
în clopotul serii / (...) / pe nelumite cărări / 
ramuri atinse / de amintirea trecerii lui / fără 
moarte se leagănă". In întregime Patria la 
Coruieni : „Se-ntîmplă iarăși seară pe pămînt / 
parcă se-așează lutul peste tată, se vede-n 
lume întuneric sfînt t pe datorie si pe nicioda
tă / (și eu vă strig cu tara în cuvînt) / din 
«atpl meu căzut peste izvoare / se face frig si 
sîngerează vînt / și de uitarea satului se moa
re / (luați aminte-n veșnicia lui) / de inimă 
albastrului rămas / (neamul acesta n-a cerut 
de mas / și n-a călcat în visul nimănui) /“. 
Am închis în paranteze rîndurile. cum ziceam 
vechi, declarative, citind în libertate si merit 
versurile adevărate, cu vuiet. Prea multe 
gloanțe în vînt : ori schimbați pușca, ori cere- 
țl-vă la raport : / sînt cîțiva instructori : Bla- 
ga. Barbu. Bacovia — care pe multi ne-au în
vățat reglarea tirului.

COSOVA ION : Mai sigure, cele scurte : ușor 
de purtat, ușor de mînult. ușor de pus în 
vitrină : Gura celuilalt : „Am urcat scările / 
oamenii curg în pămînt / Eram în ziua morti- 
lor / Fiecare sufoca gura celuilalt / Cu durere 
putrezește ușa mamei". Decembrie și ianua
rie : „Decembrie și ianuarie / $i iunie și mar-

VIOLETA 
MIHALCEA

Doar caii
Stelele dezleagă coame turbate de cai 
Pe frontul de ploaie mi-apăs genunchii 
Gindindu-mă la florile trecute Pe partea 

uitată 
Din ochiul spart îmi surîd zarurile gîndurilor 
nerostite
Rămin doar oarbe înaripate ascunse 
Să-mi ocolească sopotul tremurător 
Doar albe semințe înaripate
Rămin
Și caii...

De trecere...
Și-mi pare-acum tăcerea 
Stropită-n steaua ta.
Aș prinde-n lacrimi doar mărul 
Mușcat cu inima.

Pe umbrele-amindouă
Purtate peste noi. 
Greu ne-am cioplit in durere 
Cu umerii-ntr-un sloi...

Și-i veșted. Și-i tirzie
Lumina ce ne-a nins...
Și-albastra mărilor floare
Ce oarbă-i inadins !

tie / Vîntul / Pădurea răsună în curcubeu / 
Flori încordate / Cu durere putrezesc / Cu 
pădure / Mă însor". Focuri : „Steaua trecuse 
și / Oamenii cotrobăiau / Pod singuratic / Si 
trist / Grădina cu struguri / Pajiști alunecind l 
Peste umbre". Cu vîsle : însă cam stinsă : „Cu 
vîsle / Seara va trece dincolo / Un toboșar își 
prelungește toamna / și ropotul stins". Precum 
ziceți, precum puteți.

MARIAN PETRI. Straja de la poartă : „E 
doar o poartă spre imperiul alb. / o poartă / 
Iar de strajă stă un crin / în mînă. ai, cind 
vii, / pășindu-i pragul. / tot un buchet de crini, 
fără venin / cu halebarda se înclină / umorii 
tale / veșnic ' schimbătoare... / cînd te ridici 
lovind tăceri / pe seară / să n-ai intenții pu
trede, barbare / Nu vei putea să mai privești 
în urmă. / cînd înserarea crinu-a ofilit / si-n 
loc să intri falnic / în imperiu. / vei vrea să 
pleci și vei pleca / venind / Din nou vei bate 
la înalta poartă / ce te invită iar spre-nscău- 
nare ; / de-atîtea drumuri caii-și pierd / răb
darea / și orice încercare-a vîrstei doare / o 
repetabilă intrare în dorință (...). Iar tu-n afa
ra albului / vei fi“. Părinții : „Pe genunchi bă- 
trînul lasă mîinile grele / să se odihnească / 
venele albastre-ramuri umflate / stau să ples

Cintecul mioarei
Intre panglicile de aripi pllnse vîntului 
Am simțit cum pârul albastru 
imi pierde mirosul de ploaie...
Iar șoaptele — imi adormeau pe lacrimile 

florilor. 
Rănindu-mj speriate gura smulsă din 

merele albe... 
Mi-am adunat atunci in palmele triste 

ale inimii 
Și liliacul cerului si zimbetul rișipit pe clipe 
Și-am încercat să mă-nfășor 
în cintecul topit al mioarei...
Eliberată de zborul flămind al păsării 

din piept.
Din murmurul ierbii răsăream.
Iar pietrele-mi cintau de-ngropăciune : 
„Mioară, mioară, flori de primăvară"...

Primăvară
Muzica s-a oprit in palmele mele... 
Trist imi zimbeste umbra zăpezii 
Pierdută in cupele albe din muguri. 
Cernută prin lacrimi de Ploi înspre stele.
Vintul aburește. înnoptat de ninsori. 
Verdele cer picurînd sălbatic 
Lumina frunzelor, ce naste-n pui.
In puii galbeni, mirosind a flori.
Din coarne sîngerînde și-amare de cerbi 
Primăvara tisneste. senin, ca un bocet. • 
Pe albul sărutat la drumul din urmă 
De coarne de melci, în virfuriie ierbii.

Prin stoluri de raze, de dragoste grele. 
Lupoaica se-ntoarce-n pădurea albastră 
Cu trupul de strigăt si ultimă rană 
Și muzica pornește din palmele mele...

nească... / Cind vin copiii — rareori ! / ramu
rile vinete se ridică înviorate de ploaie / de
getele zgircite se dezdoaie / veninul oboselii 
scade ; / miinile au arome de flori (...) Copiii 
pleacă iar, / sărută miinile sfinte / căzute pe 
genunchi, / ca pe două morminte". Si acest 
fragment din Ritual : „Abia atingi apa cu pru
dență la mal. / i te închini i Arunci picături 
cu adîncul palmei pe umeri, / îți obișnuiești 
fața și răbdarea / cu stropi din ce in ce mai 
reci și mai grei. / Apa te cheamă atunci cu 
mai multă putere. / te prinde și te acceptă 
pe măsura pornirilor / fără să-ti spună miste
riosul ei tact / din care se hrănește viata / în 
legănarea-i uriașă". Dacă v-ați jurat să nu 
vedeți, nici s-auziți despre lucrarea rimei, vă 
dezlegăm noi. Altfel, proză necurată.

MARIETA RADOI : Am dat cuiva, să se re
cenzeze. placheta aceea de versuri. Am ares- 
tuit de bine, pentru antologie, poeziile dv. : 
Amin jocul, Pentru o nouă călătorie. Tablou, 
Plinsul florii, Popas, întregi. Și aici, această 
amforă cu buza strîmbă. din fabricație : „Cum 
stau / (...) Aripa ta bate / în geamul încărcat 
cu begonii / iar eu tresar în mirosul de lună / 
Privirile tale / au rămas doar o încîlceală / 
de crengi albe".

