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CANDIDATUL
POPORULUI
realitatea pe care 

o trăim și pe care 
ne-o asumăm ca 
pe o stare de 

spirit a propriei și perma
nentei deveniri, cunoaște in 
aceste zile momente de 
maxim interes, avind în 
configurația unității noas
tre în jurul partidului, al 
secretarului său general, un 
mobil de o elocventă com
plexitate morală și socială. 
Alegerile în perspectiva că
rora se află angajată întrea
ga societate și care mar
chează începutul acestei 
primăveri reprezintă nu 
numai un act fundamental 
a.1 democrației noastre ci și 
un mod care ține de însăși 
forța de a ne gîndi și dn- 
săvîrși mai bine prezentul 
și viitorul, de capacitatea 
cu care, optînd pentru con
tinuitatea unui amplu pro
ces al dezvoltării și afirmă
rii noastre multilaterale, ne 
putem îndeplini deziderate
le actualității și ne organi
zăm pe amplul flux al 
muncii și creației. Apare in 
acest sens cu atit mai sem
nificativă și mai profundă, 
definindu-ne în sfera unui 
hotărîtor comportament poli
tic și social propunerea can
didaturii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru organul 
suprem de stat. Marea Adu
nare Națională, o candid» :- 
ră de fapt a întregii națiuni* 
pentru că in inima și con
știința întregii națiuni, 
trăiește mereu acel însufleți* 
tor model al patriotismului, 
ai spiritului Înainta* revo
luționar cu care conducăto
rul partidului și statului 
nostru, făuritor al României 
moderne, socialiste. ne 
călăuzește spre marile ori
zonturi ale progresului și ci
vilizației.

Alegerile de deputați in 
Marea Adunare Națională și 
in consiliile populare repre
zintă, desigur, un mom.nt 
de virf al vieții social-poli- 
tice românești și consacră, 
intr-un proces de continu
itate, însăși forța participă
rii și angajării întregii na
țiuni pentru edificarea pro
gresului și civilizației. in 
consens cu propriile noastre 
cerințe și posibilități. Semni
ficația unui atare moment 
are o cuprindere mult mai 
exactă și mult mai largă in 
același timp. pentru că, 
practic, România se află la 
confluența a două mari 
programe economice și so
ciala : unul, cel actual, care 
ține de îndeplinirea planu
lui cincinal in curs — ne 
aflăm In ultimul an al 
acestuia — și altul care, 
adoptat de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, 
prin strategia și anvergura 
obiectivelor salo economice 
și sociale vizează etapa ani
lor nouăzeci. Prin orientări 
și direcții do fond care tri
mit spre finele mileniului, 
acest program este esen
țial în raport cu oe-snec- 
tiva, cu imaginea României 
anilor 2000.

Aceasta reprezintă de fapt 
și platforma electorală a ac
tualului moment. într-o 
analiză cit se poate «ie s -c- 
cintă, ea are ca temei in-

săși realitatea de pină acum, 
realizările cu care România 
se prezintă in fața propriu
lui său viitor, in fața oame
nilor, a cerințelor și așteo- 
tărilor. Ea și-a spori: de 
peste 100 de ani volumul 
producției industriale, de 7 
ori volumul producției agri
cole, d? 32 de ori voi imul 
venitului național. Perioada 
ultimilor douăzeci de ani a 
fost cea maț efervescentă, 
cea mai fertilă : înnoitoare 
în toate structurile economi
ce și sociale ea are dimen
siunea și importanța unei 
adevărate renașteri naționa
le. Pină in anul 2000 — 
sublinia tovarășul Nicola» 
Ceaușescu — România va 
deveni o țară socialistă 
multilateral dezvoltată in 
care toți oamenii muncii, 
fără deosebire de națio
nalitate, întregul popor se 
va bucura din plin de o 
înaltă civilizație materțaiă 
și spirituală. Acesta este de 
fapt și conținutul pla'f..r ~_ ■ 
electorale pentru 
electoratul român trib•» ’ 
la inceputul acestei 
veri momentul de vixf ** 
unei esențiale și cuprc-iiA- 
toare opțiuni.

Propunerea r- in 
de ia Urinele Mi ... . 
ca t-jvărir-ă ’*
C. = iȘ ;:e i-.T—_r '
c-r al
el nr. I .' s Bweu-
reș:; este expresia arr.rdu- 
lui lor cu înrA: ele noastre 
de viitor.

In Scrisoarea adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de participanta 
la adunarea os’.Jțenească 
din circumscripția electora
lă nr. 1 „23 August* din 
Capitală, se spune, intre 
altele : „Intr-o deplină uni
tate de gind și simțire cu 
întregul popor, profund ono
rați de inalta cinste prile
juită de adoptarea, intr-o 
insufle;:'.oare unanimitate, a 
acestei oropunen in marea 
adunare cetățenească, in- 
găduiți-ne să folosim acest 
minunat prilej spre a vă a- 
duce dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe NkoS.ae 
Ceaușescu. cel mai fierbinte 
omagiu față de întreaga ac
tivitate revoluționară ce o 
consacrat;. cu neasemu
ită dăruire patriotică. de 
peste cinci decern;. înfăp
tuirii celor mai nobile idea
luri de libertate, indepen
dență și prosț»r;'.ate ale po
porului. cauzei păc-.i, intă- 
ririi colaborări: și conlu
crării intre toate statele, 
făuririi unei lumi mai bune 
și mai drepte*.

Candidat ai ir.'r-g.: na
țiuni. al întregului p~x>r. 
secretarul general a! parti
dului. președintele tării. n~ 
exprimă sub raportul marii 
noas're :n-~rederi in vi;'«v. 
in manifestarea largă a demo
cratismului vieții si socie
tății noastre, a spiritulu re
voluționar. «'rnator. A*tul 
acestei candidvuri conține 
sensul și amplitudine-* m^ 
rală de cea mai înaltă ex
tracția patriotică și se int-*- 
gr^’ă in cimtj'j] va'oritnr 
politice și seriale ale tir.pj- 
lui pa care il trăim.
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și sentimentul tradiției

PREZENȚA TÎNĂRULUI SCRIITOR

Sinceritate 
și luciditate

după ce, în 1974, 
obținea premiul 
revistei „Luceaiâ- 
rul“ pentru poe

zie, Patrel Berceânu de
buta doi ani mai tîrziu 
cu placheta Sentimentul 
baricadei, drept și firesc, 
avînd sufletul „.tînăr de 
bunăvoie". ■ Versurile sale 
îmtBlcâu nonșalanța unei 
vjrșițe . a. arțpajgrji . p^tetițe, 
a gesturilor memorabile, a 
optativului. declșrat. Recitite 
azj, poeziile de început iși 
conservă candoarea juvenilă 
dar și caracterul de Urgență 
al numirilor .frenetice și de
loc conformiste. Poetul cul
tivă o lirică a firescului, 
atent să perceapă lumea la 
scara ..de mătase a ierbii", 
iarba fiind investită nu nu
mai. cu funcția unui laitmo
tiv ordonator, ci și cu va
lențele absolutului pur. in
stanță a adevărului implaca
bil, element referențial pen
tru toate demersurile conști
inței, din care nu este ex
clusă afectivitatea (..am fă
cut din iarbă / o religie pen
tru inimă..."). In aceeași 
„Ars poetica", din care am 
izolat afirmația de mai sus.

descoperim reperele trava
liului artistic desfășurat de 
Patrel Berceânu : asumarea 
unui teritoriu arid in care, 
cu „unelte puține", supune 
neînțelesul, exorcizind de
monii vidului p) n forarea 
obstinată a zonelor dătătoa
re de sensuri fertile. Este, 
orice s-ar spune, un act de 
superbie, de sfidare orgo
lioasă a locului comun. in 
ciuda fragilității funciare. 
Rosturile poeziei și ale poe
ților se luminează analogic: 
„Dintre fluturi doar cei / 
cu aripile arse / ar putea să 
vorbească / despre lumină 
/ in cunoștință / de cauză". 
(„Poeții ca și fluturii"). Re- 
ținind o sugestivă definiție 
a creatorului : „poetul e cea 
mai frumoasă fintină a ora
șului". vom semnala accen
tele orfice ale osmozei cos
mice, ale dăruirii intru ace
lași efort de eliberare a 
sensului : „v-am oferit un 
cer / în locul unui văzduh 
/ lipsit de-nvățăminte" („Or- 
feu") sau „Chiar dacă în pă-

Constantin M. Popa
Continuare în ,pag. a 6-a

Democrația
X nlr-ana din halele

1 moderne și lumi
noase ale intre- 
p«-iBderii aaasta, 

hala de prototipuri — erealie 
a anilor de după ultimzle 
alegeri, din indicația seere- 
laralai nostru general, to
varășul Nicolae Ceameseu — 
marea adunară populară la 
care luau parte mii de oa
meni ai muncii din între
prinderile și instituțiile din 
zonă, locuitori de pe raza 
circumscripției electorale 
nr. 1 pentru Marea Adnnare 
Națională se apropia de 
sfirșit. Vorbiseră oameni de 
toate 'îndeletnicirile : a profe
soară. un medie, aliva mun
citori. doi directori de între
prinderi. ahi doi directori de 
Institute de cercetări, nn cte- 
eist. Fără a se repeta uniri 
pe altul, io cuvinte felurite 
dar la unison in idei, susți
nuseră ea teȘii. fără rezerve.

muncitorească
datnr* (eerelamlnl 
•1 parMdnlnh 
Front ului 
l'nltllll harialiatâ 
sUtHlni 
.' irolae 
Ma~ea Adnnare Nafini 
esrcamscripț a electorală nr. 1 
„23 Angust".

Prezent și en 
trăit, unprennă 
eonslrnelari de 
care se aflaa acolo, sa mo
ment de apoteoză. Acest mo
ment i ne heia de fapt loc-ă- 
rile celui de-al Ul-lea 
Congres aj F.D.V.S. Iar cind 
propunerea de desemnare a 
fo'-t supusă la vot. o pădure 
de mnni și un uragan de 
orale au subliniat adeziunea 
totală a balei, a oamenilor de 
acolo și mindria lor că sunt 
martori ai acestui moment, 
avind posibilitatea s-o sus- 
1‘aă.

Și celor tineri și celor care 
nu mai sunt, această adunare 
le va rămine

în acțiune
ge aerai 

pragedr lele 
Democrației «I 

«1 »of»l 
renta. Invarăsul 
Ceansesen pentru 

h ia

in saU. am 
ev miile de 

țară nană

ia inimi ți in
tare entuziasm si 
uita bucurie candi-

REPERE LITERARE CONTEMPORANE

Portret
in ianuarie

Malta :

„Înaintea in moarte sprijinit de-a 
stingă și de-a dreapta en cite-o poezie"

pera poetică a lui Grigore Hagiu — 
.a . iară îndoială, o opera deplin
ronstituită — de la volumul de debut. 
Portret in angnst (1962). și pină la Alte 

sonete (1983). reprezintă un drum ascendent, cu 
popasuri de consolidare („respirare", cum ar 
spune marele său prieten Nichita Stănescu) 
că;re esentializarea lirismului, atit sub raportul 
imaginii. cit și sub acela al gindirii poetice. 
Din această perspectivă, momentul de cotitură 
(nu de ruptură) este marcat de volumul Miază
noapte* miresmelor (1973). cind poetul găsește 
echilibrul fericit intre cuprinderea abstractă, pe 
cale rațională, a existenței și caracterul concret 
al metaforei. Acest echilibru Ia ni vel. formal nu
înseamnă. nicicum, descripția distantă, de sus. 
din bastionul ințelepciunii. a peisajului uman, 
ci lucidă coborire in sine, dezvăluire a „conti
nentelor ascunse", gest orfic in cunoștință de 
cauză. O tragică înfiorare cutreieră trupul poe
melor lui Grigore Hagiu, ca reflex in cuvinte 
al obsesiei ireversibilității temporale. „Miresme
le", percepute in declin, la „miazănoaptea" lor 
sint „miros", „duhnet". „damf", tirtipul cariaza 
ființa vulnerabilă Poetul luminează reversul 
medaliei, „citind" in imaginile puterii, slăbiciu
nea, efemerul : „și deodată treci prin fața / 
băi bățului clătindu-și ‘ pieptul dezgolit / cu 
ap) proaspătă și rece / de fintină / și glesna ți 
se taie fulg«*rată / izbită-n os și măduvă / cu 
frigul duhnitor / de parcă ' toate pivnițele pline 
zu cadavre din oraș / greoi turela intorcîndu-și 
către tine / sloboziră / prin vechi răsuflători / 
un foc întunecat H pe cimpuri vîntul miazănop- 
ții / aduce damf de lagăr fantomatic / întîi ne
clar / abia-nnegrind un dinte / sau o frunză / 
pe urmă des ' și tirîtor în voie / potop- / de 
carne și de boturi traversind un fluviu / cămașă 
smulsă de pe cei în agonie / și-nfundată / cu 
degetul cel mare / oină in rărunchi / se sting ! 
in aerul prăfns / chibritele > plesnește felinarul 
din încuietori / oglinzile de bilei / inspăimîn- 
tate 1 își trag în sine monștrii H la ce să mai 
distingi / și pentru ce pe cine / e-un vălmășag 
și haos de mirosuri / ai leșina ■/ dar aeru-mniclit 
te snriiină / te toncniește drnnt / si nici-ro mină 
nu te tine de picior / și nici-o frunză de ste-

Vnl^ntin F. Mihăescu
Continuare în pag. a 7-a

memorie pria imnortanța 
tențldunlui șf abjectului ei, 
lăeind dovada — tbai era 
năvala • — H singur poporul 
este acela enre-și trimite pe 
cei maj demni reprezentanți 
ai săi in fruntea treburilor 
țării, pentru a-j conduce des
tinele.

Iată democrația muncito
rească revoluționară in 
acțiune !

De ee revoluționară ? Code 
este revoluția ?

Poate că in faptnl că pe 
băncile Parlamentului stau, 
alături de Conducătorul țării, 
un zootehnist, o învățătoare, 
un ministru, o președintă de 
C'„A.P., ii ofelar, o altă fe
meie de ia un C.A.P. care nn 
este președintă. Poate in

Marian Avram
întreprinderea .23 August".

Erou al Muncii Socialiste
Continuare in pag. a 2-a

rice creație culturală implică o sumă 
Ode relații complexe cu locul și timpul, 

cu orizontul așteptărilor, cu atmosfe
ra de idei și cu voința formativă in 

care iși are sursa. Noutatea, originalitatea, 
interesul prin care o creație majoră, demnă de 
acest nume, reușește să se impună sint de ne
conceput fără o lungă serie de variate deter
minări spațio-temporale la care se adaugă fac
tori obiectivi de ordin istoric, psihologic, socio
economic, stilistic sau filozofic într-o alternan
ță și o întrepătrundere pe cît de dinamică pe 
atit de profundă. Sentimentul reconfortant al 
noutății pe care il dau anumite opere, capaci
tatea de a răspunde celui mai larg interes cu 
putință, ba chiar subiectivitatea extremă și 
puterea de a șoca sint de neconceput fără toate 
aceste determinări. Nici cea mai izbitoare 
noutate nu iese din nimic. A discerne multi
plele cauze care provoacă in cultură toate acele 
răspunsuri necesare, validate de timp și de 
marele public drept noutate, înseamnă, de fapt, 
a înțelege istoria spirituală a oamenilor, 
fenomen s-a produs. Ia dimensiunile 
vărat program cultural, după cel de 
Congres al P.C.R. din 1965.

între diversele elemente care 
noutatea creației intelectuale doi factori au un 
rol decisiv. Mai intii — tradiția. Ca ansamblu 
de concepții, mentalități, obiceiuri, datini, con
vingeri, sisteme da valori, credințe și atitudini 
care se stabilesc istoric in cadrul unei comu
nități etnice sau naționale și care se transmit 
prin cele mai variate mijloace de la o gene
rație la alta constituind astfel suma trăsături
lor sale individuale, tradiția determină total - 
tatea sau cvasitotalitatea acțiunilor i 
specifice. Prin substanța ei intimă 
structurează modul și stilul de viață 
popor. Practic — nu există formă de 
te socială care să nu moștenească, să 
boreze și să nu promoveze stăruitor 
tradiții proprii. Constituind un mod de viață 
și un cadru axiologic larg, cuprinzător dar in- : 
deosebi drt mljlo*. de transmitere de lâ ge
nerație la pita a bunurilor culturale înglobate 
in patrimoniul creației istorice, tradiția repre
zintă un element catalizator decisiv al unor 
mari energii spirituale. Octavian Goga avea, 
neîndoielnic, dreptate, cind iși reprezenta tra
diția ca pe osatura corpului etnic. Ca mijloc 
de transmitere continuă a bunurilor spirituale, 
a normelor și îndeosebi a valorilor prin care un 
popor se definește tradiția nu este niciodată 
statică. Adevărata tradiție este vie, dinamică, 
rodnică Ea întreține mari energii spirituale 
intr-un proces de autoreglare continuă in care 
valorile proprii sint in egală măsură sursă, 
mijloc și scop.

Al doilea element care determină noutatea 
actului de cultură este provocarea continuă la 
care este supusă tradiția. Nici o tradiție nu 
ființează și nu se poate manifesta perfect 
autarhic. Existența tradiției este permanent 
marcată de evenimente, procese, transformări, 
contradicții și fenomene interne sau externe care 
au drept urmare răspunsuri necesare din pers
pectiva propriilor valori. O tradiție incapabilă 
să facă față să dea răspunsuri adecvate acestor 
evenimente — provocări, este amenințată în 
însăși existența sa. De fapt, ea este sor*ită 
pieirii. A răspunde provocării adresate de timpul

Acest 
unui ade- 
al IX-lea

determină

spirituale 
tradiția 

i al unui 
activita- 
nu ela- 
a nu mi te

De unde vin Cariatidele?
de Edgar Papu

-xtemplind Cariatidele Eretheionu- 
lui — care au a rut o posteritate 
arii de bogată in Europa — oricine 
ar putea td-ți formuleze o legitimă 

întrebare. De ce nu figurează maț curind mo
delele mrile cn funcțiunea ae a sprijini o 
pondere atit de covirșitoare ? Eite cu mult 
maț firesc, pentru acest efort, atleticul Atlaz, 
care .Jn vechime sprijinea cerul pe umăr", 
imagine a puterii cuprinzătoare,' care, după 
cum te vede, ți lui Eminescu t te părea cea 
mai potrivita. Așa se prezintă acett titan — tot 
numai încordare ți crincenă opintire — intr-o 
celebri ttatuie de la Muzeul dm Napoli. De 
la el te desprinde in artă motivul atlanților 
muțchiuloți. utilizați in arhitectură pentru a 
susține unele componente grele ale edificiilor 
monumentale. In sfirțit, Sclavul neterminat 
al lui Michelangelo, care te zbate durerot sd 
se zmulgă și tă te libereze din strintoarea 
materiei in care te mai află parțial prin*, și

in care te imprimă însuți efortul cumplit al 
genialului tău autor pentru a-l realiza, re
prezintă tot o exacerbată expresie virilă.

Toate aceste figuri, crispate de o tensiune 
extremă, istovitoare, țin capul și gitul plecate 
de nemiloasa apăsare a poverii. Parca ni s-ar 
sugera cu o neobișnuită intehsitate că nu mai 
pot indura cazna la care se află supuși. Simți 
că amintitul Atlas de la Napoli va fi in cu- 
rind strivit de ponderea boitei cerești ținute 
pe umeri dacă nu o va lepăda imediat ca pe 
un bolovan uriaș. Să se confirme, oare, truis
mul, neverificat medical, că bărbații suportă 
mai greu durerea fizică decit femeile ?

In orice caz, cită deosebire in expresia și 
atitudinea Cariatidelor ! Și sunt doară femei! 
Verticalitatea lor liniștită apare perfectă, o 
Verticalitate de ținută rituală. Fără nici un

Continuare în pag. a 7-a

și locul în care trăiesc, de evoluțiile domeniile 
spirituale pe care le cultivă, este pentru seri 
itori și artiști, pentru toți creatorii de bunul 
spirituale, un fapt de la sine înțeles. Ei vi; 
dintr-o tradiție,, aparțin unei tradiții și se de 
finesc ca personalități creatoare însetate d' 
necesara, vitala noutate, numai prin raportar 
la tradție. Acum și aici reprezintă pentru fie 
care autentic creator de cultură 
unei sjtuări axiomatice. Necesara noutate, c; 
răspuns la provocările timpului și ’ ‘
ale lumii in care trăiesc, este de 
fără o continuă raportare la cultura propriulu 
popor, fără înțelegere, din perspectiva dinamici 
interne, a tradițiilor și a specificității sale ire
ductibile. în actul de cultură e un răspuns pro
priu, sub semnul unor valori tradiționale și spe
cifice, la întrebările și provocările care asal
tează spațiul și timpul trăirii. Voința de speci
fic este condiția indispensabilă a unei auten
tice realizări artistice sau culturale. Specificita
tea actului de cultură ca răspuns, noutatea crea
ției, originalitatea, inovația necesară, sint însă 
de neconceput fără solidarizarea cu o anumită 
tradiție și cu un anume program cultural fern:

Mihail Diaconescu

coordonatei
ale istoriei 
neconcepu

Continuare în pag. a l-a

CIVILIZAȚII ROMÂNEASCĂ (V) ■

Democrație
și gospodărire

iarele de miercuri, 13 februarie, au

Z făcui publică Rez„;uțla Congresului ăl 
III-lea »( Frontului Democrației șl 
UniMtll Socialiste. JSste un document 
politic de reală însemnătate, care constituie un 

bilanț rodnic al lucrărilor marelui forum de
mocratic găzduit de Capitala țării. Totodată, în 
bunul spirit gospodăresc al vremurilor noastre, 
Rezoluția cuprinde priviri de perspectivă asu
pra dezvoltării patriei, precum și mobilizatoare 
îndemnuri ’referitoare la alegerile de deputați 
care marchează în acest început de primăvară 
viața politică a României. Ceea ce impresio
nează la această campanie de alegeri este spiri
tul de responsabilitate gravă care le guvernează. 
Este un spirit profund patriotic, de implicare a 
fiecărui cetățean în destinul-patriei prezente și, 
mai ales, viitoare. Afirm cu fermitate că este 
vorba despre un tip de democrație total diferit 
de ceea ce a cunoscut societatea românească 
pină acum citeva decenii. Ceea ce odinioară re
prezenta o democrație fragmentară, de pe o zi 
pe alta, o șansă acordată unor grupuri de pri- 
vilegiați de a se alege, de a face carieră și a se 
îmbogăți — astăzi a devenit o opțiune majoră, 
la scară națională, a cetățeanului care votează 
nu atit niște oameni reprezentativi, cît un ideal 
de prosperitate. Fascinat de acest suflu nou în 
viața României, G. Călinescu (care se mîndrea 
cu calitatea de deputat în Marea Adunare Na
țională mai mult decit cu oricare alt onor !) 
scria : „Modești, nedistingindu-se violent prin 
nimic care să arate deosebirile de clasă și avere, 
egali in adincimea limbajului, stau unul lingă 
altul oameni veniți de pe toate șantierele ță
rii (...) ‘ -
oricind 
pămint 
legi, să 
deci pe 
faptele oamenilor".

Să nu uităm că această miniaturală hartă a 
poporului, prin aleșii săi, era făcută de același 
condei care se entuziasma în, „Cronica optimis
tului" și în „Scrinul negru" de tumultul noilor 
construcții, de curățenia morală a muncitorilor 
și țăranilor care erau chemați de' istorie. în 
sfîrșit.' să domnească peste propria lor țară. Și 
nu a fost singurul intelectual de frunte care a 
crezut cu tărie în superioritatea structurală a 
noului tip de democrație, prin asemenea oameni 
asigurîndu-se o legătură organică între ceea ce 
a fost bun' în trecut și caracterul radical al 
prefacerilor noi. Privind în istoria parlamen
tară a României vom vedea că, țrecînd peste o 
seamă de izbînzi politice și culturale, ceea ce 
numeau unii democrație era un soi de liberti
naj politic. Nu intenționez a diminua meritele 
reale ale guvernărilor anterioare — așa ceva ar 
fi departe de adevăr, n-ar fi credibil și n-ar 
sluji la nimic. Dar, parcurgînd cărțile de istorie

incit cu cei peste 400 de deputați puți 
să scobești galerii de mine, să tragi din 
țiței, să ari pămintui, să semeni, să eu- 
ridici clădiri, să studiezi natura, să vin- 
cei bolnavi, să cinți răsăritul soarelui și

Corneliu Vadim Tudor
Continuare în pag. a 2-a

REMEMORĂRI

„Fluturarium“
1.

n
u mai știu dacă am visat sau am văzut 
aievea, pe un cadran, următoarea ima
gine : pe străzile unul oraș cu clădiri 
vechi, barocul de sflrjit de secol opu
lent șl Incomod, trece un om cu părul in între

gime alb. Împinge In fața sa, opintindu-se. un fel 
de căruț pe două roți susțtnind □ platforma lată 
cît o masă de bucătărie. Pe această platformă, din 
Ioc in loc, închiși in ciudate bile de sticlă stau in 
amorțire fluturi colorați. Un fluture roșu, unul 
verde, unul albastru siniliu. unul oranj, unul 
brun, unul roz, in fine, de felurite culori. Aripile 
lor odihnindu-se ca ale avioanelor lipite de sol. 
au desene complicate. Ciudatul personaj ce îm
pinge această platformă are aeâțată de gît un fel 
de flașnetă pe care o Invîrte din cind In cind cu 
nepăsare. Cutia arhaică și totuși destul de strălu
citoare sloboade din lăuntrul ei o muzică ciudată, 
un fel de vals lent. La sfirșitul melodiei vocea 
unui bărbat repetă obsedant, următoarea strofă : 
„Să crezi că nu există moarte / că morții sint nu
mai un fel / de fluturi adormițl de muzici / și-n- 
chlși în bile de oțel“.

Și într-adevâr, din zece In zece metri, bărbatul 
cu părul alb desface cu delicatele cite o bilă -dinei 
drumul în văzduh fluturelui ce repede desmorțit 
zboară fîlflind preț de citeva clipe, mirosind

parcă lumina, revenind Iute în sicriul său trans
parent de sticlă...

2.
Cel mal fascinant fluture pe care l-am văzut în 

viața mea, (cel puțin pină acum), a fost unul cu 
desâvirșire nepăsător la ceea ce se întîmplă în 
jur. Era fixat pur și simplu pe scînteietoarca 
floare a scaietelui de munte, cel violet și cu o 
mie de ace fine, și stătea atit de nemișcat incit 
părea mort. Și totuși, din cind in cind, un mic 
tremur al aripilor, o ușoară modulare a antene
lor vesteau că e poate numai adormit, Am suflat 
asupra lui, l-am gîdilat cu un fir de iarbă, am 
bătut din palme, am scuturat scaietele, dar de
geaba. Fluturele stătea acolo ru trompa căzută in 
miracolul parfumat și pufos al acelui scaiete de 
munte care-1 adormise pentru citeva ore îmbă- 
tîndu-1. Era un fluture beat...

3.
Se spune că Nero avea un „fluturarlum”, colec

ție unică de fluturi prinși și apoi conservați în vin 
de miere. La cele aproape două sute de exem
plare felurite el adăugase două la care ținea ex
trem de mult. Era un. fluture în întregime alb( și 
altul In întregime negru de o mărime neooișnuită. 
Printre alte semne ce l-au prevestit d tamitiCFil 
sfîrșit, Nero, dictatorul cu apucături și veleități 
artistice, (,,Ce mare artist pierde lumea") a văzut

In vis doi fluturi uriași, unul negru și altul alb 
care se repezeau asupra lui gata să-1 sufoce. Tre
zit din coșmar, a ordonat să i se aducă „flutura- 
rium". Cei doi fluturi din fruntea colecției, cel 
negru și cel alb, nu mai existau.

4. »
Vavil, paznicul rezervației din deltă, șeTul ne

declarat al enoților blegi și melancolici, transhu- 
manții pustiurilor de gheață, . mi-a arătat fluturii 
vestitori. Le zicea astfel deoarece zborul lor în 
colonii compacte deasupra apelor liniștite vestește 
prezența bancurilor de pești, bibani în special. 
Fluturul vestitor e mic, cu aripi pudrate din bel
șug cu polen de salcie albă și ai senzația, văzîn- 
du-1 că se va sfărîma la prima adiere de vînt. 
Fluturii vestitori, lipiți cu piciorușele cerate de 
suprafața apei indică pescarului împătimit prada 
din adîncuri dispărind odată cu ea.

5.
Acei fluturi imenși, ca niște păsări ciudate și 

negre sburînd în aerul lînced al plăjii Hong- 
Korig-ului.

La început credeam că sînt niște ciori dar mal 
apoi i-am văzut stînd în nemișcare ca niște mari 
petice de catifea acoperind faleza.

8.
Bătrînul care venea zilnic în una din sălile Bi

bliotecii Academiei, înfundat de fiecare dată în- 
ti-o carte voluminoasă, de format mare, stînd ore 
în șir, nemîncat, silabisind parcă, intriga multă 
lume. într-o zi, cineva, s-a dus și a cerut cartea 
pe care ciudatul bătrîn o răsfoia zilnic cu sfin
țenie. 7

Cartea, era .un „Atlas despre fluturi», iar citito
rul se’numea r Țuculescu.

Mircea Mi cu
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, ION
LĂCUSTĂ:

«Cu ochi 
blinzi»

dacă socotim si povestirile apărute In
tr-o culegere colectivă. Desant 83, Ion 
Lăcustă nu e un debutant. Cu ochii 
blinzi este insă prima sa carte de 

proză și interesant este să vedem cit de blinzi 
sint ochii autorului. Ion Lăcustă scrie de pre
dilecție proze scurte in care instantaneele în
lănțuite alternează cu retrospective rapide. Au
torul scrie concentrat si dezinvolt, cu un mar" 
control al cuvintelor. Tipul de proză pe care-I 
scrie pare a suferi in egală măsură de o egală 
inhibiție, neînvinsă încă in întregime, in fata 
cărților și in fata vieții. Schița Corespondentă 
particulară oferă un drum de acces către la
boratorul acestui tînăr autor de proze extrem 
de supraveghiate și pline de sens. Mai intii sț 
dă un citat din presa de altădată. Predilecția lui 
Ion Lăcustă merge către 1901 și ziarul este L’ni- 
vesul. Scurte știri sau anunțuri sint scoase din 
acest ziar, așezate ca un „moto* în fruntea pro
priilor proze, cărora le slujesc de punct de ple
care. Este vorba de mai mult decit un „moto* 
Anunțul face corp comun cu textul pe care-I 
precede și-1 determină pînă la un punct. Aici 
e vorba de r „T. Măgurele. Timpul e ploios. 
Apele Dunării cresc. Fane.“ (Universul. 6 octom
brie, 1901). Textul urmează să fie discutat In
tr-un seminar de semiotica presei, dar pare a 
nu oferi nici o perspectivă analizei. Semin.ari- 
zatul face o savantă dl soci "re între familiarul 
„e“ șl impersonalul „cresc* de unde se închipuie 
o scenă care ar fi putut duce la acest text 
contradictoriu ca atitudine fată de cuvinte si 
informațiile lor. Autorul pretinde în continuare 
a fi descoperit un intervin din Destentarea fa
miliei de către un ^tefap Docineeann. în calita
tea acestuia de corespondent de presă vechi de 
patruzeci de ani. Interviul e sn>»mos nrin 
poncife. Dezlegarea e desigur finală : meritul 
corespondentului veteran es*e de a fi trauqmîa 
o singură informație. Atl ghicit : corespondenta 
Incene asa : ,T. Măgurele. Timpul e nlnios". etc, 
etc. Deci supozițiile savante ale analistului uni
versitar sint răsturnate. El imaginase o situa
ție posibilă, care este insă contrazisă de Deștep
tarea familiei. Dar și această nouă situație este

ION 
NEAȚĂ:

«Luceafărul»
X ntila monografie dedicată „Luceafă-

Irului* (în seria transilvană) e aceea 
a lui Ion Neață („Luceafărul*, ed. 
Facla 1984), o contribuție fără îndo
ială utilă și care astupă, intr-un chip onorabil, 

un loc gol in istoriografia literară românească.
E. in totul, o cercetare serioasă, cu destule ob
servații notabile (mai cu seamă rezultate din 
examenul momentului cultural) și cu revelații 
de document, puține e adevărat ; un studiu 
care depășește, totuși, șovăielile unei sinteze 
Înălțate pe documente pînă acum mute. Ion 
Neață a trecut, in monografia „Luceafărului*, 
la procedări sistematice, el a descris „istoricul* 
revistei, a examinat literatura „luceferistă* (de 
la poezie și pină la dramaturgie), a clarificat 
chestiunea „folclorului* („Interferențe folclori
ce") și a semnalat „aspecte din literatura uni
versală, reflectate în revistă*. Un capitol, obli
gatoriu, se ocupă de „istoria și critica literară* 
de la „Luceafărul* transilvan, ceea ce din 
punctul de vedere al clarificărilor era foarte 
necesar : revistă doctrinară și cu program cul- 
turalist, „Luceafărul* avea nevoie de o critică 
sistematică. In general, aceasta e și împărțirea 
unor astfel de studii cu o notă destul de puțin 
originală prin insăși natura obiectului : ce se 
poate inventa in materie de sistematizare a 
unei biografii de publicație ?

Ion Neață nu a inventat nimic, a respectat 
tipicul și, fiind universitar, a băgat de seamă 
să nu lase pe dinafară datele esențiale : și nu 
le-a lăsat. In schimb, examenul pare citeodată 
disproporționat față de însemnătatea cite unei 
teme : din moment ce „interferențele folclorice* 
nu sînt în „Luceafărul* ardelenesc esențiale, 
poate că monografistul nu trebuia să intindă 
cercetarea atit de mult cit a făcut-o (mai ales 
că in total monografia are, cu note bibliogra
fice cu tot, două sute de pagini). Observație 
nesemnificativă totuși, deși s-ar mai putea face 
și altele. A descrie, de pildă, literatura ..lucefe
ristă* (și Ion Neață o descrie ca un studios) nu 
însemnează a face monografii scurte de autori ci 
a da, pornind de la creația pură și simplă, ima
ginea literaturii promovate de grupul „lucefe- 
rist", a înălța analiza pină la sinteză. Cine ar 
voi să afle ce sol de literatură era simpatizată 
de „Luceafărul* transilvan ar trebui să citească 
aici toate portretele separate ale autorilor și 
abia mai pe urmă să deducă singur ceea ce se
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■ PORTRETUL ACTORULUI LA MATURITATE 
Este vorbă despre valorosul și tot mai cunoscutul 
actor Remus Măigineanu, slujitor, deopotrivă, al 
Teatrului Național din Craiova și al cinemato
grafiei românești, căruia Patrel Berceanu ii dedi
că nn pătrunzător portret critic, din care cităm : 
,,Vreau, deci, să spun că actorului craiovean Remus 
Mărgineanu îi stă minunat, că acolo e locul Iul 
adevărat, pe ecranul cinematografic. Să nu ae 
înțeleagă totuși, că lui Remus Mărgineanu nu-i 
stă bine pe scenă, el fiind de profesie actor de 
teatru. Ti stă bine și ca regizor de teatru, el moi- 
tind pe scena Naționalului craiovean cîteva spec
tacole de teatru Remus Mărgineanu are rara
însușire de a fi pe ecran o adevărată șl cople
șitoare prezență cinematografică. Fără să tragă 
cu pistolul, fără să șofeze prin flăcări, fără să 
fie obligat să seducă eternul feminin cu priviri 
brevetate, acest actor urcă, alături de Dorel 
Vișan. pe firmamentul stelelor de cinema, direct 
din provincie, rămi’nînd să-și trăiască destin”! 
de cetățean tot în provincie". Tn același număr 
al revistei ,,Ramuri", (nr. I a.e.) relntîlnim nu
mele unui tînăr critic de reală vocație : Ton Dur.

