
A SCRIE 
PENTRU POPOR
a scrie pentru popor 

și a trăi împreună 
cu poporul, iată, in 
formularea ei pe 

cit de concisă pe atita de vie 
și cuprinzătoare, una din te
zele de fond ale secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușpscu, 
peiare, ca în atîtea alte îm
prejurări și de data aceasta, 
în plenul marelui forum co
munist, a dezvoltat-o ca pe o 
componentă de ordin ideolo
gic și nu mai puțin estetic a 
întregului eșafodaj de npr- 
me și principii care călăuzesc 
activitatea de creație, in
strucția și educația în.ț^ite- 
rie de formare și afirmm^ja 
noii conștiințe revoluționare,’ 
a omului nou, înaintat.

J A scrie’ pentru popor și a 
a trăi împreună cu poporul 
'este sintagma care definește 
cel mai exact rolul și m - 
siunea slujitorilor artei. Ea 
reverberează pe un plan su
perior însăși tradiția și aduce 
aminte de constelația tutu
ror marilor valori care au 
propulsat-o și prin care spi
ritualitatea românească a 
dobindit deschideri certe 
spre universalitate, îmbogă
țind patrimoniul cunoașterii 
și sensibilității umane. A 
scrie pentru popor a foit și 
rămine dezideratul nobil al 
oricărei vocații creatoare 
autentice, modul înalt prin 
care ne-am putut moșteni fi 
păstra in datele ființei noas
tre naționale. Iși are aici 
rădăcinile sale puternice în
săși înțelegerea istoriei și 
crește din adincimi nebănui
te chipul însuși in caregir.- 
dim și ne rostita a*upr< 
drepturilor și îndatoririlor 
noastre ca țară și popea 
florirea culturii naționale — 
o realitate și un concept tot
odată, configurația sub. ra
portul creativității și mani
festării prin cultură și artă 
din acești ultimi ani — nu 
s-ar fi putut produce fără a- 
ceste permanente și necesare 
limpeziri care au survenit in 
istorie și care iși au matca 
in gindirea și opera secreta
rului general al partidului 
nostru, înflorirea culturii 
naționale n-ar fi atins 2onele 
ații de inalte ale specificu
lui nostru național și nu 
s-ar fi integrat atit de or
ganic in orizonturile ideii de 
epopee națională fără aces
te mereu pilduitoare și con
stante demersuri ale celui 
care inspiră și călăuzește de 
fapt toate actele existenței 
noastre naționale și sociale.

A scrie pentru popor în
seamnă nu numai a-i recu
noaște uriașa și inepuizabila 
sa forță, puterea și vocația 
absolută de a fi și rămine 
„făuritorul și păstrătorul ce
lor mai înaintate tradiții de 
artă și cultură, al limbii ro
mâne- ci și asumarea " unei 
inalte perspective, a acelor 
ample și cutezătoare des
chideri in timpul realității 
propriu-zise, a transformări
lor revoluționare care s-âu 
petrecut și se petrec in toate 
domeniile de activitate, acea 
nouă calitate a muncii și vie
ții sub semnul căreia fiin
țează și literatura si arta, 
creația in general. Eroismul

muncitorilor, țăranilor, In
telectualilor, subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
întreaga activitate tumul
tuoasă de transformare revo
luționară a țării oferă minu
nate posibilități literaturii si 
artei creației de toate genu
rile, dind subiecte pentru 
opere nepieritoare, eare să 
ridice cultura și arta româ
nească la un nivel mai înalt 
de dezvoltare, sâ contribuie 
la formarea conștiinței socia
liste a poporului aostrv, să 
însuflețească in niacă si 
viață tinăra geocratie. să în
fățișeze perspectiva, viitorul 
luminos al patriei noastre. 
>/cr v isene pentru ponor, 

deci, și ■ trăi im- 
preună cu popo
rul. a-U asuma, re

alitatea. a-i vedea și în
țelege izvoarele veșnic vii 
ale inspirației și a le trans
forma in operă la fel 
de vie. deschisă, .durabi
lă. constituie nu numai în
demnul că și datoria pe care 
o resimțim, știind că din te
meliile acestui timp și ale 
acestei epoci se ridică cel 
mai grandios și mai înflori
tor edificiu, acela al țării și 
al identității ei noi. socialis
te. Sint orizonturi vaste care 
se deschid neîncetat cunoaș
terii ți inspirației, ele. alcă
tuiesc modul și -remiza ope
rei dar și pe acelea ale fina
lității, ale receptării și inte
grării ei in arcuitul de va
lori . ale gindirii și sensibili
tății noastre contemporane. 
Patriotismul culturii, al cre
ației atinge astfel mintea și 
țniipa tuturor generațiilor, 
țste un fapt de istorie al a- 
eeștor ani și’ in același timp 
de conștiință al tuturor celor 
ce slujesc cultura, literatura 
și arta.

.Se înnobilează o tradiție 
astfel, se dă conținut și 
senmificațte unei vocații. 
Marile dăinuiri in timp ale 
țării, ridicarea la noi cote 
ds relief economic și social 
a realității, împlinirile revo
luționare ale acestei epoci 
primesc proba de sensibili
tate a artei și consacră o 
nori spiritualitate, u.n nou 
mod de a fi și simți, un nou 
mod de a vedea și înțelege 
realitățile. Numai trăind și 
scriind împreună eu poparuî, 
pentru paper — spune se
cretarul general al partidu
lui — participând activ la 
făurirea prezentului și viitu- 
rului patriei noastre, creato
rii de literatură și artă pot 
da opere de înaltă valoare, 
iși pot îndeplini misiunea in 
formarea conștiinței revolu
ționare. in promovarea ade
văratului umanism revula- 
ționar al societății nozolr* 
socialist*, ia eare toi ee 
realizează este destinat I■ 
floririi patriei, imului, bu
năstării și fericirii sale.

A scrie pentru popor și a 
trăi împreună cu poporul 
este, categoric, definiția cea 
mai exactă și mai aprinză
toare a locului și rolului ar
tistului in societate, ea nu
mește un destin și afirmă o 
infinită datorie.

Luceafărul

REMEMORĂRI

Singur printre stele
am in față o fo

tografie - portret 
a lui Vasile Vot- 
culeseu la anii 

maturității. Capul său cu 
oval 
aplecat 
intr-o 
plativă, 
de barba inspirată poar
tă pecetea unei me
lancolii adinei, ochii 
sint limpezi, liniștiți și 
resemnați. Două cute 
ușoare pornesc de la baza 
nasului despici nd ca vir- 
furiie unui triunghi obra
zul tinăr și neridat. Poe
tul e elegant ea un diplo
mat de modă reefae : cos
tum închis eu mere 
•*L<k

rt! _ .. .___
' ^ișT^hi.Șși^piepțM thmasil 

ițnachtB|r. «tț. guler in- 
,r>guxt, retail â» contrastant, 

xantarhl. esnvaiet - negre 
cu' buline', j ■ * '* *

t ' . tiethiHiihtHl aeestef cti- 
gH inviluțlă intc-dn aer 
de nnștâ^klcă - detașare. 
mina1 scriitorului p Vali- 
frafiat cu.cerneatb inlo-

(tinei jVersHri Hefini- 
tabil : „Nici un numn. nici 
o vreme...,/ Chipul-nud al 

* nimănui"/ Să-$1. trăiască 
pțținire steme," / Fără in- 

. J.sul care gemb ■ Pura veș- 
" 4tt-te-a"țui“.

--------- ----- -1 I—

prelung 
spre 

poziție 
fața
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fshulufpșie in bnzunaro 
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O strofă simplă și zgu
duitoare ca un epitaf ra
re mod nostalgii secrete și 
însingurări distante.

Fiindcă un însingurat 
ciboril in siae a fost poe
tul eare in pragul senec- 
tațH •»> încorona opera 
iMcpută in nimbul de aur 
al S6r.«?teior imaginare, 
un însingurai cobori! in 
lumea fantastă a proze
lor sale eu ■■ univers 
unit, vorbind eu lupii pă
durilor, dialogind ca 
sctaizauîeii si insZctind ce
rul eu mlzi scânteietori de 
lut la ța.

Destinul literar între
rupt pe nedrept și acci
dental. cunoaște

-I*. ia 
împărăția miraculoasă a 
scrierilor sale, a rămas 
biruitor, să trăiască prin
tre steme și stele in „veș
nicia lui pură".

La o sulă de ani de la 
naștere, iată-l reînviat in 
statura bereuleanului So
bei, blind și posomorii, 
treeind prin fața ochilor 
noștri, mereu viu. așa 
cum l-am vrea de-acum 
inainle. despici nd și to
pind cețurile frigurosulai 
noiembrie.

Mircea Micu

Lumina
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SUB SEMNUL CONGRESULUI AL XIII-LEA AL P. C. R.

CULTURA 51 SPIRIT REUOLUTiOnflR

evoluția socialistă a determinat re- 
farmutarea unora dintre teimenii fun- 
darr.cr.Lau »! civilizației, intre ei si- 
faan-" Însăși noțiunea de revoluție. 

3e mt;".o®ce și finalitate ale dezvoltării, ale 
«himbărJoc «octale. La patru decenii de revo
luție. in Romanian vedem repercusiunile acestea 
ds suottâuta. ce sens, atit in plan material, cit 
și In plan moral : uneltele muncii, datele vieții 
au o configurație specială, o identitate precisă, 
care le situează in socialismul romanesc, le dă 
peraooalitatea noastră, de aici și de acum, con
ți- acu—Mădrile de experiență, de practică a 
rum și de practică a unei viziuni noi asupra 
muncii, asupra moralei muncii, a existenței g 
ansamblu, vizind complexele relații din so
cietate, adresindu-se nu mai puțin individului 
Ș; rolului său in Societate. Revoluția s-a mate- 
riaâisat ca un flux spiritual de mare vitalitate, 
lipsit de standarde și limitări rigidizante ; și-a 
îndeplinit menirea creind o societate care și-a 
propus a fi operă a omului cu destinația omul.

. Faptul se. cuvine a fi considerat din punct de 
vedere etic, moral, transformativ, educațional, 
și tind parcurgem documentele celui de-al XIII- 
lea Congres al partidului, pătrundem datele di- 

--namieii dezvoltării parcurse, cele ale viitoru
lui, nu putem să nu vedem dincolo de ele. in 
ele. prin ele. profilul acesta de operă umană a 
țării, a revoluției, a zilei care a fost, a celei 
care va veni. Scriitorul iși întemeiază construc
țiile abstracte pe sintezele acestui concret, pe 
palpabilul din timpul care se scurge ; el reține 
durata, iar pentru aceasta trebuie să știe s-o 
selecteze, s-o caute, s-o găsească.

Prin cele mai bune cărți ale literaturii române

CREAȚIE 
Și ANGAJARE

în limba română

na dintre cele mal 
documen’-ate și mai 
inteligente sinte
ze privind secolul 

XVIII european este monu
mentala lucrare in curs de 
apariție, a profesorului Fran
co Venturi de la Torino : 
Setteceuto rifc-'ni^tore. Pro
fesorul italian, binecunoscut 
pentru lucrările consacrate 
Enciclopediei franceze, dar 
Si mișcărilor democrate ruse, 
ne infătisează un secol al 
Luminilor med;t datorită 
unui sugestiv ioc de oglinzi : 
dună ce descrie marile mo
mente care au marcat acest

secol, eî urmărește modul în ■ 
care se reflectă acestea în 
presa italiană și revine pen
tru a le sublinia importanta 
locală sau mondială. A por
nit de la înfățișarea realită
ților politice, sociale și cul
turale italiene (in volumul 

_..De la Muratori la Becca- 
'ria"). s-a oprit asupra rela
țiilor dintre forțele politice 
in cel de-al doilea volum și 
a lărgit considerabil cadrul 
expunerii in volumul trei 
unde a tratat ..Prima criză 
a vechiului regim-. Cel de-al 
patrulea tom a expus „Pră
bușirea vechiului regim- și

materialul a fost atit de bo
gat, incit autorul a dat la 
iveală două volume masive: 
prima parte a descris situa
ția din marile state din Oc
cident in preajma Revoluției 
franceze, insistind asupra 
Revoluției americane, in 
timp ce partea a doua urmă
rește lanțul revoluțiilor de
clanșate in Elveția, în Pro
vinciile Unite, in Imperiul 
habsburgic, precum și fră- 
mintările din Rusia, Impe-

Alexandru Duțu

Iimba însămînțează gîndirea așa cum 
apele fertilizează pămintuf. Nu se 
poate gindi decit într-o limbă anume. 
A gindi in limba română — iată pro

xima fatalitate a literaturii noastre vechi sau 
moderne, orale sau scrise. Contururile ferme, 
pregnanța cristalină, flexibilitatea mlădioasă a 
limbii rbtnâne obligă, simulțăn, creatorii sa. 
preia," sa exploateze, să prelucreze și să înno
bileze acest tezaur inestimabil. Fiindcă». Lipita 
oricărui -popor — și' poporul român bimilenar 
o dovedește — umple cu vfrf stenin ozonat și 
adine scrupulos sufletesc năzuințele, fericirile, 
tristețile și visurite fiecăruia. Fiindcă fiecare 
se regăsește în limba română, locuind-o, după 
puteri și nădejdi, după vocație și ambiție. Ori
zontul limbii române : sțrădulcea noastră fata
litate proximă. A sluji acest orizont înseamnă 
a-1 clădi permanent, a-1 alimenta continuu, a-l 
lărgi obligatoriu. Evenimentele importante, fun
damentale din istoria limbii române, iată stră- 
dulcea fatalitate a scriitorului român, proxima 
lui exigență imutabilă. Pentru că aceste eve
nimente, astăzi, în anii socialismului, ca întot
deauna, străluminează reflectînd sțrădulcea fa
talitate istorică a făuritorilor diurni și nocturni, 
nedormiții gliei, ai laboratorului, ai ilăului, ai 
îmblinzirii atomului și conștiinței. Și parafra
zând un vers devenit clasic, mi se pare că 
niciodată limba nu fu mai frumoasă. Și cu 
deplin temei aș indrăzni să spun : niciodată 
limbă nu va fi mai frumoasă. Deoarece în lim
ba română se string, focalizate, toate eforturile 
de cuget și făptuire înmiresmate cu aroma pe
renă a interesului comun, a viitorului indeolal- 
tă, a idealului omului de omenie. Nimic mai 
firesc. — pentru locuitorii arcului carpatic — 
nimic mai obligatoriu a fi fiind în limba ro
mână, in limba zariștei clocotitoare a strâve- 
chimii ureînd in străviitorime. Scriitorul român 
contemporan exploatează zăcămintul inepuiza
bil ăl Hmbii române contemporane.' In care sînt 
tezaurizate, nuclee de celulă, năzuințele și im-

Mircea Constantinescu
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ISTORIE Șl PREZENT PE URMELE LUI

TOAMNA ÎN TRANSILVANIA 4

aotimp al sintezei, toamna ne uimeș
te in vremea echinoxului cu arome, 
eu geometria lanului dispărut, cu 
dulceața luminii și rotunjimea fructe

lor. In acest anotimp al împlinirilor, brațele 
celui harnic se spiritualizează, iar sufletul nos
tru denne nostalgic, asemenea timpului cuprins 
de dorul podoabelor absente acum, inecat de 
nostalgia viitoarelor zăpezi.

Apnns de lumina unei stele apuse, sufletul 
nostru iți amintește de mare, de iubiri vechi și 
uitate, care răzbat is noi prin misterioase de
cantări de parfumuri. prin ciudate distilări 
osmotice, sintetizind coloana înaltă de flăcări, 
bănuită pisă nu demult stinsă. Inima noastră, 
asemenea unei icrnci, vuiește de cintece mute.

tu acest anotimp generos trăim miracolul, 
dat numai nouă, oamenilor, de a gusta raza de 
soare, trecută prin ciorchini fi prefăcută in 
acea licoare slăvită din clipa in care omenirea 
a trecut de la gingurit și ■ început si vorbeas
că prin glasul poeților— Poate tocmai datorită 
vinului, omenirii i s-a dezlegat limba și, poate 
tocmai datorită lui, omenirea Șl-a născut poeții 
și a inrățat >d ciute.

Vasile Rebreanu

Te văd venind, nu știu de unde, și-ți Simt in 
depărtare pașii- li aad, ce ciudat, ca intr-o 
imensă, reverberată amforă. O amforă a triste
ților, a nostalgiilor, a unui dor pe care l-aș 
amina, dar care mă învăluie și mă ingenunche. 
Simțindu-te in apropiere, mireasma ta mă 
pătrunde și sini amețit ca de o femeie și carnea 
mea suride odată cu văzduhul care, și el, te 
simte și te adulmecă. Chiar dacă marea mă mai 
cheamă ancestral. Intrind acum in grădină, 
luind acest măr, rotund și copt, gustind 
prunele înrourate, te 
tund ca o lacrimă.

Via cu strugurii ei 
toare lumini lichide, 
încă Bici, lingă mine, 
tită, imi șoptește că in curind vei sosi.

Te presimt in zborul nostalgic al cocorilor, 
in răsăritul'șt apusul lunii. Stele se întunecă

așor cină Iți văd de acolo de sus, brațele dez
golite. Așteptindu-te am și trimis calul pe 
care-l știi să aducă din văi, din sate și munți 
dragostea ca să ți-o pot dărui intr-o amforă 
care să-fi semene. Și-ți voi mai ■ dărtii, ca in' 
vechile noastre icoane, soarele in piept, luna in 
spate și pe umeri îți voi așeza luceferi. Te 
simt in preajmă și-ți aud răsuflarea. Și te 
aștept sălbăticiune albastră, Toamnă !

Tu imi amintești 
tragica descriere a 
marele ți dramatic 
■măverii lui :

„Deșteptată fără

ți de, cai, atit de robusta și 
ta, făcută de Pavel Dan, 
stins in plină vigoare a pri

simt prezentă, fruct

plini de lumini, 
ești tot tu, deși 
Pădurea ruginie

din 
ro-

de 
nu 
și linif-

vil- 
ești

de veste, toamna, cu iarbă 
verde in părul cărunt, bătrină, șchioapă, cu un 
ochi de tinăr și altul de bătrin, udă ca scoasă din 
fundul apelor, se ivi intr-un Ian de porumb 
tinguind ascuțit, plingător. Auzindu-i glasul, 
Clinti Urcăneștilor iși viriră cozile între picioa-- 
re și se retraseră la adăpost, intre finuri." 

Toamnă mereu nouă, a noastră cu umbra ta 
de cocori nostalgici, toamnă de aur vechi, grea 
de rod și de lumină mirifică..

din. om
contemporane, durata ni s-a întrupat cu putere 
emoțională intensă și viitorimea va găsi aici, 
in aceste cărți, secunda pe care noi, oameni ca 
toți oamenii, am trăit-o. ne-am trăit-o. Vor 
găsi secunda duratei noastre și spiritul acestei 
secunde. Spiritul ei tutelat de revoluția socia
listă, acest spirit revoluționar despre care, cu 
vibrant cuvint de indemn. ne vorbbște tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. situindu-1 ca un corolar al 
strădaniilor gindului și faptei, ca un izvor 
proaspăt, dătător de energii creației. Este aici 
puntea intre prezent și viitor, acolada care ne 
include pe toți, lentila prin care să privim îm
prejur spre a vedea cu ochii noștri, a discerne 
cu puterea noastră interioară. >

Construită in spirit revoluționar, lumea care 
se impune scriitorului apare ea însăși, cu cea 
dinții valoare, simplă dar de neocolit, a adevă
rului ei. De aceea, lentila pe care o pune in fața 
ochilor noștri spiritul revoluționar apropie, nu 
deformează, limpezește, nu preface, relevă, nu 
eludează. O realitate complexă, vie. deschisă, 
cu experiența ei istorică la fel de vie și des
chisă, la fel de fierbinte și prezentă, cu tra
seele unor anticipări lucide și necesare, justifi
cate de rațiunea de a fi miine izvorită din lupta 
de ieri și de azi, se înfățișează scriitorului. O 
realitate care, văzută in spirit revoluționar, îi 
cere scriitorului să-i pătrundă acest adevăr in 
sensurile lui omenești, de lume a oamenilor, de 
existente individuale pornite pe drumul ce ni 
l-a hărăzit nașterea in aceste vremi și locuri,

Platon Pardău
Continuare în pag. a 7-a

Vrerea noastră
Partidul e-al nostru dor -ra 
Speranța din tricolor; 
Soarele ce ne veghează ; 
Gindul, inima-n amiază.
Partidul e vrerea noastră — 
Zbor de pasăre măiastră ; 
Secunda de fericire ; 
Nemurirea din iubire ; 
Rugăciunea din credințe ;
Incolțirea din semințe ; 

Spicul pur care se coace ; 
Și lozinca mea de pace.
Partidul in toate este — 
Ca seninul peste creste !
E1 e timpul : neoprit ; 
El e spațiul : infinit ; 
Energia din atom :
Ce-i mai bun in orice om !

Dim. Rachici

REPERE

curind, in legă- 
cu reeditarea 
scrieri ale lui

Iorga, dificultățile reedi-

CONTEMPORANE

exem
De 

tură 
unor 
Eugen Lavinescu. Mi
hai Ungheanu folosea, 
cu dreptate, o formu
lă ce se cuvine reți
nută : inerția ediții
lor. Prea adesea, re- 
edltărea este “înțeleasă 
ca o simplă redacttfo- 
grafiere a textelor 
uripr mari personali-' 
tați culturale. fără 
osteneala selectării lor 
cu discernămint, și, 
mai ales, . fără acea 
regindire a valorii lor 
din perspectiva con
temporaneității. Cind 
este vorba de Nicolae 
tării sporesc proporțional cu dimensiunile pro
digioase ale - operei : 1 359 cărți .și broșuri și' 
peste 25 000 de articole. Pentru a nu rtltăci' in 
Galaxia Iorga, este necesară pdrfecta ei cu
noaștere, rezultată din. sistematica frecventare 
și, cu deosebire, de cohfruntarea permanentă a 
vederilor și concluziilor Magistrului cu stadiul 
actual al investigației istorice. Șerban Papacos- 
tea și-a asumat retipărirea unui șir de con
tribuții ale lui Nicolae Iorga la studiul evului- 
mediu românesc’) cu acea 
științifică caracteristică Întregii sale opere, câte 
il așează între marii istorici ai țării. Să o spu
nem dintru început și răspicat : ediția sa este 
exemplară. "* , > ‘

Exeftiplară, mai îhtii, prin concepția Aflată 
baza ei. Șerban Papacostea a respins calea fa-, 
cilâ a retipăririi unor texte arhicunoscute șr 
lesne de consultat in biblioteci, a străbătut, cu 
siguranța venită din contactul statornic cu 
opera marelui istoric, scrierile lui consacrate 
istoriei noastre medievale și a ales 26 de studii 
și comunicări, care prezintă trei trăsături : ri
sipite în periodice, ele sint mai greu accesibile 
documentația și încheierile desprinse din ana
liza ei sint, in cea mai mare parte, valabile și 
astăzi ; direcțiile de cercetare, 'cărora ele se in-?.’ 
tegrează ca și un șir de idei fecunde — acele 
sclipiri de geniu care fac din opera lui Nicolae 
Iorga un filon inepuizabil — sint de cea mai 
mare actualitate in medievistica românească.

Exemplară prin unitatea contribuțiilor inmă- 
nunchiate în volum. Departe de a fi un mo-, 
zaic, volumul se axează pe una din ideile fun-

Fl. Constantiniu

responsabilitate

Continuare in pag. a 7-a
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Preocupările lui Dimitrie Păcurariu, 
distins profesor la catedra de lite
ratură română a Universității din 
Bițcurfești avind drept obiect curente 

și direcții. literare în" literatură română datează 
de peste an deceniu, și ele s-au concretizat in
tr-un număr de studii și monografii de o reală 
utilitate, din care cităm : Clasicismul românesc, 
1971. Clasicism și romantism, 1973, Studii și 
evocări, 1974, Clasicism și tendințe clasice in 
literatura română, 1979, și Scriitori și direcții 
literare' I, 1981. Ultima sa carte; Scriitori și di
recții literare II, 1984, Editura Albatros, nu este 
o lucrare de mare suprafață, ea cuprin-ind 
nuanțări, precizări, adăugiri, corecții, dezvoltări 
și completări ale unor poziții și puncte de ve
dere, dintre care prevalenta ideii de clasicism 
în cultura română ocupă un loc privilegiat, 
exprimate anterior. Sumarul include de aseme
nea, citeva medalioane și portrete de istorie 
literară, sau analize de text și motive literare, 
adiacente chestiunii în discuție : Concepția cla
sică a unui iluminist ardelean. Ioan Molnar 
Piuariu. Iluminism și clasicism la Dinicu Go- 
lescu, Un mare îndrumător și precursor — Ion 
Heliade Radulescu, ,.Decanul** generației pașop
tiste : C. Negri. Pașoptism și iluminism : B. P. 
Hașdeu, Aspirația spre clasicism a unui mare 
romantic. Nete despre proza eminesciană. 
E. Lovinescu, istoric literar. Un creator de școa
lă in istoria literară : D. Popov ici, Un tempe
rament baroc, pledind pentru clasicism : G. Că- 
linescu, Clasicismul unui realist modern: Marin 
Preda, însemnări despre tipologia curentelor 
literare. Metamorfoza unei teme. Nu este greu 
de observat chiar și din simpla trecere in re
vistă a titlurilor, că articolele respective sint 
subsumate, așa cum am spus, concepției direc
toare a cărții : urmărirea și analiza unor con
stante ale literaturii române la diferiți autori 
și in diferite epoci. Dar studiile, intre cele mai 
substanțiale ale volumului, ce se ocupă direct 
de aspectele teoretice și concret istorice ale 
problemei sint : O direcție literară controver
sată, barocul, Folclorul, primul nostru clasi
cism. Există un rococo literar ? și Scriitorii și 
idealul intregii unități naționale.

Primul dintre ele dezbate pe larg și intr-un 
spirit polemic chestiunea barocului in litera
tura română, temă căreia i s-au consacrat, de 
o bună perioadă de vreme încoace importante 
contribuții semnate printre alții de Edgar Papu. 
Dan Horia Mazilu și Ion Istrati. Spre deosebire 
de aceștia, Dim. Păqurariu este mai prudent ți

Poet de cimpie și de Dunăre, din De- 
liormanul care l-a dat pe Dimitrie Ste- 
laru. Ion Segărceanu e tot ce poate 
fi mai îndepărtat de liricul viziunilor 

tenebroase : el exemplifică spiritul euforic al 
șesului, emoția rustică, exaltarea germinativă. 
Nici vorbă, acestea sint elementele pe care geo
grafia le aduce poeziei in acest Sud danubian 
și solar. De altfel, poetul incepuse in acest cbip 
cu „Fuga din hazard" (1970) slăvind „ordinea 
naturală** a Oltului, dezlegind o senzorialitale 
de Bărăgan țărănesc pentru care ciutura grea, 
riul cu pești frenetici, ierburile, gușterii scăpați 
de sapă sint miracole lirice. Emotiv, căci venea 
dintre cimpuri, el se așezase totuși in urmarea 
unui arghezianism șovăielnic, fiind academic in 
versificație, mișcindu-se fără invenție ntmică. 
încredințat de adevărul tehnicii scolastice. Ceva 
din lumea țărănească, din supersti,iile poporane 
de la șes rămăsese acolo, mai cu seamă prin 
cîte un bocet pentru un cerb bătrin ori prin cile 
un descintec grozav, plin de impreca.ii. Erotica, 
respectuoasă dar concupiscentă cind venea vor
ba de o „nenuntită**, avea și spiritul timorat insă 
insistent al folclorului.

„Solitarul citadin** (1972) părea a revizui cu 
totul acest lirism temperat și de senzații fruste. 
Mediul e acum „orașul cel mare, cu bulevarde 
de smoală", privit de poet cu o anxietate pro
prie lui Moș Spiridon „la expoziție". Urbe» de
venise un sediu al „iluxiilor deșarte* s Ion S-_- 
gărceanu cinta. inainte de citadini: iței ce ote. 
tristețea inadaptării, pașii citadinului recert hăi
tuit de „reclamele luminoase*. Cabare’.te. ora- 
șul inundat de luminile de neon, patarui de 
whisky și țigara Kent indicau o adaptare sxpee- 
ficială. silnica și de aceea ge-eruvmre de adSnrt 
neliniști mute. A dansa jncrineenat ți-i-oa 
de twist" i se părea pqge-.™ eoetetia . 
„rtewn hâlțâT. ~ '

In eseruă. ei rămăsese casei eteraî «a
(presmrind. in mic. rețzmu. text: ter te'.rj 
Florin Sandru) și un „v:n: usir de «tte nău
cind copacii > cu frunze șt ppsxvte jț pexaterea 
o resurecție morală cad poetul era pma exce
lență un rustic, inapt a pricepe orașul si .-.ui 
măcar de a-1 vesteji. Alții or fi Scut dir. s.na- 
țămintele lor prăbușite motitalia unui lirism an- 
ticitadin și schimonosit, materia unui pamflet. 
Ion Segărceanu se oprise mai inainte de aces
tea la o contemplație moralizatoare, pentru care 
lumea agrestă capătă insemnătatea unui para
dis. însă un paradis pierdut și a cărui regăsire 
nu se mai putea face decit prin memorie. Utopia 
țărănească, nu altfel decit o explorație biogra
fică, deveni repede o ficțiune a feeriei biogra
fice ; poetul nu edifica utopicul printr-o ideo
logie și nu recomanda filozofic intoarcerea la 
natură din rațiuni rezultate din teorie. Țărănis
mul este la el copilăria universală, Arcadia des-

CRONICA LITERARĂ

PĂCURARIU:
«Scriitori 
și direcții 
literare»

mai reținut, atunci cind se pronunță cu privire 
la barocul autohton. După o amplă introducere 
teoretică, referitoare la semantica termenului. 
In care sint extrase principalele coordonate ale 
curentului, autorul trece la cercetarea fenome
nului românesc, ajungind la ipoteza că numai 
Istoria iereglitieâ este o operă barocă, reflexe 
ale curentului observindu-se in Tiganiada Iui 
Budai Deleanu ș; Occăcio Gregarii, piesă atri
buită de uni: istorici literari, aceluiași autor, 
învățăturile lai Neaga* Basarab rătre țiul saa 
Teadasie. operă rerascenustă. fiind a* xiv ane
xată domeniului de către Edgar Papu. Cu ar
gumente ce nu put fi trecute «^vederea, virind 
atit aspectul cantitativ cit «j critica internă a 
textului, (multe dintre exemplele aduse te. 
discuție de susținătorii barcrijl-ui sint dovedite 
a ține mai mul: de ciaș.ossn». Dim. Pă-arar.u 
pune Intre paranteze ei:$;-rL= unui curent pro- 
priu-zte baroc m literatura rpe»“«. fără a nega.