Timp și memorie în roman
A Urmare din pag. 1

„tunel" al timpului extrem de flexibil și gene
ros și „în numele unei metabiologii" de o ex
tracție particulară, ieșirea din peșteră coincizînd 
cu etape ale unei virste mitice. In planul crea
ției (a se vedea și considerațiile asupra mitului 
lui Manole), experiența e fericită, căci astfel 
personajul, inspirat, își permite explorarea și a 
altor zone ale fantasticului, în favoarea cărții 
la care lucrează. Ideea unei poetici a romanu
lui — și aceasta o obsesie fundamentală a pro
zatorului — e- legată tot de mobilitatea memo
riei Și dimensiunile timpului (perspectivele 
temporale) „Tot mai convins . că sunt depozi
tarul unei neobișnuite memorii ancestrale, de 
mituri și eresuri, câre-și strigă prin mine drep
tul la afirmare. Dar sunt, deopotrivă, și marto
rul unui timp destul de nervos, dacă nu chiar 
tragic in toate contrariile sale fără măsură, os- 
cilînd între delir și nepăsare, între panică și fie 
ce-o fi, timp convergent cu însăși istoria care 
nu-i altceva decît o sumă de crime împotriva 
condiției umane, și care timp ar merita să fie 
reconsiderat, demascat, pus în lumină, cu toate 
fețele sale ascunse. Oscilez între două formule 
de roman, chinuit tot mai mult de chestiunea 
dacă n-ar trebui să încerc și eu experiența unei 
creații forrte realiste. Aș mai fi eu însă același, 
egal cu mine însumi, și-n ce măsură tocmai o 
astfel de literatură nu m-ar pierde ?“ (p. 131— 
132).

Prizoniere ale memoriei, personajele lui Lau- 
rențiu Fulga sînt captivii unei lumi pe care ele 
însele o creează și i se subordonează, proiec- 
tînd-o din sfera imaginației în tipare care să 
dea sentimentul autenticității. Memoria conser
vă și generează în același timp, ea constituin- 
du-se, în cazul acestor personaje, drept un re- 
zervoriu de imagini și idei. In spațiul deloc pro
tector al memoriei, închis concilierilor dar des
chis reflecțiilor mergind pînă la a face din li
bertatea obsesiilor instanța supremă, personaje
lor li se oferă puține alternative. Prim-planul 
cărții este dominat (în pofida unor numeroase 
considerații etice, estetice, filozofice, existen
țiale etc. care pulverizează discbrsul epic prin 
fragmentare dar îl face incitant la nivelul re
flecțiilor ; sînt valorificate sugestii din nume
roase domenii, în registre diferite ; nu lipsesc 
referințele livrești, aprecieri asupra unor au
tori și opere, asupra artei brîncușiene ; reflec
ții despre muzică sau pericolul nuclear etc. 
toate așezate sub semnul istoriei) de un scena
riu regizat în afara oricăror norme de pruden
ță reflexivă, despre Viață și Moarte. In Salvați 
sufletele noastre sculptorul Heronim — și nu
mai el —, aflat într-un moment-limită al 
existenței, suportă conștiința tragică a vinii 
asumate, ca o confirmare a destinului, ceea ce 
ii conferă o luciditate tragică (v. obsesiile re
petate ale imaginii fetei înecate, a cărei statuie 
o proiectează într-un elan și sub o inspirație de 
moment) : „eu totdeauna am pus — se mărtu
risește el — ora de naștere a cuiva in relație 
ocultă cu ora morții sale". Patosul justițiar 
precumpănește. Heronim, Mama, Arghira re
vendică prioritatea vinii. Povara incertitudinilor 
intensifică ritmul existenței, o transferă dintr-o 
realitate în alta. Detașarea față de scurgerea 
timpului („Celălalt Heronim însă rămăsese la 
granița copilăriei, singur") reintegrează perso
najul în stadiul unei vîrste a inocenței. Ieșind 
din timpul obiectiv, Heronim suportă (ca și 
Dînsa, din E noapte...) un proces al dedublării 
cu consecințe imprevizibile în planul cunoaște
rii spirituale. Aceeași sumbră călăuză 
va justifica, nu fără o cinică superiorita
te : „evadarea pe care ți-o propun eu nu în
seamnă reîntoarcerea la condiția umană (...). De 
îndată ce părăsim spitalul intrăm în alt timp și 
spațiu, mai presus de mine..." (p. 31). In E 
noapte și e frig, seniori, personajul-narator 
consemnează etape ale biografiei spirituale și 
existențiale stimulat de un eveniment tragic, 
moartea Dînsei. moment care îi conferă, prin 
aceeași disponibilitate spre vis, ca și în cazul 
lui Heronim, o altă identitate, care îi va per
mite trecerea în convenție a timpului obiectiv: 
„voi fi nevoit să-mi constitui o altă memorie", 
exclamă el surprins de incertitudinile perspec
tivei. Trăirea dramei în imaginarul conștiinței 
se face printr-o trucare subtilă a realității, cel 
puțin așa cum simulează, în condițiile unei me
morii vii și prompte în evocări. Personajul are 
conștiința culpabilității, deși mobilurile ii ră
min străine : e arestat și interogat fără a ști 
cauzele, rămîne fără lucru, dar preferă, cu o 
mare doză de candoare, condiția mistificării re
alității „Dar pe dinafară — notează el — ju
cam aceeași farsă grotescă, rătăcind cît era 
ziua de mare în căutare de lucru..." (p. 56). 
Contactul cu realitatea înseamnă reiterarea 
datelor biografiei. In acest plan al cărții — care 
preia motivele literaturii „obsedantului dece
niu" — singurul gest înaintea izolării definitive 
este întocmirea de autobiografii (o detaliase pe 
a 305-a). Pe un fond al căutărilor și a indecizii
lor, afectat profund de pierderea Dînsei, perso
najul reușește doar performanța izolării, într-o 
rezolvare pasageră și insuficientă a impasului: 
„Și iată-mă din nou singur, abdicat de la orice 