M LITERATURA DF CĂLĂTORIE a constituit 
tema unei întîlnhi a profesorilor de limba și lite
ratura română din Buzău, ce a avut loc la Liceul 
M. Eminescu, cu scriitorii Gheorghe Neamu și 
Gheorghe Andrei. După o Introducere a lui Gheor- 
gbe Andrei, Gheorghe Neamu a prezentat aspecte 
din cărțile sale, Am fost In Antarctica (jurnal de

vizibil inventată, aglomerarea de poncife din 
interviu ne lasă deliberat să-i vedem condiția 
de text compus, parodistic. șt atunci intrăm in 
competiția inventării de situații verosimile in 
marginea unui text. Textul pare a fi totul pen
tru Ion Lăcustă. Viata pare a fi închisă in 
texte, iar nu textele in viată. Volumul Cu ochii 
blinzi pare a spune in cc~ mai mare parte a sa 
acest lucru. Secțiena* La ușa domnului Ca- 
raciale cuprinde mai ales -menea schite si 
povestiri declanșate de un extras dc presa, tot
deauna diu Universul 1961. dună care aMkorul 
.•>rv v . 'u- 'Lt.v:';. c -i: im
pune un text D-.ijjibil ca tramă >: «der-ăr sin
tagmatic de s-isc-f ră • s'3. Conira-nun-
la. care *• . -rveste d*srre dilemă a
unui prvrfru-iat car» trepwte xă s-r. împartă intre 
douâ nunți s dc-i pahuc:. si m ales
so’ jția ferirită ne nr? •> e -o tir, a
lui C»ragiak Rr— r. :. ' la Ion Lăt'.z-î es-.: 
capacitatea de » r,i - -^emtrsi Oi mai 
puține vorbe ? 3 re de ir Co-i-jn;-
car?.- aceasta si moi • fie®* â :* se.—.. --ser.r.i -
lui. de un rsu re prccrcj' apîr-rr. â. iem.’.e 
evi’">T? d r srîdm rxnaWe a
prozei de calitate Am putea spune, de oe trj.it. 
că la Ion Lfc*. «” ■oțele v osn o s’ iba 
vieții. în ciud t sa-js'.t.-ri.-i trucate acestor pro
ze. si că textul a. aiabll-tate peatmi el nu
mai in mV in c--.-. exprimă con'"—m unui 
proiect. In același n-gim se desfășoare s cele
lalte proze ale secțiunii La usa domnului Ca- 
raeiale. chiar atunci cind <icmr-.il nu mai este 
ml al anului 1901. Tinerea de curaj, rare are ca 
și celelalte in frunte un anunț din ..Uni
versul 1901*. de data asta ceva mai lung despre 
doi țărani care se bat, se petrece r i mai mult 
nici mai puțin in anii n"-’ri. Si aici Im Lăcustă 
dovedește aceezri atentie pentru comunicarea 
esențializată. pentru dial «ui exact, in formele 
lui specifice de la caz la caz. fără încărcătură 
pitorescă inutilă, si o tăietură sigură a secs-en- 
țelor. Paiele afacerii au in centrul atenției tot 
personaje din Caragiale. Un amptosiat orovin- 
cial care încearcă o intr«"or”riere comerri’lă pe 
cont proori't si este îmbrățișat rapid a
fi repudiat rapid, atunci cind nu se dovedește

o ««ăȚl •

LUCEAFĂRUL

poate deduce. Sinteza as:3->ra = ■ ctasnenfci 
esențial care este czrjție. e - si ea
se poate obține .. . d..-, wrs’Krtr.i 
luL ceea ce e ir.Kri-amuaa r : d- firaL

Insă meri;ei» ă nu se
discuta, m ales I Nee’.â
istoricul „Lt-svertenășn-. P? te~a ac- exe
getul e intr-ai ăr crcu de cc-r.:rș:i?. Q 
unul dintre acei cercetători care F- pzitone 
in studiul mated și nu aleg temele la :n-.im- 
plare ; s-ar zice, fără a gr cea. că Ion Nc-a’-â scrie 
despre „Luceafărul- ca un „luceferist*.

Cele mai judicioase observații care se fac 
aci se fac din perspectiva culturalistă și ele se 
ir-temeia-ă pe o cunoaștere solidă a epocii de 
unde „Luceafărul* a ieșit. Pe scurt. „Luceafă
rul* ar ilustra ..noul activism" transilvan, con
fig rat in jur de 1900. intr-un moment cultural 
cind reformele rămase in schiță și eșecul unor 
programe se vedeau și mai acut. In optica lui 
Ion Neață. (și. mă grăbesc să notez că optica 
aceesta e cea mai bună) „Luceafărul* e răs
punsul forței pozitive românești opunindu-se 
unui proces sistematic de deznaționalizare în
treprins in cultură, arte și religie. Revista nu 
venea pe un gol jurnalistic, ea continua „Foaie 
pentru minte, inimă și literatură* (a lui Ba- 
rițiu), „Familia* lui Iosif Vulcan și „Tribuna* 
lui Slavici ; ea este pentru acea oră, o gazetă a 
tineretului românesc, izvorită dintr-o atitudine. 
Un punct in ptogramul lui Al. Ciura merită, 
de aceea, o mențiune : „A fost deci indispen
sabil, ca in masa neorganizată și risipită a tine- 
rimei, un grup să ia inițiativa, convins fiind 
că ceilalți ii vor urma cu siguranță (._). Con- 
S'derați-o drept „campo santo* al tinerimii 
unde se va sintetiza tot ce avem mai bun și 
mai frumos*. Odată ce inițiativa s-a concreti
zat, rămineau de făcut multe, mai cu seemă in 
domeniul creației. „Direcția* luceferistă ilustra 
(o dovedește acum Ion Neață. cu documente) 
nu un semănătorism minor, ea este expresia 
unei direcții naționale de sinteză estetică. O 
scrisoare a lui N. Iorga. publicată de revistă, 
nu conținea decit propozițiunile principale care 
dau unei literaturi organice înfățișarea de pro
gram : „Nu imitați, fiindcă nu aduce nici un 
folos, nu vă lăsați ispitiți de lucrurile ce ați 
citit la alții. Scrieți de la dumneavoastră din 
țară și din sufletul românesc de acolo*. Nu alt
ceva cerea Octavian Goga, alcătuitor al „poștei

călătorie) și Popasuri pe șase continente. Confe
siunile lui Gheorghe Neamu s-au Închegat Intr-o 
frumoasă ..carte- derulată pe viu, lmpreslor nd 
pe cei prezenți prin evocarea peisagistică și rolul 
instructiv al literaturii de călătorie, gustată din 
plin nu numai de profesori, dar și de alte largi 
categorii de cititori.

■ VAS1LE VOICULESCU — IM DE ANI DE LA 
NAȘTERE, volum apărut sub egida Societății de 
Științe Filologice. Filiala Buzău, adună comunică
rile ce au fost ținute în cadrul sesiunii omagiale 
dedicate marelui scriitor. In zilele de 6—7 noiem
brie 1984 la Buzău. Avindu-i coordonatori pe pro
fesorii Viorica Nebel și Constantin Petcu, volumul 
se Impune drent o contribuție de real interes ls- 
torlco-literar circumscrisă bibliografiei critice vol- 
culesriene. Sumarul se deschide cu două luări de 
cuvînt omagiale aparțlnînd profesoarei Georgeta 
Niculescu, Inspector general al Inspectoratului 
școlar județan Buzău, si profesorul Ion Hangiu, 
secretarul Societății de Stiinte Filologice din R. S. 
România. duDă care urmează extrase din comuni
cările științifice pronriu-zise, semnificative prin 
diversitatea si acuitatea lor tematlco-problema- 
tică î I. Rotaru. Vasile Volculescu — poetul, 
M. Zamfir. Lecția Iui Voimlescu ; Gh. Ciomoec, 
„Tema povestitorului" In proza Iul V. Volculescu, 
C. Tabarcea. Structuri narative în proza lui Va
sile Voiculescu, „Nimic despre fantastic", Nicolae 
Clobanu Esențiala „linearitate" a povestirii, 
B. Chiriac, întîlnirea mea cu Volculescu, A. Opres- 
cu, Vasile Voiculescu — ferestre spre universali
tate, V. Nebel. Vasile Voiculescu și Panait Istrati 
sau poezia plaiurilor buzolene, Al. Duțu, Rit și 
magie in povestirile lui V. Voiculescu, Gh. Andrei,

Ia înălțime. Comicul situațiilor este remarcabil. 
Omul face față insă situației de comerciant. 
Fusese depășit de relația politică, care aici este 
în mod demonstrativ aproape una economică. 
Esența liberalismului român este surprinsă aici 
cu o acuitate demnă de maestru am zice, dacă 
n-ar fi aproape tezistă. Este însă aproape sigur 
că Ion Lăcustă nu urmărește nici o teză poli
tică ci este preocupat să creeze figuri viabile 
în linia lui Caragiale. Celelalte efecte oricît de 
vriabrie sint sau nu, suplimentare. Creanța care 
pleacă tot de la un anunț privitor la berăria 
Gambrinus, imaginează o întîmnlare cu Lache, 
Mache și Tache la Gambrinus. în centrul 
atenției fiind Caragiale, pe care însă autorul 
are tactul de a nu-1 aduce in persoană în 
scenă. Ceea ce este interesant în aceste proze 
,.la ușa domnului Caragiale* este că ele nu 
sînt o simplă repetiție de atmosferă caragia- 
lescă, că nu reproduc lumea lui Caragiale, 
le în chip pasiv, ci că oferă un univers Cara
giale din alt unghi. Tendința Iul Ion Lăcustă 
este de a-1 rescrie pe Caragiale. prelulndu-i 
procedeele, dar ascunzindu-se mereu sub pa
ravanul unor exerciții ,.la ușa domnului Cara
giale*. De aceea prozele astfel intitulate sint și 
nu sînt doar exerciții in marginea textului lui 
Caragiale. Este limpede că ne aflăm in fața unui 
prozator foarte dotat, neîncrezător in „literatură* 
și totuși fascinat de ea, ascunzindu-și pasiunea 
pentru anume direcții ale prozei sub haina 
exercițiilor parodistice. de o superioară calitate. 
In încercările lui stă închisă nehotărirea și 
întrebarea pe care o conțin numeroase din 
încercările similare ale noilor veniti in proză. 
Este textul bunul suprem ori viața fără de care 
textul nu există ? Mai sint desigur și alte în
trebări. Desigur că literatura, ca act de creație 
nu există decit acolo unde cuvintele nu și-au 
tocit sensul și in fuga de cuvinte inutile, ca și 
in ridiculizarea discretă sau indirectă a limbaje
lor care și-au pierdut condiția originară. Ion 
Lăcustă. se îndreaptă către ea. Prozele lui 
depășesc condiția jocului, a exercițiului, chiar 
atunci cind ne sint prezentate ca exerciții, iar 
raportarea la Caragu este cu atit mai demnă 
de luat in serios cu rit reperul este mai inalt. 
La așa domaalai Caragiaie este doar o secțiune 
a cărții lui Ion Lăcustă. Cealaltă, care nu stă 
sub semnul cftateiec din Universul n este insă 
peste tot diferită de prime, neaaa Carinzeana 
si verbal aeagrec ca si Povestea anal medie 
tiaăr țcăoses-: <fc»:'sra: schema basmului pentru 
a sub'.;f.;a seriîul unec tnîimplări foarte con tem
per-? ne. Este in areiasi timp o parodie si mai 
rr .-. decit atit.. Ee marcheazâ etapa in care 
Ian Licustl n-are incă curajul de a ieși din 
tex: in viată, dar «mintă viitoarea etapă. Aceas
tă etvpă exisxă tacă de pe acum, in Ca ochii 
blum, d — eo pu este incă d m ni.niă. Dacă 
in crleirite autore! se agita de text, aici se 
aga*ă <ăe mei.tate O specie de „prezenteism". 
o —jtaoe a ârtalretui prezent, imediat, agresiv 
tsu me-ritabil mes-sește pagina. Cale mai multe 
sint La persoana Autorul are nroar*a vor-
belcr de ~.VA. a falsității comunicării. O proză 
ci Truril.ri I? vinii se compune din gesturi 
ș> replici. e‘.1r—nmd orice comentariu, (n soațele 
acerinr rincint «e ascunde o teorie a orozei. 
cir» n-J e nrxaă. Atr poate avea la Ion Lăcustă 

!a generația toi naorivatii noi. Rezultatele 
sint remarcabile prin concretețe. sugestie si 
sens. Vis r» la* este n proză cu o interesantă 
deschidere cr.rr.’J Trate acestea ne recomandă 
in Icei Lăcustă c= a„- r de proră foarte promi
țător. care odată -e-st din stadiul ejcarcitulor. 
al neîncrederii programaitee In literatură, va 
da țreutite trfcsătpr.’or care in Co orbii bHozi 
sint ța .<ramaoe ilustrative.

M.

redacției* i «.'ia Dorivelcr rresfefcșrii. e
pn—a ș; cea sa pimsark «v-ririiase " uacr-:- 
tufei. care pur i găsa pe cBeâri ea creier:-.:» 
de a face tleratsrl* iz r. șst jiea ’..ne-
r;—fârt repere 1 ae părea p ’.z: O. C Tâi- 

capitală _AX=>:*Sera *rest« i-jișnri ri
KhxaU: sxră»e âe care abat
doi:: •oaf" 5= fCjd. rr Ksevets: irr e

e^zra .svațai c& w»-. argawoto ae ere dtăiai 
rz.;- cjfcaare. aies ri ir. lei ăr praao-

de sxae-.â pr.'gztzvâ is găsae eâK» 
„Loreafirii* tecreticr-en-. Us iRoca Tra.aa 

Rasusea. apmpe terase—ă nre ver 
fl at ito £. Lcvzpesot. ci „a crace îs jș- 
terx:- ■ rw~ă-l c-zm: sl r
s hesrr* Patr.e>*i«=--i. n-rea ei rMod diz Ma- 
Kreaca iasă cu ’.exaei-e o.foe-za'-e ar f; per.-rz- 
ke .«Oerecasd «ceata -Heerar ax? • :r»-.-. :

ce—.bătea _Lucenfir-i* ri a șxrse <f:r-:-rua re-
v «ei in pr- Izzrini „Sămâr :r= * e
abuziv s mprec. r. M;. degrabă, zize I Neștâ 
literatura luceferistă e legată de ponaea - ii

Român est:* : de altfel „Lucezfă-ji’ *a- 
cve* demonstrația că poporan-smu! âcctrtaar e 
sincron <og- Ml. S-ar mai putea adzee <4 
probe, alături de acelea De care :< -a ad-t Ion 
Neață. fapt e câ rr-znograftssy’ da^trie băne șt 
decs o polemică veche și care, țd cMp inexpli
cabil. nu se mai sr'rțeste.

Să notez că Ion Neată pune, mal rr.u’t 
alții. Ia locul meritat pe O. C Tăslăoanu. tm 
„animator* a cărui operă e revista ș: ua cu
rent culturalii foarte evoluat, u-n «pii-.t f:n. 
citit, știutor de literaturi europene, popw'ari-ra- 
tor al artiștilor plastici români tei este int i-1 
care scrie despre C. Brâncuși). Nu fără interes 
este și universalismul luceferist. Este acolo <ra 
și in „Floarea darurilor* a lui Iorga) o remar
cabilă idlee de cunoaștere de valori, „cores
punzătoare idealurilor revistei*, cum se zicea. 
A propaga in cultura românească valorile eu
ropene care susțin și nu minimalizează direcția 
organicistă a culturii naționale — ce probă de 
luciditate culturală se poate da mai mult de 
atit ?

Sint in monografia Iui Ion Neață destule idei 
care ar merita o discuție mai de amănunt : au
torul a redeschis un dosar printr-o monogra
fie de revistă și abia acum s-ar putea vorbi mai 
puțin de „Luceafărul* (care și-a găsit exegetul 
nimerit) și mai mult de „luceferism*. Ion Neață 
nu sintetizează decit rar datele pe care le-a 
adunat și se ferește să generalizeze soluțiile pe 
care le obține, iâsindu-le in stricta lor clipă 
istorică și fără contactul cu viața literaturii 
române de dinainte și de după fenomen. A cere 
insă aceasta, cind nici măcar documentația ele
mentară nu era făcută, ar însemna prea mult 
șt de aceea „Luceafărul* de Ion Neață rămine 
o contribuție monografică remarcabilă, a cărei 
Însemnătate (dacă nu ne vom opri aici) s-ar 
putea, cu vremea, să crească.

Artur Silvestri

preocuparea Iul Vasile Voiculescu pentru Îmbo
gățirea limbajului poetic, F. Petcu șl C. Petcu. 
Timp epic șl izotopii textuale in prozele scurte 
fantastice voiculesciene, M. Bârzănescu, Spațiul 
scenic al pieselor Iui Voiculescu, P. C. Marinescu, 
Povestirile lui V. Voiculescu și probleme ale psih
analizei, L. S. Vlăduți, V. Voiculescu — poet na
țional, T. Crist ea, Satul in poezia voicule^cianâ, 
T. D. Mănoiu. Ipostaze ale valorificării folclorului 
In poezia lui Vasile Voiculescu, C. Budan, Totemul 
acvatic fn opera lui Vasile Voiculescu, C. Ciom- 
pec. Frumusețea poeziei lui Vasile Voiculescu, 
D. Popa. Despre „Ultimele sonete Închipuite ale 
Iul Shakespeare- de V. Voiculescu. Așadar, o ini
țiativă editorială cu totul demnă de subliniat.
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distincție intelectuală cu care ne-a obișnuit 
de multă vreme, Revista Română se impune 
atenției și de data aceasta datorită com
plexității sumarului șl deosebitei calități valorice 
a textelor ce-1 alcătuiesc. Rubricile constante ale 
publicației (avem în față versiunea în limba fran
ceză) conțin studii, eseuri și comentarii de Indis
cutabil interes, semnificative pentru spiritualitatea 
cultural-artistică românească de azi, aflată în plină 
efervescență creatoare : ROUMANIE-HORIZONT

Democrația muncitorească în acțiune
Urmare din pag. I 

faptul că un deputat muncitor iși poate inter
pela directorul sau ministrul arătindu-i lipsurile 
din activitate și că după asta continuă să se sa
lute. Poate in responsabilitatea pe care fiecare 
dintre cei de sub cupolă o pune in actul ridi
cării miinii pentru a aproba o lege sau alta.

Poate in faptul că există putină deosebire sau 
nu există nici o deosebire intre intervenția 
secretarului de stat dintr-un minister și cea a 
unei țesătoare dintr-un oraș moldovean. Sau 
poate in toate acestea la un Ioc.

In acest cadru au putut fi crestate pe răboaje 
toate izbinzile anilor din urmă, mai cu seamă 
ale ultimelor douăzeci, de cind conduce partidul 
și tara tovarășul Nicolae Ceaușescu. Și se vor 
mai cresta și altele, că mai avem incă de făcut 
și ne vom strădui să le facem bine, demne de 
răboaje.

Timpul pe care-l trăim este determinant pentru 
înfățișarea viitoare a tării, pentru zestrea pe 
care o vom lăsa copiilor și nepoților noștri. Ca 
niciodată in istorie, sunt întruniți o serie _ de 
factor, a căror judicioasă folosire poate înriuri 
hotăritor destinul României, in sensul acceleră
rii ascensiunii sale pe drumul culturii și civi
lizației. Ne-am făurit, cu truda și priceperea 
noastră, o economie puternică și sănătoasă, în
treaga națiune dovedește de la etapă la etapă 
un mai inalt grad de conștientizare, capacitatea 
ei de angajare pe fronturile pe care se hotărăște 
înfăptuirea obiectivelor pe care ni le-am propus, 
atingind cote excepționale. Avem un partid in- 
telep, puternic și unit, cu o ideologie pătrunsă 
de spirit revoluționar și cu o politică pe deplin 
corespunzătoare intereselor supreme ale națiunii. 
Avem, mai presus de orice, in fruntea noastră un 
bărbat de stat care întrunește, într-o sinteză

„Vrancea
publicație promițătoare prin seriozitatea 
unor colaborări sau prin talentul evi
dent al unora dintre semnatarii ei este 
«rancea bterara, culegere proaspătă 

care a apărut la Focșani sub egida Uniunii Scnto-
iilor din .România și a Cenaclului Uniunii scriito
rilor din Focșani. Revista iși propune să înfățișeze 
forțele literare locale, de altfel ținta care-i justi
fică apariția, dar rămine deschisă și unor perso
nalități ncvrîncene. Revista se deschide foarte 
nimerit cu un cuvint înainte semnat de etnologul 
Ion Vlăduțiu. Instructivă și oportună este prezen
tarea Vrancei literare de altă dată semnată de 
Emil Giurgea. Tr. Olteanu semnează cîteva însem
nări de reporter privitor la Vrancea de azi : Ma
gistralele socialismului : Patru ilustrate din Țara 
Mioriței. In sfirșit două ode la Vrancea sint sem
nate de Adrian Păunescu (închinare) și George 
Chirilâ (Eroii). Sub titlul Valori contemporane, 
titlu pompos, sint prezentați scriitorii de azi ai 
locurilor : Ionel Brandabur, loan Gr Bogdan, loan 
Dumitru Denciu, Emil A. Giurgea, Simion Hîrnea, 
Virgil Huzum, Corneliu Fotea, Florin Muscalu, 
Traian Olteanu, Dumitru Pricop. Ion Panait, mulțî 
dintre ei autori de cărți, alții consacrați de critică 
și opinia publicului. Este de fapt vorba de un 
dicționar, pentiu că fiecărui autor i se dau datele 
bio-bibHografice, urmate de indicarea unor refe
rințe critice sau citate din ele. Un capitol Poesis 
cuprinde poezii de Mircea Micu, Al Raicu, Virgil 
Carianopol. Ion Nicolescu, Constantin Ștefuriuc, 
Gh. Istrate, Ștefan Careja. Spațiul de critică, is
torie și anchetă literară este bogat reprezentat î 
c cronică literară oportună la poezia lui Ion 
Panait. scrisă însă neglijent, și intitulată pompos, 
articole de I.C. Chitimia, Emil Giurgea, Enache 
Putu, răspunsuri la ancheta revistei de I.D. Den- 
eiu, I. D. Bălan, Virgil Huzum, D. Micu, un inter
viu solid cu Al. Piru. Urmează o suită de poezii 
ale vrfncenilor traduse de I. Dumitru Denciu în 

o antologie de cenaclu local șl o serie 
de fotografii ilustrind viața literară focșăneană. 
Menționăm și memorialistica lui V. Huzum, cea a 
lui D. Huțanu, traducerile lui Ionel Brandabur. 
Prezintă interes aparte poeziile inedite de Nichita 
SUnescu și Nicolae Lahiș. după cum și articolul 
SutatrataJ limbii române intre Scylla și Charybda 
de I. D. Denciu la rubrica fericit ilustrată Pole- 
■ms. care merită o discuție specială.

In to&ul o publicație gindită bine in articulațiile 
e: de către Ftern Muscalu.

A- ztă. reti-ut frac —er.t*H de roman Vadul 
cTSiaaHea O L Der-cic pcvestirța Pri-
■ •nitiMl Tr Oftnia. ra sî o bu-'A
- 1 de T>rr-/*n P~oo©. L>n

Su-cn. r Musca?jl iMn
a"?»• al D M la anchetă rerr-o- 

e “e-n rmMrtM ..eoavoeip/** cvm eres’.t
s—- ’. te—ir’*. - ".1 cw moder-

ă* IflTinMT» «1 de avangardiști. 
CÎx"'fSFK * ta arestul fapt, ea InsesI
■s hrw aj ntilrrn^rit tnt attt de eficace ea 
SBTUTOtUL prta Stata. Adrian Manio. Gib

Democrație și gospodărire
L’rwiare din pag. I

« :’e de m«nor:at;s»îcă ale unor persona-
1 :î’.: cin te s»mjî copleșit de un gust
.•tnar : uneo-ri se schimbau guvernele de cite 
C -ă-trei ori pe a”, acel amuzant „pleacâ ai 
■•stri. »>r. ai B»0ri- nu era o amplă butadă, ci 
c. prelungire jenantă a unei mentalități fana
riote. de aran.ament meschin care ii făcea, de 
p-;:ii. ne un conservator să-si aicagă (alegerile 
e-= j libere nu-i asa ?> un ginere l beral, neapă
rat. pentru a f: mereu cu cei puțin un picior 
pe ’.jma-ta ou-em:. Tn fond, citeva grupări po- 
l.-.i.e. frămia—te la suprafață, pentru salvarea 
«paren’e'.r>r (dar pe depiin împăcate in stratu
ri:? cete mai adinei ale puterii) dominau viața 
p<-: ’tea -ntr-o mar..eră care n-a fort, nu putea 
f: specific romi..ease? — era vorba, mai de
grabă. daopre simulacre ale democrației pe care, 
ca ainea •• molime aduse de vint, le-am im- 
pr’Hrutat de Ia un occident cinic.

S’sbiHutea, ce—«fitie primordială a bunei gos- 
podferir. rere este permanența, se împlinește 
a- oe baze a pe.-x.3-e, in epoca socialismu
lui. Frîici.-xl tot erei? ce a fost mai bun în tre
cut. eieborindu-ți programul politic in funcție 
de specificul țârii n de cunoașterea științifică 
a lec taților proaresului. Partidul Comunist 
Român a reușit, de 40 de ani de cind conduce 
societatea, să devină forța vitală care a anu
lat din start fricțiunile și orgoliile mărunte, 
pentru a pune mai presus de toate interesul ță
rii. Eu zic că aceasta este forma de democra
ție care prinde cel mai bine la români — iar 
efectele sale se văd in întreaga istorie a civili
zației românești contemporane. îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al partidului, răstimp in 
care au fost create și instituționalizate forme 
democratice de proporții naționale, societatea 
noastră înregistrează un flux evolutiv pe care 
l-aș pune in întregime sub semnul unui dezide
rat : optimizarea. Ceea ce Înainte se derula in 
parametrii „minimei rezistențe*, astăzi se în
scrie intr-un program social-politic de largă res
pirație, care iși proiectează fascicolele lumi
noase pină dincolo de zorii mileniului III. Avem 
un partid unic și un front democratic unic, in
tr-adevăr. dar această unicitate Înseamnă o ga-

zsot (Șerban Stati. La caution des realisations fu
tures, Alexandru Ttnase L’ne strategie humaniste 
du diveloppement, Mihai Drâgfinescu. L’Homme, 
la science et la technologic. Adrian Păunescu. 
Oh, mon Pays regarde t) ; DIALOGUE-CONTACTS 
(se Înserează un compact grupaj de tablete, no
tații și mărturisiri referitoare la deschiderea vieții 
culturale românești către universalitate. -iparțl- 
nind unor personalități de peste hotare) ; LA VIE 
DES ARTS (Gheorghe Vida. Hans Mailis-Teutscb 
et le dialogue europăen des formes, Vladimir 
Udrescu. Le film roumain 1M4 : un temoignage de 
maturitâ). Un alt punct de referință al sumaru
lui, de data aceasta. !1 constituie fără îndoială 
partea rezervată CENTENARULUI V. VOICU
LESCU, eveniment tntimpinat cu masive trans
puneri tn limba franceză din opera marelui scrii
tor (nuvelele Pescarul Amin șl Ultimul Berevoi, 
un bogat grupaj de poeme), prin exegeze critice 
de reală semnificație (Paul Anghel. Le Pays sou- 
terraln, Eugen Simion, Une experience unique, Ni
colae Ciobanu. L’Element eplque et ses irradia
tions mythlco-archetypales, George Muntean, 
Assumer le folklore), o instructivă notiță bio
bibliografică șl expresive documente fotografice 
Utilă este de asemenea rubrica intitulată Colabo
ratorii noștri, de data aceasta fiind recomandați 
cititorilor prin scurte fișe bibliografice Șerban 
Sjatl, Alexandru Tănase, Mihai Drăgănescu. 
Adrian Păunescu, Paul Anghel, Eugen Simion, 
Nicolae Ciobanu. George Muntean. Gheorghe Vida. 
O mențiune specială pentru excelentele reprodu
ceri color din opera pictorului Ilans Mattls- 
Teutsch.

Cronicar 

unică, forța vizionară și realismul, scintela care 
înflăcărează masele și știința de a aprecia exact 
modificările ce intervin in raportul de forte pe 
plan international. Este o stare de optimism pe 
care avem îndatorirea patriotică de a o folosi 
din plin.

Ca fiu al clasei muncitoare, ca om care lu
crează de aproape patruzeci de ani intr-unui 
din domeniile de virf ale economiei naționale — 
construcția de mașini — sunt pe deplin in- 
cre-in|at că avem toate motivele să privim cu 
încredere înainte. Congresul ai XIII-lea al 
Partidului mai intii și apoi Congresul al III-lea 
al F.D.U.S.. dezbaterile din aceste forumuri și 
mai cu seamă hotăririle adoptate au demonstrat 
cu prisosință cit de puternică este unitatea moral 
politică a poporului nostru, cit de fermă este 
hotărirea sa de a-și făuri cu demnitate și cu 
cutezanță un mare destin. Ne așteaptă o muncă 
Încordată, in unele momente poate aspră, dar 
frumoasă și dătătoare de mari satisfacții.

Acum ne pregătim de alegeri. Ne pregătim să 
trimitem in divanurlle de jos și in cel de sus 
pe cei mai buni dintre cei mai buni, așa cum 
ne-am obișnuit să spunem.

Noi ne-am spus cuvintul in consens cu tara și 
cu cele inscrise pe panourile cu care oamenii 
veniseră la adunare, unele scrise mai drept, al
tele mai stingaci, după pricepere și indeminare 
dar egale in conținut :
„CEAUȘESCU DEPUTAT 
IN AL ȚARII MARE SFAT*

Pentru că prezenta sa acolo este suprema che
zășie a propășirii patriei, a împlinirii speranțelor 
de mereu mai bine ale tuturor fiilor ei, a voin
ței de hotărită și deplină afirmare a indepen
dentei și suveranității României Socialiste.

literară"
Mihăescu, Mateiu I. Caragiale, Vianu, M. Sado- 
veanu, chiar prin Ion Pillat, Aron Cotruș șl mulți 
alții — și dacă a stăvilit penetrația suprarealismu- 
lui, a fost In schimb, principala poartă prin care 
a pătruns la noi expresionismul”. Cumpănite, ia 
întrebări nu prea cumpănite, sînt și răspunsurile 
lui Ion Dodu Bălan. Interviul lui A. Piru (luat de 
F. Muscalu) este un interviu notabil pentru istoria 
literară pentru că oferă informații indispensabile 
privind istoria călinesclanismului șl a propriei 
biografii literare. Binevenit elogiul confesorului Al. 
Piru la „splendidul eseu" al lui Ion Heliade Râ- 
dulescu, „Echilibru intre antiteze", îndemn la mai 
buna cunoaștere a literaturii române la locul ei 
într-o asemenea revistă. Inteligente și su
gestive caricaturile lui C. Pavel : autorul are
„idei", dar un desen prea încărcat pentru spiri
tul lor sintetic.

Să trecem acum și la excese sau neglijente. Am 
zis că valori contemporane este un titlul pompos, 
mai potrivit fiind „Scriitori contemporani", for
mularea dinții ținînd de un repertoriu de prefa
bricate gazetărești, pompierești, ricăventuarianiste. 
Același stil găunos și în cronica literară : „ora 
marină a literaturii", Mihu Dragomir „nume ce 
Iși depășea numele", etc. Tot aici o neglijență : 
„cenaclul s-a transformat in revista „Tomis”, deși 
se putea transfoima cel mult în redacția revistei 
Mult prea sonor este și titlul Ion Panait. Viața șl 
opera, cronică literară, ceea ce scade din meritele 
unui text bine intenționat șl cu idei juste. Același 
știi găunos poate fi recunoscut și In explicațiile 
fotografiilor : „perioada focșăneană a creației- lui 
Ștefuriuc, „drumul de aur" al poeziei lui Ion Roșu, 
portretul pentru eternitate" al lui Minai Gaflta. 
Nu e vorba numai de vorbe mari, dar si de depă
șirea limitelor cuvenite. E măgulitor pentru Constan
tin Ștefuriuc să vorbim despre etapele creației 
sale, dar asta sc face la sfirșit de carieră și Den- 
tru poeții ale cărcr perioade interesează publicul 
larg și literatura română. In același mod suora- 
dimensionat și nereallst este concepută ancheta, 
deplasată de la titlu : Literatura română șl pre
miul Nobel. Au ajuns scriitorii din Vrancea sâ-și 
pună problema ciștigăril „Nobelului" * întrebarea 
primă este haotică, și dovedește o prețiozitate de 
cîntăret „după ureche". în sfirșit. o asemenea 
anchetă de vorbe mari ilustrează una din direc
țiile nerealiste ale mentalității literare de astăzi, 
rare pare a considera că toate problemele litera
turii române de azi sint rezolvate si nu ne mai 
rămine de rezolvat dectt ..premiul - Nobel" pentru 
literatură. Pin*, la «rotrierrfelfe «detune al^ lltera- 
ruri* romăM răinta de pevolvat cele cu

de > ț; ruMOșeute. Anchetele Yraneei 
Bterare M cuvine, Jt ft mal aplicate, mal realiste, 
ir.a-1 îee^fe <Je irafffflâ' si de scrisul vrincenilor.