ION
SEGĂRCEANU:
«Veghe și dor»

Pxra 0 arm : ,

o ac puenâ se zna'-e
oduzse nsemcera.- de --l-m—- catx* ax.* 
de aresă. eiipnerne te -.-.rr-. usnwe Sta 
ce sak-im. ote ur. ’ebfcte .-aapeserj c.- . 
r-răluminatâ a cwnpui-a" stei dser ■■aacxg.te ee 
jurnal secret, de caaneraU târăoeaacâ.

„Tărâmul magic* (!*«•> »d:mresxe. tară nouUt. 
aceste sentimente- Acum, el se ir.cb.’prfe 
copac migrator / care-si castă disperat in câm
pie / rădăcinile*. Lirismul acesta e tot mai re
gionalist ori, mai precis, „nauvrst*. căci Ion Se
gărceanu s-a adincit cu totul in lumea ritsalieă 
rurală, de sat arhaic, lățind deoparte anxietă- 
țile juvenile din „Solitarul citadin*. El imită rit
murile folclorice și chiar invenția „naivă*, care 
este aceea a unui anonim popor : „colo-n valea 
plingerii / unde cresc doar singerii < și-unde 
pasăre nu cintă / nice popă nu cuvintă / adum-

in schimb, tendințele si influențele de tip 
baroc, pe care el _ însuși le identifică, de la 
Antim Ivireanu. Dimitne Cantemir și Ion Budai 
Deleanu. treond p-.n Odobescu și Macedonski 
Ia Matciu Carag‘.«*e. Ion Barbu. G. Călinescu, 
Eugen Barbu șț Fânuș Neaga. Folclorul, pri
mai austru clasicism este o pledoarie pentru 
vechimea ri ccstsrstteța orientării clasice și 
clasiciste in iwerteura noastră la a cărei con
cluzie n_ se poete să nu subscriem : „Tendința 
spre echilibru, buntd simț, concizia, simplitatea 
și eleganța expresiei sint atribute ale creației 
noastre populara care au constituit pentru lite
ratura c-uită românească mai mult decit in alte 
literaturi -ox permanent model. Înseamnă 
aceasta clat r.>m ? Fără ir.d-te’lâ, Și e, in
tr-adevăr. primul nostru rfastosni*.

Arteoaimt Esamo ea rococo literar ? este 
rer.cs^ut te. acerau manieră ca eseul despre 
bfcrrr, x=icâ o spere teoretică in temă și.

*-e

apoi, aplicarea pe un sector al literaturii româ
ne. Demersul principal il formează analiza 
conceptului și a sensurilor sale, analiză -bazată oi» 
pe o bibliografie serioasă, din care nu lipsește ! 
unul dintre c?l rrțai reputați spe~ialisfîL'zai do
meniului, Philippe /Mțnguet, cu Estetica rofco- 
coului. în linia cercetătorului ■ belgian, dare 
vorbește despre rococoul literar cu justificată 
circumspecție, Dim. Păcurariu consideră ca ele
mente definitorii ale. curentului . badineria, 
echivocul spiritual și crosul galant. Fiind p di? 
recție minoră, ea nu a lăsat, susține autorul, în 
literatura română o amprentă puternică (in 
Franța a generat poezia minoră a veacului al 
XVUI-lea), poeții Văcărești și Costache Conartii 
fiind reprezentanții unui „clasicism intîrziat** 
după formula lui G. Călinescu. Si. totuși, ooe- 
tii amintiți nu mi se par străini de, dacă nu 
influenta directă a rococoului. cel puțin de 
tiparul lui mental și stilistic. Dacă se mai noate 
spune ceva despre acești lirici cred că din 
acest unghi ar trebui abordați. Scriitorii și idea
lul intrigii unități naționale- este un consnect 
cronologic al modului in care evenimentul de 
la 1859 și idealul Marii Uniri s-au reflectat în 
opera scriitorilor in perioada dintre cele două 
momente, interesul articolului fiind, mai ales, 
de natură informativă. Din cea de a doua sec
țiune a volumului se rețin pentru justețea 
opiniilor și soliditatea punctelor de vedere, 
Iluminism și clasicism Ia Dinicu Golescu, Un 
mare îndrumător și precursor. Ion Heliade Ra
dulescu, Aspirația spre clasicism a unui mare 
romantic. Note despre proza eminesciană și 
Clasicismul unui realist modern : Marin Preda, 
în legătură cu eseul dedicat prozei eminesciene 
aș avea de făcut o observație și nu in legătură 
cu faptul că se discută despre clasicism intr-o 
nuvelă cum este Cezara despre care s-au făcut 
interpretări arhetipal-mitice, simbologice. tex- 
tualiste etc., ci desphe optica autorului. Vreau 
să spun că elementele clasice, cite există in 
Cezara, sint trecute prin filtrul mentalității 
unui romantic. O cercetare comparatistă despre 
metamorfozele motivului avarului in literatura - 
universală, prin prisma unor perioade și cu
rente literare, clasicism, baroc, romantism și 
realism (însemnări despre tipologia curentelor 
literare. Metamorfoza unei teme) încheie aceas
tă carte sobră, echilibrată, judicioasă in analize 
și interpretări.

Paul Dugneanu

spirit, nu o completează, magia ruralului rămî- 
nind, la Ion Segărceanu, un element al psiholo
giei și mai puțin al esteticii. Poetul academi- 
zează despre lumile elementare : „Cum ai ajuns 
aici / vint îmbătător al cimpiei / iluminindu-mi / 
ca o binecuvintare casa / de lanuri, fintini și 
podgorii, / de cringuri de păsări și fin ? / Ia-mă 
și du-mă cu tine i cit mai departe, cit mai de
parte / vint tulburător al amiezii / restituie-măt 
acelei împărății a cimpiei / pe care eteric și 
tandru o port / ca pe-o sublimă osindă în su
flet". Cele mai închegate esteticește sint, intr-a
devăr, poemele in vers liber, mai puțin exerci
țiile merituoase in stilul clasic, „soignâ", nici 
vorbă insă fără invenție.

Poetul e, de altfel, intr-un moment interesant, 
In care comunicația e stăvilită și complicată de 
un soi de arabesc ca de chilim, el s-a exercitat 
lntr-un tel de experiență imagistică a redundan
ței. „Trece lebăda albă / grațioasa lebădă albă / 
lotcă de nea, legănată /printre nuferi și trestii, / 
pe sub girbove sălcii / ninse de-azur și de soa
re / lunecă, lunecă / singuratecă / melancolica 
lebădă albă / ca o adiere prin lanuri de flori / 
ca un suris duios de fecioară, / ca un vis, ca 
o părere /, ca luna visătoare printre nori /. Șirul 
de asociații ar putea, bineînțeles, să continue. O 
senzație, un element, sint urmate de îndată de 
alegoria stabilită de poet ori, ca și o coadă de 
com«U. de tot ceea ce w poale aicmâna^u eh-, . . 
arvwatt e ««tonica Macra.*de pilAi. r.-u»ajunge*1*^ 
pectru o emoție elementară recepționată proso- 
pr eic ea trebuie numaidecit să se înfățișeze și 
cultural : „Marea cintă la picioarele mele / orgă 
tmrart cu dape de valuri*. Pescărușul nu e doar •
iă năsaaren maritimă A si □ imaterialitate ba- 
rod : „Un pescăruș ■' un duh de noapte cu aripi 
<5* sitfcJ*. S-a* mai putea cita, fapt este că un

„fbilWal drumeț tivit
ru «eie .teșit -rotitoarele s:<âe" care licăresc in 
Dalm sint, pe aceartă temă, remarcabile.

P-CTh-L e acum animat de un cult al Poeziei, 
lașei rost ca un „teritoriu al candorii". Candoa
rea iu a rămas la rural, la mitologia Siului, și o 
rt*ereaaă imagine a caleștii de aur a copilă
riei a__este rezumă lirismul lui Ion Segărceanu : 
„O văd inotind, lunecind / printre lanuri undu
ioase ae gria ' strălucind in lumina amiezii / pe 
aealuri si vii I trasă de cai vaporoși / albi, albi 
a hlamidele crinilor I escortată-n văzduh / de 
aburul guralivelor păsări / iat-o săltind / pe sub 
răcoroasele bolți ale crângului / iat-o / la crista
linele vaduri ale Siului pe drumeagul inrourat / 
ai zlazului / pe pantele asaltate / de livezi și 
podgorii ' inaintind, / asemeni unui triumfal 
faeton / către sat".

Artur Silvestri
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i '^a-olviaa .peridaift bună 
de timp se scrie și se 
citește tot mai multă poe
zie. Nu e, în fond, un 
proces inedit în literatura 
română, uneori însă am
ploarea lui devine eviden
tă. Mai mult, chiar, se 
scrie astăzi tot mai bine 
poezie, aproape ireproșa
bil, scriitura poetică mo
dernă îngăduind lesne 
înlocuirea' cuyintului e- 
sențial al poetului cu un 
discurs de virtuozități 
inexpresive vorbind des-

$ Caiettrt
j debutanțitor 

1982

pre tot felul de lucruri 
mai mult sau mai puțin autentice. Cantonată 
intr-adevăr mai aproape de teritoriul liric, 
știința versului pare acum mai ușor de dobindit, 
dind rezultate poetice greu de contestat chiar 
cind — vorba poetului — nimic nu ai a spune 
(ori mai precis ceea ce se spune e de tot 
comun și insignifiant). Astfel, de pildă, din 
zecile și sutele de manuscrise sosite la concursul 
de debut, juriul editurii „Albatros** a selecționat 
21 de poeți, din care, din motive regulamen
tare, numai trei vor apare în volum, ceilalți 18 
fiind făcuți cunoscuți cititorilor prin Caielul 
debutanților*) care in acest an cuprinde o subțire 
selecție de 2—5 poeme din versurile fiecăruia. 

Cartea, in condițiile arătate, suscită insă inte
resul nu atit prin individualități, cit prin ima
ginea reprezentativă a poeziei aflată azi in 
prima instanță a tipăririi: născuți majoritatea 
spre mijlocul intervalului cuprins între 1940 și 
1963 (anii de naștere a celui mai virstnic și a 
celui mai tinăr), prezenți din toate spațiile 
spirituale ale tării, rurali, ori citadini, poeții 
selectați debutează intr-o controversată perioadă 
de tranziție de la expresia „formei mens** 
caracteristică generației postbelice la cea for
mată in spiritul „milenarist** al ultimei jumătăți 
a secolului 20, veacul de fier de la stîrșitul 
mileniului. Caietul oferă astfel acel amestec 
valoric de tradiționalism și modernism tipic 
perioadelor literare de tranziție în general, 
dinamismului poeziei românești actuale, în spe
cial. Vom proceda în ordinea „intrării in 
scenă**, observind că pentru prima parte a in
tervalului balanța Înclină spre un tradiționalism 
mai mult sau mai p*uțin stilizat. Un sonetist 
corect și locvace in linie minulesciană, cu mult 
parfum antebelic in lexic este Sandu Ștefănescu 
(n. 1940) : „Mă vel zvirli povară in anele 
ursuze / ale uitării talq^la ora de reflux / tre- 
cindu-mă-n legenda capturilor de lux / din 
negurile lumii de sepii și meduze. / / Vei rătăci 
chemată de-un orizont estet / și fals călăuzită 
pe vagi coordonate / spre zările lui minus, de 
unde nu se poate / să recompui conturul întâ
iului portret...**. Radu Cange (1943) practică, 
între desuetitudine și modernitate, o simplifi
care a expresiei în jurul cîte unei imagini poe
tice, dusă pină la marginile prozaismului : 
„Vine un timp / cind vrei să pleci / lin alune- 
cind / pe gheața clipei". Cu versurile lui Ermil 
Hâdul eseu (1944) se face auzită o îndrăzneală a 
rostirii dată de o bună stăpînire a tehnicii poe
tice și de familiarizarea cu temele de profun
zime. intr-un fel de „clasicizare** de bun augur 
a modernismului : „ce știți voi despre viața 
poetului / poeme, poeme / nopțile lui secate de 
somn, / nopțile lui înjunghiate de vise /.../ ce 
șuti voi despre viata poetului (colportări pito
rești / zvonuri bizare / biografii romanțate / 
heruvimi cazați in păcat / ce știți voi despre

MHba *7 •Ww» tstetea cu care / v-a- 
nmiresmat**. Apar și meditațiile asupra poeziei 
și poetului (Crepuscul), tinzind, ca la Mircea 
Vaier Popa (1947) către o lirică abstractă * 
„între un întuneric și altul / începe muzica, o 
distorsiune a timpului ! un loc de unde timpul 
devine spațiu, obiect**. Fenomen vizibil ei la alțl 
autori ai volumului poeteuT tinde să devină 

M metafoș» Nfttilă qfcaaw«mag»ati«j^pemuchia 
absurdului, vn timbru impede au poezIMe lui 
Vasile Morar (1943), sonete cu formă rafinată 
contrastind insolit cu conținutul aspru și viguros 
al lumii maramureșene : „Intr-o noapte, lumi
nos ca un tub de neon / a intrat in poemul la 
care lucram / tatăl meu, țăranul Morar V. Ion / 
cimpia trăgînd-o . după el ca pe-un ham“. 
Poetul se anunță un; serios reprezentant al liniei 
rurale a poeziei tinere, care mai numără in 
nord autori ca Ion Burnar și Ion Zubașcu. 
Memorabil prin tonul viciniar substanțial liricii 
transilvane poemul Istorie ar merita citat In 
întregime.

Alexandru Condeescu
•) „Caietul debutantilor 1982", Editura Alba

tros, 1984
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Salonul literar Dragosioveni — XV Copii—artiști
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Tn cadrul Festivalu
lui național „Cintarea 

.României", Uniunea 
Scriitorilor, Comite
tul pentru cultură și 
educație socia.istă al 
județului Vrancea, re
vista „Luceafărul", 
Muzeul literaturii ro
mâne, au organizat in 
zilele de 1 și 2 decem
brie 1984 cea de a 
XV-a Ediție a Salo
nului literar Dragoslo- 
veni.

La deschiderea fes
tivităților, care s-au

„Al. Vlahuta- — sculptură desfășurat la Teatrul 
de Mihai Coșan municipal din Foc

șani, au luat cuvin- 
tul Georgeta Carcadia, președinta Comite
tului pentru cultură și educație socialistă al 
județului Vrancea, Mihai Ungheanu. redactor 
șef adjunct al revistei „Luceafărul", Traian 
lancu, directorul Uniunii Scriitorilor. Florin 
Muscalu, secretar al cenaclului Uniunii Scriito
rilor din județul Vrancea.

Salutul din partea Uniunii Scriitorilor a fost 
citit de Mihai Ungheanu.

A urmat un festival literar susținut de mem
brii cenaclurilor literare „Orizont", „Duiliu 
Zămfirescu", „Revista Noastră" de la Liceul 
„Unirea**, cenaclului Liceului industrial nr. 1, 
al Liceului economic și Cercului de critică lite
rară de pe lingă „Casa personalului didactic" 
din Focșani Au citit versuri dedicate patriei și 
partidului : Rodiră Șoricău, Virgil Panait, Alex. 
Pleșcan, Liliana Coman, Nico'ae Rotarii. Came
lia Pricop, Aurora Stan, Nina Bușagă, Doina 
Roșu. Nina Radu. De asemenea, au citit din 
creațiile lor scriitorii oaspeți. Vlaicu Bârna, Ion 
Brtdeanu. George Tă^nea, ’on Mircea. Florin 
Muscalu, Dumitru Pricep, Ghcorghe Istrate și 
Traian lancu.

In acest cadru sărbătoresc a fost evocată Ziua 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

După desfășurarea recitalului de poezie au 
răspuns întrebărilor cititorilor Mihai Ungheanu, 
Ion Mircea și George Țărnea.

A urmat vernisarea expoziției „Scriitori vrin- 
ceni de ieri și de azi“, cuprinzînd cărți vechi, 
manuscrise, fotografii și alte obiecte ale scriito
rilor și oamenilor de cultură evocați.

Manifestările au continuat în cea de a doua 
zi prin șezătorile literare de la Casele de cul
tură din Adjud, și Mârășești și de la Căminul 
cultural din Gugești.

„Contribuția scriitorilor vrînceni la îmbogăți
rea patrimoniului literar național" a fost ge
nericul sub care s-a desfășurat sesiunea știin
țifică la „Casa personalului didactic" și la care 
au participat prof. univ. dr. Ion Rotaru, lector 
dr. Ștefan Cazi mir, și lector dr. Ion Coj».

Premiile „Salonului literar Dragosloveni* la 
cea de a XV-a ediție a sa au fost decernate de 
un juriu alcătuit din Mihai Ungheaaa (pre
ședinte). Georgeta Carcadia. Andi Andrieș, 
Traian lancu și Artur Silvestri.

Premiul Uniunii Scriitorilor a fost acordat 
poeților : Ion Panait pentru volumul n^up- 
birea de pămint". Dumitru Prieap pentru volu
mul de poezie „Locuitori in Oedip**. iar Prera jî 
revistei „Luceafărul" pentru proză pe anul IM 
lui loan Dumitru Denciu pentru volumul ..Lu
minile zeiței Bendis".

Marele premiu oferit de Centrul de îndru
mare a creației populare și a mișcăr-.i ar*..a re 
de masă Vrancea a fost atribuit lui Alex. Fles- 
ean din Focșani. In cadml „Salonuls*: ' ;erar 
Dragosloveni" au fost obținute numeroasa dis
tincții și anume : Ioan Barba din Rm. Vilrea. 
(Premiul Comitetului județean al UTC. Vran
cea) : Virgiliu Vera din Hunedoara loaa Tea- 
doreseu din Slobozia (Premiul Consului jude
țean al sindicatelor) ; Ian Pase, d*.n Zal*u iPre- 
miul ziarului „Milcovul**) ; Liliaaa Petra» lin 
Hunedoara (Premiul Centrului mumcipal oe li
brării) ; Adriana Constantin din Focsani (Pre
miul „Revistei Noastre" a Liceului „Unirea*).

La manifestările „Salonului literar Dragoslo
veni" au participat : Mihai Ungbeann, redactor 
șef adjunct al revistei „Luceafărul*. Traian 
lancu, directorul Uniunii Scriitorilor. CneneUn 
Leu, redactor șef adjunct al revistei „Contem
poranul", Andi Andrieș, directorul edituri. „Ju
nimea". Vasile Bâran. Vlaicu Bârna. Arțar Sil
vestri. Ion Mircea, Vasile Rusescu, George Tic
nea. George Damian, Ion Beldeanu, Daniel Du
mitru, Petracbe Dima, Ionel Botez. Gbeorgbe 
Istrate. Florin Muscalu, Livio I. Stoleiu, Dumi
tru Pricep, Ion Panait, loan Dumitra Denrio, 
Ștefan Cazimir, Traian Olteana, Ion Rotaru. Ion 
Coja, Fănuș Băileșteann, Adrian Bota, Florin 
Vlad, Adrian Hoajă.

Cu acest prilej. Uniunea Scriitorilor a dat 
mandat revistei „Luceafărul* să îndrume acti
vitatea cenaclului vrincean al Uniunii Scriito
rilor.

Ultima intlnire a avut loc la Casa muzeu 
„Alexandru Vlahuță* de la Dragosloveni. unda 
scriitorii prezenfi, oaspeți și localnici, și-au pus 
semnăturile pe noua masă de lemn din casa 
muzeu in amintirea fostei mese de brad pe care, 
în trecut, și-au lăsat autografele I.L. Caragiale, 
Octavian Goga, Alexandru Vlahută și alții.

Oaspeții au fost însoțiți de Dumitru Coarcă, 
vicepreședinte al Comitetului județean pentru 
cultură și educație socialistă și au fost primiți 
de Alexandru Crihană, secretar al Comitetului 
județean de partid Vrancea.

Gazdele și oaspeții celei de a XV-a ediție 
a „Salonului literar Dragosloveni" și-au dat în- 
tilnire pentru ediția următoare a Salonului de 
la Focșani.

Se rae eA (eman, genii «an
fUA-ucCTw aținu ale |dinselor

Mnuw. <ar «t imn mari !l artiști.

Mdu prMt Lisrl Ae Aeam. aAenaa e*iar pictări se 
Kțr^jeer Ae w Hi capa. Dmtre ed ne-a strai 
■ ■■r—. si na st iert. ■ -.«.--Ara prWesMxA si picto- 
r^A. OcsarLi Berra, AAemiuA fes ntai naialte lecuri, 
L> Rf n iu ea ți la ■■■■»■■! Ataș Vale. Cercul 
eefAiBnr-pH-tnri Mmum « ta mai precupeți- 
knr m al aavetiptîlnr spre latarirHe Capitalei a 
ftaaito— , am b^rni. en faimA Ini, cucerind 
premtl Lx ’-sLrrra BaanAaiei* ți distincții la ex- 
paria din sarA si Ala sarAMsAtaie- Indrumind IncA 
cerni Casei pionierilor din Batinun. Octavia 
Beeea a A ce peni «i a formai menigenti ale pic
tării ți tn școlile Akn BucurefriL.

A Arsdim molie expozuti tn desenele al pietn- 
n.e copitArr ei, nltima cub e«ida Bibtimecii muni
ți paie MHi*iail BaAovennu*. O expoziție de zile 
mari, o urbÂtoare de artA care s-ar fl putut chema 
WI aaaea țsaa vAiotA prin octali copiilor-.

Cnm ara ui aceastA lume a neasxrA, vAiutA prin 
octaxi mar mai mici dintre nai î Tulburii oare ți 
fabule■ i_ Este de fapt realitatea noastrA cea de 
(oaie zilele, transportaiA in vis. batr-on teritoriu 
ttapmii de fântâni ic ți, ceea ce anei „mari- ii 
eajn hț^cție, de umor. Sigur, sint ți desene 
ca minți. țroiArețti. sigur, sini ți unele care con
trazic manualul, logica lecțiUor de anatomie ua 
de ItaMafutA, aceasiâ lume ți aceasta realitate a 
noastră fiind descompuse de copil in bucAți, care 
bucAț: sint poate elementele primordiale, ți recom
pune dupA alte legi, aparent arbitrare, dar poate, 
uneori, zuai adevArate. Cum vâd ei, coptii noțtri, 
areastA lume ? Isprăvile lor colorate ne spun, de

REVISTA REVISTELOR

„Lupta întregului popor“
Revista română de istorie 
militară, nr. 2, din 1984

• Acest număr al trimestrialului editat de un 
prestigios colectiv de istorici români in cadrul 
activității Comisiei Române de Istorie Militară se 
deschide cu studiul ,,Concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind locul și rolul armatei in siste
mul național de apărare", semnat de Constantin 
Olteanu. Un articol omagial este dedicat, în con
tinuare, celei de a patruzecea aniversări a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste România. Gheorghe 
Găinușe semnează articolul „Partidul Comunist 
Român in fruntea luptei întregului popor pentru 
eliberarea patriei44. Bicentenarul „marii bătălii 
naționale revoluționare populare din anul 1784 
condusă de Horea, Cloșca și Crișan" face obiec
tul unui studiu semnat d’ Ion Ardeleanu și 
Mircea Mușat, precum și al unor articole de 
Dumitru Almaș, Vasile Alexandrescu Liviu Maior. 
Pompiliu Teodor. Ștefan Pascu, Nicolae Edroiu. 
Acest corpus de texte constituie nucleul tematic al 
numărului. Articolele și studiile, semnate de isto
rici cunoscuți care s-au consacrat cercetării eve
nimentelor din Transilvanii, din 1781, analizează 
aspecte multiple, complementare, și reprezintă con- 

fapt, fiecare cite-o poveste. O poveste cu tîlc. Nu 
complicată și nu întinsă, nucleul epic e minim, cil 
să coaguleze ori sA degaje, o viziune. Ei desenează 
ți pictează case, străzi, arbori, munți, ape, lanuri 
de grine și turnuri industriale (datele noii civili
zații a țării intrind in aceste imagini la fel de 
firesc ca ți cele eterne), dar nu râmin, cum s-ar 
zice,, tn ele. Ei nu sint prizonierii obiectelor con
template, ei le domină. Ei văd toate aceste pri
veliști ți obiecte de sus, pe ei interesindu-i in 
primul riud generalitatea, ca ți pe filosofi... Deci 
ei domină. Cu candoare, dar și cu inteligență, și 
ru umor. Ei par a ne spune că, de fapt, ei sint 
de-acum ai veacului XXI, care va duce mai sus 
această lume, această civilizație. Ei par a ne spu
ne : „Sintem copiii unei țări frumoase șl bune, de 
carț vom țtl să ne Îngrijim* — ți acest gînd al 
lor e cea mai gingașă ofrandă adusă patriei.

Profesoară distinsă ți pictoriță cu bun renume, 
prețuită dc cronicari și de maeștri ai genului 
(Sabin BAlașa, de pildă, care a salutat-o cu elo
gioase cuvinte), Octavia Berea iți rupe din timpul 
creației ca să slujească artei celor ce vor veni, 
artei țării de miine. Ea veghează asupra copiilor- 
genii, a minigeniilor, cu un talent, cu o dăruire, 
ca o neoboseală ce numai ele ar fi de-ajuns ca 
să-i asigure un loc de onoare in cîmpul artelor 
românești. Ea este un exemplu pentru toți pro
fesorii de desen.

Dar nu numai profesorii de desen, ci toți pro
fesorii, și cei de matematică, de chimie ori de 
economie politică ar trebui să vegheze asupra 
acestor copii-artiști. Fiindcă lumea noastră de 
miine, sintem siguri, o să aibă o mare, o cople
și io are nevoie de ei.

Ilie Purcaru

I 
trlbuțil interesante la înțelegerea acestor feno
mene istorico-sociale.

In continuare trebuie semnalat un valoros stu
diu Întitulat : „Adevăruri fundamentale ale isto
riei naționale. Oastea la români 2000 de ani de 
lupte pentru apărarea gliei străbune, a libertății 
și independenței poporului", în care istoricul Ilie 
Ceaușescu subliniază că „Instituția militară ia 
români a avut întotdeauna un rol esențial in asi
gurarea existenței de-sine-stătătoare a poporului, 
în apărarea gliei străbune în fața repetatelor in
vazii străine, în conservarea libertății și indepen
denței".

Pagini eroice din istoria militară a românilor 
din timpul celui de-at doilea război mondial sint 
evocate in articolul dedicat de Gheorghe Roma- 
nescu eliberării orașului Cărei și la rubricile 
„Veteranii iși amintesc", „Memoria documente
lor" și „Eroi au fost, eroi sînt încă“. Un episod 
tragic din istoria Ardealului de nord îșl găsește 
evocarea în articolul lui Florian Tură — Moisei 
— un Lldlce al românilor". Excelentă rubrica 
„Din arhive", în care se publică studiul întocmit 
de Marele Cartier General In 1941. privitor la or
ganizarea militară a populației din Munții Apu
seni.

Densă, bine documentată șl bogat ilustrată, 
revista conține o problematică de mare interes, 
pusă în discuție de istorici competent!, care pro
bează cu argumente științifice și documente ade
vărurile istoriei noastre militare.

G.B.

■ VIAȚĂ, CREAȚIE, angajare, este titlul sub 
egida căruia revista „Cronica** din 30 noiembrie 
a.c. reunește o suită de articole în care se formu
lează acute considerații cu privire la problematica 
vieții literare de azi pornlndu-se de la generoasele 
și mobilizatoarele Idei și sugestii cuprinse in do
cumentele Congresului al XIH-lea al Partidului 
Comunist Roman : Uu adine și limpede izvor 
(Șteian Oprea), Activlsmul literaturii (Paul 
Balatiut), Perspectiva totalității (Zabarla Sângeor- 
zan) Grija țață de de.tinul culturii naționale 
(vasile constaiitlriescu), O viziune prospectivă 
(Nicolae Turlureanu).

■ LUMINILE SCENEI REȘIȚENE. Un articol- 
sinteza echilibrat și documentat, consacrat acti
vității Teatrului de Stat din Reșița cu prilejul im- 
plmlrii a 35 de ani de activitate, publică Stelian 
Vasllescu in revista „Familia", nr. 11 a.c. Probi
tatea vădită de neștiuta activitate a autorului, 
cunoscut cronicar și exeget al fenomenului tea
tral, are drept rezultat o foarte instructivă fișă 
comentată al cărei conținut este in măsură să ne 
informeze cu exactitate in legătură cu bogatele și 
nu odată remarcabilele izbinzi ale harnicului co
lectiv artistic. încerculm in repertoriu, nume de 
regizori și actori, succinte notații cu finalitate 
valorizatoare, țoale acestea, cum arătăm, conferă 
textului elaborat de Stelian Vasilescu o certă 
utilitate.

■ LITERATURA ȘI JOCURILE MINȚII, acesta 
este leit-motivul sub semnul căreia este conceput 
sumarul, (atit de interesant și de divers), almana
hului Planeta-Șah. 1985. Intre protagoniștii recru
tați din lumea scrlitorilor-șahiștl se află Sado- 
veanu, Caragiale, Camil Petrfescu, Aurel Baranga, 
Marin Sorescu, Octavian Paler, Gabriel Garcia 
Marquez. In această ordine de idei, spumoasele 
șl. totuși, lucidele notații ale lui Voicu Bugariu 
consacrate relațiilor unor mari scriitori străini, cu 
șahul (Ellas Canetti, Edgar Poe, Ștefan Zweig) 
sint de-a dreptul captivante.

■ EPIGRAMA, suplimentul revistei „Urzica" 
recent apărut, procură o lectură pe cit de agrea
bilă, tot pe atit de instructivă. Diversitatea de 
teme șl, nu mai puțin, de stiluri Învederată de 
bogata recoltă Înserată tn sumarul suplimentului 
Îndreptățesc pe deplin aprecierile optimiste formu
late de Niculoc Stoian in articolul La început a 
fost turnirul în care pornește de la un recent „cla
sament" în materie : „Multe Idei s-ar mai putea 
glosa pe marginea acestui clasament. Două dintre 
ele ni se par extrem de semnificative. Mai intîl 
aceea că epigrama a făcut dovada disponibilități
lor ei creatoare pentru o tematică de actualitate, 
îuscrlindu-se fără complexe de inferioritate alături 
de alte domenii șl genuri literare, tn plus șl in 
consecință, epigramiștll s-au dovedit un activ 
potltico-eiucativ care justifică pe deplin atenția 
ce le-o acordă unele foruri educative șl presa din 
anumite județe". De altfel, vom mal reveni asupra 
acestei izbutite apariții editoriale.