iluzie..." (p. 74) exclamă el asemeni psalmis- 
tulul arghezian. S-ar putea chiar vorbi de o 
Vocație specială a personajelor lui Laurențiu 
Fulga pentru singurătate, în absența posibilită
ții de conciliere cu realitatea exterioară : „As
tăzi, de pildă, am așteptat toată ziua să mi se 
întimple ceva, nu mi s-a întîmplat nimic. Și 
niciodată ca azi, în desfășurarea insuportabilă a 
orelor, senzația de pustiu,, de penitență, ca și 
certitudinea de însingurare, de expulzare a 
omului care sunt din conștiința altor oameni. E 
ca și cum n-aș mai exista, nimeni pe lume care 
să mai' aibă, cel puțin pentru o clipă, în această 
zi, reprezentarea mea" (p. 139). Ca într-o irea
litate provocată, dominată de obsesii și anxie
tăți, comunicarea se’făce îhtre limite bine con
turate : personajul conversează cu cîinele 
Dicky, se întreține telefonic cu o misterioasă 
Domnișoară W. Nu sîntem departe de litera
tura absurdului, care se realizează, aici, din 
perspectivă fantastică și prin aducerea în pla
nuri independente a unor elemente — situații, 
personaje, reprezentări — cu funcții parabolice. 
Pătrunderea din logic și concret în spațiile 
imaginarului, ale fantasticului e spontană, așa 
după cum în vis detaliile se organizează într-o 
estetică a existenței ce nu refuză coerența și 
ordinea. Pătrunderea în chiliile unei mînăstiri și 
descinderea nocturnă a Zugravului, care pictea
ză pe pereți doar chipul Dînsei ; proba spiri
tuală la care-i supune misteriosul Cabanier (in
terdicția — precum în clasicul basm românesc, 
și nu numai — de-a vizita o cameră din piv
niță) ; întilnirea Dînsei cu un om fără trup 
care-i oferă o floare ; pătrunderea într-o rezer
vație păzită de soldați — simbol al terorii, al 
întreținerii sentimentului de nesiguranță și an
xietate —, proprietatea unui Stăpip ce-și asumă 
prerogative de demiurg ; peregrinarea persona- 
jului-narator printr-un oraș bizar, urmărit de 
siluete ce intimidează ; episodul luntrașului ; in 
sfîrșit incursiunea asemeni unui Orfeu, în căuta
rea Euridicei, în celălalt tărîm (observăm că 
unele simboluri sînt preluate din cărțile prece
dente), toate aceste, repetăm, „probe" de rezis
tență spirituală accentuează drama imposibilită
ții sustragerii de la efortul cunoașterii. Pentru 
că. de fapt, întregul demers epic al acestui ro- 
man-poem, cohfesiv și 'evocator, grav și profund 
prin substratul filozofic și existențial, e prezidat 
de ideea accederii la cunoașterea umană prin 
rațiune, prin discemămînt și o disponibilitate în
treținute de patosul și perseverența creației. 
Romanul este exemplar prin consecvența cu 
care este dezvoltată și demonstrată o Idee — 
supraviețuirea prin artă — Idee pe care textul 
a încorporat-o in toate nuanțele. Iar despre 
particularitățile și mecanismul intim al roma
nului s-a exprimat, cu distincția-i cunoscută, 
Constantin Ciopraga într-un excelent articol, 
Tristețe și fantezie (în România literară, nr. 6/ 
1984) din care preluăm un pasaj dificil la 
lectură și greu de încadrat într-o matrice (...) 
romanul lasă impresia de densitate cerebrală și 
semantică rar întilnită în prozele din ultimii 
ani ; e ca și cum materia concretă ar dispărea 
sub presiunea ideilor iar figurativul s-ar subor
dona voit nonfigurativului".

teza culturii de exil nu trebuie pusă 
totuși pe socoteala unor simple accese 
megalomane pe care le manifestă 
niște naivi marginalizați, ea are legă

turi mai numeroase decit ar părea la prima ve
dere și e, in ultimă analiză, de natură politică. 
Toți aceia care susțin că literatura română s-ar 
fi mutat în... Occident nu sint în primul rind 
scriitori ci sînt „contestatari", sau, cum se mai 

.zice, „disidenți". Această inedită terminologie 
pe care istoria culturii a cunoscut-o recent, nu 
pornește exclusiv din mediile „românești" occi
dentale ci din grupări multinaționale „interna
ționaliste", formate și acelea tot din „disidenți". 
In vara lui 1983, la Paris fusese chiar anunțată 
crearea, unei asociații mutuale intitulate „Inter
naționala Rezistenței Anticomuniste" și în com
ponența căreia „disidenții" erau majoritatea 
zdrobitoare. Așadar, acei români cu fumuri me
sianice caraghioase fac și ei parte din acest trib 
cu nume curios și exemplifică, îndeajuns de fi
del, ritualurile lui insolite.

Ce sînt, așadar, disidenții și, între ei, „româ
nii provinciali" ?

Pe la începutul anilor ’60 au început să so
sească in Occident felurite manuscrise prove
nind . din țările răsăritene, producțiuni de felu
rite valori a căror ireductabilă trăsătură ar fi 
fost aceea că „erau interzise". Urmate adeseori 
și de autori, care plecau de acasă ca să viețu
iască printre străini, aceste compoziții începură 
să apară din Inițiativa unor editori iubitori de 
scandal și în scurtă vreme formară o clasă di»; 
tineta: „literatura disidenților". Cu sprijinul unei 
părți a presei occidentale și cu ajutor necondi
ționat de la radio „Free Europe liberty", acești 
autori începură să se impună mai puțin prin 
operă și mai mult prin declarații și interviuri, 
„scrisori deschise", rumori publicitare. Bineînțe-

De drept și de fapt: 
TRANSILVANIA
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Constantin Brâniuși : Coloana infinitului. Pasă
rea măiastră. Scaunele. Știindu-se că marele 
sculptor n-a fost niciodată in Maramureș, se 
cere explicată curioasa asemănare. Răspunsul 
poate fi găsit cercetind vechile pistolnice (pece- 
tare) gorjenești, care sînt aproape identice si pe 
care artistul le-a văzut in casa părintească. 
Verdictul cercetătorilor : Vlțitatea culturii papa-* 
lare pe întreg teritoriul Vechii Dacii. Dincolo de 
acest exemplu, ce poate părea minor, unitatea 
rominilor ca o singură națiune este un fapt 
istoric. Prin Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918 s-a realizat o consfințire administrativă a 
acestei unități. Evenimentul a stirnit, desigur, 
entuziasmul general al populației, dar în limi
tele lui firești. Nu s-a produs nicidecum o ex
plozie ca atunci cind ciștigi la loterie. Transil
vania nu a fost nicicînd privită de români drept 
Lozul cel mare al norocului, pentru simplul mo
tiv că ei au știut întotdeauna că le aparține 
de drept. De aici, lupta de secole, speranța și 
credința in ceasul tstoric al dreptății. Cum o fi 
fost, mă întreb, să trebuiască să călătorești la 
Baia' Mare și in Maramureș — patria mea de 
suflet — cu pașaport ?! Să încerci sd treci Mun
ții Bucegi ori Paring, cu riscul de a fi arestat 
sau impușcat de grăniceri ?! Cine și-ar putea 
imagina, dintre tineri, că a călători la Bucu
rești, de la Cluj, era un lucru complicat, presu- 
punind zile de așteptare pentru viză ?! Numai 
la aceste amănunte dacă ne gindim mai intens, 
noi cei tineri, înțelegem cit de importantă a fost 
pentru istoria noastră Marea Unire. Căci „dacă 
veți fi uniți și veți avea același gînd — spunea 
poetul persan Firdousi — pînă și muntele se 
poate scoate din rădăcini"...