Tn pofida acestor inevitabile observații, Vrancea 
literară rim’n * o publicație interesantă mal ales 
cind se menține si u face In mare parte din 
paginile ei In limitele bunei măsuri.
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ranție vitală a continuității, asigurind condiții 
optime pentru o viziune de perspectivă, pentru 
proiecte durabile. O pildă antică ne spune că 
zeul vinturilor. Eol, a lăsat să sufle numai un 
vint, pe acela care 11 ducea pe Ultsse la țintă ; 
pe celelalte le-a legat. Rădăcinile pildei sint 
adinei și insăși democrația lui Pericle și-a tras 
sevele de aici. Astfel și noi vom alege dintr-o 
multitudine de opțiuni pe aceea majoră care ne 
va duce la scop, pe aceea a patriotismului efi
cient. Pentru că democrația nu este, nu trebuje 
să fie un teritoriu al tuturor posibilităților, un 
scop in sine, o libertate sterilă, ci o comuniune 
de idealuri pe care oamenii cu aceleași vederi 
le transpun în viață. Cui i-ar servi astăzi, bună
oară. ca minunile edilitare pe care le înfăptuim 
să fie veștejite, sau întrerupte, sau anulate incă 
din buget de o opoziție care ar dori, cu orice 
preț, să se proslăvească pe sine și să con
struiască numai ceea ce poartă semnătura sa ?! 
Aleg, dintre toate realizările fundamentale ale 
socialismului, tocmai construcția de locuințe 
pentru că ea mi se pare oglinda cea mai ve
ridică a simțului gospodăresc care animă parti
dul nostru. Priviți orașele și comunele țării, 
ascultați larma uneltelor în febrila lor acțiune, 
urmăriți forfota mașinilor și lumina farurilor 
care priveghează munca de noapte : opera e gi
gantică și impune respect. Practic, nu există 
așezare a țării care să nu-și fi schimbat înfă
țișarea în bine, din trei familii două s-au mutat 
în case noi, ceea ce altădată era o dezvoltare 
haotică, astăzi devine armonie în profil terito
rial, cu perspective largi și moderne. Aceasta 
este democrația in acțiune și, dacă ne gindim 
că in ritmurile trepidante de dezvoltare econo
mică și civică ne mai găsim timp și fonduri și 
pentru păstrarea turlelor vechi, pentru ocrotirea 
ctitoriilor din bătrîni sau deplasarea altora în 
zone mai sigure, după procedee costisitoare — 
atunci ne vom face o idee reală despre ceea ce 
înseamnă cu adevărat acest partid al oamenilor. 
Civilizația românească, încorporată atit de stră
lucit în miniaturile vechi, sau în podoabele ci
zelate ale lemnului și ceramicii negre, a dobîn- 
dit putere, frumusețe și utilitate la scară națio
nală. Vestitul „soare de andezii* din sanctuarul 
dacic s-a ridicat și strălucește din nou, mai 
mindru și mai uman, in milioanele de ferestre 
ale cetăților noastre de locuit, de învățătură și 
cultură. în funiile de piatră împletite brâncove- 
nește, pentru a conferi specific românesc edifi
ciilor. în plăcile de marmură ale podurilor, via
ductelor și monumentelor sculpturale inaugurate 
în ultimii ani. Pădurile au regenerat, piatra și 
marmura munților s-au dezvelit cu folos, min
tea omului a plăsmuit noi materiale de con
strucție, aerul tare al înălțimilor se frămîntă în 
piinea cea caldă și flamuri de pace străjuiesc 
Cetatea. Nu este oare aceasta puterea supremă, 
simțămintul plenar că sintem stăpini la noi 
acasă ?

Iată de ce ne vom da votul candldatllor
F.D.U.S.  : pentru sitnplul motiv că ei sint 
gospodari de-ai noștri, frați și tovarăși de mun
că, femei și bărbați de omenie, truditori ca și 
noi, care aparțin frontului pașnic al muncii și 
iși frămîntă mintea cum să meargă treburile 
mai bine. Dacă un primar era glorificat odini
oară pentru demolarea lăcașelor de cult si a 
turnurilor medievale, așa ceva nu va mai fi po
sibil astăzi, in această țară condusă de un partid 
iubitor de datini și de Istorie. Iar însuși Drimul 
arhitect al României noi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, veghează la împletirea armonioasă a 
trecutului, prezentului și viitorului tării, într-o 
manieră triumfală, care ne determină să îl pri
vim nu numai ca pe candidatul unei circum
scripții electorale, ci ca pe candidatul și alesul 
de onoare al întregii Românii. In marele sfat al 
tării, să intre așadar cei mal buni dintre cei 
buni, aleși de popor și subordonați poporului, și 
astfel numele lor va fi luminos pentru genera
țiile viitoare. Patria in alegeri are strălucirea 
stelei polare.
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1985 — anul în care celebrăm XX de ani de 

la Congresul al IX-lea al partidului — este și 
anul XX al marii bătălii energetice din munții 
Lotrului. Atunci, cu. 20 de ani in urmă, la 15 
decembrie 1965 s-a inaugurat șantierul celei mai 
mari hidrocentrale de pe riurile interioare din 
România.

1985 — anul în care celebrăm XX de ani de 
la Congresul al IX-lea al partidului — este și 
anul XV al marii bătălii energetice de pe Olt 
Atunci, cu 15 ani in urmă, la 31 august 1970, 
s-a declanșat, la fel de impresionantă Drin 
proporții, edificarea hidroenergetică a Oltului.

Intr-o epocă in care criza energetică mon
dială părea tot atit de îndepărtată și de iluzo
rie ca și petele din soare (deși o seamă de sa- 
vanți avertizaseră asupra iminenței ei), undeva 
la Dunăre și Carpați, intr-o țară nu mare, nici 
cu pretenția de a da lecții coloșilor mondiali ai 
branșei, un om concepea in detaliu și punea in 
magnifică operă o politică energetică realistă, 
cuprinzătoare, vizionară. Acest om era noul ales 
al forței politice conducătoare, al întregii suflări 
a tării, ca să facă din destinele lor istorie, mare 
Istorie. Acest om se numește Nicolae Ceaușescu.

Ocupindu-ne, in rîndurile care urmează do-r d- 
hidrocentralele de pe Lotru si Olt, o facem pen
tru datele aniversare rotunde care le încunu
nează existența — date ce se topesc, ca și un
dele unui riu intr-un mare fluviu, în sărbă
toare celor două decenii de cind la cîrma nea
mului românesc guvernează înțelepciunea.

LA 104 METRI 
SUB TALPA MUNTELUI

Etapele construcției de pe Lotru și datele eco
nomice care legitimează gigantica investiție de 
eforturi materiale, tehnice și umane încorpo
rate în ea sint cunoscute ; presa, televiziunea, 
radioul le-au transformat demult în bun curent 
al conștiinței publice. Rar teritoriu mai străbătut 
d^cît acesta, cu toate vechile lui poteci conver
tite în bulevarde turistice, cu toate peisajele, 
noi sau de ieri, zugrăvite în pînze, cu toate 
cifrele aliniate în coloane. Să ne oprim o clipă 
la ultimele, la impresionanta realitate pe care o 
concentrează în sinteza lor. Dintr-o sută de 
grame de apă de Lotru, deci dintr-o jumătate 
de pahar, se naște astăzi, spun calculele specia
liștilor, mai mult de un kilowat de energie elec
trică. (Firește, cînd apa există, cind este chiar 
apă, cînd nu ajunge, ca în această prea aspră 
iarnă, un sloi inert, fără viață ; dar despre 
renghiurlle pe care natura, această natură pe 
care de prea multe ori ne grăbim s-o decretăm 
..învinsă", încă le joacă oamenilor, vom mai 
vorbi în aceste pagini). Kilowații se nasc din- 
tr-un lac alpin, de fapt o mare (300 milioane 
mc de apă, colectind Lotrul și vr*o 70 de 
afluenți ai săi), care, odată ivită pe lume, la 
confluenta dintre cleștarul izvoarelor și cer. a 
și început să prolifereze, dind naștere unor pui. 
unor lacuri-oglinzi care sar in cascadă, cu inter
mitență ritmică, fără să se spargă, compunina o 
suită de ceruri așezate in trepte intre Ciunget. 
Mălaia și Brădișor. Ciunget e hidrocentrala- 
mamă, cu o putere instalată de 510 MW. cele
lalte două au roit din ea. Ce a rezultat din acest 
spectacol ? A rezultat energie, un impresionant 
flux solar trimis peste țară, și a rezultat, in 
același timp, un nou peisaj, un alt cadru de 
viață, o modificare substanțială a geografiei, deci 
și a microclimei, care se imblinzest. se îndul
cesc, devin mai umane. Umanizarea geografiei, 
deci și a climei, nu Doate să nu aibă conse
cințe și asupra omului, a firii lui. chit că nu 
subscriem integral la această teză, opunindu-i 
zicala românească a omului ce sfințește locul. 
Această sfințire a Jocului Lotrului s-a produs, 
la dimensiuni geografice, in aceste două decenii.

N-o să-i invităm pe cititori la o călătorie prin 
această nouă geografie. Cu siguranță, călătoria 
au făcut-o multi, incepind cu ziua, intimplată 
acum cîțiva ani, cind arhaicul sat de păstori al 
Voinesei, ales ca sediu central al șantierului, a 
devenit o elegantă stațiune turistică. N-o să mai 
relatăm, așadar, călătoria noastră documentară 
in acest an jubiliar al Lotrului și al țării, im
portant fiind doar a preciza, la acest capitol, că 
un astfel de tur, oricit de sumar, iți circumscrie 
cu precizie, prin grija cglor ai locului, nu numai 

. o modernă geografie ci însuși tabloul istoric al 
devenirii ei, cu toată trepidația Iui prin ani. 
zile și ceasuri. Acest tablou ește foarte complex 
pînă nu demult, adică’ s-ă schimbul Și s-a tot 
pină nu demult, adiheă s-a schimbat și s-a tot 
schimbat prin ani, zile și ceasuri, operindu-se 
în el, mereu și mereu, transmutații și metamor
foze cu totul șocante prin îndrăzneală, amploare, 
și inedit, Pînă la urmă insă organice, coerente, 
lesne lizibile, ca și natura în care s-au integrat. 
Acum, după două decenii, cînd Ciungetul. Mă
laia și Brădișorul produc energie, tabloul, in 
fine, s-a așezat. Interlocutorii noștri, pină ieri 
febrilizați de evenimentele muncii, inbleștați in 
plasma lor arzătoare, au acum, pentru prima 
cară, perspectiva întregului și, de pe țărmul 
Lotrului cucerit și pus să lucreze, se străduiesc 
să ti-o picteze cit mai exact. Ei iti amintesc că 
șantierul a cuprins un teritoriu cit o țară, de 
vreo 8 000 de kilometri- pătrați, că s=-au străpuns 
prin munți peste 150 de kilometri de galerii, că 
s-au construit și ..modernizat" vreo 280 de 
kilometri de drumuri, că acei alpiniști ai lu
minii, cum i-a numit un poet pe cei ce plantează 
stîlpii electrici, au comentat pe cer fuga drumu
rilor și galeriilor prin peste 200 de kilometri de 
linii de înaltă tensiune. Ei iți mai amintesc că 
centrala electrică de Ciunget. a cărei primă 
turbină a început să se învirtească la 27 decem
brie 1972, produce mai mult decit Bicazul și 
Argeșul la un loc și că această centrală, edifi
cată la 104 metri sub talpa muntelui, e o pre
mieră mondială a branșei. Ei te mai inștiințează 
că barajul-colos de la Vidra, inalt de 121 de 
metri, e cel mai masiv baraj de arocamente din 
țară, pentru construcția lui trebuind ca un 
munte întreg, piscul Chioara, să dispară, dislo
cat de excavatoare de mare capacitate, urcate la 
altitudini de 1 300 de metri. Intre cei ce ne spun

MARILE CTITORII ALE EPOCII CEAUȘESCU

toate astea e și Ion Boi&i . i . xTetaral Comi
tetului de partid al Gr- de șintiere O.t-
defileu (șantiere r.' ir- ’ed si amenajării* ener
getice de pe L-vr.,. * «u-ntia cu care privește, 
peste umărv’. r.odi ■■ scriem, cu gn>a de a nu 
se strecura ereu «fcare. une de — c-ms s.4-i 
spunem? — localnicului intrat in cinul
noului, devenind dai; expert al termicii și decis 
să cintărus-că tetui. inel munții si modifică- 
ri’e lor tz-ctc-mc \ r- farmaceutică.

Acum. constructori ac> se-: rr.- S:-au demon
tat de mult barâctîe. 1*-*j îmbarcat :n trenuri 
și camioane si au păetat. Ca._ mmstructoni.
ăștia silit, asta li-: rteta. Gnt, cineva,
niște romantici »<i peste a; rxcvi-
zct z:ute>. tu car» muncesc,
există raapfc-4 r-. pentru an. cS in -»ntui timpu
lui viitor. ctixi sdîijcsîi.1 va fi Un edi
ficiu rtsra. «-fă'.â îsrrăW- e abs-oAvrcr, i.Jsit 
seder.trri'or, acsL-r- gt- ijfti pe urmele coGstrv-c- 
torilor =: care. Iuindu-1 in io,«sr,;ă. prtvjic 
eroismul cteor de ieri ca pe o simpiz datorie 
iruplinită față de ziua de azu-Constructoriimu- 
măi sint, dar a-rămas mares hidrocentrală, 
temei si cumpănă a energiilor tării. (Intrt aR 
isprăvi, centrala Ciunăbujlui face si reglaj 3e 
frecvență la nivel national, le pretinde
specialiștilor de sici cunoștințe invite, capaci
tate de prelucra » repidă -fls unui nman de infor
mații. intuiție și pr>—.obitudine a deciziei : deci, 
cu adevărat, o op-.-rA de temei și d- cumpănă a 
energiilor naționale 3. A rămas, in arhaica vale 
a Lotrului, o civilizație a măsurilor mari, nu 
numai tehnice, care fac ca această civilizați», 
privită de jos. de la poalele munților sau de la 
rădăcinile timpului, să apară tot atit specta
culoasă ca si o exolozie astrală (sinterr. o* teri
toriul marilor fapte aia luminii !) privită prin 
luneta astronomică a unui geogr?' al lumilor 
cotorului. fe’u-i a exagerare. fiindcă No a 
Voineasă. prin arhitecturii? si prin industriile 
ei. prin anvergura întemeierilor ei urbane, se 
profilează ca o așei re a viitorului. atrăgmd 
magnetic sore ea. in sus, reliefuri si oameni, 
întreaga vale a Lotrului, transformată m magis
trală a noului.

Marea construcție de pe Lotru, unul din cele 
mai grandioase omagii ps care omul acestei 
țări le-a adus muntelui său. trunchiului sau de 
piatră, trunchiulsr-lragân al existentei sale. 
făcindu-1 prima oară să-și eurxxascâ — răsfrint 
in marea alpină a Vidrei — iniiiiîssi și măre
ția. a coborit deci, de la altitudinea unui monu
ment al tehnicii, in viața omului, in e.îsa lui. 
modificindu-i casa, mcdificindu-i viața, decizind 
alte șanse acestei vieți. E și aici, ca in toate 
marile ctitorii ale Epocii Ceanșeaea. multe din 
de ridicate in locuri ocolite de drumurile civi
lizației. acea concepție despre dezvoltare pe 
care cârmaciul destinului nfețicnal o promovează 
cu stăruință și pasiune, impunind roiul de fac

tor motor al industriei in crearea unor structuri 
sociale care să inalțe mereu demnitatea omului.

Spuneam la începutul acestor rinduri. citin- 
du-1 de fapt pe un mai vechi călător, că geo
grafia locului, deci si clima, s-au indulcit. s-au 
umanizat, grație mani construcții și grație, mai 
cu seamă, modului in care omul, constructorul, a 
știut să lucreze ca insăș: natura, la fel de atent 
ci și ea. printr-un gest de creație care să fie 
primit, și nu respins, insușit definitiv de natură, 
ca un gest care-i prelungește geniul. Sigur, ar
moniile prime ale naturii s-au tulburat, s-au 
pribănit adică, prin gestul noului Adam care 
s-a apucat să fabrice, cu sudoarea frunții, un rai 
ai său. mai aproape de firea cea omenească. 
I>ar consecințele, deși lente, asa cum apar ele 
la scara naturii, arată că gestul, intr-adevăr, a 
fost primit.

Altfel spus, opera proiectantilor și a con
structorilor este aici la ea acasă, a căpătat 
drept de cetățenie in peisaj, ea apărind parcă 
nu din exteriorul, ci din interiorul unei naturi 
S:â in stare de. fierbinte elaborare. Bătrteele 

astre tacuri dirr mtmri. Lacul 1
na s-a format altfel, deeiț lacul Vidrei. Ba. -nțș 
mult, orimul o»e rtiaf -făcut". nffT artiîlcltn. 
mumiile brazilor sinu iși in .^Hncul lui poves
tind despre o catastrofă. t>e cind cel săDat de om 
este altceva. ?• se dezvăluie ochiului ca o caoo- 
dnoerâ naturală senină. cu adevărat armonică si 
edenică. închiderea văilor prin oarap-te d» zid 
nu est* met ee. in oeiertjvl istoric al locurilor, o 
noutate, cine urcă văile acestor munți «e cioc
nește la tot pasul de ziduri de ctitorii derate in 
v<-er Ni s-a mai spus că un grup d* bioic.ei au 
'•rditt. pe țărmul mării ateine a Vidrei, posj- 
b'iit-tet aclimatizării păsărilor migratoare. s! că 
rezultatele studiului i'nt Promițătoare. Cmd 
cormoranii. liri’ele si b»rzete iau set de ex’ș- 
tcnt.r unui as“menei punct “"oerafie. f.ărind’i-si-1 
Io- d" pop- s. * semn că natura l-a votat, l-a 
acceptat definitiv.

DIALOGUL
DINTRE CEI DE DEMULT 

Șl CEI DE ASTĂZI
Si Lotrul săvirșindu-se in apa Oltului se in- 

tilnește din nou cu lumina.
Pe firul riului-rege al Transilvaniei și Olte

niei. intre munți și Dunăre, s-au ivit, ca si pe 
treptele Lotrului, o salbă de lacuri-oglinzi 
unele uriașe, ajungind pină la 250 de milioane 
de metri cubi. lacuri in care, ca si la Vidra, 
mumiile brazilor înecați nu povestesc despre 
catastrofe, ci despre o operă făurită cu compasul 
si rigla. Acest miracol estetic, care nu figu
rează incă in planșele cărților noastre de geogra
fie. se cheamă „suita*, „salba* sau „cascada* 
(îi putem zice cum vrem, toponosnastica incă 
nu-i stabilită) hidrocentralelor de pe Olt. Ca si 
în cazul Lotrului, prelungindu-i destinul, sintem 
in fața unora dintre cele mai importante ctitorii 
ale României moderne, zămislite in anii care

s-au scurs de la Congresul al IX-lea al partidu
lui. O lucrare hidroenergetică ce, ca și Lotrul, 
s-a executat și se execută exclusiv cu forțele 
noastre, de la proiecte (operă a I.S.P.H. Bucu
rești) la turbine (..made in Reșița) și la oamenii 
zare străpung tunele. deviază ape, ridică baraje, 
prefac Oltul in energie. Mai multe hidrocen
trale de pe Olt produc deja (Rimnicu Vilcea, 
Turnu. Călimănești. Govora, Dăești. Riureni, 
Băbești. Ionești. Zăvideni. Drăgășani. Slatina. 
Arcești), altele sint in plină construcție, cum e 
cea de la Gura Lotrului. împreună cu hidro
centralele de pe Lotru (643 MW), cele de pe Olt 
(556 MW) înseamnă mai mult de 30 la sută din 
puterea instalată in sistemul hidroenergetic al 
României : astfel că întreprinderea electrocen- 
trale a Vilcii, beneficiara Lotrului și a Oltului, 
raporta la finele lui ’84 peste un sfert din tota
lul de energie hidroelectrică livrat sistemului 
hidroenergetic național. Cele două riuri iși unesc 
astfel, și pe acest plan, destinul, supunindu-și 
energiile, in chip practic, unui singur centru de 

u’.iComapdă și răspunzind deci. în.mod ideal, unei 
unicq apăsări pe buton. ExttozmU ecuația, mț- 
trodqcind in ea și alți *tegmeni — Dunărea, 

"• "Mureșul, Someșul, Rîul Măre etc. — obținem, 
sub denumirea de sistem hidroenergetic național, 
un adevărat sistem de gospodărire și fructifi
care a apelor țării, suprapus sistemului hidro
grafic și răspunzind. ca și un sistem nervos, 
unei singure comenzi.

Cel cu care dialogăm pe această temă este in
ginerul Ion Sahinian. de la întreprinderea 
elcctrocentrale Rm. Vilcea. Lucrează in între
prindere de la înființarea ei (1969), deci de la 
pregătirea debutului ..cascadei de energii" a 
Oltului. Știe povestea fiecărei hidrocentrale, a 
fost de fată la fiecare ..racordare la sistem", la 
pornirea fiecărei turbine, ii cunoaște pe zeci, 
poate pe sute de constructori si de montori. 
Face parte dihntre acei specialiști ai energe
ticii românești care, aflați la apogeul maturi
tății. cu frunțile aureolate de un prim si blajin 
argint, se simt incă tineri, capabili să rabde 
toate asprimile muncii, să se bucure ca niște 
copii la fiecare „lansare" de stea energetică, 
capabili să vibreze la nou. capabili să se entu
ziasmeze la ideea că. iată. România acestor ani 
și-a făurit o rampă de lansare a energiilor de 
pe care decolările viitorului se vestesc cu totul 
s*xctacuioase. („Contaminarea energetică’, cum 
singur n denumește cu un surîs. a interlocutoru
lui nostru este atit de mare incit un mai vechi 
„hobby». cel al filateliai. pe care-1 practică din 
liceu, poartă si el statr.n Ia pasiunii suverane. O 
carte pe care Ion Sahinian a tioărit-o acum 
citiva ani are ca temă „barajele in filatelia 
universală*, hidroenergetica nemailăsindu-i. 
precum «e vede, nici un loc liber in preocupări 
și «usturi).

Aici, pe Olt. istoria Lotrului se repetă dar cu 
altă amploare si la alte cote calitative. Stăm de 
vorbă cu inginerul Sahinian in incinta Gurii 
Ir’ruhii. ultima centrală intrată in hora luminii. 
E dimtnea’â. frigul teTiil taie ca briciul, si totuși 
defil<“.;l Oltului e cufund»? in aburi. E cufundat 
in aburi ca intr-o nebuloasă, sau ca in aro

meala unei somnii, deși rîul n^a ațipit, pare-se 
r.ici o clipă, frămintat de niște tulburi insomnii. 
E ora cind Oltul ți se pare enorm. In aburii 
care-1 învăluie, el pare a crește nu numai din 
orizont in orizont, ci și pe verticală, legin 
du-se undeva, sus, cu munții, apoi curgînd la 
vale cu ei cu tot. Curge intr-un huruit de valuri, 
de pietre (sau de sloiuri) care e milenara lui 
simfonie, aparent neschimbată. Dar în totul, în 
toate înfățișările și la toate cotele, pe ape, pe 
țărani, pe pămînt și deasupra, e o necontenită 
schimbare de planuri, ruinînd o întreagă struc
tură placidă a locului, fixată în ere geologice. 
Oltul a fos strămutat (și încă de două ori), 
calea ferată a defileului, însoțitoare din veacul 
trecut al rîului, a fost și ea strămutată, totul in 
lupta acerbă cu apele care aici, strangulate de 
munți fierb pline de o mînie tulbure, cu debite 
ce ating și peste 1 000 de metri cubi pe secundă, 
în luptă acerbă cu apele și, nu mai puțin, cu 
solul, barajul care va dresa vreo opt milioane 
de metri cubi de Olt fiind plasat pe un strat 
mișcător de balast, gros de 17 metri, care strat 
trebuie depășit, spre a se ajunge la roca adincă 
și teafără. O luptă ce se dă pe un spațiu extrem 
de îngust, cel al rîului sugrumat de munți, oblt- 
gîndu-i pe oameni, ca să nu se sufoce, la cele 
mai insolite soluții, uneori la adevărate loo- 
ping-uri tehnice, pentru a cuceri din puțin cit 
mai mult. Dirijorul lucrărilor este maistrul Ion 
Obrocea. ins cu „mîna formată" pe toată clavia
tura meseriei, căci de vreo treizeci de ani tot 
asta face, mută ape și încastrează în munți 
baraje. Satisfacția de a-i cunoaște pe astfel de 
oameni nu-i cu nimic mai mică i decît aceea de 
a-i răsciti pe ctitorii de civilizație din capul 
vremii, la statuile cărora ne închinăm la anume 
date calendaristice. Primii ctitori au descins în 
Valea Oltului în urmă cu două milenii, cu trupe 
și mașini arhaice de luptă, șoseaua romană’ 
tăiată în piatră le conservă și azi amintirea. 
Urmașii, continuînd gestul edil, prelungesc dru-- 
mul arhaic, înarmați cu mașinile noii epoci. Sînt 
oameni tineri, care n-au vanități și nu vor fi 
mortificați în marmoră. Sînt prea multi și prea 
vii pentru asta, iar legea creației lor e coopera
rea. acea lege în virtutea căreia omul dispare 
îndărătul operei, fără trufia semnăturii.

E teribil de rece și de pustie, la ora asta, 
incinta centralei de la Gura Lotrului. Cîinoșe- 
nia iernii i-a trimis acasă pe constructori și pe 
montori. Maistrul Obrocea (venit aici, zice el, 
..doar așa, ca să mai vadă cum stau lucrurile". ■ 
niște lucruri pe care iarna nu le-a modificat si 
nu le-a mișcat nicicum, numai le-a înghețat) 
privește, cît. stăm de vorbă. în toate părțile, în 
stinea, în dfeonta, în spate, , ca unul care își 
caută umbra. Si privește mai cu seamă snre cer. ■ 
Oed că nici un marinar surprins de furtună ne 
rine știe ce blestemate mări n-ai-e at>ta dor do ■ 
soare în priviri. Dar o să vină nînă la urmă si 
soarele, presupune cu destulă siguranță în voce 
maistrul Obrocea. și atunci dialogul omului cu 
natura si cu omul cel v»ohi. început cu milenii 
în urmă, va reintra în firescul său.

Dialogul dintre cei do demult și cei do astări 
se noartă nu numai prin gestul creației, nrin 
continuitate edilă. nu numai nrin astern»r»a 
unui nroasnăt strat de civilizația peste stratul 
străvechi, ci si prin scoaterea la lumină a celui 
din urmă, într-pn chip cnre-ți dă sonzațla că 
mimile de acum două milenii si mîinile con
structorului contemporan se suprapun. La cîțiva 
kilometri mai jos de Gura Lotrului, chiar la ie
șirea din defileu, unde-i acum hidrocentrala de 
l i Turnu (70 MW, adică de două ori mai mult 
decit puterea tuturor centralelor hidroelectrice 
din România anului ’38 !), noua construcție s-a 
întilnit cu vestigiile castrului Arutela, pe care 
l-a cuprins și l-a integrat : mai mult, i s-a sub
sumat ca prezentă în oeisai. Schițele proiectan
tilor au pus centrala în rimă cu castrul, au 
decis ca protecția digurilor să se facă nu cu 
beton ci cu piatră, astfel incit între monumen
tul antic și cel modern desenul să se continue. 
Nici o piatră a fortăreței din veacul al treilea 
nu s-a clintit din rosturi, ba. mai mult, con
structorii zilei de astăzi, cotrobăind cu uneltele 
lor prin străbuna vatră, ap deshumat și ruinele 
unor terme, bănuite pe-aici de Gr. Tocilescu dar 
rămase doar în orizontul ipotezei. Autorul de 
nouă civilizație pătrunde orin integrare si în 
peisajul istoric, nu numai.în cel natural, opera 
lui legîndu-se intențional și cu cadrul, și cu po- | 
vestea acestuia, ordonate U^r-o alcătuire nouă. j 
Darea în funcțiune-^ Mcr Itejfitralei Turnu a ! 
coincis cu restauraseși Ațtitglei, care, pînă 1 
atunci, sub coșcoveală și mucegaiul ruinelor, 
era și nu era, era ințre ființă si amintire, ca si 
alte străvechi monumente pe care le extragem 
din lutul opac sau din memorie. O splendidă 
operă de restaurare s-a produs și la Călimă
nești. unde șantierul hidrocentralei a cuprins 
în inima lui și. un alt șantier, mai micuț, mai 
tăcut. învăluit într-o-pace ca de început de veac. 
O pace in care Neagoe Basarab si Doamna Des- 
pina, ctitorii schitului de pe Ostrovul Călimăneș- 
lor. cel plantat in mijlocul Oltului, ar fi putut 
foarte bine să-si urmeze domneștile lor lucrări, 
cel dinții zugrăvind cu peana pergamente de 
preț, ultima insăilind în piatră scumpă broderii. 
Ostrovul a fost „luat pe sus" de constructori, 
adică pus pe niște gigantice tăloi subacvatice si 
inăltat cu vreo șase metri, astfel ca lacul de 
acumulare al hidrocentralei, pe atunci în curs de 
formare, să nu-1 înece. A fost suoraînăltată. 
odată cu Ostrovul, si ctitoria lui Neagoe. smulsă 
din ape cu rădăcinile ei de piatră și cu pămîntul 
străbun încleștat de ele. orintr-o soluție tehnică 
si arhitectonică-unicat. Clopotele scufundate ale 
istoriei au fost deci trase, cu năvoade de oțel, 
deasupra, curățate de mil și puse din nou să 
sune si să scinteie.

Deci in România de azi se construiește cu 
simțul acut al nevoilor naționale. Se construiește 
cu mari e'orturi. Costă mult aceste eforturi. 
Costă bani, costă gîndire si cheltuială fizică, 
îmninse uneori pină Ia istovire. Si se constru
iește cu griia ca tem să se înalțe ne oronriile 
ei temelii, cele zidite în timp, cele ce țin de 
ființe noastră si de aspirațiile ei.

„Aici in România — a spus un om — trebuie 
să indentinim visul de aur. realizarea cetei mal 
dreMe societăți ne care a cunoscut-o omenirea, 
societatea comunistă".

Omul acesta se numește Nicolae Ceaușescu.
Și spusele lui se împlinesc totdeauna.

Ilie Purcaru

nostru., atit dejrămintat In cer- 
naționale, independentei și »u-

poca noastră, confruntată cu multiple 
și profunde probleme internaționale, 
este marcată, in ceea ce ne privește, 
cu un puternic ecou al baștinelor po

porului român, al limbii noastre obștești și is
toriei neamului 
tificarea ființei 
veranității sale ca stat modem in noua orin- 
duire mondială.

Nu se putea dobîndi un moment mai priel
nic pentru lucrarea mea, față de tot șirul vred
nic al înaintașilor care au mai incercat-o. fiind 
conștient și de marile avantaje tehnice asupra 
unora dintre ei : 1) limba noastră cultă este 
acum deplin formată, matură intelectualicește 
și aptă de orice efort ; 2) instrumentul infor
mativ, istoric, arheologic, muzeistic și livresc 
este abundent, și 3) exercițiul permanentizat al 
sonetului, chiar prin excesive improvizații „ae
riene", îmi permite dezinvoltura unui asemenea 
Experiment.

Ar fi îndeajuns numai vizionarea mărețului 
Lapidarium de la Muzeul național de istorie 
din București, cele 125 de mulaje reprezentînd 
friza istorică detaliată a Columnei lui Traian, 
care înfășoară ca un stindard glorios fusul co
loanei, la care se adaugă cele 45 de mulaje re
prezentînd piedestalul paralelipipedic, precum 
și volumul capitelului cu soclul statuii, pentru 
ca inima oricărui cetățean-poet să se înflăcă
reze și să-și atribuie aripi demne de-o Epopee !

Privitor la metrică, atit in privința 
structură cantitativă, de tipul arhaic, 
celei fonice și accentuate, de tipul 
este evident că, în alegerea ei cîntărește hotă- 
rîtor și afinitatea experimentată a poeților pre
cursori, selectînd-o judicios pentru genul literar 
cuvenit și stilistica adecvată.

celei de 
cit și a 
modern.

Am fost tentat, pentru început, să declanșez 
noi exerciții și testări, avintindu-mă în transpu
nerea românească a operei lui Cesare Pasca- 
rella intitulată Storia nostra. Scrisă în dialectul 
roman și propunindu-și a îmbrățișa o Întreagă 
istorie a Italiei, de la origini pină în epoca 
noastră, lucrarea este cu atît mai interesantă 
cu cit, fiind elaborarea unui poet epic, alege 
tocmai sinteza sonetului pentru ilustrarea unor 
lungi perioade. Deși neterminată, această carte 
cuprinde 267 de sonete, adică 3 738 de versuri, 
în endecasilabi, de 6 perfectă clasicitate, iar 
tonalitatea este familiară și sfătoasă, pigmentată 
cu umor și vorbe de duh rustic, ca într-o pito
rească tăifăsuială a unor țărani din periferiile
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Romei. Pcetul italian obișnuia să-și recitească 
versurile in cadrul unor reuniuni publice și 
conferințe organizate de el dintr-un patos pa
triotic. in spiritul unor străvechi tradiții. După 
primele zece sonete, am sistat transpunerea, 
renunțind la tonalitatea lor cam impresionistă, 
de coloratură lexica, deși profund realistă. Mă 
simțeam dominat de o vibrație și un tonus mai 
intens liric, incă mai grav. Poate că era nevoie 
de temperamentul viguros al lui Carducci, că
ruia cindva ii tradusesem poemele și sonetele.

Mi-am reamintit de Manifestul Pleiadei fran
ceze : „Dtuens et Illustration de la langue 
franțaise" din 1549, in redactarea lui Du Bellay, 
ideile creatoare ale unui clasicism antic asimi
lat, propulsarea sonetului, ca unică formă fixă 
acceptată și tentația obsesivă către epopee — 
„poemul prin excelență", fără de care literatura 
franceză ar rămine în inferioritate față de 
„mindrele" limbi greacă și latină, idei care, de
altfel, odată cu propășirea limbii române, au 
fost preluate și de către cărturarii noștri. Deși 
Du Bellay se declară contra Petrarchiștilor, 
com bă ti nd mentalitatea lor lamentabilă și auli
că. exersează sonetul cu o măiestrită vocație 
satirică și elegiacă, deopotrivă, în amplele 
cicluri : Antichitățile Romei și Regretele, pe care 
le-am recitit cu mare patos. Mobilizator și în
deosebi de incitant mi-a fost sonetul XXV din 
Antichitățile Romei, cel care incepe astfel : „De 
ee n-am eu, acum, o harfă tracă ?..." Și m-am 
înfiorat dinspre străbuni !

Grandioasa friză istoriată a Columnei Cente
narii. infățișînd cele două mari războaie ale ro
manilor cu dacii, în urma cărora a luat naștere 
poporul român, este bine dozată, împărțită în 
două părți mari cu o cezură la mijloc, marcată 
de imaginea unei Victorii înaripate, flancată de 
trofee.

Fiecare narațiune plastică ilustrează cite trei 
episoade importante. în primul război, episoa

dele alese sînt : U Trecerea Dunării de către 
romani și confruntarea armată de la Tapae. 
2) Diversiunea armată de la sudul Dunării, pro
vocată de Decebal oștilor lui ’rraian. prin asal
tul dacilor și sarmaților, cu bătăliile de la Ni- 
copole pe Istru și Tropaeum Traiani. 3) Asediul 
Sarmisegetuzei și panoramica scenă a păcii si
lite acceptată de Decebal.

Războiul al doilea e ilustrat prin alte trei 
episoade impetuoase : 1) Călătoria rapidă pe 
mare și pe uscat a împăratului, către zona 
frontului dacic și inaugurarea Podului construit 
peste Dunăre de Apollodor din Damasc, z) Lup
tele singeroase, culminind cu asediul Sarmise- 
getuzei și distrugerea, ei. 3) Urmărirea ultime
lor rămășițe de rezistență ale dacilor și insti
tuirea cunoscutei Pax romana.