Cronicar



Generația luptei cu inerția
Runele memoriei

Universul poetic al Iui Gheorghe Istrate, în ima
ginile pe care lirica sa le oferă cu ipostaza ma
turității, este o lume ancestrală, enigmatică, in 
care totul răspunde în mit și în simbol. începu

turile poetice anunțau o structură fascinată de forțele hto- 
niene. Forme grele, învăluite in ceață,in aburi, sau „vă
lătuci de pulbere-1 se ridică, rămînind pe jumătate înfipte 
in pămint. Mai tîrziu, spațiul liric va fi populat de ase
menea statui stranii contemplînd mișcarea aștrilor, ca niș
te idoli ai unor civilizații necunoscute. Poezia desfășoară 
ceremoniale de inițiere în taine obscure, prin gesturi cu 
funcție magică, de întemeiere și de cult al strămoșilor : 
„aici ujide pămyitul răsuflă să batem bunilor un stîlp fier
binte / cu-o pasăre-ngropată-n miezul lui / aici va fi vîr- 
telnița poruncii — / lumina neamului și așezarea lui / aici 
va fl odaia vraciului / ce crește-n fiecare deget umbra / 
împăraților neamului11.

Simbolurile frecvente sînt ale vieții primordiale „cuiba
rul11, „tiparul", „oul" (Gură de mit), „casa". Totul este pe 
jumătate înfipt in pămint și are o solemnitate tristă, in 
monumentalitatea formelor : „au împietrit în carul • lor și 
tac / cu lancea ploii-n creștetul țărînii / văzduhu-ntreg 
și-a înghețat lăstunii / deasupra fugii lor din veac in veac / 
ei trec scăpînd prin teascuri de tristețe / cu degetele-nnă- 
molite-n stea / cîmpia-n jurul lacrimei petrece / o turmă 
de pămînt cu talpa grea" (Strămoșii).

Ființa poetică pare a fi, în felul ei. un ax al lumii, cu 
rădăcini in pămint și eu privirile nesfîrșindu-se în spațiul 
astral, dor in același timp prin ea comunică generațiile 
trecute și cele viitoare. Gheorghe Istrate are deseori sen
timentul multiplicității eului, al răsfringerilor de planuri 
fizice și temporale. Dacă fiecare ființă poarte în sine pe 
cele din care descinde și imaginea urmașilor, fiind o ve
rigă în lanț și lanțul. însuși, fiecare ființă își poartă pro
priile contradicții, „popas între vis și ocară", cărora le co
respund acele „măști" pe care le încearcă mereu poetul.

Una dintre obsesiile acestuia, prezentă în multe poeme, 
este copilăria. Gheorghe Istrate încearcă, în poezia sa mai 
tirzie, aspirația regresiunii și nostalgia eurilor anterioare : 
„vai știu : de-acum vei fi mereu matur / cerceii voci: nu 
mai sună moale / îmi port statuia oarbă pe sandale ' să-mi 
urc lumina rece in azur / / eu am pierdut copilul cara-am 
fost / s-a înălțat vîslind în alte taine / nu . pot să știu cum 
a pierit din haine / găsindu-și altă steauâ adăpost 1 eu 
port pe pleoapă lacrimile sale / deși de-acum voi fi me
reu matur !“

Fiind un poet solemn și fără euforii, Gheorghe Istrate 
nu accentuează totuși aspectul de lamento și n i devine 
patetic. Imaginea copilăriei este singura care adu.-e : 
mină in viziunea sa altfel sumbră, in acea-lume fără plan
te. ca un pustiu de humă și de piatră, de nămoL a.-el „ev 
bătrin" cu rune, cu „inscripții sălbatice", cu ritualuri ciu
date. Invocația copilăriei are insă ți ea aceeași aură mi
tică, îmblînzită însă și fără asprimea solemnă a poemelor 
despre timpurile ancestrale.: „acum-cind timpul petrece cu 
sine / cind clipa rodește lacuri pe frunți copilărie eu 
poala foșnind de albine / te caut prin cenușa suspendate
lor punți / copile tu stai «intr-o armură de floare păsări 
mereu te vinează de sus / să te înalțe, să te coboare ■' 
prin cerul lor presupus".

Gheorghe Istrate este unul dintre creatorii de universuri 
liric proiectate exclusiv de imaginație, fără reminiscențe 
din concretul imediat. Lumea sa aspră, rece și pustie, se 
tnrudește cu spațiul „cimpiei eterne", al lui George Albo’u. 
cu teritoriul glacial, cu armuri și sclipiri de oțeluri al Iui 
Florin Mugur,' cu spațiul Învăluit in tenebre dintr-o parte

a poezie: Iui Grigore Hagiu. Flecare poet păstrează insa 
personalitatea dis::nctă a structuri: sale.

Fără a fi criptică, poezia lui Gheorghe Istrate manifestă 
o tendință de inc:frare și de regresiune interioară, care 
coexistă insă cu nevoia de confesiune conținută chiar și 
in „ritualurile" sale. Sentimentul thr-.nntic este predominant 
încă din poeziile de început, dar dobindeste alte nuanțe 
in poezii mai nouă. Dacă in primek volume el se con
centra asupra strămoșilor, asupra st,. chilor comunități 
retrase in sarcofage, in poezia mai. recentă fiorul thanatic 
este exclusiv al ființei poetice însăși. Solemnitatea inițială 
anula partial tragicul, pe care însă individualizarea trăirii. 
Ia maturitate, il dezvoltă : „ce să refuz și ce să mai ac
cept / toate cuvintele miros a moarte / bat clopotele-amur- 
gului in piept 7 mirosul lor copile ne despart / încep o 
floare și-o termin in zori / mi-e îngerul bolnav și mă re
fuză / că-mi Doamne plinsul unei mart condori / și dă-mi 
ninsoarea pruncilor pe buză*—

Poet cu o personalitate ce s-a format și a evoluat in 
modalități proprii, Gheorghe Istrate a creat o poezie cu 
substrat reflexiv autentic, aspră, dramatică, realistă, prin 
experiența interioară convertită in imaginar și in expresie 
simbolică.

Sultana Craia

POEME DE GHEORGHE ISTRATE
bărăgan
pămint clocit de berze scrum de tuci 
blăni invărgate-n ochiul zilei 
ierburi rostogolite-n vălătuci 
pe pulberea dospită a reptilei 

pămint cu lespezi linse de sop- le 
amiază fiartă nădușind a ploaie 
vintul in galben se ozvirta 
cerul acrește in noroaie

trece un tren scrișnirvdu-si zgura 
deserturi de căldură leocdind 
și după el se-nvo’bura de-a dure 
popoate de ciulini migrind 

nave zvintate satele rămin 
pe oase de bărbați clădite 
și urșii ne cutreieră stă pini 
spinările-arcuite in ispite

sonet
hai să vislim copile inapoi 
să-mpingem calul din cuvint in s:"ge 
să rupă umbra care ne tot stnrvge 
in hamurile-i aspre pe-amindo< 

acolo-n rouă iorba tot moi pănge 
ea ne așteaptă cu cearșafuri mo< 
să ne desprindem talpa din noroi 
să ne ferim de-nghețul ce ne ajunge

hai să vislim spre calul tutelar 
prin el destinul nostru luminează 
alunecarea-n marele cintor 
ce ne măsoară pururea cu-o rază 

vai pruncule zăpada n-ore rost 
noi mirosim a păsări core-oa fost

ritual
clopotele mari din rai 
răsturnate peste lume 
vai sint capete de cai 
trase-n sfori subțiri de spume

vor moi trece prin zăpezi 
mori cutremure de iarbă * 
caii mei cu coame verzi 
turme de văzduh dezmiardâ 

cind copil am fost cindva 
strins in ceruri ca-ntr-o fașă 
apa-naltului era 
nâdușeala mea trufașă 

stă pămintul ca o sa 
pe spinările involte 
prințul lumii călărea 
bolte-ntoarse peste borte 

eu cind voi pieri-ntre spini 
doar un cal va vrea să-mi ducă 
tot pămintul prin lumini — 
car albastru sau nălucă

cind in cuptorul alb al setei 
se învelesc in frig popoare

dor timpul vai mi-e împotrivă 
el mă răstoarnă inapoi 
intr-o clepsidră in demo - 
ghețar pe-oceane de noroi 

voi n-am știut să mo rănesc 
cu brumele adevărate 
un ger prelung nepcmintesc 
mă dogorește greu din spate

ritual
stou smgur intre șutiți și ascult 
strămoșul care mr-a vorbit demult

fuioare de lumină pe sub praguri 
se-nvotbtxa ca viespile in foguri

si somnolente umbre prin peret 
mi-apasă-n oase putrede pocea

■ar sobă strană ochato oă-l desp<d 
clbmd deodată m această frică

îngrămădimd tot singele ntr-i deget 
i-arât ndluca-e geootta că preget

că mi se amftă homeie-n adere 
și pnmcui singetm bătrm ian cere

vai siat chemat să mă intom bmmoc 
in locăeoareo hmgo-e tobe veoc

de core nvstid mi e der — și voci 
inlăcnmote-m, ponmcesc prin roci

astfel stropi g obor» prin altare 
mă prăbușesc m pnme<e ■Store

Si toate măștile ii cwg pe cmp 
locundu-se în seni p m - io

e poate vreo dnnweă repetata 
să-ah cos pe oase cameo 100 0 -

această haină cu eeros bău m 
■n care-s pedepsit să moi rb»*n

să mă aplec și să ridic iocba 
ce izbucneste-n toată veșnvCM

dar orologiul ostrulie ingheoto
»i-i mger oh se smulge de pe foto

săgețile
lui N'co-oe Baltag

prietene stai : șoapta ni se face mai 
mică 

hainele pe noi se vestejesc si sa strică

șarpele
in ochiul lui plutește casa noastră 
cu soarele in rana sa albastră

cu orbu-n pleoapa care l-a născut 
ca suflet ui in cana lui de lut

numoi pămintul rabdă și veghează 
lumina ce rămme-ntreagâ-n rază

cind pulberea de șarpe ne depune 
in roata carelor mereu străbune

ce pururea prin veacuri ne adună 
pe tormu-ocesto-ncenusat de lună

ef e o sabie ce lacom toie 
curatul spic din soclul lui de paie

e ceasul umed care intirzie 
so-și swve asezarea-n veșnicie

• «cercarea noastră disperată 
de a rosti blestemele deodată -

coci Șarpele prin noi mereu desoarte 
clopotul viu de clopotul de moarte

VIS

eu om visat deasupra tuturora
1 ceas cu săbii core-și taie oro

o tomă mare-nslngero corintul 
ocooerwvd cu umbra lui pămintul

am vrut să știu si-am intrebet năuc 
dar mv-au tișnit prin vorbă șerpi buluc

cfcn vântul stelei albe răstignită 
ne pedepsea o vrere moștenită

vrei zea barbar romos neputrezit 
prin tata srngelui ne-o fi zărit

va fi vărsat otrava din călciie 
pe creștetele noosire de tâmjie

s - m-om trezit invesmintot in zori 
m hama scirbei lui și in sudori

si-om vrut să sparg aceste voci confuze 
dar vorbele mr-au ars incet pe buze -

si doar cenușa lor se mai presoră 
pe trupul nostru de copil și fiară

ritual
□ceste ore care dor 
sunt i parfum prelins din rană 
să ne grăbim că se destramă 
îngăduința morțzi lor

o prea devreme prea decis 
se stinge-n ochiul meu privirea
e-atit puțin e-atrta vis 
e-otit de vagă nemurirea

Triumful duratei

celest
mi-e trupul incă nezrintot 
copil căzut din nopți cerești 
m-am învățat n-am invățat 
cum se respiră in povești

aceste capete de oase 
nu pot să-ntindă aripi mari 
mi-s tălpile in zbor sfioase 
nemaiștiind să stea pe jar

mâ-ndeamnă sevele planetei 
să cad cu buza pe izvoare

ochiul pătrunde lamina Cu teamă 
piatra sub tălpi putrezind se destramă 

orele se-ntrerup și se-ngină
flocSe au duh de țarină

să dom așadar veste Celui de veghe in 
oaze 

de-acum să coboare podul de raze

fiindcă pe umărul nostru durut 
săgețile morții de mult se ascut

fiindcă de ieri dușmănoasă o Fiară 
ne imbrincește din lumină afară

moi dă-mi un drum sâ-l obosesc 
moi dă-mi o lume ca □ Troii 
mei do-mi un scut impărătesc 
din smge să-i dezgrop eroii

dar uită I — vorba-i doar un vad 
nici sufletul mai mult nu crește 
voi stilpii visului cum cad 
sub steaua care-mbătrinește

aceste ore care mor
mai sint miraj ? mai sint minciună t 
e cerul un copac sonor
Cu șerpi ce spinzură-n furtună

ostul subcarpaților podgoreni, adînciți în ritualistica 
fără vîrstă, este A. I. Zăinescu. un inclasificabil li- 
ric imagist, reflexiv și alegorist, slăvind elegiac pa- 
radisurile pierdute țărănești. El începuse, in „Zeii 

neatenți" (1961), precum un eliptic energetic, poetul era rap
sodul podgoriilor pe care le înfățișa mitic ca și cum ar fi 
fost pline de miracole, de rituri imemoriale și de obiceiuri 
sempiterne. A cînta calendarul agrar i se părea, de aceea, 
forma cea mai pură a devoțiunii, și cu toate acestea el nu 
răminea la acest didacticism antic, de felul iui Hesiod. Lu
mea lui nu este aseea elină și apolinică, podgorean, poetul, 
era un dionisiac fumegos, cu senzorialitate brutală și barocă, 
cu un instinct vizionar de esența teribilului. Acum, podgo
ria lui paradiziacă e populată de cai apocaliptici, de berbeci, 
de o întreagă faună virilă scoborînd miracolul aproape de 
realitățile accesibile. Din ritualistic si repetabil, adică din 
mecanismul elementar al lumii rurale, poetul ajungea în 
mitic și în miraculos. Misterul lumilor este aci și misterul 
poeziei, bizuită sub raport stilistic pe asociativitatea ima- 
gistă care scoate efectul din coincidențele de materii in
compatibile. In acest spirit. Înflăcărat de mituri, vîntul e 
ca <• lance, lumina e aspră, somnul e tîrziu ca o iuntre, 
munții parcă ar zbu-a ; poetul contaminează esențe dife
rite si adesea contrare, voind să reveleze ceea ce este ire
ductibil in univers. • .............. «

..Recviem intr-un cimitir de mașini" (1969) vine cu o des
fășurare de vers amplu, indiferent la perfecțiunea ritrpu- 
rilor supuse acestea unei respirații poetice sacadate. însă si 
conținutistic poetul a înaintat, adincihd ruralitatea pînă la 
a-1 da o semnificație de dramă universală. Et este între acei 
poeți ■ i materiei’în fermentație, lirici, de obicei, ai cimpicj, 
car slăvesc. sămînta. sîmburii; pămintul. pîinea, vegetația, 
spicele, podgoria.» adică niște-interpreți ai ritualisticii rege
nerative, a i.'ror' emblemă poate fi-considerată „veșnica re
întoarcere". FilbSofîa lui e palirigeneza, senzualitatea e, ca să 
zicem așa. aniicată în metafizic, planta nu mai e trecă- 
toarea vegetală ci speța ei nemuritoare.

Și, cp toațe acestea, poetul nu a surprins momentul eufo
ric al rogeper nieț ci mai degrabă pe acela al extincției, na
turismul'lui dionisiac efre în vedere jalea morții și nu feri
cirea resurecției.

„In za1« albe" (1971) dă acestei stări tenebroase o și mai 
pronunțată înfățișare oraculară chiar dacă substanța superfi
cială e tot aceea a ruralului fără virstă : tălpile, piatra, plu
gul. grădina, toaca bătînd de vecernie, frunzele, colinele, fie
rt-traiele. Dacă substanțial poetul a complicat piuă la ora
col imaginea lumii pe care o desfășoară, stilul a ciștigat 
enorm în epicitate căci poetul, care pune acum accentul pe 
subiectiv, face din real o prelungă pinz’i pe unde zugră
vește hieroglifele lui sufletești. ..Grădirile as~unse" (1974) 
merge pe aceeași idee, a ritualității care determină pe Individ.

Cultul spetelor, căci A. T. Zăinescu înțelegea mereu prin 
materie — esențe, e. in sfîrșit. odată cu „Legea viei" (1976). 
fundamentul si al filosof iei și al stilisticii. Poetul e acum 
un reflexiv obiectiv, care pornește de la contemplația unui 
obiect și meditează privind dinspre obiecte către om. EI a 
îmbrățișat, de aceea, un stil de fabulă sau de apolog, înfri
coșat parcă în a denumi cu precizie, e un poet al imagi
nației tulburate de asociații, de comparații, este un ana- 
logist. Totul corespunde in tot, lacrima dospește, norul 
vorbește prin semne, febra e „cu ghețuri", steaua sună sau 
se zbate, părinții sint „tulburi", scoicile înfloresc, plantele 
sint de piatră, astrele mișcă ocult arborii, piatra e înari
pată, omul seamănă cu negurile. Unei astfel de imaginații 
care asociază totul ii corespunde și o antropologie de o for

mulă specială, unde omul c pasiv, „locuit", „privit", „văzut", 
urmărit, captiv, bolnav pe căi oculte. O imprecizie filoso
fică a pătruns pretutindeni, pînă și în imaginație, căci poetul 
se sforțează a cuprinde o noțiune printr-un șir imens de 
supoziții. Ceața, norii, aburii, fulgerele, invadează acele țări 
noi ale poeziei, lumea e și ea imprecisă in chip de țări de 
aer, cer, nori, stepa cu f-oomenele ei iluzorii. O tulburare 
afectivă, ca de rasă veche, cu neputință de identificat, eacum 
esența ireductibilului sufletesc.

Aceasta e in definitiv legea viei, regenerația fără sfîrșit. 
misterioasă, inanalizabilă, petrecută în afara omului care, 
prin raport la universul forțelor negînditoare, e doar un 
element intre., altele,..Acest simț .al naturii libere care e la 
poet o necesitate neînțeleasă face din poezia iui A. I. Zăi- 
r.escu și o experiență a umanului dramatic, aflat în procesul 
de facere și desfacere al lumilor pe care numai el o poate 
pricepe fiind, cu toate acestea, inapt în a o modifica. Față 
de această condiție de „trestie gînditoare", spiritul a găsit 
numai soluția culturii arhaice, a ritualului colectivităților 
subcarpatine căci poetul e. unul dintre cei puțini care știu 
să transfigureze sufletul unei comunități în condiție adine 
subiectivă și să interpreteze, în chip de rapsod, infatigabila 
trecere a clipei in durată și a permanențelor în istorie.

Artur Silvestri /
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Țara
Duh al pămintului de rouă înspicat, 
O un copac de foc ce ni s-a dat 
S: s-a trimis, prin rădăcini de veste, 
Această sierâ, țara care este.

Țcra, după mamă și tată ținind-o 
Veacuri in brațe și bmecuvintind-o. 
După cei vii, după cei morți și după 
Cuvint, această vie-nsămințotă cupă.

Fără de marginea aceasto, rară, 
Ca o dumnezeire, țară, 
Țara, clopot mereu desteptind 
La urechea mea fii și fiice de gind.

Măturătorul de frunze
— De ce mături, domnule, frunze î 
Uite, una isi caută rădăcinile-ascunse. 
la cercun ardeau copacii, nndun
De cercuri și ef mătura ginduri.

Se vedea cit de cclo că este străin. 
Ochii după cum si-i muia-n rouă puțin 
Si după mste haine pe el, îngândurate. 
Grefe ca pentru eternitate.

In fiecare toamnă cind orborii-si lasă 
Frunza pe jos ca un dor de acasă 
Si mă întreabă, una din ele, cine sint 
Ca o tulburare in formă de gind.

Golul de oer albastru in care iatrosem 
Ca intr-o Iară de purpură si de mătase.
- Numa unghra, domnule, de Io picioare 
Numoi lacrima sz tot o frunză im pare.

Pe un pod de nori, subtiindu-se blind. 
Măturătorul de fnmze, tocind.
In cercun ardeau cooocit. nndari 
De cercuri și ei utoturo g«nduri.

Homari
Ca niște homari ochii mei ou curatot. 
Toc ta noaptea, statele, și-ocum 
Mo-ntrebati de ce unt roșii, de fum. 
Pe pămint de ce singe se vede, uscat.

Pentru cine funinginea, purptea, sortii. 
Zarul și cumpăna, unde poruncă, 

blestem ?
Unde-ndoială, lumină și tot ce avem, 
Dacă prin ungma lor rouă văd morții t

Mi s-au aprins, de scrum, plecopele, 
nu vedeți ? I 

Ochn tnei au curutat stelele numai, 
si-atit.

Si îmi legați acum mii de-ntrebări 
de git. 

De ce-a-nHorit, imi cereți, caria-n pereți.

Cine cu crudă răsuflarea gurii-a spart 
Pinza păianjenilor moale și-a trecut f 
In ceorcănul privighetorii cine suferă, 

temut ? 
Ce zic de frunze arborii cind

se despart f

Nimic, nimic moi mult ca un homar 
Și-ocelo-ncovoiat de oripi incă, 

somnambul, 
Uitat cind somnul, totuși, vi-e destul 
Și vă uitați la el c-un dulce ochi, amar.

Lingă statuia copacului
Lingă statuia copacului, fructul ofrandă 

căzut. 
Numai urme de dinți, flăcări scurse

, in coajă.

Numai cintec pină la viermele din mijloc 
și vrajă, 

Numai biruință pină la lebăda care-a 
tăcut.

Și numai grație, grația cu care 
se dezvelesc păduri.

Fină la țipătul mării, uscat, numai 
frunze

Ca niște cărucioare cu fete de oer 
. ascunse,

Numai dorință picunnd singe ars 
in nervuri.

Numai voluptate in cearcănul morii, 
doar semne, 

Somnambuli in măști de spumă, străini. 
Cu crte o insulâ-n brațe, cerșetori 

peregrini, 
Mcrea-ngropindu-li-se-n oase ca-n 

steme

Si numai gratie, grația cu cere incepe 
un joc.

Numai gratie, gratia cu core se 
intimpină săbii.

Lingă statuia copocului, ca un un duh 
de corăbii,

Fructul efrondă-nviind ochi și gură 
la loc.

Glorioși cei plecoti cu crte o horpă-n 
războaie,

Ncufrogiati cu crte un trandafir in ochi 
scris

Numai jurăminte in fructul ofrandă, 
doar vis.

Umbre pe pardoseala lumii, de piooie.

Si numai grabe, gratia cu care 
se aruncă un scut,

Numoi gratie, gratia cu care 
se intimpină-o rază

Numoi gratie, gratia cu care-nsereaza. 
Lingă statuia copocutui, fructul ofrandă 

căzut.

Uneori ești atît de departe
Uneori ești otit de dhparte, departe, 

iubito. 
Incit intr-un nor mă visez — si sint nor. 
Dureros cresc m jos, poate oftfel 

de zbor, 
Rodăcincs și ca toate aripile-nountru.

Nimic nu mă moi amintește, nici dor 
Si nici fulger odinc ce se tulbură, 
Mă uit in sus, dlră-oproape de purpură. 
Si e seară, o posăre-a ors incotor,

Inflezibil mi-e singele, clește,
Si in strinsoarea lui aștri țipă, de fier, 
Dureros cresc in jos si-aud lume pe cer, 
Mă uit in sus și-aod iarba cum creste.

Locui* sint de-o orioă pină le pierdere, 
Pină la pierdere umbre si voi incolor : 
Uneori ești atit de departe, departe, 
iubito.
Incit intr-un nor mă visez ți sint nor.

Pictură naivă
Viața aceasto nu-i viața noastră, 
Noi trăim viața celor mai dinainte 

de noi,
Sintem in urmă cu-o viață.
Viața noastră se află in miinile copiilor 

noștri, 
Ei fac ce vor cu ea.
Ei se joacă azi sou se pot bate miine, 
Ei desenează flori in ochii noștri, 
Ne desenează pe noi intr-un turn 
Si asta numim noi
Pictură naivă.

Somn
Ca niște piramide-n văzduh, albe, 
in bubuituri reci, de argint, cresc 

luminile ochilor, 
Tot mai adinei, mai departe acum, poate 

vor ninge, 
Am astupat toate văile somnului reci 

și vor ninge, 
Sint sigur acum, pot să jur că aceasta e 
Singura, cea mai grea, dureroasa -r 

ninsoare, 
Trupurile noastre-au trecut cea mai 

tulbure vamă, 
Am intilnit și cel de al doilea război, 
L-am intilnit și pe primul 
Am incheiat pace, 
Am pus semn

Și acum
Trebuie să ne trezim, să ne ducem, 
Singuri, toate piramidele in spate.

Arheologie
Teascuri grele de foc purtăm pururi 

in oase. 
Reumatice pietre pe deal și durerea 
Aceasto podgorie se cheamă, un astru 
Pe care ni-l împrumutăm unii altora.

Dar degeaba ger, ochii-acum ca niște 
orașe 

In care se așează mult popor, plăcut 
mie, 

Degeaba vint, ploi ce-nțorca asemeni 
Unor ugere pe culmi si degeaba 
F-.'lgere, gropi adinei de-r»tuneric, 
Pccea pe core am incheiat-o eu 
E un copil cere trece veșnic prin aer,

Cnd ne e nouă mai bine, el ride, 
C.nd ne e nouă mai rău, el ride, 
Cl id ne e nouă mai frig, el ride,

Gnd ne e nouă mai cald, el ride. 
El nu știe, nu poate să plingă, 
Mă dezvelește in somn cind și cind 
Si imi arată

Fulgerele pe care stau.

Să tai lemne
Hoi du-te și taie lemne, mi se spunea, 
Si eu șt am că sufletul mamei se teme, 
Ea mă iubea, iubito, cu-o tristele grea, 
Eu aș fi vrut și-n ochi s-aprind 

focul o vreme.

Din scrișnetul iernii fierbinte-mi făceam 
Un topor și plecam intr-adevăr 

să tai lemne,
Un copil auzeam cum mi se smulge 

din miini 
Si se-ntocrce prin nori ca prin semne.

Mă uitam de departe, departe 
pe urmele lui, 

El ningea și se bucura dureros
de zăpadă, 

O, dacă nu tăiam lemne-as fi putut 
să-l văd m-jlt, 

Dac-om tăiat, nici n-a vrut să mă vadă I

Au trecut anii - multi arbori de-otuncea 
și iată, 

Grele zăpezi mi se-astern in cuvint. 
Multi injure, muiți laudă-oceasta, 
Mulți cu unghia mingiie și se ascund.

Se văd multe dureri încremenite in alb. 
Ninsoarea altfel ce-ar putea

să însemne ? 
Se zbat atitea tăceri irVmine, uneori, 
Că-mi vine să mă duc să tai lemne.
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«Luceafărului»

în județul Alba
IN ACEST NOIEMBRIE, CIND SE IMPUNEAU DOUA VEACURI DE LA REVOLUȚIA LUI HOTE! 

UN GRUP DE SCRIITORI TINERI A UM3LAT PRIN APUSENI, PE DRUMURILE "CARE AU TRECUT IN 
ETERNITATEA MARELUI ACT REVOLUȚIONAR ROMANESC. ASTFEL S-AU ÎNCHEGAT ACESTE 
PAGINI, CARE NU SINT REPORTAJ PUR SI SIMPLU. NU SINT PROZA PUR Șl SIMPLU, CI - 
NE PERMITEM SA LE CONSIDERAM ASTFEL Șl SPERAM CA LECTURA NU NE VA INFIRMA 
NICIDECUM - POEME IN PROZA SCRISE LA PREZENTUL ISTORIC. MĂRTURII DE PUTERNICA 
SIMȚIRE ROMANEASCA, URMARE FIREASCA A CHEMĂRII SECRETARULUI GENERAL AL PARTI
DULUI NOSTRU, TOVARĂȘUL NICOLAi CEAUȘESCU, DE-A NE ÎNTOARCE MEREU LA 
IZVOARFLE ISTORIEI, LA IZVOARELE PREZENTULUI, ACOLO DE UNDE SE POATE HRĂNI CREAȚIA 
ADEVARATĂ.

Ce vedea Horea
pe fereastră

ISint două dealuri. Două piramide argin- 
, tii așezate in stingă și-n dreapta soare
lui. Dacă ai ’cobori o rază perpendicu

lară pe lume, cerul s-ar indoi pe ea ca o pa
gină de hirtle și un deal s-ar suprapune per
fect peste celălalt : o singură linie subțire, fos
forescentă, urcînd și coborind pe cerul mătă
sos și albastru, conturind un triunghi luminos. 

Pe dealul din stingă soarelui s-a născut : 
Fericet. Pe dealul din dreapta soarelui a tost 
prins : Scorușet. O simetrie ocultă i-a Înscris 
și moartea în triunghiul vieții hotărind ca locul 
nașterii să stea lingă locul vinzării : să privești 
copil, de pe o culme pe cealaltă ca să-ți vezi 

'chiar Golgota iar mai târziu, urcind povîmișul 
Golgotei, să privești, inaintea supliciului, ca 
să vezi, ca într-o ultimă revelație — chiar 
dealul pe care ai copilărit.

Pe Scorușet n-am fost. Moții îl acoperă în 
cugștul lori.de rușine și ți-1 arată mereu in altă 
direcție de parcă n-ar fi fost niciodată acolo, 
în fața ta.

Dar pe Fericet m-am suit M-am cățărat 
pînă sus, pe spinarea lui argintată de brume, 
am ajuns pină-în locul unde soarele și-a făcut 
culcușul de toamnă și unde se află casa in 
care HOREA REX DACIAE s-a născut. Casa ? 
o navă intergalactică țărănească, prinsă de cul
mea dealuldi cu odgoane de iarbă, o capsulă 
de lemn formată dintr-o singură încăpere și 
prevăzută cu o singură ferestruică nrin care 
nu se vede niciodată mai mult decit cerul și 
soarele. Dar nici mai puțin ! Și luna ! Și vifor
nițele stelare ! $i Transilvania !, despre care 
n-am știut că își are izvorul acolo, sub teme
lia casei lui Horea, că tocmai de acolo începe, 
revărsindu-se in haosul de lumină. unduind 
ca o mingiiere prelungă in atitea dealuri și văi 
și plaiuri scînteietoare incit cetatea Munților 
Apuseni se deschide spre toate punctele car
dinale șl nici un alt masiv muntos românesc 
nu aparține legitim atîtor județe si nu este re
vendicat ca paternitate de atitia locuitori : Hu
nedoara,. Sibiul. Alba-lulia ș-, Aradul. Sălajul. 
Bihorul ți ' Clujul, acseeate in eerc sub zJU-JzțJf 
înalte de piatră, unite, toate, sub coroana Mun
ților Apușeni, descind egal din temelia iv.a 
lui Horea, din dealul acela înalt, argintat de 
brumele toamnei, și pe care era zăpadă cînd 
Horea, trădat, și-a Întors pentru ultima oară 
privirile către el.