PSEUDO-CULTURA PE UNDE SCURTE

Neointernaționalismul „disident” <d
Ies că nu toți erau niște provocatori politici, ho- 
tărîți să se dedea la orice fel de operațiuni : cei 
mai mulți însă ajunseseră pe mina diversioniș- 
tilor care doreau să întrețină tensiunea interna
țională și să reveleze săptămînal cite un „caz" 
politic de anvergură. Fenomenul e, în fond, mai 
complicat, mă rezum doar să observ că in nu
mai zece-cincisprezece ani ideea de „disidență" 
cîștigă uhele canale propagandistice occidentale 
și deveni o temă curentă în gazetărie. Cum ter
minologia era deja inventată însă nu avea o 
substanță distinctă se găsiră destul de repede 
cîțiva „ideologi" care făcură, pentru disidenți, 
și un program cultural pe care oamenii nu îl 
adoptară decît, cum s-ar zice, a posteriori : mal 
întîi opera și pe urmă teoria. Fie și așa, doar 
că acest program heterogen nu pare a izvorî 
din altă parte decît din cercurile „noii drepte" 
franceze. Să examinăm, un moment, cite ceva 
din acest program și incoerent și dogmatic, care 
ia. în realitate, de la un grup la altul înfăți
șări nu tocmai asemănătoare. Practic, „disiden
ții" ar fi creatori din Est care se „opun" comu
niștilor. Insă doar cu „opoziția" nu se poate 
realiza nimic. Ei sint, în general, autori anti- 
progresiști in ideea că „progresul" conduce la 
„birocrație" și aceasta nu le place defel.1). Să 
adăugăm că „disidentul" nu propune soluții, el 
este in fapt conservator, voind să împingă pînă 
la „delir" situația politică pe care nu o admite : 
idee de natură hotărît nihilistă.2) La prima ve

rememorări Hergheliile secrete
Ce vrei tu, ealule 7 

— Aripi, stăpine..."

numele său are rezonanțe de blazon 
moștenit și, pe deasupra, i-a fost dat 
să se nască in aceeași zi cu tatăl lui 
Raskolnikov.

îndesat și blond, ca un viking rătăcit din 
îndepărtatul Nord, ochii ascund strălucirea si- 
nilie a fiordurilor melancolice și singuratice. 
Afișează un aer de copil veșnic mirat, o bo
nomie a grăsanilor pașnici și o eleganță discretă 

3 și neglijentă, <•->
Șuride mlpufiindu-se, crede tot sau, poate, 

• nimic șl, Cîii’d descinde în capitală,* își rezolvă 
treburile mergind cu taxiul fiindcă îl sperie 

■ tumultul motorizat al marelui oraș ca pe orice 
dm de la țară.

Despre el, sublimul Nichita, împreună cu 
care făceau concurs de recitări nocturne, avea 
citeva exclamații definitorii : „Don Bazii a in
ventat caii cu aripi la copite" sau „Uită-te la 
el, ce boiar cu buzunarele pline de fluturi".

Prietenii ii vie Vasile, eu îl apelez Vasilică și 
dînsul semnează cu numele ce l-a consacrat : 
Vasile Rebreanu.

Deci, prietenul meu de la Cluj, proza
torul și dramaturgul, și, de ce nu, excepționa
lul reporter și, de ce nu, subtilul poet și, de ce 
nu, finul eseist, Vasile Rebreanu, împlinește 
o jumătate de veac...

Nu cred ! Sînt convins că și-a modificat anul 
pe certificatul de naștere, să pară mai matur, 
să ne păcălească pe noi și să ne impresioneze,

Climatul democrației
Urmare din pag. 1

posibilă întruchiparea gindului și visului în 
faptă, adică, în acțiune, în manifestare auten
tică.

O stare reală — aceea a democrației — sesiza
bilă în gesturi, în trăire, in aspirație, în codul 
nostru esențial după care ne conducem și în 
temeiul căruia înțelegem să fim și să dăinuim.

Iar starea reală a democrației noastre reale 
este însuși climatul în care trăim și acționăm, 
fiecare în domeniul său de activitate, climat in 
care participarea responsabilă este în consens 
cu năzuința și afirmarea.

Democrația socialistă, nefiind un concept ab
stract, ci o problemă de civilizație, nu poate fi 
manevrată (precum cea burgheză in culisele 
politicianismului carierist) ori extrapolată și, în 
consecință, nici înțeleasă decît în contextul ge
neral ai procesului istoric de devenire a socie
tății în cele patru decenii de libertate și inde
pendență, ea insăși pe durata etapelor pe care 
le-am parcurs, adîncindu-și încontinuu și per- 
fecționindu-și nemijlocit cadrul și formele de 
manifestare. Devenind — și existînd — o demo
crație reprezentată larg, întărită de o participare 
directă in toate domeniile (economic, social, po
litic, cultural), sub semnul umanismului revolu
ționar. Pentru că, indiferent dacă nuanțăm și 
spunem democrație economică (bazată pe parti

dere, opoziția „disidentului" ar fi în primul rind 
o împotrivire la un,„limbaj" : el susține că ar 
avea oroare de „limbajul etatic" și de „limba
jul tradiției".3) Disidenții ar fi, poate, anti-tra- 
diționaliști dar nu abeolutizind această opozi
ție : ei resping o parte a tradiției și întreprind 
și ei, ca și avangardiștii, o recuperare selectivă. 
Suprarealiștii căutaseră în istoria literaturilor 
precursori, și disidenții au căutat in istoria li
teraturilor naționale inși care să-i preceadă. 
Andre Siniawski fixa printre strămoși pe Pușkin, 
Lermontov și Dostoievski susiținînd că și aceia 
se opuseseră, la vremea lor, tradiției. *) Simpla 
negare a tradiției nu e un criteriu dar să nu 
ne încurcăm în inutile chițibușuri teoretice.

Negînd tradiția, „disidentul" voia să absolu
tizeze „limbajul individualismului", experiență 
personală irepetabilă cum am spune in cuvinte 
pe înțeles.’) Julie Kristeva era de părere că 
disidentul ar trebui „să afirme ca valoare poli
tică acest drept la singularitate, la zicerea spe
cifică". ’) Era cît se poate de clar că asemenea 
teorii depășeau cu mult marginile esteticii și 
Intrau adine in politică. De altfel, în materie de 
creație, dizidentul nu se încurcă, pare-se, cu 
estetica. „Nu trebuie să scrii literatură bună — 
zicea cineva — pentru a fi considerat scriitor 
disident ; e deajuns să fii implicat intr-un scan
dal oarecare". ’)

Cum mai este văzută cultura în perspectiva 
disidentă ? In felurite înfățișări care mai de 

pe noi și, desigur, hergheliile secrete de cai pe 
care le ține ascunse și le hrănește, și le adapă 
și le mingi ie coamele și le pregătește pentru a 
invada brusc, într-o noapte cu lună, străzile 
betonate ale marilor orașe.

Sorgintea lui țărănesacă se reflectă in scri
sul său curat, profund, poetic și învăluitor.

Teatrul său, cel puțin una din piesele sale, 
plutește in taina pecetluită de amintiri și regre
te. Rememorează femei de fum, siluete pierdute, 
desenate cu aburul degetului pe geamurile 
caselor părăsite.

In orașul de la poalele Feleacului,. unde își 
are reședința, l-am căutat de cîteva ori fără ă 
izbuti să-i dau de urmă.