Iată-ne, așadar, aflindu-ne in fața unui „plan* 
de luptă gata făcut, nerăminindu-ne alta decit 
a citi cu atenție filmul din marmură, căutindu-i 
o posibilă „titrare" ca la un comics gigantic, 
dăruindu-i retroversiunea lui verbală, pe cit 
mai artistic posibil. Pentru fiecare metopă din 
banda basoreliefurilor, asamblarea imagine! cu 
textul unui sonet se impunea de la sine. Pier
derea prețiosului manuscris al lui Traian. Da
cica și jurnalul său de front cu Comentarii — 
De bello dacico oferă poetului curajos și bine 
înarmat aventura unui experiment lexic și de 
creație programatică, pe urmele Cezarului cro
nicar, nu mai puțin fascinantă decit periplul 
dantesc pe urmele lui Vergiliu. Poate fi și o 
pasiune inversă aceleia demonstrată de Heinrich 
Schliemann în Visul despre Troia ori al lui Ar
min și Hans Helmut Wolf despre Drumul lui 
Ulise. Redescoperirea unor cetăți reale prin cer
cetări arheologice, ori reiterarea unor odisei. în
crezător în spusele Iui Homer șl sărutindu-i cu 
evlavie urmele, nu pot fi mai palpitante decit 
mesajul sibilinic al unor texte celebre pierdute, 
care și-au lăsat insă amprenta intr-o marmură 

fecundă In sugestii și expresii, prin contactul 
ei nemijlocit cu mi-.tea, inima și sufletul nostru, 

zicestor considerente, pe dt de logice tot pe 
atit de stimulatoare, datorez miniepopeea de 
față, alcătuită din sonete și intitulată firesc Da
cica, cupnnzind două mari cărți, după „mula
jul* titlului initial Dacica (propriu-zisă) și Co
mentarii — De Bella dacica, mai sus pomenite.

Prima carte se deschide printr-o Invocație, 
extinsă in 15 sonete și Praenissum — 8 sonete, 
cuprinzind aspectul general și monumental, 
dintr-o privire, cu părțile integrate : soclul.pa
ralelipipedic și gigantic, imensa coroană de 
lauri de la baza Columnei, fusul cu friza spi
ralată. capitelul și statuia Împăratului. Mini
epopeea propriu-zisă. descifrată și reanimată 
in vocabular românesc, reconstituie Columna 
Trajana-Dacica cu simetria ei inițială : Primul 
război dacic (secvențe-basoreliefuri de la I— 
LXVIII) și Al doilea război dacic (cu secvențe- 
basoreliefuri de la LXVIII—CXXV).

A doua Carte este legată necesarmente de pri
ma. prin funcția ei general informativă asupra 
epocei respective și datorată afectivității lirice 
particulare cu care privim edifidul celebrant al 
genezei poporului nostru. Aceste Comentarii — 
De bello dacica se impart, la rindul lor, in trei 
secțiuni : Aurea Saecula Trajani. urmărind o 
portretizare, deopotrivă de istorică, livrescă și 
afectivă a Împăratului Traian, dominindu-și 
epoca. Decebalus per Scorilo, cu paralela dacică 
de cuviință și, in sfîrșit, Virtus Romana Redi- 
viva, sinteza encomiastică a celor două premise 
isterice, in cugetul noii spiritualității românești.

Statistic, prima Carte (150 sonete) și cea de-a 
doua (100 sonete), laolaltă. cuprind 3 500 de 
versuri, o cantitate destul de rezonabilă, consi
der. pentru lectorul contemporan. îndeobște 
avizat cu dimensiunile epopeice. De curind am 
citit, bucurindu-mă să apreciez un efort simi
lar in multe privințe, o carte incintătoare inti
tulată „Memoriile lui Hadrian", romanul Mar- 
gueritei Yourcenar. prima femeie membră a 
Academiei franceze. Apărută și la „Cartea 
Românească". (1983). in distinsa traducere a 
literatului și istoricului Mihai Gramatopol. este, 
pe bună dreptate, considerată o „capodoperă a 
literaturii contemporane" și deși se prezintă ca 
un roman, „romanul este, de fapt, un poem in 
proză", precizîndu-ni-se că „pentru a reconsti
tui spațiul intelectual al lui Hadrian. Margue
rite Yourcenar a recitit in original întreaga li
teratură greacă și latină de care dispunea îm

păratul", iar „condensarea maximă a informa
ției plurivalente" atestă asimilarea prozei is
torice a vremii : Tacit și Suetoniu, iar „cele 
citeva sute de pagini ale versiunii definitive a 
romanului au in spate mii de pagini de proză 
din care aceasta s-a sublimat", precum se vede 
in Carnetul de note asupra șantierului res
pectiv.

Substituirea unei asemenea „voci", monolo
garea simulativâ sub masca unui asemenea 
personaj complex și mobil, au necesitat nu nu
mai ani de lecturi, dar și de călătorii decal- 
"chiate pd urmele sale.

Dealtfel. în literatura ultimului timp, nu ara
reori romanul se confundă cu epopeea și in
vers. Rămine totuși dincolo de ritmul și struc
tura armonioasă a frazei prozaice, acea canta
bilitate tipică versificației și îndeosebi pasiu
nea particulară a poeților moderni pentru... 
endecasilabi, paralel cu alexandrinii preferați 
de francezi și cu hexametrii antici.

A n afara miniepopeei Dacica, asupra

1 căreia am argumentat pină acum, vo
lumul de față, după cum anunțam la 
început, avind un caracter antologal 

de genuri poetice majore, mai cuprindea și ur
mătoarele lucrări : Cantata sacrelor sorginți, 
Supremul epinikion și Cheia de Boltă (sonet- 
glosă).

Cantata — speță solemnă a versului liric de 
înaltă ținută orchestrală — am dedicat-o Cen
tenarului jocurilor latinității care au avut loc 
intre 9—16 mai 1978, la Avignon. Selectată de 
către o comisie a Uniunii scriitorilor pentru 
Concursul literar de acolo, lucrarea ar fi fost 
primită cu entuziasm de către juriul felibrilor. 
dar suferea de un singur viciu : era prea am
plă. față de „maximum" 80 de versuri cit im
puneau condițiile publicate (menționare pe care 
presa noastră uitase, însă, a o comunica !). 
M-am bucurat, totuși, de succesul altor colegi 
de-ai noștri, consolîndu-mă cu ideea că la Con
cursul cintecului latinității din 1978. de la 
Montpellier, cîștigat de Vasile Alecsandri, pr.in 
Cintecul gintei latine de numai citeva strofe, 
însuși Mistral, marele animator al felibrilor, 
participase cu o lucrare amplă, apreciată drept 
o adevărată „odă pindarică", primind aplauze 
copleșitoare, însă „hors concours" !

Tudor George
Continuare în pag. a 7-a
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dan emilian 
roșea

IANUARIE
’45

u

orologiul lupilor
dourită «irstă 
anotimp de suH 
bate miezul nucii 
bate ora wulf

ierbi demult plecate 
re-ncolțesc in nai 
pe ascuns să pască 
«in negrele oi

se-auresc fecioare 
ne-nvelesc cu sulf 
dau in noi cu pietre 
bate ora wulf

compoziție
singele intrat in panică 
inundă portretul giocondei

din cer
cad crini indiferenți

mai am o coajă de piine 
ți bastonul de mareșal

sîmbăta sufletului meu
privirea la pod albastru peste o 
apă plină de mâtasea-broaștei 
pod către lumea 
ta imbrăcată cu pinză de păianjen 
lumea ta in care mă trimiți in care 
mă trimiți in care mă chemi 
in care mă chemi lumea ta 
care îmi pune aripi de vampir 
ți-mi colorează pleoapele in albastru

păunul și ceața
cit de mult te iubesc pentru orhideea ta 

de aur 
femeia mea cu arome legendare 
femeia mea nordică născută in sud 
deasupra noastră iți execută 
zborul lor mut libelulele 
in acvariu peștii pironea visează 
balena albă cit de mult te iubesc 
cit te iubesc pentru baia pe 
care o pot foce in privirea ta 
jchiar ți atunci cind ai ochii inchisl 
pentru miinile tale care nu țtiu 
să scrie decit numele meu 
cit de mult te iubesc

noapte
de mătase fumurie
(cind înfloresc vișinii in februarie 
cu bicicleta mea de platină fac 
semnul infinitului prin curtea sanatoriului)

tu tu tu cu rochia ta de oranjadă
tu tu tu împrăștiind meduze de celofan prin

aer

gindul iubirii!
gindul morții
două aripi gemene eu eu eu 
trezindu-mă intr-o cameră urită 
fredonind un cintec de leagăn 
pentru leviathan

dintr-o
carte cu fantome
ții minte donatien ea venise 
din țara reginei maud albăstrea 
cearșafurile cu singele ei 
albastru creierul ei devenise o mură 
ea mă iubea cu 
dinții ei de nea 
eu scriam poeme pe sinii 
ei cu stiletul

ah și eu miroseam a temniță 
inima imi era o lăcustă 
ții minte donatien 
era un anotimp confuz 
și marea ne trimitea 
o lumină atroce

n doi... un doi... respirați !... Cind ataci 
ai un singur gînd aici, in dosul frun
ții, ori tu. ori el !... asta e singura al
ternativă posibilă, dacă nu gindești 

așa ești curățat... fotbalul nu e un joc, e o in
dustrie, o metaforă.

Stadionul e mic, cochet, ovalul pistei de un 
roșu cărămiziu, antrenorul urmărește alergarea, 
e un bărbat incă tinăr poate că nici nu a îm
plinit 35 de ani, pasul elastic, fuleul mare deși 
sub lărgimea treningului incepe să se bănu
iască o anumită lene a corpului. Un antrenor 
bun, eficient. In zilele de meci stadionul e plin, 
un tip care știe ce vrea.

Varianta riguroasă.
Cine a spus (? 1 ?). același fond somatic poa

te genera un măcelar sau un chirurg, 
de circumstanțe (educația fiind și ea o 
stanță)...

Ar fi și o variantă mizerabilă, să-i 
Antrenorul nu e foarte bun, nu e eficient, nu 
știe să vorbească nu folosește nici in glumă cu- 
vintul metafizică... E un ins mediocru, mai mult 
decit mediocru, șters. Abulic. Trece neobser
vat. Trece.

Intr-o oarecare zi a anului de grație unamie- 
nouăsutecincizecișișapte. poate spre primăvară, 
se demolează un cinematograf. Faptele se pe
trec undeva in mijlocul Slovaciei. Cinematogra
ful este o clădire veche, cu siguranță nu foarte 
veche, nu atit de veche incit să împiedice de
molarea. Pereții groși nu cedează cu ușurință. 
Sint loviți cu o greutate-pendul. Sau agățați și 
trași. Oameni imbrăcați in salopete portocalii 
care se pricep să facă bine treaba asta. Re
prize de demolare și reprize de pauză. Tocmai 
intr-un moment cind praful s-a liniștit, printre 
cărămizile groase duble, incărcate de mortar a- 
pare un cufăr. Exact ca și cum s-ar lua un- 
scharff-ul, din picla aceea limpezită se des
prind contururile unui cufăr. Poate că nu e un 
cufăr, doar un sertar, o casetă, poate că nici 
măcar atit, un gol, tocmai un gol in morma
nul acela incă fumegind, un gol umplut cu 
niște hirțoage. Deci...

De sub dărimăturile unui cinematograf de
molat pentru cauză de utilitate publică este 
scos un caiet. Aceasta este veriga inițială de 
bază, din care se trage totul, ca in ghemul 
Ariadnei. demonstrlndu-se — pentru a cita oa
ră ?! — teza livrescului vieții. Viață care in
ventează mereu neverosimilul.

Din citirea acestui caiet este reconstituit cu 
o mare răbdare și aplicație profesională unul 
din cele mai uluitoare apocalipsuri. Unul din 
cele mai terifiante coșmaruri. Cuptorul de var 
de la Nemecka.

Nemecka este o așezare mică. O comună. In 
apropiere de un orășel numit Zvolen. înainte 
de a trece prin comună din șosea se desparte o 
variantă scurtă care duce la un mausoleu. 
Mausoleul este placat cu o marmoră cenușie, 
culoare care devine cu atit mai frumoasă cu 
cit se încețoșează lumina ce se depune pe ea. 
Lingă mausoleu există și un fel de obelisc. 
Obeliscul primește ofrandele. Flori roșii. Flori. 
Minute de liniște. întrebări.

Mausoleul este construit exact In locul pe 
care se afla cuptorul de var.

La începutul lui ianuarie 1945 
voadă incep să care poveri de 
du-le in gura cuptorului și pe 
cu aceasta meșteri timplari, în viata civilă, de- 
veniți sub arme gradați SS sau, și de ce nu, 
soldați ai Abwherului, confecționează o scară 
de lemn lungă. In timp ce alții ridică un fel de 
palisadă pe picioare înalte chiar sub gura cup
torului. Cind toate pregătirile sint gata este 
închis accesul în zonă oricărui străin. Se de
cretează un consemn general pentru toți locui
torii satelor din împrejurimi, postindu-se senti
nele pe ulițe și împiedicindu-se ieșirea indi
ferent cui din case.

După care sint aduși subiecții. Ostatici și 
prizonieri. Lncrtfl atesta s-a văzdt<îe'WiuIt4'‘brt, 
secvențe Uzate prin exces de folosință, cami
oane incărcate pină ltf refuz sub•-prelatele'TactJ- 
peritoare rigidizate prin frînghii kaki încruci
șate strîns pentru a menține prelata întinsă, la 
capetele prelatelor acolo pe unde intră aerul și 
se vede lumina cerului, soldați cu pistoale mi
tralieră în cumpănire.

Din momentul debarcării fiecare subiect urcă 
scara supliciului. Unul cite unul, unul in spa
tele altuia, nu foarte apropiați, poate că nici 
măcar doi în același timp pe scară, o Golgotă 
a singurătății urcată treaptă cu treaptă. Ajunși 
sus. momentul de odihnă, ultimul moment de 
odihnă pentru că împușcătura in ceafă este, 
în sfîrșit. adevăratul moment de odihnă, ur
mată de prăbușirea in gura cuptorului. întreți
nut cu un foc viu pînă la incandescență.

Au fost uciși, astfel. 937 de oameni.
Ultimii n-au fost uciși astfel, era tirziu, lu

crurile trebuiau grăbite, canonadele frontului 
începeau să se audă, deocamdată doar ca niște 
pocnete moi. ciudate, ultimii au fost împinși 
pur și simplu în cuptorul incandescent. Poate 
că unii s-au agătat de 
ranță. s-au opintit s-au 
nu era timp de glume 
poate de repede.

După ce totul a ars 
fost stins. Lăsat să se stingă. Și 
a redevenit ceea ce fusese înainte, un cuptor, 
un fost cuptor, un oarecare cuptor dezafectat, 
de nemaitrebuință.

Cei 937 erau slovaci, multi dintre ei culeși 
din satele megieșe, ruși, evrei, americani (opt 
aviatori), francezi, polonezi. Și o româncă.

Helenka Risko (după ortografia slovacă), pro
babil după numele ei bucovinean sau maramu
reșean, Elena Rișcă. Studentă, radiotelefonistă, 
partizană. Există ■ fotografie a ei ? Ghidul, o 
femeie mai aproape de vîrsta mea decit de cea 
a fostei Elena Rișcă, imbrăcată cu o scurtă de 
piele neagră lucioasă, o broboadă albă cu fran
juri lungi și fire metalice în țesătură, e toam
nă, piatra mausoleului nu poate fi decit rece, 
scutură viguros din cap. Nu. Dar o urmă... orice 
altă urmă ?. 
umeri. îmi 
tală. Acolo 
cui. Citeva 
o jumătate

Două proze de Mihai Giugariu
depinde 
circum-

zicem.

oameni de cor- 
Iemne, stivuin- 
lingă el. Odată

ceva, de o idee, o spe- 
zbătut, au si lovit, insă 
trebuia terminat cit se

cum se cuvine, focul a 
cuptorul de var

_ Acum ridică neputincioasă din 
arunc privirea peste vitrina orizon- 
sînt citeva urme. Nu se știe ale 

bucăți de stofă nu mai mari decit 
de palmă, resturile unei perechi de

ochelari cu rame moi de metal din cei pe care-i 
folosesc oamenii foarte miopi sau foarte nepu
tincioși. Mai sint... dar nu, înregistrarea tinde 
să devină patetică. Și totuși trebuie spus. Tre
buie. Urmele unei păpuși. La cuptorul de var 
de la Nemefka au fost uciși și copii.

In sala tribunalului in care s-a judecat pro
cesul gardiștilor slovaci care au participat la 
masacru, soția unuia dintre acuzați povestește 
că atunci cind copiii lor erau mici și plingeau, 
noaptea, soțul ei ieșea din cameră. Ieșea din 
casă, afară, plimbindu-se de colo pină colo. As- 
teptind să se liniștească din piins copiii. Nu 
suporta plinsul. De ce ?, întreabă magistratul ; 
nu inchizitorial, nu profesional, ci doar curios; 
uman curios. Pentru că, răspunde el, acuzatul, 
imi aminteau de copiii aceia, urcați sus...

Helenka Risko — fiindcă acesta este numele 
cu care intră in istorie — nu era nici ea de
parte de virsta copilăriei. O despărțea un prag. 
Subțire. Nu atit fiziologic cit de conștiință. Ea 
știa pentru ee moare. Formidabil prag.

Cuptorul de var de la Nemecka și focurile 
lui incandescente au rămas neștiute. In război 
s-au pierdut multi oameni. S-au rătăcit multi. 
Oamenii treceau pe lingă cuptor, pe lingă ur
mele lui. indiferenți, grăbiți ; o ruină in plus. 
Un an, doi, trei, zece... Pină cind cineva a avut 
ideea de a demola un cinematograf vechi. 
Exact ca in romane. De la caietul găsit acolo 
s-a reconstitut totul. Și identitatea celui care 
ieșea din cameră atunci cind își auzea copiii 
plîngind. și numele antrenorului de fotbal, și 
alții. După ce s-a terminat războiul au rein
trat in viata civilă. S-au căsătorit, au făcut 
copii, au făcut sport, au muncit... Oare cum 
s-au petrecut toate acestea, cine poate intra în 
hăul din ei și ce poate vedea acolo ? Rușine, 
disperare, umilință ; nepăsare... — de ce n-ar 
fi și nepăsare ! O singură idee mă cutremură, 
totuși. Că ei mergeau pe stradă si nimeni nu-i 
vedea. Adică nu le crescuse nimic pe fată sau 
pe frunte ori pe mîini. ceva un semn distinc
tiv, sau cel puțin o altă culoare sau un anume 
iz al pielii, care să-i deosebească de ceilalți. 
Ei păreau exact ca ceilalți. Niște ființe rațio
nale.

Unul din gărzile de la Nemecka. antrenorul, 
■ participat la uciderea a 37 de oameni.

In timp ce parcurgeam brațul acela scurt de 
drum care ne ducea spre obeliscul de la Ne- 
meda (intr-un grup de scriitori apartinind de 
treisprezece uniuni naționale) cineva dintre or
ganizatori s-a apropiat de mine și m-a rugat 
să trec in față. Eram amestecați, mergeam 
cumva la lntimplare și n-am înțeles la început 
prea bine ce mi s-a spus. Apoi ne-am oprit la 
o oarecare distanță de obelisc. S-a format un 
fel de mică coloană și din nou cineva a venit 
lingă mine, rugîndu-mă să trec în primul rînd. 
Am fost așezat în dreapta scriitorului slovac 
care purta mica jerbă de flori roșii. Instinctiv 
mi-am aranjat ținuta, m-am privit ca și cum 
ar fi trebuit să mă văd Intr-o oglindă uriașă 

‘de deasupra mea. Am pornit cu toții, pasul mă- 
urat, rar, sub un cer cenușiu de culoarea mar

morei cenușii. Ne-am oprit In fața obeliscului 
și ne-am înclinat

A fost omagiul pe care 1 l-am adus Helenkei 
Risko.

MARCU
AOLERIU...

ind eram copil tatăl meu imi povestea 
diferite istorioare. Una dintre ele am 
folosit-o intr-un roman.

In timpul războiului, firește primul 
război mondial, se afla impreună cu alți cițiva 
soldați asigurind paza unei mici zone de tre
cere. undeva in apropierea frontului. în munții 
Moldovei. Stăteau intr-o colibă, în pădure. Era 
un adăpost nu toarte încăpător, dar vintul nu 
pătrundea prin colibă și nici ploaia. Faptele se 
petreceau după retragerea trupelor noastre. Un 
punct destul de izolat, 
nici foarte departe. La 
aducea de mincare de 
Cit timp a fost toamnă 
șor, cei care le aduceau 
regularitate la citeva zile, niciodată nu au in- 
tirziat mai mult de o zi și cei din postul de 
pază aveau prudentă să prevadă in impărțirea 
rațiilor și acea zi. După ce a dat zăpada insă, 
treburile s-au stricat. Ajungeau cu mincarea la 
ei cam odată la o săptămină, dacă nu chiar la 
zece zile. Era o iarnă grea, cu zăpadă adincă 
și marmitele se cărau cu umerii. Mai tirziu. in 
mijlocul iernii s-au pornit niște viscole lungi. 
Au așteptat o săptămină. două, ultimele rezerve 
s-au terminat și neavind încotro oamenii au 
împușcat ciori. Cind se pregăteau să le curețe 
au sosit marmitele cu mincare. Ciorile au fost 
aruncate și oamenii s-au bucurat de hrana 
caldă. A mai trecut un timp și iarăși au fost 
uitati. Din nou au pus mina pe puști; au ieșit 
afară și acolo unul s-a împiedicat de ceva in 
zăpadă. Era una din ciorile pe care le împuș- 
caseră înainte, înghețată bocnă. Au început să

nu in linia intiia însă 
citeva zile odată li se 
la trenul regimentar, 

lucrurile au mers bini- 
de mincare veneau cu

Fotografii do Paul Agarici

caute și au mai dat și peste altele. Le-au cu
rățat și le-au fript. Mai in scirbă mai in foa
me, le-au minat. Mirare, carnea ciorilor 
era moale, carnea, așa cum ar spune un împă
timit al bucătăriei alese, se fezandase.

Pentru mine toată istoria asta a avut, și con
tinuă încă să aibă, un aer ușor halucinant. Mai 
întii, totul se petrece în aerul vătuit al pădurii 
încărcate de omăt. Oamenii sint imbrăcați in 

i mantăi lungi soldățești, dar la fel de bine ar 
putea fi înveșmîntați in sarici de piei de oaie 
întoarse : niște ființe izolate, însă nu de tot 
uitate, legate din cind în cind de restul lumii 
și primind odată cu hrana din marmite, vești. 
Războiul nu există decit ca idee. Puștile s-au 
descărcat doar o singură dată și atunci ca să 
fie ciștigată hrana. Chiar și descărcatul ăsta are 
ceva puțin năstrușnic în el, ca și cum în ciori 
nu s-ar fi tras cu gloanțe de plumb adevărate, 
ci cu niște pietre pornite din praștii cu cră- 
cane. In sfîrșit, istoria are un sfirșit bun. 
Happy-end.

Dintre toate obiectele și ființele care popu
lau aceste istorii de demult unul dintre lucru
rile care m-au fascinat cel mai mult era tram
vaiul cu cai. Bineînțeles că mai tirziu am vă
zut in stampe de epocă și chiar în filme astfel 
de tramvaie, dar niciunul nu semăna cu ceea 
ce imaginasem, reconstituisem eu. Traseele po
menite in aceste povestiri erau două. Ambele 
cuprinzind ca două brațe largi Dealul Spirii. 
Mamelonul acesta aburcat în cîmpia netedă a 
Bucureștiului in care și-au aflat cîndva săla
șul Curtea Veche si minăstirea Mihaiului. Și 
in care chiar și universul geografic al lui Ca- 
ragiale poate fi identificat în corespondențe 
topografice riguros exacte.

....mergem pe la Mihai-Vodă ca să apucăm 
spre Stabiliment, mațe-fripte după noi“... „Poa
te că omul o fi șezînd prin partea locului, pe 
Dealul Spirii"...... Ce ziceam eu ? Haide, drace,
haide ! să intri tu pe strada lui Marcu Aoleriu 
ori Catilina și lasă !...“. Există, dacă nu mă în
șeală memoria, tot în acest univers geografic 
caragialean. un „dincolo de șină", care este 
identificabil într-o șină de cale ferată de care 
imi ^mintesc foarte bine. Aceasta străbatea 
cartierul vechi de mici negustori (chiristigii), 
muncitori, meseriași. Ramificată din vechea 
cale ferată spre Giurgiu, tăind Calea 13 Sep
tembrie nu departe de locul unde acum se gă
sește o mare clinică universitară, aflată cam la 
capătul unei străduțe de iscusiți lăutari și că
reia i se dăduse pe drept (dar și pe nedrept, 
față de faima adusă de patronim țării și care 
ar fi impus alegerea unei ulițe mai fățoase), 
numele de Grigoraș Dinicu. Șina păstrată mult 
timp pe locul ei de demult, chiar dacă de la 
un moment dat nemaifolosită, trecea prin spa
tele unui grup de clădiri care se voiseră cîndva 
impunătoare și austere, adăpostind o școală ce
lebră, în felul său. S.P.O. Adică, Școala pregă
titoare de ofițeri. Și despre care se spunea, pur- 
tindu-se gluma de la o generație la alta, că 
Heliade Rădulescu. cel din fața Universității, 
așa cum il vedoea. cu mina stingă ridicată în
tr-o parte cumva admonestator. o arată, zicind. 
dacă nu aici, adică la Universitate, acolo, adică 
la S.P.O. o să ajungeți. Iar. mai departe, șina 
trecea pe la ANEF (Academia Națională de 
Educație Fizică), prin spatele tribunei princi
pale protejată — ce minunăție tehnică pentru 
timpul acela ! — de o largă copertină de be
ton pe care anefiștii se cățărau primăvara și 
toamna însorindu-se. Capătul șinei sfîrșind, 
după ce traversa strada Uranus nu prea de
parte de ilustrele Marcu Aoleriu și Catilina, 
în curtea Arsenalului. Cam la o aruncătură de 
băt de Statuia Pompierilor, amintind de for
midabila aventură a unor oameni, mai mult 
paznici ai orașului decit ostași, care au avut 
vrednica îngimfare de a opri, și chiar au reu
șit pentru un timp, străinii, o armată adevă
rată care știa să facă războiul, la porțile Bucu
reștiului considerîndu-se deci cu o nebună 
mîndrie paznici întru totul ai orașului. Și am 
uitat să mai spun, tot despre șină, că înainte 
de a traversa Uranusul mai trecea și prin 
curtea unui vechi regiment de infanterie, cu 
nume cald și frumos, „8 Mihai Viteazu". regi
ment de dorobanți care a pierdut în 1877 pe 
lingă anonimii țărani cu cușme de blană de 
oaie sură mînuind Ia atac mai mult baioneta 
decît cocoșul puștii, și pe Maiorul Ene. Al cărui 
bust măruntei străjuiește modest o latură a 
vechii cazarme.

Luaturile' se schimbă mult mai repede decît 
am fi noi dispuși să acceptăm. Mai ales atunci 
cind alunecăm spre amintirile copilăriei. Din 
ce în ce mai limpezi, mai proaspete, ca un ar
gint nu curățat cu acizi ci șters de o cirpă 
moale și blîndă. Reliefuri inviorîndu-se.

Trăim, uneori și fără a-1 vedea, cu convin
gerea că un anumit obiect pe care l-am apucat 
și care ni se pare că a fost acolo totdeauna, va 
rămîne mai departe nemișcat în timp. Pentru 
ca într-o bună zi să dispară. Schimbarea e 
citeodată atît de rapidă incit pare brutală. Iar 
nostalgia, care e un sentiment și nu o judecată, 
ne mărunțește voința de ințelegere.

Te mai iubesc
Te mai iubesc, solstițiu de zăpezi ți ger, 
ți la fereastra din neant iți mai colind 
ți din al depărtării frig te mai cuprind 
cu brațul drumului de doruri ce te cer.

Și fac să cadă dalbe flori ți lerui-ler 
pe ochii tăi de noapte lungă de argint 
ți cu plecatul tău suris incă mă mint 
că-l țtiu ți azi acelați dulce temnicer.

Și eu de mine condamnat de jurâmint 
să mi te strig peste sălbatice ninsori, 
din porți de cer mă rup vechi fulg 

colindător 
ți vin să mor de clipa regăsirii frint...

...Te mai iubesc bolnav de tine viscol sfint, 
ți te sărut cu urma umbrei care sint...

Sandu Ștefănescu

plasticâ\

Cinci pictori 
tineri

Expoziția de peisaje de la galeria 
Galateea s-a impus printr-o neobiș
nuită coeziune a simezelor, ce rezulta 
nu doar din faptul că cinci pictori ; 
Vlad Micodin, Cristian Paraschiv, 
Horea Paștina, Ștefan Rîmniceanu și 
Mlhai Sârbulescu, au lucrat o vreme 
împreună la Tescani, lingă Bacău — 
dar și dintr-un program estetic comun 
(și implicit) al cărui sens ar consta 
în reîntoarcerea, cu o privire nouă, 
la natură. Gîndindu-se, probabil, la 
impresionism, Alain consemna undeva 
că, dintre genurile picturii, peisajul 
întruchipează, în starea ei absolut 
pură, bucuria de a privi. Ceea ce s-a 
deslușit, insă, la Galateea, a fost mai 
degrabă o polemică tacită cu defini
ția lui Alain, care presupune prezen
ța pictorului în fața naturii în ipos
taza sa de „ochi inocent". Or, cei cinci 
tineri artiști înfruntă, dimpotrivă, mo
tivul peisagistic pe deplin înarmați cu 
uneltele lor conceptuale, și cu o ex
periență culturală temeinică, dobîn- 
dită intii de toate prin munca răb
dătoare de atelier, oglindită de 
altfel, pină nu demult, in pa
ralel, la recentul Salon municipal. 
In studiile de peisaj de la Galateea 

natura nu a apărut in chip de per
sonaj unic. Exista in fiecare lucrare 
un latent și subtil dialog natură-cul- 
tură, ce-i modela substanța, oferind 
prilejul contemplației asociative. Iar 
dimensiunea culturală încorporată se 
accentua treptat odată cu perseveren
ța și benefica referire stilistică la un 
reper înalt al tradiției noastre pictu
rale, de curînd și în mod amplu oma
giat, opera andreesciană.

Horea Paștina s-a relevat din nou

ca un adept al sintezei figurative lim
pezi, al ordonanței ritmice ferme și 
discrete deopotrivă, al modulațiilor 
cromatice țesute cu spirit de finețe. 
Cristian Paraschiv vine spre natură 
înzestrat cu toate Cîștigurile atit de 
remarcabilelor sale incursiuni prece
dente in zona simbolului plastic. El a 
propus recuperarea unui tip de peisaj 
postromantic și simbolist, evocat oa
recum nostalgic, dar nu in spirit pa
seist, ci cu o căldură și un simț al 
materiei picturale ce i-au individuali
zat de la început căutările. Mihai 
Sârbulescu s-a supus deliberat disci
plinei studiului, fără a-și abandona 
năzuința, mai veche, a apropierii de 
un lexic vizual esențializat, dedus 
din trecutul artistic autohton. Vlad 
Micodin, care împacă, de obicei, în 
chip inedit, imaginea naturii văzute 
cu efecte neconvenționale ale cadra
jului perspectivei, de gen fotografic, 
sau chiar cinematografic, a părut sen
sibilizat, la Tescani, în favoarea pei
sajului ca spațiu-reflex al proiecției 
subiective. Ștefan Rimniceanu, autor 
de compoziții, unele de mari dimen
siuni, unde severitatea formei abstrac
te se îmbină cu tensiunea cromaticii 
expresioniste, păstrează, în peisaj, 
dramatismul felului său propriu de a 
vedea, dar îi adaugă o simplitate eloc
ventă, vădit stimulat, Ia rîndu-i, de 
modelul andreescian.

In totul, noua privire asupra natu
rii experimentată de cei cinci tineri 
pictori afirmă, cu puterea de convin
gere dată de seriozitatea demersului, 
șansele unui mod de recitire origina
lă a surselor artei noastre naționale 
moderne.

Mihai Ispir

Fapt divers
Printre atributele filmelor semnate 

de Andrei Blaier se numără rigoarea 
construcției cinematografice, sobrieta
tea demonstrației etice, eficacitatea 
expresivă a „feliilor de viață", situa
te în limitele unui realism încărcat de 
poezie, tandrețe și umor. Fapt divers 
confirmă datele stilistice ale autorului 
pornit de astă dată să însuflețească 
filmic un scenariu de loan Grigorescu, 
inspirat, de altfel, de o întîmplare au
tentică.

Dacă pentru alțî cineaști. încă pri
zonieri ai propriilor locuri comune 
vehiculate de la un titlu la altul, lu
mea șantierului sau a uzinei rămîne 
doar un fundal insignifiant, pentru 
Blaier aceste zone impun un univers 
uman bogat, cu caractere ferm contu
rate, cu o scară de valori exemplară. 
In Fapt divers, personajul central, li
notipistul Barbu, surprins într-o in
vestigație generată de o justificată cu
riozitate omenească, dar și de un prin
cipiu de viată asumat, nu are nimic 
din personajele schematice de mun
citori sau maiștri, vehiculați stereotip 
în alte pelicule.

Interpretat de marele nostru actor 
de film care este Ilarion Ciobanu, 
muncitorul tipograf Barbu se conduce 
în ancheta sa. după un adagio beetho
venian : nu încerca să trăiești doar 
pentru tine, ci și pentru alții.

Consecințele faptului divers, enigma 
dezlegată de linotipist, pledează cu 
discreție și înțelegere pentru cultiva
rea valorilor morale, împotriva iner
ției șl lașității..

Situat într-un cadru original pro- 
punind întilniri cu personaje vii, spar
tane. autentice, filmul lui Andrei 
Blaier nu este lipsit de tipologii pito
rești (reporterul frenetic — Mitică 
Popescu, țăranul recunoscător — Paul 
Lavric, vînzătorul — Vasile Muraru), 
după cum „negativii" — Ion Anestin 
sau Adrian Pintea nu sint doar simple 
caricaturi, păstrîndu-și în economia 
filmului autenticitatea.

Motivul căutării este dublat în acest 
film semnat de Blaier de motivul sin
gurătății. Atent la nuanțe, cineastul 
nu exploatează melodrama posibilă, 
avansind în schimb uh optimism nu 

lipsit de suavitate amendat unde și cit 
trebuie de umor.

Ca și in alte filme, și e cazul să a- 
mintlm numai excelentul serial Lu
mini și umbre, Blaier oferă partituri 
unor debutanți, care excelent îndru
mați se afirmă ca speranțe sigure. In 
Fapt divers debutează cu aplomb Pa
tricia Grigoriu. Fulmul este construit 
totuși pe umerii lui Ilarion Ciobanu, 
a cărui prezență conferă forță per
sonajului central. Aflat în majoritatea 
distribuțiilor alcătuite de Blaier, Ila
rion Ciobanu ne oferă incă o dată 
proba unui viguros talent de a conferi 
adevăr și profunzime unor personaje 
apropiate, de o subtilă complexitate.

Demne de menționat sint și contri
buțiile celorlalți membri ai echipei : 
operatorul Dumitru Costache-Foni — 
cu o imagine convingătoare și eficace; 
Liana Manțoc și Ștefan Antoneseu — 
scenografi preocupați de autenticita
tea plastică a personajelor și a cadru
lui acțiunii.

In concluzie, filmul lui Blaier evocă 
lumea oamenilor obișnuiți cu farmec 
și interes pentru rigoarea psihologii- 
lor, într-o narațiune egal depărtată de 
efectul convențional al teatralității, 
cit si de experimentul gratuit al ino
vațiilor fără fond. Fiecare întilnire cu 
Blaier ne oferă garanția cunoașterii 
unei opere cinematografice construite 
cu dragoste și respect pentru spec
tatori.