2 Să te naști pe un deal așezat în dreptul 
, soarelui veșnic și să mori zdrobit de 

călăi ! Nu cred să existe explicație pen
tru dramă, un înțeles normal pentru o aseme
nea abatere de destin ; nici un drum omenesc 
nu poate sări atît de brusc de pe traiectoria 
existenței normale pentru a intra pe orbita is
toriei. Dacă Horea ar fi trăit la cîmpie, in
tr-un loc colectiv, de aglomerare umană, insti
gat perpetuu de impulsuri rebele și de Cori 
revoluționari, prezența Iui in fruntea cete’cr 
moțești răsculate ar fi avut un înțeles normal. 
Dar Fericetul se află într-o zonă de protecție 
solară, deasupra lumii, suspendat pe coroana 
montană, ca să ajungi de acolo in revoluție nu 
poți să cobori, simplu, dealul, hotărind într-o 
bună dimineață de vâri să-ți închei socotelile 
cu familia și cu destinul tău țărănesc. Sărăcia 
și umilința, groaznica iobăgie, nu sint expli
cații suficiente pentru strămutarea lui Horea, 
pe care istoria ri-o va putea elucida niciodată 
fără cei treizeci de ani care-i lipsesc din 
biografie, exact anii care despart Fericetul — 
(un băiat prins în jilțul de ierburi al dealului) 
de... audiența la împărat. S-a petrecut ceva im
portant în perioada aceea, o încărcare :-aiă 
masivă dar și o iluminare care l-a purtat pe 
țăranul Vasile Nicula zis Ursu către conștiința 
de sine, numindu-se Horea de atur-ci înainte, 
cel ce primește sacrificiul de burtă voie, at-lca 
exponentul conștiinței de sine a Trar. .. -.ei.

— De ce-1 pictați chiar pe el ? l-am întrebat 
odată pe Ion Niță Nicodim și el mi-a t*s- 
puns, căutîndu-i umbra in aburii primăverilor 
din Hălmagiu :

— Fiindcă este al nost !
ESTE. Nu ERA. Al tuturor moților și al tu

turor dealurilor și cătunelor pierdute in ceta
tea de piatră a Munților Apuseni. E suficient 
să ajungi odată acolo ca să-i simți prew.u 
reală, o a treia componentă chimică a aerului 
pe care moții îl respiră, care ii prijină sa 
trăiască „înalt**, fără abatere de la o anumita 
cotă morală, niciodată mai prejos de acel mo
ment de iluminare revoluționară in care Tran
silvania a luat cunoștință de sine prin Horea

și n-a mi; dat înap-ii pin* la Marea Viwe 
de la I Decoăbrit.

3r:mp'.i! ”.ra: La cn.-tâ1.. de rie 
el-vt- ’r-.-,. . ; j c> . .■ ’-t in
tate. Exist* ir.’. ~r s.. -ăvirșjte de-—nit 

dar car. r.ilvi ie fac bine prin vreme ir»::; 
sint. c r -.'.ă lor ds -• re, pe deplin actuale 

chiar . - ~ mtr-o ca»i a conști
inței, acțtoeuvd șl scxnharî.-.du-și judecățile de 
valoare după fw»rul tor de iraciație. Și Her*» 
este un «n&Șo» magic nuia*r. Nu doar ci 
imaginea lui se a«Tă pe toți peîrreu casator ță
rănești din Ardeal, «fer caeeaafi tsăutee m con
formitate cu H.»«, s«j ia « ua tipar al drep
tății și din pr.cira. arta, pi partea acont a 
țării se află inu’-un clar de dactin care ceapa 
înțelesului i.-r-.-d-xl.

Moții nu ș!e«câ. de escicpla. Wa-a tete ra
tele răspindtie pe dralort cu toatr că drumul 
copiilor către yoaiâ e hia< șt aoirnin~ ș.-ti 
piinii, pe care o -tnr $<■ drpari*. cu < ui. le
gată în desăgi. la obiwc. Pe-;-^vg?e*te ia În
deletnicirea lor de tirani. îi • rtgx>*ad ipr» 
toate industriile sRjKne in tnet dar r*mtn st 
țărani. Fac naveta pe șantier «au la fabnc* dar 
se întorc zi de s. pacte daat. ttdad Mie de 
kilometri pe luat, re crșaect vacile. otic *t 
vițeii, păstindu-le pe pajiștii* tnoataM.
ciți că sint Liberi. 'Ln.-țS vămi» cerului, seal 
cuprinși și mai fericiți ca nicicând.

Sint rr.-tee puue. apte uvd». te Ba*aaaaacA 
„conștiința* care ii ține r&»ți ia lac. prețul 
mare pe care ace! loc sătbalee de luate l-a dn-
bindit provocând cele mat tmpurtaaU: tzuttAn 
țârUi.v-S ti dm iatoria. TraaaQvMM*. un nud grav 
de t p^rtiripa la viate. de a o trai. duntaeațA 
de dimineață, ca pe im eăexumcDt. FUBde* 
președinți de CLA-P.-uri duoMaăd ai inleb- 
genți am mat taulnit. de oanpio. dar aert- 
odal* totul ca Nicu Halea, pcewd.r'-eie de 24 
de ani al QA_P.«ulei dm Hr-_c, care «ptâtad 
detoce fericire ca ia di ilogrrtle p^toctra te

șt-ți tpone eaai rrede ti ca ie paa*e ațan* la 
rabiBbnt șl otfa ar vreo te-i aiirte tt oe aiul 
•-o fac*, pe ral din Herdg de pudâ. rranteteril 
hn care l-au lake* ta ucaatânttete de pe dru
mul nmeuluî. maaidrrtnd e* dup* patru ari de 
înaustrie și navrt* ar ftf otel Mar ca aiul st 
legile șl ItKxaea'a. on Cel de raster pentru aba
terile de viiee* letal* te* tana* nMM, 
„lider*. spur.e. dar pentru oala • arate* te 
așezi intre tine A lume na *atta de aapuatia. 
și cheamă ..vi. nl»t *.ttt do
inind** ți coptU chiar unt, șt ckter borte. patru, 
in linițte.i încărcat* de oaerr a Inriparu a pev- 
ședintele-Plus-: - au ouu an new de ar-

SănzfaM Pop
Confiate re ia Jtep. a t-a

FetepraCU de Cen»*inrin Stan

f teatru^
Intr-un pâre... 

pe o bancă
Despre oameni în singurătate dra

maturgii au scris în varii registre, in- 
cercînd să dea glas fiorului existențial 
ce străbate subteran o asemenea ine
puizabilă temă. De la melodramă 
pînă la tragedie și teatrul absurd au 
fost explorate, în modalități de ex
presie diverse, ipostazele unei ace
leiași probleme și totuși a rămas în
totdeauna un rest, o taină, ceva indi
cibil constituind o sursă de inspirație 
pentru creatori. Fiindcă există, in 
fond, tot atitea „singurătăți” cite dra
me se manifestă iar ceea ce la o 
privire impersonală trec drept simple 
„cazuri” pot dobîndi, grație talentu
lui și viziunii artistice, înțelesul lor 
adine reprezentativ. Teatrul modern 
și-a reprezentat cîte un astfel de 
„caz“ precum o oglindă în care se 
răsfrînge mizeria și măreția acestei 
lumi. Nu altfel procedează dramatur
gul Aleksandr Ghelman, aducînd în 
scenă două personaje oarecare a că
ror existență pare să fie o continuă 
fugă de ei înșiși și de timpul in care 
trăiesc și, așezindu-le față în față le 
va lăsa apoi să se dezvăluie „în li
bertate”. Este vorba" de un „El** șl o

„Ea”, aflați la o vârstă eind orice nouă 
alegere întâmpină rezistența unei 
vieți rutiniere, pe dt de nefericită pe 
atît de greu de depășit. Piesa, nu de 
largă respirație, este interesantă to
tuși prin autenticitatea și realismul 
viziunii. Vulnerabili, descoperiți în’ 
fața vieții, cei doi adoptă un șir de 
măști care le conferă, pe moment, un 
anume sentiment de securitate. în
tâlnirea lor apare ca un prilej de re
paus in cursul acestei fugi de sine și 
de lume, prilej de a-și cunoaște ade
văratele resorturi morale, de intoar- 
cere asupra propriei ființe ; ceea ce 
trecea drept o măruntă aventură ca
pătă acum, prin apelul la încredere 
și generozitate, sensul major al con
tactului dintre oameni, acela al redo
bândirii speranței și posibilitatea re
generării sufletești.

Spectacolul Teatrului „L.S. Bulan- 
dra“ realizat de regizorul Mircea Cor- 
nișteanu materializează, în echiva
lențe scenice concludente, acest pro
ces dureros al descoperirii identității 
proprii specific personajelor. De la 
apariția precipitată, de ființe hăituite

La el acasă

Despre mai multe
-îaginsa cheia, imaginea daslușitoare 
Iceea ca văzutam pină atunci, cotro- 

ăind cu ochii din dealul Fericetalui 
■itre codrii cei mari și blestemați ai 

Scorușatu'ui ii dupâ-ami',za de taamnl subțire 
ca o lamă aurie, cu nuanțe de la mov la violet, 
da Ia verde închis la roșu aprins, de lingă 
chiar casa lui Horea, refăcută, prin rîvna și 
munca și mindria și onoarea oamenilor din 
ace-te cătune, imagine pe care o^tot căutaserp 
și-o așteptasem fie pe valea Ampoiului privind 
casele albastre ale românilor (care au făcut 
dintr-o obligație, dintr-un semn al recunoașterii 
pentru bir — casa vopsită-n albastra — ua 
semn de noblețe și vechime și neascultare și, 
iarăși și iarăși, de neuitare) sau învățind sâ 
bem apă de la conducta de lemn punînd palma 
întinsă in prelungirea șuviței parcă pentru a 
simți mai intii înfiorarea izvorului de sus, din 
munte sau murmurul lui neîncetat, fie la Bu
ciumi Șasa in școala bicentenară și unde prima 
dată ni s-a arătat .supraviețuirea lui Horea sub 
forma blestemului ce apasă asupra numelor pri
milor săi trădători, fie la Abrud, mai mult 
citind în mintea și-n fantezia noastră decit în 
cerul afumat de aburul industrial al orășelului, 
imaginea avea să mi se descopere la Roșia 
Montană, in cenușiul unei ceți de toamnă cind 
în galeriile romane coborind, galerii de Ia 131, 
am fost, cum să spun mai exact ? invitați, po- 
vățuiți de a privi vina de aur vizibilă printre 
rocile muntelui și noi am privit și am luat 
pe degete mîzga aceea care mirosea puternic a 
metal și în noroiul acela nu am descoperit 
nimic, nici o sclipire aurie nu ne-a luat ochii 
și nu ne-a făcut să ne înfiorăm la gindul au
rului. „Nu mai este, ni s-a spus, nimic nu mai 
este, au rămas galeriile ca semn al trecerii 
unei lumi supunind altă lume** și au mai ră
mas, și din cind in dnd se mai descoperă, urme 
umane in aceste galerii pentru ca sclavii, cei ce 
numai cu dalta au săpat galeriile astea unice-n 
țară prin forma lor trapezoidalâ, înalte cit să 
meargă omul în picioare și de o geometrie fan
tastică, sclavii aceștia nu-și mai suportau din 
cînd in cind condiția și se răzvrăteau și-și do
reau lumina soarelui și mingiierea ochiului de 
o rază prea curată de lumină și atunci erau 
pedepsiți și bătuți în lanțuri, lăsați să moară 
în galeriile de ei făurite. Și după ce-am văzut 
aceste galerii și am înțeles cită blestemăție a 
adus aurul acestei zone și cit de curate in su
ferință și adevărate erau versurile „Munții 
noștri aur poartă / Noi cerșim din poartâ-n 
poartă**, ne-am dus din nou cu gindul la Ho
rea și iarăși ni l-am întors către începuturi și 
am citit cu alți ochi și altă pricepere precizarea 
unui „producător de izvoare** (după expresia lui 
Pârvan) : „Traian a dus Ia Roma (după războiul 
cu dacii, precizarea noastră) 5 milioane libre 
de aur și argint încă de două ori pe atit“ și 
bărbați cu armele lor peste 500 000. Am glisat, 
dacă vreți, pe linia imaginară a istoriei pentru 
că altfel nu se putea, pentru că eram pe ur
mele lui Horea, voiam a înțelege, și, directoa
rea muzeului de la Roșia Montană avea sâ ne 
spună că și Horea a mers pe urmele altora. 
Nu era numai o vorbă nu era numai o sin
tagmă ce se cerea deslușită, ca-n cărțile de 
istorie : cauzele, desfășurarea, urmările răscoa
lei, cl un adevăr de care luam act atunci în 
explicațiile acestei femei care vorbește cu pa
timă reținută despre o istorie grea și urgisi- 
toare cu oamenii din Munți. Ni se arătau și, 
prima oară n-am înțeles prea bine de ce. cu 
incâpățînare și insistență, obiecte, ni se arătau 
șaitrocuri, steampuri. hi se dădeau amănunțite 
explicații despre cum se scoate aurul și cum 
s-a scos aurul din acești munți de mai bine 
de două mii de ani. Insinuanta întrebare toca 
in mintea noastră „și aurul ? aurul ? ce se în
tâmpla cu el ?“ pînă cînd am ajuns a ne răs
punde singuri și a descifra de ce și Horea a 
mers pe urmele altora, a mers pe urmele aces
tor nenorociți bă ieși ce-și pierduseră libertatea 
și voiau să li să piardă neamul din pricina bo
gățiilor aflate în pîntecele munților lor. 
blestemat, urgie și 
aur I
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sute de zile și nici nu auzeam bine explica
țiile celor ce-mi spuneau că ea a fost ampla
sată vreo cițiva zeci de metri mai încolo de 
v-xhiul loc și rotită spre alt punct cardinal 
(oare ce semnificații care imi scapă poate avea 
o deplasare de cincizeci de metri, să zicem, in 
eternitate și ce poate însemna schimbarea direc
ției spre care privește o casă așezată pe un 
punct al unei planete care se rotește neconte
nit in jurul său și al unui centru care la rin- 
aul lui se rotește in .fluxul unei rotații nesfir- 
?îte fața de care pînctele cardinale nu sint 
ceri* invenții ale noastre ?)... De unde această 
stare, de unde acest simțămint nou pentru 
mine ? Am an respect egal, adică nemărginit, 
prr Ir i toți eroii neamului. Și totuși, abia aici 
*r-, -.It, CU o int-r-rrtai mult decit
CUMtebift. ac*> i=ri’-ă (! M de - eluda
«•evonta temperate cdre m* toeajteriea de cali- 
tetea ie martor direct al evenimentelor istorice. 
up«U rare, orbit de transparentă ar fi și oricit 
dr muit s-ar identifica cu o metaforă, poate 
punr v. t -re completă pe tine, este capabilă 

■ • • . rba intr-un fel de dimensiunea nei-
<5" r.Uficătă a existenței, oferindu-ți cu genero- 
auu.i lipsei de determinare imediată trăiri

- ile. Firește, aveam să realizez pe par
am. mmic magic nu s-a intimplat, intrasem 
t r • simplu intr-o sferă de referință cu care 
- u ■ ram obișnuit, oamenii pe care i-am in- 

nu vorbeau despre Horea „cu căciula in 
i ’. nu-și înfrumusețau graiul pentru asta 
4* otel nu preluaseră fraze atent meșteșugite 
r1; cn-iș despre marea răscoală, cărți pe care, 

îtfeâ Ie citeau făcindu-și păreri despre ele. 
Pentru moț: Horea este o prezență necontenită, 
duu* »ute de am nu au putut schimba mai 
amw ir; mc-Jul lor de a-1 privi și de a-1 răs- 
t - ; C-j pre-"-rea lor nedrămuită de vreme. Pu
ii-... foarte puțini, sint cei care, profitind de 

. c_ ești străin de loc, supralicitează sim- 
bouurl •- motive, luneând pe panta propagan
de* terroice. Altfel, cei din Albac iți vorbesc 
f*r* pa urna despre „nedreptatea” care li s-a 
Urm atunvi dnd Fericetul a trecut din pri- 
a unei nci împărțiri administrative a zonei 
1» r r- ir ? Horea, cei din Horea se arată entu- 
iiaamuți de faptul că „in sfirsit* s-a făcut 

r»i>utp*. „Dreptate” și „nedreptate” intre 
ghilimele. Pentru că nu poate fi vorba nici de 
-r_a nici de alta. Fericetul a rămas acolo unde 
a ("sS dir.totdeauna. la aceleași distanțe la care 
»e găsea și mai inamte față de Albac sau față 
de Horea, nu există nid o graniță, nici un fel 
de opreliște, personajul istoric rămîne tot din 
AiLkl. iar localitatea de care ține acum locul 
•ssej sale ii poartă numele in semn de recu- 
^r.țtință ; numai că moții nu se duc pe Fericet 
'’țg la muzeu, unii poate nu se duc deloc, nu 
asta «ontrzză pentru ei deoarece, am mai 
spus-o. K.'rea este o prezență, a devenit, iată, 
o mari ce revendicat, dar intr-un mod cu totul 
sparte, ața cuns unul sau altui l-ar vedea mer- 
gind pe stradă ți l-ar rug* *5 le treacă pragul 
pentru a se stabili in essele lor.

Corneliu Ostahie

Duh 
delirantă febră : aur, aur,

★
2. Chiar și înainte de 1700, ne spune Ruxan- 

dra Manta, există plîngeri că „in mă
runtaiele ascunse ale munților sîntem atît de 
nefericiți”, dar nu numai in măruntaiele mun
ților ci și in plină lumină viața devine din ce 
în ce mai neagră, dările și impozitele mărin- 
du-se neîncetat (și la cit se măreau Ia atît 
creștea și năravul de a-și face parte cit,mai 
mare și el care percepea impozitele), robotele 
acoperă toată săptăming șl moții își lasă tot 
mai des casele lor de pe virfuri, mai apropiate 
de-un dumnezeu care nu mai are ochi și pen
tru ei, și coboară-n târguri, coboară și iau dru
mul locurilor de unde le poate veni mintuirea 
posibilă, dar de unde le vine în mod sigur ne
dreptatea. Este poate prima trecere-n viață a 
lui Horea, coboritor din cătunul Aradei, de pe 
dealul Fericetului spre a se lumina cu drepta
tea, și dreptatea înseamnă înțelegere și înțele
gerea înseamnă expunerea in scris (!!) a drep
tății moților. El, constructor de case și făuritor 
de biserici, bătind cu pasul toți Munții și vă- 
zînd și ascultând jelaniile celor de-o fire cu 
el, se va fi trezit la viață, renunțînd chiar la 
viața lui.

Nu vrem a face excurs istoric, urmărim doar 
acum, după 200 de ani, semnele existenței lui. 
(Dealtfel, m-a îneîntat aflarea unui fapt : toți 
cei ce au vrut să scrie despre Horea s-au simțit 
datori să vină pe aceste locuri înțelegind că 
fără a descifra spiritul oamenilor, fără amin
tirile lor nu poți afla adevărul, Horea depășind, 
în multe privințe, epoca). Urmărim casele risi
pite pe dealuri, văile apelor, drumurile grele si 
izolarea zonei, urmărim felul în care oamenii 
spun cu mindrie că .numindu-se Nicula „trebe 
ca să fie din neamu’ său”, felul lor înfiorat de 
a vorbi despre pădurea Scorușetului unde-a

fi-itând sț»r.- un iluzoriu Liman si pină 
Ia racui-ioti u-e? sr'șimi intime, eroii 
•. zr urma an ttlnerariu s’nuos la ca
pătul :ă'- ’ - .-r întrezări, oricit de
-.-r;. -^t. o speranță. Una in»* pe 

măsura lor -ir -z-uneni comuni, o pro- 
care e departe de a le rezol

ii drama, <x4-ărindu-ie insă, chiar și 
pentru o clipă, cenușiul singurătății. 
Regizorul esta polemic față de solu
țiile triumfaliste, interesul său in- 
dreotindu-se cu deosebire asuura ra
porturilor dintre personaje reflectând, 
deloc paradoxal, trăsăturile unui ta
blou general. Spectacolul are fluență, 
relief in limitele impuse de text, 
profitind de două însemnate pre
zențe actoricești. Este vorba în pri- 
nul rind de Victor Rebenciuc („El”), 
interpretîndu-șl rolul cu finețe ■ și 
măsură, atent la nuanțele sufletești 
pe care „tomnatecul amorez” le tra
versează in procesul dezvăluirii pro
priului său chip, li dă replica Lumi
nița Gheorghiu (,,Ea“), realizind cu 
mijloace actoricești de bună factură 
portretul unei femei pentru care 
dăruirea de sine se confundă în final 
cu însăși rațiunea sa de a fi. Un de
cor format din două planuri denive
late (scenografia Ștefania Cenean), 
cu cîteva elemente de atmosferă o- 
feră un cadru nu întotdeauna exploa
tat de mișcarea scenică. Calitatea tra
ducerii este girată de Mihai Steriade.

Valentin Dumitrescu

de rruu:
au lucrat două

J
Amurgul 
f în tînilor

în filmografia lui Virgil Calotesc» 
Amurgul fintinilor este foarte apro
piat tematic de o memorabilă creație 
a cineastului și anume, Mastodontul, 
realizat in urmă cu 9 ani după un 
excelent scenariu semnat de lean 
Grigorescu. Amurgul tintinilor re
confirmă opțiunile regizorului pentru 
o epocă tensionată, ce anunță spec
taculoase prefaceri sociale, cu im
portante „prize” de conștiință in con
textul secetei din anii 'Id.

De altfel, satul din Bărăgan unde 
ajung alungați de efectele calamității 
naturale cei trei moldoveni interpre
tați de Ernest Mafiei, Diana Lupescn 
și Dinu Manolaehe devine teatrul 
unor acute conflicte generate de ine
galități sociale, dar șt de construcția 
psihologică a unor personaje.

Cei doi protagoniști — Nanu Ca
lotă (Coste! Constantin) — și Cubai 
Piroiu (Mircea Diaconu) simbolizea
ză antagoșimele onțiunilor epocii : 
efortul individual, incrincenat, de e- 
sență tragică in gratuitatea lui și mo
bilizarea intr-o acțiune colectivă (ob
ținerea apei dătătoare de viață) .i- 
morsatâ de eroul ce participase la 
împărțirea pemînturilor.

Teza faptelor rămîne insă, in pla
nul scenariului, subordonată tonului

locurilor comune. Rezolvarea unor 
situații. construcția personajelor 
(primarul, circiumarul), schematismul 
prezent in unele întimplări evocate 
sint minusuri ce aparțin in totalitate 
scenariului.

In ansamblu lipsa de detașare față 
de evenimentele epocii evocate, ab

sența unui firesc filtru al perspec
tivei, dacă nu al sensibilității con
temporane, handicapează in mare mă
sură încercările regizorului de a con
feri epicii filmului firesc și plauzibi
litate. Virgil Calotescu a atenuat to
tuși destul de mult din incontestabi
lele scăderi ale dramaturgiei filmu
lui, apelind la forța de convingere a 
imaginilor actualităților timpului și 
solicitând o echipă de actori consa- 
crați, din rindul cărora se impun 
Mircea Diaconu și Mircea Albulescu 
ce își înobilează partiturile pină la 
atributele unor secvențe antologice 
(săparea fîntinii lui Culai, anularea 
semnăturii din actul de vînzare al 
pămintului).

Pelicula alb-negru utilizată de ope
ratorul Vlvi Drăgan Vasile poten
țează expresivitatea portretelor, a 
peisajelor arse de secetă, reliefind și 
tensiunea rareori prezentă în dialog 
(e drept, uneori se mai utilizează 
lumini de factură teatrală, după cum 
contrejour-ul rămîne o ciudată pre
dilecție).

în concluzie, Amurgul fintinilor, 
un film ambițios prin premise, ră
mîne o evocare căreia regizorul s-a 
străduit evident și cu merite inontes- 
tabile să-i polizeze asperitățile.

în completarea filmului un scurt- 
metraj de văzut și de ținut la ini
mă : evocarea Turna Caragiu, reali
zată la Studioul „Alexandru Sabia” 
de Erich Nussbaum și Ion Caramitru. 
Un autentic eseu asupra personali
tății marelui actor dispărut în urmă 
cu aproape 8 ani.

Călin Stănculescu

■ A
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URMELE LUI HOREA-198 nicolae 
boghian

treceri prin viață
4^ fost prins Horea și despre Mătișești și este 

foarte, foarte interesant cum pentru ei „Crăi- 
sorul" nu se depărtează de Munții lui, nu pleacă 
inai departe de Cîmpeni (pe străzile căruia a 
fost dus în lanțuri) amînînd parcă în negură 
drumul Bălgradului șl Dealul Furcilor și supli
ciul și acea sentință care glăsuiește „li se vor 
fringe cu roata toate membrele corpului ince- 
pind de jos in sus (...) și in acest chip vor fi 
irecuți din viață în moarte". Și mai este inte
resant și cum in poveștile lor deseori căpitanii 
lui Horea luptă în armata lui Iancu, sau cum 
Horea chiar participă la evenimente petrecute 
In anul revoluțiilor.

★

3. Ritmic, obsedant aproape, la Roșia Montană 
se aud bubuiturile din munți. Se pușcă, se 
pușcă mei eu mergindu-se după filonul de aur, 
filon care se pare trece chiar pe sub oraș. In 
muzeul orașului e liniște și explicațiile con
tinuă, continuă intr-un ritm de bombardare in
formațională, dar dincolo de notațiile noastre, 
cu care umplem paginile, rămîne sentimentul 
acestui paradox al celei mai sărace dintre cele 
mai bogate zone altădată. laț faptul că sintem 
aici, la exact două sute de ani de la eveni
mentele din 1784, exact în zilele de 5—6—7 no
iembrie ne creează un straniu sentiment. E ca 
și cum le-am trăi, e ca și cum noi inșine am 
fi fost, atit de puternic ni se impregnează. 
Ceea ce nu poți cunoaște direct, poți suplini 
prin imaginație. Și modul in care oameni pă
timași de istorie știu pe de rost zilele și oa
menii de la 1784, și modul in care alți oameni 
întilniți în drumurile noastre și-1 revendică pe 
Horea (Albac sau Horea ?). și modul în care 
casa din dealul Fericetului a fost refăcută 
(chiar dacă din 10 birne și nu din 6 pentru că 
pe vremea aceea copacii erau mai groși și mai 
bine tocmiți !) și numele de rezonanță prin care 
am trecut (Buciumi, Abrud, Cîmpeni, Albac, 
Horea, Roșia Montană) ne dau semn de o nouă 
trecere din moarte in viață a lui Horea. Și 
chiar și drumurile noastre și chiar și înscrisul 
nostru de azi, de acum, sau din alte zone 
scumpe inimii noastre ne dau semn despre exis
tența lui nu in inimile noastre, ci in cugetul 
și conștiința noastră.

Am văzut, se ajunge greu in Munți. Orașele 
mari (Alba Iulia, Cluj, Arad, Deva) cu trenuri 
rapide sau accelerate directe sau cu aeroport 
se află de jur împrejurul munților, la distanțe 
incomode și mari (trenul mixt 3922 face de la 
Turda la Abrud — un drum de 93 km — mai 
bine de 6 ceasuri, cu mențiunea că intre Cim- 
peni și Abrud circulă numai cu ordin special 1) 
de așezările moțoganilor, cunoscute mai mult 
din cărțile de istorie. Dar chiar ajungind acolo 
în aceste orășele, tot nu poți afirma că ai pă
truns în Munți, te afli încă la poalele lor pen
tru că știi (și știi asta tot din cărți !) și-i vezi 
pe moți coborind către ele, aflulnd asemenea 
izvorelor ce-și află împlinirea in marea cea 
mare. O curgere, a lor, nu naturală, ci o mi
nare de nevoi și sărăcie, pentru că moții nu 
ar fi coborit niciodată din pădurile și cătunele 
și pădurile lor dacă nu ar fi fost căleați de 
griji, necazuri și furi. Pentru a înțelege trebuie 
să lași orășelele să-și vadă mai departe de 
treburile lor, trebuie să lași in urmă și semnele 
Înghesuite ale trecerii lumii și istoriei pe aici 
și să-ți continui mersul urcind, spre a căuta 
alte semne in memoria și firea oamenilor, in 
felul lor de a fi și de a se revendica drept 
urmași ai lui Horea. Și ajungind aici, -și pri
cind, și stînd dg, vorbă jsu ei, cu acești .oameni 
al munților, -și aflind un milițian cate' știe pe 
tiinafara Blaga și Esenin, și aflînd un primar 
care s-a trudit să așeze în dreaptă cinstire o 
urmă a trecerii lui Horea și-i mai încărcat de 
Istorie decît un manual de școală, nu mai ai 
surprize, nu mai poți spune mirindu-te că 
Horea trăiește.