Legenda literară susține că are undeva o 
casă mică, într-o pădure mare, o casă de ni
meni știută, unde se retrage vremelnic și scrie 
povești, la o masă simplă de lemn negeluit, 
avînd în dreapta și-n stingă umerilor doi mînji 
ce-1 încălzesc cu răsuflarea lor mirosind a lapte.

După ce termină ce are de terminat, înca
lecă pe mama mînjilor care așteaptă în fața ușii" 
priponită de o floare și se întoarce în oraș.

Dragă Vasile și scumpe Don Bazii, boier cu 
buzunarele pline de fluturi, anul acesta, în acest 
noiembrie, chiar mîine, 11 brumar, o să vin și-o 
să te calc, și-o să-ți mut calul în pădure, și-o 
să închid ușa căsuței pe dinăutru și după ce vom 
zdrobi o damigeana de molan ruj o să-ți pun 
degetul în piept întrebîndu-te :

— De ce minți, bre dumneata, că ai 50 de 
ani ?...

Mircea Micii

ciparea tuturor categoriilor sociale la conducerea 
sectoarelor vieții economice și sociale) ori cul
turală (in cadrul căreia se manifestă cu preg
nanță democrația ideilor și a creației), în fapt, 
avem în vedere democrația noastră socialistă, 
revoluționară care constituie „chezășia adevă
ratei libertăți a poporului" și care vizează toc
mai „făurirea de către poporul însuși a propriu
lui său viitor".

Ca tineri scriitori (trecuți de puțin de treizeci 
de ani) putem recunoaște că ne-am format în 
anii decisivi ai democrației, în anii epocii pe 
care o numim cu mindrie „Epoca Nicolae 
Ceaușescu", devenind prin ea și, am spune, 
crescînd odată cu ea. Nu am trecut prin sîrmele 
ghimpate ale dogmatismului și nu am fost ne- 
voiți să ne apropiem pe ascuns valorile.

Climat fundamental pentru că, în acest spirit, 
noi nu am înțeles — nu aveam cum să o facem 
— tradiția, sensurile ei definitorii și perene, ca 
și cum ar fi fost ceva „străin" de lumea pe care 
tocmai o descifram, ci drept o moștenire fireas
că, pilduitoare, purtătoare de orizonturi și des
chideri profitabile. Astfel înțeleasă și asumată, 
libertatea de gîndire, manifestare și afirmare, 
străină de chingile obscure ale prejudecăților, 
se regăsește în cadrul general — unde se iden
tifică multiplele ipostaze ale democrației, — cu 
alte cuvinte, în climatul autentic ce garantează 
împlinirea și durata vîrstelor creatoare.

care mai curioase. Iossif Brodski, de exemplu, 
crede că „disidența" înseamnă „exil" iar „exi
lul" ajută enorm pe scriitor căci acolo el ar fi 
mai atent la limbaj : „obiectivare a limbii, ale
gere mai meticuloasă a cuvintelor".8) Teoria 
limbii de exil mai pure, e bineînțeles o absur
ditate, întrucît o astfel de limbă e, orice s-ar 
zice, o limbă... artificială, trăind în mediu 
străin. Tot. I. Brodski lua cite o idee din B. H. 
Levy și asocia fascismul cu comunismul : expli
cații nu se dădeau.9) Un Georges Conrad susți
nea și el indiferența la estetic : „la un anumit 
nivel, valoarea estetică a literaturii coincide cu 
etica ei". ,0) Pentru un Georges Nivet, „disi
dența" avea și o categorie estetică pe care o 
stabilea că este „provocarea". Pe scurt, „disi
dentul" „ajunge să provoace adversarul atît 
estetic cît și politic". **)

Artur Silvestri

') Iossif Brodski „Poesie et dissidence" in „Tel 
Quel" nr. 76/ete 1978, pag. 51.

5) Guy Scarpetta în „Tel quel" ete 1978, nr. 76, 
pag. 48.

-) Iossif Brodski, op. cit. pag. 51.
’) „L’art est superieur ă la realite", „Tel quel", 

ăte, 1978, pag. 57, cf. și Brodski, ibid. pag. 52.
’) Ideea lui Brodski, ibid. pag. 51, a Iui Guy 

Scarpetta, ibid. pag. 47.
") Julie Kristeva, în „Tel quel", nr. 74/hiver 

1977, pag. 4.
’) „Tel quel" nr. 76, ete 1978, pag. 67.
8) „Tel quel", nr. 76, ete 1978, pag. 54.
0) Ibid. pag. 55. |
“) „Tel quel", nr. 76, 1978, pag. 62.

“) „Tel quel", nr. 76, ete 1978, pag. 78.
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CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME

0

Cum dreapta pe un trup eu stinga-ncape 
Ti-e sufletul de sufletu-mi aproape.
Cald și ferice stăm așa cum lingă 
Aripa dreaptă stă aripa stingă.

sufla un vini — neant se-ntinse-n pripă 
De la cea dreaptă la cea stingă-aripă.

• LA’ BIBLIOTECA ROMANA DIX ROMA a 
avut loc. la încheierea manifestărilor desfășurate 
în cadrul „întâlnirilor culturale româno-italiene4’, 
o masă rotundă cu tema „Invitație la o mai bună 
cunnaștese -a .«culturii românești". Au participat 
profesorii Mariano Jăaffi, Florea Firan. Paolo Sol
dați. Cei prezenți au asistat la o amplă trecere în 
revistă a traducerilor publicate în România si 
Italia din literaturile celor două țări. Vorbitorii au 
subliniat particularitățile literaturii române con
temporane, ținuta exemplară a unor opere de 
reală valoare mondială.

• SL B GENERICUL „Literatura țărilor vecine", 
la Viena, a avut loc o seară culturală dedicata, 
împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Panait 
Istrati. La manifestarea organizată de Pen-clubul 
austriac și ambasada română au participat perso
nalități ale vieții culturale și artistice, un public 
interesat de opera marelui scriitor român. Despre 
viața și activitatea lui Panait Istrati a vorbit dr. 
Max Demetrius Peyfuss, de Ia Institutul de ro
manistică al Universității din Viena.

Miniaturi din tildc$
10 iulie 1913

REPERE

Cunoaștere și comunicares
în program, intiia ești trecuU — 
Jocul tău nicicum nu vreau să-l scap. 
Pe perefi te cațări ne-ntrecută 
Și ca nimeni poți să stai in cap.

Dar in cite m-a-n trecut maimuța T 
Pe pereți nu umblu nici puțin.
Nici in cap nu stau, ca găgăuța. 
Capul pentru ginduri doar îl țin.

Ești ca omu-n rest, leită dinsul, 
Căci natura, prețios serviciu.
Pe maimuță o-nzestră cu risu! : 
Cel mai pur uman, mai vesel viciu.
»

4
Nu o coadă, ci lelarul spectru 
Poartă el. păunul, prin grădină. 
Merge țanțoș, pareă-i, fără sceptru. 
Ludovic pățind spre ghilotină.

Pretendent! la scumpa Ini coroană 
El in toate păsările vede ;
Cu paleta lui, trufașă toană. 
Cel mai genial „tachistc* se crede.

Spre Parnas își poartă-n rotogeale 
Coada — foc bengal de curcubee. 
Dar coboară boabe de ciugoale 
Printre vrăbii — jalnice plebee.