Călin Stănculesca



Elevația conștiinței Ce poți

ne aflăm din nou, cu un prilej profund 
dureros, în incinta Muzeului Literatu
rii Române, neacceptind, rațional, ritul 
ceremoniei, gindind cu intensitate la 

splendida statuie verticală a lui Grigore Hagiu 
și admirind, in palidele noastre cuvinte, opera, 
dar și agonia, bătălia ultimă a puternicului 
bărbat, impotriva nedrptului. absurdului destin. 
Suntem aici atiția. dar nu atit de mulți. pentru 
a omagia pe marele poet ginditor, pe artizanul 
desăvîrșit al verbului, pe acela care iubea, ca 
nimeni altul, pe magnificii precursori, Eminescu 
și Bacovia. Suntem aici pentru a ne lua rămas 
bun de la poetul care intuia taine de la năpras
nica mișcare cosmică pină la creșterea umilă a 
firului de iarbă. Grigore Hagiu, poetul inefabil, 
a sesizat raporturi noi intre starea vizibilă și 
invizibilă a lucrurilor, transfigurând, in versu
rile sale, mirarea in fața Naturii, în fața Tă
cerii. La el. a existat totdeauna, o structurală 
intuiție a universului, o neliniștită căutare în 
trăirea ocultă a lucrurilor, un itinerar sensibil 
spre noi realități relevate în fantezia creatoare, 
traduse prin cuvinte-sugerare muzicală. înfășu
rate în aure arcane, în perceperea ecourilor unei 
lumi în care culorile și sunetele își răspund.

In versurile sale, care nu vor fi uitate nici
odată, sînt sesizabile sensurile noului, generate 
de explorarea în necunoscut, de extragerea unor 
realități simbolice, dintr-o poezie, atit de mo
dernă a misterului.

A fost totdeauna straniu că acest superb băr
bat. dăruit unei existențe plenare, a avut, ca 
nimeni altul, conștiința 
care diferențiază pe om 
tentelor. Există la acest 
unei stări inexorabile : 
spuse el / și mărgini cu o părelnică mișcare I 
văzduhul dintre patru arbori / atit îți este via
ta / spuse el / cu luare aminte / și-m plină ar
șiță secă fîntîna / cu două degete sau trei / atît 
îti este viața / spuse el / și răsturnă pe un 
ștergar în iarbă / o ciutură de sare neagă I 
plecă lăsînd mine-un fel de gol / ori gură neum
blată la cuvinte / celor mai buni și drepți / să 
le rostească / atît vă este viața / să-ncepem deci 
numărătoarea / cea mai rară / atît vă este via
ța / cum să vă spun atît mai bine / sînt slab ! 
și uit / din seul meu abia o luminare cit o 
sîrmă / și-aceea dacă se mai poate împleti / 
există însă liniștea / de-aici încolo se ascultă 
numai cum / imbătrînește gravitația in morii". 
Cind moare un poet se micșorează valoarea lu
mii. Telegrafiind la moartea Iui Giosue Car- 
ducci. Maxim Gorki dorea ca pe catafalc să fie 
depusă o coroană de garoafe roșii cu inscripția : 
„el nu a murit, pentru că el era poet"...

Creator al propriului său destin de artă și 
emblematic al omului, singurul care se opune, 
prin creație, labilității și trecerii universale, un 
mare poet este întru eternitate, un astru care nu 
va intra niciodată in zone de evanescență cre
pusculară.

Aceasta este speranța luminoasă a tuturor ace
lora, mulți, care iubesc arta lui Grigore Hagiu, 
elevația conștiinței sale, in aceste grave clipe ale 
rămasului bun.

ai muu uctii uu unvait auui, un
■ ■■ colegii noștri, de Grigore Hagiu 
Mii despărțim cu greu, resimțindu-i

morții, această entitate 
de restul tuturor exis- 
acest puternic flux al 

„Atît îți este viața /

Alexandra Bălăci

Despărțire
încărunțea Grigore — întins pe sanie 

intre flori - 
indurerate 
pleoape 
rotunjindu-le

neatent la cuvintele noastre 
lacrimile ii înghețaseră sub

era frig haitele de fulgi 
muțeau din fruntea lui rece 
i se lipeau de buze ii albeau sprincenele

încărunțea sub ochii noștri 
astfel incit atunci cind ți pe

son
il îneca plinsuf vorbind 
am văzut cu toții alunecind in pămint 
un bătrin de zăpadă 
cu o garoafă roție la timplâ.
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Cruț

Clanul păgubos Sfera ta gînditoare

Citeam zilele trecute cîteva mărturii 
de scriitor exprimate de G. Căli- 
nescu la moartea lui Glb Mihăescu
și am remarcat că pentru marele 

importanță capitală ii părea faptul că 
fusese un om bun. Există, așadar un 

____ ,____bunătății omenești și ne vom sluji la 
rîndu-ne, de dreptatea lui spre a-1 evoca pe 
Grigore Hagiu...

Bunătatea lui era camaraderească și era ca
valerească. Parcă statura lui de uriaș îl îndrep
tățea să-și apere prietenii, uitind atit de des 
să se apere pe sine ! Om mîndru în aspra sin
gurătate in care se izola metodic prefăcea 
in spectacole aparițiile între ai lui : bonom, 
generos, deschis tuturor năstrușniciilor copilă
roase, Grigore era pentru cîteva ore desprins 
de timp, de spaime și griji și devenea mai 
marele peste clanul păgubos al visătorilor 
nărăviți în vers.

A locuit ani mulți într-o cameră (Cămăruță) 
aflată la subsolul unui imobil din strada Pictor 
Stahi, undeva, în preajma Cișmigiului. Intr-un 
spațiu nu mai mare decit o masă de biliard,

critic de o 
dispărutul 
concept al

Un mare poet
ădea impresia că nu are nevoie de 
recunoașterea nimănui și din această 
cauză puțini au fost cei care 
acordat-o. Inspira prietenie prin 

pla lui prezentă. Niciodată nu se apăra pe 
apăra totdeauna pe alții si stătea de pază 
melor lor. Zgomotul induce in eroare, el 
ține, cind e vorba de artă, o citime de

i-au 
sim- 
sine, 
poe- 
con- 

r__ , ___  _ ____  __ ....... _ . im
postură. Zgomotul ii era strein. Era și o ches
tiune temperamentală in atitudinea lui dar ar 
fi prea simplist să vedem lucrurile numai așa. 
El trăda, de fapt, o inaltă concepție despre 
poezie, una dintre cele mai curate si mai fi
rești din cite mi-a fost dat să cunosc.

Oare numai eu am si un sentiment al vino
văției ? Pină la urmă acceptăm gloria acelora 
care o cer cu insistență (citeodată o șt cer
șesc) și uităm de cei care merită să o aibă. 
Mare parte din timpul nostru ne împotrivim 
exagerărilor de tot felul, tăind lăstărișul inutil 
de pe tulpinile grandomane, pentru a lăsa ori
zontul deschis, pentru ca un petic de cimpie 
să se joace și in fața caselor noastre și uităm 
de pomul nobil dintr-un colț al grădinii.

Să fim iarăși uimiți de Cutare critic sau Cu
tare critic care suferă de „orbul găinilor" ?! A 
murit Grigore Hagiu și trebuie să spună prie
tenii adevărul: că el este un mare poet.

Critica dă judecăți de valoare nu ca să adin- 
cească obiectul, cum e bine și sănătos ci ca 
să-l clasifice și prin clasificare să scape de el. 
Expresia „Generația lui Cutare" este operativă 
sociologic ; cind critica este interesată mal mult 
de grupuri decit de destine strict individuale 
pierde din vedere tocmai rațiunea actului poe
tic. Si pierde din vedere poetul și poezia lui.

Grigore Hagiu este un mare poet. Poezia lui 
se poate măsura cu a oricui intr-un turnir con
tinuu. Nu era din acele fintini construite fără 
știința pămintului. fintini care seacă doar după 

B un anotimp al celor însetați. Privea cu incin- 
tare jocurile de sublime artificii artistice ale 
confraților dar sta cu urechea aplecată asupra 
sunetului grav al existenței lui.

capetele noastre înfierbîntate de speranțe ni se 
intilneau, frățește și eram numeroși (și poate 
frumoși) dominați în larma ce-o provocam 
răcnindu-ne versurile, de privirea blîndă a 
amfitrionului. Cine n-a trecut prin Pictor 
Stahi ?

Cum alte generații se întrebau dacă au tre
cut prin „academia" terasei Oteteleșteanu. noi, 
generația Labiș-Nichita-Hagiu putem să ne 
spunem cu mîndrie că rezum cronicărește în 
strada Pictor Stahi. 11 puteai intilni acolo, in 
urmă cu un sfert de veac, pe Fane Neagu, 
(slab) (!) și cu părul-creastă-de-cocoș dar și pe 
Florin Mugur, pe Piliuță, pe Lucian Pintilie, 
pe Rauțchi și babilonia ne era armonioasă și 
ne bucuram de o tinerețe a cărei curgere n-o 
simțeam, ascultîndu-ne inimile.

întors din Viflalnul de poveste al poeziei, 
Hagiu nostru ne uimea printr-o precoce, bărbă
tească aplecare spre lumea ideilor abstracte, nu 
se hazarda în proiecte himerice și concepea ca
riera literară ca pe un parcurs cu traseu in
fernal, drum mai în grabă dominat de durere 
decit de luminile triumfului.

Și-a scris, calm, cărțile. Tot „calm", critica 
le-a primit fără a le conferi adevăratul preț, 
Hagiu nu și-a pierdut cumpătul (și humorul) 
și a adăugat cu fiecare carte noi carate Scrisei 
sale vibrînd de energii nedomolite de carcasa 
delicată a sonetului.

Citind lista cărților, cîte s-au adunat prin 
. timp,' constați că Hagiu n-a fost un risipitor, 
că a fost un muncitor al trudnicului meșteșug 
în care s-a exprimat cu decizia și originalitatea 
unui ales.

A murit în iarnă, ca Nichita, avea cu numai 
un an mai multe zile trăite decit Nichita, a 
murit în aceeași clădire de beton ce a sorbit 
și ultima respirație a lui Nichita și îmbrățișin- 
du-le lor, amîndorura, tiparele de viscole și 
fum ii încălzesc la încă viul meu piept cu 
iubirea fratelui...

S-ar zice că poeții își refuză longevitatea, că 
tot mai des, abia mișcați din tinerețe în băr
băție iși lasă mina dedată trudei să cadă, iner
tă, peste zilele rămase goale.

Cine le închide lor pleoapele ? Cine le retează 
miinile drepte 7

Iarna...

Gheorghe Tomozei

Colind trist
Grigore, Grigore, 
Năpădit de ore 
Și de veșnicii ; 
Tristule de-a fi 
Continent ascuns, 
Sens de nepătruns ; 
De ce nu răspunzi — 
De ce prin zăpezi 
Ni te-nstrăinezi, 
Bradule-n amiezi ? 
Dus ești de-un fluid 
Către infinit.
Arzi pe-o stea albastră 
Din lacrima noastră - 
Rană de argint, 
Nou și trist colind.

Dim. Rachici
16 februarie 1985

George Alboiu

Ah grigorie grigorie
ce s-a făcut sfera ta ginditoare f 

ce s-a făcut steaua ta
beată de-atita culoare t

cind imi intorc inima lâcrimind, 
pinâ la tirziul in care se trag 

draperiile zăpezilor negre 
mă cuprind adumbririle 

prin pulberea somnului rătăcit

așteptînd pe sub fiecare pleoapă 
pe sub pupila ta nemuritoare 

nu-ți mai pot întoarce făptura 
inveșminnată in ofranda poemelor

lingă jertfa trupului sfint 
prelungită in carnea pămintulul 

prin migala adusă-n cuvint 
ți se va risipi umbra 

dincolo de taina întregului

apropierea cea mai apropiată 
te va purta pe brațe 

sufetul diafan 
învolburat in voalul miresil 

va recunoaște intimpinarea morții

iar

nu

ah grigorie grigorie
ce s-a făcut steaua ta iluzorie I

Ion Sofia Manolescu

__ ai mult decit de oricare altul, dintre
■ ■ ■ colegii noștri, de Grigore Hagiu ne 
AXA despărțim cu greu, resimțindu-i cu 

toții moartea ca pe o diminuare a 
propriei noastre umanități... Căci era atît de 
uman, prea uman și numai uman în toate fap
tele sale, emana o bunătate atît de deosebită de 
firea aprigă și nemăsurată a celor din jur, incit 
îți spuneai că, de bună seamă, Grigore Hagiu 
și-a luminat și potențat legea morală din sine 
printr-o vecinică îndurare a suferințelor celor
lalți ca pe ale sale...

Existența nu i-a fost scutită de injustiții și 
adversități nemeritate, tinerețea i-a fost amenin
țată, ca și a altora, de vîrtejul unor timpuri 
dogmatice, maturitatea i-a fost grav rănită de 
pierderea unor ființe dragi, de despărțirea, de 
neconceput pentru sine, de marele său prieten 
Nichita Stănescu alături de care iși amăgea 
foamea prin cîte-o mansardă cetind versuri din 
Homer...

Reprezentant de frunte al generației Labiș, de 
la primele sale volume, „Portret în august", 
„Continentele ascunse", „Sfera gînditoare", „De 
dragoste de țară". „Spațiile somnului", „Noblețe 
de stirpe", „Nostalgica triadă" și pină la ulti
mele sonete publicate ca și proiectul generos al 
Antologiei de poezie Generația luptei cu inerția, 
toată opera poetică a lui Grigore Hagiu se în
scrie in efortul unei generații îndreptat spre 
reînvierea și personalizarea lirismului, spre ac
tualizarea marii tradiții a poeziei românești din- 
totdeauna. Inovațiile formale moderniste nu 
lipsesc din poezia lui Grigore Hagiu, dar ceea 
ce-i delimitează demersul propriu impunîndu-1 
ca un mare și original poet, este continua cău
tare a tonului de adîncime dublat de o viziune 
mitică a existenței. Lirismul său muzical, sin
copat, contrapunctic adesea, aglutinează o impre
sionantă masă verbală devenind aluvionar în

ramme
poezia...

nu m-am gîndit niciodată că va trebui 
să aduc un ultim omagiu, prin inter
mediul cuvintelor rostite, prietenului 
și colegului GRIGORE HAGIU. V-aș 

propune să nu ne luăm rămas bun, contrar 
obiceiului nostru strămoșesc, nici de la om, 
așa cum nu ne putem lua rămas bun nici de 
la poet. Grigore Hagiu pleacă intr-o foarte 
lungă călătorie spre Continentele ascunse, în
trevăzute în cartea omonimă din 1965 și dp care 
se leagă în mare măsurtă destinul său literar. 
Pleacă într-o situație prevăzută încă de atunci, 
dar ale cărei semnificații tragice ne apar lim
pezi abia acum, după zilele sale de suferință, 
zile în care am sperat cu toții că trupul său 
se va însănătoși. Spunea deci Grigore Hagiu : 
„Din antipod in antipod mă-nvirte globul / și 
singele-ntre inimă și cap imită / nisipul roșu 
de clepsidră". Cîteva granule din „nisipul roșu", 
al clepsidrei au înghețat și poetul trebuie să 
plece intrucit este înfrigurat. Ne lasă cu ver
surile sale cu care, probabil ca multi dintre 
dumneavoastră, mi-am petrecut noaptea dinain
tea acestei plecări. Ne lasă cu Sfera ginditoare 
și Nostalgica triadă, cu Spațiile somnului și Des- 
eintec de gravitate, ne lasă cu .Fantastica pă
dure și mai ales ne lasă cu atîtea cărți nescrise, 
așa cum ne-a lăsat un alt prieten autentic al 
său, Nichita Stănescu. împreună cu el. cu alți 
iluștri dispăruți tineri, și cu ajți cîțiva. care se 
află printre noi, Grigore Hagiu a contribuit la 
dezghețul cultural de la inceputul anilor ’60, 
„dezgheț" căruia imprimanta literară i-a fost 
esențială. Dar din perspectiva plea&rii la care 
il însoțim acum, în această gară a corpurilor, 
cum poate i-ar fi plăcut să spună, nu mai 
prezintă importanță adevărurile obiective, legate 
(ie operă. Stima de care s-a bucurat în mij- 
iwul-.Lufeițer-Confraților poezia lui Grigore Ha
giu, dragostea cu care a fost receptată de un 
mare,’public, sînt deja garanțiile dăinuirii ei; o 

Importante sînt acum pentru cei care l-am 
cunoscut Îndeaproape adevărurile subiective. 
Cei 22 de ani de prietenie cu Grigore Hagiu au 
fost anii propriei mele tinereți, anii unor în- 
tîmplări mai simple sau mai complicate cînd 
de multe ori am avut alături surisul său afec
tuos și ușor ironic. Nu vreau să evoc întîm- 
plări. Toți îi cunoaștem generozitatea, căldura 
simplă și omenească a vorbei, blindețea privirii 
și a faptei. Ele rămîn cu noi, acum, la plecarea 
sa, ca un tezaur de amintiri ce trebuie păstrate 
cu grijă și reactivate periodic. în special în 
acele momente delicate cînd vanitatea încearcă 
să se impună asupra principiilor și orgoliile nu 
mai sînt cenzurate de morală. Grigore Hagiu a 
fost departe de acele aspecte ale vocației care 
o fac
ei — dezagreabilă. El iubea dezghețul, primă
vara, 
zllor. __ __  ____ _
du-se. Pleacă în timp ce ele sînt încă în creș
tere și frigul se întețește. In fiecare an. prin 
luna martie, pe la sfîrșitul ei. pe Grigore îl 
apuca o stranie frenezie a primăverii pe care 
mi-a transmis-o. Ne întîlneam aproape invo
luntar. împreună cu alți prieteni, și hălăduiam 
prin tirg, plimbindu-ne mai mult gîndurile pe 
străzi, prin piețe și grădini. Oare unde va fi 
prietenul nostru Grigore în această primăvară ? 
Unde se va fi oprit el, în fața căror lucruri ? 
Nu cumva în fața acelora despre care spune ? 
„Sînt lucrurile / chipurile mele împietrite / mai 
palide și mai încete / durata lor ce mă con
servă / am vreme lungă să le pot privi / pen
tru secunda-n care mă voi vedea / încremenit / 
pe mine însumi / nespusă nimănui de nimeni / 
mă va sparge hotărît / cînd trupul retezat de 
viață / pe sine însuși se contemplă / și dove- 
dindu-se el cel mai puternic / resoarbe înapoi 
tot ce-a văzut."

Acestui trup care „pe sine însusi se contem
plă" să-i spunem drum bun ! Și tot drum bun 
să spunem și acelui suflet 
Intilni, desigur, în lucruri, 
și-a dorit-o. Singurul fapt 
spunind aceste cuvinte este 
postul prietenului Grigore 
său și al nostru, Nichita. Amîndurora le va fi 
poate mai ușor. Drum bun, prietene !

Grigore Arbore

pentru multi — dinlăuntru] sau din afara

concertul florilor după retragerea zăoe- 
Nu a mai apucat să le vadă retrăgîn-

pe care îl vom re- 
așa cum el însuși 
ce mă consolează 

prezența îîngă adă- 
a altui prieten al

Plecarea visătorului
grigore Hagiu a fost unul dintre cei 

mai frumoși oameni ai timpului nos
tru. Nu numai boiul său nemaiîntilnit 
printre fizionomiile artiștilor era fru

mos ; și nu numai structura, gestualitatea, pri
virea sa, comportamentul și cuvîntul său. Și 
nici numai numele lui sugerind numele sfinți
lor Bizanțului și predestinat a fi numele unui 
poet. El era un om frumos în spirit, mai ales, 
cu o gindire dominată de principiul echității 
și de simțămîntul gratitudinii, o fire de prinț, 
emanind o generozitate funciară, uimitoare 
pentru cel care il scruta de aproape și îi as
culta vorba ruptă mereu nu dintr-un decalog 
al prieteniei, ci dintr-o împărăție a ei. Cel care 
s-a aflat lingă el, oricine ar fi fost acela, n-ar 
fi putut și n-ar putea spune nicidecum, în 
vreun înțeles sofistic, că a fost vreo clipă sin
gur. Nu, cu Hagiu erai lingă un prieten al omu
lui, chiar dacă l-ai fi cunoscut atunci, și, sin
gurătatea ta, oricîte straturi ar fi avut și oricît 
ar fi fost de insulară, inceta in preajma lui, 
ca într-o aură benefică. Nu atît cultul priete
niei îl avea el și-1 exercita, cit acea predispo
ziție aleasă și nobilă, proprie spiritelor mari, 
care te invită de la început, cu puterea suges
tiei ferme, la împletirea undelor armonice din 
suflete. Și îndemnul era cu atît mai profund, 
cu cit ținea de sfera simțirii mai degrabă, 
decit de sfera gîndurilor, pentru a nu parafraza 
un inspirat al său titlu de carte. Un poet gin
ditor va fi fost el în taină și mistuire de sine, 
multe ore, multe zile și nopți și mulți ani din 
viața sa. Un poet năcut iar nu făcut, din ple
iada de aur a noii poezii române. Poezia lui 
trădează lăuntrul unui artist cu ființă arhaică, 
plimbindu-se îngindurat printr-un purgatoriu, 
intr-un continent plin de umbre și penumbre, 
incit, ca orice lirică persuasivă și penetrantă, 
scapă analizei logice și oricărei anchete obiec-

tive.
Grigore Hagiu era din specia rară a visăto

rului ce nu-și dă osteneala de-a lungul și de-a 
scurtul vieții să fie primul om din lumea sa. 
Acum, după stingerea lui, și in anii ce de acum 
vor tot curge și-1 vor ninge, se va vedea, 
atunci cind s-a văzut mal puțin, el a 
insuși Poetul. Ajunsese a fi una cu arta 
un fel de inextricabilă monadă. De aici 
său de a fi Unic, ce putea intriga pe cel

că și 
fost 
lui : 
felul 

----- care 
il privea cu un ochi curios și neinițiat. Aparent 
„bizarul" om ce părea că privește altfel pe cei 
din jur și că nu vorbește uneori ca toți oa
menii, era de fapt mai aproape de realitatea 
esențială a lumii. Distanța lui față de cele 
apropiate și efemere il ajutau să pătrundă cu 
ochiul prin lucruri și să vadă în depărtare. 
De-a lungul zilei sale pămintene el pierdea mai 
mult decit ceilalți din energia și puterile sale. 
Entropia tutelară părea a-1 „dezintegra" mai 
ușor. Astfel plătea el pentru acuitatea spiri
tului său de a vedea peste țărmuri și a între
zări cele ascunse și nevăzute. Conceptele ii de
veniseră familiare și se mișca în libertate în 
cel mai abstract lirism. Nici 
de multe ori i se puteau ceti 
tragice ale celui ce pierde la 
îmbietoare fructele vieții.

Chipul, privirea-i limpede, 
tic, mersul, înaintarea sa de seraf 

adunat aripile, pogorît pentru 
in mijlocul confraților, pentru 
o dată ce înseamnă adevărata 
ni-1 consacră în amintire.
această iarnă neîndurată, plecarea lui

o mirare deci, că 
pe frunte semnele 
masa pe care stau
gestul său hiera- 

inalt, care 
cîteva cea- 
a le arăta 
dăruire de

și-a 
suri 
incă 
sine,

In _ _____ ,
Grigore Hagiu spre alte lumi ne lasă încă o 
dată nemingiiați, cu gerul in noi și foarte 
singuri.

Pan Izverna

să faci?
unele poeme, sau „strigăt pur" concentrat In 
altele. Ambiționînd să devină memorabilă, fără 
a fi niciodată de tot ermetică sau facilă, poezia 
lui Grigore Hagiu rămîne să ne impresioneze 
prin decisa ei clamare a credinței în rosturile 
ființei viețuitoare pe acest atît de îndrăgit pă- 
mînt românesc.

Poet desăvîrșit. Grigore Hagiu a fost și un 
rafinat exeget al poeziei eminesciene, un publi
cist sclipitor și admirabil și, nu in ultimul rînd, 
un redactor incomparabil al revistei „Luceafă
rul" in care a debutat un șir de excelenți poeți, 
începînd cu Daniel Turcea și sfîrșind cu Traian 
T. Coșovei și Alexandru Horia... In cei douăzeci 
de ani cit a slujit în redacția „Luceafărului" 
tînăra poezie românească, Grigore Hagiu a fost 
totdeauna alături de tinerii poeți, împotriva ob
tuzității sau numai a indiferenței unora...

11 cunoaștem cu toții, de atîta vreme, pe iubi
tul nostru coleg Grigore Hagiu, am rostit despre 
el, în absența lui, propozițiuni mai pline de ade
văr poate decit acestea care acum ne par con
venționale...

Ar trebui să știm, să fim pregătiți de o viață 
pentru a rosti cele cîteva cuvinte adevărate șl 
de bun-simț... la aceste fatale despărțiri... Arta 
noastră ar trebui să ne instruiască mai ales în 
acest sens... șl cu toate acestea răminem de fie
care dată surprinși, am sperat și sperăm întot
deauna că măcar unuia dintre cei îndrăgiți de 
noi nu i se va intimpla aceasta... și cind i se 
întîmplă, ne revoltăm cu o vehemență uneori, 
poate, exagerată și ne rușinăm apoi amlntin- 
du-ne versurile poetului :

„La naiba ! Cam ce poți să faci ? Să plîngi ? f 
Să lupți ? Să-ți sfîșii haina ? Să postești ? / Să 
bel oțet ? Să-nghiți un crocodil ? / Și eu pot 
face astea..."

Cezar Ivănesca

Bunului nostru 
prieten

Lui Grigore

Azi ești un zbor spre infinit 
Sub cerul viscolit de astre 
Prietene, tu n-ai murit 
Ești viu in inimile noastre.

Ți-Î visul cîntec împlinit 
Asemeni paserei măiastre. 
Prietene, tu n-ai murit 
Trăiești in sufletele noastre.

Tu ai pornit către un mit... 
Te pling pădurile sihastre 
Prietene, tu n-ai murit 
Surizi in lacrimile noastre.

O, neamul nostru l-ai slăvit 
In vers ca florile din glastre. 
Prietene, noi ți-am oprit 
Un loc cu jilțul, aurit... 
Intoarce-te din infinit 
La masa poeziei noastre I

Constantin Atomii

Este iarnă
Lui Grigore Hagiu

Nu mai sînt toamne în poezia română 
Ninge de-o vreme cu eternitate : 
A mai secat in cimpii o fintină 
S-a mai născut o singurătate.™

E plopul fără frunze uscatul,
Și în tăcere țroznește de ger 
Nu are umbrq .
Nu are mister.

Unde e barda î 
A cui e această bardă ? 
Trece un lup singuratic, 
Ochii lui nu mai ard, n-o să

N-a murit nimeni, 
Este iarnă. 
Acum este iarnă.

Toma Michinici
14 februarie 1985

Poetului
Grigore Hagiu

S-a pogorit din ceruri, azi, zeul cel nebun 
Și-n ură infinită el inima-ți izbește,

Suava ta privire o smulge-n dinți de clește 
Iar pilpiirea vieții se stinge in surghiun ;

Nicicindă răutatea n-a izbutit să radă 
Mai viclenit, poetul cu ris copilăresc ; 
Blestemul e prea moale, scuipatul nefiresc 
Pe-acel de-ți hărăzise cămașa din zăpadă;

Plecind spre veci, o, frate I eu lacrimi 
ne-ai podit, 

Zădărniciți sub lupta ce lung te-a chinuit 
De-a fi iar împreună ai verbului ocnași;

Nemiluiți cu haruri noi toți am sta zălog 
Redindu-ți răsuflarea, dar strigătu-i olog : 
Grigore scump I Grigore I Grigore cu-i ne 

lași 
13 Februarie 1985

Remember
Gabrielei Cresin

Din negură se iscă o spadă grea de frig 
Câdelnițind tăișul, iar trestia se frinse, 
întunecat stă bradul cu cetinile strinse 
Doar clipele tirite se-ncaierâ și strig

Spre perfidia sorții pindind la colț abrașă, 
Prin ochiul unei bufniți încercănat și laș 
Emblemă a tăcerii, iar zborul ucigaș 
inhaită neființa cu vrabia gingașă.

Neogoit euvintul in herghelii de larmă 
Alunecă sfielnic și-n urma ta se sfarmă 
Cerșindu-și rotunjimea incorsetată-n gind ;

Mireasa nenuntită te-om regăsi aievea 
Prin templul tău de gheață in care 

incăpe-vea 
Genunchii noștri astăzi ce-s prăbușiți 

plingind...
28 Ianuarie 1985

Marius Vulpe 

Lui Grigore 
Curg lacrimi peste stele 
De luciu dezgolite 
Și-un sloi de vise arse 
In suflet cade trist, 
Cind larma de zăpadă 
S-așază peste vreme, 
In ochiul stins prea iute 
Al unui dulce Christ.

Aievea se deschide 
O rană-n poezie, 
Tulburător propusă 
De aprigul exist 
Și lumea de durere 
In noi pășește muta, 
Precum întunecarea 
In albul imagist.

Dumitru Udrea

mai ardâ,

23 FEBRU
A

RIE 1985



FANTASTICUL, DIMENSIUNE 
A „PROZEI SCURTE" ROMÂNEȘTI

ION
CREANGĂ

VI. „Povestea lui Harap-Alb", 
sintezâ a basmului românesc (6)

de cea 
atenția

eroi

Harao- 
surpriza. in

Demn 
mai mare 
este modul in care 
cei doi 
Harap-Alb și Spi
nul —. la cea de a 
treia intilnire din
tre ei. iși joacă 
rolurile atit de 
linear definite de 
schema orțginar- 
folclerică a bas
mului. In ce-1 pri
vește pe 
Alb. 
totul impresionan
tă. este de a iden

tifica în el un erou dilematic, exponent a! ur.-u 
drame de conștiință insurmontabile, tulbură
toare prin umanitatea ei realistă. Precum in. ir-an 
adevărat nod gordian, dilemele ii pnnd in cleș
tele lor din toate părțile. Eroul trebuie sa-îi 
țină făgăduiala de a ajunge la Verde- împărat 
respectind necondiționat consemnul tatălui său 
de a nu se întovărăși cu omtu spin, ceea ca 
și făcuse pină acum, respingind net oferta ates- 
tuia. La cea de a treia intilnire. insă, datele 
problemei se schimbă radical. Har-p-Alb se 
află in- situația disperată de a nu-si mai putea 
continua drumul pentru simplul și fundamen
talul motiv că. trezindu-se in pădurea nes: r- 
șită și neumblată de oameni, el se rătăcește :

„Și mergind el tot înainte prin codri întune- 
coși, de la un loc se închide calea și încep a 1 
se încurca cărările, i 
fiul craiului acum 
meargă.

— Ptiu, drace ! iaca 
trat ! Asta-i mai rău 
zise el. Nici tu sat. nici tu tirg. nici tu nimica. 
De ce mergi înainte, numai peste pustietăți 
dai ; parcă a pierit sămința omenească de pe 
fața pămintului. îmi pare rău că n-am luat 
măcar spinul cei de-al doilea cu mine. Dacă s-a 
aruncat in partea mine-sa. ce-i vinovat eI?Ta.a 
așa a zis, insă, la mare nevoie, ce-i de făcut ? 
vorba ceea : Rău-i cu rău. dar mai rău fir’ 
de rău".

incit nu se mai pnzepe 
încotro sâ apucv ș: să

in ce încurcătură am :n- 
decit poftim la masă.

Fără a aluneca în excese speculative, să no
tăm totuși că pasajul dă expresie unui adevă
rat cumul de situații dilematice a căror simbo
listică ingenuu mitică nu trebuie trecută cu 
vederea. In ultimă analiză, avem de-a face cu 
insinuarea binecunoscutei probe a labirintului 
în ideatica basmului. Intr-o asemenea ordine 
de idei, faptul că tema iși relevă prezența in 
forme atit de dezabstractizante și atit de puțin 
crispate din unghiul tonalității narativ-mono- 
logice nu constituie un motiv de descurajare ; 
dimpotrivă, deoarece și de data aceasta, sin- 
tem realmente captivați de fabulozitatea realis- 
tică — o fabulozitate de o stranietate adine 
umană, am spune — sub semnul căreia motivul 
în cauză este asumat de narațiunea fantastică 
și trăit ca atare de erou. Este, astfel, de reținut 
că motivația in sine, adică mitic-conceptuală, 
a temei se topește in materia epico-analitică a 
textului, fiind investită cu funcții de o acută 
concretețe și complexitate dilematică. împre
jurarea reală de viață în care se află eroul și 
nu orgoliul, său, oricit de fascinant in ideali
tatea lui „gratuită", constituie motivul deciziei 
de a se angaja într-o asemenea încercare. Re- 
zumind, pe de o parte, hotărirea de a continua 
drumul, condiționată de făgăduința de a nu se 
întovărăși cu omul spin, pe de alta, conștiința 
situației limită in c^re se trezește — aceea de 
a hu-șL-putea duce, la bun sfirșit hotărirea — 
lată, deci, termenii ecuației căreia Harab-Alb 
trebuie să-i dea răspunsul. De aici, evident, 
decurge primejdioasa sa slăbiciune de a crede, 
totuși, că e cu putință a nu respecta consensul 
ezoteric, mizînd, într-un fel, pe „antifraza" 
acestuia, ce se bizuie pe riscanta înțelepciune 
a disperării („Rău-i cu rău, dar e mai rău 
făr’ de rău“) ; aceasta, cu atit mai mult cu cit. 
In cele două tentative anterioare de a-1 deter
mina să»i «accepte tovărășia, Spinului îi reușise 
trucul cOnvingîndu-1 că prin acele locuri altfel 
de oameni decit cei asemănători lui nu se
găsesc.

Spinul găsește, deci terenul pregătit și, în- 
cepînd a se simți stăpîn pe situație, acționează 
în consecință. Arma lui secretă este infailibilă, 
căci se întemeiază pe aceeași strategie uzurpa
toare :

Sărmane omule, rău drum ai apucat ! Se 
vede că ești străin și nu cunoști drumurile pe 
aici. Ai avut noroc cu mine, de n-ai apucat 
cobori priporul ista, că erai prăpădit. Ia, colo 
devale, în înfundătura ceea, un taur grozav la 
mulți bezmetici le-a curmat zilele. Și eu, mai 
dăunăzi, dît mă vezi de voinic, de-abia am scă
pat de dînsul, ca prin urechile acului. Intoar- 
ce-te înapoi, și, dacă ai de dus înainte ie-ti în 
ajutor pe cineva. Chiar și eu m-aș tocmi la 
d-ta, dacă ți-o fi cu plăcere".