Constantin Stan

cea a oamenilor
La singurătatea munților,

Se ajunge g.eu in mur.‘: să cel puț:n 
sta e prima impresie, i’asje tzutode- 

rilor campestre dir. jurul Aloci Ioiu; 
se r:s:pe?te brusc, fără sfortar- ne

gura unei dimineți de toamnă, «dată rst 7' 
Valsa Ampoiului, mergind tot înainte și prins 
la dreapta cum ar vra;. p»aă rjubg: ir. Bn.:»* 
— un drum ce nu co' ' -‘e a se strimt.-... 
Apusenii iși umflă p. »ul lrr de gr--^. . ; .
in cale, măsurindu-te rezi'.s r.șt;': circumșp-c 
in orice caz, nu te cunosc, nu 5 .. cine ești - J 
ce ginduri le treci pragul, iși cintaresc pricep-:’, 
graiul, dar mai ales sufletul și omenia.
și curățenia care saiiș'uiesc acolo, apoi iți ti 
loc, nu prea mult, atit dt să poți trece tu și 
soții tăi, de-a lungul unui firicel de rpc ; du
rează mult să ajungi in inima Buciumului, tre- 
cind pe lingă pilcuri de case, citeva doar, de 
le mai zice și Cerbu, Poieni, Izbita, case ridi
cate temeinic in lemn și piatră, cu podul Înalt 
și beciul adine să poată înfrunta lama lungă 
și aspră, pină ajungi in dreptul unei curți de 
unde-ți iese in cale un țăran care te poftește 
c-un singur gest, blind și imperativ, să-i cin
stești casa și gospodăria, să intri și să iei loc 
pe undeva c-oi fi ostenit de drum așezindu-te 
la masă să guști din bucate : mămăligă stinsă-n 
unt, slană, colțunași cu brinză iute, ținută in 
coajă de brad, să cinstești cu el un pahar de 
răchie sau crampăn șl, mai ales, să-l lași să 
povestească, fără a-1 grăbi, și va deschide sin
gur sufletul ca o nalbă, cumpărindu-te mai 
intii cu o privire, ești om bun, iți va spune, 
altfel n-al fi ajuns pină aici, și incet, fără 
veste, te afunzi, dimpreună cu el într-o altă 
lume, lumea numelor de Macovei, David, Mu- 
rgsan, Petruța, Iancu, Colda, Pratea, Băișan sau 
Mitrea, arățindu-ți casele lui Toma Bugnariu, 
upde fusese odată prins Horea împreună cu 
fiul său Ionuț și misteriosul om cu chivără 
roșie, aghiotantul și îngerul de pază al lui Ho
rea, cel ce avea să apară și să dispară neștiut 
de nimeni. Iți va mai povesti apoi despre bu- 
ciumanii din ceata lui loan Petruța, scoborîți 
din munți să-l elibereze pe crăișorul Horea ;

despre casele incendiate «■ trupurile de țăran 
risac.-'st .-esugniie de nezneșirr.e ; prea puțin 
pentru a-i cii-ili pe chs ră-nc-și in viață din 
vierea ?t drep'.u’ '.or HMnJ.rKSC. refăcindu-și 

a • car* ?! din temelii, ți tru-
-,rd cri-, k pa h< ‘urii.: .șești. Nemurirea
»» 1--. uf ilc CU
ce: s'. b; tjrz r .seini șdinc iz» pte in piatră, 
.. . .u i-a --■'.♦rit, r.r.p.rd n> me’o și vița 
Ctior veuiți a : cu «iad de înavuțire. riv-
"ind i-sna: la aur «î od sett—pe. Horea insă 
* ră —i->; toată averea r ~elui său, spre 
dreaptă și rrindra port-?r. ir-?, cei care l-au tră
dat ?>• iost o-.’f.cip să-și păcatul și fapta
U tăÂwisă pi I 'a sfîrritu! vieții, fi mult timp 
d„ni aceer numele de Onu CcAivs, Giurca 
Prtruu. S. rcș Petru, Toma Bugnariu au fost 
proscrise. nu există răzbunare mai grea ca 
aceasta — la singurătatea mur.teiui s-o adaugi 
pe cea a oamenilor. Horea i-a iertat. isbrJB 
nu — istoria lui Joane Gallo. Simor.e Ciurea. 
Culiția Davidu, Avirom M^.tr.el. Joar.r Tod-.stu, 
Dumitru Jurcă, Ion Agărbiceanu. Ion Pop Rete- 
gan și a copiilor lor : isterie rc ntreffîri nume
lui de Horea și a ridicării lancei lui. prin 
Avram Iancu. Dobra, Buteanu. tribunii Fao. și 
Nicolau Corcheș, centurionul Alecsandru Bis- 
treanu sau vice-ttibunul Dionisie Popovici : prin 
femeile buciumane in fioroasa luptă de la Cerbu 
și-n altele, „rostogolind asupră-le pitri din cul
mea Bolfului", „deculind pe honvezi" sau pe 
cei cu însemnele capului de mort prinse la pă
lărie. Memoria locului le cuprinde pe toate 
chiar și acum, cind tihna s-a așternut pe cei 
40 de kilometri, cit măsoară comuna de Ia un 
capăt la altul, peste case și prunci, case ce mai 
păstrează Încă albastrul, zis șl’ mindră-mărie. 
de demult, semnul celor român, și bucuroși 
să-și poarte numele.

Pentru ca să afli toate acestea, trebuie mai 
intii să ajungi acolo, să intri in casa și școala 
profesorului Voicu Macovei, munții să se dea 
puțin deoparte, atit cit să treci tu cu soții tăi, 
după ce te va fi iscodit cu o privire sâ-ți afle 
gindul cel bun și omenia.

A1 cheamă Gheorghe Costea șl bate

Ispre patruzeci de ani, dacă nu mai 
mult. Bărbia lată, umerii obrajilor ri
dicați bărbătește, ochii căprii și isco

ditori aparțin trăsăturilor oamenilor locului, ca 
și mustața bogată și zbirlită — trăsături puter
nice, echilibrate, liniștite, voievodale, peste care 
se revarsă vorbirea lui blinda, acaparatoare și 
o privire curată, bucuroasă a te vedea. Nu se 
fălește vorbind în numele altora și nici pumni 
nu are pentru a-i slobozi in piept. 11 cheamă, 
cum ziceam, Gheorghe Costea și e profesor de 
istorie în chiar satul lui Horea. Știe tot ce se 
poate ști despre răscoală, despre oamenii care 
au făptuit-o, dar ceea ce te impresionează Ia 
profesorul Costea este refuzul dicțiunii savante 
și a mîndriei fără frîu. Vorbirea lui e caldă, 
alinătoare, negrăbită, adine înțelegătoare, între
tăiată de blinde tăceri reflexive care te fac păr
taș de prima dată la căutările și intreoările lui: 
ce s>-a intimplat cu Ionuț Nicola după execuția 
tatălui său ? cine a fost omul cu chivără roșie 
și cită legendă incape in această apariție miste
rioasă ? ce-a făcut Horea pină la vîrsta de 40 
de ani ? cum au decurs întrevederile cu împă
ratul ? ce anume a dus la acea superbă con
densare a conștiinței de sine care l-a coborit 
din virful munților pentru a-1 reda istoriei in 
plinătatea faptei și mai ales a gindului său 
profetic 7 încet și parcă fără veste, contururile 
Iui Horea cresc, devin aspre și reale, desprin- 
zindu^se din sărăcia și graba acelui profil me
dieval de efigie păstrat doar spre ostoirea cu
riozității europene — un vizionar pătrunzător 
«: in’.e’-.gent. priceput să descoasă oamenii și să 
le vadă in suflet, abil și diplomat cind a fost

Sorin Preda
Continuare in pag. a 6-a

Vioara 
care a coborit 

muntele
- ntr-o seară cu lună în creștet, o vioară 
Ii coborit muntele. Cîntec aprig, iute 

;i fierbinte, izvorit din inima brazilor, 
din sîngele moților, din prima frunză 

desprinsă din frasinul lui Horea. Coboram că
rarea abruptă, abia dibuind pămîntul răscolit 
de „uriași" și iarba lunecoasă pe cind Nicola 
Roman, călăuza noastră de o seară în inima 
Apusenilor pășea drept și cinta dumnezeiește, 
ca pe o scenă perfectă. Ne întorceam din „Casa 
lut Horea". Din Fericet. Adică din cer.

Azi. ca și acum 200 de ani, singurul drum 
spre El e o cărare de munte. Abruptă, ane
voioasă, tăcută și tainică, ca o încercare pentru 
inimă și timp. Horea nu se putea naște decît 
aici.

Cită sete de dreptate, cită suferință și pri
goană trebuie c-au fost in sufletul lui ca el 
să coboare din inima munților ca să moară tras 
pe roată in dmpie.

Străbătind Apusenii am Înțeles că orice roman 
poartă in suflet o astfel de cărare abruptă, 
tainică și anevoioasă — pe care a bătut-o cu 
smgele pentru a rămîne liber și neatirnat, el 
șt'pruncii, și pruncii pruncilor lui.

Un semn de piatră. Locul pe care a fost 
casa lui Horea. 'La cîțiva metri numai, o altă 
casă. Un tînăr tocmai dă să intre in casă.

— Cum e cind ești vecin cu Horea 7
— Nici n-aș putea altfel. Așa m-am născut 

și așa oi muri.
— Cum te cheamă 1
— Todea Iosif.
O rază de soare se strecoară pe miintle lui 

puternice și muncite. Frunze rare de toamnă, 
bănuți de aur pentru alte vămi se scutură din 
frasinul lui Horea, sădit de părinți pe această 
culme la nașterea lui. Un frasin mai drept și 
mai vechi decît lumea.

— Am 26 de ani și lucru la pădure.
— Nu-i greii aid 7 Să urci, să cobori mereu 

munții ca să ajungi acasă 7
— Ba. Că n-aș putea altfeL Ș.-apăi noi moții 

nu sintem paseri călătoare.
S-a roșit tot. O adiere stimește iarba și 

cohorta de frunze. Tace. Tac.
— Școala unde ai făcut-o 7
— Aid ! Și-mi arată cu mina o casă pe celă

lalt deal. Doar primele clase. Pentru celelalte 
am coborit in sat. E o femeie tare inimoasă În
vățătoarea noastră. Să-: scrieți numele acolo la 
gazată. O cheamă Paven Agaftia.

— E de-aiti. din Fericet 7
— Păi. cum altfel 7 Uitați, locuiește peste trei 

dealun de aid.
— Si cum ajunge la școală 7
— Apăi pe jos. Iarna-i mai greu, că-1 ză

pada măre pe la noi. Iși face drum cu calul. 
O vedeți acolo departe 7 Iese chiar acum din 
ȘVvăii...

Un punct. Atit Un punct fix In univers. Un 
reper. O femeie care coboară și urcă zilnic trei 
munți ca *ă-i învețe pe copii carte. De aproape 
ju de «ni pe același drum, luptindu-se cu ace
leași ierni grele, avind în fața ochilor doar 
crupa neagră a calului in deșertul alb spulbe
rat de viatul biciuitor și aburii calzi și for
năitul lui ii sin: călăuză, și ea urrmndu-1, cu 
picioarele ințocwr.ite de frig, și miinile roșii de 
ger. N-a lipsit o singură zi. Ochii mis-au aburit 
Incertfnd deslușească dt mal mult din acel 
fiur.ct i-~: in curind va fi înghițit de păduri, 
n zadar. Sintem prea departe, dar simt că 

r.-am făcut degeaba a ti ta drum din cimpie 
pină aid.

Pentru că am cunoscut-o pe învățătoarea 
Paven Agaftia. Și pe cei 16 elevi ai ei.

Prin astfel de oameni vine Horea spre noi.
★

Motorul încins al tv-ulul abia mal trage. Sin
tem pe alt vlrf de munte. Coborim din mașină. 
Jos. sub noi. ca un uriaș mușuroi de furnid 
se zărește uzina de preparare Dealul Picioru
lui. Puncte mișcătoare, buldozerele dau înconjur 
muntelui. apoi descarcă minereul. De aici de 
sus, oamenii abia se văd. Alte repere. Vii, 
emoționante. La Roșia-Poieni, azi un adevărat 
miriapod al noii industrii românești. Drumul 
contșr.uă și in munți, ca pretutindeni, am cău
tat fuvintul. Prin el ajungi cel mal repede la 
oameni. Am căutat rădăcina lui dintotdeauna : 
școala, și am aflac-o pretutindeni și la Fericet, 
șl la Cimpeni și la Bucium Sara și la Albac 
și la Vidra și la Bistra și la Abrud și la 
Zlatna. Ultimele șapte școli au peste 200 de 
ani.

Alte repere. Trainice, roditoare. Verigi de 
cultură, de apă vie. La Cimpeni, directorul 
școlii generale se numește Bud Vasile, profe
sor de istorie, soția și fiicele, tot profesoare. O 
familie de dascăli și viitori dascăli. Și toți au 
rămas la Cîmpeni, adică acasă, acolo unde oa
menii au cea mai mare nevoie de ei.

Bucium Șasa. O zi fabuloasă, îngropată in 
aurul unei toamne de mult visate și aievea 
trăite.

Casele albe, ireale în căldura șl frumusețea 
calmă ce-o degajă, se ghemuiesc la poalele 
munților ca un prunc în brațele mamei. Dru
mul șerpiește, urcă. Am ajuns. Mă fascinează 
puritatea aerului încărcat de fumul focurilor 
de toamnă, de roșul stins al merelor ce Împo
dobesc încă crengile golașe ale pomilor. Oa
menii mai lasă cite un pom necules „ca să 
rodească și vara ce vine", ca o pecete de ceară 
roșie pe zapisul zilelor trecute și viitoare, o 
punte inmiresmată peste zăpezile ce vor cădea 
curînd.

Liliana Ursu

Baladă de iarnă

Vom ierna amindoi cu o pătură 
aspră și roasă, albastră, cazonă 
numârind pe dungile ei transversale 
cit este forma de monotonă.

Ceaiuri n-o să sorbim, biscuiții 
ii vom inmuia in salivă — 
tu ginditoare și economă 
eu pregătit de orice, dimpotrivă.

Poate-o să ningă, zăpezi serioase, 
și-o să fim munți cu brazi la parter 
inșine fiindu-ne colindătorii 
înlăcrimați șoptind lerui-ler.

Va fi să stăm mai mult impreună, 
nelogodiți, denunțați de vecini, 
adormind cind cintâ cocoșii la ziuă 
infocați sub zorii senini.

Cu pieptul gol
Voi putea visa imprejuru-mi 
apa intinsă, in potop năruită, 
fără forță de gravitație - 
trup de muiere tinără și despletită.

Invirtejirea ei amețindu-mă 
apă voi crede că sint, contopire, 
spaima de-adinc năruindu-mă iarăși 
in tremurata și stinsa mea fire.

Ci astfel iar voi vedea întrupată 
leneș plutind pe o crupă de val 
muierea tinără cu carnea rodită 
suav răsucindu-se cu sînii-n aval.

Ca o fregată a singelui, pofta 
va spinteca visul cald și năuc 
și sfîșiat de vintul pierzării 
cugetul imi va șopti să mă duc.

Iarăși luminile apei indulci-vor 
trupul vuind de miresme oculte 
iluminind cu pielea curată 
a șoldurilor — geamanduri de insulte.

Voi putea visa după-aceea 
apa intinsă, inghețată-n nămol 
aruncindu-mâ din străfunduri 
pe-o plajă pustie, cu pieptul gol...

Nufăr coristeiind pe un rîu
Cosmos de iarbă a fost la-nceput 
chiciură ruptă dintr-un pocal 
mă nășteam unduindu-ți pletele ude 
epiderma nisipului te cuprindea egal.

Rouă luminii cădea tutelară 
aerul crud adăpa zei cuminți 
sinii tăi in aroma trezită 
boncăluiau peste credinți.

Nu era spaimă și de aceea 
greierii-ți cintau o dantelă suavă, 
imboboceau strănutind diamantele 
sub a surisului tău arhitravă.

Cosmos de iarbă a fost la-nceput 
fremătînd sfîșiat peste trupul tău viu 
ce naviga sub fiorul atingerii 
ca un nufăr constelind pe un riu.

Crizantema
Acum m-acoperă o sfintă beteală 
ca o spumă de mare dospită 
oricărei forme ii sint momeală 
și pofta lor in juru-mi palpită.

Nu-i nici un pact intre vis și trezie 
teascul materiei stringe virtos - 
întristarea poate fi erezie, 
baletul cugetului, insidios.

Mugurii grași putrezesc și arome 
amețitoare in juru-mi gonesc 
înflorind in sudălmi gentilome 
intreg purgatoriul dantesc.

Respirația grea a mișcării 
mă inalță virtejindu-mă-n slavă — 
o crizantemă din spuma mării 
singereazâ in urmă ca o epavă.

televiziunea

r
Mihai

Viteazul
Trilogia Mihai Viteazul este un mo

ment surprinzător în cariera literară 
a lui Octav Desslla, autor interbelic 
prolix, cu romane (mai bine zis „ro- 
manțuri") în gustul micii burghezii. 
„Piesa" are peste trei sute de pagini 
și este imposibil de jucat, doar daca 
nu s-ar face cu ea un experiment de 
dragul experimentului, prin care să 
se pună la încercare răbdarea specta- 
torilorș Acesta este primul lucru pe 
care l-a înțeles regizorul Nae Cosmes- 
cu, autorul adaptării ei pentru t.v. 
care a tăiat cu violență in desișul 
replicilor unui autor care nu știa cind 
vorbește și cind scrie. Desigur că, în- 
tr-o asemenea întreprindere, apar des
tule riscuri, inclusiv acela (atit de 
frecvent în filmele programate pe mi
cul ecran) de a nu mai Înțelege dz 
unde vin și unde se duc personajele. 
Și totuși, cu profesionalismul său, 
binecunoscut și din alte ocazii, Nae 
Cosmescu a reușit să prezinte un spec
tacol unitar» în care ideile esențiale 
legate de destinul extraordinar al a- 
cestui erou al istoriei românilor — 
Mihai Viteazul — se relevă cu preg
nanță. Unificatorul românilor din ce'e 
trei țări românești, Țara românească, 
a Munteniei, Țara românească a Mol
dovei și Țara românească a Transil-

var.iei. a constita.: ț: constituie unul 
din cele mai luminoase nume voie
vodale dir. cartea patriei, martiriul său 
fiind jertfa de s ngc care a sfințit in 
veci Unirea. Înconjurat pretutindeni de 
dușjnani puternici. Viteazul nu a avut 
alt gind și alt țel deci: să unească și să 
apere sub sceptrul său pe cei ce „vor
besc aceeași limbă și au aceleași obi
ceiuri". Nu atit iubit, cit venerat pen
tru teribila sa îndrăzneală de a în
frunta deschis, bărbătește, trei .imperii 
in apoteoză. Mihai Viteazul a devenit 
unul din simbolurile libertății și inde
pendenței României modeme. Este cu 
-îit mai greu să-ți asumi responsabili
tatea de a-1 intruchipa, cu cit eroul 

«este mai cunoscut din cărți, filme și 
portrete din epocă sau chiar din în
chipuirea fiecăruia dintre noi. Costel 
Constantin, actor cu inteligență pusă 
înaintea instinctului, a reușit acest lu
cru cu strălucire, interpretarea sa, deși 
total diferită, situîndu-1, credem noi, 
alături de alt mare și regretat inter
pret al voievodului, Amza Pellea. în
soțit de o excelentă echipă de actori, 
dintre care ar fi nedrept să-i cităm 
numai pe cîțiva, (și totuși, o excep
ție este absolut necesară — Vasile Ni- 
țulescu) cit și de realizatori de înalt 
profesionalism — Nae Cosmescu. Ma- 
rilena Rotaru, Doina Teodoru, Beatrice 
Drugă, Lucian Ionescu ș.a. Costel 
Constantin a realizat un Mihai Vi
teazul de referință în teatrul româ
nesc contemporan.

Iulian Neacșu

muzică

Recitalul pianistei Oana Velcovici, 
susținut in sala Studio a filarmonicii, 
a cuprins in totalitate lucrări aparți- 
nind creației secolului XX, muzicii 
românești revenindu-i aici locul prin
cipal. Sonata pentru pian op. 21 și 
Joujoux pour madame de Miha'l 
Jora au alcătuit prima parte a unui 
recital in care am putut urmări o 
evoluție distingindu-se prin precizie, 
sobrietate. inteligență a construcției 
formei sonore la început, fantezie și 
umor ușor reținute însă. în cont’- 
nuare Se vede limpede că pianistei 
Oana Velcovici îi convine scriitura de 
factură neoclasică, căreia îi aplică, cu 
Îndreptățită corectitudine, canoanele 
unei estetici tradiționale. Ușoarele 
devieri spre sfere de culoare impre
sionistă (in Joujoux pour madame) 
sau expresionistă (in Baccanale de 
Constantin Silvestri) sint exact ceea 
ce trebuie în această muzică vizînd 
culoarea pregnantă și dezechilibrul 
din perspectiva unei gîndiri solid an
corate in armonie, rotunjime și mă
sură. Sonatina pentru pian — pentru 
mina stingă de Dinu Lipatti. Cinci 
piese pentru pian la patru miini de 
Ibor Stravinski. realizate cu concursul 
Ilincăi Dumitrescu, și Sonata pentru 
pian de același autor rotunjesc o ima-

Agendă 
camerală
gine interpretativă nu atit spectacu
loasă cit serioasă și eficientă, bine 
aplicată la obiect in cel mai bun sens 
al expresiei.

La Casa culturii Republicii Socia
liste Cehoslovace, manifestările mu
zicale „pe viu" constituie un fapt 
frecvent. Dintre acestea, ne oprim 
aici asupra evoluției „Trio-ului le 
suflători din Kosice", alcătuit di.a 
Peter Haberlant (oboi). Julius Klein 
(clarinet) și Vladislav Klein (fagot), 
membri ai Filarmonicii de Stat din 
Kosice, tineri interpreți constituiți în 
actuala formație de relativ puțină 
vreme (cunoscut! totuși bine in Ceho
slovacia, îndeosebi în Slovacia orien
tală). în program, lucrări de Joszf 
Myslivecek (Sonata in do major), 
Frantisek Xaver Dusek (Partita in du 
major), Vojtech Nudera (Divertis
mentul nr. 2) — autori apartinind pe
rioadelor muzicale barocă și clasică, 
alături de binecunoscutul Divertisment 
nr. 2 de Mozart (care există și sub 
forma unei sonate pentru pian înde
lung studiate de elevii liceelor de 
muzică), am mai ascultat Cinci piese 
pentru trio de Jaques Ibert și Diver
tisment pentru oboi, clarinet și fagot 
de Milan Novak, lucrări moderne, 
tributare unei estetici unde locul de

referință principal ii revine lui Stra
vinski.

Dacă formației îi lipsește puțin omo
genitatea și, mai ales, știința de a 1 
interpreta sensurile partiturii prin 
lăsarea în relief a instrumentului 
solist acolo unde este cazul (fapt 
frecvent în muz'ca clasică, cultivînd 
monodia acompaniată indiferent de 
forma instrumentală în care este ea 
îmbrăcată), meritele în ceea ce pri
vește talentul, muzicalitatea și profe
sionalismul membrilor sint evidente, 
lucru care ne tace să aștentăm cu in
teres o dorită viitoare întîlnire.

La Muzeul literaturii române, com
pozitorul Doru Popovici organizează 
o veritabilă stagiune muzical-literară, 
locul principal revenind muzicii româ
nești, prezentate „pe viu" sau cu 
mijloace electro-acustice de redare in 
interesante grupări tematic-reperto- 
riale și în bine gîndite alternanțe 
text-poezie. Frecvent. invitații sint 
nume de prestigiu ale teatrelor bucii- 1
reștene, ale vieții literare și muzicale, 
într-una din serile dedicate persona
lității lui Nichita Stănescu, partea 
muzicală a alăturat lucrări de Aurel 5 
Stroe, Tudor Ciortea, Doru Popovici, 
Liana Alexandra, Dumitru Bughici, 
Șerban Nichifor ; calitatea principală a 
acestor manifestări rezidă în ineditul 
asociațiilor de idei (vom reveni asupra 
acestui aspect) cît șl în calitatea lu
crărilor programate, chiar dacă audi
ția pe disc sau bandă nu prezintă 
același element de atrăgător spectacol 
ca evoluția nemijlocită a interpretului.

Viorel Crețu
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CREANGĂ

V Basmul fantastic (2)
Atît de fidelă 

de prototipul 
ric, totuși 
crengistă a 
Făt-Frumos. fiul iepei

față 
foi.: - 

varianta 
b?>:l: ’. ,:i

’n' . ■ .tTură
l tX«roQ*

Dl ■ a-
caUf. unt«

S’-.IZ ■ - i.:. ..’-.r- ■*
• •• • • . • din

nismul’ji nara 
ori, c-mferă 
umană demn 
eminamente 
i n cr i.—v . 
mit joc intre part: 
enorm faCcâteUc ; 
proiecta*»- m pe;.’ 
ției fățișe a .i rateaîulm liuncj-... Suh r.-.~ :: 
aspect, de „„T* Iu; Făt-Fru—- - c-j

cir-.:— pr* ■ j
pru /jul de . r g-r:.-— m ..-i -
Totul pruni deMMarli memo*, «terț
de IsKTur: ; . a un mar. j .... -,.-e a ——ac! 
najelor îs- j-.i.-.j p* caria* dabte^Ku*’>i ,ț
ăl um-jra.u; ..'v. .v:.r* șmt dă.*it* fi*oaw :

•• Dar zi-*, ;.r-‘ ’ Ov.re sr. fi* de vine 
apa năfî sst d-. a ne — -a
Făî-Frvm S: r..e. e.r. • . * p . ,^r,u-
lui. tot ui iu»ui ape:, c* să asie cir<~l pricina, 
numai :*c* ; ’ nâruia munții,
sfărima bă.-.am _ d»-i făcea Iarnă, și
apoi ii ar-mca *n părxj răt-lrumos, văzinc că 
omul acatea tulh-a aț». ț-aprppie d - dinsul 
și-l in:r.a*

— Mă. da‘ *sia t-a. «Mit de jucat ? Pen
tru ce r.r-...:. —uz;;: si talr-vri apele ?

ce ai tu T Aista-1 mește
ră mă riscam* Sfarmâ- 
m mui bl<ntr»U ceva din 
R pe tine !

fri

— Iaca vi ;
șugul meu . tu «tu 
Peatră ? Să au cumva 
gură, c-acuș s£arm

— Pe mme I Pesemne tu n-ai auzit incă de 
Făt-Frumes. F:ul lepei ?

— N-am auz:; ntc*. de
Fiul lepei ! zi 
sub mustețe.

— încă îe faci a ride ? L^s’ 
să rizi minzeste. Hai luptă, 
eu cine-i Fiul lepeu-

Intruziunea miraculos uț*ji.
schimbă datele pruuier- . L'impotrivă, viziunea 
comică pare că se revigorează prin ea insăși, 
deschizifidu-și că: de a;:es spre caricaturalul 
enorm, fie că este vorias de portretistică (,.Nu 
trece multă vreme la mijloc și numai iaca ce 
vede el — Strimbâ-L-emae. n.ru — o pocitura 
intnnd pe ușă : ia sui; de-o pa’mă și cu baroa 
de-un cot, c*j rapul cit nuca, cu ochii cit tal
gerele, cu minele cit fusele, cu picioarele cit 
drugii și șezutul cit o față de arie. Acesta era 
Statu-palmă-barbă-cot, uriașul zmeilcf), fie efi 
se povestește lupta lui Făt-Frumos cu uriașul 
ztpe lor.

Nici cel puțin un detaliu de conținut 
natural precum acela legat de zborul lui 
palmă-barbă-'.ot, luind cu el enormul __
smuls din pămint, nu abate narațiunea de pe 
făgașul ei destins ; e ca și cum doi 
oarecare, in ura fără de leac ce-i desparte, .iu 
ar avea ceva mai bun de făcut decit să se ame
nințe luindu-se peste picior unul pe celăial* : 

!*;,Se pun cu toții la masă și. dup»; ce ospătează 
îri tfenă, apoi se scoală și se duc la copac. Dar. 
cind colo,, văd că copacul era smuls din pă- 
minî. Se uită ei in toate părțile și numai tiră 
Fiul lepei zărește pe Scaraoschi suindu-se ia 
văzduh cu copacul atirnat de barbă...

— Ei, las’că oiu pune eu vreeoată mina ps 
tine ! strigă Făt-Frumos înfuriet. Iară St. ța:_i. 
p. [almăj — b. [arbăj. c. [ot] răspuns.- :

— Să ne intîlnim la gura iadului de-acutr- 
intr-un an, și cum au zis. nu s-au ma-, văzu*.-.

In două împrejurări asistăm totuși la semni
ficative abateri de. la tonalitatea descahfks.n: 
comică din unghiul căreia este asimila: elenser»- 
tul miraculos. Una din aceste împrejurări 
zează punerea in valoare a eroismului invm-.-;- 
bil de care este capabil Făt-Frumos acenri 
cind, în lupta cu zmeii, ajunge in si.uații iim>;ă 
și cind s-ar părea că nu mai oiw nici o ocă- 
pare. De data aceasta, intervenția agent., j: 
magic, dat fiind efectul ei benefic decisiv, ntc 
tratată cu gravitatea cuvenită. Fără o șe alu
neca nici acum in recea și distanta —- . 
eroizantă, povestirea atrage a’.enti 
mitatea umană a tonului. Iată, .ss: 
episod.al luptei dintre Făt-Frum<>= 
treilea zmeu, cind fiecare imploră 
aducă, pentru el, picătura de lapte 
cătura de lapte rece, pentru adve

,,Și luindu-se la luptă, s.- luptară 
și trei nopți de-a rindu. Și a tr-i* 
amează, cind ardea soarele mai tar 
tindu-se ei, de aprinși ce -*■ -i. d 
Făt-Frumos ieșea o pară v<-v.*-c. ia 
zmăului ieșea o pară roșie ; si tocr 
cea trecea pe deasupra lor uc. w 
cum îl vede, zice :

— Vultur-vulturaș ! Du-te |i 
turi de lapte, una rece și una cu 
rece toarn-o pe mine, iar p- Cea c 
pe cinele ist de Făt-Frumos. că 
hoit să măninci.

Atunci Făt-Frumos ii z;<« si el :
— Vultur-vulturaș! Du-t- du a,-'i pică

turi de lapte, una rec- și um caid* >- aa 
rece toarn-o pe mine, i*r > ,-ra . ..
cinele ista de zmău, . ,< v. 5. .*_*.
măninci.

Vulturul, cum aude 34MM* nharg* hxw 
și-ntr-o clipă aduc- c«U dauă **c*tori d» lapic: 
pe cea rece o-toarnă pe 't-Fr m rar. -
rește, iar pe cea caldă o pe rm*.i. d» cr
aprinde și mai tare. >; ; 
pe zmău, scoase pa-oșu’ 
cal cu tot, de ia.v dintr-

Cum se vede, in • .viii
de

reviwl iepe:, necum de 
peStăvtnj-Pojțrâ, zimbind

că te fac eu 
iirxate, să-ți

in esență, 
■potrivă,

acuș 
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O strinxrre de mină fraternă : I). H. Pnpescu 
il felicită pe poetul premiat la Stingă

Nichita Stănescu : Portretul artistului in tinerețe
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gînd înainte ori, mai- degrabă,. în cerc, în sensul 
de rotație al planetei și inimii noastre incapa
bilă (totuși !) să apună.