Te-, răpit real fără prihană
Iar din apa ee |4-o fon* toraaoă 
A rama, doar o J«a' de rana.

Ne-nlrt. ta ta. fata-a petre pine 
1*1 va prtods ret mai alb
C.tlrt vei fi

Dea v-.i. „Cam*rasni*. IPSSi.

* 
« 4

1

Priveați măreț, fără corint, 
DeMnăelunil mele sporul.
Tu esu de piatră, dar eu eint, 
E«ri monument, eu gust doar zborul.

Ea știa eă deMealul mai
E-n timp o clipă trecătoare. 
Dar eu. ea pasăre, urmai 
Porunra uari legi o,nare.

16 mai 1920

C «

12 decembrie 1923

In românește de 
Ilie Bădicuț

Vasili Șukșin:
«Cum înțeleg eu povestirea»

am să înceD cu filmul, pricit ar Darea 
de ciudat.

Orice priveliște creată de artist Den- 
tru delectarea artistică este o armonie 

de culori, linii, lumină, umbră, mișcare. Princi
palul este mișcarea. Arta nu poate fi moartă 
Iar mișcarea nu poate fi într-o rină, strimna. 
asta nemaifiind mișcare ci demolare din mers. 

Filmul. Priveliștea este oarecum brutală pen
tru că aici avem de-a face cu DSihoza masetac 
aflate în receptare. Nu este deloc unul si ace» 
lasi lucru dacă in sală se află zece oameni sun 
cinci sute. Dar nimeni nu se tame de asta. Or>ui 
merse la film si se dăruie cu Dl"cere forte; aca
paratoare a acestei poruncit ie arte, oimtxa- 
du-sa caparticipant la un fel de -spionat* .7. 
masă, nederaniindu-1 citusi de puțin retinal 
care plinee sau ride alături. îi devine chiar — 
apropiat parcă pentru că împreună troc cr.= 
aceleași stări sufletești.

Dar iată o lege de neclintit. Cum inceoe in 
film să slăbească una din Părțile lui compo
nente. cum se descoperă că priveliștea c-a 
pierdut din mișcare, s-a strimbat si bate oașul 
ne Ioc. filmul îsi pierde puterea lui magică si 
începe să enerveze. Enervează semnificația falsă 
lipsa caracterului la eroi, neputința lor tristă in 
fata tuturor celor care stau in sală, enervează 
rriinciuna. psihologia inventată, situațiile create 
la masa de lucru — enervează tot ceea ce nu 
este viată în mișcarea ei rapidă si fără de în
toarcere. Apare o asemenea senzație ca si rum 
sub ochii tăi e bătut un om slab iar tu ești le
gat de scaun. Ți-e si ciudă, te si doare, ti-e si 
rușine.

în creația artistică orișice îsi are locul si mă- 
sura sa si parcă din fiecare e ceva mai puțin 
decît ar trebui. De fiecare dată cind încep să 
mă uit la ..Ceanaev*1 am senzația că-nceo s t 
(pină la halucinație). Si mă simt ' c a
bine din cauza acestui sentiment îmbătător. S; 
de fiecare dată cind filmul se aorome de sfirșt 
descopăr cu tristete că am alergat prea reovde. 
că bucuria s-a terminat, că mișcarea mea i-a 
oprit.

Si-acum despre povestire.
Filmul si povestirea sint total diferite ca fe

nomene. Dar legile după care se fac un ft-m 
bun sau o povestire bună sint aceleași.

îmi plac într-o povestire bună lucrurile ww 
la obiecti compacte. De fapt, ce este dusă m 
o povestiTe ? Mergea un om oe stradi. a---’ * • 
un cunoscut si i-a povestit cum. de ev-~: . 
mai adineaori, după colt, a căzut in drum • - 
trînică iar un zdrahon de flăcău a-ncenut să ho
hotească. Dar după aia i s-a făcut imediat răacaa 
de risul lui prostesc, s-a apropiat si-a. rZ- ț-t 
bătrînica. Si S-a mai s> uitat de-a lungul stră-^x 
— nu l-o fi văzut careva cum ridea ? Asta-, 
„Mergeam adineaori De stradă — Începe coc! 
să povestească — văd. vine o bătrinică. Afcecă 
— pleosc ! Și nu știu ce namilă începe de<xiată 
să hohotească..." Probabil c-asa o să povesteas
că. Dar dacă-ar fl-nceput asa : _M-am

vr. '_ r w aoncă ah au'jai Ooar» -ăharst tă* «4 
* *ă aaa amă ca eautv ce * fac ea

Ar MH. (Joi *-«■. a «Ce

■ave e* a* •*
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fortul de traducere și răspindire a lite
raturii române peste hotare constituie 
în cele din urmă o problemă a străi
nilor ce afirmă imperativul de cu

noaștere a' valorilor noastre, cu sentimentul că 
studiul lor aduce un complement indispensabil 
propriei formații intelectuale și morale. Activi
tatea de traducere nu este un act complezent, 
ci răspunde unei necesități care se definește prin 
angajare profundă in destinele culturii națio
nale și universale. A pune valorile literare ale 
lumii la indemîna cititorilor tăi înseamnă a-i 
respecta și a-i iubi, a-i ajuta să-și sporească 
umanitatea pină la intensitatea și amploarea 
marilor personalități. O asemenea'concepție ge
neroasă mi s-a părut a sta >n centrul activității 
unuia dintre marii editori ai continentului, bun 
și statornic prieten al literaturii române, Do
mokoș Janos, directorul editurii „Europa" din 
Budapesta. într-o întilnire recentă, am evocat 
cu omul de cultură budapestan o serie de pro
bleme referitoare la traducerea literaturii noas
tre în Ungaria, și am putut să constat marea 
deschidere problematică și lipsa de prejudecăți 
estetice, atunci cind este vorba de propunerea 
unor versiuni ale poeților, prozatorilor și dra
maturgilor de la noi. La editura „Europa", mi-a 
declarat -Donlofcoș Janos, vor apărea în curind o 
serie de cărți' traduse din românește, dintre care 
se află deja in tipografie volumul din poezia lui 
Ion Barbu, Joc secund, precum și o traducere ă 
romanului lui Gabriel Gafița, Iarna e o altă ța
ră. Mai pregătim versiuni ungurești din poezia 
lui Aurel Rău, cea a lui Mircea Ciobanu și din 
opera Anei Blandiana. Mi-am amintit atunci că 
loan Alexandru evocase în cadrul întâlnirii buna 
sa colaborare cu editura maghiară, în legătură 
cu publicarea unui volum ce s-a bucurat de un 
frumos succes budapestan. în stadiu avansat se 
află și traducerea romanelor lui Petre Sălcudea- 
nu. Biblioteca din Alexandria, și Sorin Titel, 
Femeie, iată fiul tău, a oontinuat Domokoș Ja
nos. Trebuie să vă spun ca un autor cu mare 
succes la noi. aproape comparabil cu un succes 
de piață al unui scriitor la modă din Occident, 
este Augustin Buzura, din care am tipărit pină 
acum patru cărți. Am continuat dialogul, intre- 
bindu-1 pe directorul editurii „Europa" in le
gătură cu modelul conceptual ce prezidează o 
asemenea activitate. Pentru noi, mi-a spus Do
mokoș Janos, traducerile reprezintă o cauză na- 
ponală. A cunoaște cit mai mult din literatura 
universală înseamnă a întări conștiința de sine a

REVISTA STRĂINĂ

Balcanice

ORHAN VELI
Iluzie
M-am eliberat dintr-o mai veehe iubire ; 
De-acum toate femeile sint fru mease. 
Cămașa mi-e nouă,
Sint îmbăiat, ras. a venit primăvara. 
Soarele strălucește —
Am ieșit pe stradă — oameni liniștiți : 
Și eu sint liniștit.