Cum se vede, Spinul „copiază", mai exact, 
adaptează pentru uz propriu datele legendei 
mitologice. Invocînd primejdia iminentă ce-1 
așteaptă pe Harap-Alb, el „explicitează" ideea 
de probă labirintică odată cu indicarea exactă 
a ființei amenințătoare ce va ieși în calea erou
lui : taurul cel grozav, adică, mutatis-mutandis, 
miticul minotaur. In același timp impos
tura Spinului se relevă si în faptul că el 
pretinde a fi unicul individ uman care, pasă
mite, făcind figura de neînfricat Tezeu, s-ar 
putea măsura cu invincibila fiară. In totul, 
conform cu diabolica sa strategie. Spinul izbu
tește a-1 înșela pe Harap-Alb conver'ind inf -g 
programul său distructiv, de conținut prin 
excelență malefic, în aparența ideii de bine. 
Din acest moment succesul Iui este deplin. Este 
adevărat, Harap-Alb mai ezită încă, mentinin- 
du-se în teribila lui dilemă (.,— Așa ar trebui 
să urmez, om bun, zise fiul craiului, dar ti-oiu 
spune drept : tata mi-o dat în grijă, cind am 
pornit de-acasă, ca să mă feresc de omul ros. 
iară mai ales de cel spin, cît oiu pute : să n-am 
de-a face cu dînșii nici în clin nici în mînecă: și 
dacă n-ai fi spin bucuros te-aș tocmi"), iar 
Spinul, în replică, își susține cauza cu cunos- 
cuta-i solicitudine amenințătoare, lan.sindu-.se 
de fapt, într-o pledoarie pro-domo imbatabilă 
prin arguția ei paremiologică („— Hei. hei ! 
călătorule. Dacă ți-i vorba de-așa ai să-ți rupi 
ciochiurlle umblînd și tot n-ai să găsești slugă
cum cauți d-ta, că pe aici. sînt numai oameni 
spini. Apoi, cînd este la adecătelea, te-aș în
treba, ca-ce fel de poticneală ai pută să întîm- 
pini din pricina asta ? Pesemne n-ai auzit vorba 
ceea : că de păr și de coate goale nu se plînge 
nimeni. Și cînd nu sunt ochi negri, săruți și al
baștri. Așa și dumneata : mulțămește lui Dum
nezeu că m-ai găsit • și tocmește-mă. Și dacă-i 
apuca o dată a te deprinde cu mine, știu bine 
că n-am să pot scăpa ușor de d-ta, căci așa 
sunt eu în felul meu, știu una și bună : să-mi 
slujesc stăpînul cu dreptate. Hai, nu mai sta la 
îndoială, că mă tem să nu ne-apuce noaptea pe 
aici. Și cînd oi ave încaltea un cal bun, calea- 
valea, dar cu smîrțogul ista îți duc vergile") ; 
pentru ca inevitabilul să se producă :

„— Apoi, dă, Spînule, nu știu cum să fac, 
zise fiul craiului. Din copilăria mea sunt de
prins a asculta de țața și tocmindu-te pe tine, 
parcă-mi vine nu știu cum. Dar fiindcă mi-au 
ieșit pînă acum înainte încă doi spini și cu tine 
al treilea, apoi, îmi vine a crede că aiasta-i 
țara spinilor, și n-am încotro ; mort-copt, tre
buie să te iau cu mine, dacă zici că știi bine 
locurile pe aici".

Adevărul e — să spunem astfel — că, spre 
nenorocirea lui Harap-Alb, nici mai mult nici 
mai puțin, Spinul uzurpă acum identitatea 
minotaurului însuși.

Nicolae Ciobanu

0 istorie în imagini 
a literaturii române 
contemporane VĂZUTĂ DE ION CUCU

fONTIMPOIUtil NOȘTRI 
mele trecerii

■A o lumea 15 februarie s-a stins, după c-e nu 
.raise nici doua luni din cel ae-..' 
j.-lea an al vieții, p- ui \ietar iu- 
rynopol (pseudonim literar țin Vic

tor Cornel Florescu, născut la 24 c
19z2, in Lugoj), fulgerat pe neaște-ptat.- ue un 
atac vascular. Potrivit ultime; sale tonap, 1 
a fost înhumat la Lugoj. printre ... sal. !H w- 
voul construit cu aprc .pe un veac ia armă 
un unchi al său, cel dinții primar român al Lu
gojului din anii Imperiului anstro-ung*-. cr-.u.« 
in care iși doarme somnul de veci, aistur. ._ 
alte rubeuenii, și tatăl poetului, umilul tabă-:.«x 
in casa caru.a a cunoscut viața grea a pr>»N— 
tariatului și solidaritatea cu cei ct îndură ne
dreptățile societății. Pne-’ul s-a întors, c :-u rân
duieli străvechi, așa precum a dorit.»• 
săi, iar pe piatra sa am putea 3- r e. moctfirini 
doar cu un singur cuvi.-.t vere i ; .
ardelean aproape uitat dintre ce. d«.„J. «*z- 
boaie: „Sint cel dinții poet din tirgul mea-.

CoDontor dintr-o veche famiiic ilusiră. dar 
născut și crescut in sărăcie. Victor C -r- -! Flo
rescu nu a privit nici o clipă po-.a <-’* fW » 
posibilitate de evaziune din realitate ur.fU, 
neințelegătoarc și rea, ci ca pe un «Hrezi*: 
de sondare a realității, de descifrare șt ca. d, ■- 
văluire a înfățișărilor ei ascunse. Poetul n i a 
avut o fire de luptător. Răzvrătirile sale, răs
colitoare pe pianul trăirilor personale 51 ii 
ecourilor lirice, s-au menținut mai mult r plă
nui protestului ironic, „! ’.««ferii, in răspăr, d re
fuzului d- .Miniere, decit pe alela al acv.r,; 
specia-,v’.-ase. Cu toate acestea, «n uttimii *x» 
ai rferb.-.;ulu: in perioada lupte p ntru puturea 
populară țașa se p are cer-ctala din ; - -
vremii) soldatul TR Victor C-îrnel I u s-a
număra: printre r.fip-rii și =r,ida*i: ; . ?j
acceptă: -z Armata R- ~ănâ să a 11
Mar Mu -i rar-? nu are : js cuvint os
spus atunci cind se nctârâș:.-. scavri» Ffetrlei. și 
a devenit un activ militant politic. Dar imo> 
trivires. tinăralui Victor Cr-riA-i Fî crescu față 
de vechiul c.'*- a! âssăirraMi s cictății noastre, 
pentru o via Ș »xtfe in strî.e'hea Românie, s-a 
întrerupt in princip»! ir pt -ia sa din acea pe
rioadă. înmânai feaiă* sub pseudonimul Victor 
Torynopol in voi mul său de debut Cartea cu 
singe, piine și cocs, laureat cu ..Premiul Forum" 
acordat in acei ani câtorva culegeri remarcabile 
de poezie.

Victor Torynopol a făcut parte din generația 
născută in primii ani de după intiiul război 
mondial, ajunsă la virsta primelor încercări li
terare in anii celui de-a! doilea război, gene
rație pe care unii au numit-o ..generația răz
boiului". alții „generația drumului întrerupt". 
Lui Victor Torynopol mi se pare că i se potri
vesc ambele denumiri. Este din „generația răz
boiului" deoarece in ultimii ani ai războiului 
a fost militar. Este din ..generația drumului in- 
trerupt" deoarece după instaurarea puterii 
populare pentru care luptase a avut mai puțin 
răgaz pentru poezie decit ar fi dorit, primind 
sarcini de cinste, dar situate departe de tări- 
mul poeziei. A fost funcționar superior in Mi
nisterul Afacerilor Externe, prim secretar la 
Ambasada din Phenian (in ultimii ani ai răz
boiului din Coreea!), apoi Ia Berna, consilier 
la Ambasada din Paris, ambasador in Argen
tina, Uruguay și Chile. Și-a îndeplinit, oriunde 
a lucrat, misiunea cu cinste și dragoste de pa
trie, remarcindu-se prin inteligență, prin cul
tură și prin modestie.

Dar pasiunea fundamentală a vieții sale a 
rămas, pînă in ultima zi. poezia.

Primul volum al poetului a conturat de la 
început cu exactitatea -unei 'cardiograme trăsă
turile definitorii ale unui creator care, cu toa
te schimbările produse de adincirea intuițiilor, 
de îmbogățirea experienței existențiale și de 
maturizarea meșteșugului poetic, a rămas ace
lași pînă la prematura fringere a traiectoriei 
sale. Și este foarte concludent pentru conceo- 
ția despre literatură a „obsedantului deceniu" 
care a început curind după apariția acestui vo
lum de autentică poezie socială, faptul că el a 
fost socotit „decadent" și inclus pe lista cărți
lor vrednice de oprobriu public.

Desigur, între conceotia desnre literatură a 
„teoreticienilor" formulelor literare dogmatice, 
schematice, și concepția lui Viitor Torynopol «-e 
căsca o prăpastie profundă. Î«F timo ce aceia 
socoteau că poezia revoluționară trebuie să facă
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r 1. de .; m 
•».?.îTunată:
•rri ««feaienindu-te cristalele și versul, .' căci 
tr« i sub ghilotine și sub furci / rivnind să di- 
lucii in gind tot universul". (Prisme). Poezia 
sa. avind in aparență o aridă severitate de 
construcție teoretică, deoarece refuză decoru
rile facile oferite de idilic, decorativ și pito
resc, este străbătută de puternici curenți sub
terani de sensibilitate, căci: „Poetul n-are nici 
o unealtă / dar a presimțit lumea / ce asteantă 
să fie umanizată / de partea cealaltă". (Poetul 
n-are nici o unealtă).

Din sentimentul plenar al comuniunii cu lu
mea și cu problemele ei, a izvorît în poezia lui 
Victor Torynopol sentimentul tonic al unei mi
siuni îndeplinite, al cărei rol este tocmai iden
tificarea existenței proprii a unui individ cu 
rădăcinile ramificate ale vieții oamenilor, des
coperirea realității cosmice la care participă fie
care ființă: „M-am risipit ca un măr / m-am 
răspîndit ca un amurg / și aud cum în adîncuri / 
mă scurg. 1 în vinele calde din glie, / să mă 
amestec cu apa ei vie". (Apă vie).

Poetul, care și-a filtrat versul prin Artere de 
taină, a încercat complicatul Zbor prin subcu- 
vinte pentru a descifra cum se îmbină într-o 
supremă sinteză Viscolul și Armonia, și-a găsit 
acum liniștea deplină, întoreîndu-se între ai săi, 
printre osemintele din vechiul cavou de la Lu
goj. Rămîn, ca semne ale trecerii sale prin 
lume, cîteva comori în care posibilitățile limbii 
române și-au găsit întrupări noi, în care efor
tul de a cunoaște și de a înțelege a omului a 
străfulgerat în mod sugestiv.

Să-i dorim poetului, întors între ai săi, cu 
versul nemuritor al lui Eminescu, să-i fie som
nul lin. iar moștenirii pe care ne-a lăsat-o să 
fim vrednici să-i dovedim înțelegerea, dreapta 
interpretare și prețuirea pe care o merită.

Francisc Păcurariu

CENACLUL NUMELE POETULUI. 
Vineri, 1 martie a.c., orele 19,00, la 
sediul redacției revistei „Luceafărul*4, 
București, Piața Scînteii nr. 1, va avea 
loc cea de a XXXIX-a ședință a Ce
naclului Numele Poetului condus de 
Cezar Ivănescu. Pot participa numai 

membrii titulari ai cenaclului.

TINEREȚEA CLASICILOR

Acuratețea
după ce fusese primit în colecția Emi

nesciana a Editurii Junimea din Iași 
cu romanele „Mite" și „Bălăuca", in 
1930, E. Lovinescu ne face acum ono

rurile de gazdă in aceeași colecție cu o serie de 
articole critice despre Eminescu. Editorul, ace
lași Ion Nuță, adună din întreaga operă a scrii
torului aproape 300 de pagini care se referă la 
poetul național, realizind ceea ce am putea 
numi o culegere tematică. Fiind vorba de frag
mente din lucrări reeditate a cincea sau a șasea 
oară, este pus la contribuție un vast și com
plicat aparat critic ; în totul, un tom respec
tabil ce a absorbit multă sudoare filologică. Ar 
fi, in concepția lui Ion Nuță, un model de tra
tare a textului lovinescian : editorul se plinge 
— și pe bună dreptate — că multe ediții ante- 
rica-e lasă greșelile originale adăugind din plin 
altele.

^rvem toată stima pentru munca editorului 
de azi și sintem convinși că un cititor obișnuit 
se impresionează lesne de notele supraetajate 
sau de variantele ce se răsfiră după fiecare 
studiu — dar, la o verificare atentă, ies la ivea
la alte și alte erori care ne arată, în fond, cît 
de greu este de abordat opera lovinescianâ fără 
cunoașterea exactă a climatului în care s-a dez
voltai ea. Fiecare studiu mai important al cri
ticului, este țesut intr-o rețea atit de deasă de 
polemici și controverse, incit, a-1 sălta astăzi 
din timp, este a produce o rupere organică, o 
slișiere a istoriei de dragul unor pagini dacti
lografiate. Refacerea climatului originar — 
directă, prin comentariu pertinent, sau indirec
ta, prin indicații bibliografice cit de cît sufi
ciente — iată ce înțelegem printr-o ediție care 
se intitulează critică. Ion Nuță bate pasul pe 
loc folosind spațiul comentariilor pentru trimi
teri la edițiile anterioare, preluînd notele din 
acestea, bandajind cu fașe kilometrice un text 
aproape sănătos — o adevărată anatomie critică 
pe porțiuni milimetrice — sau etalînd infor
mații nesemnificative. Iată, de pildă, capito
lul III : „Despre E. Lovinescu eminescolog" al 
bibliografiei sale : sint înșirate alfabetic 198 de 
poziții bibliografice dintre care numai 60 pri
vesc activitatea de critic a lui E. Lovinescu în 
raport cu M. Eminescu — restul fiind referiri 
la romane. Dintre acestea, apoi, găsim numai 
20 de articole sincrone acestei activități. Despre 
„eminescologia" lui E. Lovinescu au vorbit, 
aupă I. Nuță, numai M. Dragomirescu, D. Mu- 
rârașu și G. Ibrăileanu dintre eminescologii 
contemporani. Dar G. Călinescu ? (nu în „Isto
ria literaturii române...", ci în articole), dar 
D. Caracostea ? în ciudatul capitol al doilea al 
aceleiași bibliografii : „Lucrări consultate de 
E Lovinescu", editorul îl trece pe D. Cara
costea numai cu studiul „Personalitatea lui Emi
nescu". Să nu fi cunoscut autorul antologat „Un 
mare critic român modernist, domnul Eugeniu 
Lovinescu", broșura lui D. Caracostea din 1927? 
Să nu fi cunoscut, apoi, studiile lui G. Ibrăi- 
lcanu, I. Scurtu, dialogurile lui M. Dragomi
rescu. etc., etc. ? Lucrul este cu atit mai impor
tant cu cit o bibliografie Eugen Lovinescu noi 
nu avem pină în prezent : edițiile criticului 
cresc una după alta și una dintr-alta, după 
cum vedem, fără un îndreptar marginal al mo
dului de receptare a operei sale.

Dar, ca să ne lămurim repede ce este cu 
această pseudo-acribie filologică a editorului de 
azi. iată, din „Nota asupra ediției", un pasaj : 
„precizăm incă o dată că citatele date de Eugen 
Lovinescu din diverși autori au fost comparate 
ea originalul, corectate, completate, redactate 
exact și reproduse după toate normele teh
nice™". Imbiați de atita reclamă, voiam și noi 
sa vedem cum a rezolvat, de pildă, Ion Nuță 
litigiul „gramatical" din 1926 dintre E. Lovi
nescu și M. Dragomirescu : profesorul ii atră
gea atenția fostului său elev (intr-un articol 
pus. de altfel, in bibliografie) că-1 citează cu 
greșeli („fond" in loc de „fiind" in articolul 
..Rezultatele negative ale Științei literaturii 
aplicată de d. Mihail Dragomirescu"). In „Isto
ria literaturii române contemporane", unde reia 
ar :z!. E. Lo.'inescu a știut sâ îndrepte gre- 
| r-iips-r:: .*-o grijă lal l Xa».; 
er ' >rri. .«r.să, că o iiS-'â. de ii neconcordaBte 
A ir? zur si parte eeittnd«<j- aocnrai pa aceasta, 
rsre era mas imporrantâ.

N:ri ■ pzthear.Kă iscată de E. Lovinescu în 
epocă nu pcate fi refăcută — in afară, poate, 
de cea cu G. Ibrăileanu — nu numai datorită 
■»psr: netelor, dar și sistemului de editare :
Ion Notă adoptă criteriul cronologic al apariției1 
v ei or și r.u a articolelor propriu-zise. Așa 

face că cmm mai int: răspunsul lui E. Lo- 
v.nesrj șt apoi primul său atac la adresa' lui 
?.i Dragomirescu... Comentind acest răspuns, 
«:..-rui crede, citindu-și autorul editat, că vine 
in „rma „nenumăratelor notițe și articole pu
blicate de M. Dragomirescu in „Viitorul" și in 
„Falanga" din 1928". După o asemenea notă 
cri;: ku: va rămine cu impresia că in „Viitorul" 
ș. „Falanga" M. Dragomirescu publica un fel 
de literatură de junglă pindindu-1 din toate 
periile pc E. Lovinescu. Adevărul este cu totul 
altul : „Viitorul", ziar care-și făcuse o cinste 
din a prelua sau a publica primul articolele lui 
M. Dragomirescu — marea autoritate critică a 
momentului — prezintă, în toamna lui 1926. 
mai multe notițe laudative Ia adresa lui E. Lo
vinescu. De altfel, după această polemică, „Vii
torul". oficiosul partidului liberal (devenit 
„partidul național-liberal") nu va mai primi 
colaborarea profesorului și — mai mult — va 
începe să-1 denigreze. Este de prisos să mai 
spunem că polemica literară a fost ciștigată net 
de către Mihail Dragomirescu, fostul său elev 
agățindu-se cu disperare de o așa-zisă greșeală 
gramaticală și adăugind, in carte, sub articolul 
cu care a pierdut turnirul, o notă superfluă în 
care se face a nu recunoaște răspunsul primit. 
Cit despre „Falanga" — pe E. Lovinescu îl va 
fi mișcat, probabil, o notă precum aceasta, din 
8 nov. 1926 : „După ce a umblat cu „pașii pe 
nisip", acest struț critic stă cu capul intr-insul și 
azvirle cu picioarele praf in ochii oamenilor". 
Asemenea note vin să amendeze excluderea lui 
M. Dragomirescu din peisajul critic oferit pu
blicului de către E. Lovinescu. (De altfel, este 
numai una dintre ironiile care au întîmpinat 
volumul în cauză : D. Caracostea, de pildă, în

Sinceritate și luciditate
Urmare din pag. I

durile lumii lemnul / se alege deopotrivă bari
cadă și eșafod / poetul e cel dintîi gata să în
miresmeze / cu sîngele său lemnul curat al 7 
tuturor pădurilor lumii". („E de-ajuns ca iarba").•

Adresarea directă, aerul degajat al poeziilor 
trădează conflictul subteran cu imperfecțiunile 
lumii, alergia la solemnitate, denunțarea mali
țioasă a prejudecăților, a încercărilor de „a 
îmbrăca în dantele prostia". Sentimentul bari
cadei ilustrează, de fapt, starea unei vîrste; 
vreau să spun că versurile au acea doză de ti
nerească infatuare prin care spiritul insurgent 
naște îndrăzneli virile, insolențe grațioase, pro
vocări polemice în domeniul imaginarului.

Poetul — „baricadă vie" — apără frumosul, 
gingășia, situindu-se — ca în piesele antirăzboi
nice peste care plutește duhul lui Lorca — de 
partea valorilor vieții : „să cînți de pe partea 
/ cu care baricada se lasă / bătută de soare" 
(„Cind un poem..."). Proaspăt sună registrul pa
triotic : „Sînt una din baricadele vii ale / aces
tei țări / cu delicatețe / rouă mă calcă în pi
cioare / în fiecare dimineață / aceasta înseam
nă că iarba poate avea / încredere în mine / 
în continuare". („In schimb").

Renunțînd la faeilități și înduioșări („plînsul 
unui bărbat este un copac prăbușindu-se“), prin 
Poeme in mărime naturală (1983), Patrel Ber- 
ceanu optează pentru scara 1/1 a unei poezii ce 
face loc acum altei vîrste interioare, mai așeza
te. mai cumpănite, poate acel „al cincilea ano
timp, neștiutul", presimțit ca o întomnare, ca o 
vreme cu „iarba mai mică". Apare o retorică 
a regretului, scepticismul uzurpator nereușind 
să obtureze totuși fascinația poeticului. Artistul 
își recunoaște un trecut, uneori întors spre re
nunțare. Versuri ca „am avut atitea vise și nu 
mai sint". „sentimentele mele aveau picioare 
scurte" devin semne ale orgoliului afirmat. 
Starea de luciditate înscenează maturizarea prin 
acumulări poetice din care n-a dispărut dis
poziția polemică. Cel care înălța zmee stă a- 
cum în genunchi exclamînd : „ce mai genera
ție de ispravă sintem și noi..." fără să am im

editorială
broșura citată, compară „pași pe nisip" cu vul
pea care-și acoperă urmele din zăpadă cu coa
da). După replica finală dată în „Viața lite
rară" din 13 nov. 1926 de către E. Lovinescu 
(probabil), profesorul revine cu ultimul său ar
ticol din „Viitorul" (10 dec. 1926): „în suișul pe 
priporul idealului literar, d. Lovinescu n-a 
ajuns decit la jumătatea coastei. Vede in jos 
cimpia, dar nu vrea să-și arunce privirea spre 
piscul muntelui și constatind deosebirea, pro
clamă ca lege relativismul, fără să-și dea seama 
că toate lucrurile omenești au o măsură și un 
punct de orientare și că acest punct de orien
tare, de unde pornește măsura, nu e pe coasta 
dealului unde se află dînsul, ci mult mai sus, 
de unde se deschid toate orizonturile." Fără a 
urca.pină la capăt cărarea grea a cunoașterii, 
Ion Nuță îl lasă pe „criticul modernist" sâ 
rupă lănci în luptă cu umbrele — considerind, 
probabil, că adversarii s-au ascuns in tufișuri 
— cind, de fapt, lucrurile stau invers. In felul 
acesta noi putem spune orice : că Troia n-a 
fost învinsă, nici Ahile nimerit de arcul lui 
Paris, nici E. Lovinescu încolțit de plasa apă
rătorilor lui Eminescu...

Pierdută de E. Lovinescu — fără știrea Iul 
Ion Nuță, însă — este și polemica purtată cu 
D. Caracostea. De data aceasta lucrurile nu mai 
sint in velite in frunzișul ziarelor ci avem la 
dispoziție o carte întreagă. Prin editorul de 
azi se reeditează pentru a șasea oară portretul 
infamant pe care E. Lovinescu i-1 face lui 
D. Caracostea — fiind lăsată sub tăcere replica 
lui D. Caracostea însuși. Cel puțin acum și aici, 
fiind vorba de M. Eminescu, se cuvenea barem 
amintirea ei. Polemica durează încă din 1915 
(cea cu M. Dragomirescu se declanșase cam in 
același timp : învins pe toate fronturile înainte 
de război, E. Lovinescu se răzbună pe fiecare 
adversar în parte după anii ’20) — cind D. Ca
racostea ii demonstra adversarului său că nu 
cunoaște literatura populară pe care o consi
deră lipsită de valoare. Acum, în 1926, E. Lo
vinescu produce cunoscutul pamflet pe care îl 
va țese în „Istoria literaturii române contem
porane" — și pe care-1 rupe total din context 
Ion Nuță prezentindu-1 in ediția de față fără 
nici un comentariu pertinent. In răspunsul dat,
D. Caracostea opune, la rindul său, un nu mai 
puțin celebru portret al „criticului modernist" 
care se va regăsi, în unele trăsături, în creionul 
lui G. Călinescu de peste 10 ani. in ceea ce-1 
privește pe M. Eminescu, Caracostea remarcă 
just autorevizuirile lui E. Lovinescu de la „Fi
lozofia lui Eminescu" (1910 — 1915— 1920; vezi 
tot cortegiul reluărilor in ed. de față, p. 314) 
la „Ideologia eminesciană..." (1926). în mod pa
radoxal, E. Lovinescu ajunge, in 1926, la teza 
lui A. Grama din 1891 că sursa pesimismului 
eminescian ar sta in lecturi... Interesantă este, 
însă, apropierea pe care o face D. Caracostea 
între E. Lovinescu și Mihail Dragomirescu : 
contestîndu-și „din buze" profesorul, criticul 
„modernist" îl acceptă în fond. Influențele 
dragomiresciene asupra lui E. Lovinescu me
rită studiate mai adine. Sînt replici date peste 
timp, chiar în această culegere, care par de 
neințeles la prima vedere. Zice, de pildă, E. Lo
vinescu in 1933 : „Cum Eminescu e cel dinții 
fapt pozitiv al poeziei noastre, nu e de mirare 
dacă in ochii posterității el va juca in cadrele 
literaturii române rolul, de pildă, al lui Dante, 
creator de poezie, creatorul limbii poetice și ex
ponent al unei epoci fixate sub o formă defini
tivă (p. 254) — dar M. Dragomirescu spusese 
incă în 1925. iscînd mari controverse, că Emi
nescu este mai important decit Dante : pe cind 
marele florentin a creat o limbă literară, „Emi
nescu a creat dintr-o limbă care ERA LITE
RARA o limbă nouă și transfigurată, o limbă 
plină de dulceață și rezonanțe mistice, făcind 
poate pentru prima dată in lume o demarcație 
precisă intre limba literară a talentului și intre 
limba geniului. Eminescu este, ca inflorescență 
a suferinței de două mii de ani a poporului 
român, in același timp reprezentantul cel mai 
tipic din lume al durerii estetice." (in „Viito
rul", 11 dec. 1925). Din păcate, crusta groasă a 
timpului acoperă nnezail, " extnptc. ;Viiț jncăs al 
unor asemenest dispute — tar sistemul defectuos 
dc edH«re « um «texte-; nu-e« urma- pașilor 
pierduți. M. Dragomirescu a fost una dintre 
conștiințele tutelare ale spiritului critic interbe
lic — cel puțin pentru deceniul al treilea al 
secolului răminind, alături de G. Ibrăileanu, un 
punct de referință-

Qit pentru -celelalte materiale pe care le gă
sim in carte,'ele au mai degrabă valoare docu
mentară pentru urmărirea evoluției lui E. Lo
vinescu ; dacă ar fi să stringem ceea ce D. Ca
racostea considera, in 1927, a fi „contribuția 
d-lui Lovinescu la înțelegerea lui Eminescu" — 
tot cu umbra lui Vergiliu în brațele lui Dante 
rămînem și astăzi. O mențiune in plus merita, 
din partea editorului, primul articol scris de
E. Lovinescu împotriva lui Eminescu : acea 
scrisoare inventată în care poetul era pus să-și 
renege „Geniu pustiu". I. Nuță rezolvă proble
ma simplu, printr-o altă scrisoare trimisă de 
critic aceluiași M. Dragomirescu. Se putea 
recurge, tot pentru simplificare, la riposta lui
G. Ibrăileanu, singurul care a înțeles „gluma". 
Acest text, insă, considerat a fi un inedit emi
nescian, a făcut turul ziarelor din București și 
din provincie — ceea ce Ion Nuță nu mențio
nează. D. Murărașu va pune, încă, temei pe 
el peste mai bine de 20 de ani — și va trebui 
amintitul creion al lui G. Călinescu pentru ca 
lucrurile să se clarifice definitiv. Astăzi incă o 
asemenea plastografie nu este demnă de a des
chide o carte : avem atîția cititori care nu con
sultă critic o ediție critică — și, dacă nu se 
începe culegerea lui I. Nuță cu pagina 313, unde 
sint cîteva comentarii, se poate ajunge la un 
efect asemănător. Ediția ar fi cîștigat mult în 
onestitate dacă păstra pentru anexe primele 
pagini scrise de E. Lovinescu despre M. Emi
nescu. Se puteau introduce, în locul lor, cele 
cîteva pagini (vreo 30, nu mai mult) care lip
sesc din bibliografia scrierilor eminesciene ale 
lui E. Lovinescu dată de editor la sfirșit, pen
tru a nu mai fi nevoie de o viitoare reeditare 
a acestei culegeri pe, să zicem, criteriul 
exhaustivității.

Nicolae Georgescu

presia că generația ar fi o expresie partizană. 
Inteligența și extravaganța se imbină cu ironia 
și gustul pentru spectacol în poeme de o aspră 
sjnceritate. Remarc mobilitatea concretului, 
gestul de respingere a dogmelor, resimțit ca 
responsabilitate față de destinele umanității.

Plusul de gravitate și de reflexivitate pe care 
îl aduce noul volum se însoțește cu exprimarea 
sentențioasă : „Pe cît de vorbăreț este omul / 
pe atit de tăcut este cuvîntul". Există mai mul
te arte poetice care nu ating treapta progra
mului explicit dar care relevă prin disimulare 
sentimentul unei pierderi irecuperabile : „și eu 
am văzut pete în soare / așa și-așa / după 
toate legile utopiei // se face seară mă sărută 
noaptea / mogildeața aceea care vă bate / la 
geam — inima mea / cară argumente cu spina
rea goală // și eu am văzut pete in soare / 
trece pe cer o înjurătură eroică / ofer o pereche 
de priviri / unse cu toate alifiile". Pervertirea 
privirii echivalează cu o depășire a romantis- 
melor exotice, cu transferul abstracțiunilor în 
planul domestic, al automatismelor zilnice : „o 
femeie tînără dar încercănată natur / se simte 
bine numai in baie / sifonul toarce ca o pisi
că îndopată / „scaunul" i se pare un stejar re
tezat... / rufele încrețite / de lichid i se par 
„toate pînzele sus" / cu un lighean de plastic și 
o cutie de / detergent femeia se apără și ea / 
cum poate de poftele nopții de afară..." („Tro
pical colour TV"). Și totuși, inefabilul e sal
vat in numeroase miniaturi erotice cuprinse în 
ciclurile „Cortezia" și „Cințec împurpurat". 
Citez din „Mici cintece despre iubită și grai" : 
„ajunge-un singur por / al frumuseții tale / 
s-astupe gura / unui grai zeiesc", precum și 
din argheziană „Din argilă, tristețea": „m-adul- 
meca tristețea, prin rufăria ceții / foșneau mai 
joase stele de prăsilă / un pas in rai un pas in 
purgatoriu ' o gleznă-n dor și alta in argilă // 
cum să rămîn. iubirea mea. din milă ?“.

Natură plebeiană, refractară complicațiilor 
fastidios intelectualiste, Patrel Berceanu asimi
lează datele culturii într-un mod pragmatic, a- 
dică in măsura in care acestea servesc viziunii 
sale construite din luciditate și supravegheată 
frondă, caracteristici ce-i asigură un profil 
distinct în peisajul poeziei tinere.
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ecent. Iugoslavenska Revija si Edi- 
rtara S.A. din Laussane au lansat in 

mai multe versiuni la care au atras si 
participarea altor prestigioase edituri 

din lume, o monumentală Enciclopedie mondia
lă a artei naive. Elaborată sub conducerea lui 
Otto Bihalji-Merin și a lui Nebojsa-Bato To- 
masevic, două personalități binecunoscute in 
cunoașterea, comentarea și promovarea artei 
naive, Enciclopedia urmărește acest fenomen 
de-a lungul unui secol.

Textul lucrării comportă trei secțiuni. In in
troducere, Otto Bihalji Merin schițează istoricul 
artei naive, legîndu-1 de celelalte stiluri artis
tice, înainte de-a se intreba care este cuprin
derea reală a noțiunii, semnificația sociologică 
a acestei arte și temeiurile actualei sale popu
larități. Partea enciclopedică propriu zisă a 
acestui tom de 750 pagini in fot matul 21x29 cm 
prezintă o mie de artiști naivi in ordine alfa
betică. Fiecare voce conține date biografice, co
mentarii privind stilul și opera artistului res
pectiv, principalele sale expoziții și mai multe 
reproduceri în culori. Lucrarea se incheie cu 
un index regrupînd artiști pe țări, o importantă 
bibliografie privind artiștii naivi și arta naivă 
în general, precum și o listă a principalelor ex
poziții din lume.

Douăzeci și cinci de experți din Întreaga lume 
au colaborat Ia această uriașă investigație. 
Printre aceștia, în afară de cei doi istorici de 
artă iugoslavi, deja citați, menționăm : Ernesto 
Cardinal (Nicaragua). John Fowler (S.U.A.). 
Alexander Jackowski (Polonia), Sumio Kuwa

De unde vin
Urmare din pag. I

efort vizibil, aceste întruchipări feminine fin 
capul drept sub povara pe care o poartă. In 
sfirșit, chipul lor arată o suverani seninătate.

Ce se intimplă oare 1 Numai atianfu bdrbcți 
să releve o atitudine veridică, acceptată ca rea
litate ? Cariatidele să exprime doar o imagine 
inevitabilă a naturii 7 Și totuși, nu este așa. 
Cariatidele reflectă o netăgăduită realitate, îs 
același grad al intensitdfii ca și atlanții.

Poate că pe alte meleaguri asemenea i «aptei 
continuă să pară inadmisibile. Poate ci se spu
ne : capricii ale fanteziei iețite din cine șua ce 
rațiuni obscure. Poate că au fost, făurite 
pentru a argumenta decorativ rigiditatea prw 
geometrică a coloanei o acea grație insufteri- 
toare pe care numai femeia o deține pni exce
lență. Conjecturile sunt in mituri să proufervzc. 
Numai la noi Cariatidele ișt află o deslușire nu 
numai posibilă ci și probabilă, fundată pe o 
realitate concretă și vie.

Cine na știe că oltecnca răzbătătoare — desi
gur și femeia din alte ținuturi ale noastre — 
iși așază pe cap un colac — noi am spuae. in

Argumente pentru o epopee
Urmare din pag. a 3-a

Iarăși problema despre care am mal vorbit : 
dimensiunea poemului, metrajul lung-scurt 1 
Francezii au o vorbă și In direcția asta : ..oui 
peut le plus, peut le moins*. dar n-am înțe
les de ce felibrii provensali nu țin s-o aplice !

In 1981, am avut fericirea de a fi participat 
la cea de-a 21-a Sesiune a Academ ei Olimpice 
Internaționale de la Olympia. Impresiile cu 
care m-am întors mi-au răsplătit multi ani de 
pasionat lirism sportiv, in care fair play-ul șt 
patriotismul se imbină armonios.

Am scris atunci „Supremul Epinikion*. acest 
cintec de izbindă vitală, pentru anii mei lumi- 

• noșl petrecuți in arenă, cu gindul la eroii an- 
,tici care se întreceau în Stadionul Celest de la 
Delphi. Alura lui pindarică își găsește cores
pondentul „ahoistic" în spațiul contemporan, 
rivnitor de pace și de competiții amiabile.

Ultima lucrare inclusă aici. Cheia de boltă 
(sonet-glosă), își propune să exploreze conci- 
ziunea expresiei și lapidaritatea stilistică im
puse de forma fixă a sonetului, intr-o înlăn
țuire de veritabil sonet liric.

Dincolo de jongleriile formale și sarbede. 
care au existat în toate timpurile, căutările in 
direcția aceasta au realizat forme trainice, for
mule de construcție stilistică ce atestă gindirea 
arhitectonică. Cred că poezia modernă ar pu
tea ajunge la opere cu adevărat muzicale, abor- 
dind, de pildă, coroana de sonete, ar da mo
numente sentențioase. încumetindu-se în truda 
sonetului magistral.