Scrisori din linia întîi este o carte repede. La 
fel de captivantă ca ăn document de epocă, un 
bun policier, o primă scrisoare de dragoste, o 
carte a prietenului și o carte bună. De scriitor 
meseriaș, cu vocația aprofundată fi generoasă 
a celui care ar fi survolat cu izbindă și grație 
ștacheta genurilor zise majore. Sânziana Pop a 
rămas fidelă — superbă obstinație ! — speciei 
margin? le, privită ades cu ironia suspicioșilor 
de haute bibliotheque. Dacă m-aș număra prin
tre ei, aș fi început așa : „Am abandonat pen
tru cîteva ore lectura proaspăt tradusului Ulys- 
se pentru a citi cartea de reportaje a Sânzienei 
Pop“. Dacă — întîmplător ! — adevărul e aces
ta, eu nu regret nimic. Măcar pentru bucuria 
de a fi citit Povestea poveștilor și de-a fi plîns 
între paginile 173 și 177. ca un alt „rămas pri
zonier in fortul copilăriei"... Măcar pentru fap
tul că pe durata paginilor 34 și 41 mi-a bătut 
inima cu foutere și.. „Cind răsare cosmosu pes
te noi, ea este la trebușoara ei." Chiar așa : nu
mai intensitatea (suprarealistă !) a acestei 
fraze și-a multor alte perle infantine care-au 
fost cu pioșenie încredințate tiparului, echiva
lează cu un poem intens. Și mă mai bucur 
pentru viril-amețitoarea putere stilistică, 
putere ce translată pe teritoriul cu elipse și 
volute feminine al poeziei ar fi făcut din blon
da cu „cînepă sub glugă" o rivală afurisită. 
...Și iar mă bucur, nu pentru tine, care stai in 
echilibru zănatic, soldat euforic ințre dpuă 
campanii, între două reportaje-plecări, ci pen
tru mine, ca orice bun egoist. Așa cum te 
bucuri de fiecare Prieten cîștigat.

Smaranda Cosmin

Petru Aruștei (ix)
Cu imagini violent 

colorate, cu o scrii
tură ușor suprarea
listă — păstrinciu-șl 

o ironie subtextuală — poetul 
închipuie în poemul Cina un 
paraclis — așa cum trebuie să 
apară el numai în visele cu
rate ale copiilor — din care 
ființa este în cele din ur.nă 
alungată. De aici adinca și 
inefabila tristețe, pe care o 
comunică poemul, a celui că
zut ciin starea de înger, a ce
lui obligat să intre sub zodia 
„Vîntului și a Timpului", 
smuls cu brutalitate din 
timpul magic al începuturilor.

Gestul creator ab artistftlui 
mai poate închipui o imagine 
apropiată de cea paradisiacă : 
dacă nu mai ești inger poți 
picta ingeri ca să ajungi din 
nou in „pridvorul de ceară 
albastră". . Singura care te 
ține legat de timpul profan, 
care te «obligă să te închini 
Vîntului și Timpului să evo
luezi sub semnul Soarelui este 
neputința de a crea, neputința 
care provoacă artistului o 
adîncă spaimă : ..- O. tigru 
albastru, tigru al mîhnirii, de 
ce-mi devorezi copacul sufle
tului meu ? Iată ce cuvinte 
mi-a fost dat să rostesc atunci 
cind peste tot era vinerii seară. 
Prelungă și bună a venit Ea. 
M-a căutat mult și nu m-a 
găsit în vremurile acelea, cit 
mai era încă vineri seară. 
Cind n-a mai fost vineri seară 
m-a văzut. Da, și nu mi-a

zîmbit și m-a apucat cu mina- 
stingă de după ceafă — de 
acolo de unde începuseră- 
să-mi crească aripile'și m-a 
scos afară. Da, chiar așa a 
fost, m-a scos afară să inS 
mănînce Soarele. Da, da ! Ea 
era îmbrăcată intr-o rochie 
albă, eu mi-am scuturat ari
pile de picăturile de smoală 
roșie. Bucurîndu-se că sint 
atît de violet mi-a pus ' in 
miini un talger cu apă ' fier
binte îndemnindu-ma să mă- 
ninc. Venisem de departe și 
tocmai mi s-a spus că sint. 
flămind și înfrigurat. In jurul’ 
nostru copacii erau .proaspăt 
vopsiți cu vopsea verde. ■ Din 
copacul vopsit cu vopsea roșie 
a coborît Marele Cîine de- 
Veghe și m-a dojenit cu blîn- 
dețe : — Crezi oare că are 
vreun sens să măninci copita 
aceasta de cal ? întrebarea lui 
m-a. descumpănit puțin și 
n-am putut să-i răspund de
cit tot cu o întrebare pe c^re, 
i-.im scris-o pe sprinceana 
din partea stingă a capului 
său : — Crezi oare că are 
vr:»un sens să nu mănînc co
pita aceasta de cal ? Totuși, 
mărturisesc cinstit, răspunsul 
meu nu m-a liniștit cu adevă

rat, așa precum sperasem in 
taină și mi-am spus : oricum, 
trebuie să fac ceva. De aceea 
cind nu mai era de mult vineri 
seară m-am înălțat de pl masa 
pe care pictasem de curind 
cîțiva îngeri și' am ieșit,, ce 
sărbătoare, în pridvorul meu 
de ceară albastra. Mă chinuia 
încă de mult, de pe atunci 
cind mai era vineri seară, o 
dorința ncSuifturisită. Am su
nat tare din corn, să mâ aud 
din depărtare. M-am auzit și 
m-am chefnat cu nostalgie la 
cină. Am ajuns voios acasă și 
am hotăfît să cinez. Țin mia-^A, 
te acum cîntecul ce-l cintam 
cu voce puternică, era un cîn- 
t »c vinătoresc. O singură spai
mă îmi mai • întuneca bucuria. 
Mi-am spus că-i bine. Așa era 
bine, yoi porni în căutarea 
tigrului albe stru, ucigaș în pă
durile întunecate din sufletul 
meu.;, si-1 .ttoi vina ! Numai o 
spaima îmi mai întuneca 
bucuria. Am privit peretele 
alb si gol, atîrnind peste 
umerii mei și am înțeles că 
spaima' mea’ nu a fost zadar
nică ; plecase Ea ! In viața in 
care a murit Ea plîngeau Vîn- 
tul si Timpul ! Voi, cei care 

vă închinați Vîntului și Timpu
lui .in amiaza și seara,

’ Tă.cfnâ, ni Bociți mîhnirea din 
casjf s-a născut Soarele ! Soa
rele nebun ca tigrul albastru 
ce cutreieră . pădurile sufletu
lui meu !“

Cezar Ivănescu

CONTEMPORANII NOȘTRI

Fiul Sofiei
ntr-o poezie datată și localizată : „Oc- 

Itombrie 1971, Paris" și închinată lui
Brâncuși, poetul Ion Sofia Mano- 
lescu eîegiază : „lasă-mă inimă / să-l 

învelesc / c-un petec albastru / de cer românesc 
adă-i din bocet’/ pămîntul durut / pină la 
poarta uitată-n sărut".

Să mi se îngăduie, acuma la aniversară, să-l 
învelesc și eu cu oarecîteva petale de cuvinte 
pe cît mi-i în putință de potrivite.

Ion Sofia 'Manolescu es*te un poet născut, iar 
nu făcut. Ca om de lut, bine ars însă, a fost 
făcut din flori și fără de-ndoială că încă de la 
impulsul dinții pecetea, dublă, i-a căzut, bles
tem aspru și falnic pe destinu-i să fie, de pro
fesiune diurnă, inginer agronom, iar de desti
nație nocturnă — poet. Citez din memorie : 
„Doar cîteodată zei / părînd netulburați / îmi 
permiteau o clipă să mă străvăd prin ei“.

Biografia dumnealui nu poate fi trecută în 
roman pentru că ar părea incredibilă. A făcut 
de toate și a fost lovit de multe. A rămas și 
este un om la care se aplică, fără proporția 
scării de hartă, zicala : ca o pine caldă.

Mai mic de stat, cu ochii mici, rotunzi ca 
două porumbele (fructul arbustului), săritor la 
orice nevoie, milos, hăbăuc (cine-a băgat banc- 
notele-n sobă și a păstrat lemnele la sub
țioară ?), iubitor de animale (cîini și pisici cu 
predilecție că de l-ar afla prezidenta ocrotirii 
animalelor din Engliteria l-ar alege, de-a stingă, 
viceprezident) ; fost vînzător de gheață în toiul 
verii, brutar, zugrav răstignit într-un circ pe o 
ușă de seîndură la tirul de cuțite (a făcut-o 
din dragoste pentru o adolescentă), agronom ani 
la rind și străbătînd țara (drept pedepse pen
tru- păcatele tineretelnr !) de la ariditatea, de-a- 
tunci, a Dobrbgei la Maramureșul de Nord 
(unde țipurea și juca la hora cu Anucele au
tohtone) ; altfel liubăreț cu pasiune, Uită duios 
de familie, plîngăreț din senin dar din compa
siune curată (un volum i se cheamă Colivia cu 
lacrimi) ; combatant în război într-o uniformă' 
prealargă de soldat Svejk. care mu-l recunoștea 
niciunul din prieteni ; călător — mai spre se
nectute — la Paris și Roma (Așa i-a fost dat 
llomei, adică să-1 vadă și de Dumnealui !) ; 
uituc, ticăit, năstrușnic ; poate scriitorul român 
în viață care-și cunoaște toți confrații pentru că 
a poposit in casele mai tuturora — unde a elo
giat gazda și s-a jucat, pe covor, cu plozii. Dacă 
in casă se găsea vreo miță sau vreun cățelan- 
dru. pas de-a mai dialoga cu dinsul ! A prășit 
în grădina lui Arghezi de la Mărțișor și i-a 
dat marelui poet sfaturi agronomice ; îi cum
păra — îs peste cinzeci de ani de atunci -» zia
re părintelui Gala Galaction („Recomand căldu
ros pe poetul Ion Sofia Manolescu ca vrednic 
să fie colegul nostru" — astfel l-a prezentat 
autorul „Bisericuței din răzoare" la primirea 
in Societatea Scriitorilor Români pe autorul 
„Muntelui ascuns". Nota bene : celelalte două

recomandațiuni au fost semnate de Tudor Ar
ghezi și Eugen Lot ineșcu !...)

Prieten cu toți, nedușmaii eu nimeni, naiv in
corigibil, venerabil astăzi dar deloc ramolit 
sufletește — Ion Sofia Manolertcu este un poet 
cu strună particulară în limba română. între 
mine omul și voi cartofii, volumul gestat lin . 
timpul războiului, scris imediat după aceea și 
publicat abia în 1975. adeverește cu asupra de 
măsură afirmația de mai sus.

Cu toate acestea, poetul Ion Sofia Manolescu 
n-a fost niciodată invitat in față la vreun 
ospăț. Timiditatea-i înnăscută l-a ținut — spre 
binele poeziei ! — de-o parte. Odihna lui a 
fost Odihnă neagră (titlul primului volum, 1936). 
A-nghițit viața asa cum i’ s-a-mbiat, cu du
micaturi mari, zgrunțuroâse („Boii / consecvenți 
naturii lor / nu cunoșteau nimic / din domeniul 
filozofiei / Totuși / ei r-unțegau molcum / pilde 
din povestirilp lumii / și âi/eău o privire calmă 
și simplă / ca poemul acesta").

Durerile, iubirile, lamentațiile, trudele sale 
traversate per pedes și ,pe biciclu (zeci de I;i- 
lometri) pe drumurile țării au avut o singură f 
săgeată : POEZIA

Orfanul de acuma-s 75 de ani. fiul Sofiei, s-a 
răzbunat4 prin harul cuvintului de aur. Alții, cu 
mai mică neîndoielnică dotație, i-au luat-o îna
inte pe scara deșartă a onorurilor de-o zi, pe 
cînd Domnia Sa a rămas naiv șl poet de-a- 
pururi. De la biată hăiduita Sofia dintr-un sat 
din preajma Romanului moldovenesc, fiul rătă
citor a militat quasiănonim dar cu atît mai si
gur a poposit în.tărîmul_ filosofiei. A ajuns 
Acea, riji ,pBir *pused8pțelevfeci. ;siiiogistice, ci prin 
perceperea miroznei involucrului pe care i I-a 
pus la dispoziție flora copleșitoare și mereu 
răzbătătoare a pămîhtulul natal.

După datina provinciei de baștină trebuia să 
se cheme : Așofiei. și-a luat însă numele bu
nicului..'originar din ilunterHfț, Manolescu, iar 
la sugestia suferindului M. Blecher a intercalat 
între nume și prenume pe Sofia parcă numai 
pentru a da prilej' epigramiștilor efemeri la 
poante însoțite de un. hohot zîmbrat de ris.

Ion Sofia. Manolescu, fiind un om bun, care a 
cunoscut ’iriulfe din suferințele lumii, care nu 
s-a indesuțt niciodată în față, care și-a „refu
lat" orgoliile personale (o singură dată a dat cu 
catedra în elevii săi — dar nu i-a atins pe 
niciunul !) este — repet — un poet născut, iară 
nu făcut. A frezistat intemperiilor prin arma 
(fără foc) a inocenței. Citez, la aniversarea 
Domniei Sale din cel mai recent volum, „Ul
tima pălărie" (chiar își cumpărase o pălărie...) 
următoarele versuri : „deschideți fereastra / 
că nu-s prfea departe /‘prin iarba cuvintelor 

“frînte / puneți dragostea-nșelată să cînte".
Ion Sofia Manolescu trebuie cercetat mai 

roulț și iubit — pentru că este un reazem fra
gil de lumină. .

Gheorghe Suciu

Festivalul național al cenaclurilor literare

„VASILE LUCACIU“
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,In acest timp, numai 

tramă cel- trei picături 
spusese Făt-Friimo^ mine-**, cind 
acasă. Si cunoscind iapa ei acesta 
perderei fiului său. a și pemit in grabă să-I 
caute. Și fiind ea năzdrăvană, duțte multă tredă 
și căutare, l-a și aflat ; și împrăștiind stngeie 
cu picioarele, suflă -.supra fiului si -. și i'2s:i 
el a și înviet Și deschizind -.-hii ?i. yazind ț» 
mă-sa lingă dinsul. zise :

— Doamne mamă. Doamne ! din greu mai 
adormisem... !

— Dormeai tu. fătul meu. mult și bine, dacă 
nu eram eu să te inviez. dragul mame:".

în .încheiere, ne punem urmăi-aarte intrebarr: 
dacă nu cumva Creangă a abandonat lucrul Ia 
acest basm tocmai in’momentul cind, trădat de 
tovarășii șăi. Făt-Frumos rămine singur pe tă- 
rimul celălalt, datorită faptului că viziunea li- 
near-spectaculoasă de pină acum intră in con
tradicție cu iminenta complexitate problema
tică a intîmplărilor ce trebuiau să se desfășoare 
în continuare ; avem in vedere firescul lor co- 
lorar în planul interpretării ideatico-fantastice.

Nicolae Ciobanu
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dril, tahrja! U4 » Âr!k, cu un rtrri-

torie internațională și țăranca din Fericet, care 
înălțat cu bărbatul, pe un deal unde sint în 

total zece case un castel țărănesc, „de ce ?“ 
„ca sa fie fain și să ne încapă viața în el“ ;

— Cazuri de conștiință? Poate. Moți — sigur! 
Urmașii lui Horea rămași pe drumul Iui Horea, 
jurați să rămină astfel, pe drumul lui Horea, 
devotați unui model de umanitate pe care is
toria, aclamîndu-1, ei nu mai pot să dea înapoi.

Nici n-au unde. Horea e pretutindeni. A 
treia componentă a aerului.

Cea de-a patra ediție a Festivalului 
național al cenaclurilor literare „Va- 
sile Lucaciu" s-a desfășurat în zilele 
de 1—2 decembrie la Cicîrlău — Ma

ramureș. In timpul celor două zile oaspeții 
Festivalului au fost primiți de tovarășa Valeria 
Marinescu, secretar cu probleme de propagandă 
al Comitetului județean Maramureș al P.C.R. 
și au participat la o manifestare omagială 
dedicată aniversării zilei Unirii de la 1 De
cembrie 1918 în comuna Șișești, la casa mercu
rială „Vasile Lucaciu", unde au lost prezentate 
expuneri privind semnificația zilei Unirii și 
personalitatea „Leului de la Șișești. Oaspeții, 
Nicolae Dan Frunielată, Ion Gheorghe. Ion 
Iuga, Teohar Mihadaș au susținut un recital de 
poezie.

în comuna Nistru și Cicirlău au avut loc în- 
tîlniri cu cititorii.

Juriul format din Nicolae Dan Fruntelată, 
președinte, Ion Gheorghe, Teohar Mihadaș. Ion 
Iuga, Daniel. Drăgan, Constantin Stan. Viorel 
Sâmpetrean, Radu Levârdă, Augustin Cozniuța, 
Ion Bogdan, Mihai Olos, Valeria Sabău, Radu 
Săplăcan, Dan Rebreanu, Ioan Groșan, Spiridon 
Stânei a hotărit decernarea următoarelor pre
mii : Marele premiu, Vasile Lucaciu" — Petru

Dunca (Maramureș), Premiul revistei „Lucea
fărul" și al Consiliului comunal de educație 
politică și cultură socialistă Cicîrlău — Petru 
Licăr (Nlaramure.ș), Premiul revistei „Familia" 
Mihai Cuciurân (Ialomița), Premiul revistei 
„Astfa" — NjStor TăriițseȘvu /Buzău), Premiul 
revistei „Tribuna" și al E. M.' Cavnic — Nicolae 
Goja (Maramureș), Premiul revistei „Steaua" 
— Nicolae' Petricsek (Maramureș), Premiul re
vistei „Vatra" — George Vrânceanu (Harghita), 
Premiul revistei „Convorbiri literare" — Angela 
Târziu (Alba), Premiul revistei. „Amfiteatru" și 
al Cooperativei de consum Cicirlău — Mlrela 
Boroș (Brașov), Premiul revistei „Cronica" — 
Remus Valerin Giocgțorși- XTițițiș), Premiul re
vistei „Orizont" — Ioiț Codreithu (Satu Mare), 
Premiul Suplimentului litefar-artistic al „Scîn- 
teii tineretului" •'și al revistei „C’intarea Româ
niei" — loan- Dragoș (Maramureș), Premiul 
revistei „Albină" — Costel Bunoaica (Ialomița), 
Premiul studioului de radio Cluj — Lit'iu Po
pescu (Suceava), Premiul ziarului „Pentru so
cialism" — Pompiliu Cristea (Buzău), Premiul 
E.‘ M. llba — Florin Grigoriu (Călărași), men
țiuni Liliana Petruș (Hunedoara). Iulian Citer- 
Marinescu (Argeș), Mariela Rotaru (București).

c.s.
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La singurătatea munților
Urmare din pag. a 5-a

cazul neîndurător nici cu alții, nici cu sine, 
conștient'fiind de sfîrșitul ce avea să-l aștepte, 
e aici un destin tragic pe care Horea și l-a 
asumat în întregime, de aceea și-a iertat tră
dătorii prin testament, pe unul singur din nea
mul Im de Nicola nu-1 pomenește — de fapt, 
în istorie n-ar avea ce căuta numele trădăto
rilor, marea lor pedeapsă fiind stirpirea prin 
uitare și însingurare veșnică. Amintim de sce
nele sîngeroase ale răscoalei și profesorul Cps- 
tea nu se grăbește să ne contrazică, ci clatină 
din cap neconvins, în alte părți : la BracU la 
Roșia, la Zlatna, la Criscior nu la noi, nu sub 
Horea, nu există documente ’ care să ateste 
aceasta, Horea avea pretenție și mindrie de că- 
tană impărătească, de om al legii cumva, legea 
lui și a poporului său, prin zonă nici nu prea 
erau nemeși, pentru că păminturile erau puține 
și sărăcăcioase, s-au: războit doar cu juzii, cu 
cel din administrație care comiseseră abuzuri 
și încălcări, cu oamenii bisericii catolice, alți 
asupritori al sărăcimii ; sîngeros și iute pedep

sitor era Crișan, cel ce declanșase răscoala cu 
mult înainte de termenul fixat de cei trei, pu- 
nindu-1 pe Horea în fața faptului împlinit, căci 
nici o răscoală nu e bine s-o pornești iarna, 
cînd n-ai unde te adăposti și ce mînca. răscoala 
nu a fost de fapt înfrîntă, ci s-a risipit singură 
prin dezlegarea lui Horea, prin vorbele ama gi- 
toare ale câtanelor împărătești. Profesorul Cos- 
tea apără imaginea lui Horea cu dragoste și 
răbdare de istoric, corectînd excesele ori legen
dele neîntemeiate, căci adevărul n-are nevoie 
de proptele, așa cum nici o altă reavoință nu-1 
poate împila sau murdări, adevăr pe care il 
repetă mereu elevilor săi horeni, celor 7 copii 
ăi lui Oneț Victoria, cei 12 ai lui Todea Pe
tru, cei 12 ai lui Mateș Zamfira, cei 6 ai lui 
Cosțea Ispas, cei 7 ai lui Todea Visalon și ciți 
alții’ care își trimit copiii la carte de la 7—8 
kilometri peste munte, iarnă sau vară, spre 
dreaptă creștere și cinstire a eroilor neamului 
și a limbii pe care o vorbim.

Lecțiile de adevăr ale profesorului Gheorghe 
Costea au ceva din simplitatea și dărnicia 
acestui loc de țară numit și Apuseni.

A fi în limba română
Urmare din pag. 1

plinirile fiecărui contemporan, fiecărui făuritor. 
Avind contururi ferme și o pregnanță crista
lină și o ■ -flexibilitate mlădioasă. Avînd per
spective clar desenate? avînd. viitorul ferm im
pregnat, avînd suportul străvechi al demnității 
drept îndrumar al oricăru’ gînd, al oricărui pro
iect. A scrie în limba româtiă. azi, este a urmări 
și glorifica, fără indulgențe poleite din import, 
satisfacțiile și nereușitele și perseverările și 
izbinzile firiăle ale celor cărei se luptă, care nă
zuiesc, care îndrăznesc, care persistă, cure vor, 
not și trebuie să izbindeuscă realizindu-se, rea- 
lizind.' Adică. Iii rindu-le, ifnbogățind insăși lim
ba ocrotitoare, maternă, sacră. Numai așa sint 
de găsit „izvoarele limpezi, dătătoare de viață", 
numai așa „eroismul muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, întreaga activitate tumultuoasă de 
transformare -revoluționară a țării" — cum lim
pede se exprimă Primul Bărbat al Țării și al 
Limbii Române la actualul forum al comuniști
lor, — numai așa toate astea se fac,, devin, 
rămin literatură.

n.ru
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de lori Gheor^giie
XIX

DOMINIC DIAMANT. Avea dreptate, acum 
doi ani, Geo Dumitrescu, spunîndu-vă că sin- 
teți un autor format și că trecerea pe aici nu 
vă mai este necesară și nici de folos. Sînteți 
vetust și caii bat pe loc : nici speriați, nici buni 
la drum. Mai cu viată Balada crinului : „în 
părăginită grădină / umplută de troscot și nalbă 
> doar vîntul mai știe să vină / Atras de co
rola mea albă. / Sînt singura floare rămasă I 
în lumea de ierbi inundată / Și-n freamătul 
lor ce m-apasă / Eu par o prezență ciudată. 
Cînd umbrele nopții-nhăitate / Vin lujerul-nalt 
să mi-1 fringă / Doar flacăra mea / Ce stră
bate / Puterea cea oarbă, nătîngă / cînd vîntul 
tăcerea sfîșie / Și somnul de moarte-1 dezbină / 
Doar strania mea nebunie / Răsfringe o dulce 
lumină“. Insă mai trimiteți : pentru una, pentru 
alta, este loc destul pe lumea plumbului.

PKOCA MIRCEA. Ne scrieți și aflăm despre 
dv. că aveți greutăți la întilnirea cu noi : „ce 
să mai vorbim despre P.T.T.R.-ul din localitate 
care a refuzat să-mi facă (!) abonament la 
„Luceafărul", pe motiv că la această revistă nu 
se poate face abonament. (...) De aceea aș vrea, 
doar dacă se poate, să-mi trimiteți dv. această 
revistă, sau măcar pagina (in care cred că se va 
găsi și una din poeziile mele) sau să-mi răspun
deți dv. personal, acasă. Poate că scriu cam gră
bit, dar concursul unui cenaclu din Sibiu, apoi 
Flacăra, Vatra și dv. (?) sint enorm de solicitat, 
așa că îndrăznesc și nu Drea, să vă cer un răs
puns sau poate o trimitere acasă (!!) a ceea ce 
în ce cred atît de mult. închei, deci cu încredere 
și în acest sens, vă Lrimit atît plic, cit și timbru, 
iar dacă o fi și-o fi, vă plătesc pină și revista. 
Dar să încheiem șâ ng; rgu-șaarp ea.între băr
bați. Vă mulțumeief Merfr ■Ft!'’!*'! și-aștept1 fu* 
încredere. Și vă rog nu-mi înșelați încrederea". 
Am reprodus biletul dv. cu gindul că peste ani, 
zile și ceasuri nu mulți, nu rauMe, .are să fie 
de folos vreunui autor de satire ale duhului cel 
ce nu este : nici la Proca nici la Mircea. Plicul 
și timbrul le-am așezat pe masa acatistelor.

RADU NICOLAE. Acest Peisaj autumnal : „A 
tras codrul perdelele enorme / Misterioase, co- 
lore, diforme / Zdrențuite și sfîșiate de vînturi t 
Greoaie de ploile tulburi / Natura întreagă e-n 
doliu / Trec zile scăldate-n orgoliu (!) Nimic nu 
mai cintă. nimic nu miroase (!) E noapte-n 
perdelele trase / Și într-o (noapte) Ie-a întins 
pc pămint / Semisălbaticul (!) vînt / Rămas-a 
infinitul ca o pată singerie / Văd In codru 
ca-ntr-o casă pustie / Se-ngemănează ziua cu 
noaptea / Decorul sinistru ca moartea". Și Se 
sparge noaptea : „Se sparge noaptea la poli ' 
Iubito ce cobori din idoli (!) Mă lasă din brațe 
o clipă / Să văd a nopții risipă (...) Acooeră-u 
trupul de var / Și sinii-mătasea iubirii In cală 
e-un-aer polar / In noi înfloresc trandafirii ' 
îți lunec-o mină din pat / Și pleoapele-- dukiul 
trezirii, / Mă cheamă să cred c*-s strigat I Din 
vis, din străfundul iubirii". Toc de-aceeași dul

ceață a neștiinței păcatului ce se îmbină cu 
ticăloșia angelică a gurii păcătosului, ce gră
iește, Moartea iubitei : „Iubito ai murit de 
fecioară / Te-au îmbrăcat mireasă-n sicriu l 
Orchestre deșarte pe-afară / Tronau peste tim
pul pustiu. ! Erai mai frumoasă ca vie / În
cadrată de crini și iriși / Mal palidă d 
pustie, / Iubito cu ochii închiși. / Pe buzele- 
abia-învinețite / Un zîinbet duios delira / 
pleopele-nchise-mpietrite / Al morții albastru 
dansa / Printre lacrimi strălucitoare / Te ve
deam zîmbind neîncetat / îmi păreai o stea plu
titoare / In universul de ceară (afumat) / Pe. 
pleoapele albastre apasă / Eternul, greul noc
turn / Pe trupul încins, de mireasă 1 Planeta din. 
sol taciturn". Cugetările nu s-ar reține dec!t la 
Gîgă al Săptăminii, în afară de aceasta : „Ta-, 
lentul nu se vinde, talentații se cumpără", cu 
adaosul că pe dv. n-o să vă mal ia nimeni : 
dacă veneați mai devreme, ați fi mai citit.

MIOARA MATEI. Reținem din scrisoarea iute: 
„Mărturisesc că am o înclinație spre poezie, aar 
nu am avut ocazia să-mi deslușesc talentul poe
tic, neavînd pe nimeni apropiat să-mi dea vreo 
îndrumare și nici ocazia să . particip la vreun; 
cenaclu literar." Vă răspundem : adevărat : în
clinație aveți, și-o să aflăm de cite grade : pe 
cineva apropiat acum — la Luceafărul ; ocazia 
să participați la un cenaclu, la Dada Feniks — 
unde vă veți desluși talentul ; deocamdată ia 
Toamna : „Galbenă. / toamna s. -apropie oe 
noi / cu pași de vint f si cu copacii Boi ' si mă 
trezesc de-apururea plingind ' Ca toamna e su
fletul meu acum / cu copacii goi si cu vînt. 
Unde-ml sint frunzele, toamnă ? ’ Căci crend- 
le-mi sînt goale I și-mi caut frunzele-r- nuini’.e 
tale — / podoabe ca de mărgăritar ' ml le-a: 
■furat fără hotar t Ș.-ufet m-ai desfrunzit de 
ele / frunzele Iubirii mele”. Scrieți, trimite:; «. 
ne-om desluși.

ALMA. Atitea In Spar.! a. ia* acasă, mai rid 
un castel. Doar aceste de cuvinte in 1441* : 
„M-am îndrăgostit de prima mosoare : > Alb 
imaculat ca un obraz de coosL Aht de nară, 
incit a părut rece ' Biral-r mele fieribir.t ' 
M-am îndrăgostit dc un brad trufaș Ce ne-a 
îmbrățișat cu a rentă de cetină wrde i_’< EJ 
m-a minfdiat si. dup* un timp M-a oirârit 
lărindu-mi !r păr o rrezg-jî* ca o aeerrtt—r a 
iubirii lui eterr.-:*. Avem impr s a ti te stră
vede un tura, un turnuleț de ctrtei r. Sper a 
de-a-~ssă. De--, zidit:.

CRETE VASILE. Pteaă ra soare : 
crude Verde de cri*» / Si panarode
încing Plouă cu șnrr. Și asta d a O «a* : 
..Ziua, din foaie verde de o’oo ttw.riaw» ■' 
Iar rintisl nu se pierde ; In razele de sosre*.- 
DestuL sâ Dutesn sta de vorbă data viitoare.

P.AEL IOAN. Prerjteîe s-au dat Albaotu^Jt 
ct- Mate: GavriL

FALL LUCIAN. Doer Pvseate p astfel : _Az 
musrst din cer s» — arr esesas raer-o ealrie ’ 
să pîfnț (_) Cer-a: 3= a str-gat tut a gemăt > 
Dear ro-a privit msrat*. Om vedea.

DRAGOTA GHEORGHE. Și toamna : „Pă
durea e înnegrită I în scoarță / in privire / că
rată, desculță / pină în miez. / Cum șuieră par
tea uscată / In plămîni ! / Și toamna, / toamna / 
ce substantiv".

Și Crez-arc : „Nici-un trup nu dorește să 
existe putredă / Nici-un puls nu dorește să 
existe stătut / înțelege-mă, tu, suflet care vii 
din răsărire". Și astfel ați publicat foarte mult 
în Luceafărul.