MEL1H «VREI ANDA1
Pisări >i Miri
ta malta nui ban 
Snb • Lampa ir-armu

tonale rămas de ta Mtcianzi. 
Pe fiecare paxinâ pete de rin 
Lăsate de autor km de nena cililor — 

rine știe.
Spre final, intr-nu Ine ferit, undeva. 
Eraa adănrite uruiâinareie cumplite 

cuvinte :
..Bolii cerească e stavila creierului 

nostru.
Prin ea umblă păsări si nouri".

In românește de 
Dumitru M. Ion

u»ă 
e n

eaer 
raU !=Sr-o

.‘1 de tact. tu m

*r face.

fîc In csntr"! 
de un ro-man. 
icfle dm moes- 
«âor na in-

In românește de 
Vera Făgădaru
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cititorilor noștri. Trebuie să știți că nu numai 
„Europa" publică traduceri în Ungaria. Avem o 
vocație pentru traduceri. Prima poezie atestă 
in limba maghiară, la 1 300, este o traducere... 
Dar cea mai bună epocă au constituit-o deceniile 
de dinaintea primului război mondial, cînd se
tea de europenizare era foarte mare... lata, 
L’Assomoir al lui Zola a apărut în traducere 
maghiară în același an, aproape simultan cu pu
blicarea lui la Paris. Romanul lui Tolstoi, învi
erea, a apărut la numai un an diferență față 
de versiunea originală. Mă veți intreba de unde 
vine această propensiune... La noi, a citi totul 
este resimțit ca o necesitate vitală... Apoi lite
raturile nu s-au dezvoltat în mod egal... Nu se 
poate face o contabilitate a valorilor... Există 
literaturi mari și necunoscute. Nu se poate spu
ne că n-au valori, ci doar că ele sint încă necu
noscute. Noi facem efortul de a le afla și de a 
ne îmbogăți cu ele. Să nu mai vorbim de marile 
succese literare. Dacă o carte este discutată cu 
aprindere în coloanele presei mondiale, și nu se 
traduce La Budapesta în decurs de cinci ani, 
prilejul se transformă intr-un adevărat scandal 
național. Iată, din literatura norvegiană am tra
dus mai puțin, doar vreo douăzeci de titluri, dar 
am compensat prin mai buna difuzare a litera
turii suedeze, din care am produs în Ungaria 
chiar best-sellers, cu romanele lui Sven Del- 
blanc, pe care îl văd candidat la Nobel. Asta ca 
să mă refer la unele literaturi mai mici din Eu
ropa. Traducem din literaturi africane (avem 
un redactor pentru limba swahili !), precum și 
ale popoarelor din Asia (mai greu este să for
mezi cunoscători de limbi din Indochina !). în- 
tr-un cuvînt, ne străduim să depășim cercul 
oarecum cunoscut al marilor literaturi vestice. 
Revenind la țările noastre, vă asigur că vom 
face și în continuare eforturi de a ne ține la 
curent cu cele mai interesante apariții de la 
București și vom încerca să le traducem în 
Ungaria.

L-am întâlnit pe Domokoș Janos în mai multe 
ocazii ce presupuneau schimb de idei și de cărți. 
M-a frapat întotdeauna mina concentrată și do
rința lui He a afla și de a ințelege ce se petrece 
în mod real în literatura română. Este indis
cutabil că stima reciprocă și cooperarea leală in
tre națiuni se bazează pe cunoașterea și respec
tul valorilor artistice și intelectuale.

Aurel-Dragoș Munteanu

• BOM.LXTL lui Robert Coover. La Bonne et
M>n Mxitre, de fapt traducerea Întreprinsă de De- 
n-s Roche pentru Editura Senil, cunoaște un suc
ces neobișnuit in Franța. Mai- puțin cunoscut în 
Statele Unite decit In Europa, scriitorul american 
pare că reeditează, in anii noștri exemplul „gene- 
rapei p^dute de după primul război mondial", 
acel tineri romancieri și eseiști care au găsit la 
PariF un mediu mai propice afirmării lor literare. 
Booert Coever este de fapt profesor’ la Universi
tatea Bsc-as. pecredndu-și o bună parte din timp 
>. vajmala Franșa. B declară : ,Ju sint un mar- 
* N-am de-a tace cu Mailer. Updike.

R LW 13 toate epocEe arustlce ’m- 
psrsaaie luda adevăratei forte

«reai-c. Cu nmpst ceflatți cad în uitare-, fn 
erwn-ca p« oh ca ti de revista Express, Michael 
Br^ j'teau spune că. „Romanul acesta este o lecție 
de a* :n*ște. desigur, dar . .1 intii una de măies- 
•.rie artiyucă-.
• UXUL DIN MARILE SUCCESE în spectacolul

ot cperl contemporan este considerată a fi fas- 
: 'asa montare a operei lui Gluck, „Ifigenia in 
m a jnda*. Sub titlul Ifigenia, o frumusețe fără 
rana. Ultima aperi a lui Gluck pusă in scenă de 
UMam CavannL Ireproșabilă !, Jean Francois 
Bnane scrie : ..Realizarea sa este ireproșabilă.
Hicrarlcă, simplă, respectuoasă. . neocl^șică-, 
Cea mai coerentă reușită a «ezorfulfii lă Opera 
tfla Pans, ea marebează reintb^rcereff"lul’ GlCfcK, 
cu alura sa de restaurație Încremenită, care con- 
vu>e perfect frigidității epocii noastre artistice. 
. Comentatorii remarcă decorul' lui Ezido Frigge- 
riv. inspirat din statul Farnese din Parma, pre
cum $• pe Shirley Verrett și Thomas Allen, cel 
d> : isterpreu ai rolurilor principale, precunț ti 
ev tr.c -Li dirijorului Gerd AJbrecht. De fapt, 
irtgefiia e=ue pen/Itima operă a lui Gluck din 
IUs. a i«i^t dedicată reginei Maria Antoanetta.