Lucrarea este compusă din șaisprezece sone
te, primul sonet fiind același cu ultimul. Inver
sat. Primul sonet constituie matricea, care ge
nerează formal și tematic, transmitind gena sa

Misterele traco-helenice
Urmare din pag. ■ S-a

lui Pythagora s-au îmbinat Îndeaproape cu ace
lea ale lui Orfeu ; încă din vremea lui Herodot 
se poate vorbi de doctrine orfico-pythagoreice, 
căci nu se pot separa net ideile orfice de cele 
pythagorice, întrucit mulți pythagoreici au scris 
tratate și imnuri orfice (cfr. E. Rohde. Psycbe, 
trad, franceză, Paris, 1928, p. 348 sq.). Astfel, 
misterele pythagoreice au putut împrumuta 
multe elemente din orfism, unde de asemenea 
existau mistere cu o epopteia ce reprezenta 
coborîrea în Infern a lui Orfeu. care o căuta 
acolo pe Euridice soția Iul. Dar orfismul era o 
doctrină de mistere tracă, tot așa cum era trac 
și Orfeu însuși, astfel că similitudinea dintre 
misterele lui Zalmoxis și cele ale lui Py'hagora 
pot depinde de fondul-trec el oriismultn.ee er, 
amalgamat cu doctrinele Iul Pythagora. Cu alte 
cuvinte, elementele trace din orfism sint acelea 
care apar în pythagoreism, și aceste doctrine 
trace explică similitudinile dintre cultul de mis
tere a lui Pythagora și cel al lui Zalmoxis, pe 
care o remarcaseră grecii din Hellespont și Pont 
(cfr. Herodot, IV, 95).

SPIRITUALITATEA TRACO-DACA 
ȘI MISTERELE LUI ZALMOXIS

Misterele lui Zalmoxis au avut o influentă 
Covirșitoare asupra vieții spirituale a traco-da- 
cilor. Pentru cei ce au fost initiați în aceste 
mistere, certitudinea absolută că există viata 
de apoi, în care au putut trăi o scurtă vreme, 
evidența inconstestabilă că sint nemuritori și- că 
moartea îl va duce într-o lume mai bună unde 
vor fi fericiți, i-a făcut să fie „cei mai viteji 
dintre oameni11 după cum spune despre ei îm
păratul Iulian Apostatul, nepotul lui Constantin 
cel Mare. Aceste mistere ale lui Zalmoxis i-a 
făcut să fie „cei mai viteji și drepți dintre 
traci" (Herodot. IV, 93). Termenul folosit de 
Herodot, „drepți", (grec, dikaiotatoi) trebuie în
țeles ca avînd sensul de „cei mai drepți fată de 
zel și de oameni", de „oameni cucernici care 
urmează cu strictețe poruncile zeilor". Adjecti
vul „drept" (dikaios) este folosit și de Homer 
și de Herodot, fără ca să se separe datoriile 
morale, de cele juridice șl de cele religioase ale 
omului numit „drept" (cfr. M. A. Bailly, Die- 
tionnaire grec frâng**-, Paris, 1935, sub voce). 
Intr-adevăr, traco-dacîl erau nu numai drepți 
din punct de vedere juridic, cl și din punct de 
vedere religios și moral, și de fapt termenul 
dikaios (drept) caracterizează pe omul care 
împlinește toate datoriile sale religioase față de 
zei. Iar la traco-daci exista o mare rîvnă pen
tru credința în zei și pentru slujirea lor „un 
zel foarte profund fată de divinitate", scrie 
Poseidonios, citat de Strabo (VII. 4). Tot Strabo, 
citîndu-1 pe Meandru, arată că soțiile geților 
erau foarte evlavioase și puneau ne roabele lor 
toată ziua să celebreze riturile divine (Strabo, 
VII. III. 4). Desigur, în misterele lui Zalmoxis, 
initiații traco-daci puteau vedea în cursul epop- 
teîi o multitudine de personaje, pe care le au
zeau și alături de care se mișcau, dar fiecare 
dintre cei inițiati vedea o lume proiectată de 
subconștientul său si deci diferită cu totul de 
aceea zărită de alți inițlați. Poate de aceea traco- 
dacii nu au avut statui și chipuri de zei, fiindcă 

hara (Japonia), Dino Manozzi (Italia), Dimitros 
Papastamos (Grecia) Charles Chattel (Franța), 
Natalia Shkarovskaya (U.R.S.S.), Sheldon Wil
liams (Anglia) etc, iar din partea României 
scriitorul și criticul de artă Modest Morariu.

Următorii artiști naivi din România și-au gă
sit locul printre vocile acestei Enciclopedii de 
artă naivă, in momentul cind s-a pornit elabo
rarea ei : Gh. Bal>?t. Pave! Biro. Al. Cherches. 
Gh. Doja. Gh. Dunr'rescu. C. Enechescu, 
V. Frunzete, Petre Ghetu. Gh. I. Grigorescu, 
Petru Mihuț. Ghiță Mitrăchiță. Ion Niță Nico- 
dim. Ion Stan Pătras. Simona Petrescu, Al. 
Savu. Gh. Sturza. Tîmoftei Tohăneanu, C. Va- 
silescu și Petru Vintilă.

in eseul care prezintă arta naivă din România 
sint amintiți printre antecesori ilustratorul in 
secolul al XVUI-lea al „AleĂsr.driei* Năstase 
Negrule, Logofătul Petrzrfce. cel care a ilus
trat la rindul său ..Erotocritui* lui Cornara. 
precum meșteri iconar ca Savu Moga. Matei 
Timfosea. ș.a. Se prerintă de asemenea dezvol
tarea actuală a artei aaive din tara noastră 
printre cei 1 400 de ar* ” plastic, amatori in 
cadrul amplei mișcări artistice de masă orc—-o- 
vată de festivalurile r_=rra'.e „Cir tar ea 
României*.

Ilustrația Enciclopediei teritine I ’’M de ia- 
gini in culori ti 85# de ?.lb-r.»zr-_-
Așa cum se preriniâ. ’ tit = ? ade
vărată performantă editnrtalâ ce aăară o pano
ramă de amplă cuprindere a ferasnecete-i artei 
naive const:r_::n.~j-se totodată ca e ’ocrare esen
țială de referință.

Cariatidele?
chip de cars: te — r - r i: n psrffă
enormă 7 i.'cnesadi sit d^i~-i
ș> ccpm teri'* Sis : curiW» ac tie
»:â-. etc Ntesti-a-ș Le ie pe c'.ip
sfiise iritiiâ’tir —t■—-zsed.

Această ioaauac te c i<
poate ce • cat r. uwărac .'wuaat 
dsurete. C-Oi-r-z. :WC/is i«:x seri-: ii vite 
rrcssi - -p-.rsr Se wl C- !*-*-
se va KMttee r- codrzi z.x.wees; «i nȘr ? 
desjincrnt pe p±-r.:--.tui uzsaez.. timp care r.-x 
«x-iăcrui ir.:stî#» jsruiK; Ari <i_ xrcti:- 

H cxiii'Ș MS-zu Garwfz.rz — -li ca
a Cievni.r — s-a piui tse* ssm 
cutii: care are dreps n.;r-, o „’arti femzr.tni. 
cu c r-r< - ®;,sooa g-esteze pc i-rnrt. Tal d-s-cp- 
ti. rr< ca -P".: tu». tot ca te-sc mmeempn. ea 
st astăzi. \tri. că metre r rx r-nțeie rxffcte» 
rcrx-, czxif-r încărcat crki. c^naape țoi iu: de 
mare ciz ez.

Cur s-JHCrpări t:.-irer* as l-<« w »*-
nostru. eirvts ii «ten/ eebit-zmse csl- 

tum greacă Poate de rz xc. si i sotete»; •i’rr 
iad n ideea acenei nobile. rrtu-nse H ».rr 
roase pătimiri a femes: i—.-x.i de retes.

celorlalte. Pentru fiecare vers ir. ■atrte». 
teeptuwd de ja» ia eaa. sa glaaearfâ cte =a 
aoeet. Arate'.ionana se» a tapa, denester. 
dlfimltău. iatroelt. amrsOadB-aă de cleaa 
etnineoaaaâ. fiecare vm ej sranotal ma
trice trebuia aâ Uadă a & diaawCmb de tade- 
ceasU <tespc«i;m..tate a» ae tatew» lor ta 
ClțdaMa ramlaraiTfi Lmrarde. la____
lectarn. d-r. ■jcrviiTwa Maotolne. ducă =>&- 
deio! caetoQaăoc. tretairtiMa ta &rwtc ia auCal 
patriotic al tntrecutia votooL

Vreau end ca ArveoMUtal aaa ia opn>- 
nul operi-lur poetice major» i-A ; nee ••Mxi si 
prin eMeuipllficări. ■ Con. dar eă acea eaiesor.- 
sire, de către unii exeget., drept opere mlaore 
a celor raai multe dintre lucrăTle lui Da- - 
ce nu aparțin Divine: Comedii, este nedreapta 
și pretențios de arbitrară.

Nutresc speranța că toate aceste co^stractii 
poetice etalate ai~. iși ale» bine mimestam co- 
ordonator, nelipsindu-le insă r.xi acei et=u' e 
de hybris stimulativ și Intreprid care dă far
mec neprevăzutului și insăsi vieții.

Nădăjduiesc, de asemenea, că triada tematică 
pe care o consider capitală in conr n-a urr.ară 
(Iubirea-Lopta-BaactoesaB patrorjtă de ze-.tă- 
tile consacrate Eros. M’*>erva s Marta, cre-cum 
și Dionisos. a fost cu pietate stă1 -ă si ceie- 
bratâ.

In încheiere, vreau să isrltizse»' c-j salutul 
meu grav, la chipiu. Edituri: M.!:tere. pentru 
so.ic:-.jd.r.ea ce-a arătat-o Iscrârilor meie s 
pentru apariția prezentului volum festiv, ale 
cărui versuri ordonat cader te deLiează sub 
steagul Patriei ti-r.sore cirsurea c._

forma fiecărei zeități ti imBgSsw ei ar f: tre
buit să difere de ia ur. i.-.r.a: fe ă
eer.ti—j’.ul viziur.ilor fiecâ-j-:«. i-irin.-.: care re
prezentau in esență o proiectare a r„ncc.-^-.-.en- 
tului omne.

Ceea ce trebuie insă accentuat este făptui că 
in raport cu cele mai “ i:’e — rel rriie
ti helerastice. m-stereie lui Zaimox.s a repre
zentau o Înșelătorie, i’.cz:. create cc h:rr 
ca să producă epapteia. v.zcur.ea d;v -r.
căci nu se foloseau in misterele Iu: ZalmoaPs 
nici substanțe halucinogene <pe care l:-axn 
menționat), nici sisteme de oglinzi, nici lum.r.i 
altemi~d cu besr.ă. nici sugestia sau h:p*-t-za. 
a geto-dacii care erau initiați in mistere știau 
cu cert.tjdir.e că nimic artificial, nimic nefiresc, 
nimic -dăuget nzi le crease o atare spec-.aiă de 
conștiință tinnlart «ioteai. !■ eaie'-sâ vadă ti 
să tră„jcă In Infern, in lumea de dincolo.

• deea obsedantă a diversiunii este, 
Imai recent, aceea de a fi o adminis

trație de valori, o mișcare, mai bine 
zis. întemeiată pe „complicitatea 

valorii*. Această operațiune, care a păstrat din 
metodologia dogmatică mai cu seamă noțiunea 
de „monopol*, izvorăște din ideologia „noii 
drepte* și are, prin aceea, cea mai potrivită 
cheie care s-o explice. A administra „valorile* 
Însemnează, in definitiv, a consolida, cum zice 
„noua dreaptă*, „o centrală de influențe*, a 
inventa o „bancă de date* necesare acțiunii 
politice, a da, prin aceasta, „baze și referințe 
Ideologice* (Jean Cau). Odată ce o asemenea 
societate filarmonică (întemeiată pe complici
tăți, corupție, falsuri și delațiuni) ar fi apărut, 
s-ar crea, cum notează corect J. Attali. („La 
Nouvelle Droite*, Nouveaux Editions Oswald, 
1979, pg. 204) „condițiile unei elite*. Insă „elita" 
de miine poate fi preparată, in laboratoarele 
diversiunii, incă de azi, ea trebuie selecționată 
atent in vederea unor operațiuni care nu se ter
mină repede. Cum s-ar înfățișa, așezind una 
lingă alta datele, „centrala de influente* diver
sionistă, adică administrația de valori ?

Ea trebuie, mai intii, să dea sentimentul apa
rent al „culturii", să pornească, așadar, de la 
ideea „sfirșitului ideologiilor", să dezideologi- 
zeze, intr-un cuvint. Imaginea propagandistică 
a unei astfel de eliminări de conținut ideolo
gic, e, fără Îndoială, unitatea formală, senti
mentul că acolo se întrepătrund creații, cum 
se zice, de toate culorile. Dacă totuși această 
idee fumigenă nu s-ar concretiza repede, atunci 
ar urma ca ea să fie evidențiată artificial : 
„Propaganda — zicea J. M. Domenach — va 
avea deci sarcina să întărească această unani
mitate și chiar să o creeze artificial" („La pro
pagande politique", P.U.F., pg. 65). In ideea 
unității formale, obligatorie ar fi anexarea de 
foști radicali spre a produce demobilizarea de
monstrativă. Aceasta, in primul rind. Aooi, 
selecția, întreprinsă dintre mințile șovăielnice 
și în general slabe, care, odată ajunse să de
pindă de soarta unui grup, să activeze fără 
condiții spre a-i asigura aceluia coeziunea. Nu 
e o intimplare că mulți dintre „scriitorii"

în ianuarie Două cenacluri
Urmare din pag. 1

jar / nu-tî aurește între umeri / întregul trup / 
întreg / ți-e vulnerabil / vulnerabil" (pe cimpuri 
vintul miazănoptii).

Viziunile catastrofice, codificind precaritatea 
ființei intr-un univers agresiv, se înmulțesc în 
volumele următoare, mai cu seamă in Descin- 
tece de gravitație (1977) și Fantastica pădure 
(1980).

Poezia de aici refuză retorismul, scenariul, 
fiind expresia netrucată a unei stări de vag, de 
dezechilibru lăuntric. In Descintece de gravitație 
un principiu malefic apasă asupra lucrurilor și 
ființelor, îngreunează mișcările, ca intr-un 
epsmar nesfirșit. Gravitația absoarbe, Împiedică 
zborul gindului, este damnarea prin naștere. 
Datorită ei timpul se comprimă, virstele inter
ferează in scurta trecere : „mai mult / liniștea 
noastră / nu tine decit / o ninsoare-n infern / 
ieri invătam la foc potolit / pe nicovale de 
iarbă / ascunse-n penumbră / cum se trece 
incet / din copil in bărbat / din bărbat in 
bătrin ! cu și mai domoală melancolie / cu tot 
mai puțină durere / astăzi pe lucruri / mina 
dacă mai pui / geroasa gravitație stingi / solzi 
argintii de piele iți rămin / pe întocmirea altor 
o»se / și mai grele I pe două turle de pămînt / 
in loc de picioare și trup / se ridică și năruie / 
fără să scadă / mi-e capu-n noapte bolovan de 
șire / din care ziua-ntreagă / oile au lins mă
runt ar trebui să fiu zidit / pe bile de otel 
in înălțime / ventuza din adîncuri s-o înșel / 
ar trebui să-i dau din mine însumi numai / a- 
mr.rțitoarele tremurături / ar trebui să nu mai 
siiu să nu mai simt / cum m-am hrănit / or
bi-*ind pe dibuite / din rădăcina minei de 
rarul* (Pe două turle de pămint in loc de 
pieiaare și trup). In fata acestei teribile pre- 
s ir.i. care inseamnă adîncire in moarte, soluția, 
chiar dacă iluzorie, nu poate fi decit încercarea 
d-_ ?. înțelege, pentru a accepta : „trebuie să 
r*..ți să mergi mereu / oriunde, oricînd mai 
tăf.ut mai senin / altfel o clipă nemișcat / 
Drinzi in pămint rădăcini* (Păsări de-am fi). 
Dtis acest punct de vedere, poezia lui Grigore 
H ?i este o eliberare de spaima neființei, prin 
r ri •= «rea ei minuțioasă.

Sufsrin'.a individuală diminuează, devine com- 
r s.. ne. in fata dezastrelor care afectează co- 
lecî:. ;T?tea. In Fantastica pădure, Grigore 
IL^.j dă măsura întreagă a excepționalei sale 
r»pee*i:i de a transfigura evenimentul in vi
zi ur>e poetică. Cartea este un amplu poem, in 
treizeci ti trei de cinturi. care are ca punct de
* — ,-r rjtr:-murul din 1977. Nimic circumstan- 
ua> in versurile sale. Detaliile realului abia se 
mii reetr.nsc in acest poem de moarte si viată. 
UânseTuȘirfsUe catastrofei sint evocate cu o forță 
rară :n poezia românească eshatologică : „și se 
ciMrvrr.ură toate / secunde cit o viată / cit o

o lună aspră și grețoasă / si buibu- 
c ttă-r. ochi de șarpe i de-aproape neingăduit 
de-aproape ne privise / smulgi id din lucru- 
r-le-r-s-sfletite ' un fel de soumă grea de fier ! 
lumina tare / inghcltnd albastru-vinăt / se răs- 
pfndîw asvirt..â-n aer de-a dreptul din pă- 
t- nt ae-a tr-r.'f'n—at in saci : plini de mo
nede vechi ’ zg:!t;:tura cruntă / mai repede 
r: ce se intimplă din măruntaiele-! fier
binți un urlet inmut eliberă termocentrala / 
*"nrr.esîe răspunzind - acelui trăsnet sec de 
t.acu—. prăcjusite ' spre timpuri explodat > norul 
-■? praf i= ftigă steri lacul scr.-.;ndu-i mortă- 
r -.le la mal prr.-elis. *-nchipu;ră intrate 
t»E»-n*r-a!ta o s*.ran:e *russ:ură . se-apropiase
• .-țăioare zarea / era un rp al altei lumi/
s »:: ~_e-n orice arbore prinsese crengi / și 
—ă de mărul din grio nă • ti se ținea
ti e. — de mine ' ne împletisem vine
le *. viecLe și rădăcinile să asOtizăm incă

pate: «ie* Să pairtim :n ■

MMttcL m ■•»■■* RMtr» a pot»» aupor- 
u ci. cada rasmares-ză a fisunăcr soatraei. 
Seasătetitatea poetică este dublată astfel de -n 
drsă-. u-st profesecauzp ip dozare» efectivti.ee : 
^M»a*ara braduiu: / prin traiMparența gerului ■' 
*s c-.— c-< .-e d» ac ' u a-cjceau lei;..-.: e-
la Ear: mstanțe iertare brad e spuseseră 
iăna*o-< Ură Jfc-iă . te hărăzim beisuguiui nu 
r>xe:.. x teas pe pi-r cu șase bc m’tra in 
r.-.'le te dutrza sex tală-a sărbători» iu- 
rvusEta rars.rr.-or k.i se ^xscrusîa-n zăpadă ’ 
făcea cerc te jeru! rase; curat subc i ăe- 
le -agbtiaKe . se —u: adl— m zsăerai amen-ti- 
r r cete dteaM z»ma teecznd jtce*. dWr-o 
e^aie-ntr-aiza c~-V~. rășina molcociă de brad 

oaneKtee ssv-ti c-e coală răstec.tă a măr e 
tăct-tex.e se-ncttoiu urata;tec pr.n casă ’ aroma 
c-txu tavantie .na-te pi.*-.':cân neinvătace ' 
r-aster..:e d a părmti să-ti od-inească som- 
n..* ua mtezai aaoxaiiruar cete aăauu.

Oaa» »■-Tastă .tec.-Care s saaaerar <<* im Faa- 
tesaâea pădme. ferma fixă a sene art;: d-n vote*- 
z-.ie uliime pare s ver.: ca ' - cesari com-
c^nstetfc i-țV -tiai. agresai de ’.'.mp, revine n 
ctiscrw pseenihti. ca ecab mă a omanetâiTi. 
Drama :r.d:..duată transpare te Lr.smul resem
nări: ; loîolice. asemată ca act repet.'..v a: unei 
metafizici universale Pe de artă pzr*.e. presim
țirea neant -iz: naște inteebări ri.-..toare. cer- 
utotiLaite »e deajMBă. oacartia aste ăoaearateisă 
’a trt t’.;:, ritiar ti te noim i. C*.;”g -
le șonetatei disciplinează Imaz-nea. lăsărad doar 
bănuiala sflșier.: Iăsmirtee : „Urrb'j uezmetic 
e noapte e zi r '.A fkresc pom»: -n-asn să 
mai pvt dorm: undeva se ba: / pinzese aiban: 
in care crengile se vor ir.v-:-: r lamideîe
ni nenumăratele ză-rn tăcweă m-cartea pri
vește din "âuri* taadev* te tons pânete ilbariil.

Credința :.n po-?z:e. in forța m de i se r.iira 
deaiuora efemerului, este pavăza imoervetrabi-

.“5."' 3.'7'.**'» 7 -o"*" . " - “
departe drumul 1 praful si ptatr* ome! 
fumul ' de unde pleacă uwJe a?_s>ee nu st:e 
■tei unul / hieroglife eu dutumci iată fanta ' 

te desparte •' și-aleee pe ve-rie ».n:»z în 
moarte sprijinit * de-a stingă ti de-a dreapta i 
cu dte-o poezie*.

PSEUDO - CULTURA PE UNDE SCURTE

Administrația de „valori"
grupului „Europei libere* sint Indivizi fără nici 
o valoare insă hotăriți să pătrundă in cultură 
odată cu grupul care ii protejează. Condițio
narea conștiințelor e, din acest punct de ve
dere, esențială.

Apariția unui grup fără valori și care se con
servă numai prin solidaritate nu insemrea:ă 
incă o adevărată „bancă de date*, o adminis
trație de valori, o „centrală de influențe*. Ideea 
diversiunii nu se oprește aici, ea are in vedere 
și să pătrundă, in secret, acolo unde. In ge
neral, aceste forme de mistificație nu pătrund: 
a crea imagini false, propuse instituțiilor prin 
accesul exclusiv cîștigat acolo — iată ideea. 
Prin acest cal troian, introdus mai adine decit 
de obicei, este de corectat, in conformitate cu 
o ideologie manipulată, imaginea acțiunii poli
tice asupra unui domeniu pe care aceasta 11 
cunoaște mai puțin.

In accepțiunea diversionistă a „Europei libe
re", realitatea politică ar fi o „realitate in care 
nu poți avansa decit mascat* (emisiunea din 
20 ian. 1985). O astfel de înaintare secretă ar 
fi fost, prin anii ’40, aceea a dirijorului german 
Furtwăngler, care „se prezenta [naziștilor] ca 
un sfătuitor independent" (emisiunea din 20 
ian. 1985) și care a și trecut, mai apoi, granița 
în Elveția, cind „sfaturile* lui „independente" 
erau gata să fie verificate. Noțiunea propusă 
de „Europa liberă", încadrată in amoralism, e 
bineînțeles aceea de „double thinking" (gindire 
dublă) ori, cum îi zice direct Monica Lovines
cu, „duplicitate". Tinerii, susține ea (căci des
pre tineri este vorba) „pentru a pătrunde tre
buie să treacă proba sloganului" („L'Altemative", 
nr. 20/ian. 1983). De aci decurge teoria celor 
două cerneluri : „se aleg două cerneluri, una 
pentru articolul de ziar sau pentru discursul

A n ultima marți a lunii ianuarie a.c. a 
Iavut loc la Muzeul literaturii române 

ședința Cenaclului de anticipație al 
Asociației scriitorilor din București 

(supranumit „al martienilor*). Ședința a fost 
condusă de Adrian Rogoz.

A fost experimentată o acțiune de „hibri
dare", in sală aflindu-se și reprezentanți ai ce
naclului „Convorbiri literare", condus de pro
fesorul Ovid S. Crohmălniceanu. Doi dintre 
membrii cenaclului vizitator au prezentat texte 
adecvate împrejurării. Florin Iaru a citit trei 
poeme a căror imagistică plăcut hazardată în
cearcă să-și aprecieze cite ceva din recuzita 
specifică a SF-ului. Mircea Nedelciu a înfățișat 
două proze de tip SF, abil populate cu perso
naje neschematice. Prima recurge la motivul 
contactului dintre reprezentanții unei civilizații 
ostile și păminteni. A doua, mai îndrăzneț 
concepută, folosește motivul călătoriei în timp. 
ilustrindu-1 printr-un personaj socialmente 
insignifiant.

Au urmat comentariile. Profesorul Crohmăl
niceanu a relevat dificultățile, pare-se insur
montabile, pe care le intimpină poezia atunci 
cind apelează la temele specifice ale literaturii 
SF ; a formulat apoi citeva argumente în fa
voarea anticipației axată pe speculații derivate 
din energia potențială a paradoxurilor. Profe
sorul Solomon Marcus a constatat că paradoxu
rile derivate din conceptul de timp, folosite in 
mod uzual de către autorii de anticipație, sint 
cu mult mai puțin numeroase decit cele pe care 
matematica și chiar alte științe le oferă ; de 
pildă, un domeniu puțin folosit este cel al pa
radoxurilor temporale legate de viața psihică ; 
cit privește apartenența unui text la literatura 
de anticipație, este posibilă o departajare înte
meiată pe rezolvarea unei dileme a lingvisticii ; 
la întrebarea „cind o înșiruire de cuvinte poate 
fi numită text ?“, lingvistica răspunde : „atunci 
cind emițătorul stabilește că a vorbit un text" ; 
drept urmare, pentru ca un text să facă parte 
din literatura SF, este necesar doar ca autorul 
lui să decreteze că așa stau lucrurile ! Pe mă
sură ce reflectăm la acest curios raționament, 
constatăm că butada este doar aparentă. Ale
xandru Mironov a subliniat ideea că literatura 
de anticipație este chemată să oglindească ma
rile progrese tehnice ale contemporaneității, 
dar și ceea ce s-ar putea numi (cu o formu
lare foarte reușită) „mentalitate algoritmică". 
Ion Hobana. după citeva precizări de istorie 
literară referitoare la tema călătoriei in timp, 
a pledat pentru coexistenta pacifică a diverse
lor varietăți de SF. In încheiere, Adrian Rogoz 
s-a referit la posibilitățile promițătoare pe care 
le oferă intilnirile dintre autorii specializați in

Literatura
și sentimentul tradiției

Urmare din pag. I
precizat. Orice cultură se dezvoltă firesc prin 
cultivarea tradițiilor. prin devotamentul față 
de propria istorie și față de acel mirabilis spi
rit us Iod, prin subsumarea și asimilarea in
fluențelor, mai mult sau mai puțin trecătoare, 
prin afirmarea demnă și energică a propriilor 
valori pe care le propune stăruitor drept 
puncte ferme de reper in realizarea unor noi 
întreprinderi intelectuale. Dezvoltarea organi
că a culturii este singura capabilă să-i asigure 
afirmarea sa firească, specifică, aducătoare de 
noutate.

E cazul să Ce reamintit faptul că marii crea
tori din domeniul culturii române sint niște 
interpreți de mare finețe și de o energie neobo
sită a: propriilor noastre valori și tradiții, ai 

■> —^psasOteutatepasa-etee Be definwn.-«pera-tor.cB 
manifestare a voinței formative și a orgoliului 

, . . j .subtecUt', izvorăște tocmai din ințele-
wrt J propriilor noastre realitățU 

Dt.T.itrie Cantemir. savant ti artist cu rădăcini 
de familie in răzeșimea organizată comunitar 
pe principii mihtare, a dat lucrări de istorie 
f ndamentale pentru cultura noastră șt pentru 
eu’.tura uaiversaiA dar ti o sinteză etnografică, 
ua-că in epocă, cum este Descrierea Moldovei. 
Prin reprezentanții Șco’ii Ardelene, prin marii 
scr-.:!<ri și revjtoțîonari pașoptiști, propria noas
tră rcafctate etnko-spirituală iși găsește inter
pret de mare profunzime și de strălucită voca- 
țte cez*«-r>c*'vă. Et răspundeau astfel cu un 
orșaltu exemplar. întregit de o imensă putere 
de lucru, marilor inirebări istorice pe care epoca 
l~r Ic pusese popor român. Prin
opera unor pers-3*«*!i«*i ca Eminescu, Hașdeu, 
Maiurescu. Xeccpcl. Icrga. Părvan. Pușcariu, 
E.aga. Răc3-cu-Mctru. prin Grigorescu. An- 
creesou ;• Iteritian. prin Mincu. Enescu și 
B-âr-Tcî;, pr:c creațiile unor autori ca Rebrea- 
r.„. Sackiear.u. Vas/ie Voter-iescu. Arghezi, și 
r :lți ai;.; dezvoltarea organică a culturii noas
tre cunoaște nc: realizări, noi impi'.rir:. Firește 
teu acest a pot f; raportați, și sint raportați in 
tnc-d curent, d :*-o perspectivă comparatistă 
strtrfc: - la mar-ie curente literare, ar-
t^-tice. « rt.f ce si fi'-czcfice care au marcat 
cultura eu if.â și universală a timpului lor. 
Raportarea aee&etu departe de z. rxsa înscrierea 
creat--- ’cr in -r ccntul proprie-, ncart-e tradiții, 
c rjb’.-iară ti ma- Ft«.-.:icr Opera lor, ca de 
arfei întrec» r --.-s der.oltare i-ic-rică, de- 
tr.nnstrează teec*-en; f^xt_4 că orice influență 
exiemâ perr.ru a fi recepertâ =: asimilată cu 
adevărat, pentru a aej rămâne la nivelul unui 
< ttac*. per:fer:al. trebute îă fie cerută energic 
ce o ă.n_-n::i cervoșisre intern*, orjaeiică. în 
irrerpă-riinderea intre condiționările interne și 
cete externe ale unui fenomen, contradicțiile, 
raportiteSe de forte și condiționările interne sint 
e :er-r..r.an-e. Altfel spus — orice influență 
exiesmâ capătă c er.jm tă semnificație nnmai 
dacă efe cerută, daca găreste terenui favorabil 
per.tr. receptarea ei. In aceste condiții influența, 
de cri.nde ar veni ea. se înfățișează, de fapt, 
c= o «j-anță temporară ut-ță in realizare a 
unor obiective pe care. Înaintea oricăror altor 
factori, dezvoltarea internă le impune. Cind in 
secolti! trecut Bălcescu, Kogâ'.nire.șnj, Avram

pe temele și la moda langajieră a zilei, alta —• 
pentru operă, retranșată in puritatea sa și a 
cărui publicitate, după acest calcul, va fi bine
înțeles asigurată de articolul de ziar* („L’Alter
native*, nr. 20/ian. 1983). Această procedare ar 
conține un singur inconvenient, aceia de a lăsa 
cernelurile să se amestece, primejdie care tre
buie înlăturată prin operațiunile critice. Criti
ca, in acest scenariu, ar trebui să protejeze 
opera diversionistă, reformulind dezideratele 
momentului in funcție de ceea ce se creează și 
nu altfel. A recomanda drept „realistă* o proză 
a mizeriei, drept „inovatoare* — o avangardă 
disolutivă și drept „expresie a urbanismului* o 
lirică ironistă și reieșită dintr-o incultură a sen
timentelor — aceasta ar fi eseqța diversionistă 
a criticii.

O „centrală de influențe" care să adminis
treze valorile in perspectiva vremii nu se poate 
consolida, dincolo de afurisenii și anexiuni, 
fără participarea generației noi ; nu e fără sens 
a vedea in diversificarea unei emisiuni cum 
este „Tinerama" (,a „Europei libere*) un ac
cent suplimentar pus in acest domeniu atit de 
delicat. Mai recent. ..Tinerama*. înfățișează un 
program diversionist consolidat, ajungind chiar 
a recomanda revistelor să fie cit mai „euro
pene", și „valorilor" să stea, de asemenea, în 
legătură cu Europa. Recomandări privitoare la 
publicații se fac la tot pasul (uneori chiar in 
cadrul unei rubrici speciale, cu titlul „revista 
revistelor") ; cind îndrumările nu sint uitate, 
diversiunea jubilează și, intr-un rind, in co
mentariul dedicat publicației „Curentul" (care 
apărea în R. F. Germania, avînd drept redac
tori pe Gh. Stanomir și N. Ciachir) ideea de 
„clarificare" era salutată (să înțelegem, bineîn
țeles, prin „clarificare" adeziunea la tezele de 
Btup).

anticipație și cei preocupați de literatura „nor
mală".

„Cenaclul „Solaris" funcționează pe lingă 
Casa de cultură a studenților din. București, are 
ședințe săptămînale și este condus de prof. 
Mircea Dumitrescu. In ședința din 3 februarie 
a.c. au citit Radu Pintea și Mihail Grămescu. 
A mai fost prezentată povestirea intitulată 
„Cheile" de Dănuț Ungureanu. Celor trei proze 
li s-au recunoscut calitățile, dar li s-au detectat 
și unele inadvertențe ; autorul SF, s-a spus, 
chiar dacă iși situează personajele intr-un 
viitor cu totul insolit, trebuie să evite contra
dicțiile in ceea ce privește amănuntele mate
riale și psihologice. Coerente trebuie să fie și 
construcțiile întemeiate pe extrapolarea unor 
idei și ipoteze științifice.

Foarte interesante, mai ales pentru un neofit, 
au fost „mișcările de trupe" petrecute în timpul 
desfășurării lecturilor și discuțiilor. Astfel, la 
un moment dat s-au ivit inginerul loan Albescu, 
redactor șef al revistei „Știință și tehnică". 
Alexandru Mironov, redactor la emisiunile de 
știință ale Televiziunii, precum și alți trei cu- 
noscuți sprijinitori ai genului : Dan Merișca 
(Iași), Cornel Secu și Viorel Marineasa (Timi
șoara). Doi dintre noii veniți (loan Albescu și 
Cornel Secu) s-au rostit in chip judicios in le
gătură cu unele aspecte specifice ale literaturii 
SF. In timpul desfășurării discuțiilor mulți 
dintre cei prezenți au procedat la rapide schim
buri de cărți. Intr-un colț al sălii, prin rotație, 
„fanii" s-au dedat la consultarea unei cărți, 
ale cărei ilustrații păreau intr-adevăr atrăgă
toare. Alte manuscrise s-au ivit ; ele sint me
nite să pătrundă in viitoare antologii. Spre a 
mă integra cit de cit în atmosfera de patimă a 
informării și de frenezie a proiectelor, am pro
pus realizarea colectivă a unui dicționar al anti
cipației românești, format din două părți, in stil 
de enciclopedie ; în prima parte ar urma să fie 
explicați o serie de termeni specifici, în a doua 
ar urma să fie acumulate informații despre au
tori, cenacluri, fanzine, consfătuiri și alte forme 
de manifestare ale SF-ului de la noi.

Ședințele din 10 și 17 februarie ale cenaclului 
„Solaris", de o anvergură considerabil mai 
mică, au prilejuit lectura citorva texte reușite : 
„Rahbatan" de Marin Gogoașe, „Dear Richard" 
de Cristina Radulian, „Casa dintre tei" de Cris
tian Lăzărescu, „Intilnire de gradul III" de 
Cristian Tudor Popescu, „Propunere pentru o 
nouă știință : etnofizica" de Ion Zubașcu, „Co
municare prin juxtapunere" de Mihail Gră
mescu.