ILEANA SIMONA AtEXANDRESCf. Ne 
scrieți, dar noi nu știm nimic : ..Iată de ce 
scriu acum cu o nouă rugăminte și anume 
aceea de a-mi răspunde ce soartă au avut ma
nuscrisele mele (poezie, ’proză, pagini de jur
nal) aduse la redacție în septembrie, de tova
rășul prof, doctor docent ,(...) căruia i le-am în
credințat... Menționez că manuscrisele air fost 
citite de mai mulți membri ai redacției și că ele 
sint însoțite de o prezentare făcută de tov. (...) 
acestuia promitindu-i-se ferm că ele urmează să 
fie publicate. E păcat că girul dat de un om 
de notorietatea celui mai sus menționat, nu s-a 
bucurat de încrederea dv “ Vă răsnuriderrt : In 
acest caz sus semnatul este ca și crinul ce l-a 
scuturat îngerul asupra Fecioarei. Altei», si mai 
in virstă. satanele : nu știu de noi, și dau asu
pra noastră.

BELINDA. Stiletul : „O lume îmi stă la pi
cioare ' si totuși... Citeodată / îmi este greu să 
ridic floarea căzută sau / (...) / sint ca un fel de 
chirurg ce folosește stiletul / în propria ramă / 
unde îl întoarce încet ( să simtă cit Doate rezis
ta". Despre fericire : „Defilez șovăielnic prin 
casă / afară plouă si e duminică / speram să 
nu-mi amintesc / ce am de făcut / (copiii se 
hlrjonesc tu îți fluieri melodia, preferată) I 
aștern pe hirtie constelațiile / scaunului meu. 
metodic; / Dau scaunul inapoi și mă așez . pe 
altul-greutatea gospodăriei ' zace pe spatele 
m™i orinsă in curele ca o raniță l nu i« 
pe nimeni ce socoteli să Un caut cheia de la 
ușa ce duce spre camera . cu provizii de fe
ricire... și defilez din nou ’ să împart fiecăruia 
dte un bob din ea _ ' astăzi am reușit, dar 
miine ?” Cam multe improprietăți âar ne-a in
teresat problematica și-am inert:? _r. cc±; : 
celălalt nu vom ierta cit de curind.

GROZA VASILE. Din cele sasesțpeorece poer- 
aceste versuri, din cea Ură titlu : . Oare peotru 
ce m-am născut ? / (._) Pămint ! Pămint Din 
pămint sint tniinile mele In p!ept mi-a rr-_ 
o floare. ’ O gingașă floare (...) / Pămtr.t t pă- 
nr.r.t : Din pămint sint ;;::'2rr!.- r-.-'e. Calcă 
pinrr.t peste pămint ■* Si Poveste. zp-rct^e în
treagă : Am dobori: m-estecec.. d*n curte «i 
dSn tulpina lor mt-ana construit ? luntre. Ara 
strips in pumni mirgrrn oe rouă si un bob <*e 
griu k !r. tăcerea nopți? «-au prefăcut in riu. ’ 
Riul-ri d*s r.oapte i-am dat un p.c de soare ' 
r La lum-.na zilei s-a prefăcu: in mare Am 
Iun ur. s-rep de apă din marea rea stătută n 
la amiaza zdei s-a per făcu: ir. ciută. (_) Tc-t 
Sn> rme-ntar. poemul Pămeatal are Re Iară :
-Mir-oase pămi.f ji. gustă-1 Si 1-au gustat 
iBtr-o ij t (_ > aveam o foam* de lup ' de lup 
fczârTt de-c turmă (") s sătul mi-am zis. 
ar..r.*iodi:-sn4 murmurul vmelne mele • ’ pă- 
minrx are gust de tară*. în rest, două trei 
versuri =a: sui de baca! șapte itr.croor1
«4 r-’c. uanai tău : deriaratî; s: -Artr: mad.ar- 
tente.

VASILB itBCXt Adevărat - eate al cotlea 
P* r de ~-l tr—.tep; Rețunem p de daua a- 
ceasta patru poeme . Marea llirari. Cărcalam...

UN HUME NOU:
CRISTIAN

ANDREI
Nichita,
13 decembrie 1983
Amurgul se lasă pe tioe 
Ca minzul intre ai săi 
Și-alintă botul in pielea 
întinsă pe ale cerului căi 
Stele i se aprind in dorul 
De ducă și bine

Cuvintele sădite in semeni 
Cum mama-și sădește pruncii ia luase 
Sint aripile Iearului nostra de Argeș 
împreunate in ragă către gindul 
Faptelor tale despărțite astăzi de anine

Românii-și imbrată portul de sărbătoare 
Pe fiul cel mare l-au trimis la Zamolxe 
Tara indură-n tăcere durerea sub «in 
Laptele ei rărit de gura re uu-l mai primește 
Se alină pe noi
Neeuviocată ninsoare

Geometrie pasională
Din uBcbinl tău cînd mă privești 
Ti-4 închid e-un semicerc 
Gata să pleznească sub tensiunea 
Ochiului lungit ia dreaptă 
Amintire erigă săgeată 
Tist nd ma-ul dla livada 
l’ae- veri ainse pe creastă

* Nit* ■■ dram către tine. Intimpâniodo-mă— Iar 
aici, lorertiiodiai : _L^3rină v.-vtoe. De unde 
—n. $i ;r. Tretnenire a păsării :• rimeral ei. 
Ip ceru! de fisei =r±—„u oestec*_a:eie <±i"--ri
c - rirajoc-ia oeeire*. Pentru icee» ce n-am 

că de-r.-i?: ns mai e deot pasăre. $! tu 
:rr: vcebear. Fără Erabă Îs luserarea zăpezii 

z;--a care aari ■ țreev_ Prefăc-jt peinre 
șă-rdar- r.'-rea srzeti". La toeranâ. pe la
'.xăt.i'.i— !• cărrrie. a* intrăm in vor
bă: c- a:-- -i ir. c-er i-ri .1 Dvria Feniks.

ALIN OZANA. Dm vi umre vă dăm numele 
ir. Baltac 4e piair* : _Tur-
r-„f» ■- ii ăs .-.țoaf; epartă < .) bol-
t=ae de ț.it.-i pe n-l «!r.t l.-.cuatate ' mai 
?:-s —-- d r Csrws.-d vii iT intrat tur
mele -. w. «e per"--» riinii latr* /

i parii r-trrrise lr.-*rs.t «l-n
‘ «e »-3d»<te ’a ur. N»ti«g ■ 

- ■■ p-Ti* S- Patra etaute «tarele : 1. _Pr.v»-«te 
*rei« răm^s o» mrirri în ’.rr—I gri:: ’

n-.--. că-: «^Mdatu! eăr-ia :i este a-.t de <3re '

Țara sau Corpul, spiritul, 
timpul și nunta
De mă ceri să-ți fiu hotarnic 
Gindu-mi bun să zămislească
Limba ceasului cel darnic 
Păsări ora negreșind in aripi 
Al lor zbos să te rostească

Și de t rel să fiu paharnic 
Mesei tale de proverbe 
Jurămintul e zadarnic
Riul piatra nu și-o clatină 
In vorbe

Somnul tău ii voi veghea de-uritul 
tisului stingher și răpitor 
Ocrotindu-ti nenie'rea avutul
Din clepsidra dintre gene 
Rază de lumină prin seninul 
Absorbit in gușa puilor de nori

In mindria ta de fată
Mire chiar mă vei primi1 
lubindu-te te voi mai naște-o dată 
Intr-un eonii părinte-ntors
Intre cei vii

Tigrii bengalezi
Tigrii bengalezi 
Scapără saltul in ,
Mușchii brațelor de adolescenți 
Verzi capcane ii rețin
Păstrează colții albi sclipind 
La rădăcină de osu-nsingurat
Al antilopei
Ori de orbirea visătoare a zilei 
Poetul iese in grădina easel
Mirosul junglei îi cutreieră plăminii 
Cuvintul e iubita ce-1 va muri fierbinte 
Intre sinii insingerindu-i buza
Cu carnea-n care violent 
Iși laie raze luna

de acasă 2. „Ceasornicari reparînd ornice, ! 
urnind altora timpul" 3. „In seara aceasta vom 
trage storurile ' cit mai adine / — fie ce-o fi 
— să nu ne vadă lume cit de neputincioși sin- 
l«m și imbătrinirn mereu / cu o zi". 4. „Al 
oboervat : păsările mereu călătoare / trecind
deasupra curților voievodale / ostenind / au 
o-borit să se odihnească / in stemă ?“ Cosașul, 
redusă : ..Se ridică de pe sat geana dimineții / S 
erecții au suflat in candela lumii / El a ieșit, 
iată culoarea sănătoasă a feței / cum o arată i 
timpului, după ce-a hrănit păunii. / Poposește 
cnasa-n iarbă, timpul măsoară adine / — pe 
unde oare vor fi odihnind străbunii — / culcă 
un pogon, scoate cutea din oblînc (?!) / (...) In 
ierburi se face seară, ce uluit e tata ! (nici n-a 
slmtit că a căzut iarăși rouă). / își face o mîn- 
care de om singuratic și gata : / păunii îl strigă ! 
degeaba. ■' El a început in somn o parcelă nouă". 
Caleașca domnească, i-am dăruit-o lui Matei 
prea Albastru, să miie el caii.

Lumina din om CUMPÂNA PROBABIl/POSIBIL
Urmare din pag. 1

de concurs de existențe intr-o comp,—, e - 
spre omul perfect și steril, spre omul-forri i. 
ci spre omul cu cea mai mare incârcl:.ră or 
omenie, de umanitate, către rnode’.iă care se 
subjugă și inchistează. d fasonează prin ceea 
ce este și ceea ce năzuie a fi.

Cit de inepuizabilă se oferă literatatii kriea 
in care trăim ! Condiția nesecăzu resurselor oe 
a o trece in pagină de carte care să voroească 
și miine depinde, evident, de fiecare au:or. Dar 
nu-1 mai puțin adevărat că spiritul in care ne 
cere revoluția socialistă să fim ai acestei țări 
prin scrisul nostru, conștiința că năzuința spre 
eternitate a artei noastre are un sens contem
poran, că lupta artistului pentru valoarea arte

O ediție exemplară
Vrerere dre pag- 1 

damentale in opera lui Nieotee Ior»a : rapor
tarea permanentă a faptelor de mane națraaaiă 
la contextul internațional, idee exprimați _a 
titlul uneia din cărțile sale. La pUre des Rre- 
mains dans l’bistaire ■aiverselle uridriâ
statornic de-a lung-a) întreg;: sate actisUdU. 
Această idee face din volumul prezenta: sări 
nu o culegere de variate studii, ci o adevărată 
istorie a evului-mediu romănesc din perspec
tivă europeană.

Exemplară, in sfirșiL prin chipul In care re
editarea a fest concepută. O postfață cuprinză
toare dă cea mai bună analiză — după opina 
noastră — de pină acum a concepției lui NtcoLae 
Iorga despre societațeg , țnedieafălă jpgțÂnrawă, 
relevindu-se striitesc'assetzBe-x-* a cmu- latre 
vederile social-politice ale marelui învățat și 
viziunea lui despre evul-mediu românesc. Fie
care studiu este urmat de „întregirile editorj- 
lui", care aduc la zi cercetarea problemei. Șer- 
ban Papacostea făcind incă o dată dovada stă- 
pinirii perfecte a problematicei tratate și Ia a 
cărei cunoaștere a adus contribuții pe dt de 
numeroase pe atît de importante.

Textele lui Nicolae Iorga au fost grupate in 
trei secțiuni ce-si împrumută titlurile de la vo
lumele corespunzătoare din ultima sinteză de 
istorie națională realizată de marele invitat. 
Istoria românilor. Cea dinții, intitulată Oamenii 
pămintului, cuprfhde două contribuții funca- 
mentale, ambele consacrate unei probleme esen
țiale a istoriei noastre, cu implicații politice 
prea bine știute pentru a mai fi evocate : con
tinuitatea daco-romanilor la nord de Dunăre, 
după retragerea aureliană. Iorga nu numai că 
s-a alăturat lui Xenopol și Ondul in argumen
tarea științifică a acestei continuități — astăzi 
un adevăr contestat doar de ignoranți sau de 
profesioniștii răstălmăcirii —. dar a formulat o 
teorie — aceea a „Romaniilor" populare — care 
a deschis un nou orizont pentru cunoașterea 
vieții populațiilor romanizate aflate intre Im
periu și lumea „barbară", dindu-și structuri 
proprii de organizare și păstrind conștiința le
găturii cu Roma imperială. A doua secțiune, 
Ctitorii înmănunchează studii privind perioada 
de constituire și maturizare a statelor feudale 
românești. Elementul autohton românesc a vă
dit, in acele secole, o uimitoare vitalitate, re- 
zistînd valurilor succesive ale migratorilor ti
ranici și asimilindu-i pe cei care au sfirșit prin 
a se așeza in spațiul românesc. Creația politică 
a românilof — statul medieval — a apărut ca 
un scut față de politica de expansiune a rega
lității ungare, și cele două „libertăți românești”
— Muntenia și Moldova — au izbutit să deter
mine eșecul tentattvetafccaijogdoyâ țagaw zrefțne
— Ungaria șl Polbhta — fle a Ie--controla ’ sau 
îngloba, printr-o politică, ce a știut asocia — in 
funcție de împrejurări — abilitatea diplomatică 
și rezistenta armată. Ultima secțiune. Cava
lerii include studii privind mal ales poziția țări
lor române în confruntarea cu Imperiul oto
man, cercetat de Nicolae Iorga intr-un larg cadru

istorie continentală, cu deosebire, sud-est 
europeană. In aceeași secțiune figurează și stu
diul din 1904 privind politica ecleziastică a lui 
Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul in Transil
vania, care relevă una dintre cele mai impor
tante manifestări ale conștiinței unității națio
nale a românilor medievali. Excluși progresiv

CENACLUL 
-DACIA FENIKS»

A XIII-a ședință a cenaclului Dacia 
Feniks are loc pe data de 8 decembrie 
la Casa scriitorilor din Calea Victoriei 
115. Vor citi : Violeta Mihalcea și Li
liana Petruș.
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inteza diversxxustă intre arte nu este 
nicidecum un punct in programul de 

^9 moment al „Europei libere” șt ea 
este o teză andromlnearcă veche. 

Această schemă de unificare a „creației", inițial 
sustrasă momentului politic ți abia apoi dezvol
tată intr-un sens care să-l contrazic* pe acesta, 
nu pornea de la creația pura ci de la critică. 
Critica, in sfirțil, este cheia acestei uni
tăți peste limbaje felurite, insă o cheie ireduc
tibilă. ideologje. Originea, unei.astfgl dg repre
zentări aâupra -conjuattiei dfrersianfete a arte^, 
lor este ideea că un creator ar fi in mod curent 
o minte fără pătrundere, aptă, așadar, de a fi 
mai repede condusă de „critici", adică de ideo
logi. Acest feudalism al ierarhiilor creativității 
unde elita este critica iar „rumânii* ar fi crea
torii (sortiți in veșnicie să execute un program) 
e treapta cea mai de sus a tezelor diversiunii 
despre creația libera. Multă vreme, ideea 
grupului „parizian" asupra creatorului aceasta 
a fost, și ori de cite ori cite cineva a voit să 
facă, pe lingă creație, și doctrină, inițiativa a 
părut de tot inconvenabilă. Camus, zicea Unul 
dintre elitiști, nu ar avea ideologie, Sartre nu 
ar ști nimic și ar fi un oportunist. Scriitorul 
român „<je concepție", în stare a face și doctrină 
rezistentă ofensivei diversiunii, a fost și el 
veștejit de „parizieni" și nu altfel se explică 
ldiosincrazia lor față de Paul Anghel, față de 
Ion Gneorghe și loan Alexandru. A ieși din 
șerbia ideilor impuse de o critică autoritară și 
diversionistă, nu era, pentru creator, de ima
ginat. Criticul gîndește, creatorul e tratat prin- 
tr-un soi de „brainwashing", eliminat, adică, 
din inerentul dialog de idei.

Așadar, criticul e, intr-o schemă precum 
aceasta, un ideolog exclusivist, insă un ideolog 
care să propage tezele diversiunii. Numai cu 
ideologia nu se putea face, totuși, mare lucru, 
din moment ce nimic nu împiedica, în prin-

Colindul Șoimel 
(de la Roseți)

ca ta

9 George Alboia

PA. A apii-ât „earetf* MBMreaț. I
nul unnî mare prcoaor Aaaaatla Facla

PSEUDO-CULTURA PE UNDE SCURTE

„Sinteza artelor*: cheia criticii
tipiu. pe creatori să fie insensibili la presiunea 
„criticii feudale" și să se sforțeze a gindi cu 
minteas șjațiă. sau ° aveau. Spre a
impune -creației e șt • trei -Consistentă condiție 
diversionistă era obligatoriu a face din critic 
nu doar un ideolog ci și un agent organizatoric. 
Acest activism, in domeniul formelor diferen
țiate de asociație a creatorilor, in ideea de a 
controla concomitent două sau mai multe teri
torii, s-a configurat repede ți bine. Criticul 
care prin operațiuni ingenioase ajunge să scrie 
despre scriitori dar și despre pictori, exegetul 
care controlează teatrul dar și literatura, scrii
torul care se aventurează să emită comentarii 
despre cinematograf, -iată reciclări care plac 
diversiunii. Să admitem, totuși, că nimic nu 
împiedică in cultură spiritul să se exprime in 
deplină libertate față de obiect și că e cu ne
putință a culpabiliza, din principiu, pe aceia 
care simt o vocație plurimorfă. însă a pune in 
circulație in literatură, artele plastice, cinema
tografie și muzică același cod de teze diversio
niste, adaptate, se înțelege, fiecărei arte — 
aceasta nu mai însemnează exercițiu intelec
tual ci activism cu program politic distinct.

Pe tema aceasta, grupul „Europei libere" a 
înfățișat o izbitoare schemă de funcțiuni și cine 
urmărește interesul diversiunii, pentru totali
tatea artelor înțelege mai bine cum se prezintă 
această manevră. Foiletonistă pe teme literare, 
Monica Lovinescu a scris destul despre pictură, 
promovînd abstractismul, și un soi de artă in- 
cifrată, asiată ; teatrul i-a plăcut întotdeauna 
și pe tema aceasta adorația a mers către dra

Anticipație și utopie

Borta Anul «e itr*dui«->te. cu țuc» 
cm, M at aM mii* aăttv preib*-
late twțnt aia ofnpuț : utortc. structură, opere 
iW ui mn»b. PliknlatM «a au are ngi-orva 
■u drreor* acuMaaic. acuziod. ia «chUnh, o 
MapauM vMMwae amtatiră. precum m ■* 
moor moderai de notar* «* U atrag* pe auto
re mre «o pee«rea acrtenle latcacxate pe ni»te 
«S-eop «ODM-ptuxje fcorle dara Artxrt» nu tn- 
•rereeâ 4e4ei e* ța t»C* VTOO ladiler»
yfiTl. vreo cartare ^cnoM" M țrpezrxlâ dtn 
atate Mrti tranesaree de nrfmsț*. Dtmpo<ri«-*. 
Bona Arare* prada ---taratele dovotl ale 
faaore <A tarea moțăitor 0 prencsm* de W-tlțl 
are « e* lortarDo oaia oust setat de istinre.

O reaau acnee» de fieooae. t-i *pua ao 
«me aarxva Aedt amare* dr vtaaff*. Dar an 
ms recea! ? C ao poete B doct: u> isaata* 
dl Cedtt" Catoețleaeral de terete tei »-a părut 
a £ «arr odevar are ceva- Dres* wmara trednd 
poue mdc ehtrrțp sal aârs proccâirate. pe 
rare t *a re putea aduce asiiorukn. m* rm referi 
ia rate ea aiureai* la raa—rjl ia rare ae of.» 
Ltreteun <S» xr»tia fat* te cotureptul de 
■taMe.

S* msresdm ipceeta ei Intrea» iiseratar* 
SF ținea» S -re-wtrată ia eotagona atapittee «i a 
tar-UaMMOter te prtaopt-i. atamte pceaint* d o 
ratate tbăe’K o too» a lenctrii. iar tnatrau*»- 
P*e teama akteari antele geaeratanre te ne-

Elegie la o risipire
memoria colegei 

noastre Elena Tuțicâ-Dumitreecu
Este trist* raza de mare, 
re pe amerii zilei e*ze. 
are Ier*, de vreme-aoerare, 
și amfora aceea ețti io.
Aminte lotul și-aduee 
de cei ce aa fost visători ; 
un drum întrerupt la r*srruee 
mai spune de tine in zori.
Povestească aerul, blindul 
ce cununi ți-a fost in priviri 
te ajung* sufletul, gindol 
către albe, celeste zidiri,
Vn ochi mai aproape, departe 
te cere din neant să mai fii 
ea floarea de munte ee arde 
pe-ao târim suspendat in veeti_

Florin Costinescu

maturgia absurdului și către viziunile regizo
rale incontrolabile, din categoria marilor infi
delități. Virgil Ierunca, eseist programat să 
opereze in literatură, nu s-a oprit la aceasta ci 
a făcut incursiuni in artele plastice, și mai cu 
seamă in muzica modernă simfonică (de unde 
l-a exclus pe G. Enescu, „plagiator") și in jazz. 
Virgil Tănase este de meserie regizor de teatru 
(a și teoretizat intr-un rind „umorul" distruc
tiv), a făcut literatură și a trecut, ca și cei
lalți, la îndoctrinarea pictorilor ignoranți. Cine
matografia n-a scăpat grupului verificat. Mo
nica Lovinescu a scris destul, ca o cinefilă cu 
program diversionist pus la punct ; însă doc
trina practică (aceea care stabilește ierarhii și 
promovează esteticul mizerabilist adorat de 
diversiune și demobilizează pe doctrinarii „co
muniști"), a fost lăsată pe seama altora, căci 
spre a o susține ar fi fost nevoie de-o revistă 
de cinema, pe care diversiunea nu o are la 
Paris.

Prototipul criticului-navetist a cărui acțiune 
era, prin doctrină, a unui ideolog și, prin con
trol asupra formelor de organizare, a unui ad
ministrator, ar fi trebuit in baza acestei scheme 
să aibă un efect cu totul hotărîtor. Să obser
văm, totuși, că un astfel de program este pro
priu asocierilor minoritare de indivizi, al căror 
proiect ar fi acela de a monopoliza, prin acce
sul la articulațiile esențiale, funcțiunile normale 
ale majorității.

Fapt previzibil, căci esența diver
siunii nu stă, se știe aceasta, în acțiunile gra
tuite, în proiectele candide, ea exprimă o formă 

fericire. Respectiva ipoteză nu este luată In 
considerare in cartea lui Horia Aramă, dar nu 
e greu de constatat că includerea unor cărți 
SF printre utopii respectă criterii valabile pen
tru incă foarte multe alte scrieri aparținind 
aceliuași gen. Esența acestor criterii este ideea 
că utopii și contrautopii nu sint doar scrierile 
care prezintă alcătuiri sociale perfecte, respec
tiv abominabile, ci șl textele unde apar alte 
două feluri de himere : cea biologică și cea 
zoomorfă. Caracteristice pentru prima categorie 
unt, de exemplu, in opinia autorului, diversele 
istorii despre celebrul conte de Saint-Germaîn. 
omul a cărui virstă, se povestește, ar fi fost 
multiseculară, dar și ficțiunile cu personaje care 
au învins timpul, de felul lui Fosca, tiranul 
fără moarte din Toți oamenii sint muritori 
ae Simone de Beauvoir. în cea de a doua cate
gorie pot fi incadrate, in opinia lui Horea Ara
mă. numeroasele animale fantastice scornite de 
diverși autori, din a căror lungă serie mențio
nez doar doi : Dimitrie Cantemir și Jorge-Luis 
Borges.

Dacă admitem cele două tipuri derivate de 
utopii, nu se vede nici un motiv serios pentru 
a ne opune instituirii unui al patrulea, anume 
celui al utopiei tehnologico-științifice, în acest 
feî reușind realmente să obținem o „grilă" prin 
care nici un text SF nu mai poate să scape.

Consecințele teoretice ale admiterii unei cva
druple rădăcini utopice a literaturii SF par, 
c-.ar Ia o estimare foarte sumară, promițătoare, 
înainte de a discuta, cit de cit, despre ele este 
Insă bine să reamintim faptul că teoria „cla
sică* a genului nu acordă utopiei decît un loc 
printre alte citeva forme fundamentale,

P.-onun acum citeva teme de discuție pornite 
de la admiterea celor patru forme de utopie, 
asa cum se manifestă acestea în literatura SF.

Utooire tehnologlco-științlfică pare cea mai 
«peculativ-promițătoare dintre toate cele patru, 
datorită mai ales actualității ei.

Utopiei zoomorfe poate să i se adauge o ra
mură care aă aibă in vedere morfologia dife
ritelor ființe raționale, dar nonantropomorfe din 
literatura SF.

Imaginarea unor longevivi (de felul contelui 
de Saint-Germain, dar și de cel al unor călă
tori spațiali, care beneficiază de efectele extre
me ale principiului relativității) oferă posibili
tatea unor reflecții asupra condiției umane, dar 
și a obținerii unor efecte Intelectuale de tipul 
paradoxului.

Utopia zoomorfă are un rol ma! mult deco
rativ. adesea favorizind și apariția unor note 
umoristice.

Se poate vorbi despre o relativă imposibilitate 
de a construi o contrautopie zoomorfă. In 
schimb, in ceea ce privește celelalte trei tipuri 
construirea unor contrautopii apare ca teoretic 
posibilă.

Voicu Bugariu

de război politic aplicat, dacă materia manipu
lată rezidă in creație, artelor. A pătrunde în 
domeniul artistic sub cuvintul „diversității de 
stiluri" (și uitind precizarea principiilor care 
generează, prin ideologie, acel stil) și utilizing 
cheia autoritaristă a criticii care promovează 
„valori" — iată citeva din tehnicile diversio
niste tipice. Teza „valorii" fără ideologie e nu
mai întiia dintr-un șir diversionist care în cri
tica antiromânească este mai lung. Valoarea 
dezideologizată nu ar însemna nimic dacă, în
tr-o acțiune pe intervale lungi de timp, nu ar 
fi completată dg „valorile" cu ideologie sustrasă 
momentului (și adeseori împotriva acestuia). 
Critica monopolistă, atît în planul ideologiei cît 
și al administrației, e în programul „Europei 
libere" cel mai de seamă vehicul inventat spre 
a controla viitorul unei culturi.

A opera selecții reducționiste în domeniul 
creației tinere și a promova ierarhii închise, de 
felul unui diversionist „numerus clausus" nu 
înseamnă fiecit a pregăti o cultură, care ar tre
bui să înainteze natural, pentru o involuție care 
să-i trădeze esența istoricește confirmată. Din 
acest punct de vedere, ideea de organizare a 
artelor ca un organ social autonom, cu program 
„Independent" presupune a crea, în timp, prin
tr-o persistentă demagogie care mistifică punct 
cu punct tezele oficiale, tipul de mentalitate 
diversionistă prevăzut în programul inițial.

Sinteza artelor, ajunsă acum în mediile di
versiunii la dimensiunile unui cult, este și sem
nul abandonării propagandei criptice, prin cifru, 
și al adoptării unei linii dure, de formula vio
lenței, consistind în intimidare, în eulpabilizare, 
în atac direct al celor care se opun soluției 
diversioniste. Propaganda „delfică" a lăsat 
locul propagandei „macedonene". Si nu întîm- 
plător, căci pentru toate artele programul anti- 
românesc pgre a avea elemente bine definite.

Artur Silvestri
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BERND RUMP
Legenda comunismului 
din Vogtland
Hoelz Max este iarăși in țari 
Cu trupa lui roșie, mobili, 
In Falkenstein la patru dis de dimineață 
li trinti primarului ușa in față 
ții ocupă pe dată primăria 
Iar săracilor le dădu mărirea.

Comunismul in Vogtland 
Începe azi la patra dimineața 
Să-l lăsăm să-nceapă deei 
Altfel n-o să-l vedem in veci 
Comunismul din Vogtland 
Deși el ține doar o zi
E mult mai bine deeit dacă am pălăvrăgi 
Doar despre actul decisiv

Hoelz Max împarte ta tar ura bunuri
Aur, argint, mătase, vechituri 
Lapte, ouă. brinză. piine, vin
Veniți săraci pe gratis cumpărați din plin 
E vremea dreaptă a celor ce robesc
Să desființăm deei banii 
Căci ei ne sărăcesc.

Comunismul in Vogtland 
începe azi la patru in zori de zi 
Să-l lăsăm să-neeapă deei 
Altfel n-o să-l vedem in veri 
Comunismul in Vogtland 
Doar o noapte a durat
Mai bine-asa deeit să tot eintăm 
Despre măcelul decisiv

Hoelz Măx se ține de 3 zile pe picioare 
Apoi inevitabil infringerea apare 
'timpurile incă nn s-aa copt
Peste doi ani o luăm de la-neeput 
Undeva in Mansteldseteen Revier 
Trintește unul ușa domnului primar

Comunismul in Mansfeld 
Începe azi la 4 dimineața.

KURT DRAWERT
Dialog
Războaiele din exterior
Vor deveni războaie din interior 
Eu stan in cap 
ținindu-mi răsuflarea

Ah, las-o baltă
Tine-ți gura

Și mă uitam inrrezitoc
După o geană
Nici nu-ți închipui
Cum ne răsucim gitul
Cind ne ingheață inima

Termină
Și lasă-mă in pace

In orice caz e mult mai bine
Să speri
Deeit să nu speri
Și astfel m-am poticnii
Din nou
In situația de la care am plecat.

Horea în proiecție europeană
Urmare di» pap. 1

riul otoman. Suedia si Polonia, preludii ale re
voluției care avea să zguduie continentul. Re
voluția franceză al cărui bicentenar se anrooie.

Apărut in urmă cu citeva luni, acest din urmă 
volum intitulat ..Patriotismul republican și im
periile din răsărit" (Set'ecento riformatore. Lei 
caduta dell’Antico Regime (1776—1789). II pa- 
triotismo repubblicano e aii imperi dell’Ett. To
rino, Giulio Einaudi. p. 465—10®) aduce frec
vent în scenă pe români, fie pentru că ei se 
află implicați în marile evenimente, fie pentru 
că presa italiană începe să le acorde mai mult 
spațiu ca inainte. Cind se vorbește despre Im
periul otoman se fac referiri și la principatele 
dunărene studiate acum nu numai de către co
respondenți de presă, dar și ue oameni cu ochi 
pătrunzător si temeinică înțelegere a fenome
nelor istorice ; este citat celebrul Volney sau 
Raicevich care sublinia faptul că ..românii din 
Transilvania sint de același neam cu cei din 
cele două provincii descrise de noi" (Moldova 
și Valahia). Un extras dintr-o scrisoare a unui 
cadiu din Constantinopol reprodus de „Gazze’.ta 
universale" din 18 octombrie 1783 pune in lu
mină conflictul ireductibil dintre patriotismul 
care înflăcăra popoarele din Balcani și crisparea 
înaltei Porți. atașată de vechile rînduieli : era 
vorba de ..o furtună care amenința cu prăbu
șirea totală a imperiului".