• ELSA MOR.LXTE, cunoacutr scriitoare itali- 
ari. fo^ia soție a iui Alberto Moravia, și unul 
c cele mai răsunătoare nume ale romanului ita- 
Isan din deceniul al șaptelea, cunoaște o nouă glo
rie prin romanul Arraroeli. apărut recent și la 
CiUmard. in traducerea lui Jean-Noel Schlfano. 
Dcpă celebrul La Storia din 1974, este cartea cu 
cel mal mare ecou de presă și de public. Angelo 
Rina i di definește in următorii termeni romanul

Moran te : ..Avem de-a face cu un infern al 
me.mariei etern reîncepute, propunlnd enigme pe 

durerea le mărește fără încetare prin tăce
rile ta'=e-. Elsa Mo ran te dovedește in plină senec- 
;«r.e că are resurse de a reveni asupra tematicii 
sate obișnuite și de a propune imagini artistice 
x_iiucinante prin noutatea lor.

• UNA DIN EMISIUNILE DE TELEVIZIUNE 
cele mai tulburătoare proiectate recent pe micile 
ecrane din Franța se intitulează : „Soldați! pier- 
duți ai aventurii vietnameze", reluînd problema 
destinului tragic al tinerilor care nu au mai putut 
să se reintegreze în societatea americană după 
experiența traumatizantă a războiului în Indo
china. Doi reporteri ai televiziunii franceze i-au 
căutat pe acești marginali ai societății americane, 
găsindu-i în pădurile din Alaska, fugind de insti
tuții și de contactul cu oamenii, iuînd cocaină și 
alte droguri, urmăriți de coșmare terifiante. Este 
o problemă morală pe care ziariștii și scriitorii o 
evocă rareori In Statele Unite, deși • constituie una 
din moștenirile cele mai împovărătoare ale răz
boaielor recente. Cronica pe care revista Express 
o dedică acestei emisiuni avertizează asupra as
pectului nefast pe care aventurile militare nereu
șite le au în ceea ce privește echilibrul psihic al 
participanțllor la lupte.

• UN NUMĂR RECENT al publicației PAlphăe 
este dedicat poeziei italiene, de la Dante la Sa- 
vinio. Primită cu elogii binemeritate în presa 
franceză, această nouă inițiativă revuistică, care 
se ocupă exclusiv de probleme ale poeziei, se re
feră acum la unele traduceri de cea mai bună 
calitate. . între care a fost evidențiată, versiunea 
Cîntului al XII-Iea din Ierusalimul eliberat al lui 
Tasso. Versiunea franceză aparține lui Michael 
Orcel, iar cronicarii nu uită să reamintească că 
acest cint a constituit baza libretului unei opere 
de Monteverdi. De asemenea, cuvinte calde au 
avut toți recenzențli acestui număr pentru tradu
cerea scrisorii lui Leopard către Jacopssen, unul 
dintre marile manifeste ale pesimismului roman
tic. Preocupările scriitorilor francezi în ceea ce 
privește marea literatură peninsulară au cunos
cut în ultimul timp un avînt deosebit, indicînd o 
creștere a prestigiului literaturii italiene, atît cla
sice cit și contemporane.

• UN VOLUM recent dedicat de Jean Champion 
marei pictorițe Suzanne Valadon se bucură de o 
mare atenție din partea presei franceze, consti
tuind prilejul de a estima din nou locul acestei 
artiste în conștiința contemporaneității. Este evo
cată viața tumultoasă a pictoriței, aspirațiile sale 
artistice, precum și caracterul prăpăstios al unor 
experiențe matrimoniale, relațiile atit de întorto
cheate cu fiul său, Utrillo. Suzanne Valadon este 
o pictoriță cu tușă eneigică, afirmind în lucrările 
sale valori vitaliste Intr-un limbaj adeseori lipsit 
de strălucire, dar încărcat întotdeauna de preg
nanță.

SPORT

Căutînd în mierea timpului

r
ecunosc : sini unul dintre puținii oa
meni ore-și construiesc zilnic paradi- 
sari artificiile. Fantoma lor spînzură 
de streașină ea^ei mele in orice clipă.

Dia această pricină, ca să nu zic de foaie verde 
matoslai și alte pietre semiprețioase, ca de 
exempln jaspnl și calecdonia, mi-am închipuit 
că dPMMl Ginlay, arbitra scoțian și cetățean al 
piaotnei noastre, va conduce partida Dinamo 
BoewreMi — Giro ud ins Bordeaux ca un autentic 
fabricant de whisky : domnia sa. spre mihnirea 
a mie de mii de oameni, a condus-o (sau măs- 
lait-o), ca un antentic consumator de whisky. 
Pentru ră dacă m era beat in clipele cind dă
dea decizii anapoda (toate in favoarea f rance - 
xilerl. atunci unt abligat să cred că. fluierind 
miserabiL își in^roșa substanțial contul din 
bancă. Dar sâ lepădăm greața din sânge, fiindcă 
răstignitului ii sade bine cu piroanele in palme 
și să ne intoarcetn in pragul casei noastre, ca 
să vedem de re ne-am împiedicat in mohorul 
toamnei și n-am ajuns la iarba fragedă din pri
măvară. O lingură explicație : Dinamo nu mai 
are jucători de aur nativ, ei de argint cărpă- 
Boa. Echipa.ini Comei Dinu a jucat foarte bine 
o repriză, apoi, en de* atitea • «ii in toamna 
aceasta, a scăzut pasul, a pus fruntea la nive
lul genunchilor și genunchii la nivelul bolova
nilor. A greșit și bunul meu prieten Cornel 
Dinu că nu i-a intrados în teren mai devreme 
pe Movilă ți Tolba. Dar un eșec nu se justifică 
prin schimbări. Nn facem niri cap de țară și
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nici spume la gură de minie pentru o înfrângere, 
dar trebuie să-i spunem echipei Dinamo că 
jocul ei costeliv nu ne-a mulțumii. Am fost 
mai buni decit francezii și am pierdut. Am fost 
mai aproape de adevăr și stăm în brațe cu 
minciuna. Toate oalele (iară nici un pic de vin 
bun in ele) se vor sparge, cum e obiceiul la 
noi. în capul antrenorilor. Dar eu le-aș spune, 
mărar lui Orac și Augustin, o glumă amară : 
lasă că fac eu om din tine, striga maimuța, 
bătindu-și puiul la fund ’ Atît.

Recunosc, in al doilea rind, că eram ferm con
vins că Universitatea Craiova o să se întoarcă de 
la Atena la adăpostul nopții. Sint bucuros, și 
dacă aș fi mai tinăr, aș zice : sint și fericit că 
această mare echipă (singura !) știe să țină stâl
pii toamnei pe umeri de bărbați și să ne des
chidă drumul spre toate oceanele lumii. Cău- 
tind in mierea timpului, nu găsesc o a doua 
echipă românească în stare să treacă prin atî- 
tea furtuni și să iasă mereu cu toate catargele 
înalte și pline de luceferi.

Mihnirea semănată în mine de echipa din 
Ștefan cel Mare rămine dincolo, de prag, din
colo de ușa închipuită din șiraguri de mărgele 
și mătănii (sîmburi de rodie și măslin), pe care 
mi-a atîrnat-o, ca pe o clipă de mirodenii suită 
în altarul toamnei, uluitoarea echipă a Craioveî 
și acel frumos băiat numit Cîrțu, pe care nici
odată Mircea Lucescu nu are ochi să-1 găsească.

Fănuș Neagu

____________________>
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