Voicu Bugariu

lancu, Bărnuțiu, Alexandru Ioan Cuza, Dumitru 
și Ion C. Brătianu apelau la unele idei, argu
mente și demonstrații pe care le selectau din 
ansamblul variatelor doctrine politice romantice 
de circulație general europeană, ei o făceau 
pentru că erau determinați de urgența rezolvării 
unor probleme concrete in care erau implicate 
evoluția și destinul națiunii române, starea 
noastră etno-spirituală și social-istorică profund 
specifică. Asimilarea unor forme și idei cultu
rale exterioare la specificul realității noastre se 
face prin subordonare, printr-o implicare și 
adaptare care nu lezează specificitatea. Fie că 
răspunde provocărilor exterioare opunindu-i cu 
demnitate și orgoliu propriile valori, fie că-și 
subsumează sugestiile culturale externe pe care 
te preface in alianțe temporale utile sau în bu
turi pe care nu le mai resimte drept străine, o 
cultură iși urmărește, de fapt, propriul trecut, 
propria afirmare, propriul destin. Dezvoltarea «a 
firească, organică are un CâJiacter vdl4lșcM4(.1Jl)ii^.’i-lfIl - 
tr-o astfel de perspectivă' ooirtiile IdVineseiene 
privitoare la așa niimitul'âihCftfnism obugâto-U1 
riu intre anumite „centre" propagatoare de cul
tură (de fapt, centre de putere) și teritoriile 
periferiale, închistat tradiționaliste, ostile Ino
vației de sursă străină de pe poziții autarhice, 
ne apare pe cit de șubred articulată pe atit de 
falsă. Faptul că Lovinescu, autoproclamat pro
motor al modernismului și sincronismului, n-are 
o autentică vocație teoretică și că n-a reușit să 
comunice pe planul ideilor cu personalități con
temporane ca Pârvan, Iorga, G. Brătianu, Blaga, 
Rădulescu-Mctru, Sadoveanu, G. Ibrăileanu, Re- 
breanu. Agârbiceanu, Voiculescu, P. Antonescu, 
N. Ghica-Budești, maeștri venerați ai atitor ge
nerații de intelectuali, mari creatori organici, 
și, de fapt, străluciți directori de conștiință este, 
desigur, semnificativ.

Marea lecție de atitudine șl demnitate a 
acestor străluciți inaintași ai culturii noastre 
rodește astăzi din plin. O lungă și admirabilă 
serie de realizări literare, artistice și teoretice 
din cultura română de azi, multe din ele — 
capabile să străbată foarte departe de timp, Stă 
sub semnul binefăcător al înțelegerii organice 
a propriei noastre culturi, al propriului nostru 
destin in lumea de azi și de miine. Se poate, 
desigur, discuta cu mult folos de noutatea 
tematică, de concepție, de viziune și de stil a 
acestor realizări. Forța impresionantă cu care 
ele s-au impus vine insă din legătura de 
nezdruncinat cu tradiția vie care le susține, cu 
valorile românești specifice de la care pornesc 
și pe care de fapt, le afirmă cu nedezmințită 
pasiune și vigoare in contexte cu totul noi.

Curentul organicist din cultura română de 
azi este o realitate majoră cu rădăcini adinei, 
viguroase, intr-un trecut și intr-o tradiție in
vocate mereu cu orgoliu îndreptățit, cu ramifi
cații larg cuprinzătoare in toate domeniile vieții 
noastre spirituale, dar Îndeosebi cu o largă 
deschidere spre viitor.

Conștiința vie a dezvoltării organice șl speci
fice a propriei noastre spiritualități, adeziunea 
profundă, firească, la lumea de valori prin care 
ne semnificăm in lume, demnitatea ideilor și a 
atitudinii dau sens și semnificație celor mai re
prezentative realizări ale culturii române de azi.

In fine, o administrație de valori trebuie să 
dea, cel puțin formal, iluzia reprezentativității 
și de aceea a susține, fără a explica, opera 
unor „clasici contemporani*, de obicei vîrstnici, 
se potrivește de minune cu această inițiativă. 
Cine nu cunoaște opera dsepre care se vorbește 
in grupul diversionist și-ar putea închipui, cu 
ușurință, că Mircea Eliade, E. M. Cioran, Vin
tilă Horia etc. sint tocmai scriitorii care exem
plifică obsesiile diversiunii : în realitate, nimic 
mai departe de acestea. Să notăm că monopo
lismul de grup nu se exercită numai în ceea 
ce privește literatura românilor ci și în ches
tiunea prezentării acestei literaturi pentru uzul 
mediilor „europene*. A influența cunoașterea 
corectă a fenomenului, prin complicitatea unor 
membri ai grupului — iată ideea. Exemplele 
sint numeroase, unul e Insă strident. O inter
venție a lui Edgar Reichmann („Le Monde", 
22 juin, 1984, pg. 3) conține citeva dintre cele 
niai bizare propozițiuni care s-au pronunțat 
vreodată asupra lui Eminescu. Eminescu. de 
pildă, n-ar fi poetul național ci doar „cel mai 
important poet al celei de a doua jumătăți a 
secolului trecut* (minimalizarea se observă de 
îndată). „Atitudinile sale — zice E. Reichmann 
— sint adeseori ambigue", ele sint chiar niște 
„rătăciri". Cine nu cunoaște esența chestiunii 
(și cîți francezi o cunosc ?) rămîne cu ideea că 
Eminescu ar fi un poet oarecare, cu „atitudini 
ambigue", unele chiar „rătăciri". Totuși, aceste 
vorbe lncontrolate nu sint expresia ultimă a 
mistificației ieșite din „centrala de influențe". 
In 1979, de exemplu, o asociație gregară, 
(C.I.E.L.) în numele căreia vorbea Eugen Io- 
nescu, recomanda, de la „Europa Liberă", 
„boicotul cultural al României". O astfel de 
operațiune determina un comentator impar
țial, M. de la Ventoliăre, să denumească „Eu
ropa liberă" („The Reminder", 31/ june 1979), 
„un radio de război" („a radio of war"). Un 
război, intr-adevăr, adică un război ideologic, 
unde „centrala de influențe" are funcțiunea ei 
bine definită.

Artur Silvestri
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Misterele traco-helenice CULTURA ROMANEASCA IN LUME

si misterele lui Zalmoxis <»>
o INCEPIND CU ACEST AN, poetul loan Ale

xandru este membr- a: ime.-niționale a
scriitorilor și esteucter-Sor" c»re numără in pre- 
ze..t 3A de person*:.--4u in peste sș^ăree’ de țări 
ale lumii, inclusiv ur. «x-ăT-ste. Szrieiatei este 
condusă de poetul C.-.SC 'ui .'Sr:c literar
care a tipărit o unxsă isw.-le a litera'j- univer
sale de peste o m:e ie pag:-.i Gtsnert Kranz. 
Printre alte cărv. r.err-rr.âra-.e -.raduse 
te limbi, societatea are si o re-.îstă 
și estetică, purti-.d rrme-e _I=kl:r.gs" 
la Aachen. R F. Germa.-.:a-

Ce
P

ma: mul
ti te râturi 

axe sediul

de Constantin Daniel

• cu PRILEJUL turneula: pe rare 
tn Italia, ansamblul foletaree „Dorn- 
a paxu.ipat la Fescvai-al stata 
ml ui ..Migdalul tn Dea-—" re 
prezentat un spectacol -a Trier

Turr.eul în Italia al amrror rotai 
de un succes deosecm

efectueazăn
- din Pitești 
al -s! tolcio- 

ia Ainaento și a 
trr.taea italiană.

se bucură

e de altă parte, 
Porta Maggiore 
zilică subterană 
fața

în 1917, la Roma, lingă 
s-a descoperit o ba
la 9 metri sub supra- 

pămîntului. Această bazi- 
ornată cu stucaturi nume- 

și deși nu există nici-o inscripție in 
vorba de un locaș unde 
neo-pythagoriciene (cfr. 

basilique p> tbagoricienne 
Paris, 1926), passim). In 
nu sint reprezentau zei

roase,
ea, s-a admis că este 
se celebrau rituri 
Jerome Carcopino, La 
de la Porte Majeure, 
bazilica descoperită 
orientali, in afară de Attis, dar se pare că 
această bazilică nu a fost folosită fiind închisă 
din ordinul cezarului Claudiu (Idem, p. 63). 
Știm că pythagoreii celebrau misterele lor in 
clădiri subterane, ca și magistrul lor Pythagora 
(cir. Porphyrios, De antra Nympharum. o). 
Empedocle, care a fost discipol al lui Pythagora. 
scrie că locul unde se petrece regenerarea 
omului este o peșteră ascunsă (Diels. Fragmea- 
ta Empedoci„ 120). Apoi același Porphyries 
(Vila P.vihagorae, 9) scrie ca și Jamblioas (Vila 
Pythagorae, 27) că acest filozof isi făcuse o 
peșteră afară din oraș, care era locuința filo
zofiei sale, și acolo iși petrecea o mare par.e 
a nopții și zilei. Dar Clement din Alexar.n.-.a 
(Stromata, I. 15) afirmă că Pythagora a fost 
inițiat de către egipteni intr-o clădire subtera
nă. Totuși același Hermippos pe care l-am men
ționat afirmă că Pythagora a urmat învățăturile 
nu numai ale egiptenilor, ci și cele ale tracilor 
(Josephus Flavius. Contra Apionem, I, 165), fă- 
cind aluzie fără îndoială la influențele pe care 
le-a putut exercita Zalmoxis și misterele sale 
asupra filozofului din Samos.

Cu privire la cele ce se petreceau efectiv in 
misterele lui Pythagora și prin urmare cele ce 
se petreceau și in misterele lui Zalmoxis, care 
erau asemănătoare acelora (după părerea gre
cilor din regiunile învecinate Helespont și Pont), 
trebuie să tragem concluzia că se produceau nu 
numai viziuni, dar și trăirea intr-o stare oniri
că, ce dădea iluzia vieții in Hades. Vrem să 
aducem un ultim argument, că in cursul miste
relor pitagoreice inițiații aveau viziuni și de
sigur percepții fără obiect pe mai multe canale 
sensoriale: ultima treaptă de inițiere pitagorei
că se numea epiphaneia adică arătarea, mani
festarea 
credem 
similare 
aceleași 
țiaților sentimentul că trăiesc în Infern.

vizibilă a zeilor sau a zeului. De aceea, 
că în cursul misterelor lui Zalmoxis, 

celor a lui Pythagora. se produceau 
viziuni și trăiri onirice care dădea ini-

FENOMENE PSIHOLOGICE LA CEI CE SE 
IZOLEAZĂ 1N LOCUINȚE SUBTERANE 

SAU IN PEȘTERI

Din relatările scriitorilor din Antichitate 
aflăm astfel că Pythagora și discipolii săi se 
izolau in cursul misterelor lor in locuințe sub
terane și în peșteri, după cum am arătat mai 
sus. S-a putut cunoaște in epoca noastră cu 
exactitate procesele psihologice ce survin ir. 
această stare de izolare si aceasta este una din 
descoperirile cele mai fructuoase ale psihoi eiei 
moderne. Intr-adevăr tn s‘“e de izolare eam- 
pletă cu suprimarea sti'mukîor vizuali. aud‘1»*. 
tactili, olfactivi etc., un subiect inch's intr-o 
cameră obscură dezvoltă o stare de denrivire 
sensorială, cind ii apat la început înaintea 
ochilor „puncte de lumină, apoi modele geo
metrice simole care se complică Drogresiv 
realizînd figuri ce pot fi recunoscute (șiruri de 
bărbați galbeni cu gurile deschise) apoi scene 
tot mai integrate cu desfășurarea unor proce
siuni pe o stradă etc. In timp ce manifestările 
acestea se produceau tot mai amplu, alte canale 
sensoriale se deschideau : subiecții reactivi au
zeau voci, coruri, (cu impresie stereofonică) apoi 
simțeau descărcări electrice cutanate sau alte 
halucinații tactile si somatice" (cfr. Vari'e Pre- 
descu și col., Psihiatria. Buc. 1976. p. 113).

Tulburările de percepție din deprivarea sen
sorială sint descrise amplu in toate tratatele 
de psihiatrie și de psihologie, noi publicind in 
„Luceafărul" din 11 febr. 1984 și din 18 febr. 
1984 o serie de titluri ale lucrărilor străine sau 
românești privitoare la această problemă, in 
articolul nostru Zalmoxis, ucenicii săi și claus
trarea.

Referindu-ne la constatările făcute de psiho
logii moderni asupra deprivării sensoriale. pu
tem trage concluzia că Pythagora și discipolii 
săi au trăit in peșteri sau in locuințe subterane, 
înconjurați de viziunile, de vocile, de atingerile, 
de strigătele, de lumina create de izolarea sen
sorială, avind o stare afectivă agreabilă, ba 
chiar un sentiment de euforie. Desigur, ei au 
interpretat toate aceste fenomene sensoriale din 
deprivarea sensorială drept o viețuire in lumea 
de apoi a Hades-ului.

MISTERELE LUI ZALMOXIS

fiindcă o căpetenie de-a lor 
ar fi dispărut vreme de trei 
latată de Herodot este prea 
de sens ca să fie adevărată, 
presupunem că geții erau cu 

să 
in

n d
Lumea a devenit mică

Herodot relatează că după informațiile prinvte 
de la grecii din Hellespont și Pont, Za’nwxis 
ar fi fost sclavul, apoi discipolul lui Pvthâyora 
(IV, 95—96), de la care a primit invățătu--. de 
a construi un lăcaș pentru adunările bărbațiiur 
în care primindu-i și dind ospețe fruntașilor 
țării, ii învăța că nici eL nici oaspeții săi șt 
nici urmașii acestora nu vor muri, ci se -.or 
duce în‘--un loc unde vor petrece mereu și vor 
avea parte de toate bunătățile". Trebui? să in
terpretăm acest pasaj ca exprimind ccâa parte 
din mistere ce se numește mythos precum am 
arătat mai sus, și mythos-ul este expus celor 
ce luau parte la ospețele lui Zalmoxis. prebabeț 
□spețe sacre, unde erau infătisate viata om ;’. :i 
după moarte și destinul său in lumea de 
Mythos-ul constituie deci cele ce se spun l. ;ț:a- 
ților in mistere, adică ta legomena. Urmează 
după aceea ta dromena. „cele efectuate* in : 
brarea misterelor lui Zalmoxis. și aceasta oote 
retragerea intr-o locuință subterană cu izulare 
completă de lumea exterioară și probabil cu 
efectuarea unor rituri pe care nu Ie cun«oț’.em. 
In fine. într-c ultimă etapă a misterelor nu
mită precum am arătat ta deiknymena. se în
fățișează viziunile date de deprivarea sensoria- 
lă si se produce așa-zisa epopteia. Aceasta din 
urmă va confirma intru totul veracitatea celor 
relatate despre Infern si viata de apoi. Asa tre
buiau să se succeadă și etapele misterelor 
pythaeoreice, și dacă misterele lui Zalmoxis 
erau similare celor pvthagoreice (Drecum reiese 
din textul lui Herodot) sau dacă Zalmoxis a 
fost discipolul lui Pythagora si deci l-a imitat 
ori dacă scriitorii greci din Antichitate ne redau 
aceeași relatare desore construirea unei locuințe 
subterane și o absență de citiva ani la Pytha- 
gera. atunci trebuie să tragem concluzia că și 
în misterele lui Zalmoxis se nroduc aceleași 
fenomene de d°orivare sensorială cu viziuni 
numeroase si alte perceDtii fără obiect

Dar Herodot nu ne poate reda ce se petrecea 
exa”t în misterele Iui Zalmoxis. cj el scrie că 
acesta dispare pentru trei ani In locuința sa 
subte*ană și se ascunde acolo. După trei ani 
el reaoare si face astfel vrednică de crezare 
doctrina 
Her Idot. 
geții ar

p<? care o predicase e“ților. Asa scrie 
dar nouă ne vine greu să rredem că 
fi crezut in nemurirea sufletului doar

Zvezda, Leningrad și altele preiau și difuzează 
în limba rusă cele mai interesante opere din 
limbile celorlalte republici sovietice. Drujba na- 
rodov și-a făcut o specialitate din a tipări cele 
mai bune lucrări scrise în celelalte republici ale 
Uniunii sovietice. Aici au apărut scrieri de 
Rasul Gamzatov din Daghistan, Cinghiz Aitma
tov din Kirghizia, Vasilii Rikov din Bielorusia, 
opere și nume care fac alături de altele mîndria 
literaturii noastre sovietice.

Dacă urmărim succesul la cititori al acestei 
literaturi el este incontestabil mare. Este adevă
rat că mijloacele audio-vizuale fac o concurență 
primejdioasă literaturii și că ele diminuează 
rindurile cititorilor de literatură. Dar asta nu 
înseamnă că literatura va dispare. Ea constituie 
o formă de comunicare și de artă care nu poate 
fi înlocuită. Răspunsul pe care-1 dă literatura 
amatorului de literatură nu poate fi înlocuit de 
celelalte forme de artă. Deși concurența există, 
adică radioul, filmul, televiziunea, la noi se tipă
resc cărțile in tiraje de milioane de exemplare 
și chiar în aceste 
satisfăcător.

Cunosc publicul 
m-am adresat de 
dere. Scriu despre bărbați și femei, despre na
tură și despre istoria si cultura Rusiei, despie 
alpinism și relațiile dintre oameni, despre bine 
și despre rău. despre onoare și despre iubire. De 
cele mai multe ori personajele mele sint reale, 
adică luate din viață, proza mea fiind mai 
aproape de document, decit de ficțiune. Scriu și 
cărți de călătorie. In Uniunea sovietică există o 
editură Mîsl, specializată în cărți de călătorie. 
Acolo am predat un volum de însemnări Dru
muri îndepărtate.

Lumea a devenit astăzi foarte mică, toți călă
torim mult și călătoria este mijlocul cel mai 
bun pentru a ne cunoaște și a ne înțelege. Am 
fost pentru prima dată în România și ceea ce 
m-a impresionat, adaug că am văzut Europa și 
Asia, este atitudinea românilor față de monu
mentele lor culturale, față de tradiție. Nu am in 
vedere numai Muzeul satului sau ansamblurile 
folclorice, ci dovezile pe care le intîlnești în chip 
întîmplător și care vorbesc despre un anume 
respect pentru tradiție. Fără acest respect marile 
valori ale culturii universale, fie ele Beethoven, 
Shakespeare, Tolstoi, Balzac, Grigorescu, Emi- 
nescu n-ar exista, n-ar putea exista. Orice cul
tură are nevoie de un cadru național. Iată ce 
m-a impresionat în România. Asta mi-a explicat 
în parte și succesul prozei sovietice, de care am 
vorbit, la cititorii din România.

Nu știu dacă voi scrie despre această călăto
rie. Am stat prea puțin pentru ca să culeg alt
ceva decit impresii. O carte cere poate mai mult 
de zece zile de cunoaștere. Dar chiar in fața 
imperativului documentării exhaustive, susțin că 
primele impresii iși au dreptul lor la existență. 
Important este că plec din România dominat de 
citeva impresii. Alte vizite le vor întări sau le 
vor șterge. Dar ele sint acum puternice.

Alecsandr Kuznețov

ue upă război a apărut în U.R.S.S. o ple
iadă de scriitori pe care critica literară 
i-a numit scriitori ai satelor. Printre 
ei cei mai de seamă sint Vladimir So- 

louhin, Vasilii Șukșin, Vasilii Belov, Victor As
tafiev, Evghenii Nosov, Feodor Abramov, Ser- 
ghei Zalighin, Rasputin, precum și un scriitor 
foarte tinâr : Vladimir Krupin. Cred că ne aflăm 
in fața celor mai buni scriitori sovietici contem
porani. Toți fără excepție provin de la țară. 
Primul dintre ei, Vladimir .Solouhin, a fost și cel 
care a jalonat această orientare a literaturii so
vietice prin cărțile : Drumuri de țară din Vla
dimir, O picătură de rouă, precum și printr-o 
carte de factură particulară, in genul prozei do
cumentare sau al eseului : Scrisori dintr-un 
muzeu rusesc. Cititorii sovietici cunosc foarte 
bine și apreciază mult povestirile despre 
oamenii simpli scrise de Vasilii Sukșin, ca și 
Regele pește al lui Astafiev, Purtătorii de coifuri 
din Usveat și Comisia lui Serghei Zalighin, apoi 
povestirile și romanele lui Rasputin, Povestirile 
despre dulgheri ale Iui Vasilii Belov. Am dat 
titlurile cărților despre care se vorbește pe drept 
cuvint.

Desigur aceste cărți nu se apropie una de alta 
numai prin faptul că autorii lor sint de origină 
rurală. Notele comune sint mai multe. Cea mai 
importantă vine din identitatea materiei de in
spirație : e vorba de o veche lume rurală care 
se transformă, care se industrializează și care 
se industrializează foarte divers. Nordul Rusiei 
de altădată, unde nu apăruseră coșurile de 
fabrică si mașinăriile uzinei moderne, au acum 
industrii puternice de prelucrarea lemnului, in
dustrie metalurgică, industrie constructoare de 
mașini, industrie chimică și așa mai departe. 
Exploatarea materiei prime de aici a dus la mo
dificarea subită a peisajului social și economic, 
a îndeletnicirilor. Adaptarea oamenilor, șocul 
adaptării, nostalgia după unele valori morale 
care se transformă, surpriza in fața noutății, 
(acceptată uneori greu), sint tot atîtea aspecte 
pe care le putem regăsi in aceste proze. Le mai 
unește și predilecția pentru oamenii simpli, după 
cum și respectul pentru natură. Acești scriitori 
au apărut in mai multe reviste, dar cu predilec
ție n Naș sovremenic care este periodicul cel 
mai important al R.S.F. Ruse și este firesc ca 
s rlitorii aceste: republici să apară in primul 
n"d aici.. In Naș sovremenic au apărut pentru 
intiia oară toți scriitorii citați. Tot aici apar re
portaje înrudite tematic cu proza lor, în orice 
caz reportaje legate de actualitatea socială și 
economică cea mai vie. Aici de pildă apar și 
reportaje privitoare la necesitatea de a ridica 
pr Sucțîa agricolă a părților agrare mai puțin 
fertile din părțile europene ale Uniunii Sovie- 
:ice. Naș sovremenic este, așa cum o arată titlul, 
o revistă legată de actualitate, in legătura ei cu 
realitățile contemporane stind și explicația de- 
b ului noilor prozatori, apariția lor in chip de

Desigur. Xas severemenie nu este singura re- 
l • sovietică de literatură, dar m-am oprit 
Arjprii ei pentru că aici au apărut mulți dintre 
scru’.rr:. care sin; citiți și in România. Fiecare 
reoyfclxCă națională din U.R.S.S. iși are propriile 
sa5c ed/.jr: si reviste literare, o viată culturală 
j; literară proprie, ceea ce nu înseamnă că 
scru:or:-: de aici sint tipăriți doar in aceste edi- 
• ’ ■ reviste și doar in proDria limbă. Nume-

re\’LSte centraie ca Novij mir, Okteabr*

s-ar fi ascuns și 
ani. Povestea re- 
absuroă și lipsită 
Căci ar trebui să 

totul lipsiți de in- 
ne exprimăm mai 
gropi, ceea ce nu
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Am putut arăta Za i:s z, trăit Ir.air'e 
de râ’’ ui Tn: ir. sr.te iaz anterior tor.-

ir. 3cr.< s -.-srșurt'.-r iSace: :u H»me.r 
Daniel. Cind a trâit ZxliMxiș ? 

in ,_Aln- .a* ui “ofesî- ai Asociației Scriitorilor 
din B^s^v '.*•* p. 3—îl ir.trjcit așa zișii abwi 
_cri drec‘1 ăir.tre oamer:" .■iuoâ Hotr.er
S-osda XIII. 4—61 au fost traci, ăuaâ rum afir
mă in chic c'ar Didymoș dintre biblioteea-
r • Bibitoîrc; de la Alexandria, unul
dintre cei ma: □robitei scriitori din Antichitate, 
a jțrir a peste ; ’rd â>- cârti și until din cei mai 
competer.ti rem°r.tnao’ operelor lui Homer 
(cfr. Conștantir, Dar.:e'. Ucenicul Iar Pvthațara ’ 
ia „A'mar.ahul Luceafârci c° anul 1985" p. C — 
52). Dar acntru ca acești traci numiți „abiai" 
de către Homer să deșiră „cei mai dreoti din
tre oameni* cum w exprimă textul Tliadri. a 
fost necesar să existe un reformator relieios 
care să-i educe și să-t prefacă ir oameni „foarte 
drepți", si ficesta să trăiască tot in spațiul car- 
pato-darvibisM. ca si ihieii. Acesta nu putea fi 
altul decit tot Zalmoxis. ale cărui mistere tre
buie să fie d°ci si ele> anterioare războiului 
Troii ca si misterele lui Diorvșos precum am 
arătat s: cele de la Eleusis toate nvstere trace.

Cit Driveste oe Pvthaaora. știm 
In 
afirmă 
ani

secolul 
că 

înaintea

;ă el a trăit 
al XV-lea i.e.n. și Herodot 
Zalmoxis a trăit cu multi 

sa (IV. 96). Dar doctrinele

Continuare in pag. a 7-a

N.R. Redacția noastră a adresat scriitorului 
sovietic Aleksandr Kuznețov, care ne-a vizitat 
nu de mult tara, mai multe întrebări Ia care 
oaspetele scriitorilor români ne-a răspuns sub 
forma unui articol.

• un EXCEPTIONAL studiu dedicat manuale- 
*- pe U&M ro—aa pe" r S tlj:. a puu. cat "ie 

?9arSta M. Cârtind. de la Uni
ta ■ raita1. flbp 
■Ratau apărut

1 A Cea- 
Outside 
r.::-ce- 

stră.-m.

Aurel Dragoț Munteanu

• SL'B TITLUL î Arta no ui tip aeartiMie, 7 
James ledică un mare an.co: .u: Renou m rr- 
vista Observer. însoțit de splendide ș;
toare reproduceri, intre care ceieorui tăuiu. ua> 
brieU eu bijuterii, din 1910, tex:vi ui CI rc Jmmi 
trece in re.isU marile perioade de cmțM < » 
Renoir, neevipnd caracterizări generice . «/tesu- 
tapa lui Renoir este menită sa D.ntre
top marii pieton francezi ai timpului Ou. despre 
el se pot face cel mai ușor anumite In
teligente și ’.imitative. Aceasta #1 iator»-.< fapvjeu: 
câ a fost norocos in natura sa directs, tăr ce; 
puțin norocoși au preferat Întotdeauna sA r^rsc- 
terlzeze această trăsătură drept sentimentalitate*. 
Artistul era totuși ciudat și contradictoriu, 
țind din lecția 
mult decit din 
puțin cerebral, 
abstracțlonistă. 
paint with my 
clamație mai puțin cuminte a pictorului). Cnucul 
conchide : ,,Geniul artistic nu e niciodată stit de 
interesat de artă, pe cit este interesat de lume. 
Lumea lui Renoir are să fie atît de mult una feri
cită. incit putem să simțim că este prea departe 
de noi, dar această imagine nu se creează pentru 
că artistul ar fi fost slab. El era destul de puternic 
pentru a spune că lucrurile adevărate includ 
dragostea, dorința și copiii dolofani. ‘Aceasta cerea 
o anumită bravură în vremea Iui, iar acum pare o 
nebunie, dar trebuie să vedeți cum arată".

marilor maeștri de la Luvru. 
natură, și fiind, totuși destus de 
Ultima perioadă enunță pictura 

cu exasperări ți rilLsim.-oie ..I 
prick", traduce Clive James o ex-
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• CFCXG BCCBNEK. marele revo’ttt romantic, 

u pubteii-l. cu prilejul
; CethCBie vieții r opere: sale. la 

ui. Arriculu consacrat in Frankfurter 
AgtaBOtaOSM Zerttmț arestul eveoiment este sem-
• .• re Jown Gortz ș: se întitulează Poet șl
«E.ta.e al «astasă. Ucind alur.r la caracterul in-

«• azztntaul pubhee a '.ut luchner. incâ 
T, perretata studu ar <îe mea*.cină de la Giessen. 
- • »:txc; că '» 1J îutite ins a fost lansat
■h <se arestare impotirva tlttărului de
r. _ș--- >1 afli de ani. acuzat de înaltă trădare.
r> era un paruzan *1 „luptei de clasă",
• — -: zdevărate manifeste socialiste : „Viața pe 
c*r» o duc tipa distinși șe aseamănă unei

prelungite. Ei locuiesc tn case frumoase.

poartă haine drăguțe șl luxoase, au chipurile
mulțumite și vortjesc o limbă care este numai a 
lor. Cit despre popor, el se află in țața lor, ca 
iarba care se inunde pe cimp. Țăranul pășește in 

carului sau. In ump ce domnul distins 
page*» «> unaa-țăranului și Q inneamna să inun- 
ce*»ra mal anilt oi carul aăd trai de un singur 
teu. El l, ia gnul șt nu-i lasă decit pleava".
• EDUCAȚIA PERMANENTA continuă să 

preocupe unele condeie avizate din presa occiden
tală. Karlheinz Geissler publică in Die Zeii un 
ajepiu . comentariu, mai degrabă • talia:,t'ih ‘.'legă- 
tură' cir transformare- acestei .oiăoioiie- -atn dfe 
impdrtante intr-un aspect mai mull sau mai puțin 
lăsat Ia voia intimplării in societatea de consum. 
Legile pieței par să domine, din păcate, chiar șl 
procesul educativ. Articolul Iul Geisseler Începe 
de fapt pe un tot satiric, reproducind o lsto- 
r.oară a lui Woody Allen, care spune că nenu
măratele programe și prospecte de universități 
pentru adulți care se găsesc zilnic In cutia sa 
poștală 11 dau sentimentul că numele său se află 
pe o listă specială care înregistrează pe toți 
aceia care au fost elevi proști la școală. Oricum, 
este păcat ca educația să devină ' un produs de 
consumație supus legilor de vinzare și cumpă
rare, cu cortegiul de reclamă și succes comercial 
de rigoare.
• CONGRESUL Asociației poloneze a editurilor 

de carte, ținută recent la Varșovia, a analizat si
tuația in acest domeniu șl a trasat jaloanele acti
vităților viitoare. Așa cum anuță Polska Agencja 
Interpress : ..Intilnirea a trezit un viu interes in 
rlndurile cititorilor polonezi, care in ultima pe
rioadă de timp nu prea sint răsfățațl de către 
editori". Comentariul agenției de presă poloneze 
st intitulează de altfel foarte semnificativ : Mai 
mult înseamnă prea puțin. Dacă in anii 1980—1981 
s-a constatat un anumit regres in producția edi
torială, in anul 1983 s-au publicat 5,5 cărți pe cap 
de locuitor, adică peste 190 milioane de cărți cu 
aproape patru milioane peste prevederile de plan. 
S-au luat ample măsuri pentru dezvoltarea și mo
dernizarea poligrafiei, precum și pentru o mai 
riguroasă selecție a pozițiilor destinate tiparului.

Hai Mizil, Mizil, Mizil!
e fe-eost-o mea înverzită de ger, înce- 
o nd de m exua, se plimbă doi lei de 
aiur : C.I.L. Mecanica Sighet ;i A.S.A. 
M>lI. Ho Mizil ! Dar jur pe ursul meu 

- ~ Spania, cel adus cu sania și hrănit cu cămile 
ce pbur. că-n pre^e 
Sută oe cununi de 
Iw msă os rlăco'i 
săm esențele dure.
u'meior. și-un buștean de brod, și să ne aple
căm psup'a jocurilor din optimile Cupei Româ- 
a e la fotbal. Intri de toate, eu nu prea înțeleg 
ce ce trebuia să se desfășoare această etapă, 
acum, cina pot crăpa de f. g și calul și șaua lui 
r-ara și călărețul ? ! O ice răspuns, dacă există 
vreunul legx, l-aș arunca in gura celor o sută 
unu dalmațieni ca so-l îngroape in burta unui 
cs. Insă ce-a fost a trecut și ce are haz ră- 
m ie Râmine lucu sigur că de la Caragiale 
încoace lumea strigă mereu: hai Mizil! Și Mizi- 
lui, intrat in nemur ea legendară o gărilor de 
provincie, răspunde cu calm și humor. Așa cum 
a ‘ocut-o și miercuri in orașul de tranzit (spre 
rochița rindunicii păscută de capre șchioape) 
R.mnicu-Sorat, cind a invins pe S.C. Bacău, 
după două ore de joc cum nu s-a mai văzut 
lingă Terasa celor șapte plopi (circiumă cu 
vad bun) și cotul cărării ce urca spre Bisoca. 
Mă bucur pentru antrenorul Bujor Hălmăgeanu, 
cu care-am inecat un convoi de caravele in 
portul Lisabonei, dar nu-mi ridic căciula in fața 
posturilor de radio, di ndouă motive : 1) au în
trerupt transmisia in momentul culminant al in- 
tilnirii, spre o ne servi niște muzică leșinată și 
2) l-au delegat crainic reporter pe un anume 
Ion Ghiță, care ne-a inebunit cu siluirea limbii 
’omone ; numai el e capabil să spună de cel pu
țin o suta de ori : mingea prinsă de către Mir-

In temeiul dimineții aș da o 
laur pe-o buturugă de măs- 
in vatra șemineului. Să lă- 
oentru c-or fi bun, la urma

zeo (las' că el zicea Mîrdea) sau... mingea ajun
ge la Costel Solomon și tot lui ii revine ele. Din 
nefericire, acești alde Icn Ghiță întăresc butada 
că sportul înseamnă educație fizică și cultura 
creierului mic.

A doua stolă de aur pe umerii zilei de 
miercuri s-a țesut la Deva. C.I.L. Mecanica Si- 
ghet a bătut step in fața icoanelor, fără să se 
sperie c-o va înghiți balaurul și așteaptă pri
măvara cu gealăul la subțiooră, gindindu-se ca 
mai e lemn de fasonat.

Careul de ași al diviziei A trimite în sferturile 
de finală numai trei cirduri de ulii : Steaua, Di
namo, Universitatea Craiova. Aproape de ne
crezut, Sportul studențesc a lunecat în groapă 
pe mirul zăpezilor de la Sibiu. întorși din Italia 
cu lectica plină de portocale și vorbe smulse 
din visul topazelor, studenții bucureșteni și-au 
lepădat o sprinceana in sticla de lampă. Lampă 
cu flacără 
la climă 
Mare. Imi pare râu. 
Giulești-Regie, după ce și 
macazul, nimeni nu mai joacă acum geampa- 
ralele cu paharul 
lui. In Giulești nu 
bede oarbe și de 
dințâ de spiritism 
tit un duh nebun 
prin mahalale cu Bacăul. Puneți mîna pe vîsle, 
frați napolitani, că iar încălțăm galenți cu prova 
îndreptată spre Oltenița, Turnu-Măgurele, Zim- 
nicea și alte golfuri doldora de âlbii. Hai Mizi’, 
hai C.I.L. Mecanica Sighet I Ca să fie veselie pe 
toate fronturile.

șuie, l-au înghițit pe dedulciți 
mediteraneană nordicii din Bain 

Pentru că în cartierul 
Rapidul a feștelit

plin pe creștetul
sintem buni decit 

sloiuri. Aznoapte, la o 
sub masa gerului, mi-a șop- 
că Rapidulețul se încurcă
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