Dar românii intră în atenția cercurilor poli
tice europene și, mai mult, a opiniei publice din 
aceste decenii datorită mișcării lui Horea care 
a pus sub semnul întrebării „marele proiect al 
lui Iosif al doilea" de consolidare a puterii mo
narhice. în acest context, clar întrevăzut de 
Franco Venturi, răscoala românilor se înscrie 
organic în lanțul revoluțiilor europene, chiar 
dacă iși menține trăsăturile marilor mișcări ță
rănești. Franco Venturi arată mai Intii cum au 
fost percepuți românii de oamenii de cultură 
italieni în această fază de sfirșit a vechiului re
gim. El se oprește la paginile scrise de ..rafi
natul poligraf din Republica di San Marco", din 
Veneția, Francesco Griselini care, după o călă
torie prin regiunile dunărene. între 1774 și 1776, 
a publicat o carte ilustrată de el însuși.: Leftere 
odeporiche cuprinzind ..paginile cele mai vii 
scrise despre români", observă Franco Venturi. 
Cartea înfățișa o națiune plină de demnitate, 
cu trăsături bărbătești, păstrind obiceiuri roma
ne. asemănătoare celor din Italia si plină de în
sușiri încă nepuse in valoare : „valahii" din păr
țile Banatului. Alte pagini au completat portre
tul unui popor prea puțin cunoscut. Dar^l a 
ieșit puternic in lumină in toamna anului 1784.

întemeiat pe surse de primă importantă și pe 
interpretările cele mai autorizate, semnate de 
David Prodan. Ștefan Pascu, Nicolae Edroiu, 
profesorul de la Torino prezintă faptele și apoi

<_________________

Spiegelarbeit
Mărește-ți ochii, mlcșorează-ți nasul 
Seurtează-ți gitul

Urechile, ceafa capul
Lunge$te-le, strimbă-le, dislocă-le

Răsucește-ți bărbia 
Incruntă-ți fruntea 
Rotunjește-ți gura 
Intinde-ți pielea 
Schimbă totul 
In favoarea armoniei ; întocmai 
Ca un poem sau un principiu de viață.

BENEDKT DYRLICH
Poem
Zace despletit părul tăa
Pe cearșaful mototolit
Nțsfirșit numărul auritelor strune
Ce fac să răsnne
O melodie aproape uitată 
Surisul verii in treacăt doar 
Iți atinge gura : alungă 
Nălucile cuminți
Din inutila ta cămașă...

CHRISTOPH EISENHUTH
Cai pe malul mării
Setra mare: este iarăși a pescărușilor 

prin briza ce-i intimpină 
prin briza ce-i intimpină 
Nisipul iși culcă liniștea
Mirosul de alge se amestecă în lumină
Seara marea este a cailor

Ei-sint aduși de tineri bărUbți 
Copitele lor ating valurile 
Caii adulmecă zările
Și greu se intore pe pămint

Se-mprăștie in apă jarul din soare 
Spațiul e-un tablou mintuit de mișcare 
Miinile se înfig in coamele zburătoare 
Presimt furtuna — și uită de timp

Cerni schimbător se oglindește in mare 
Caii vin de la adăpătoare
Sforăitul lor ferecat e de bolta-nserării
Șt doar rapolni copitelor pămintesc ne mai pare.

ROLAND KLUGE
IiBoire

MeiiUtie

In românește de
Carmen Fr*ncv*c> Banda

mod ’ nofieLiai eie iz scrierile italie
ne ajc îSftcL-- La . .. reiatăxfe; u pornit
de fe . : ■ deformate răspindne de
autori-' /Jje de aceea s-a scris
că este vorba t ihn ex
terior. sau de o - pra Uniată de oameni fără 
căpâ:îL La a--ta .țtsr-eire a''- xmneri'x. c.x ar fi 
simți: neveta să se -.-U,." . Ptza decembrie se 
mai putea răscoala e condusă de
_Horre. Sofreny s, Sx-.nri I Do«r «e tcricemna 
faptul că ce: care ceucracea a «declara»
d revolta a provocată de „jugul sclaviei 
cete; mai jnsupoc txJte" Franco pre
zintă evoluția everr.sjeaîefoe â c-.maas.erea lor 
tat.ma: deplină in Italia s iaterse cu propriul 
său comentariu eă tsocea a fnst tot
timpul ghidat de Uri jnnc.or.1 a nu s-a bazat 
pe autoritatea unei persoane : cerea jtssuție
și respectul persoane: owane. tieferir-r-'j-ee la 
cei care au înțeles, cel n»i txse sensiâ eveni
mentelor. la cărturarul Jum.n-R zertnv>r> Luxiw-.g 
Wilhelm Wekberlin șt la giccurUn’il Brissot. 
profesorul Venturi ajtctgz ia scesria pvctmasă 
conciuzîe : „Răacoala tei Horea. p^vită de la o 
distantă mat mare, deverie de 3»cocmn*riie ime
diate. rezultă a fi 1ott efect ir » episod di» 
criza finald a recknitei reoim. in a»i: -evoluției 
americane ti c celei otaadeze" (p. 709—710). O 
confirmare o găsește iwoomJ tonnez in scri
soarea lui Bnsso: adresată c-ublic lui Iosîf ai 
doilea, deoarece in acest aext. revoluționarul 
francez „aplica doctrina declarației de indepen- 
derr»> americană la ezsul iobagilor din Transil
vania". în volumul precedent. Venturi a arătat 
că acuzația adusă de curind lai Brissot de 
către un istoric american, anume că a fost in 
slujba poliției, nu spune nimic deondată ce luam 
in considerare condițiile in care lucrează un in
telectual intr-un regim absolutist. Dimpotrivă, 
presiunea la care a fast supus Brissot I-a făcut 
să cunoar j mai bme adevărata față a regimu
lui politic în care trăia, „nesfirșitele compro
misuri pe care fusese silit să le accepte' pentru 
a putea supraviețui și lucra" intârindu-i con
vingerea că vechiul regim nu mai era susținut 
dedt Je forță. De aceea □ aruncat el in luptă 
vigoarea adevărului susținind cauza unor oameni 
as' Driți de un regim care credea că nu se va 
afla niciodată că împilează și umilește. Iobagii 
iși ceruseră drepturile ;n numele muncii pe care 
o depuseseră si de aceea răscoala lor fusese o 
revoltă împotriva tiraniei, revoltă deplin jus
tificată finind seama de dreptul la revoltă pe 
care il au oamenii împilați. Această argumen
tare arată la rindul ei importanța europeană a 
răscoalei lui Horea, conchide Franco Venturi, 
indicindu-ne astfel nivelul la care au ajuns 
cele mai bune sinteze de istorie a secolului 
XVIII european si locul ocuDat de români in 
această perioadă de adinei transformări.

CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN LUME
• „INTILNIRI cu istoria și cultura română" 

este genericul sub care se desfășoară în orașul 
italian Torre del Greco de lingă Napoli o mani
festare complexă dedicată țării noastre. De un 
succes deosebit s-a bucurat gala filmului româ
nesc în cadrul căreia au fost prezentate mai 
multe pelicule documentare, de animație și artis
tice. între filmele documentare au atras in mod 
deosebit atenția „România, Ceaușescu, Pace*, 
„Minunile Bucovinei", „România, țara turismului 
românesc", „Dobrogea în mărturii". De asemenea, 
cu interes au fost primite filmele lui Ion Popescu 
Gopo „Quo vadis homo sapiens" și „Maria Mira- 
bella".
• O SEARA ROMANEASCA dedicată aniversă

rii făuririi statului național unitar român a fost 
organizată de filiala din Nottingham a Asociației 
de prietenie Marea Britanic — România. Cu acest 
prilej, a fost relevată importanța evenimentului 
de‘ la 1 Decembrie 1918, pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a României. Publicul prezent, pre
cum și conducerile filialelor din Nottingham și 
Birmingham ale Asociației de prietenie Marea 
Britanie — România și reprezentanții ambasadei 
noastre la Londra au vizitat cu interes expozi
ția deschisă cu această ocazie, expoziție care re
flectă bogăția artei populare din diferitele regiuni 
ale țării.
• VIOLONISTA Mihaela Martin se află în Sta

tele Unite pentru o serie de concerte. Presa ame
ricană a elogiat performanța artistică a violonistei 
românce care a susținut un recital și concerte la 
Stamfort (Connecticut) și Indianapolis (Indiana), 
manifestări care s-au bucurat de un mare succes 
de public și .comentarii extrem de pozitive la 
adresa creației muzicale românești și a școlii 
noastre de interpreți. Repertoriul bogat și variat 
al Mihaelei Martin a inclus printre altele piese 
de Enescu, Mozart, Vivaldi, și Prokofiev.
• LA ALGER s-au desfășurat „Zilele interna-1 

țlonale ale cinematecii algeriene", care au inclus 
șl un medalion închinat filmului românesc. Cu 
acest prilej, directorul Cinematecii algeriene și 
regizorul Mircea. Drăgan, invitau la această ma
nifestare, au evocat dezvoltarea . cinematografiei 
românești din ultima perioadă. în continuare, a 
fost prezentat filmul româneke „Columna".

% LA HELSINKI, sub auspiciile Federației Aso
ciațiilor de prietenie dintre Finlanda și alte state 
a fost vernisată o expoziție internațională pentru 
copii care include și exponate oglindind viața și 
activitatea copiilor din România. în cadrul Zilei 
României, a fost organizat un recital de poezie, 
au fost prezentate seturi de diapozitive după 
basme de Ion Creangă, desene și alte lucrări dfe 
artă plastică executate de copii, precum și piese 
muzicale specifice acestei' vîrste.
• „...ACEASTA este puterea unei muzici deo

sebite, interpretate magnific"... ...„Un spectacol 
muzical ca acesta se poate vedea foarte rar", 
„...Am avut privilegiul de a asculta unul dintre 
cele mai bune coruri din lume". Iată citeva 
extrase din presa americană, care a elogiat nive
lul artistic ridicat, calitatea repertoriului și a spec
tacolelor susținute de corul Madrigal. Formația 
românească se află într-un lung turneu, bucu- 
rindu-se de un deosebit succes de public și de 
atenția constantă a presei.
• POSTURILE „Radio nacional* și „Radio 

America Latină" din Costa Rica au dedicat 
României mai multe emisiuni speciale prezentînd 
principalele direcții de dezvoltare economică și 
socială a țării noastre In cincinalul 1986—1990, cu
prinse In Directivele Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. Comentarii deosebit de pozitive au fost 
făcute legătură cu politica externă promovată 
de partidul și statul român.
• LA „Ongâku No Tony Hall", cunoscută sală 

de spectacole din Tokio, a avut loc un concert 
de muzică romanească avlndu-1 ca protagonist pe 
artistul japonez Hidenori Iwata. El a interpre
tat la nai un bogat repertoriu bazat pe melodii 
de inspirație folclorică românească. Spectacolul 
fi-a bucurat de succes, numerosul public apre
ciind unanim frumusețea dntecelor din țara 
noastră.
• BIBLIOTECA română din New York a orga-

rfââ» atit la aediui său. cit și in alte orașe o 
âefie de rr^nifestâri dedicate culturii noastre. In 
cjidl acestor», «u fost proiectate filme artistice 
produse cinematografia romă ceașcă in ultima 
pr-ri:—âă. Despre reușitei* fiJmuiui din țara noas
tre cvousiie și Aprecierile de care
»—«u iairjiWiT psiR-nleSc prezentate in

ata Vi biblkMedi. zy-^gze-

averile
Kțaui bAiat fost pre-

regxzorL aj uaor com-
wwefe pi^^EMLătoare m?. nu-
■Ecrns care a ^nritrie pen-

și cailLPît^ fil&nlui eon-
diznului râmănesc au iost 

c-rș-ujEiite de Saa
peUfs Ți Feints pe±«30iff*£ oferite pubii-
e-nioi >e nuni’si cu fiori de ci mp",
,Prin cenușa lin-Râului". „Duios A.“ • i >
trecea-. ..Fructe de p^jure".
• LA SALA „Baroc” a vetftli primării din Viena

a avut loc o «nicerșirii a
2» de ani de la răseo«u« popular? din
Transilvania conds^ă 5* Horea, Cloaca șî Crișan.

în alocuțiunea de prof. dr. Viktor Heller,
prv^Mintele Tribunalvîl^i administrativ, președin
ție Asociației de i^detenie Austria — România, 

fnct reliefate degeratele de dreptate .reia’» 
L”=scrise pe stindar<T«$i de îupcă aî răscoalei și zum- ' 
litudruile obiectivelor strategice ale acesteia eu 
mișcările revoluționare țărănești di^ alte state
europene din perioada respectivă.

Vinxenz Przypoiaky. prt$sdizîe!e AsociatW
„Unirea — Prietenii României din Austria- a evo
cat realitatea legendarului conducător al

Horea-
Au fost scoase evidență marile ob

ținute In dezvoltarea economiei, științei, tefmicii 
p culturii. In ridicarea nivelului de trai al pupo
rt’ lui, în asigurarea deplinei egalități in drepturi 
pentru toți cetățenH țării, fără deosebire de na
ționalitate. S-au evidențiat obiectivele de impor
tanță istorica stabilite de Congresul al Xm-lea al 
P.C.R. pentru dezvoltarea generală a economiei 
românești, inclusiv agriculturii, in perioada 19fci— 
19M și pină In anal SESO ca o garanție sigură a 
uw fi tării ferme a patriei spre noi culmi de civi
lizație și de progres.

In încheierea manifestării, actorul Felix Franchy 
a recitat versuri închinate hi! Horea de Mihăi 
Eminescu și Aron Cotruș, In versiunea inedită în 
limba germană, realizată de poetul roman de 
limbă germană, Franz Bulhardt, din Romania.

Manifestarea, la care a participat o numeroasă 
asistență, s-a bucurat de un deosebit succes.

Balcanice
flVOS DELFIS
lîgcre de rouă
Pentru tine a îmbrăcat pădurea verde 

veșmînt 
Ugere de rouă sint buzele și sinii tăi. 
Ugere de rouă pulsează in palma mea 
Ca niște fructe in pirgă.
Mireasmă de miere și piine avea 

singurătatea aceea.

Cărare șerpuitâ
Șerpuita cărare
Totdeauna i-a fost drumul cel drept 
Care ducea spre lumină.

Acela a fost sunetul timpului tâu
In zadar te caut și te pomenesc.
Acela a fost sunetul trupului tău 
Care acum nu mai este.
Sunetu-i frint 
In luminoase fărime.

In românește de 
Dumitru M. Ion

REPERE

Despre pasiunile sufletului (»
Cea.de a doua serie Îngrijită de Idel Se

gall la Editura științifică și enciclope
dică este „Clasicii filozofiei universale", 
părînd a avea o soartă mai bună decît 

„Bibliotheca Orientalis", din care nu a apărut de 
mai mult timp nici un titlu, deși unele fuseseră 
anunțate cu generozitate. Cauzeie trebuie căutate, 
desigur, într-o ciudată orientare a acestei edituri, 
alteori atit de inspirată. Frumosul ecou al colec
ției orientale, cit și încurajări oficiale, necesitatea 
deschiderii spre orizonturi cit mai largi, ar fi 
putut să stimuleze cercetările consacrate unor 
vechi civilizații șl literaturi din Asia. Intr-un ase
menea domeniu trebuie exclus orice capriciu edi
torial, continuîndu-se inițiativele care dau stră
lucire muncii editoriale de azi. De aceea, ne 
bucură excepționalele volume publicate de curind 
în „Clasicii filozofiei universale", atît Descartes, 
Pasiunile sufletului, cu un studiu introductiv șl 
note de Gheorghe Brătescu, la care ne vom referi 
în continuare, cit și încheierea monumentalei lu
crări consacrate filozofiei grecești pină la Platon, 
cu un indice, în anexă, ce constituie o minuțioasă 
întreprindere, cu valoare științifică și metodolo
gică în sine. Sperăm să avem prilejul de a studia 
îndeaproape această: din urmă antologie de texte 
din filozofii greci, cît și aparatul științific al 
versiunilor românești, cu toate că putem mărtu
risi încă de pe acum convingerea noastră că ne 
aflăm în fața unei realizări superioare marilor 
tentative europene ale genului, vestitelor antologii 
ale Iui Kapelle Și Diels-Kranz. Irhpreună cu seria 
Platon,asupra căreia nu am dat seamă în aceste 
pagini, datorită unor mici rezerve cu privire la 
acuratețea traducerilor, nădăjduind că procesul de 
echivalare a textelor se va ameliora pe parcursul 
aparițiilor de volume, și nevrînd să umbrim în 
vreun fel uriașa semnificație a acestui adevărat 
„corpus" al operei filozofului elin, și împreună 
cu proiectele arisVoteiierte, care se vor materializa 
în curind, această -suită de volume con
stituie cea mai demnă afirmare a spiritului actual 
în cultura româpă. Folosind o metodologie mo
dernă șl cele xpal rafinate și subtile intrepretărl 
create în procesul de editare și de înțelegere a 
textelor, din ultimul timp, traducătorii șl îngriji
torii edițiilor românești au realizat o operă fun
damentală, pe care se vor pune temeliile spiri

REVISTA STĂÎNĂ
• CĂRȚILE consacrate aceluiași motiv pot să 

fie de multe feluri... Așa s-a îrttîmplat, desigur, și 
cu istoriile celui de al doilea război, mondial ! De 
curind, ziarele din întreaga lume au consemnat 
volumtfl „Războiul cel buri*4, O istorie orală a 
celui de al doilea război mondial, apărut sub 
semnătura lui Studs Terkel la editura Pantheon. 
Istoria „orală" vrea să însemne de fapt o colecție 
de mărturii ale pârticipanților. Recenzia lui Jo
nathan Yardley din International Herald Tribune 
explică titlul în felul următor : „stu.ds Terkel și-a 
pus titlul istoriei orale a celui de al doilea război 
mondial între ghilimele pentru că înțelege de 
fapt dublul sens al acestor cuvinte. Pe de o parte, 
războiul a fost „bun" pentru că, din punct de 
vedere politic și moral, o victorie a aliaților îm
potriva fascismului era necesară, ; după cum îi 
spunea un veteran lui Terkel : „Fusese un timp 
cînd te simțeai bine. Țara simțea că făcuse ceva 
care merita să fie făcut. Soldați! se întorseseră 
acasă simțind că realizaseră ceva". Pe de altă 
parte, nici un fel de război nu poate fi numit 
intr-adevăr „bun", iar tendința curentă de a privi 
în mod romanțios cel de al doilea război mondial 
este, după expresia unei femei din California, „o 
pură autoiluzionare".
• MARELE SCULPTOR englez Henry Moore de

monstrează o mare vitalitate artistică. La cei 
optzeci și șase de ani ai săi, artistul este prezent 
In aproape toate expozițiile importante din Marea 
Britanie și din America, iar o recentă colecție de 
desene și schițe, prezentată publicului de Gale
riile Malborough, a cucerit sufragiile celor mai 
exigenți critici. Iată ce scria Marina Vaizey de la 
Sunday Times din Londra : „Opera lui Henry
Moore este cea mai cunoscută și cea mai expusă 
publicului dintre toate cele apărute vreodată în 
istoria artei. El este un arflst, productiv, prolific, 
iar Ia vîrsta sa înaintată încă plin de creativitate : 
într-atit. incit recentele lucrări de grafică au figu
rat la loc central In expozițiile dedicate noilor 
tendința in artă, în deosebi Imaginea eiștigatft cu 
rreu, prezentată de Galeriile Tate, in această vară, 
ce toate că Moore avea de două ort vlrsta co-ex- 
pozanților săi. Ca și la al ți artiști care au trăit 
mult, cum au fost Picasso sau Matisse, titanii 
acestui secol. imaginația artistică a lui Moore 
râmine fertilă și neașteptată. Dar chiar succesul 
său a dus Ia unele critici. Desigur, unele lucrări 
din anii ‘2D și ’30, în perioada cind a contopit 
imagini din arta primitivă cu inspirația referitoare 
la figura omenească șf la limba engleză, realizînd 
incrustați în piatră, abstracte șl organice în același 
timp. — au fost judecate greșit de criticii săi de 
atunci, dar astăzi sînt considerate a fi printre cele 
mai importante opere ale.sculpturii secolului XX".
• UNUL dintre autorii care păreau definitiv

ufiați era Rudyard Kipling, o întruchipare a unei 
liani apuse, cu moravurile și sentimentalismul ei 
desuet. De curind, un spectacol realizat de acto
rul Alee McCowen. pe un scenariu de Brian Clferlc, 
a cunoscut un succes monstruos la Londra. Sînt 
reluate ample din opera autorului Cărții
junțlrL, intr-un decor foarte simplu, evocind casa 
de la țară a lui Kipling, iar limbajul spectacolului 
este cel al unei comunicări directe cu spectatorii. 
Iată ce spune Brian Clark, citat de Caroline Mo- 
ochead. intr-o cronică foarte, foarte favorabilă, 
publicată de severul ziar The Times : La început 
aveam prejudecățile : am crezut despre Kipling că 
este imperialist, de dreapta, naționalist-agresiv, 
partizan al sclaviei. Am citit mai apoi Kini și 
m-am grăbit să mă apuc de lucru. Este cel mai 
extraordinar roman care a fost scris vreodată în 
limba engleză. Am început să-mi dau seama câ 
există niște prejudecăți teribile și neînțelegeri 
grave In legătură cu Kipling. (...) El ura sistemul 
de clasă al epocii vitoriano-edwardiene și prețuia 
In mod natural clasa muncitoare. îi iubea pe ingi
neri și pe cei ce construiau poduri, și pe oamenii 
umili de pretutindeni. Era onest. N-aș spune ade
vărul dacă aș afirma că am ajuns să-1 iubesc, — 
dar am ajuns sâ-1 respect*4.
• REEDITAREA marelui roman al lui Michael 

Gold, dedicat vieții mizere din cartierul new- 
yorkez Lower East Side. Jews Without Money, la 
editura Caroll and Graf, prilejuiește frumoase 
aprecieri din partea suplimentului literar al zia
rului New York Times. Prima ediție a cărții apă
ruse In anii treizeci, fiind considerată o capodo
peră a evocării unei existențe umile în infernul 
marilor aglomerări urbane. Michael Gold a scris 
de fapt o proză de factură autobiografică, inspi- 
rindu-se din propriile experiențe. Autorul fusese 
un activist social radical, fondator al mișcării de 
nuanță socialistă. The New Masses. în prima re

SPORT
înainte de Sarajevo

evenimentul cel mai important pen
tru fotbalul românesc rămîne întîl- 
nirea de săptămîna viitoare a Ujjj- 
versității Craiova cu echipa fero

viarilor din Sarajevo. Deși cu cîțiva titulari 
în minus echipa craioveană a făcut față pri
mei manșe a calificării în condiții satisfăcă
toare. E mai ales o victorie a rutinei și a 
calității jocului de ansamblu. Chiar dacă 
Beldeanu a făcut un joc de zile mari victo
ria rămîne a întregului mecanism al echipei 
în care randamentul noilor veniți, chiar 
dacă nu poartă în întregime pecetea stilului 
craiovean, a fost util. Trebuie spus doar că 
acest meci care în momentele penaltiului a 
stat pe muchie de cuțit putea fi totuși cîști- 
gat la scor de Universitatea, dacă a doua re
priză era jucată cu mentalitatea din prima.

• Ceea ce este de altfel frumos în jocul studen
ților olteni este tocmai maniera deschisă, 
demnitatea conduitei în teren, resursele pe 
care știe să le arate în cele mai grele mo
mente. Aceste calități s-au văzut în meciul 
cu fotbaliștii iugoslavi mai ales în repriza 
primă, cealaltă vădind mai ales jocul apă
rării la un nivel cunoscut. Oaspeții din Iugo
slavia ne-au arătat caracteristicele unei bune \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

tului filozofic românesc de mîine. Dacă Heidegger 
avea dreptate să afirme „că nu se poate filozofa 
decît în patria spirituală a Eladei (el spunea 
chiar că „verbul“ trebuie auzit grecește griechisch 
gehort, pentru a putea* gîndi cu adevărat...), 
atunci vom recunoaște că cititorul de la noi 
începe să devină în sfirșit familiar cu acest mare 
demers al spiritului. Intorcîndu-ne la Descartes, 
marele „modern", vom nota mai întîi plăcuta sur-, 
priza de a vedea că traducerea șl aparatul știin
țific al tratatului Despre pasiuni sînt semnate de 
Gheorghe Brătescu, remarcat pînă acum prin 
studii de istoria medicinei. în cercetarea operei lui 
Cartesius, Gheorghe Brătescu aduce o remarcabilă 
erudiție, păstrînd în general un ton rezervat și 
ferit de excese pozitiviste, atît de curente la unii 
oameni de specialitate, atunci cînd tentează o 
operă de pură speculație. Nu lipsește nici accen
tul polemic, acolo unde este cazul, fără a atinge 
în nici un fel vibrația încărcată de resentimente 
a unor comentarii asemănătoare. în acest sens, 
observațiile din nota 84 de la pagina 43 sint pline 
de înțeles, aducînd chiar o undă de ironie prin 
mirarea trucată de expresia „Tulburător este 
că...". Polemica fără ironie i se pare, desigur, 
prea brutală acestui iubitor de franțuzisme. Dis
tincțiile prea tranșante au deservit însă de multe 
ori comentariu], mal ales în ceea ce privește 
legăturile lui Descartes cu spiritul epocii sale. Ele 
ar fi trebuit evidențiate cu mai multă hotărîre, 
chiar dacă relațiile pot să apară uneori para
doxale, aproape incredibile. Cel mal puternic tra
tat despre pasiuni și despre facultățile volitive 
apăruse cu peste o sută de ani înainte de Des
cartes și aparținea lui Ignațiu de Loyola (noi am 
avut Ia îndemînă traducerea franceză din 1933. 
realizată de Pierre Jenesseaux, cu notele celebru
lui Roothaân, în editura J. da Gigord). Este o 
lucrare compusă cu alt scop, dar minuția descrie
rilor unor stări, precum și profunzimea cunoaș
terii sufletului omenesc o transformă într-o capo
doperă. Spre deosebire de Ignațiu, care era un 
om de acțiune, Descartes aduce o deschidere mai 
mare, chiar dacă mai puțină profunzime. Ca și 
Thomas a Kempis, Ignațiu era un îndrumător, 
pe cînd filozoful de după ei era un comentator,

Aurel-Dragoș Munteanu

cenzie a cărții, citată de publicația menționată, 
R.C. Feld vorbește de „o capodoperă", compara
bilă cu lucrările lui Rembrandt în ceea ce pri
vește puterea de evocare a „umbrelor adînci" ale 
realității. In acest context -mai este evocat un 
roman cu tematică similară, Call It Sleep, al lui 
Henry Roth. Sînt două romane „proletare" ale 
Americii secolului nostru, cărora nu le putem 
alătura decît cartea lui Victor Villasenor, Macho, 
referitoare la viața emigranțllor latino-americani 
în marile orașe ale continentului din nord. Sînt 
cărțile unei conștiințe aspre a realităților socialei

JURNAL DE POET

Ultimul
Heidegger

n recentul meu drum la Heidelberg

Iam agonisit din vitrina unei librării 
de curind apăruta, la editura Vittorio 
Klostermann, o carte de două sute de 

pagini, cuprinzind ultimele texte ale gînditoru- 
lui Martin Heidegger, intitulată „Denkerfahrun- 
gen" — experiențe ale cugetării. Dar cuprinde 
această carte din grija lui Hermann Heidegger, 
unul din fiii filosofului, și texte mai puțin cu
noscute, de suflet, ale filosofului, poezii ale 
adincului ființei sale, multe poezii timpurii, 
scrisori, apoi conferințe târzii, printre care ce
lebrul Drum de țară, publicat de mine în Lu
ceafărul pe vremea studenției mele la Frei
burg.

Socot de datoria mea, și cu cită bucurie o 
fac, să redau în continuare toate aceste poezii 
ale lui Heidegger în românește, aflînd că îna
inte de moarte, obișnuia să citească zilnic poe
zie, pe Holderlin.

Acest inițiator în a citi poezie, el însuși poet, 
spune undeva : „Rostirea poetică este ceea ce 
prin excelență îngăduie muritorilor pe pămînt 
sub cer înaintea celor divine să locuiască". 
Poetul este cel ce prin vers „comprimă, esen- 
țializează într-un mod unic dat Patria, ridi- 
cînd-o la lumină".

Nu întîmplător cel din urmă cuvînt grafiat 
de Heidegger este Heimat — Patria.

loan Alexandru

Pieritoarea podoabă
Surâzătoare toamnă timpurie 
Poarta grădinii a deschis 
Condu-mă tu aurie
Pe tinerescul drum promis
Încă o dată să salut
Podoaba precară
Cu pas de pelerin tăcut
Intre noapte și seară
Frunzișul tău foșnitor 
De fiorii morții cuprins 
Se resimte-n cădere
Curând învins
Visul tău fericit
In zi săracă-n lumină
Caută razele-n
Istovita grădină ?

In româneștș de 
loan Alexandru

echipe dintotdeauna : calități tehnice și 
ofensive remarcabile, dar mari fisuri în apă
rare. Aceste fisuri n-au fost suficient exploa
tate la Craiova, dar pot fi exploatate la Sa
rajevo. Calculul rece dă serioase șanse de 
calificare craiovenilor și purtîndu-se așa 
cum se poartă de obicei pot duce numele 
echipei lor mai departe pe itinerariile fotba
lului european. Indirect valoarea Iob este 
confirmată și de insuccesul naționalei noas
tre în Grecia. Fără craioveni selecționata 
română șchioapătă și a șchiopătat ori de cite 
ori nu li s-a acordat toată încrederea. Cali
ficarea echipei României la mondiale, care 
acum se dispută între noi și irlandezii nor
dici, depinde în mare măsură de Universita
tea Craiova și acesta este un motiv în plus ; 
ca acestei echipe să i se acorde mai multă 
atenție și asistență. Adică un tratament care 
nu i s-a acordat întotdeauna la nivelul cu- — T 
venit de faima echipei și de utilitatea aces
tui climat sportiv craiovean pentru fotbalul 
românesc. Sarajevo poate fi o nouă pistă de 
lansare a craiovenilor, dar și a naționalei de 
fotbal a României.

Interim
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